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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa 
valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia 
oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja 
tuloatuottavia oikeuksia siten, että valtion lii
kelaitoksista annetussa laissa tarkoitetun uu
dentyyppisen liikelaitoksen hallinnassa olevan 
valtion maaomaisuuden luovuttamisesta päät
täisi liikelaitos silloin, kun maaomaisuuden 
arvoa olisi pidettävä vähäisenä. Samoin liike
laitoksen hallinnassa olevan, arvoltaan muun 
kuin suuren maaomaisuuden vuokrauksesta 

päättäminen ehdotetaan siirrettäväksi tietyin 
rajoituksin liikelaitokselle. Tarkoituksena on 
myös, että luovutus- ja vuokrausmenettelyn 
yksinkertaistamiseksi korotettaisiin asetuksella 
säädettyä tämän lain nojalla luovutettavan 
maaomaisuuden enimma1sarvorajaa samoin 
kuin eri viranomaisten luovutus- ja vuokraus
toimivallan rajoja määrittäviä markkarajoja. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
ensi tilassa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta 
ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain (687 1 
78), jäljempänä luovutuslaki, muutosehdotus
ten keskeisenä tavoitteena on lisätä valtion 
liikelaitoksista annetussa laissa (627 /87) tarkoi
tettujen liikelaitosten päätösvaltaa asioissa, 
jotka koskevat maaomaisuuden luovutusta ja 
vuokrausta. 

Hallitusmuodon 74 §:n mukaan valtion 
maaomaisuuden luovutus edellyttää luovutus
oikeuden myöntämistä laissa. Luovutuslaissa 
on säädetty yksityiskohtaisemmin valtion viras
tojen ja laitosten oikeudesta luovuttaa ja vuok
rata valtion maaomaisuutta. Lain 3 §:n mu
kaan muun muassa maaomaisuutta, jonka ta
loudellinen arvo on suuri, ei saa luovuttaa 
luovutuslain nojalla. Tällainen luovutus edel
lyttää aina erillistä lakia. Luovutuslain nojalla 
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tapahtuvasta valtion maaomaisuuden luovutta
misesta päättää lain 8 §:n mukaan valtioneu
vosto. Jos omaisuuden arvo on vähäinen, luo
vutuksesta päättää asianomainen ministeriö. 
Valtioneuvosto voi siirtää ministeriön päätök
sentekovaltaa ministeriön alaiselle virastolle tai 
laitokselle. 

Valtion liikelaitoksista annettua lakia koske
van hallituksen esityksen (hall. es. n:o 1371 
1986 vp.) mukaan liikelaitoksen maaomaisuu
den luovutus- ja vuokrausmenettelyä on tar
koitus joustavoittaa. Tällöin liikelaitos voisi 
nykyistä laajemmin päättää liiketoimintansa 
kannalta olennaisista kysymyksistä. Tämä ko
rostaisi liikelaitoksen taloudellista vastuuta 
omasta toiminnastaan. 

Luovutuslain 8 §:n 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että uudentyyppisen liike
laitoksen hallinnassa olevan luovutuslain nojal
la luovutettavan maaomaisuuden luovuttami
sesta päättäisi ministeriön sijasta aina liikelai-
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tos silloin, kun maaomaisuuden arvoa on pi
dettävä vähäisenä. 

Lain 11 §:n mukaan valtion maaomaisuuden 
vuokraamisesta päättää se virasto tai laitos, 
jonka hallinnassa vuokrattava omaisuus on. 
Viittä vuotta pitemmistä vuokrauksista päättää 
asianomainen ministeriö. Valtioneuvosto voi 
siirtää ministeriön päätöksentekovaltaa minis
teriön alaiselle virastolle tai laitokselle. Arvol
taan suuren maaomaisuuden vuokraamisesta 
päättää kuitenkin aina valtioneuvosto. Myös 
jos omaisuuden vuokraamisella on periaatteel
lisesti huomattava merkitys, vuokraamisesta 
päättää valtioneuvosto. 

