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Regeringens proposition med förslag till lag om aktie-
bolaget Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och till 
vissa lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att det stiftas lagar 
om aktiebolaget Teknologiska forsknings-
centralen VTT Ab och om ombildning av 
Teknologiska forskningscentralen VTT och 
Mätteknikcentralen till ett aktiebolag. 

De nuvarande lagarna om mätteknikcentra-
len och Teknologiska forskningscentralen 
VTT ska upphävas. Lagen om Teknologiska 
forskningscentralen VTT Ab ska innehålla 
bestämmelser om aktiebolagets syfte, ställ-
ning, uppgifter, ekonomiska verksamhets-
principer, finansiering och informationsskyl-
dighet samt ikraftträdande. 

Statsrådet ska bemyndigas att överlåta den 
egendom som är i Mätteknikcentralens och 
Teknologiska forskningscentralen VTT:s be-
sittning och deras verksamhet till det aktiebo-
lag som ska bildas. Överlåtelsefullmakten 
gäller inte Mätteknikcentralens ackredite-
ringsenhet, som ska integreras i Säkerhets- 
och kemikalieverket. Mätteknikcentralens 
och Teknologiska forskningscentralen VTT:s 
personal övergår i aktiebolagets tjänst. 

Dessutom föreslås i propositionen ändring-
ar gällande överföringen av Mätteknikcentra-

lens ackrediteringsenhet i lagen om Säker-
hets- och kemikalieverket och lagen om kon-
staterande av tillförlitligheten hos tjänster för 
bedömning av överensstämmelse med kra-
ven. Vidare föreslås nödvändiga ändringar i 
lagen om måttenheter och mätnormalsystem, 
gentekniklagen och lagen om bolagisering av 
de funktioner vid statens tekniska forsk-
ningscentral som hänför sig till utvecklingen 
och förvaltningen av intresseföretag. 

Propositionens mål är att främja dels den 
samhälleliga genomslagskraften för forsk-
ningen inom arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde och dels den operativa 
effektiviteten i fråga om skötseln av uppgif-
terna i enlighet med statsrådets principbeslut 
om en totalreform av forskningsinstituten 
och forskningsfinansieringen. Propositionen 
hänför sig till den första tilläggsbudgetpropo-
sitionen för 2014 och budgetpropositionen 
för 2015. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2015. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Enligt regeringsprogrammet för statsminis-
ter Jyrki Katainens regering ska de statliga 
sektorforskningsinstituten slås samman till 
större helheter. Statsrådet fattade den 5 sep-
tember 2013 ett principbeslut om en totalre-
form av statens forskningsinstitut och forsk-
ningsfinansiering, som ska förbättra det fin-
ländska forsknings- och innovationssyste-
mets förmåga att kunna reagera i snabbt för-
änderliga förhållanden och också effektivise-
ra användningen av de nuvarande resurserna. 
Målet med reformen är att forskningen ska 
fungera som en strategisk resurs för sam-
hällsutvecklingen och det samhälleliga be-
slutsfattandet. 

Enligt principbeslutet ska Teknologiska 
forskningscentralen VTT (nedan VTT) och 
Mätteknikcentralen (nedan MIKES) slås 
samman. Den nya enhet som VTT och MI-
KES kommer att bilda ska bolagiseras. 

Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet 
(Finnish Accreditation Service, FINAS) 
(nedan FINAS) levererar tjänster till bl.a. 
VTT. Ackrediteringsorganets verksamhet 
måste garanteras objektivitet och opartiskhet, 
och organet kan inte integreras i ett bolag till 
vilket det levererar tjänster. Sammanslag-
ningen förutsätter att FINAS omplaceras 
utanför den nya enhet som bildas och integ-
reras i Säkerhets- och kemikalieverket (ned-
an Tukes).  
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Teknologiska forskningscentralen VTT 

Teknologiska forskningscentralen VTT är 
ett forskningsinstitut som grundades 1942 
och som sorterar under arbets- och närings-
ministeriet. Bestämmelser om forskningscen-
tralen finns i lagen (953/2010) och förord-
ningen (1012/2010) om Teknologiska forsk-
ningscentralen VTT. Bestämmelser om VTT 
finns förutom i lagen och förordningen om 

VTT även i gentekniklagen (847/2004), ar-
kivförordningen (1290/1987), miljöskydds-
förordningen (1792/2009), luftvårdsförord-
ningen (716/1982), förordningen om avfall 
(179/2012), statsrådets förordning om stats-
understöd för innovationer inom skepps-
byggnad (520/2012), förordningen om sta-
tens tjänstekollektivavtal (1203/1987) och 
statsrådets förordning om arbets- och när-
ingsministeriet (1570/2011). 

