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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden 
juhlarahastosta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta. Lailla 
muutettaisiin nykyinen Suomen Pankin omis
tuksessa ja hallinnassa oleva Suomen itsenäi
syyden juhlavuoden 1967 rahasto Suomen itse
näisyyden juhlarahasto -nimiseksi rahastoksi. 
Se olisi itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, 
jolle nykyisen rahaston tehtävät tarkistettuina 
siirtyisivät. Lailla myös siirtyisi rahastolle 400 
miljoonan markan määräinen peruspääoma 
Suomen Pankilta nykyisen rahaston perus
pääomasta. Uuden rahaston tavoitteet ja tehtä
vät pyrittäisiin laissa niveltämään muuhun jul
kiseen rahoitusorganisaatioon siten, että Suo
men itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston 
perustehtävän toteutuminen ja kehittäminen 
voitaisiin turvata. 

Rahaston eri toimintamuodot ilmenisivät ny
kyistä täsmällisemmin ja selkeämmin. Rahasto 
voisi tavoitteensa toteuttamiseksi tehdä itse tai 
teettää tutkimuksia ja selvityksiä, myöntää lai
noja ja muuta rahoitusta erilaisin takaisinmak
suehdoin, myöntää avustuksia, takauksia ja 
takuita sekä osallistua yhteistyöhankkeisiin ja 
omistaa osakkeita ja osuuksia yrityksissä. 

Rahasto olisi oikeudellisesti eduskunnan vas
tattavana oleva, valtiopäiväjärjestyksen 83 
§:ssä tarkoitettu rahasto. Eduskunta osallistui
si eduskunnan pankkivaltuusmiesten välityksel
lä rahaston ylimpään päätöksentekoon sen hal-
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lintoneuvostossa. Lisäksi eduskunta osallistuisi 
Suomen Pankkiin valitsemiensa tilintarkasta
jien välityksellä rahaston valvontaan, ja rahas
ton toiminnasta annettaisiin vuosittain kerto
mus eduskunnalle. 

Esityksen mukaan Suomen Pankin nykyiset 
tehtävät ja velvollisuudet Suomen itsenäisyy
den juhlavuoden 1967 rahaston hoitamisessa 
lakkaisivat. Valtiovalta osallistuisi rahaston 
käytännön toimintaan siten, että se olisi edus
tettuna rahaston hallituksessa. Lisäksi rahas
ton peruspääoman kartuttaminen ja tarpeen 
mukaan rahaston toiminnan rahoittaminen ta
pahtuisi jatkossa valtion tulo- ja menoarviossa 
osoitettavilla määrärahoilla. 

Rahaston hallintoelimet muodostuisivat hal
lintoneuvostosta ja hallituksesta. Hallintoneu
voston, joka koostuisi eduskunnan pankkival
tuusmiehistä kokonaisuudessaan, tehtäviin 
kuuluisi käyttää rahastossa ylintä päätöksente
kovaltaa ja toimittaa rahaston vuosittainen 
kertomus eduskunnalle. Varsinainen juokseva 
hallinto kuuluisi hallintoneuvoston valitsemalle 
rahaston hallitukselle. Rahastolla olisi nykyi
seen tapaan hallintoa hoitamassa ja toimintaa 
kehittämässä yliasiamies, jonka hallintoneu
vosto ottaisi rahaston palvelukseen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1991 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Vaikka Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
1967 rahaston toiminta ja sen tulokset ovat 
vastanneet hyvin niille asetettuja tavoitteita, 
paineet rahastossa tehtäviksi muutoksiksi ovat 
viime vuosina kasvaneet merkittävästi useista 
syistä. Suomen Pankin näkökulmasta on kes
keisin tekijä ollut keskuspankin toimintaympä
ristön muutos ja sen vaikutus keskuspankin 
harjoittamiin eri toimintoihin. 

Rahoitusmarkkinat ovat läpikäyneet voi
makkaan muutoksen, joka on heijastunut 
myös noudatettavaan keskuspankkipolitiik
kaan. Suomen Pankki on johdonmukaisesti 
ollut luopumassa ennen tärkeiksi katsoitujen 
yksittäisten sektoreiden rahoituksesta. Suomen 
Pankin tuloskehityksen johdosta saattaa rahas
ton asema vaikeutua rahoituspohjan kaventu
essa peruspääoman reaaliarvon alentumisen 
myötä. Rahaston nykyinen organisaatiomalli 
ja päätöksentekojärjestelmä ovat myös käytän
nössä varsin raskaita. 

Rahaston toimintaympäristössä on myös ta
pahtunut merkittäviä muutoksia. Tutkimus- ja 
kehitystyön merkitys taloudellisen kasvun ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn edistäjänä on en
tisestään korostunut. Kansainväliset vertailut 
osoittavat sen rahoituksen osuuden kansan
tulosta olevan Suomessa vastaavia teollisuus
maita jäljessä. Valtion tiede- ja teknologianeu
vosto on asettanut tavoitteeksi nostaa tutki
musrahoituksen nykyisen BKT-osuuden noin 
1,6 prosentista ainakin 2, 7 prosentin tasolle 
1990-luvulla. Rahaston rahoituskapasiteetin tu
lisi vahvistua tätä yleistä kehitystä vastaavasti. 

Teknisen tutkimuksen ja tuotekehityksen ra
hoitustilanne ja rahoitusorganisaatiot ovat vii-

me vuosina vahvistuneet maassamme. Tämä 
kehitys sallii rahaston keskittyvän tutkimus
rahoituksessa ja innovaatioiden edistämisessä 
sellaisiin hankkeisiin ja rahoitusmuotoihin, joi
hin muiden julkisten rahoituslaitosten avustus
ja lainasäännökset eivät anna mahdollisuuksia. 

Uusia riskirahoitusmuotoja tarvitaan erityi
sesti tutkimustyön ja liiketoiminnan vuorovai
kutusten tehostamiseksi, teknologian lisensi
ointiin, uuden yritystoiminnan käynnistämisek
si ja kansainvälisen markkinoinnin edistämi
seksi. Tällaisia rahoitusmuotoja on otettu 
käyttöön menestyksellisesti monissa maissa ja 
niiden kehittäminen ja sopeuttaminen maam
me olosuhteisiin voisi liittyä luontevasti rahas
ton toimintaan. 

Maamme elinkeino- ja yritystoiminnan ra
kennemuutosten taustalla ovat teknologian ke
hitys, kansainvälistyminen ja kansainvälinen 
kilpailu sekä rahoitusmarkkinoiden vapautu
minen. Muutokset koskettavat lähes kaikkia 
aloja ja asettavat vaatimuksia tiedollisille val
miuksille, koulutukselle sekä kansalliselle kult
tuuripohjalle. Muutoksiin liittyy laajoja teknis
taloudellis-yhteiskunnallisia kysymyksiä, joi
den tutkiminen ja ratkaisujen etsiminen niihin 
kuuluvat luontevasti rahaston toimikenttään. 

Rahaston toiminnan tulisi voida mukautua 
ympäristömuutoksiin, olla uutta luovaa ja ko
keilevaa ja kehittää myös laajemmin käyttökel
poisia rahoitus- ja toimintamalleja ilman, että 
muodolliset säännökset tarpeettomasti sitä ra
joittavat. Rahaston rahoituspuitteiden turvaa
minen ja vahvistaminen yleisen tutkimusrahoi
tuksen kasvua vastaavasti sekä lyhyellä että 
pitkällä tähtäimellä on välttämätön menestyk
sellisen toiminnan edellytys. Rahaston organi
saation tulisi yhdistää mahdollisuudet jousta
vaan ja nopeaan toimintaan. Hallintomallin 
tulisi myös antaa riittävä liikkumavapaus sekä 
tähdätä asioiden käsittelyssä operatiivisten ja 
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strategisten päätösten ja vastuun sijoittumiseen 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

1.2. Keinot 

1.2.1. Laki Suomen itsenäisyyden juhlara
hastosta 

Rahastosta on tarkoitus muodostaa itsenäi
nen julkisoikeudellinen rahasto, joka olisi oi
keuskelpoinen. Rahaston peruspääoman siirtä
minen vastikkeetta Suomen Pankilta edellyttää 
lainsäädäntöä, jotta vältettäisiin ristiriita Suo
men Pankin ohjesäännön (365/25) kanssa. 
Laissa olisi säännökset rahaston asemasta, teh
tävistä, toimintamuodoista, varallisuudesta, 
organisaatiosta ja hallinnosta sekä valvonnas
ta. 

1.2.2. Rahaston asema 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 ra
haston nykyisellä yhteydellä keskuspankkiin ja 
sen välityksellä eduskuntaan on nähtävissä mo
nia etuja, jotka on syytä säilyttää uudellakin 
rahastolla. 