Koska myös omaisuuden vuokrausmahdolli
suuden tulee kuulua tietyissä rajoissa liikelai
toksen normaaliin toimintaan, ehdotetaan 
vuokrausmenettelyä joustavoitettavaksi. 

Ehdotetun 11 §:n 2 ja 3 momenin mukaan 
liikelaitos voisi yleensä itse päättää hallinnas
saan olevan maan vuokrauksesta. Jos maa
omaisuuden arvo olisi suuri tai vuokra-aika 
ylittäisi 25 vuotta ja omaisuuden arvo ei olisi 
vähäinen, päättäisi vuokrauksesta kuitenkin 
valtioneuvosto. Lisäksi valtioneuvosto päättäi
si maanvuokrauksesta silloin, kun maan vuok
rauksella olisi periaatteellisesti huomattava 
merkitys. Tällainen merkitys vuokrauksella oli
si esimerkiksi silloin, kun maan käyttötarkoi
tus oleellisesti muuttuisi vuokrauksen yhteydes
sä. Tähän seikkaan kiinnitettiin huomiota 
muun muassa lakia aikanaan eduskunnassa 
säädettäessä. 

Ehdotetusta 11 §:n 3 momentista, jonka mu
kaan myös vuokraustoimivalta osaltaan olisi 
riippuvainen siitä, onko omaisuuden arvo vä
häinen, johtuu tarve muuttaa lain 15 §:ään 
sisältyvää asetuksenantovaltuutta. 

Oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta 
ja tuloatuottavia oikeuksia annetun asetuksen 
1 §:ssä (794/85) on säädetty, että luovutettaes
sa tai vuokrattaessa valtion maaomaisuutta 
pidetään arvoltaan suurena omaisuutta, jonka 
käypä arvo ylittää 3 000 000 markkaa. Vähäi
seksi arvoltaan on puolestaan säädetty omai
suus, jonka käypä arvo ei ylitä 1 000 000 
markkaa. Näitä arvoja on liikelaitosten maa
omaisuuden luovutus- ja vuokrausmenettelyn 
joustavoittamiseksi tarkoitus mainittua asetus
ta muuttamalla nostaa siten, että arvoa pidet
täisiin suurena, jos se olisi yli 10 000 000 mark
kaa ja vähäisenä, jos se ei ylittäisi 3 000 000 
markkaa. Asetuksen muutoksella pyrittäisiin 
takaamaan liikelaitoksille niiden taloudellista 

vastuuta ja itsenäistä päätösvaltaa korostava 
riittävä liikkumavara liikelaitosten hallinnassa 
olevaa maaomaisuutta koskevissa oikeus
toimissa. Koska mainittua asetusta sovelletaan 
kaikkiin luovutuslain tarkoittamiin valtion 
maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien 
luovutuksiin ja vuokrauksiin, asetuksen mark
kamäärien tarkistamisesta seuraisi yleisemmin
kin muutoksia päätösvaltaa näissä asioissa 
käyttävässä viranomaistasossa. Valtioneuvos
ton yleisistunnossa käsiteltävien asioiden mää
rää suunnitellaan parhaillaan vähennettäväksi. 
Ehdotus olisi yhdenmukainen tämän tavoitteen 
kanssa. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole tarkoitus 
muuttaa valtion maaomaisuuden luovuttami
sen aineellisia edellytyksiä, joten myös liikelai
toksen toimivaltansa rajoissa päätettävissä luo
vutuksissa ja vuokrauksissa on otettava huo
mioon maaomaisuuden luovuttamista ja vuok
raamista koskevat luovutuslaista johtuvat ylei
set edellytykset ja periaatteet. 

