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Lausuntopyyntönne 21.5.2018; Dnro 380/54/2016 
 

Lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta koskien valtion liiketoiminnan järjestämistä 

 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö (”LVM”) kiittää mahdollisuudesta lausua ot-
sikkoasiassa. Edelleen LVM pitää hyvänä, että tuloksellisuustarkastus on 
kohdistettu valtion liiketoiminnan järjestämiseen, joka on teemana hyvin 
tärkeä.  

 
Seuraavassa LVM ottaa pääasiassa kantaa vain sen omaa hallinnonalaa 
koskeviin tai sivuaviin teemoihin. 
 
 
Valtio-omisteisen liiketoiminnan kriteerit 
 
Tarkastuskertomuksen aluksi on todettu, että tarkastus on ollut osa Valtion 
omaisuuden hallinta –teemaa ja että tarkastuksessa on arvioitu omaisuu-
den hallinnan näkökulmasta, täyttyykö liiketoimintana harjoitettava toiminta 
valtio-omisteisen liiketoiminnan kriteerit.  
 
Tarkastuskertomusluonnoksesta ei kuitenkaan käy täysin ilmi, mitkä nämä 
valtio-omisteisen liiketoiminnan kriteerit ovat. Onko ylipäätään mahdollista 
asettaa yhtäläisiä kriteereitä hyvin erilaisille ja eri kehitysvaiheissa oleville 
valtio-omisteisille yrityksille ja liikelaitoksille?  
 
Harjoitetun toiminnan kriteerit ovat erilaiset finanssi-intressin yhtiölle, stra-
tegisen intressin yhtiölle ja edelleen erityistehtäväyhtiölle. LVM haluaa tältä 
osin muistuttaa, että Suomen valtion omistama yritys- ja liikelaitoskenttä on 
kovin heterogeeninen, eikä kaikkea liiketoimintana harjoitettavaa toimintaa 
voida arvottaa täysin samoista, esimerkiksi osakeyhtiölain tai puhtaan liike-
taloustieteen, lähtökohdista käsin. 
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Paldanius 

 LVM/921/02/2018 

 4.6.2018  
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Liiketoiminnan kannattavuus valtio-omisteisen liiketoiminnan kriteerinä 
 
Tarkastuskertomusluonnoksessa on todettu, että osa valtion liiketoimintana 
harjoittamasta julkisesta palvelutehtävästä on heikosti kannattavaa. Esi-
merkkeinä on mainittu postitoiminnan yleispalvelu sekä monitoimimurtaja-
markkinat. Johtopäätöksenä on esitetty, että mikäli liiketoiminnan tuotot 
eivät kata toiminnan kustannuksia, ei julkisen palvelun tuottaminen liiketoi-
mintana olisi perusteltua. Tämä tarkoittaisi siis, että valtion ei olisi perustel-
tua harjoittaa tappiollista liiketoimintaa osakeyhtiömuodossa taikka liikelai-
tosmuodossa.  
 
On luonnollista lähteä siitä, että liiketoimintaa harjoitettaessa lähtökohtana 
on positiivisen tuloksen aikaansaaminen. Mikäli liiketoimintaa harjoitettai-
siin vuodesta toiseen tappiolla, lopputuloksena tulisi ennemmin tai myö-
hemmin olemaan liiketoiminnan alasajo, viime kädessä konkurssin muo-
dossa. Tässä suhteessa on selvää, että liikevoiton aikaansaaminen on 
normaalitilanteessa liiketoiminnan välttämätön edellytys. Näin on asian 
laita myös valtio-omisteisten liikelaitosten ja yhtiöiden kohdalla. 
 
Kuitenkin sen tulkinnan tekeminen, että mikäli toiminta ei olisi alusta alkaen 
kannattavaa ja näin ollen voitollista, ainoaksi organisoitumismuodoksi jäisi 
virastomuoto, on turhan pitkälle menevä.  