Målet för VTT:s verksamhet är att dels ta 
fram internationellt högklassig vetenskaplig 
och teknisk-ekonomisk kunskap och kompe-
tens och att dels frambringa teknik och inno-
vationer för näringslivets och det övriga 
samhällets behov. Genom sin verksamhet 
främjar VTT företagens teknologiska och 
ekonomiska konkurrenskraft och stöder pla-
neringen och genomförandet av samhällspo-
litiken.  

För att nå målen bedriver VTT forskning 
och avgiftsbelagd serviceverksamhet inom 
olika teknologiska sektorer och olika verk-
samhetsområden, kommersialiserar forsk-
ningsresultat, producerar experttjänster för 
teknikutveckling och teknikutnyttjande och 
utför bedömningar av överensstämmelse med 
kraven. VTT sköter en del av de uppgifter 
som ålagts VTT genom att utöva ägarstyr-
ning i de aktiebolag som utför uppgifterna i 
fråga. 

VTT har nettobudgeterats, och VTT:s brut-
toutgifter 2013 uppgick till 284,6 miljoner 
euro, varav 91,5 miljoner euro (32 %) täcktes 
med ett omkostnadsanslag som anvisats i 
statsbudgeten. 

Intäkterna från VTT:s samfinansierade och 
avgiftsbelagda verksamhet uppgick till 189,6 
miljoner euro, varav andelen internationella 
intäkter var 52,5 miljoner euro (28 %). Den 
inhemska offentliga finansieringen utanför 
omkostnadsanslagen härrörde i huvudsak 
från Tekes (58,2 miljoner euro) och den ut-
ländska offentliga finansieringen i huvudsak 
från EU (30,7 miljoner euro). VTT:s intäkter 
från den avgiftsbelagda verksamheten 2013 
uppgick till 77,9 miljoner euro. 
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I slutet av 2013 hade VTT 2 644 och de bo-
lag i vilka VTT utövar ägarstyrning 319 an-
ställda. 

Staten finansierar VTT:s strategiska forsk-
ning via statsbudgeten. I VTT:s operativa 
verksamhet och bokföring skils den strate-
giska grundforskningen (icke-ekonomisk 
verksamhet) åt från den kundfinansierade 
uppdragsforskningen, som består av forsk-
ningstjänster på marknadsvillkor (ekonomisk 
verksamhet). VTT:s icke-ekonomiska verk-
samhet består av själv- och samfinansierad 
forskning, teknologilicensiering och genere-
ring av nya företag. VTT producerar tjänster 
för både finländska och internationella kun-
der. I samband med offentliga forsknings- 
och utvecklingsprojekt samarbetar VTT med 
både finländska och internationella universi-
tet och forskningsinstitut. 

Det huvudsakliga marknadsområdet för 
VTT:s verksamhet är Finland och EU. Vida-
re verkar VTT på andra strategienligt utvalda 
marknadsområden, såsom USA, Brasilien 
och Sydkorea. VTT deltar i Team Finland-
verksamheten. 

Överskottet från VTT:s avgiftsbelagda 
verksamhet styrs till VTT:s egen forskning, 
kompetensutveckling och spridning av forsk-
ningsresultat. Statsbudgetfinansieringen ut-
gör ett villkor för att VTT också framöver 
ska kunna verka som ett statligt forskningsin-
stitut som genererar forskningsrelaterad ge-
nomslagskraft. 

I lagen om Teknologiska forskningscentra-
len VTT har VTT tilldelats befogenhet att 
sköta en del av sina uppgifter genom att ut-
öva ägarstyrning i aktiebolag som har bildats 
för uppgifterna i fråga och genom att svara 
för ägarstyrningen i dessa enligt 6 § i lagen 
om statens bolagsinnehav och ägarstyrning 
(1368/2007). Sedan början av 2010 har VTT 
fungerat likt en koncern enligt VTT Group-
verksamhetsmodellen, inom ramen för vilken 
ämbetsverket utövar ägarstyrning i fyra av 
staten helägda aktiebolag som sköter vissa 
specialuppgifter. 

VTT International Oy förvaltar VTT:s 
verksamhetsställen utomlands och sköter ef-
ter behov också andra uppgifter i anslutning 
till den internationella verksamheten. Bolaget 
sysselsätter några personer och har en om-
sättning på drygt 300 000 euro. 

VTT Ventures Oy förvaltar i egenskap av 
holdingbolag delägarskapen i de intresseföre-
tag som har grundats för att kommersialisera 
de tekniker som VTT har utvecklat. I intres-
seföretagen placeras för närvarande statsbud-
getsanslag som kapital eller tekniker som ap-
port. Bolaget sysselsätter några personer. De 
övriga intäkterna från affärsverksamheten 
uppgick 2013 till 340 000 euro. På grund av 
verksamhetens natur har bolaget ingen annan 
omsättning. 