2. Esityksen taloudelliset ja hal
linnolliset vaikutukset 

Esityksellä yksinkertaistettaisiin maaomai
suuden luovutusta ja vuokrausta koskevaa 
päätöksentekoa. Liikelaitoksen oikeutta päät
tää maaomaisuuden luovutuksesta ja vuok
rauksesta laajennettaisiin. Esityksellä järjeste
tään uudelleen maaomaisuuden luovutusta 
koskevaa toimivaltaa eikä esityksellä näin ollen 
ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Riippuvuus muista esityksistä 

Esitys koskee perustettavia valtion liikelai
toksista annetun lain mukaisia liikelaitoksia. 
Mainittua lakia koskevan hallituksen esityksen 
mukaan valtion taloushallintoa yleisesti säänte
leviä lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä on 
tarkoitus tarkistaa siten, että ne sopeutuisivat 
liikelaitoksen virastosta poikkeaviin talouden
hoidon periaatteisiin. 

4. Voimaantulo 

Luovutuslain muutos ehdotetaan tulevaksi 
voimaan ensi tilassa. Tarkoitus on saattaa 
samanaikaisesti voimaan myös luovutuslain 
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nojalla annetun asetuksen muutos ja muut 
valtion liikelaitoksista annetun lain soveltami
sen edellyttämät säädösmuutokset. Tarkoituk
sena on, että ensimmäiset uudentyyppiset liike-

laitokset aloittavat toimintansa 1 päivänä tam
mikuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain muuttami

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja 
tuloatuottavia oikeuksia 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (687/78) 8 §:n 2 momentti, 
11 §:n 2 ja 3 momentti sekä 15 § näin kuuluviksi: 

8 § 

Luovuttamisesta päättävä viranomainen 

Jos omaisuuden arvo on vähäinen, luovu
tuksesta päättää se ministeriö, jonka hallin
nonalaan luovutettava omaisuus kuuluu. Val
tion liikelaitoksista annetun lain (627 /87) mu
kaisen liikelaitoksen (liikelaitos) hallinnassa 
olevan arvoltaan vähäisen maaomaisuuden 
luovuttamisesta päättää kuitenkin liikelaitos. 
Valtioneuvosto voi asianomaisen ministeriön 
esityksestä siirtää ministeriön päätöksenteko
valtaa ministeriön alaiselle valtion virastolle tai 
laitokselle. 

11 § 

Vuokraamisesta päättävä viranomainen 

Jos vuokra-aika on pitempi kuin viisi vuotta, 
päätöksen tekee asianomainen ministeriö. Lii
kelaitoksen hallinnassa olevan maaomaisuuden 
vuokraamisesta päättää kuitenkin liikelaitos. 
V aitioneuvosto voi asianomaisen ministeriön 
esityksestä siirtää ministeriön päätöksenteko-

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988 

valtaa ministeriön alaiselle valtion virastolle tai 
laitokselle. 

Vuokraamisesta päättää valtioneuvosto: 
1) jos vuokrattavan maaomaisuuden arvo 

on suuri; tai 
2) jos vuokra-aika on pitempi kuin kaksi

kymmentäviisi vuotta eikä vuokrattavan maa
omaisuuden arvo ole vähäinen; taikka 

3) jos vuokrauksella on periaatteellisesti 
huomattava merkitys. 

15 § 

Asetuksen antaminen 

Tarkemmat säännökset siitä, milloin luovu
tettavan tai vuokrattavan maaomaisuuden ar
voa on pidettävä suurena tai vähäisenä, sekä 
omaisuuden merkityksen selvittämisestä 3 §:n 
1 momentissa tarkoitetun suojelun tai rauhoi
tuksen kannalta samoin kuin tarvittaessa 
muustakin tämän lain täytäntöönpanosta anne
taan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 1 

Laki 
oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain muuttami

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja 
tuloatuottavia oikeuksia 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (687178) 8 §:n 2 momentti, 
11 §:n 2 ja 3 momentti sekä 15 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

8 § 

Luovuttamisesta päättävä viranomainen 

Jos omaisuuden arvo on vähäinen, luovu
tuksesta päättää se ministeriö, jonka hallin
nonalaan luovutettava omaisuus kuuluu. Val
tioneuvosto voi asianomaisen ministeriön esit
telystä siirtää ministeriön päätöksentekovaltaa 
ministeriön alaiselle valtion virastolle tai lai
tokselle. 