 
Kannattavuuden osalta tappiollisuus syntyy tyypillisesti joko väärästä eli 
esimerkiksi liian alhaisesta hinnoittelusta ja vastaavasti liian suuresta kus-
tannusrakenteesta. Oikeasta hinnoittelusta varmistumisesta sekä liiketoi-
minnan kannattavasta järjestämisestä huolehtiminen ovat liiketoimintaa 
harjoittavan operatiivisen johdon vastuulla. Suoran tulkinnan tekeminen 
siitä, että toiminta tulisi harjoittaa sen tappiollisuuden vuoksi jossain 
muussa kuin esimerkiksi yhtiömuodossa, on vaarallinen. Lähtökohtaisesti 
yhtiön tulisi skaalautua vastaamaan kysyntää niin hinnoittelun kuin oman 
kulurakenteensakin kautta. 

 
Kilpailluilla markkinoilla on luonnollista, että osa toimijoista menestyy pa-
remmin ja osa huonommin. Markkinat myös elävät eli markkinoiden ollessa 
houkuttelevat markkinoille tullaan ja vastaavasti niiden osoittautuessa liian 
haasteellisiksi niiltä poistutaan. Se seikka, että liiketoimintaa harjoittava toi-
mija on mahdollisesti aikaisemmin toiminut virastomuodossa, ei anna tälle 
toimijalle mitään etuoikeuksia kilpailluilla markkinoilla ja sen täytyy pystyä 
toimimaan kilpailluilla markkinoilla kilpailukykyisesti alusta alkaen. 
 
Virastomaailmasta ei kuitenkaan tyypillisesti siirrytä suoraan kilpailluille 
markkinoille, vaan virastosta siirrytään usein melko neitseelliselle markki-
nalle, jolla ei yhtiöittämishetkellä välttämättä ole muita yhtiöitä kuin se yh-
tiö, joka on juuri synnytetty aiemmasta virastokokonaisuudesta. Käytän-
nössä markkinat siis syntyvät yhtiöittämisellä. Markkinoiden syntyminen 
vastaavasti kannustaa olemassa olevia ja uusia yrityksiä siirtymään kilpai-
lemaan näille uusille markkinoille. Loppukätinen kilpailusta hyötyjä on ku-
luttaja, alentuneiden hintojen tai vähentyneen verotaakan kautta. 
 
Mikäli harjoitettu toiminta on kaupallista, ilman strategista intressiä, on täy-
sin mahdollista, että entinen virastotoimija ei kuulu kyseisen relevantin 
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markkinan voittajiin. Mikäli tämä olisi tilanne, kyseisen valtio-omisteisen 
yrityksen tuotot jäisivät jälkeen kuluista ja sen kannattavuus olisi heikko. 
Lopulta yritys tekisi myös tappiota. Kuitenkaan tässä tapauksessa ei olisi 
perusteita palata harjoittamaan toimintaa virastomuotoon, kun kerran kil-
paillut markkinat on saatu aikaan yhtiöittämisen seurauksena. 
 
Tässä yhteydessä on todettava, että arvioitaessa kannattavuutta on välttä-
mätöntä arvioida myös markkinoilla olevan kilpailun tasoa. Valtion harjoitta-
man liiketoiminnan arvioinnissa ja analyysissa on tärkeää pyrkiä määrittä-
mään markkinaolosuhteet. Aivan kuten kilpailuoikeudessa puhutaan rele-
vanteista markkinoista, yhtenä lähtökohtana sopisi olla markkinatilanteen 
määrittäminen.  
 
Omistajan ja valtionkonsernin näkökulmasta eroa on sillä, toimitaanko ai-
dosti kaupallisessa ympäristössä, jossa on yksityisesti omistettuja yhtiöitä 
vai onko toiminta sellaisen erityistehtävän hoitamista, jossa valtiokonser-
nilla on niin merkittävä, esimerkiksi puolustukseen tai turvallisuuteen liittyvä 
rooli, ettei markkinoille käytännössä mahdu edes toista toimijaa. Mahdol-
lista on myös, että valtiollisen ostajan ja valtio-omisteisen yhtiön kumppa-
nuus on niin syvällä strategisessa kumppanuudessa, ettei toimittajatahoja 
tosiasiassa ole yhtä enempää. Erityistehtäväyhtiö voi hyvin olla toimimatta 
markkinoilla, silloin kun se itse muodostaa monopolimarkkinan, jolloin se ei 
myöskään valtiontukimielessä ole taloudellisen toiminnan piirissä.  
 