VTT Expert Services Oy driver VTT:s af-
färsverksamhet med anknytning till bedöm-
ning av överensstämmelse med kraven, test-
ning, kontroll, certifieringstjänster och ex-
perttjänster. Bolaget har cirka 200 anställda, 
och 2013 var dess omsättning cirka 20 miljo-
ner euro. VTT Expert Services Oy har också 
ett dotterbolag, Labtium Oy. 

VTT Memsfab Oy inledde sin verksamhet i 
december 2010. Ämbetsverkets småserietill-
verkning av mikro- och nanoteknologiska 
komponenter har överförts från ämbetsverket 
till bolaget. Bolaget sysselsätter några perso-
ner och hade 2013 en omsättning på cirka 
630 000 euro.  
 
 
Mätteknikcentralen 

Mätteknikcentralen är ett institut som 
grundades 1991 och som sorterar under ar-
bets- och näringsministeriet. Mätteknikcen-
tralen har i uppgift att upprätthålla och ut-
veckla det nationella mätsystemet (metrolo-
gisystemet) och systemet för konstaterande 
av kompetens (ackrediteringssystemet). 
Dessutom sörjer centralen för att ordna det 
nationella mätnormalsystemet och den natio-
nella kalibreringstjänsten. MIKES huvudkon-
tor finns i Otnäs i Esbo. Själva byggnaden, 
som planerats med tanke på de metrologiska 
behoven, blev färdig 2005. Sedan 2011 har 
MIKES dessutom en enhet för kalibrering av 
och forskning i krafter och vätskeströmning-
ar i Kajana. 

Bestämmelser om MIKES administrativa 
ställning, uppgifter och dess direktion finns i 
lagen (1149/1990) och förordningen 
(678/1991) om mätteknikcentralen. Bestäm-
melser om mätnormalsystemet finns i lagen 
om måttenheter och mätnormalsystem 
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(1156/1993) och förordningen om mätnor-
malsystem (972/1994). Genom lagen om 
måttenheter och mätnormalsystem fastställs 
att måttenhetssystemet enligt den internatio-
nella avtalsregleringen ska iakttas och preci-
seras dessutom verksamhetsförutsättningarna 
för det nationella mätnormalsystemet. Be-
stämmelser om det nationella ackrediterings-
systemet finns i lagen om konstaterande av 
tillförlitligheten hos tjänster för bedömning 
av överensstämmelse med kraven 
(920/2005). 

Bestämmelser om MIKES finns dessutom i 
lagen om marin utrustning (1503/2011), to-
bakslagen (693/1976), lagen om godkännan-
de av bedömningsorgan inom arbetarskyddet 
(1053/2010), lagen om frivilligt deltagande i 
miljölednings- och miljörevisionsordningen 
(121/2011), lagen om transport av farliga 
ämnen (719/1994), lagen om säker lastning 
och lossning av vissa bulkfartyg 
(1206/2004), lagen om gödselfabrikat 
(539/2006), lagen om krav på ekodesign för 
och energimärkning av produkter 
(1005/2008), lagen om godkännande av al-
kolås för användning i trafik (1109/2010) och 
lagen om leksakers säkerhet (1154/2011). 

MIKES verkar som nationellt metrologiin-
stitut inom vetenskaplig metrologi. MIKES 
upprätthåller och utvecklar det nationella 
mätnormalsystemet, svarar för realiseringen 
av SI-enhetssystemet och koordinerar det in-
ternationella samarbetet inom metrologi.  

I MIKES uppgifter ingår att svara för den 
allmänna realiseringen och utvecklingen av 
det nationella mätnormalsystemet. För upp-
rätthållandet av de nationella mätnormalerna 
svarar de nationella mätnormallaboratorierna, 
dvs. MIKES och de mätnormallaboratorier 
som MIKES har utsett. MIKES svarar för 
styrningen och övervakningen av de mät-
normallaboratorier som MIKES har utsett. 

MIKES verkar som nationellt mätnormal-
laboratorium inom längd, massa, tryck, tem-
peratur, fukt, gasströmning, elektriska storhe-
ter, tids- och frekvensstorheter, akustiska 
storheter, vätskeströmning, kraft och vrid-
moment. Vid sidan av kalibrering av mätin-
strument med krav på särskild exakthet inom 
dessa storheter utför MIKES bl.a. densitets-
kalibreringar. MIKES ordnar också semina-

rier och utbildning inom sitt verksamhetsom-
råde. 

