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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ilmailulaitoksen 
muuttamisesta osakeyhtiöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiök-
si. 

Esityksen mukaan Ilmailulaitos muutettai-
siin valtion kokonaan omistamaksi osakeyh-
tiöksi. Perustettavan osakeyhtiön tehtävänä 
olisi ilmailun edistämiseksi ylläpitää ja kehit-
tää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen 
lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja soti-
lasilmailun tarpeita varten sekä tarjota len-
nonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla 
olevassa ilmatilassa siten kuin niistä erikseen 
säädetään tai määrätään. Perustettava osake-
yhtiö harjoittaisi liiketoimintaa toimialakoh-
taisen sääntelyn mukaisesti. 

Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovutta-
maan Ilmailulaitoksen hallinnassa oleva 
omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyh-
tiölle, jonka toimialana olisivat lentoasema-
liiketoiminta ja lentoasemiin liittyvät palve-
lut, lennonvarmistusliiketoiminta sekä muu 
lentoasemiin ja lentoliikenteeseen liittyvä lii-
ketoiminta. Ilmailulaitoksen henkilöstö siir-
tyisi tai otettaisiin osakeyhtiön palvelukseen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousar-
vioesitykseen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2010 alusta. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Euroopan komissio antoi loppuvuodesta 
2007 ratkaisun niin sanotussa Tieliikelaitos-
tapauksessa. Komission mukaan liikelaitok-
sen konkurssisuoja ja tuloverokäytäntö olivat 
yhteismarkkinoille soveltumattomia. Tämän 
vuoksi valtiovarainministeriö asetti 18 päivä-
nä maaliskuuta 2008 hankkeen selvittämään 
liikelaitosmallin soveltuvuutta sisämarkki-
noille ja kartoittamaan mahdollisia uusia or-
ganisaatio- ja ohjausmalleja liikelaitosten 
toiminnan järjestämiseksi. 

Selvitys kattaa kaikki viisi valtion liikelai-
tosta, jotka ovat Ilmailulaitos, Luotsausliike-
laitos, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt ja 
Varustamoliikelaitos. Kunkin liikelaitoksen 
omistajaohjauksesta vastaava ministeriö osal-
listuu työhön. Työryhmän asettamiskirjeen 
mukaan hankkeen johtoryhmän tuli tehdä vä-
liraportissaan tarvittavat linjaukset ja mah-
dolliset kehittämisehdotukset liikelaitoskoh-
taista valmistelua varten. 

Väliraportin mukaan kilpailuneutraliteetin 
edellyttämä liikelaitoksen konkurssikelpoi-
suus edellyttäisi erillistä oikeushenkilöyttä 
sekä valtion liikelaitoksen hallinnassa olevan 
omaisuuden siirtämistä oikeushenkilön omai-
suudeksi. Siten valtion nykyistä liikelaitos-
mallia ei voida pitää yhteismarkkinoille so-
veltuvana toimintamuotona. 

Valtion liiketoimintaa tulisi harjoittaa pää-
sääntöisesti osakeyhtiömuodossa. Toimivilla 
markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa 
tapahtuva valtion liikelaitosmuotoinen liike-
toiminta yhtiöitetään. Talouspoliittisen mi-
nisterivaliokunnan puoltaman linjauksen 
mukaisesti Ilmailulaitoksen, Luotsausliikelai-
toksen ja Varustamoliikelaitoksen muutta-
mista osakeyhtiöiksi valmistellaan. 

Vuoden 2010 alusta yhtiöitettäisiin Ilmailu-
laitos ja Varustamoliikelaitos sekä Meren-
kulkulaitoksen tuotantotoiminta. 
 
2  Nykyti lan arvioint i  

2.1 Valtion liikelaitokset 

Valtion liikelaitokset ovat julkista tehtävää 
toteuttavia liiketoimintaorganisaatioita, joi-

den omistaja-arvo muodostuu julkisesta ja ta-
loudellisesta arvosta. Julkisella arvolla tar-
koitetaan kustannustehokkaasti tuotettua yh-
teiskunnallista vaikuttavuutta. Taloudellinen 
arvo on pääoman kustannuksen ylittävää 
tuottoa.  

Kun liikelaitokset menestyvät liiketoimin-
nassaan, ne tarjoavat kilpailukykyiset ja ta-
sokkaat liikennepalvelut elinkeinoelämälle, 
yhteiskunnalle ja kansalaisille. Liikelaitoksil-
ta edellytetään kannattavuutta niin, että ne 
pystyvät investoimaan strategiseen kasvuun 
säilyttäen rahoitusrakenteensa terveenä sekä 
täyttävät tulos- ja voitonjakotavoitteet. 

Valtio asettaa omistajaohjauksessaan liike-
laitoksille vuosittain palvelu- ja toimintata-
voitteet sekä tulos- ja tuloutustavoitteet. Ta-
loudellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuu-
den tavoitteiden tasapaino on olennainen te-
kijä liikelaitoksen omistajaohjauksen onnis-
tumisen kannalta. Liikelaitoksen erityispiirre 
on nimenomaan se, että sillä on yhteiskun-
nallista ohjausta edellyttäviä tehtäviä. 
 
2.2 Ilmailulaitos 

Ilmailulaitoksen keskeisin tehtävä on huo-
lehtia Suomen lentoasemaverkostosta ja len-
nonvarmistuspalvelujen saatavuudesta koko 
maassa. Ilmailulaitoksen lentoasemaverkosto 
koostuu 25 lentoasemasta, joista 21 on sään-
nöllisen reittiliikenteen piirissä olevaa, kolme 
sotilaslentoasemaa sekä erikseen Helsinki-
Malmi. 

Vuonna 2008 Ilmailulaitos-konsernin lii-
kevaihto oli 336,1 miljoonaa euroa, liikevoit-
to 46,6 miljoonaa euroa ja voitto 35,4 mil-
joonaa euroa. Ilmailulaitoksen toiminta on 
ollut liiketaloudellisesti kannattavaa; Ilmailu-
laitoksen liiketulos on ollut voitollinen koko 
sen olemassa olon ajan lukuun ottamatta 
vuotta 1992. Viimeisimpien viiden vuoden 
aikana Ilmailulaitoksen liiketulos on ollut 
vuosittain 15−34,7 miljoonaa euroa ja sijoite-
tun pääoman tuotto 2,8−5,3 prosenttia. Liike-
laitos on viimeisimpien viiden vuoden aikana 
maksanut valtiolle voitontuloutusta yhteensä 
49 miljoonaa euroa.   

