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Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta
osakeyhtiöksi

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Luovutusvaltuus ja perustettava osakeyhtiö

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan
kuuluvien Teknologian tutkimuskeskus
VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen hallin-
nassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeu-
det ja liiketoiminta Teknologian tutkimuskes-
kus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen toi-
mintaa jatkamaan perustettavalle Teknologian
tutkimuskeskus VTT Oy:lle (yhtiö). Luovu-
tusvaltuus ei koske Mittatekniikan keskuksen
akkreditointiyksikköä ja sen toimintaan liitty-
vää omaisuutta, immateriaalisia oikeuksia
eikä liiketoimintaa. Akkreditointiyksikön ase-
masta säädetään Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastosta annetussa laissa (1261/2010).

Yhtiön toiminnasta ja asemasta säädetään
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimi-
sestä osakeyhtiöstä annetussa laissa
(761/2014).

Valtio merkitsee yhtiötä perustettaessa
kaikki sen osakkeet.

2 §

Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omai-
suuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus

tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista
omaisuuden luovuttamiseen ja yhtiön muo-
dostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuu-
desta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan.

3 §

Verotus

Yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan va-
rainsiirtoveroa 1 ja 2 §:ssä tarkoitetusta luo-
vutuksesta perustettavan osakeyhtiön osak-
keita vastaan.

Tuloverotuksessa noudatetaan elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain (360/1968)
52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa
koskevia säännöksiä.

4 §

Vastuu sitoumuksista

Yhtiö vastaa velka-, vuokra-, palvelu-,
hankinta- ja toimitussopimuksista sekä
muista vastaavista sitoumuksista, joihin Tek-
nologian tutkimuskeskus VTT ja Mittateknii-
kan keskus ovat toimintansa aikana sitoutu-
neet ja jotka koskevat yhtiölle luovutettua
omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtio vastaa yhtiölle 1 momentin perus-
teella siirtyvistä sitoumuksista toissijaisesti,
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jollei vastapuoli hyväksy vastuun siirtämistä
yhtiölle. Yhtiö on velvollinen korvaamaan
valtiolle sen, mitä valtio tässä momentissa
tarkoitetun vastuunsa perusteella suorittaa.

5 §

Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Henkilöstön aseman järjestämisestä sääde-
tään työsopimuslain (55/2001) ja valtion vir-
kamieslain (750/1994) liikkeen luovuttamista
koskevissa säännöksissä. Teknologian tutki-
muskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuk-
sen virat lakkaavat ja niihin perustuvat virka-
suhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet päät-
tyvät ilman irtisanomista 31 päivänä joulu-
kuuta 2014. Henkilöstö siirtyy työsuhteeseen
yhtiöön 1 päivästä tammikuuta 2015. Tekno-
logian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittateknii-
kan keskuksen työsopimussuhteinen henki-
löstö siirtyy työsuhteeseen yhtiöön 1 päivästä
tammikuuta 2015.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan Teknologian tutki-
muskeskus VTT:stä annettu laki (953/2010)
sekä mittatekniikan keskuksesta annettu laki
(1149/1990).

Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tar-
koitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaan-
tuloa. Yhtiön yhtiöjärjestys voidaan vahvis-
taa ja yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin
ennen tämän lain voimaantuloa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja
Mittatekniikan keskuksen viimeisen toiminta-
kauden tilinpäätökseen ja -tarkastukseen so-
velletaan, mitä 2 momentissa mainituissa la-
eissa ja valtion talousarviosta annetussa laissa
(423/1988) ja sen nojalla säädetään. Yhtiö
hoitaa näiltä osin Teknologian tutkimuskes-
kus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen teh-
tävät.
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