MIKES deltar i utvecklingen av SI-
systemet tillsammans med organisationerna 
inom den internationella meterkonventionen 
(General Conference on Weights and Measu-
res (CGPM), The International Committee 
for Weights and Measures (CIPM) och The 
International Bureau of Weights and Measu-
res (BIPM)) och representerar Finland i EU-
RAMET e.V. (European Association of na-
tional Metrology Institutes). Via de interna-
tionella kontakterna kopplas Finland till det 
internationella mätsystemet. 

Finland har anslutit sig till det internatio-
nella ekvivalensavtalet (CIPM Mutual Re-
cognition Arrangement, CIPM MRA), enligt 
vilket de nationella mätnormallaboratorierna 
inom ramen för avtalet ömsedigt erkänner 
varandras mät- och kalibreringsintyg som 
likvärdiga. 

I början av 2014 hade MIKES cirka 100 
anställda. MIKES bruttoutgifter 2013 upp-
gick till 12,2 miljoner euro, varav FINAS 
andel var 2,7 miljoner euro. 
 
 
Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet 

I MIKES ingår Ackrediteringstjänsten FI-
NAS, som är Finlands nationella ackredite-
ringsorgan. FINAS ackrediterar kalibrerings- 
och testlaboratorier, certifieringsorgan, kon-
trollinstitut, jämförelsemätningsarrangörer 
samt utsläppshandels- och miljöverifierare. 
Ackrediteringstjänsten FINAS har dessutom i 
uppgift att utföra kompetensbedömningar ut-
gående från specialkrav (t.ex. krav som myn-
digheterna har fastställt). 

Ackrediteringstjänsten FINAS är Finlands 
nationella ackrediteringsorgan, som har i 
uppgift att tillhandahålla ackrediteringstjäns-
ter i enlighet med internationella kriterier. 
FINAS uppgifter har fastställts i lagen om 
mätteknikcentralen. FINAS verksamhet styrs 
och övervakas av delegationen för ackredite-
ringsärenden. Bestämmelser om delegationen 
finns i lagen och förordningen om mättek-
nikcentralen. För att garantera oberoende har 
FINAS verksamhet skilts åt från Mätteknik-
centralens övriga verksamhet. 



 RP 74/2014 rd  
  

 

7

FINAS fungerar självständigt och objektivt 
i förhållande till de övriga aktörerna i samma 
organisation, kunderna och andra intressent-
grupper. De tjänster som FINAS tillhanda-
håller är offentliga och jämlikt tillgängliga 
för alla som behöver dem. 
 
 
2.2 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

Innovationsverksamhetens internationella ut-
veckling 

VTT:s nationella och internationella miljö 
förändras oavbrutet. Inom forskningen och 
utvecklingen avspeglar sig detta i en över-
gång från ett nationellt innovationssystem till 
internationella nätverk, en uppbyggnad av 
nya internationella kompetenskluster och en 
avreglering av den offentliga och nationella 
forskningsfinansieringen till förmån för in-
ternationell konkurrens. 

Företagen skaffar i allt större utsträckning 
kompetens på det internationella planet, där 
kompetensen är den bästa och finns effekti-
vast till hands. De s.k. BRIC-länderna (Brasi-
lien, Ryssland, Indien och Kina) ser ut att 
ständigt stärka sin betydelse inom den inter-
nationella innovationsverksamheten i och 
med att de satsar stort på forskning. Dessut-
om bildar de en stark marknad för nya pro-
dukter och tjänster. Konsolideringen bland 
forskningsinstituten avspeglar sig i Europa 
och också mer vittgående på det internatio-
nella planet. De små och specialiserade 
forskningsinstituten allierar sig eller integre-
ras i större forskningscenter. Sannolikt kom-
mer respektive kompetens- och teknologisek-
tor framöver att ha ett fåtal internationellt le-
dande forskningsorganisationer med en stark 
integrerande kompetens. De övriga aktörerna 
kommer att koncentrera sig på hemmamark-
naden och fungera som underleverantörer till 
de stora forskningsinstituten. 

Den ovan beskrivna utvecklingen torde 
leda till att forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamheten också omvandlas 
till en servicenäring. Denna konsoliderings-
utveckling erbjuder VTT goda möjligheter 
till bl.a. internationell utvidgning, men förut-

sätter samtidigt verksamhetsfokusering och 
ökat affärsverksamhetstänkande.  
 
 
Internationell jämförelse 

Att VTT för närvarande har organiserats 
som en del av statsförvaltningen är exceptio-
nellt jämfört med de centrala europeiska tek-
nologiska forskningsorganisationerna (hol-
ländska Netherlands Organisation for Appli-
ed Scientific Research (TNO), tyska Fraun-
hofer-Gesellschaft, norska Stiftelsen for in-
dustriell og teknisk forskning (SINTEF) och 
svenska Research Institutes of Sweden 
(RISE)), som också är konkurrenter till VTT. 
Danish Technological Institute (DTI) i Dan-
mark är en organisation i privat ägo som till 
skillnad från de ovan nämnda har koncentre-
rat sig mer på teknologitjänster. 