Ilmailulaitos on toiminut liikelaitosmuotoi-
sena vuodesta 1991. Ilmailulaitos toimii jo 
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nykyisin hyvin osakeyhtiömäisesti. Liikelai-
toksen hallitus valitsee toimitusjohtajan ja 
ylimmän johdon, valvoo johtoa ja päättää 
merkittävistä liiketoiminnan operaatioista. 
Vuosittaisissa tilinpäätöskokouksissa käsitel-
lään soveltuvin osin asiat, jotka käsiteltäisiin 
osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa. Hallituk-
sen puheenjohtajan kanssa käydään vuosit-
tain myös erilliset tulostavoitekeskustelut. 

 
2.3 Kansainvälinen vertailu 

Suomen kaltaisia verkostoperiaatteella toi-
mivia lentoasemaorganisaatioita on isohkois-
sa, harvaan asutuissa Euroopan maissa ja 
maissa, joissa on tarve turvata yhteydet saa-
ristoon. Näitä maita ovat Ruotsi, Norja, Es-
panja, Portugali ja Kreikka. 

Euroopan tiheään asutuilla alueilla lento-
asemat toimivat yleensä yksittäisinä yhtiöinä. 
Lentoasemia omistavat valtiot, alueet, kau-
pungit tai yksityiset toimijat yksin tai yhdes-
sä muiden kanssa. 

Lennonvarmistuspalveluille on tiheään asu-
tuilla alueilla omat, yleensä maanlaajuiset 
erilliset palveluntarjoajansa.  

Kaupallisten palveluiden osuus lentoase-
mien liiketoiminnassa kasvaa kaikilla Euroo-
pan lentoasemilla ollen usein yli 50 prosent-
tia tuloksesta. Ilmailulaitoksessa osuus on 
noin 30 prosenttia. Myös kiinteistöliiketoi-
minnan osuus on kansainvälisesti kasvamas-
sa.  

  Ruotsissa alueiden vastuu lentoasemista 
on kasvanut. Pienimmät lentoasemat siirret-
tiin vuonna 2005 kunnille. Valtion omista-
malle LFV:lle jäi 16 lentoasemaa, joista kuu-
desta se voi luopua. Loput 10 lentoasemaa 
jäävät verkostomallilla LFV:n hoidettaviksi. 
LFV tullaan yhtiöittämään ja lennonvarmis-
tustoiminta eriytetään erilliseksi organisaati-
oksi. 

Norjassa valtionyhtiö Avinor omistaa 46 
reittilentoasemaa, joista alle kymmenen on 
kannattavia. Valtio ostaa liikennettä noin 40 
reitille. Avinor vastaa lennonvarmistuspalve-
lusta. 

Tanskassa on yhdeksän reittilentoasemaa, 
joista kuusi on kunnallista ja yksi valtion 
omistuksessa. Pohjoismaiden suurin lento-
asema Kööpenhamina toimii yhtiönä Roskil-
den lentoaseman kanssa. Sen suurin omistaja 

on yksityinen, ja valtio omistaa 39 prosenttia. 
Lennonvarmistuksesta vastaa valtiollinen 
Naviair.  

Iso-Britanniassa on noin 60 reittilentoase-
maa, joista enemmistö toimii yksityisinä yh-
tiöinä. Espanjalaisomisteinen BAA on omis-
tanut muun muassa Lontoon kolme suurta 
lentoasemaa, mutta se joutuu hallitsevan 
markkina-asemansa vuoksi luopumaan niistä 
Heathrow´ta lukuun ottamatta. Lennonvar-
mistuspalveluista vastaa NATS-yhtiö, josta 
valtio omistaa 49 prosenttia. 

Saksassa on noin 50 reittilentoasemaa. 
Useimpien omistus jakaantuu paikallisten ja 
alueviranomaisten kesken. Lentoasemien yk-
sityistäminen on 2000-luvulla lisääntynyt. 
Valtion omistama DFS-yhtiö hoitaa lennon-
varmistuksen. 

Ranskassa on 78 reittilentoasemaa. Enem-
mistön omistaa valtio, mutta useat ovat alue-
viranomaisten hoidossa. Pariisin lentoasemia 
hoitaa ADP-yhtiö, josta valtio omistaa 70 
prosenttia. Pariisin ulkopuolisista lentoase-
mista 12 tärkeintä pidetään valtion omistuk-
sessa. Julkisin varoin ostetun liikenteen 
osuus on Ranskassa Euroopan suurin. 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Ilmailulaitoksen liiketoiminta yhtiöitetään 
nykyisellä konsernirakenteella. Perustettava 
osakeyhtiö olisi elinkelpoinen ja pystyisi tur-
vaamaan nykyiset yhteiskunnalliset tehtävän-
sä. 

Ilmailulaitoksessa on katteellisia ja alikat-
teellisia liiketoimintoja. Yhteiskunnalle stra-
tegisesti tärkeitä alikatteellisia toimintoja, 
kuten maakuntalentoasemien ylläpito ja val-
takunnalliset lennonvarmistuspalvelut, rahoi-
tetaan yhteisön oikeuden sallimalla tavalla 
markkinaehtoisten ja kannattavien liiketoi-
mintojen tuotoilla, joita ovat lentoasematoi-
mintaan olennaisesti liittyvä kiinteistöliike-
toiminta ja muut kaupalliset palvelut. Kau-
pallinen liiketoiminta on järjestetty kaikilta 
osin liiketaloudellisin perustein. 

Ilmailulaitos ei tarvitse valtion talousar-
viorahoitusta edellä kuvatun ristisubven-
tiomahdollisuuden ansiosta. Tilanteen jatku-
minen myös yhtiöittämisen jälkeen edellyttää 
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liiketoimintarakenteen säilyttämistä ennal-
laan.  