11 § 
Vuokraamisesta päättävä viranomainen 

Jos vuokra-aika on pitempi kuin viisi vuotta, 
päätöksen tekee asianomainen ministeriö. Val
tioneuvosto voi asianomaisen ministeriön esit
telystä siirtää ministeriön päätöksentekovaltaa 
ministeriön alaiselle valtion virastolle tai lai
tokselle. 

Jos vuokrattavan maaomaisuuden arvo on 
suuri tai vuokrauksella on periaatteellisesti 
huomattava merkitys, vuokraamisesta päättää 
valtioneuvosto. 

Ehdotus 

8 § 

Luovuttamisesta päättävä viranomainen 

Jos omaisuuden arvo on vähäinen, luovu
tuksesta päättää se ministeriö, jonka hallin
nonalaan luovutettava omaisuus kuuluu. Val
tion liikelaitoksista annetun lain (627 187) mu
kaisen liikelaitoksen ( 1 i i k e 1 aito s) hallin
nassa olevan arvoltaan vähäisen maaomaisuu
den luovuttamisesta päättää kuitenkin liikelai
tos. Valtioneuvosto voi asianomaisen ministe
riön esityksestä siirtää ministeriön päätöksente
kovaltaa ministeriön alaiselle valtion virastolle 
tai laitokselle. 

11 § 

Vuokraamisesta päättävä viranomainen 

Jos vuokra-aika on pitempi kuin viisi vuotta, 
päätöksen tekee asianomainen ministeriö. Lii
kelaitoksen hallinnassa olevan maaomaisuuden 
vuokraamisesta päättää kuitenkin liikelaitos. 
V aitioneuvosto voi asianomaisen ministeriön 
esityksestä siirtää ministeriön päätöksenteko
valtaa ministeriön alaiselle valtion virastolle tai 
laitokselle. 

Vuokraamisesta päättää valtioneuvosto: 
1) jos vuokrattavan maaomaisuuden arvo 

on suuri; tai 
2) jos vuokra-aika on pitempi kuin kaksi

kymmentäviisi vuotta eikä vuokrattavan maa
omaisuuden arvo ole vähäinen; taikka 

3) jos vuokrauksella on periaatteellisesti 
huomattava merkitys. 
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Voimassa oleva laki 

15 §. 

Asetuksen antaminen 

Tarkemmat säännökset siitä, milloin luovu
tettavan tai vuokrattavan maaomaisuuden ar
voa on pidettävä suurena taikka luovuteltavan 
omaisuuden arvoa vähäisenä, sekä omaisuuden 
merkityksen selvittämisestä 3 § :n 1 momentissa 
tarkoitetun suojelun tai rauhoituksen kannalta 
samoin kuin tarvittaessa muustakin tämän lain 
täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. 

Ehdotus 

15 § 

Asetuksen antaminen 

Tarkemmat säännökset siitä, milloin luovu
tettavan tai vuokrattavan maaomaisuuden ar
voa on pidettävä suurena tai vähäisenä, sekä 
omaisuuden merkityksen selvittämisestä 3 §:n 
1 momentissa tarkoitetun suojelun tai rauhoi
tuksen kannalta samoin kuin tarvittaessa 
muustakin tämän lain täytäntöönpanosta anne
taan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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Luonnos Liite 2 

Asetus 
oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun asetuksen 1 §:n 

muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä muutetaan oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloa
tuottavia oikeuksia 31 päivänä elokuuta 1978 annetun asetuksen (693178) 1 §, sellaisena kuin se 
on 11 päivänä lokakuuta 1985 annetussa asetuksessa (794/85), näin kuuluvaksi: 

1 § 
Valtion luovutettavan tai vuokrattavan maa

omaisuuden arvoa on pidettävä suurena, jos 
omaisuuden käypä arvo ylittää 10 000 000 
markkaa. 

Valtion luovutettavan tai vuokrattavan maa-

omaisuuden arvoa on pidettävä vähäisenä, jos 
omaisuuden arvo ei ylitä 3 000 000 markkaa. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