De nationella metrologiinstituten i Europa 
är oftast statliga institut, men det finns un-
dantag. Den nationella skötseln av metrologi-
systemet som stöder sig på de internationella 
avtalen förutsätter inte någon särskild sam-
manslutnings- eller organisationsform. 
 
 
Sverige 

RISE är det svenska nätverket för forsk-
ningsinstitut. Verksamheten har ordnats så att 
den svenska staten till fullo äger holdingbo-
laget Rise Holding Ab, via vilket den offent-
liga finansieringen för närvarande kanaliseras 
till 18 forskningsinstitut. Rise Holding Ab 
äger tillsammans med privata ägare fyra bo-
lag, under vilka ovan nämnda forskningsin-
stitut har placerats forskningssektorsvis. Ef-
tersom Rise Holding Ab ägs av staten tilläm-
pas den svenska statens ägarprinciper på fö-
retaget. 

SP Mätteknik är Sveriges nationella metro-
logiinstitut och en av de nio tekniska avdel-
ningarna vid SP Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut AB. Via Rise Holding AB äger 
den svenska staten SP Group, som vid sidan 
av moderbolaget SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut dessutom omfattar nio dot-
terbolag.  
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Norge 

SINTEF är ett norskt forskningsinstitut 
som fungerar i stiftelseform. Det grundades i 
mitten av 1980-talet när tre forskningsinstitut 
slogs samman och ombildades till forsk-
ningsbolag med SINTEF som central aktie-
ägare. SINTEF består numera av stiftelsen 
SINTEF, fyra självständiga aktiebolag och 
ett holdingbolag. Stiftelsen SINTEF har fyra 
forskningsavdelningar, som tillsammans med 
de olika aktiebolagen som har koncentrerat 
sig på olika forskningsfält bildar SINTEFs 
sju forskningsfält. SINTEFs omsättning 2013 
uppgick till cirka 3 miljarder norska kronor 
(ca 400 miljoner euro). Den offentliga basfi-
nansieringens andel uppgår till 20–30 pro-
cent av omsättningen. SINTEF har cirka 
2 100 anställda. 

Justervesenet (JV) är Norges nationella 
metrologiinstitut. JV är ett statligt institut 
som sorterar under det norska handels- och 
industridepartementet. JV:s uppgifter och an-
svarsåligganden grundar sig på lag. JV svarar 
vid sidan av driften av det nationella metro-
logilaboratoriet dessutom för lagstadgade 
metrologiska uppgifter.  
 
 
Danmark 

DTI i Danmark hör till världens största pri-
vatägda forskningsinstitut och tillhandahåller 
teknologitjänster i form av teknologisk kon-
sultation, test, certifiering och utbildning för 
såväl företag som organisationer inom den 
offentliga sektorn. DTI har en omsättning på 
cirka 140 miljoner euro och cirka 1 000 an-
ställda. 

Danish Fundamental Metrology (DFM) är 
det danska nationella metrologiinstitutet. 
DFM A/S ägs helt och hållet av Technical 
University of Denmark (DTU), men fungerar 
som ett självständigt företag. DFM upprätt-
håller mätnormaler, utför kalibreringar, be-
driver forskning och tillhandahåller utbild-
ning och konsultationstjänster. Institutets 
hela verksamhet hänför sig till metrologi. 
DFM har cirka 30 anställda. 
 
 
 

Tyskland 

Fraunhofer-Gesellschaft grundades 1949 
och är en icke-vinstdrivande självständig 
forskningsorganisation. Fraunhofer-
Gesellschaft, som är Europas största tekniska 
forskningsinstitut med cirka 20 000 anställda, 
får cirka 30 procent av omsättningen via of-
fentlig basfinansiering (Förbundsrepubliken 
Tyskland och de tyska förbundsstaterna). 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(PTB) är Tysklands nationella metrologiinsti-
tut. Institutet grundades 1887 och är ett av 
världens mest traditionella, största och vikti-
gaste metrologiinstitut. PTB sorterar under 
det tyska närings- och energiministeriet. In-
stitutet har cirka 1 800 anställda och en års-
budget på cirka 140 miljoner euro.  
 