Perustettavan osakeyhtiön hallinnassa olisi 
Suomen lentoasemaverkon perusinfrastruk-
tuuri varmistaen verkostoperiaatteen mukai-
sen valtakunnallisen lentoasemaverkon hal-
linnan ja lennonvarmistuspalvelujen tarjon-
nan Suomessa. 

Samalla perustettavaan osakeyhtiöön siir-
rettävä liiketoimintakokonaisuus varmistaisi 
taloudelliset edellytykset suomalaisen elin-
keinoelämän kannalta strategisen kansainvä-
lisen yhteystarjonnan ylläpitämiseen ensisi-
jaisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla osa-
na suomalaista kilpailukykyä ja lentoasema-
verkoston kautta koko maan hyväksi verkos-
toperiaatteella. Tällä rakenteella luodaan 
Suomelle keskeisen tärkeät kilpailukykyedel-
lytykset lentoasemien kilpailullisessa toimin-
taympäristössä, jossa erityisesti koko verkos-
ton tulonmuodostukselle oleellisen Helsinki-
Vantaan lentoaseman relevantti markkina on 
vähintään eurooppalainen. 

Ilmailulaitos on osa eri liikennemuotojen 
liikennejärjestelmäkokonaisuutta, eikä sitä 
ole tarkoituksenmukaista tulosohjata tai jär-
jestää sen omistajaohjausta eri ministeriöstä 
kuin muiden liikennemuotojen virastoja. 
Osakeyhtiö olisi luonteeltaan ensisijaisesti 
valtion omistuksessa oleva erityisyhtiö ja 
toissijaisesti markkinaehtoinen toimija, johon 
valtiolla on strategisen omistuksen intressi. 

Perustettavan yhtiön yhteiskunnallinen oh-
jaus voidaan ensisijaisesti varmistaa toimi-
alalainsäädännöllä. Valtiolla on Ilmailulai-
toksen toimintaan nähden vahva liikennepo-
liittinen intressi, joten perustettavan yhtiön 
omistajaohjauksen säilyttäminen liikenne- ja 
viestintäministeriössä on perusteltua. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Perustettavan yhtiön tase perustuisi Ilmai-
lulaitoksen varoihin ja velkoihin 31 päivänä 
joulukuuta 2009. Osakeyhtiön omavaraisuus-
asteeseen vaikuttaisivat kuitenkin luovutetta-
van omaisuuden arvonmääritystä, henkilös-
tön lisäeläkevakuutusta, investointeja, lento-
liikenteen hinnoittelua ja Kehärataa koskevat 
järjestelyt sekä omistajan tuottovaatimukset, 

jotka on selvitetty jäljempänä. Ilmailulaitok-
sen varallisuus siirrettäisiin yhtenä kokonai-
suutena apporttiomaisuudeksi osakeyhtiöön, 
ja liikelaitoksen liiketoiminnot säilyttäisiin 
nykyisellään.  

Ilmailulaitoksen kysyntä laskee vuonna 
2009 tämän hetkisen arvion mukaan 10 pro-
senttia, ja liiketoiminnan tuloksen arvioidaan 
olevan positiivinen mutta lähellä nollatulosta 
vuonna 2009. Arvio perustuu tämänhetkiseen 
tulosennusteeseen, joka poikkeaa edellä ku-
vatun kysyntämuutoksen ja määräaikaisten 
liikennemaksujen hinnanalennusten vuoksi 
liikelaitokselle asetetuista vuoden 2009 29,4 
miljoonan euron tulostavoitteesta. 

Perustettavan osakeyhtiön osakepääomaksi 
tulisi Ilmailulaitoksen nykyinen peruspääoma 
185 miljoonaa euroa. Perustettavan osakeyh-
tiön aloittava tase olisi arviolta noin 842 mil-
joonaa euroa ja konsernin 961 miljoonaa eu-
roa. Omavaraisuusaste tarkentuisi luovutetta-
van apporttiomaisuuden arvonmäärityksen 
perusteella. Omavaraisuusaste olisi jäljempä-
nä selvitetyin muutoksin perustettavassa osa-
keyhtiössä arviolta 66 prosenttia. Konsernin 
omavaraisuusaste olisi vastaavasti arviolta 58 
prosenttia. Taseratkaisulla turvattaisiin perus-
tettavan osakeyhtiön investointikyky laske-
vassa kysyntä- ja hinnoittelutilanteessa. 

Henkilöstön eläketurvan tason säilyttämi-
seksi perustettava yhtiö ottaisi erillisen lisä-
eläkevakuutuksen, jonka hinnaksi arvioidaan 
Ilmailulaitoksessa alustavasti 40 miljoonaa 
euroa. Arvio tarkentuu Valtiokonttorin las-
kelmien perusteella jatkovalmistelun aikana. 
Lisäeläkevakuutus tulisi perustettavan yhtiön 
vastattavaksi tasejärjestelynä yhtiötä perus-
tettaessa. 

Lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn 
kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 
69/2000, Eurocontrol) mukaisen Euroopan 
lennonvarmistusjärjestön jäsenmaksun siir-
tämistä Ilmailulaitokselta liikenne- ja viestin-
täministeriön maksettavaksi selvitetään. 

Valtion talousarvioon ei sisälly Ilmailulai-
tokselle suoraa hintatukea tai vastaavia liike-
toimintaan kohdistettuja tukimäärärahoja. 
Vuonna 2008 verkostoperiaatteen aiheuttama 
alijäämä oli arviolta yhteensä 30 miljoonaa 
euroa (vuonna 2007 22,1 miljoonaa euroa) 
ilman pääomakorvauksia. 
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Lentoasemaverkoston alijäämän kattami-
nen järjestettäisiin sen mukaisesti, mitä Il-
mailulaitoksen yhtiöittämisestä nyt esitetään 
sisältäen kiinteistö- ja muun kaupallisen lii-
ketoiminnan järjestämisen osana perustetta-
vaa osakeyhtiötä. 

Verkoston alijäämä on lisääntynyt koti-
maan asiakaskysynnän voimakkaan laskun 
vuoksi, ja alijäämän odotetaan kasvavan lisää 
vuonna 2009 erityisesti määräaikaisten lii-
kennemaksujen hinnanalennusten vuoksi. 