 
Ei-valtiokonserniin kuuluvat asiakkaat valtio-omisteisen liiketoiminnan kri-
teerinä 
 
Tarkastuslausunnossa on kritisoitu sitä, että valtio-omisteiset yritykset saa-
vat liikevaihtonsa valtiolta. 
 
LVM katsoo, ettei ole lainkaan poikkeuksellista, että esimerkiksi valtio-
omisteiset yritykset toimivat tällä tavalla ja että niiden liikevaihdosta merkit-
täväkin osa tulee valtiokonsernin ostoista. Tätä seikkaa ei myöskään pitäisi 
sellaisena tavallaan kiellettynä kriteerinä, joka estäisi valtio-omisteisen toi-
minnan harjoittamisen yhtiömuodossa.  
 
Sikäli kun liiketoimintaa ajatellaan ajallisesti etenevänä toimintana, ei ole 
lainkaan poikkeuksellista, että liiketoiminta ankkuroituu alkuvaiheessa yh-
teen merkittävään asiakkaaseen. Tilanteessa jossa liiketoiminta on synny-
tetty sillä, että se on siirretty pois virastokokonaisuudesta, on täysin luon-
nollista, että alkuvaiheen liiketoiminta on riippuvaista valtio-ostajan os-
toista. Alkuvaiheessa kysymys olisi siis virastotoiminnan ulkoistamisesta 
liiketoiminnan muodossa harjoitettavaksi toiminnaksi.   

 
Ensimmäisessä vaiheessa yhtiöitettäessä virastokokonaisuus tai virastoko-
konaisuuden osa, siitä tyypillisesti muodostetaan erityistehtäväyhtiö tai 
strategisen intressin yhtiö, jolla on siis yhteiskunnallinen rooli, aivan sa-
malla tavalla kuin samalla toiminnalla oli yhteiskunnallinen rooli sen sijai-
tessa virastokokonaisuudessa.  
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Alkuvaiheessa toiminta tavallaan ulkoistetaan yhtiömuodossa hoidetta-
vaksi. Tämä ratkaisu on tehty pitkällisen harkinnan jälkeen ja sen jälkeen, 
kun on päädytty siihen, että kyseistä toimintaa ei ole syytä harjoittaa viras-
tomuodossa. Reunaehdot virastomuodossa toimimiselle asetetaan Suo-
men perustuslaissa, erityisesti lain 124 §:ssä, jossa käytännössä velvoite-
taan pitämään merkittävää julkista valtaa sisältävä toiminta virastomuo-
dossa. Muilta osin organisoitumisen reunaehdot koskevat tarkoituksenmu-
kaisuutta eli missä organisoitumismuodossa toimiminen on tarkoituksen-
mukaisinta.  Tässä yhteydessä on mahdollista kysyä, mikä on se valtiolli-
sen toiminnan ydin, joka on välttämätöntä hoitaa virastomuodossa? On 
täysin perusteltua väittää, että virastomuodossa toimimisen määrä tulisi 
minimoida ja kaikki toiminta, joka voidaan harjoittaa liiketoimintana, tulisi 
myös harjoittaa liiketoimintana. 
 
Välittömästi tällaisen virastokokonaisuuden yhtiöittämisen jälkeen on tyypil-
listä, että perustettu yritys saa mahdollisesti kaiken liikevaihtonsa valtio-
konserniin kuuluvalta ostajalta, todennäköisesti jopa siltä samalta viras-
tolta, johon yhtiössä harjoitettavat toiminnot aiemmin kuuluivat. VTV:n tar-
kastuskertomusluonnoksesta saa sen käsityksen, että mikäli näin olisi, lii-
ketoiminnan harjoittaminen yhtiömuodossa olisi väärä vaihtoehto. LVM to-
teaa, että näin suoraviivaisen johtopäätöksen tekeminen ei ota huomioon 
kaikkia asiaan liittyviä seikkoja. 
 