 
Holland 

Holländska TNO grundades genom lag 
1985 och har deklarerats som en självständig, 
icke-vinstdrivande organisation. TNO iakttar 
företagsekonomiska principer. TNO är ett 
självständigt forskningsinstitut och oberoen-
de av både offentliga och privata intressen. 
TNO:s tillgångsmassa har skilts åt från sta-
tens egendomsmassa. Eventuell vinst redovi-
sas inte till staten. TNO:s offentliga basfi-
nansiering uppgår till cirka 35 procent av 
omsättningen. TNO äger ett holdingbolag 
med 90 aktiebolag. I en del av de sist nämnda 
bolagen ingår också privata innehav. 

Van Swinden Laboratory (VSL) är Hol-
lands nationella metrologiinstitut. På uppdrag 
av den holländska staten upprätthåller och 
utvecklar VSL de nationella mätnormalerna; 
VSL är således ett privat företag med en of-
fentlig uppgift. TNO Companies BV är ak-
tieägare i VSL, som har cirka 100 anställda 
och en årsbudget på cirka 15 miljoner euro. 

De viktigaste europeiska organisationerna 
som konkurrerar med VTT får i proportion 
till hela sin verksamhet samtliga ungefär lika 
mycket direkt offentlig finansiering som 
VTT. Den internationella trenden har varit att 
öka forskningsinstitutens självständighet ge-
nom att åtskilja dem från statens budgeteko-
nomi. Även om formerna är mycket olika är 
målet att öka förmågan att reagera på föränd-
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ringar i omvärlden, skapa kompanjonskap 
mellan företag och andra forskningsorganisa-
tioner och förbättra möjligheterna att agera 
friare på den finansiella marknaden. 
 
 
EU-lagstiftningen 

Statligt stöd 

I Europeiska unionens allmänna gruppun-
dantagsförordning om statligt stöd (kommis-
sionens förordning 800/2008) och gemen-
skapens rambestämmelser för statligt stöd till 
forskning, utveckling och innovation (med-
delande från kommissionen 96/C 45/06) 
finns bestämmelser om beviljandet och an-
vändningen av statligt stöd för forskning, ut-
veckling och innovation. Medlemsstaterna 
kan stöda forskning och utveckling enligt 
ovan nämnda regler i syfte att stöda Europe-
iska unionens tillväxt, konkurrenskraft och 
sysselsättning. Det konkreta målet är att sä-
kerställa att det beviljade stödet har alloke-
rats optimalt, motsvarar marknadens behov 
och främjar konkurrensen utan att ändå för-
vränga denna.  

Enligt ovan nämnda regler avses med en 
forskningsorganisation (research and know-
ledge-dissemination organisation) en enhet, 
såsom ett universitet eller forskningsinstitut, 
oavsett rättslig status (offentligrättslig eller 
privaträttslig organisationsform) eller finan-
siering, vars främsta syfte är att bedriva 
grundforskning, industriell forskning eller 
experimentell utveckling och sprida sina re-
sultat genom undervisning, publikationer el-
ler tekniköverföring. All vinst återinvesteras i 
dessa verksamheter, i spridning av deras re-
sultat eller undervisning. Företag som utövar 
inflytande på en forskningsorganisation, t.ex. 
i sin egenskap av aktieägare eller medlem-
mar, ska inte ha något företräde till en sådan 
organisations forskningsresurser eller till de 
resultat denna alstrar. 

Det aktiebolag som enligt förslaget ska bil-
das är på det sätt som ovan nämnda rambe-
stämmelser förutsätter ett icke-vinstdrivande 
forskningsinstitut, vars vinst i sin helhet åter-
investeras i bolagets egen forskning, kompe-
tensutveckling och spridning av forsknings-
resultat.  Bolaget fyller denna definition och 

bereds genom denna samma villkor för sin 
forskning som konkurrenterna.  

Bolaget måste dessutom i sin bokföring på 
ett transparent sätt kunna särredovisa den 
forskning som bedrivs på företagsekonomis-
ka grunder (forskning med stöd av icke-
offentlig finansiering) och den övriga verk-
samheten (forskning med stöd av offentlig 
finansiering). VTT:s nuvarande bokföring 
fyller redan nu detta insynskrav som be-
stämmelserna om statligt stöd förutsätter. 

Ovan nämnda EU-bestämmelser om statligt 
stöd skapar grunderna för hur samarbetet 
mellan forskningsorganisationer och företag 
fungerar och hurdana statliga stöd som tillåts 
inom forskning, utveckling och innovation. 
Forskningsorganisationernas juridiska ställ-
ning saknar betydelse, varför det inte heller 
till denna del finns något hinder för att om-
bilda ämbetsverket till ett aktiebolag.  