Ilmailulaitoksen hallitus teki 28 päivänä 
elokuuta 2009 päätöksen alentaa lentoasema- 
ja lennonvarmistusmaksuja sekä turvamaksu-
ja keskimäärin 10,3 prosenttia kaupallisessa 
siviililentoliikenteessä. Määräaikainen alen-
nuskausi alkoi 1 syyskuuta 2009 ja jatkuu 
vuoden loppuun. Vuosien 2010 ja 2011 alen-
nuksista päätetään myöhemmin.  

Osana määräaikaisten liikennemaksujen 
hinnanalennusta perustettavan osakeyhtiön 
voitontuloutusta vuonna 2010 ja osinkoa 
vuonna 2011 alennettaisiin molempina vuo-
sina viidellä miljoonalla eurolla. 

Ilmailulaitoksen asiakkaina on valtionta-
louden piiriin kuuluvia toimijoita, jotka ra-
hoittavat toimintansa talousarviomäärära-
hoin. Ilmailulaitoksen palvelutoiminta on 
kuitenkin kustannusperusteista tai alikatteel-
lista.  

Ilmailulaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä 
esitetään, että siviili- ja sotilasilmailun hin-
noitteluperiaatteet yhtenäistettäisiin perustet-
tavaan yhtiöön kohdistuvan laintasoisen hin-
noittelusääntelyn kautta. Tämä toteutettaisiin 
kustannusneutraalisti siten, että eri osapuo-
lien kustannusjaossa ei tapahtuisi oleellisia 
muutoksia nykyiseen tilanteeseen verrattuna.  

Perustettava osakeyhtiö on sitoutunut mer-
kittävään investointiohjelmaan, jota on tar-
koitus jatkaa liiketaloudellisin perustein sekä 
Helsinki-Vantaan lentoasemalla että maakun-
talentoasemilla vastaamaan pitkän aikavälin 
kysyntäennusteita. Investointien määrä tulee 
lähivuosina olemaan noin 50 miljoonan eu-
ron tasolla. Palvelu- ja turvallisuustason yllä-
pitämiseen liittyvien hankkeiden lisäksi in-
vestointiohjelmaan sisältyy merkittäviä uus-
investointeja esimerkiksi Oulun lentoaseman 
laajentamiseen, Kehäradan lentoaseman rau-
tatieasemaan ja Helsinki-Vantaan keskiter-
minaalin peruskorjaukseen. Ilmailulaitoksen 

voitontuloutusta vuonna 2009 alennettiin 
Helsinki-Vantaan keskiterminaalin peruskor-
jausinvestoinnin käynnistämiseksi elvytys-
hankkeena.    

Eräissä tapauksissa TE-keskukset ja kunnat 
ovat osallistuneet maakuntien lentoasemien 
investointeihin. Valtion vuoden 2009 en-
simmäisessä lisätalousarviossa on Oulun len-
toaseman laajennusinvestointia varten 6 mil-
joonan euron kertaluontoinen määräraha. 
Näiden tukien myöntämisessä on otettu 
huomioon EU:n valtiontukisäännökset. 

Valtion vuoden 2009 toisen lisätalousar-
vioehdotuksen mukaan Ilmailulaitos toteut-
taisi omana hankkeenaan ja omalla rahoituk-
sellaan 30 miljoonan euron määräiseksi arvi-
oidun Kehäradan Lentoasema-nimisen rauta-
tieaseman. Lisäksi Ratahallintokeskuksen ja 
Ilmailulaitoksen sopimuksella olisi tarkoitus 
muuttaa Kehäradan linjausta Viinikkalassa ja 
perustettava osakeyhtiö maksaisi muutokses-
ta maksuosuutenaan 15 miljoonaa euroa, joka 
tuloutettaisiin valtiolle vuonna 2012. Kehära-
ta on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2014. 

Perustettava osakeyhtiö siirtyisi normaalin 
yhtiöverotuksen piiriin. Ilmailulaitoksesta 
annetun lain (1245/2005) 7 §:n mukainen va-
kuuttamisen rajaamista koskeva säännös ja 
sen perusteella annettu valtioneuvoston pää-
tös kumoutuisivat. Perustettava osakeyhtiö 
ottaisi tätä vastaavan vahinkovastuuvakuu-
tuksen kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoil-
ta.  

Ilmailulaitoksen yhtiöittämisellä ei olisi 
muita valtiontaloudellisia vaikutuksia. 
 
4.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Perustettavan osakeyhtiön keskeisin tehtä-
vä on huolehtia Suomen lentoasemaverkos-
tosta ja lennonvarmistuspalvelujen saatavuu-
desta koko maassa. Valtiolla olisi perustetta-
vaan osakeyhtiöön nähden strategisen omis-
tuksen intressi. 

Yhteisön oikeuden voimassa oleva toimi-
alasääntely kattaa merkittävän osan Ilmailu-
laitoksen toiminnasta. Lennonvarmistusta 
koskevat säännökset ovat suoraan velvoitta-
via yhteisön asetuksia. Liikenne- ja viestin-
täministeriö on nimennyt Ilmailulaitoksen 
ilmaliikennepalveluiden tarjoajaksi Suomes-
sa vuoden 2018 loppuun. Ilmailulaitoksen 
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aluevalvontatehtävistä säädetään aluevalvon-
talain (755/2000) 24 a §:ssä.  

Lentoasemaliiketoimintaa koskeva lento-
asemamaksudirektiivi on tullut voimaan, ja 
sen kansallinen täytäntöönpanoaika päättyy 
vuonna 2011.  

Lentoasemamaksudirektiivin täytäntöön-
panon aikataulutavoitteena olisi se, että la-
kiehdotus lentoasemaverkosta annettaisiin 
syksyllä 2009. Näin turvattaisiin verkostope-
riaatteen soveltaminen maakuntakenttien yl-
läpidossa ja lennonvarmistuksessa. Laissa 
säädettäisiin yhtiön oikeudesta ja velvolli-
suudesta huolehtia Ilmailulaitoksen nykyises-
tä lentoasemaverkosta valtionyhtiönä.  