Nykyinen rahasto on saanut osakseen arvos
tusta nimenomaan sillä, että se on voinut 
toimia muun julkisen rahoitusjärjestelmän ul
kopuolella eduskunnan tahdonilmaisun nojalla 
ja eduskunnan valitseman hallintoelimen, 
pankkivaltuusmiesten, välityksellä. Rahastolla 
on myös ollut mahdollisuus toimia verraten 
joustavasti, koska se ei ole ollut jäykkien ja 
rajoittavien toimintamääräysten sitoma. 

Uusi rahasto sisältäisi nykyisestä järjestel
mästä keskeiset piirteet siten, että rahasto olisi 
edelleenkin eduskunnan vaikutusvallan piiris
sä. Laissa todettaisiin, että kyseessä on valtio
päiväjärjestyksen 83 §:ssä tarkoitettu eduskun
nan vastattavana oleva rahasto, jolla olisi näin 
ollen suhteessa eduskuntaan oikeudellisesti hy
vin paljon yhteisiä piirteitä Suomen Pankin 
kanssa. Rahaston ylimmän päätösvallan käyt
täminen, valvonta, tarkastus sekä rahastoa 
koskevien asioiden käsittely eduskunnassa oli
sivat järjestetyt valtiopäiväjärjestyksen 83 ja 
50 § :n mukaisesti. Rahaston hallintoneuvos
toon kuuluisivat eduskunnan pankkivaltuus
miehet. Rahaston tilintarkastus olisi Suomen 
Pankkiin valittujen tilintarkastajien tehtävänä. 
Hallintoneuvosto antaisi rahaston toiminnasta 

vuosittain kertomuksen eduskunnalle. Edus
kunnalle jäisi vastuu rahaston rahoittamisesta 
siten, että se valtion tulo- ja menoarvion väli
tyksellä osoittaisi määrärahat rahaston perus
pääoman korotuksiin ja tarpeen mukaan ra
haston toiminnan rahoittamiseen. 

Eduskunnan vaikutusvalta olisi näin ollen 
itse asiassa välittömämpää kuin nykyisin, kos
ka Suomen Pankki laitoksena ei osallistuisi 
rahaston hallinnointiin ja sen toiminnan ra
hoittamiseen. Pankkivaltuusmiesten ja tilintar
kastajien tehtävät rahastossa eivät myöskään 
liittyisi heidän Suomen Pankkia koskeviin teh
täviinsä. 

Rahastoa koskevien asioiden käsittely valtio
neuvostossa kuuluisi valtiovarainministeriön 
tehtäviin. Ministeriön vastuulla olisi siten val
mistella ennen kaikkea valtion tulo- ja menoar
vioesitykseen tulevat rahastoa koskevat määrä
rahaehdotukset. 

1.2.3. Rahaston tavoitteet ja toimintamuo
dot 

Laissa olisi tarkoitus suhteellisen väljästi to
deta rahaston tavoitteet. Tällöin voitaisiin var
mistua siitä, että toiminnot ovat kehitettävissä 
muuttuvissakin olosuhteissa joustavasti. Toi
saalta olisi jo laissa syytä määrittää rahastolle 
tulevat tavoitteet ja toimintasektori tarpeeksi 
selvästi toiminnallisten tavoitteiden ja rahoitus
puitteiden jäntevöittämiseksi ja jättää tarkempi 
määrittely rahastolle itselleen. 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 ra
haston nykyisiä yleistavoitteita ehdotetaan 
ajanmukaistettaviksi siten, että rahaston rahoi
tuksen ja muun toiminnan tulisi tähdätä va
kaan ja tasapainoisen kehityksen, talouden 
määrällisen ja laadullisen kasvun sekä kansain
välisen kilpailukyvyn ja yhteistyön edistämi
seen Suomessa. 

Toiminnallisina tavoitteina nämä heijastuisi
vat pyrkimyksenä tehostaa kansantalouden re
surssien käyttöä, kohottaa tutkimuksen ja kou
lutuksen tasoa Suomessa sekä kartoittaa tule
vaisuuden eri kehitysvaihtoehtoja suomalaisis
ta lähtökohdista yleisempään tulevaisuuden 
tutkimukseen kytkeytyen. Tärkeänä perusedel
lytyksenä tavoitteille olisi suhteuttaa teknolo
gian, talouden ja yhteiskunnan tasapainoinen 
kehitys ottamalla huomioon myös humanisti
nen ja ympäristönsuojelunäkökulma. 
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Tavoitteiden toteuttamiseksi rahasto suorit
taisi ja rahoittaisi yleishyödyllisiä tutkimuksia 
ja kehittämishankkeita sekä myöntäisi riskira
hoitusta yritysten tutkimus- ja kehitystoimin
taan. 

Yleishyödyllisissä hankkeissa rahasto pyrkisi 
keskittymään sellaisiin laaja-alaisiin kohteisiin, 
jotka sille muihin rahoitusinstituutioihin ver
rattuna luontevimmin sopisivat tai joihin on 
vaikea saada muualta rahoitusta. Hankkeet 
voisivat koskea muun muassa koulutusjärjes
telmien kehittämistä, korkeakoulujen ja tutki
muslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyön 
vahvistamista, uuden teknologian soveltamista, 
uusien toimialojen tai tuotantotoiminnan 
käynnistämistä, tiedonhankintaa, esitutkimuk
sia ja kokeilutyötä. Hankkeet olisivat paitsi 
rahaston omia projekteja myös yhteistyöhank
keita viranomaisten ja tutkimuslaitosten sekä 
yritysten kanssa. 

Yrityskohtaisissa hankkeissa rahasto keskit
tyisi sellaisiin erityisrahoitusmuotoihin, jotka 
täydentäisivät muuta tutkimus- ja kehitystyön 
rahoitusta sekä kehittäisivät rahaston ja myös 
muiden käyttöön soveltuvia uusia rahoitus
muotoja. Tällaisia olisivat huipputekniikan 
alalla toimivien kehityskykyisten yritysten 
käynnistys- ja kasvuvaiheiden riskirahoitus 
sekä suurten yritysten hankkeet uusilla liiketoi
minta-alueilla. Rahoituksen peruskriteerejä oli
sivat hankkeiden teknologinen ja kaupallinen 
uutuusarvo, markkinapotentiaali ja toteutusor
ganisaation kyvykkyys. 

Rahaston toiminta- alueen laajuuden vuoksi 
sen resursseja kohdennettaisiin kiinteässä yh
teistyössä muiden julkisin varoin toimivien tie
totaidon kehittäjien ja rahoittajien kanssa. 
Toiminnan tuloksellisuutta olisi tarkoitus jat
kuvasti arvioida käyttäen hyväksi sekä kansal
lista että kansainvälistä riippumatonta asian
tuntemusta. 

Rahasto pyrkisi toiminnassaan seuraamaan 
myös kansainvälistä kehitystä ja osallistumaan 
kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin tavoittei
densa edistämiseksi. 

Rahaston toimintamuotojen osalta olisi tar
koituksenmukaista jättää ne yksityiskohtaisesti 
määrittelemätiä itse laissa ja tyytyä toteamaan 
vain niiden päätyypit. Yleishyodyllisissä hank
keissa voisivat tulla kysymykseen rahaston 
oma rahoitus ja ulkopuolisten toimeksiantajien 
tai yhteistyökumppaneiden osallistuminen ko
konaan tai osittain rahoitukseen. Rahasto voisi 

niin ikään myöntää erilaisia riskilainoja sekä 
osallistua riskisijoituksiin. 

1.2.4. Rahaston varallisuus 

Rahaston varallisuus ehdotetaan muodostu
vaksi peruspääomasta, jonka muodostaisi Suo
men Pankista siirrettävä Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden 1967 rahaston nykyinen perus
pääoma 400 miljoonaa markkaa ja mahdolliset 
peruspääomaan erikseen osoitetut korotukset. 
Suomen Pankki ei enää tämän jälkeen osallis
tuisi rahaston mahdollisiin peruspääoman ko
rotuksiin, vaan tämä ehdotetaan tapahtuvaksi 
valtion varoista tulo- ja menoarviossa Osoitet
tavan määrärahan muodossa. Valtiovallan vas
tuulla olisi siten turvata rahaston toiminnalle 
riittävä rahoituspohja. 

Lakiin otettaisiin määräykset siitä, että pe
ruspääoma tulee sijoittaa turvallisella ja tuotta
valla tavalla määrittelemättä asiaa itse laissa 
tarkemmin. Rahastoon perustettavan hallinto
neuvoston asiana olisi vahvistaa rahaston ra
hoitus- ja sijoitustoimintaa koskevat yleisoh
jeet. Lakiin ei myöskään otettaisi määräystä 
siitä, että peruspääoma on säilytettävä vähen
tymättömänä tällaisen velvoitteen tulkinnanva
raisuuden vuoksi. Peruspääoman kartuttami
nen kuuluisi valtiovallalle, ja se harkitaan erik
seen valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn 
yhteydessä. Valtiovalta voisi osoittaa tarpeen 
mukaan myös määrärahoja rahaston toimin
nan rahoittamiseen. 