Seuraavassa vaiheessa yhtiö, sikäli kun se ei toimi puhtaasti monopoli-
markkinoilla erityistehtäväyhtiönä, hankkii myös valtiokonserniin kuulumat-
tomia asiakkaita. Tällöin asiassa on yhtenäistä tarkastuskertomuksessa 
laajasti käsitellyn Arctia Oy:n liiketoiminnallisten realiteettien kanssa. Arctia 
Oy:llä on kaksijakoinen rooli, toisaalta se on finanssi-intressin yhtiö ja toi-
saalta sen toimintaan liittyy yhteiskunnallinen intressi, joka saa muotonsa 
kuljetusjärjestelmän ympärivuotista toimivuutta sekä teollisuuden ja ulko-
maankaupan kilpailukykyä tukevasta tavoitteesta. 
 
Arctian asemasta pitkällä tähtäimellä on kuitenkin hankala tehdä lopullisia 
johtopäätöksiä. Voitaisiin todeta, että tämänhetkisen taloudelliset haasteet 
johtuvat siitä, että merkittävä ei-valtiollinen asiakas on menetetty, ainakin 
hetkellisesti. Mikäli Arctia pystyy vuokraamaan kalustoaan tulevaisuu-
dessa, kuten se on tehnyt menneisyydessä, nykyiset haasteet on mahdol-
lista kirkastaa lyhyelläkin aikavälillä. Tällä esimerkillä voidaan hyvin koros-
taa sitä, että yrityksiä arvioitaessa on otettava huomioon niiden elinkaari 
eikä toisaalta tule kiinnittää liikaa huomiota kertaluonteisiin seikkoihin. 

 
 
Valtio-omisteisten liiketoimintaa harjoittavien toimijoiden jaottelu 
 
Valtion omistamat yhtiöt jaetaan tyypillisesti kolmeen eri kategoriaan: kau-
pallisesti toimiviin finanssi-intressin yhtiöihin, kaupallisesti toimiviin strategi-
sen intressin yhtiöihin sekä erityistehtäväyhtiöihin. 

 
Erityistehtäväyhtiöiden sekä strategisen intressin yhtiöiden kohdalla Suo-
men valtiolla on yhteiskunnallisia tavoitteita, joita ajetaan kyseisten yhtiöi-
den kautta. Näihin yhtiöihin kuuluvat usein ne nykyiset liiketoimintaa har-
joittavat entiteetit, jotka mahdollisesti toimivat aiemmin virastomuodossa. 
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LVM:n hallinnonalan kokemukset virastotoiminnan yhtiöittämisestä ovat 
olleet positiiviset. Säästöjä on saavutettu tehokkuusarvojen kautta, mutta 
mikä tärkeintä, markkinoita on avattu tai luotu ja avautuneiden kilpailuolo-
suhteiden kautta. Muun muassa viestinnän puolen kuluttajahinnat ovat las-
keneet merkittävästi. Palvelujen laatutason voidaan perustellusti katsoa 
parantuneen, yritysten tarjonnan mukautuessa loppuasiakkaiden kysyn-
tään virastomaailmaa paremmin.  
 
Kilpaileminen valtion budjettirahoituksen turvin harjoitettavan virastotoimin-
nan kanssa olisi usein liiketaloudellisesti järjetöntä. Siinä vaiheessa, kun 
toiminnan harjoittamisessa on siirrytty yhtiömuotoon, markkinat avautuvat 
oikeasti.  
 