Ilmailulaitoksen varautumiseen ja maan-
puolustukseen liittyvät tehtävät otettaisiin 
vastaavasti huomioon valmisteltavana ole-
vassa ilmailulain uudistuksessa. Perustetta-
valle osakeyhtiölle asetettaisiin nykyistä vas-
taavat varautumista ja huoltovarmuutta kos-
kevat velvoitteet ja rajoitukset. Esimerkiksi 
nykyiset aluevalvontatehtävät säilyisivät en-
nallaan. 

Siviili- ja sotilasilmailun hinnoitteluperi-
aatteet yhtenäistettäisiin perustettavaan yhti-
öön kohdistuvan laintasoisen hinnoitte-
lusääntelyn kautta, mikä osaltaan korostaisi 
yhtiön yhteiskunnallisia perustehtäviä ja vel-
voitteita omalla toimialallaan. 

Verkostoperiaatteen yhtiöoikeudelliset ky-
symykset varmistettaisiin yhtiöjärjestyksen 
määräyksillä. 
 
4.3 Henkilöstövaikutukset 

Ilmailulaitoksen koko henkilöstö siirtyisi 
tai otettaisiin perustettavan osakeyhtiön työn-
tekijöiksi yhtiön perustamisesta lukien. Il-
mailulaitoksen palveluksessa on arviolta 
1700 perustettavaan osakeyhtiöön siirtyvää 
henkilöä. 

Ilmailulaitoksen virat lakkaisivat ja niihin 
perustuvat virkasuhteet sekä määräaikaiset 
virkasuhteet päättyisivät ilman irtisanomista 
ja henkilöstö otettaisiin työsuhteeseen yhti-
öön. Ilmailulaitoksen virkasuhteinen henki-
löstö otettaisiin osakeyhtiön palvelukseen ai-
kaisempaa virkaa vastaavaan tehtävään. Vir-
kojen lakkaaminen ja virkasuhteiden päätty-
minen ei edellyttäisi suostumusta. Virkasuh-
teessa on noin 300 henkilöä. 

Ilmailulaitoksen työsopimussuhteinen hen-
kilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen 
työsuhteeseen. Määräaikainen virka- ja työ-
sopimussuhteinen henkilöstö otettaisiin tai 
siirtyisi määräaikansa osoittamaksi ajaksi yh-
tiön palvelukseen määräaikaiseen työsuhtee-
seen. 

Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin 
sovellettaisiin, mitä laissa säädetään tai sen 
nojalla säädetään tai määrätään ja mitä yhtiö-
tä sitovassa työehtosopimuksessa ja työsopi-
muksessa sovitaan.  

Periaatteena olisi, että Ilmailulaitoksesta 
osakeyhtiöön siirtyvän henkilöstön eläketur-
va vastaa sitä nykyistä ansaittua eläketurvaa, 
joka henkilöllä valtiolla on eläkeiän, valtion 
peruseläkkeen suuruuden ja lisäeläkekarttu-
man suhteen. Lisäeläketurvan hinnaksi arvi-
oidaan Ilmailulaitoksessa alustavasti 
40 miljoonaa euroa. Lisäeläketurvan kustan-
nukset otettaisiin huomioon perustettavan yh-
tiön taseessa. 

Yhtiöittäminen ei sinänsä vaikuttaisi henki-
löstön määrään tai mahdollisiin sopeuttamis-
toimiin. 
 
5  Asian valmistelu 

Valtiovarainministeriön 18 päivänä maa-
liskuuta 2008 asettamassa työryhmässä selvi-
tetään liikelaitosmallin soveltuvuutta sisä-
markkinoille ja kartoitetaan mahdollisia uu-
sia organisaatio- ja ohjausmalleja liikelaitos-
ten toiminnan järjestämiseksi.  

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puol-
si 6 päivänä maaliskuuta 2009 valtiovarain-
ministeriön liikelaitoshankkeen väliraportis-
saan ehdottamaa etenemistapaa valtion liike-
laitosten uudelleen organisoimiseksi ja ohja-
ukseksi. Talouspoliittinen ministerivaliokun-
ta puolsi linjausta, jonka mukaan Ilmailulai-
tos yhtiöitetään. 

Peruslinjauksen mukaisesti talouspoliitti-
nen ministerivaliokunta puolsi 28 päivänä 
huhtikuuta 2009 liikenne- ja viestintäministe-
riön esitystä Ilmailulaitoksen yhtiöittämises-
tä, aikataulusta ja sisällöstä, jonka mukaisesti 
hallituksen esitys on laadittu. 

Hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- 
ja viestintäministeriössä. Ilmailulaitos on 
käynyt yhteistoiminnasta yrityksissä annetun 
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lain (334/2007) mukaiset neuvottelut liikelai-
toksen henkilöstön kanssa. 

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot 
toimialaan liittyviltä ministeriöiltä ja viran-
omaisilta, Ilmailulaitokselta, henkilöstöjär-
jestöiltä, elinkeinoelämän edustajilta, lento-
yhtiöiltä ja muilta keskeisiltä sidosryhmiltä. 
Lausunnoissa pääosin puollettiin yhtiöittä-
mistä tai siihen suhtauduttiin neutraalisti. 

Useissa lausunnoissa otettiin kantaa toimi-
alan rajaamiseen, kilpailuneutraliteettiin sekä 
henkilöstön lisäeläkevastuun järjestämiseen 
ja sen vaikutukseen perustettavan osakeyhti-
ön kannalta. Lausunnoissa otettiin kantaa 
verkostoperiaatteen rahoittamiseen ja lento-
liikennemaksuihin. Useissa lausunnoissa to-
dettiin, että lentoliikennetoimialan kustan-
nukset eivät saa nousta yhtiöittämiseen liitty-
vien järjestelyjen, kuten lisäeläkevastuun kat-
tamisen, seurauksena. 

Lausunnoissa otettiin kantaa Ilmailulaitok-
sen varautumistehtäviin ja huoltovarmuuteen 
liittyviin seikkoihin. Asiaa on tarkemmin se-

lostettu kohdassa 4.2 Yhteiskunnallinen oh-
jaus. 

Lausuntojen perusteella henkilöstöä ja ve-
rotusta koskevia säännöksiä ja perusteluja on 
täsmennetty. Lisäksi esitykseen on lisätty 
erillinen siirtymäsäännös.  
 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousar-
vioesitykseen. 