Rahaston toiminta rahoitettaisiin ensisijai
sesti peruspääoman sijoituksista saaduista tuo
toista samoin kuin rahoitustoiminnasta saata
vista palautuksista. Rahaston menot olisi tar
koitus kattaa näistä tuotoista kajoamatta itse 
rahaston peruspääomaan muutoin kuin poik
keustapauksessa hallintoneuvoston luvalla. 

1.2.5. Rahaston organisaatio ja hallinto 

Rahaston organisaatio ehdotetaan järjestet
täväksi kolmiportaiseksi, kuten vastaavantyyp
pisissä yhteisöissä yleensäkin. Organisaatio
malli merkitsisi huomattavaa kevennystä ny
kyiseen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
1967 rahaston organisaatioon verrattuna. 

Uuden rahaston ylintä päätöksentekovaltaa 
käyttäisi hallintoneuvosto, jonka kokoonpa
nosta säädettäisiin suoraan laissa. Hallintoneu-
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vostoon kuuluisivat eduskunnan pankkival
tuusmiehet kokonaisuudessaan, jolloin jäseniä 
ei tarvitsisi nimetä erikseen. 

Hallituksen kokoonpano määrättäisiin osit
tain suoraan laissa ja sen jäsenten lukumäärä 
ehdotetaan pidettäväksi melko suppeana jous
tavuuden säilyttämiseksi. Rahaston hallituksen 
tehtävänä olisi rahaston toiminnan johto. Ra
hastolla olisi lisäksi, kuten Suomen itsenäisyy
den juhlavuoden 1967 rahastolla nykyisin, yli
asiamies, jonka hallintoneuvosto nimittäisi. 

1.2. 6. Tilintarkastus ja valvonta 

Uudessa rahastossa olisi tarkoitus järjestää 
valvonta pääpiirteissään samalla tavalla kuin 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahas
tossa. Tilintarkastuksesta vastaisivat nykyiseen 
tapaan eduskunnan Suomen Pankkiin valitse
mat tilintarkastajat valtiopäiväjärjestyksen 
83 §:stä ilmeneväHä tavalla. Valtiontalouden 
tarkastusvirasto ei osallistuisi rahaston tarkas
tukseen ja valvontaan, koska sen toimivaltaan 
eivät kuulu eduskunnan vastattavana olevat 
rahastot. 

Rahaston toiminnasta annettaisiin entiseen 
tapaan kertomus eduskunnalle. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 
rahasto 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 ra
hasto on Suomen Pankin omistuksessa ja hal
linnassa oleva pysyvä erillisrahasto, joka on 
perustettu vuonna 1967 eduskunnan niin sano
tussa ainoassa käsittelyssä tekemällä päätöksel
lä. Eduskunta vahvisti tuolloin rahaston sään
nöt, jotka on julkaistu asetuskokoelmassa 
(596/67). 

Rahasto ei ole itsenäinen oikeushenkilö, 
vaan osa Suomen Pankkia. Rahasto ei näin 
ollen ole oikeustoimikelpoinen, ja muodollinen 
vastuu siitä on Suomen Pankilla, eli pankkival
tuusmiehillä ja johtokunnalla. 

Rahaston peruspääomaksi muodostettiin pe
rustamisen yhteydessä 100 miljoonaa markkaa, 
joka koostui vastaavasta arvosta arvopaperei
ta. Peruspääomaa ja arvopapereita ei kuiten
kaan varsinaisesti tuonoinkaan siirretty tosiasi-

allisesti rahastolle, vaan niitä hoidettiin osana 
Suomen Pankin arvopaperisalkkua rahaston 
lukuun. Vuosina 1971, 1977 ja 1981 perus
pääoma kasvatettiin yhteensä 400 miljoonaan 
markkaan arvopaperisiirroin Suomen Pankista 
edellä mainitulla tavalla. Järjestelmä muutet
tiin vuonna 1984 siten, että Suomen Pankki 
otti arvopaperit takaisin ja merkitsi taseeseensa 
rahaston pääomaksi mainitun 400 miljoonaa 
markkaa. Samalla sovittiin 8 prosentin suurui
sen vuotuisen koron maksamisesta sekä perus
pääomalle että rahaston Suomen Pankissa ole
valle shekkitilille. Peruspääoma reaaliarvo on 
rahaston alkuperäiseen tai korotusvuosien pää
omaan verrattuna alentunut noin 40 prosent
tia. Vuoden 1988 alusta lähtien pääoman vuo
tuinen korko on nostettu 10 prosenttiin. 

Rahaston säännöt ovat pysyneet muuttumat
tomina koko sen toiminta-ajan. Sääntöjen mu
kaan peruspääoma tulee säilyttää vähentymät
tömänä ja toiminta rahoittaa sen tuotoilla. 
Rahaston tuotot on käytettävä markan arvon, 
talouskasvun ja kilpailukyvyn tukemiseen. 
Säännöissä on myös määritetty toimintatavat, 
joilla edellä mainittuja tehtäviä toteutetaan. 
Rahasto voi teettää itse tutkimuksia ja selvityk
siä tai rahoittaa muiden toimesta tapahtuvaa 
tutkimustyötä ja tuotannollisen toiminnan ke
hittämistä. Lisäksi rahasto voi rahoittaa inves
tointeja silloin, kun kysymyksessä on myöhem
min ehkä laajempaan käyttöön tulevien inno
vaatioiden kokeileminen tai mallien kehittämi
nen. Rahastolle on säännöissä annettu oikeus 
periä rahoitukseen käyttämänsä varat koko
naan tai osittain takaisin. 

Ylintä päätöksentekovaltaa rahastossa käyt
tävät eduskunnan pankkivaltuusmiehet, jotka 
päättävät tuottojen käytöstä ja annettavasta 
rahoitustuesta. Pankkivaltuusmiesten tehtävä
nä on myös määrätä selvityksistä ja tilityksistä, 
jotka koskevat rahoitettuja hankkeita, sekä 
päättää myönnettyjen varojen takaisin perimi
sestä. Pankkivaltuusmiehet käsittelevät rahas
toa koskevat asiat normaalien kokoustensa 
yhteydessä Suomen Pankissa eli noin 9-10 
kertaa vuodessa. Rahaston hoitaminen on Suo
men Pankin johtokunnan tehtävänä, jonka 
esityksestä myös pankkivaltuusmiesten päätök
senteko tapahtuu. 

Rahaston hankkeiden ja rahoituspäätösten 
valmistelusta, toteutuksesta ja valvonnasta vas
taa yliasiamiehen johdolla toimiva toimisto. 
Yliasiamiehelle on delegoitu myös itsenäistä 
toimivaltaa niin sanottujen juoksevien asioiden 
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hoitamista varten sekä tiettyyn rajaan asti yltä
vissa rahoituspäätöksissä. Henkilökuntaan 
kuuluvat lisäksi asiamies ja kuusi eri alojen 
asiantuntijaa sekä toimistohenkilökunta, jotka 
mukaan lukien rahaston henkilömäärä on ollut 
noin 20 suurimman osan toiminta-ajasta. 

Toimistossa työskentelee tavallisesti myös 
parikymmentä projektihenkilöä. Heidät on 
kiinnitetty muutamasta kuukaudesta muuta
maan vuoteen yltäväksi määräajaksi pankki
valtuusmiesten hyväksymiin projekteihin. Tä
mä järjestely on taannut hyvän joustavuuden 
ja asiantuntemuksen projekteissa. Toimitilat 
ovat Helsingissä Suomen Pankin omistamissa 
tiloissa. 

Rahaston henkilöstö on otettu yksityisoikeu
delliseen palvelussuhteeseen ja palkkaus- ja 
eläkemenot katetaan rahaston omista tuotois
ta. 

Rahoitus on jakautunut yleishyödyllisten 
tutkimusten ja yrityshankkeiden kesken. Toi
minnassa on jatkuvasti kehitetty uusia rahoi
tusmuotoja, joista monet ovat osoittautuneet 
myös laajemmin käyttökelpoisiksi. 

Rahaston myöntämät varat ovat olleet reaa
liarvoltaan noin nykyisellä 70 miljoonan mar
kan vuositasolla koko toiminnan ajan. Hank
keet ovat usein pitkäjänteisiä ja niiden rahoi
tussopimukset yltävät jopa kymmenen vuoden 
päähän. Tämä korostaa pitkäjänteisen rahoi
tussuunnittelun tarvetta, jonka tarkkuutta toi
saalta heikentää hankkeiden riskiluonne. 