Att kanalisera statlig budgetfinansiering till 
ett icke-vinstdrivande statligt bolag är möj-
ligt enligt både de nationella bestämmelserna 
och EU-bestämmelserna om statligt stöd. En-
ligt bestämmelserna påverkar en bolagisering 
av VTT som sådan inte VTT:s möjligheter 
att eventuellt tillhandahålla tjänster på mark-
nadsvillkor. Också inom den nuvarande mal-
len ska VTT i sin bokföring särredovisa den 
strategiska grundforskningen (icke-
ekonomisk verksamhet) och forskningstjäns-
terna på marknadsvillkor (ekonomisk verk-
samhet). 

Med tanke på de rättsliga grunderna för 
statligt stöd kan en bolagisering betraktas 
som en befogad ändring, eftersom den ökar 
öppenheten i VTT:s verksamhet. Bolagise-
ringen förbättrar konkurrenternas möjligheter 
att i fråga om den ekonomiska verksamheten 
följa upp att VTT inte med hjälp av statlig fi-
nansiering som erhållits för strategisk forsk-
ning försöker stöda sin marknadsställning 
inom den verksamhet som VTT bedriver på 
företagsekonomiska grunder.  
 
 
Ackreditering 

Bestämmelser om ackreditering inom Eu-
ropeiska unionen finns i förordningen om ac-
kreditering och marknadskontroll EG 
765/2008.  
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2.3 Bedömning av nuläget 

VTT:s verksamhet har utvecklats kraftigt 
under de senaste åren, och verksamheten är 
numera till stora delar företagsmässig. Kon-
kurrensen i VTT:s omvärld hårdnar, och bl.a. 
universitetens självständiga ställning har för-
bättrats genom en reform av förvaltningsmo-
dellerna. Också de internationella forsknings-
instituten söker nya förvaltnings- och samar-
betsstrukturer. VTT och de aktiebolag som 
VTT förvaltar fungerar som en koncern 
(VTT Group). Den nuvarande förvaltnings-
modellen tillgodoser endast delvis VTT:s ut-
vecklingsbehov. Därutöver skapar den en 
utmanande situation där ämbetsverket funge-
rar som ”moderbolag”, men ändå alltjämt 
måste iaktta de statliga skyldigheter och 
verksamhetsmodeller som gäller vanliga äm-
betsverk samtidigt som det inte kan utnyttja 
alla de verksamhetsmodeller och verktyg 
som är möjliga i en företagskoncern. Ägar-
styrningen och helhetskontrollen inom den 
s.k. VTT-koncernen är mer komplicerade 
och resurskrävande jämfört med sådana kon-
cerner som avses i aktiebolagslagen. 

Enligt rapporten från en av arbets- och när-
ingsministeriet tillsatt utredare har VTT:s 
verksamhetsvillkor ansetts bli väsentligt bätt-
re om VTT ombildas till ett av staten helägt 
icke-vinstdrivande aktiebolag som sköter en 
statlig specialuppgift och som opererar under 
arbets- och näringsministeriets ägarstyrning. 
Detta främjar den strategiska utvecklingen av 
VTT och minskar problemen inom ekonomin 
och förvaltningen. Bolagsformen förtydligar 
dels VTT-koncernens ledningsmodell och 
ledningsstrukturer och dels lagstiftnings-
grunden för dessa. 

VTT:s framtida strategiska utmaningar 
hänför sig i synnerhet till en övergripande in-
ternationalisering av verksamheten och en 
utveckling av kommersialiseringen av forsk-
ningsresultaten. Om VTT vill börja bedriva 
forskning i innovationskluster utanför Fin-
land innebär det att VTT:s forskningsenheter 
i många fall måste verka i lokal aktiebolags-
form. Utredningar och projekt pågår för när-
varande i bl.a. Brasilien och Asien. Dylik in-
ternationell verksamhet är anmärkningsvärt 

komplicerad så länge VTT fungerar i äm-
betsverksform. 

Det är nästan omöjligt för VTT att som 
ämbetsverk genom företagsförvärv och stra-
tegiska allianser utvidga kunnandet till nya 
kompetensområden som skulle komplettera 
VTT:s nuvarande starka teknologi- och 
innovationskompetens. Exempel på detta är 
bl.a. teknologibaserad konsultation inom af-
färsledning samt designkompetens. 

VTT:s nuvarande förvaltningsmodell stö-
der inte VTT:s möjligheter att delta i framför 
allt internationella forskningsinstitutsarran-
gemang och utvecklingen av kommersialise-
ringsrelaterade verksamhetsmodeller. Om 
VTT ombildas till ett aktiebolag bedöms det-
ta förbättra VTT:s strategiska konkurrens-
kraft att agera smidigt och framsynt enligt 
förändringsutmaningarna i VTT:s egen om-
värld. En bolagisering av VTT medför större 
öppenhet och förtydligar VTT:s ställning 
med avseende på konkurrensrätten, bestäm-
melserna om statligt stöd och upphandlings-
lagstiftningen. 