Liikenne- ja viestintäministeriön virasto-
uudistuksen yhteydessä esitetään muutetta-
vaksi useita lakeja, joissa on myös säädetty 
Ilmailulaitoksesta. Ilmailulaitoksen yhtiöit-
täminen on otettu tässä valmistelussa huomi-
oon siten, että viittaukset joko poistettaisiin 
tai muutettaisiin viittauksiksi perustettavan 
osakeyhtiön toimintaan.  

Yhtiöittämiseen liittyvät toimialalainsää-
dännön muutokset tehtäisiin samassa yhtey-
dessä valmisteltavana olevassa ilmailulain 
uudistuksessa sekä uudessa laissa lentoase-
maverkosta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Perustettava osakeyhtiö. Ilmailulaitos 
yhtiöitettäisiin perustamalla valtion koko-
naan omistama osakeyhtiö. Osakeyhtiön toi-
mialana olisi lentoasemaliiketoiminta ja len-
toasemiin liittyvät palvelut, lennonvarmistus-
liiketoiminta sekä muu lentoasemiin ja lento-
liikenteeseen liittyvä liiketoiminta.  

Perustettava osakeyhtiö jatkaisi Ilmailulai-
toksen toimintaa sellaisenaan. Yhtiön tehtä-
vänä olisi siten ilmailun edistämiseksi ylläpi-
tää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja 
Suomen lennonvarmistusjärjestelmää. Palve-
luita tarjottaisiin sekä siviili- että sotilasil-
mailun tarpeita varten. Liikenne- ja viestin-
täministeriön nimeämänä ilmaliikennepalve-
luiden tarjoajana yhtiön keskeisenä tehtävänä 
olisi myös lennonvarmistuspalvelu Suomen 
vastuulla olevassa ilmatilassa. 

 Yhtiön julkisista palvelutehtävistä säädet-
täisiin erikseen toimialalainsäädännössä, ku-
ten uudistettavassa ilmailulaissa ja alueval-
vontalaissa. Perustettavaan osakeyhtiöön 
kohdistuu laaja-alainen toimialasääntely, 
jonka mukaisesti yhtiön yhteiskunnalliset 
tehtävät varmistetaan. Yhtiöittämisen yhtey-
dessä toimialalainsäädäntöä tarkennettaisiin 
tätä tarkoitusta varten. 

2 §. Luovutusvaltuus. Pykälässä säädettäi-
siin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Il-
mailulaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, 
immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta Il-
mailulaitoksen toimintaa jatkamaan perustet-
tavalle, lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle 
osakeyhtiölle. Luovutusvaltuus kattaisi siten 
Ilmailulaitos-liikelaitoksen sellaisenaan va-
roineen ja velkoineen. Valtioneuvosto val-
tuuttaisi tämän mukaisesti liikenne- ja vies-
tintäministeriön hoitamaan luovutusjärjeste-
lyt. 

3 §. Luovutuksen ehdot. Pykälän 1 momen-
tin mukaan valtioneuvosto määräisi luovutet-
tavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, 
joilla luovutus tapahtuu. Luovutus tapahtuisi 
valtioneuvoston valtuutuksen perusteella eril-
lisellä luovutuskirjalla, jossa luovutettava va-
rallisuus yksilöidään. Luovutus tehtäisiin lain 
vahvistamisen jälkeen 10 §:n 3 momentin 

mukaisesti ja tulisi voimaan lain voimaantu-
lon kanssa samanaikaisesti. Valtioneuvosto 
määräisi myös muista omaisuuden luovutta-
miseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liit-
tyvistä järjestelyistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
to määräisi, mikä osa omaisuudesta luovute-
taan osakeyhtiöön osakkeita vastaan. Luovu-
tus tehtäisiin niin sanottuna apporttiomaisuu-
den luovutuksena perustettavaan osakeyhti-
öön, mitä vastaan valtio merkitsisi osakeyh-
tiön kaikki osakkeet. Liikelaitoksen nykyinen 
peruspääoma tulisi osakepääomaksi osakeyh-
tiöön. 

4 §. Verotus. Varainsiirtoverolain 
(931/1996) 43 §:ssä säädetään liiketoiminta-
siirron yhteydessä toimintaa jatkamaan pe-
rustetulle yhteisölle tapahtuvan kiinteistön tai 
arvopaperin luovutuksen verovapaudesta. 
Verohallinto myöntää verovapauden hake-
muksesta. Kun 1 §:ssä tarkoitetussa yhtiöit-
tämisessä olisi kyse elinkeinotulon verotta-
misesta annetussa laissa (360/1998) tarkoite-
tusta liiketoimintasiirrosta, varainsiirtovero-
lain 43 §:n mukainen verovapaus soveltuisi 
vastaavasti. Hakemusmenettelyä ei kuiten-
kaan ole pidettävä tarkoituksenmukaisena, 
minkä vuoksi pykälän 1 momenttiin otettai-
siin säännös 1 §:ssä tarkoitetun luovutuksen 
yhteydessä tapahtuvien kiinteistöjen ja arvo-
paperien luovutusten verovapaudesta. 

Yhtiöittäminen vastaisi järjestelynä elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 52 d 
§:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa. Osake-
yhtiön liiketoimintasiirto voidaan toteuttaa 
lainkohdassa mainituin edellytyksin ja jatku-
vuusperiaatetta noudattaen ilman välittömiä 
tuloveroseuraamuksia. Keskusverolautakunta 
on antanut ennakkoratkaisun n:o 59/1999, 
joka koskee valtion liikelaitoksen liiketoi-
mintakokonaisuuden apporttisiirtoa. Ratkai-
sun mukaan myös valtion liikelaitoksen to-
teuttamaan siirtoon voitiin soveltaa elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n 
liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä 
edellyttäen, että järjestely tehdään mainitussa 
lainkohdassa säädetyt edellytykset täyttyen. 
Pykälän 2 momentissa olisi selventävänä 
säännöksenä viittaus elinkeinotulon verotta-
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misesta annetun lain 52 d §:n soveltamisesta 
yhtiöittämiseen. 