Projektien kokonaismäärä on ollut noin 
1 500. Vuosittain on käynnistynyt noin 70 
hanketta ja suoritus- tai seurantavaiheissa on 
samalla kertaa useita satoja hankkeita. 

Rahaston henkilökunta on pitkään pysynyt 
samansuuruisena. Vuotuiset hallintomenot 
ovat nykyisellään 6 miljoonan markan tasolla. 
Hallintomenot ja niin sanottuja yleishyödylli
siä hankkeita koskevat maksatukset olivat 
vuonna 1988 yhteensä yli 25 miljoonaa mark
kaa. 

Yrityksille myönnettävä rahoitus on ollut 
niin sanottua ehdollista riskilainaa eli takaisin
maksu riippuu hankkeen teknisestä ja kaupalli
sesta onnistumisesta. Yritysrahoitukseen 
myönnettyjen lainojen yhteismäärä vaihtelee 
vuosittain ja on ollut viime vuosina noin 40-
50 miljoonaa markkaa vuosittain. Takaisin
maksujen määrä vaihtelee myös, vuonna 1988 
se on ollut noin 20 miljoonaa markkaa. Muu 
kuin yritysrahoitus muodostuu yleishyödylli
sestä rahoitustuesta ilman takaisinmaksuvel-

vollisuutta ja sen määrä on ollut viime vuosina 
vajaat 20 miljoonaa markkaa. 

Rahasto on saanut lisäksi korkotuloja, jotka 
muodostuvat lähinnä Suomen Pankin maksa
masta korosta peruspääomalle ja rahoituso
maisuudelle. Korkotulojen määrä vuoden 1987 
tilinpäätöksessä oli vajaat 36 miljoonaa mark
kaa ja vuonna 1988 yli 42 miljoonaa markkaa. 

Edellä mainittujen rahoituskulujen jälkeen 
nykyisen rahaston kuluista suurimman osuu
den muodostavat toimistokulut, joiden määrä 
vuoden 1987 tilinpäätöksessä oli vajaat 4,9 
miljoonaa markkaa. 

Suomen Pankin tilintarkastajat vastaavat 
sääntöjen mukaan rahaston valvonnasta. Ra
hasto on ottanut ulkopuolisten projektien val
vontaan Keskuskauppakamarin hyväksymän 
tilintarkastajan. Suomen Pankin tarkastusosas
to suorittaa käytännössä lisäksi jatkuvaa sisäis
tä tarkastusta ja antaa siitä vuosittain selon
teon Suomen Pankin tilintarkastajille. 

2.2. Valmisteluvaiheet 

Eduskunnan pankkivaltuusmiehet asettivat 
marraskuussa 1987 pitämässään kokouksessa 
Suomen Pankin, valtiovarainministeriön sekä 
kauppa- ja teollisuusministeriön edustajista 
koostuvan työryhmän, jonka tehtäväksi annet
tiin valmistella pankkivaltuusmiehille ehdotus 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahas
ton toiminnan kehittämistä koskeviksi toimen
piteiksi. 

Työryhmän tuli ehdotusta laatiessaan selvit
tää, onko rahaston toiminta syytä säilyttää 
Suomen Pankin yhteydessä vai onko toiminta 
tarkoituksenmukaisimmin järjestettävissä esi
merkiksi itsenäisen julkisoikeudellisen säätiön 
muodossa muun viranomaisen valvonnassa. 
Ehdotuksessa tuli edelleen lähteä siitä, että 
rahaston rooli erilaisten tutkimus- ja kehittä
mishankkeiden rajoittajana voidaan jatkossa
kin turvata. 

Työryhmä jätti muistionsa maaliskuussa 
1988 pankkivaltuusmiehille. Pankkivaltuusmie
het puolestaan lähettivät kesäkuussa 1988 kir
jelmän valtiovarainministeriölle, jossa esitettiin 
ryhtymistä toimenpiteisiin työryhmän muistion 
pohjalta. Pankkivaltuusmiehet katsoivat uuden 
rahaston paremmin soveltuvan valtiovarainmi
nisteriön kuin kauppa- ja teollisuusministeriön 
hallinnonalaan. 
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Hallituksen esitys on valmisteltu valtiova
rainministeriössä virkatyönä ja se perustuu 
työryhmän esittämään ehdotukseen. V almiste
luvaiheessa ministeriö on pyytänyt lausunnon 
Eduskunnan pankkivaltuusmiehiltä, kauppa
ja teollisuusministeriöltä, oikeusministeriöltä, 
Suomen Pankilta ja Suomen itsenäisyyden juh
lavuoden 1967 rahastolta. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
h en kil ö s t ö vaikutukset 

Esityksen mukaan perustettava itsenäinen 
julkisoikeudellinen rahasto olisi valtiopäiväjär
jestyksen 83 §:n mukainen eduskunnan vastat
tavana oleva rahasto, joka ei kuuluisi valtion 
budjetti- ja kassatalouden piiriin. Rahasto hoi
taisi varallisuuttaan ja kassatalouttaan itsenäi
sesti sekä erillään valtiontalouden tarkastusjär
jestelmästä. 

Rahaston hallintoelinten, hallintoneuvoston 
ja hallituksen, kokoonpanosta säädettäisiin 
suoraan laissa. Rahaston juoksevista hallinto
tehtävistä vastaavan yliasiamiehen valinta olisi 
hallintoneuvoston tehtävänä. Hallitus ja yli
asiamies valtuuksiensa puitteissa ottaisi muun 
henkilöstön rahaston palvelukseen yksityisoi
keudelliseen työsuhteeseen. Rahaston nykyinen 
henkilökunta siirtyisi uuden rahaston perus
tamisen yhteydessä uuden rahaston palveluk
seen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä, 
joihin sovellettaisiin entisiä palvelussuhteen eh
toja ja palkkaetuja. Nykyisen rahaston toimis
tossa työskentelee noin 20 henkilöä, joiden 
palkkakustannukset olivat vuonna 1988 run
saat kolme miljoonaa markkaa. Rahaston pro
jekteissa työskentelee muutaman pysyvässä 
työsuhteessa olevan henkilön lisäksi määräai
kaisessa työsuhteessa olevaa projektihenkilö
kuntaa. Projektihenkilökunnan palkkakustan
nukset olivat vuonna 1988 noin 3,5 miljoonaa 
markkaa. 

Rahaston aseman muutos ei edellyttäisi hen
kilöstön lisäystä valtionhallintoon. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotuksen mukaan Suomen Pankista siir
tyisi perustettavalle rahastolle sen peruspääo
maksi nykyisen rahaston peruspääoma 400 mil
joonaa markkaa. Vastuu peruspääoman kar-

tuttamisesta siirrettäisiin valtiolle, joka vo1s1 
osoittaa valtion tulo- ja menoarviossa määrä
rahoja tämän ohella myös käyttömenojen kat
tamiseen. 

Rahaston perustamisen yhteydessä siirtyisi
vät myös muut Suomen Pankilla olevat nykyi
seen rahastoon liittyvät oikeudet ja velvoitteet 
uudelle rahastolle. 

Nykyisellä rahastolla on voimassa olevia vie
lä täyttämättömiä sitoumuksia yrityksille tai 
yleishyödyllisiin hankkeisiin noin 120 miljoo
naa markkaa. Vastuu edellä mainituista sitou
muksista siirtyisi uudelle rahastolle sen perus
tamisen yhteydessä senhetkisten velvoitteiden 
määräisenä. Näiden velvotteiden määrää ei 
voida vielä tarkoin ennakoida. Sama koskee 
rahaston antamia takuusitoumuksia, määräl
tään noin 27 miljoonaa markkaa, joista kaikki 
eivät kuitenkaan tule maksettaviksi. 

Tilastojen mukaan yli 25 prosenttia nykyisen 
rahaston rahoituksesta on myönnetty ilman 
palautusvelvollisuutta. Tämä osuus on noussut 
yli 30 prosenttiin vuosina 1987-88. Koska 
lakiesityksessä avustusluontoisten rahoitus
muotojen osuus korostuu, voidaan olettaa, 
että niiden rahoituskohteiden osuus, joihin ei 
liity palautusvelvollisuutta, kasvaa tulevaisuu
dessa. Peruspääoman tuotosta ohjautuu jo nyt 
puolet avustusmuotoisiin käyttötarkoituksiin. 