Teoriassa on mahdollista todeta, että valtio-omisteisella yhtiöllä kuuluisi 
olla vain yksi rooli, oli se sitten finanssi-intressi, strateginen intressi tai eri-
tyistehtävä. Erityistehtävää koskettava liiketoiminta olisi mahdollista eriyt-
tää omaksi yhtiökseen. Tällöin olisi toisaalta hyväksyttävä se, että kyseinen 
liiketoiminta toimisi monopoliasemassa eli markkinoita ei olisi olemassa ja 
että kyseisen liiketoiminnan välttämättömänä elinehtona olisi se, että yhtiö 
saisi liikevaihtonsa valtiokonsernin ostajalta.  
 
Valitettavan usein tämä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista, saati 
sitten järkevää. Yhtiökokonaisuuden, joka muodostaa konsernin, on mah-
dollista saavuttaa merkittäviä synergiaetuja ja hallinnollisia säästöjä siitä, 
että samassa konsernissa toimii sekä strategisen intressin toimintoja, että 
puhtaasti finanssi-intressin toimintoja. Valtio-omistajan kannalta on usein 
tarkoituksenmukaisempaa ja myös taloudellisesti järkevää hyväksyä se, 
että yhtiökokonaisuuksilla voi olla useampia rooleja.  

 
 

Yhtiömuodosta palaaminen virastomuotoon 
 
LVM katsoo, että yhtiömuodosta palaaminen virastomuotoon on tosiasi-
assa vain teoreettinen mahdollisuus. Jotta toiminta siirrettäisiin takaisin vi-
rastomaailmaan, arviointikriteerinä tulisi käyttää toiminnan tarkoituksenmu-
kaista järjestämistä. Pelkästään se seikka, että liiketoiminnan kannattavuus 
on kyseenalaista taikka että pääasiakas on valtio ei tee tästä organisointi-
tavasta järkevämpää taikka tarkoituksenmukaisempaa. Pelkästään talou-
dellisilla kriteereillä arvioidenhan toiminta on kaikista kannattamattominta 
virastomuodossa, jossa ei tyypillisesti ole lainkaan liiketaloudellista tulo-
puolta. On siis pitkä matka siihen loppupäätelmään, että maltillisesti tap-
piollinen monopolimarkkinalla toimiva valtiokonsernin alihankkija tulisi auto-
maattisesti siirtää takaisin osaksi virastomaailmaa. 
 
Sen sijaan LVM katsoo, että liiketaloudellisen vastuun olemassaolo toimii 
erinomaisena kannustimena toiminnan tehostamiselle entisestään. Tätä 
kannustinta virastopuolella ei täysin samanlaisena tule koskaan olemaan. 
Yritysjohdon intressi on sama kuin omistajan tai kansantalouden intressi ja 
tämä tarkoittaa kulujen kurissa pitämistä sekä myyntituottojen hankkimista, 
sikäli kun se sopii yhtiön tai liikelaitoksen toimintamalliin. Senaatti-liikelai-
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tosta koskevissa haasteissahan on nimenomaan kysymys siitä, että liikelai-
toksen suorittamat ei-valtionkonsernin ostajalle kohdistetut ulosmyynnit ai-
heuttavat ensinnäkin hankintaoikeudellisen ja toiseksi kilpailuoikeudellisen 
haasteen. On siis mahdollista, että valtio omistaa liiketoimintaa harjoittavan 
kokonaisuuden, jolla ei ole edes mahdollisuutta hankkia lisää myyntituot-
toja. Jotta tällainen toimija voisi parantaa tunnuslukujaan on sen myytävä 
enemmän valtiolliselle toimijalle taikka sitten karsittava omia kulujaan. 
Tämä tosiseikka rajoittaa vahvasti liikelaitoksen liiketoiminnan harjoittamis-
horisonttia. 
 
On syytä huomioida, että organisoituminen osakeyhtiömuotoon on erin-
omaisella tavalla läpinäkyvää. Yksinomaan kirjanpitolain soveltuminen toi-
mintaan tarkoittaa sitä, että joka vuosi tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen 
yhtiö on julkisen tarkastelun alla. Tuolloin on mahdollista todeta mitä toi-
mintaa on harjoitettu, miten toiminta on menestynyt, mihin rahat ja resurssit 
on käytetty. Kansalaisten ja muiden yritystoimijoiden tiedonsaantinäkökul-
masta tätä on pidettävä parannuksena virastomuotoiseen taloudenpitoon. 
 