5 §. Vastuu liikelaitoksen sitoumuksista. 
Pykälän 1 momentin mukaisesti perustettava 
osakeyhtiö ottaisi vastatakseen Ilmailulaitok-
sen tekemistä sellaisista laina-, takaus-, han-
kinta- ja toimitussopimuksista sekä muista si-
toumuksista, joihin Ilmailulaitos on toimin-
tansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osa-
keyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoi-
mintaa. Osakeyhtiö vastaisi kuitenkin vain 
niistä Ilmailulaitoksen velvoitteista, jotka 
ovat luovutuksen kohteena ja joista Ilmailu-
laitos olisi liikelaitoksena luovutushetken 
jälkeenkin vastannut. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtion 
toissijaisen vastuun jatkumisesta. Säännök-
sellä varmistettaisiin toiminnan ja sopimus-
ten jatkuvuus yhtiöittämisen yhteydessä. 

6 §. Liikelaitoksen toiminnan jatkuvuus 
hallintoasioissa. Pykälän 1 momentin mukai-
sesti Ilmailulaitoksen osakeyhtiölle luovutet-
tuun omaisuuteen ja liiketoimintaan kohdis-
tuvat oikeutta, etua tai velvollisuutta koske-
vat hallinto- ja hallintolainkäyttöpäätökset 
olisivat voimassa siten, että ne kohdistuvat 
Ilmailulaitosta koskevilta osin perustettavaan 
osakeyhtiöön ilman eri päätöstä. Yhtiöittämi-
sen jälkeen perustettava osakeyhtiö olisi siten 
samassa asemassa kuin Ilmailulaitos olisi ol-
lut. 

Pykälän 2 momentin mukaan vireillä ole-
vissa hallintoasioissa osakeyhtiö tulisi hallin-
to- ja hallintolainkäyttömenettelyssä Ilmailu-
laitoksen sijaan ilman eri päätöstä. Momentin 
mukaan hallinto- ja hallintolainkäytöllinen 
jatkuvuus olisi selvyyden vuoksi turvattu 
myös vireillä olevissa asioissa. 

7 §. Henkilöstön asema. Pykälässä olisi 
säännökset henkilöstön asemasta osakeyhtiön 
perustamisen yhteydessä. Ilmailulaitoksen 
työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyisi ja 
virkasuhteinen henkilöstö otettaisiin osake-
yhtiön palvelukseen työsuhteeseen. Määräai-
kainen henkilöstö siirtyisi tai otettaisiin mää-
räaikansa osoittamaksi ajaksi yhtiön palve-
lukseen määräaikaiseen työsuhteeseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan työntekijöi-
hin ja palvelussuhteen ehtoihin yhtiössä so-
vellettaisiin mitä laissa säädetään tai sen no-
jalla säädetään tai määrätään ja mitä yhtiötä 

sitovassa työehtosopimuksessa ja työsopi-
muksessa sovitaan. 

Pykälän 3 momentin mukaan Ilmailulaitok-
sen virat lakkaisivat ja niihin perustuvat vir-
kasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet 
päättyisivät ilman irtisanomista. Virkojen 
lakkaaminen ja virkasuhteiden päättyminen 
ei edellyttäisi suostumusta. 

 8 §. Tilintarkastus ja tilinpäätös. Pykäläs-
sä olisi säännös siitä, miten liikelaitoksen vii-
meinen tilinpäätös on laadittava ja tilintar-
kastus hoidettava. Koska tilinpäätös ja tilin-
tarkastus koskevat liikelaitoksen toimintaa, 
sovellettaisiin valtion liikelaitoksista annetun 
lain aineellisia säännöksiä, vaikkakin näiden 
toimenpiteiden suorittajana olisi osakeyhtiö. 

9 §. Siirtymäsäännökset. Ilmailulaitoksen 
nimeämistä ilmaliikennepalveluiden tarjo-
ajaksi koskevaa liikenne- ja viestintäministe-
riön päätöstä sovellettaisiin sellaisenaan, 
kunnes toisin säädetään tai päätetään. Ilma-
liikennepalvelujen tarjoajan tehtävät säilyisi-
vät nimeämispäätöksen ja voimassa olevan 
toimialalainsäädännön mukaisesti muuttu-
mattomina. 

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n ja 
Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry:n 
välistä virkaehtosopimusta, joka on sovittu 
olemaan voimassa 1 päivästä lokakuuta 2008 
28 päivään helmikuuta 2011, sovellettaisiin 
perustettavassa osakeyhtiössä osapuolten vä-
lisenä työehtosopimuksena edellä mainitun 
voimassaolokauden loppuun. Työehtosopi-
muksen osallisina ovat Suomen Lennonjohta-
jien Yhdistys ry ja Liikenne- ja Erityisalojen 
työnantajat ry. 

10 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 
lain voimaantulosta ja toimenpiteistä, joihin 
valtioneuvosto voisi ryhtyä valmistellakseen 
osakeyhtiön perustamista. Laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan vuoden 2010 alusta. Ilmai-
lulaitoksesta annettu laki ehdotetaan samalla 
kumottavaksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan kuitenkin so-
vellettaisiin tällä lailla kumotun Ilmailulai-
toksesta annetun lain 4 §:n mukaisia tehtäviä, 
jotka koskevat ilmaliikennepalvelujen tarjo-
ajaa, sellaisinaan perustettavaan osakeyhti-
öön siihen saakka, kunnes toisin säädetään 
tai päätetään. Säännöksellä tarkoitettaisiin 
niitä nimetylle ilmaliikennepalvelujen tarjo-
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ajalle osoitettuja tehtäviä, joiden jatkuvuu-
desta säädettäisiin myös 9 §:n 1 momentissa. 

Lisäksi pykälään ehdotetaan säännökset 
toimenpiteistä, joihin voidaan ryhtyä ennen 
lain voimaantuloa. Ilmailulaitoksessa tulisi 
voida tehdä tarpeellisia valmisteluja ja järjes-
telyjä jo ennen lain voimaantuloa. Vastaavas-
ti valtioneuvosto voisi syksyllä 2009 tehdä 
päätöksen yhtiön perustamisesta, merkitä yh-
tiön osakkeet, määrätä luovutettavan omai-
suuden arvon, määrätä luovutuksen ehdoista 
ja muista järjestelyistä. Selvyyden vuoksi to-
dettaisiin, että ennen lain voimaantuloa teh-
tävään luovutukseen sovellettaisiin myös 4 
§:ssä säädettyä verovapautta. 
 