Uuden rahaston tuottoja käytettäisiin esityk
sen mukaan hyvin riskipitoisiin, yritysten ke
hittämiseen liittyviin projekteihin, uusien ra
hoitusmuotojen kehittämiseen, PKT-yritysten 
käynnistämiseen, innovaatiotuotteiden markki
nointiin sekä kansainvälisen yhteistyöverkos
ton rakentamiseen. Vaikkakin pitkällä aikavä
lillä pidettäisiin tavoitteena yrityssektorin toi
minnallisen osuuden tasapainottamista talou
dellisesti, uusien toimintojen käynnistämiseen 
liittyvä riskinotto joudutaan ottamaan huo
mioon rahaston resurssien mitoituksessa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Jotta rahaston nykyinen verotuksellinen ase
ma voitaisiin säilyttää, tulisi perustettavan ra
haston olla vapaa tulo- ja varallisuusverosta 
kuten nykyinenkin rahasto. Myös leimavero
tuksen osalta rahaston verotuksellinen asema 
tulisi säilyttää, mikä edellyttää leimaverolakiin 
(662/43) tehtävää lisäystä. Hallituksen esityk
set näistä annettaisiin erikseen. 



1990 vp. - HE n:o 6 9 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Luku. Yleiset säännökset 

1 §. Pykälän mukaan nykyinen Suomen 
Pankin omistuksessa ja hallinnassa oleva Suo
men itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto 
muutetaan Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
-nimiseksi rahastoksi. Rahasto irroitetaan Suo
men Pankista ja se saa itsenäisen oikeushenki
lön aseman. 

Pykälän toisen momentin mukaan ra?asto 
on valtiopäiväjärjestyksen 83 §:ssä tarkoitettu 
eduskunnan vastattavana oleva rahasto. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että eduskunta osallistuu ra
haston toimintaan valitsemiensa eduskunnan 
pankkivaltuusmiesten välityksellä ja että edus
kunta vastaa viime kädessä siitä, että rahaston 
toiminnalle osoitetaan riittävät rahoitukselliset 
edellytykset. Momentin sanamuoto ~y?s ko: 
rostaa sitä seikkaa, että rahaston tmmmta ei 
kuulu valtioneuvoston ja sen ministeriöiden 
toimivallan piiriin, vaan on eduskunnan alai
suudessa. Rahasto on itsenäinen julkisoikeu
dellinen oikeushenkilö, jonka kelpoisuutta 
hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia raja
taan laissa vain tarpeellisin osin. 

Koska rahasto on valtiopäiväjärjestyksen 
83 §:ssä tarkoitettu rahasto, soveltuvat sano
tun perustuslain säännökset eduskunn~n pa~k
kivaltuusmiehistä ja eduskunnan valitsemista 
tilintarkastajista rahaston hallinnon valvon
taan sekä rahaston tilintarkastuksen järjestä
miseen. Samasta syystä sovelletaan valtiopäivä
järjestyksen 50 §:n säännöksiä ra~~ston ~si?ita 
käsiteltäessä eduskunnassa. Vumemaimtun 
säännöksen mukaan pankkivaliokunnan tehtä
vänä on tutkia rahaston tila ja hoito sekä antaa 
tästä kertomus eduskunnalle. 

Koska nykyisen rahaston toiminnassa on 
vakiintuneesti käytetty rahastosta nimitystä 
Sitra, jatketaan käytäntöä uudenkin rahaston 
toiminnassa. 

Pykälän kolmannen momentin mukaan ra
hastoa koskevien asioiden käsittely valtioneu-
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vostossa kuuluu valtiovarainministeriön tehtä
viin. 

2 §. Pykälässä on määritetty rahaston yleis
tavoitteeksi Suomen vakaan ja tasapainoisen 
kehityksen, talouden määrällisen ja laadullisen 
kasvun sekä kansainvälisen kilpailukyvyn ja 
yhteistyön edistäminen. Rahaston tulee kiinnit
tää erityistä huomiota sellaisten hankkeiden 
käynnistämiseen ja toteuttamiseen, jotka vai
kuttavat kansantalouden voimavarojen käyttöä 
tehostavasti tai tutkimuksen ja koulutuksen 
tasoa kohottavasti taikka jotka selvittävät tule
vaisuuden kehitysvaihtoehtoja. 

Rahaston tavoitteet on määritetty lainkoh
dassa väljästi, joten rahaston toiminta-alue 
muodostuisi muodollisista rajoitteista vapaana 
varsin laajaksi. Toisaalta tavoitteista kuitenkin 
ilmenee selvästi rahaston roolin keskittyminen 
yhteiskunnan kehittämisen kannalta merkittä
viin, laajoihin ja yleishyödyllisiin hankkeisiin, 
jotka rahastolle muista rahoitusjärjestelmistä 
poiketen luontevasti soveltuvat. 

Teknisen tutkimuksen ja tuotekehityksen to
teutusta ja rahoitusta hoitaa moni organisaa
tio kuten valtion teknillinen tutkimuskeskus ja 
teknologian kehittämiskeskus. Päällekkäistut
kimuksen, yhteensovitusongelmien ja voimava
rojen tuhlauksen välttämiseksi rahaston tulee 
olla yhteydessä muihin julkisin varoin toimi
viin tietotaidon kehittäjiin ja rahoittajiin. 

3 §. Pykälässä on esitetty edellisessä pykäläs
sä mainittujen tavoitteiden toteuttamisessa 
käytettävät toimintatavat. 

Pykälän 1)-kohdan mukaan rahaston tehtä
vänä on nykyiseen tapaan tehdä itse tai teettää 
ulkopuolisilla, esimerkiksi korkeakouluilla tai 
muilla tutkimuslaitoksilla, tutkimuksia ja selvi
tyksiä. Kysymys ei ole niinkään ki.lpaileva~ta 
tutkimus- ja selvitystyöstä, vaan lähmnä laaJa
alaisista ja yleishyödyllisistä hankkeista, jotka 
luontevasti soveltuvat rahaston rooliin ja sen 
voimavaroihin. 

Rahasto voi pykälän 2)-kohdan mukaan 
myöntää erilaisiin tutkimus- ja kehittämis
hankkeisiin lainoja ja muuntyyppistä riskira
hoitusta. Rahasto oikeutetaan myös nykyiseen 
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tapaan määräämään niiden takaisinmaksun eh
dolliseksi määrättyjen hallintoneuvoston lain 
9 §:n 1 momentin 2)-kohdan nojalla vahvista
mista yleisohjeista ilmenevien periaatteiden 
mukaisesti. Lainat ehdollisella takaisinmaksul
la tulevat erityisesti kysymykseen uusien tuot
teiden ja prosessien sekä tuotannollisen toimin
nan kehittämisessä yrityksissä. Näissä tapauk
sissa ei voida varmuudella etukäteen ennakoida 
hankkeiden liiketaloudellista kannattavuutta, 
jolloin takaisinmaksuedellytyksetkin todetaan 
vasta hankkeen toteutumisen kestäessä. Hank
keen onoistuessa yritys maksaa rahoituksen 
takaisin rahoitussopimuksessa määriteltyjen 
ehtojen mukaisesti. 

Rahastolle on pykälän 3)-kohdassa varattu 
mahdollisuus myöntää myös avustuksia eli ra
hoitusta ilman takaisinmaksuvelvollisuutta lä
hinnä laajoihin yhteiskuntaa ja elinkeinoelä
mää hyödyttäviin toimeksiantoprojekteihin, 
joita suorittavat etupäässä korkeakoulut, tutki
muslaitokset sekä yritykset. Rahasto voi lisäksi 
myöntää avustuksia esimerkiksi sellaisille yleis
hyödyllisille yhteisöille, jotka panostavat omal
la alueellaan samoihin tavoitteisiin, jotka on 
tässä laissa annettu rahastolle. 

Mahdollisuus myöntää takauksia ja takuita 
on tavanomaista rahoitustoiminnassa mukana 
oleville yhteisöille ja laitoksille. Asiasta on 
kuitenkin selvyyden vuoksi haluttu ottaa ni
menomainen säännös pykälän 4)-kohtaan. 

Pykälän 5)-kohdassa on rahastolle mahdol
listettu sellainen toiminta, jonka joustavaa ja 
vapaata käyttämistä ovat aikaisemmin rajoitta
neet muodolliset syyt. Rahastolla on vastedes 
oikeus paitsi osallistua erilaisiin yhteistyöhank
keisiin myös omistaa osakkeita ja osuuksia 
yrityksissä. Säännöksen tarkoituksena on se, 
että rahaston hyödylliseksi katsottava toiminta 
ei ole riippuvainen siitä, missä oikeudellisessa 
muodossa rahasto osallistuu rahoitettavan yri
tyksen toimintaan. 

Oikeus omistaa osakkeita ja osuuksia yrityk
sissä liittyy erityisesti sellaisiin uuden liiketoi
minnan käynnistämistä ja nopeaa kasvua edis
täviin riskisijoitusmuotoihin, esimerkiksi niin 
sanottuun venture capital -rahoitukseen, jotka 
ovat Suomessa vielä harvinaisia. Tällaiset riski
sijoitukset edellyttävät tavallisesti sitä, että ra
hoittaja omistaa asianomaisen yrityksen osak
keita tai muita osuuksia. Sijoitusten tuotto 
puolestaan riippuu yrityksen menestymisestä. 
Rahasto osallistuu yritysten toimintaan paitsi 

omistajana myös antamalla tarvittaessa liik
keenjohdollista panostusta. 