LVM korostaa, että yhtiöitä voidaan käyttää laajempien yhteiskunnallisten 
muutosten toteuttamisen välineenä ja luomaan taloudellista toimintaa sekä 
uusia markkinoita. Tätä seikkaa on korostettu myös omistajaohjausta kos-
kevassa periaatepäätöksessä. 
 
 
Lopuksi 
 
LVM korostaa lausunnossaan sitä, että valtiokonsernin harjoittamalle yhtiö-
muotoiselle tai liikelaitosmuotoiselle omistamiselle on hyvin hankalaa mää-
rittää kaiken kattavia puhtaasti liiketaloustieteellisiä sääntöjä.  
 
Sikäli kun sääntöjä halutaan, niiden tulisi hieman poiketa toisistaan sen 
suhteen, onko liiketoimintayksikkö finanssi-intressin tai strategisen intres-
sin omaava yhtiö vai erityistehtäväyhtiö. LVM katsoo, että VTV:n suosituk-
set kaikille samalla tavalla sopivista säännöistä menevät turhan pitkälle. 
Puhdasoppinen liiketalousteoria ei täysimääräisestä toimi valtion toteutta-
essa omistuksensa kautta myös yhteiskunnallisia päämääriä. 
 
Yritysten aiemmin virastomuodossa harjoittama toiminta, yritysten elinkaa-
ren vaihe, kertaluonteiset asiakasmuutokset tai toimintaolosuhteiden yh-
teiskunnalliset tavoitteet ja muut reunaehdot on kaikki otettava huomioon 
ennen kuin tehdään kovin pitkälle meneviä tulkintoja oikeasta tavasta orga-
nisoitua taikka siitä, onko valittu organisoitumismalli onnistunut.  

 
Siitäkin huolimatta, että liiketoiminnan kannattavuus ja yrityksen aikaan-
saama liikevoitto ovat tavanomaisesti liiketaloudellisia välttämättömyyksiä, 
myös niitä on peilattava edellä mainittuun liiketalous-yhteiskunnalliseen ke-
hikkoon, jonka puitteissa analysoitavana oleva yritys toimii. Aivan yksinään 
kannattavuuskaan ei saa olla määrittävä tekijä päätettäessä valtion toimin-
nan organisoitumisesta. Samalla tavalla yksinomaan asiakaskunnasta teh-
tävät johtopäätökset eivät saa olla määräävänä tekijänä toimintamuotoa 
valittaessa. Asiakaskunnan koostumus tyypillisesti elää vahvasti yhtiön 
elinkaaren eri vaiheissa.  
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Toiminta liikelaitos- tai osakeyhtiömuodossa on lähtökohtaisesti aivan yhtä 
perusteltua kuin toimiminen virastomuodossa. Liikelaitosmallilla on omat 
EU-oikeuden mukaan tuomat rajoitteet tai reunaehdot, jotka saattavat vai-
kuttaa siihen, miten liikelaitosmallissa suoritettavaa toimintaa on harjoitet-
tava. Vastaavasti valtion osakeyhtiömuodossa harjoittava toiminta on mo-
ninaista, osa yhtiöistä toimii monopoliasemassa suorittaen yhteiskunnal-
lista tehtävää, osa puhtaasti avoimen kilpailun ympäristössä. Tämän janan 
ääripäiden yritysten työkalupakkien on välttämätöntä poiketa hieman toisis-
taan. Määrällisesti suurin osa valtio-omisteisista yhtiöistä toimii näiden ääri-
päiden välimaastossa, jotka joutuvat ottamaan toiminnassaan huomioon 
sekä kaupalliset että strategiset vaikuttimet. 
 

 
 
 
 

Harri Pursiainen 
Kansliapäällikkö 

 
 

 
Jarkko Paldanius 
Hallitusneuvos 
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