 
 
 
 
 
 

2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 
2010 alusta. 

 
3  Säätämisjärjestys  

Ehdotuksen tarkoituksena on siirtää Ilmai-
lulaitoksen toiminta perustettavalle osakeyh-
tiölle. Laissa säädettäisiin erityisesti liikelai-
toksen sitoumuksien jatkuvuudesta, valtion 
toissijaisesta vastuusta sekä henkilöstön ase-
masta suhteessa uuteen osakeyhtiöön. Sääde-
tyt oikeudet vastaavat liikelaitoksen velvoit-
teita suhteessa näihin asianosaisiin. 

Ehdotusta valmisteltaessa on edellä esite-
tyin perustein katsottu, että laki voidaan sää-
tää tavallisena lakina. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotus 
 

Laki 

Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Perustettava osakeyhtiö  

Ilmailulaitoksen toiminta siirretään perus-
tettavalle osakeyhtiölle. Valtio merkitsee 
osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osak-
keet. 

Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliike-
toiminta ja lentoasemiin liittyvät palvelut, 
lennonvarmistusliiketoiminta sekä muu len-
toasemiin ja lentoliikenteeseen liittyvä liike-
toiminta.  

Yhtiön tehtävänä on ilmailun edistämiseksi 
ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaver-
kostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestel-
mää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten 
sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suo-
men vastuulla olevassa ilmatilassa siten kuin 
niistä erikseen säädetään tai määrätään. 

Yhtiön julkisista palvelutehtävistä sääde-
tään erikseen. 
 

2 § 

Luovutusvaltuutus 

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan 
Ilmailulaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, 
immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta 1 
§:n 1 momentissa tarkoitetulle osakeyhtiölle. 

 
3 § 

Luovutuksen ehdot 

Valtioneuvosto määrää luovutettavan 
omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla 
luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää 
myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja 
osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä jär-
jestelyistä. 

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuu-
desta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita 
vastaan. 
 

4 § 

Verotus 

Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan 
varainsiirtoveroa kiinteistön tai arvopaperin 
luovutuksesta 2 §:ssä tarkoitetun luovutuksen 
yhteydessä.  

Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin 
osin elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liike-
toimintasiirtoa koskevia säännöksiä. 
 

5 § 

Vastuu liikelaitoksen sitoumuksista 

Osakeyhtiö vastaa laina-, takaus-, hankinta- 
ja toimitussopimuksista sekä muista si-
toumuksista, joihin Ilmailulaitos on toimin-
tansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osa-
keyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoi-
mintaa. 

Valtion toissijainen vastuu Ilmailulaitoksen 
ottamista lainoista ja sitoumuksista jää voi-
maan. 

 
6 § 

Liikelaitoksen toiminnan jatkuvuus hallinto-
asioissa 

Ilmailulaitoksen osakeyhtiölle luovutettuun 
omaisuuteen ja liiketoimintaan kohdistuvat 
oikeutta, etua tai velvollisuutta koskevat hal-
linto- ja hallintolainkäyttöpäätökset ovat 
voimassa siten, että ne kohdistuvat Ilmailu-
laitosta koskevilta osin perustettavaan osake-
yhtiöön ilman eri päätöstä. 
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Vireillä olevissa hallintoasioissa osakeyh-
tiö tulee hallinto- ja hallintolainkäyttömenet-
telyssä Ilmailulaitoksen sijaan ilman eri pää-
töstä. 
 

7 § 

Henkilöstön asema   

Ilmailulaitoksen palveluksessa tämän lain 
voimaan tullessa oleva työsuhteinen henki-
löstö siirtyy ja virkasuhteinen henkilöstö ote-
taan osakeyhtiön palvelukseen työsuhtee-
seen. Määräajaksi Ilmailulaitoksen palveluk-
seen otetut henkilöt siirtyvät tai otetaan osa-
keyhtiön palvelukseen vastaavaksi määrä-
ajaksi. 

Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin 
yhtiössä sovelletaan mitä laissa säädetään tai 
sen nojalla säädetään tai määrätään ja mitä 
yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa ja työ-
sopimuksessa sovitaan. 

Osakeyhtiön palvelukseen otettavien Ilmai-
lulaitoksen virkamiesten virat lakkaavat tä-
män lain tullessa voimaan. Viran lakatessa 
virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisa-
nomista. 
 

8 § 

Tilintarkastus ja tilinpäätös 

Ilmailulaitoksen viimeisen toimintakauden 
tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelle-
taan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa 
laissa (1185/2002) säädetään. Osakeyhtiö 
hoitaa näiltä osin liikelaitoksen tehtävät. 

9 § 

Siirtymäsäännökset 

Ilmailulaitoksen nimeämistä ilmaliikenne-
palveluiden tarjoajaksi koskevaa liikenne- ja 
viestintäministeriön päätöstä sovelletaan sel-
laisenaan, kunnes toisin säädetään tai pääte-
tään. 

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n ja 
Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry:n 
välisen virkaehtosopimuksen määräyksiä so-
velletaan perustettavassa osakeyhtiössä osa-
puolten välisenä työehtosopimuksena sopi-
muksessa sovitun voimassaolokauden lop-
puun. 
 

10 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä        
kuuta 20  . 

Tällä lailla kumotaan Ilmailulaitoksesta 29 
päivänä joulukuuta 2005 annettu laki 
(1245/2005). 

Tällä lailla kumotun Ilmailulaitoksesta an-
netun lain 4 §:n mukaisia tehtäviä, jotka kos-
kevat ilmaliikennepalvelujen tarjoajaa, sovel-
letaan sellaisinaan perustettavaan osakeyhti-
öön siihen saakka, kunnes toisin säädetään 
tai päätetään. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. Valtioneuvosto voi tehdä ennen lain 
voimaantuloa 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toi-
menpiteitä, joihin sovelletaan myös 4 §:ää. 

————— 
 

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2009 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen 
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