Rahaston tehtävänä on paitsi itse harjoittaa 
riskirahoitusta myös kehittää ja kokeilla Suo
men oloihin sopivia erilaisia riskirahoitusmuo
toja muille rahoittajille ja uusia rahoitusväli
neitä, esimerkiksi erilaisia laina- ja rojaltimuo
toja. 

2 Luku. Talous 

4 §. Jotta rahaston varallisuus ja siten sen 
toimintaedellytykset voidaan turvata, on rahas
tolle muodostettava peruspääoma. Peruspääo
man turvaamiseksi säännöksessä annettaan 
määräys sen sijoittamisesta turvallisella ja tuot
tavalla tavalla. Peruspääoman erityisluonnetta 
ilmentää myös, että se tulisi säilyttää koske
mattomana ja sitä olisi mahdollisuus käyttää 
vain 5 §:n 2 momentissa säädetyllä edellytyk
sellä. 

Velvollisuudella sijoittaa peruspääoma tur
vallisella ja tuottavalla tavalla tarkoitetaan si
tä, että luonteeltaan julkisen varallisuuden ar
von säilyttämiseen joudutaan kiinnittämään 
erityistä huomiota. Sen vuoksi on haluttu en
nakolta estää mahdollisuus sellaisiin riskisijoi
tuksiin, jotka lyhyen aikavälin mahdollisesta 
hyvästä tuotosta huolimatta saattavat todennä
köisesti ajan mittaan osoittautua tappiollisiksi 
ja siten aiheuttaa rahastolle taloudellisia mene
tyksiä ja edelleen tarvetta valtiovallan anta
maan lisärahoitukseen. Rahaston toiminnan 
kannalta on myös merkityksellistä, että se voi 
osoittaa varallisuusperustansa olevan vakaa. 

Säännöksessä ei ole syytä tarkemmin määrit
tää sallittavia sijoitustapoja, vaan niiden on 
tarkoitettu muotoutuvan sen mukaan, mitä 
vakiintuneesti yleisen käsityksen mukaan pide
tään turvallisina ja tuottavina sijoitustapoina. 
Lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentin 2)-kohdan 
mukaan rahaston hallintoneuvosto vahvistaa 
yleiset ohjeet rahaston sijoitustoiminnasta, mi
kä mahdollistaa tarkemmat määräykset sallit
tavista sijoituskohteista. Turvallisia ja samalla 
tuottavia sijoituskohteita voisivat olla kiinteän 
omaisuuden lisäksi sijoitukset, joihin liittyy 
pankkitoiminnassa yleisesti hyväksytty vakuus 
ja arvopapereista esimerkiksi Helsingin Arvo
paperipörssissä noteeratut kotimaiset osakkeet 
ja joukkovelkakirjat tai muut luotettavalla ta
valla noteeratut kotimaiset ja ulkomaiset arvo
paperit. 
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5 §. Säännöksen mukaan rahaston toiminta 
on tarkoitus rahoittaa edellä 4 §:ssä määrätyin 
tavoin peruspääomasta ja rahoitustoiminnasta 
saaduilla tuotoilla. Viimeksimainitulla tarkoi
tetaan rahaston sellaisia rahoitusmuotoja, joi
hin liittyy erityyppisiä palautusmuotoja, esi
merkiksi rahoituspääoman takaisinmaksuja 
kokonaan tai osittain, riskisijoitusten realisoin
tia, pääomalle maksettavia korkoja, rojalteja 
ja muita vastaavia korvauksia. 

Pykälän 2 momentin mukaan peruspääoma 
on säilytettävä siten koskemattomana, että sitä 
ei saada käyttää rahoitustoimintaan tai muiden 
maksuvelvoitteiden kattamiseen. Viimeksimai
nitun osalta on säädetty poikkeus vain sellaisen 
tilanteen osalta, jossa rahaston varallisuus on 
vähentynyt niin paljon, että maksuvelvoitteita 
ei voida hoitaa muutoin kuin kajoamaila pe
ruspääomaan. 

Pykälän 3 momenttiin on selvyyden vuoksi 
otettu säännös siitä, että rahastolla on oikeus 
ottaa lainaa maksuvalmiutensa hoitamiseksi. 
Lainan ottaminen tulee kysymykseen lähinnä 
vain juoksevan toiminnan rahoittamiseen ja 
likviditeetin turvaamiseen näissä yhteyksissä. 
Sen sijaan rahoitustoiminnan rahoittaminen 
esimerkiksi pitkäaikaisilla lainoilla ei tämän 
säännöksen mukaan tule kysymykseen. 

6 §. Rahaston peruspääoman tuotto käyte
tään rahaston toiminnan rahoittamiseen eikä 
sitä rahastoida peruspääoman reaaliarvon yllä
pitämiseen. Rahaston peruspääoman reaaliar
vo saattaa ajan mittaan alentua siinä määrin, 
että rahaston toiminnan kehittäminen joutuu 
uhanalaiseksi. Rahaston toimintaedellytysten 
turvaamiseksi on pykälässä säädetty mahdolli
suudesta kartuttaa peruspääomaa ottamalla si
tä varten erityinen määräraha valtion tulo- ja 
menoarvioon. 

Tarkoituksenmukaisena on myös pidetty, et
tä valtiovalta voi osallistua rahaston toiminnan 
tukemiseen peruspääoman korotuksien lisäksi 
myös 3 §:ssä mainittujen rahaston tavoitteiden 
toteuttamisen rahoittamisella. Koska rahaston 
itsensä tulee 5 §:n mukaan ensisijaisesti rahoit
taa oma toimintansa, ei valtiovallan osallistu
minen jälleenrahoitukseen voi olla säännönmu
kaista ja jatkuvaa, vaan lisärahoituksen tarve 
joudutaan harkitsemaan kussakin tapauksessa 
erikseen valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn 
yhteydessä. 

7 §. Rahastolla on oikeus omistaa toimintan
sa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita 
ja osuuksia. Sanotut omistukseen liittyvät oi-

keudet tarkoittavat etupäässä rahaston käytän
nön toiminnan järjestämistä kuten toimitilo
jen, puhelinliittymien ja muiden vastaavien 
hankkimista koskevia omistuksia. 

3 Luku. Hallinto 

8 §. Pykälässä määritetään rahaston hallin
toelimet, joita ovat hallintoneuvosto, hallitus 
ja yliasiamies. 

Pykälän 2 momentin mukaan rahaston ylim
paan hallintoelimeen, hallintoneuvostoon, 
kuuluvat eduskunnan pankkivaltuusmiehet. 
Pankkivaltuusmiesten puheenjohtaja toimii sa
malla hallintoneuvoston puheenjohtajana. 
Hallintoneuvoston toimikausi on valtiopäivä
järjestyksen 83 §:n nojalla sama kuin eduskun
nan pankkivaltuusmiehillä eli eduskunnan vaa
likauden pituinen. Valtiovarainministeriö mää
rää hallintoneuvoston jäsenten palkkiot. 

9 §. Pykälässä säännellään hallintoneuvos
ton tehtävät. Hallintoneuvoston yleistehtävänä 
on valvoa rahaston hallintoa ja päättää toimin
nan periaatteista. Tämän lisäksi hallintoneu
vosto muun muassa vahvistaa rahaston tilin
päätöksen sekä vuotuisen ja keskipitkän aika
välin talous- ja toimintasuunnitelman, päättää 
hallituksen jäsenten ja yliasiamiehen vastuuva
paudesta sekä lähettää kertomuksen rahaston 
toiminnasta eduskunnalle. Hallintoneuvosto 
valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituk
sen jäsenet sekä ottaa rahaston palvelukseen 
yliasiamiehen. Hallintoneuvoston asiana on 
vahvistaa rahaston rahoitus- ja sijoitustoimin
taa koskevat yleiset ohjeet. Samoin hallinto
neuvosto voi työjärjestyksessä vahvistaa mää
räykset muun muassa siitä, miten hallituksen 
ja yliasiamiehen välinen työnjako järjestetään, 
kenellä on oikeus kirjoittaa rahaston nimi tai 
toimia muutoin rahaston puolesta sitovasti. 
Hallintoneuvosto käsittelee myös muut kuin 
pykälässä luetellut hallituksen esittämät asiat. 

10 §. Pykälä koskee rahaston hallituksen 
kokoonpanoa. Hallitukseen kuuluu kuusi hal
lintoneuvoston nimittämää jäsentä, joista yksi 
on rahaston yliasiamies. Valtiovarainministe
riö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja opetus
ministeriö ovat suoraan lain nojalla edustettui
na hallituksessa. 

11 §. Pykälän 1 momentin mukaan hallituk
sen tehtävänä on rahaston toiminnan johto. 
Hallituksen toimivallan piiriin kuuluu kaikki 
rahaston päätöksenteko ja hallinto, jota ei ole 
laissa pidätetty hallintoneuvostolle tai kuulu 
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yliasiamiehen toimivaltaan. Hallitus päättää 
yksittäisistä hankkeista sekä myös käytettävistä 
toiminta-, sijoitus- ja rahoitusmuodoista lain 
määräysten ja hallintoneuvoston antamien oh
jeiden sekä työjärjestyksen puitteissa. Hallitus 
ja sen antamien valtuuksien puitteissa yliasia
mies ottaa myös tarvittavan henkilöstön rahas
ton palvelukseen ja määrää sen palvelussuh
teen ehdot. Henkilöstö on yksityisoikeudelli
sessa työsuhteessa. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään halli
tuksen päätösvaltaisuudesta ja toimikaudesta. 

12 §. Rahastolla on hallintoneuvoston nimit
tämä yliasiamies. Yliasiamies toimii rahaston 
hallituksessa ja hoitaa rahaston hallintoa sekä 
kehittää rahaston toimintaa hallintoneuvoston 
ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti. Yliasiamiehen tehtäviin kuuluu 
muun muassa rahoitustoiminnan johtaminen 
ja valvominen käytännössä ja rahaston puoles
ta toimiminen sekä ylempien hallintoelinten 
päätösten täytäntöönpano. 

13 §. Pykälässä asetetaan rahastolle velvolli
suus laatia työjärjestys. Yksityiskohtaiset mää
räykset rahaston hallituksen ja henkilöstön 
toimivallasta ja tehtävistä on tarkoituksenmu
kaisempaa antaa työjärjestyksessä kuin sään
nellä ne laissa. 

4 Luku. Erinäiset säännökset 

14 §. Vaikka Suomen itsenäisyyden juhlara
hasto on julkisoikeudellinen rahasto, on perus
teltua säätää rahaston toiminnan luonne huo
mioon ottaen sen kirjanpidossa soveltuvin osin 
noudatettavaksi kirjanpitolakia. Tämä antaa 
selkeät puitteet rahaston kirjausmenettelylle ja 
tilinpäätöksille sekä korostaa rahaston asemaa 
tuloskehityksestään vastuullisena rahastona. 

Pykälän 2 momentissa säädetään rahaston 
tilikaudeksi kalenterivuosi. 

15 §. Eduskunnan valitsijamiesten Suomen 
Pankin ja eduskunnan vastattavana olevien 
rahastojen tilien tarkastusta varten valitsemat 
tilintarkastajat suorittavat rahaston tilintarkas
tuksen. Hallintoneuvosto päättää rahaston si
säisestä tarkastuksesta. 

16 §.Pykälän 1 momentti asettaa määräajan 
tilintarkastuksen suorittamiselle. Tilintarkastus 
suoritetaan vuosittain tilivuotta seuraavan 
maaliskuun loppuun mennessä. 

Pykälän 2 momentti koskee tilintarkastajien 
velvollisuutta antaa hallintoneuvostolle tarkas-

tuskertomus sekä tarkastuskertomuksen sisäl
töä. 

17 §. Pykälän 1 momentin mukaan hallinto
neuvoston ja hallituksen jäsenen, yliasiamiehen 
sekä muun toimihenkilön on pidettävä salassa, 
mitä hän on tehtävässään saanut tietää rahas
ton asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta 
asemasta, yksityisestä olosuhteesta taikka liike
tai ammattisalaisuudesta. Salassapitovelvolli
suus säilyy myös sen jälkeen, kun asiakassuhde 
tai säännöksessä mainitun henkilön suhde ra
hastoon on lakannut. 

Pykälän 2 momentti sisältää rangaistussään
nöksen salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. 

18 §. Koska salassapitovelvollisuusrikoksen 
osalta asianosaisen etu saattaa vaatia rikospro
sessin ja siihen liittyvän julkisuuden välttämis
tä, pykälässä säädetään virallisen syyttäjän 
syytteeseenpano-oikeutta rajoitettavaksi. Pykä
län mukaan syytettä 17 § :n 2 momentissa tar
koitetusta rikoksesta ei saa ilman asianomaisen 
ilmoitusta nostaa, jos teolla on loukattu aino
astaan yksityistä etua. 

19 §. Hallintomenettelylain (598/82) 10 §:ssä 
säädetään virkamiehen esteellisyysperusteet. 
Saman lain 11 §:n mukaan esteellisenä ei saa 
käsitellä asiaa eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, 
paitsi milloin esteellisyys asian laadun vuoksi ei 
voi vaikuttaa ratkaisuun tai asian käsittelyä ei 
voida lykätä. Suomen itsenäisyyden juhlara
hasto on julkisoikeudellinen rahasto, joka har
joittaa laaja-alaista rahoitustoimintaa eri koh
deryhmille yhteiskunnassa. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että myös rahaston toi
mihenkilöihin sovelletaan mitä hallintomenet
telylaissa on säädetty virkamiehen esteellisyys
perusteista ja esteellisyyden vaikutuksesta. 

20 §. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on 
eduskunnan vaikutusvallan piirissä. Rahaston 
kuitenkin varsin itsenäistä oikeudellista asemaa 
tehostaa pykälään sisältyvä säännös siitä, että 
rahasto itse on asianosaisena tuomioistuimessa 
sekä valvoo etuaan eri viranomaisissa. 

21 §. Samasta syystä kuin 20 §:n perusteluis
sa on todettu, pykälässä säädetään, että rahas
to voi toimia itsenäisesti rahoituksensa takai
sinperinnässä ja siihen liittyvissä järjestelyissä. 

22 §. Rahastolle mahdollistetaan lailla varsin 
laaja toiminta-alue. Rahasto voi myös varsinai
sen toimintansa yhteydessä tuottaa asiakkail
leen erilaisia, esimerkiksi tietotekniikkaan liit
tyviä oheispalveluja. Tämän vuoksi on lakiin 
sisällytetty myös säännös, jonka mukaan muis
ta kuin 3 §:ään luettavista rahaston tuottamis-
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ta palveluksista tai tavaroista perittäviin mak
suihin sovelletaan valtion maksuperustelakia 
(980173). 

5 Luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

23 §. Pykälä sisältää voimaantulosäännök
sen. 

24 §. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
1967 rahaston Suomen Pankin taseeseen mer
kitty pääoma, eli vanhan rahaston peruspääo
ma, siirtyy uudelle rahastolle sen peruspääo
maksi. 

Uusi rahasto jatkaa sellaisenaan vanhan ra
haston toimintaa. Tämän vuoksi pykälässä 
säädetään, että Suomen itsenäisyyden juhla
vuoden 1967 rahaston viimeisen tilikauden ti
linpäätöksen mukaiset varat sekä sille kuuluvat 
muut saamiset ja oikeudet siirtyvät uudelle 

rahastolle. Uusi rahasto vastaa myös vanhan 
rahaston veloista ja muista velvoitteista. 

25 §. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
1967 rahaston henkilökunta siirtyy uuden ra
haston palvelukseen. Henkilökunta siirtyy ra
haston palvelukseen niin sanottuina vanhoina 
työntekijöinä. Henkilöstöön sovelletaan enti
sen palvelussuhteen ehtoja ja palkkaetuja. 

Pykälän 2 momentin mukaan ennen lain 
voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin 
sen täytäntöön panemiseksi. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 
1991 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 Luku 

Yleiset säännökset 

1 § 
Eduskunnan päätöksellä perustettu Suomen 

Pankin omistuksessa ja hallinnassa oleva Suo
men itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto, 
jonka säännöt on 21 päivänä joulukuuta 1967 
annetulla valtioneuvoston päätöksellä julkaistu 
asetuskokoelmassa (596/67), muutetaan tällä 
lailla Suomen itsenäisyyden juhlarahasto -nimi
seksi rahastoksi, josta käytetään jäljempänä 
nimitystä rahasto. 

Rahasto, joka on valtiopäiväjärjestyksen 
83 §:ssä tarkoitettu eduskunnan vastattavana 
oleva rahasto, saa käyttää toiminnassaan nimi
tystä Sitra. 

Rahastoa koskevien asioiden käsittely valtio
neuvostossa kuuluu valtiovarainministeriölle. 

2§ 
Rahaston tavoitteena on edistää Suomen 

vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden 
määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansain
välistä kilpailukykyä ja yhteistyötä toimimalla 
erityisesti sellaisten hankkeiden toteuttamisek
si, jotka vaikuttavat kansantalouden voimava
rojen käyttöä tehostavasti tai tutkimuksen ja 
koulutuksen tasoa kohottavasti taikka jotka 
selvittävät tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja. 

3 § 
Tavoitteensa toteuttamiseksi rahasto voi: 
1) tehdä ja teettää tutkimuksia ja selvityksiä; 
2) myöntää lainoja ja muuta rahoitusta, 

joiden takaisinmaksu voidaan määrätä ehdolli
seksi; 

3) myöntää avustuksia; 
4) myöntää takauksia ja takuita; sekä 
5) osallistua yhteistyöhankkeisiin sekä omis

taa osakkeita ja osuuksia yrityksissä. 

2 Luku 

Talous 

4§ 
Rahastolla on peruspääoma, joka on sijoi

tettava turvallisella ja tuottavalla tavalla. 

5 § 
Rahaston toiminta rahoitetaan peruspaao

masta ja rahoitustoiminnasta saaduilla tuotoil
la. 

Peruspääomaa voidaan käyttää rahaston 
maksuvelvoitteiden kattamiseen ainoastaan, 
jos rahaston muut varat eivät siihen riitä. 

Rahasto saa ottaa lainaa maksuvalmiutensa 
hoitamiseksi. 

6§ 
Valtion tulo- ja menoarvioon voidaan ottaa 

määräraha rahaston peruspääoman kartutta
miseen. Määräraha voidaan ottaa myös 3 §:ssä 
tarkoitetun toiminnan rahoittamiseen. 

7 § 
Rahasto saa omistaa toimintansa kannalta 

tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia. 

3 Luku 

Hallinto 

8 § 
Rahaston hallintoa hoitavat hallintoneuvos

to, hallitus ja yliasiamies. 
Hallintoneuvostoon kuuluvat eduskunnan 

kulloinkin asettamat valtiopäiväjärjestyksen 
83 §:ssä tarkoitetut pankkivaltuusmiehet. Hal
lintoneuvoston puheenjohtajana toimii pankki
valtuusmiesten puheenjohtaja ja varapuheen
johtajana pankkivaltuusmiesten varapuheen
johtaja. Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot 
määrää valtiovarainministeriö. 

9§ 
Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa ra

haston hallintoa ja päättää toiminnan periaat
teista. Hallintoneuvoston on erityisesti: 

1) valittava ja vapautettava hallituksen pu
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäse
net sekä yliasiamies sekä määrättävä heidän 
palkkionsa ja palkkaetunsa; 

2) vahvistettava rahaston rahoitustoimintaa 
ja sijoitustoimintaa koskevat yleiset ohjeet; 

3) vahvistettava rahaston vuotuinen talous
ja toimintasuunnitelma sekä työjärjestys; 
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4) vahvistettava vuosittain talous- ja toimin
tasuunnitelma seuraavalle kuudelle vuodelle; 

5) tehtävä tarvittaessa esitys 6 §:ssä tarkoite
tusta määrärahasta ja päätettävä 5 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetusta peruspääoman käytöstä; 

6) päätettävä tavasta, jolla rahaston hoidon 
ja toiminnan sisäinen tarkastus järjestetään; 

7) vahvistettava rahaston tuloslaskelma ja 
tase; 

8) päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen 
jäsenille ja yliasiamiehelle; 

9) annettava vuosittain kertomus rahaston 
toiminnasta eduskunnalle; sekä 

1 0) käsiteltävä muut hallituksen esittämät 
asiat. 

10§ 
Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Valtiova

rainministeriön, kauppa- ja teollisuusministe
riön sekä opetusministeriön tulee olla edustet
tuina hallituksessa. Yliasiamies on hallituksen 
jäsen. 

11§ 
Hallituksen tehtävänä on rahaston toimin

nan johto. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai vara

puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätös
valtainen kokouksen puheenjohtajan ja kah
den muun jäsenen ollessa saapuvilla. Asiat 
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöl
Iä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen
johtajan ääni. 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 

12 § 
Yliasiamiehen tehtävänä on hoitaa rahaston 

hallintoa sekä kehittää rahaston toimintaa hal
lintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjei
den ja määräysten mukaisesti. 

13§ 
Rahastolla on työjärjestys, jossa annetaan 

tarkempia määräyksiä hallituksen ja yliasia
miehen sekä rahaston muun henkilöstön toimi
vallasta ja tehtävistä. 

4 Luku 

Erinäiset säännökset 

14 § 
Rahaston kirjanpidossa noudatetaan sovel

tuvin osin kirjanpitolakia (655173). 
Rahaston tilikautena on kalenterivuosi. 

15 § 
Rahaston hallinnon ja tilien tarkastamista 

varten valittavista tilintarkastajista on säädetty 
valtiopäiväjärjestyksen 83 §:ssä. 

16 § 
Rahaston tilintarkastus suoritetaan vuosit

tain tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun 
mennessä. 

Tilintarkastajien tulee antaa hallintoneuvos
tolle kirjallinen tarkastuskertomus, joka sisäl
tää lausunnot tuloslaskelman ja taseen vahvis
tamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä 
ehdotuksesta rahaston tulosta koskeviksi toi
menpiteiksi ja mahdolliset muistutukset, jotka 
saattavat vaikuttaa tuloslaskelman ja taseen 
vahvistamiseen sekä vastuuvapauden myöntä
miseen. 

17 § 
Joka rahaston hallintoneuvoston tai halli

tuksen jäsenenä, yliasiamiehenä tai muuna toi
mihenkilönä on saanut tietää rahaston asiak
kaan tai muun henkilön taloudellista asemaa 
tai yksityistä olosuhdetta koskevan seikan tai 
liike- tai ammattisalaisuuden, on velvollinen 
pitämään sen salassa, mikäli sitä ei ole säädetty 
tai asianmukaisessa järjestyksessä määrätty il
maistavaksi tai ellei se, jonka hyväksi vaitiolo
velvollisuus on säädetty, anna suostumustaan 
sen ilmaisemiseen. 

Joka rikkoo 1 momentissa säädetyn salassa
pitovelvollisuuden, on tuomittava Suomen itse
näisyyden juhlarahastoa koskevan salassapito
velvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai van
keuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

18 § 
Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 

17 § :n 2 momentissa tarkoitetusta rikoksesta, 
jos sillä on loukattu vain yksityistä etua, ellei 
se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on 
säädetty, ole ilmoittanut rikosta syytteeseen 
pantavaksi. 

19 § 
Hallintoneuvoston ja hallituksen Jasenen, 

yliasiamiehen sekä muun toimihenkilön esteei
Iisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
hallintomenettelylain (598/82) 10 ja 11 §:ssä 
on säädetty virkamiehen esteellisyysperusteista 
ja esteellisyyden vaikutuksesta. 
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20 § 
Rahasto voi olla asianosaisena tuomiois

tuimessa ja muun viranomaisen luona. 

21 § 
Rahasto saa hyväksyä akordeja tai siihen 

verrattavia järjestelyjä, hyväksyä rahoituksen 
vakuutena tai takauksen vastavakuutena ole
van omaisuuden vapaaehtoinen rahaksi muut
taminen sekä luopua saamisistaan. Rahasto saa 
myös tehdä sopimuksia rahoituksen tai takauk
sen saajien kanssa rahaston saamisten takaisin 
maksamisesta. 

22 § 
Rahaston muista kuin 3 § :ään luettavista 

suoritteista peritään maksuja sen mukaan kuin 
valtion maksuperustelaissa (980173) on säädet
ty. 

5 Luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

23 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1991 ja sillä kumotaan Suomen itsenäi
syyden juhlavuoden 1967 rahaston säännöt. 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahas-

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990 

ton viimeisen tilikauden tilintarkastuksen, tilin
päätöksen ja toimintakertomuksen osalta nou
datetaan kuitenkin niitä säännöksiä ja mää
räyksiä, joita sovellettiin mainittuun rahastoon 
ennen tämän lain voimaantuloa. 

24 § 
Rahaston peruspääomaksi siirtyy Suomen 

itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston Suo
men Pankin viimeisen ennen tämän lain voi
maantuloa päättyneen tilikauden taseeseen 
merkitty pääoma. 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 ra
haston viimeisen tilikauden tilinpäätöksen mu
kaiset varat sekä Suomen itsenäisyyden juhla
vuoden 1967 rahastolle kuuluvat muut saami
set ja oikeudet siirtyvät tämän lain voimaantul
lessa rahastolle. Rahasto vastaa Suomen itse
näisyyden juhlavuoden 1967 rahaston veloista 
ja muista velvoitteista. 

25 § 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 ra

haston henkilökunta siirtyy tämän lain voi
maantullessa rahaston palvelukseen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemi
seksi. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 