Statsbudgetfinansieringen kommer också 
framöver att utgöra ett villkor för att VTT 
ska kunna verka som ett statligt forskningsin-
stitut som genererar forskningsrelaterad ge-
nomslagskraft. Också VTT:s europeiska sys-
terorganisationer som fungerar inom icke-
ämbetsverksmodellen får statlig finansiering. 

Universiteten har åtskilts från staten som 
ekonomiskt självständiga sammanslutningar 
eller stiftelser. VTT har en tydligare affärs-
verksamhetsprofil jämfört med universiteten 
och högskolorna, men som näringsidkare be-
finner sig VTT med sin nuvarande förvalt-
ningsmodell ändå i en ogynnsammare posi-
tion. 

MIKES hör till de fem mest framstående 
metrologiinstituten i Europa och bedriver 
högklassig metrologisk forskning. MIKES-
huset hör tekniskt sett till världens bästa met-
rologibyggnader, och husets egenskaper ut-
nyttjas effektivt. MIKES forskning vidmakt-
håller högklassig teknisk och teoretisk sek-
torkompetens i Finland. MIKES centrala 
uppgift är att upprätthålla och utveckla kom-
petensen inom grundstorheter och primära 
mätnormaler samt att inom denna sektor och 
i anslutning till detta tillhandahålla spårbar-
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hetstjänster och avancerade kalibreringstjäns-
ter. 

MIKES har dessutom i uppgift att omsätta 
metrologin i praktiken och att ordna utbild-
ning i branschen. MIKES har ett brett samar-
bete med forskningsinstitut inom andra för-
valtningsområden. MIKES avtalslaboratorier 
(Aalto-universitetet, Strålsäkerhetscentralen 
(STUK), Meteorologiska institutet (MI), 
Geodetiska institutet (GI) och Finlands mil-
jöcentral (SYKE)) hör via MIKES till det in-
ternationella metrologisystemet. 

Ackrediteringstjänsten FINAS är för närva-
rande en del av MIKES, men för att säker-
ställa FINAS oberoende och objektivitet har 
FINAS verksamhet skilts åt från MIKES öv-
riga verksamhet. FINAS verksamhet passar 
väl in i den statliga myndighetsorganisatio-
nen. 
 
 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Propositionens målsättning är att förbättra 
VTT:s och MIKES förutsättningar att fullgö-
ra sina centrala uppgifter, som består i att ut-
veckla företagens konkurrenskraft, att förnya 
näringslivet och verksamheterna och att ut-
veckla nya näringar och generera teknologis-
ka forskningsdata och teknologisk kompetens 
för samhället och som stöd för den politiska 
beslutsprocessen, att svara för metrologisy-
stemets funktion och att skapa internationella 
nätverk för finländsk forskning och innova-
tion. 

I aktiebolagsform kan den helhet som VTT 
och MIKES slås samman till bl.a. utnyttja för 
företagen sedvanliga ekonomiska och finan-
siella verksamhetsmodeller och verktyg, vil-
ket förbättrar verksamhetens strategiska kon-
kurrenskraft och möjligheterna att smidigt 
och framsynt agera på det sätt som föränd-
ringsutmaningarna i omvärlden kräver. 

Målet är att skapa bättre möjligheter för en 
strategisk utveckling av VTT och MIKES. 
Dessutom minskar problempunkterna i eko-
nomin och förvaltningen samtidigt som den 
ekonomiska transparensen ökar. 

Reformen har likaså som syfte att förtydli-
ga och förenkla ledningsmodellen och led-
ningsstrukturerna för den koncernlika helhe-
ten samt lagstiftningsgrunden för dessa. 
Sammantaget är avsikten att den föreslagna 
reformen ska leda till att forskningsinstitutets 
verksamhet blir smidigare och mer kostnads-
effektiv än för närvarande. 
 
 
3.2 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås att Mätteknikcen-
tralen och Teknologiska forskningscentralen 
VTT slås samman och ombildas till ett icke-
vinstdrivande aktiebolag. Bolagets uppgift är 
att dels fungera som ett oberoende och objek-
tivt forskningsinstitut och att dels främja ett 
övergripande utnyttjande av forskning och 
teknologi samt kommersialisering.  Bolaget 
fungerar som nationellt metrologiinstitut i 
fråga om vilket verksamheten organiseras en-
ligt de internationella verksamhetsprinciper 
som har avtalats inom den metrologiska sek-
torn. Staten ska äga hela aktiestocken i det 
bolag som bildas.  Ägarstyrningen i bolaget 
ska utövas av arbets- och näringsministeriet. 
Verksamheten hos det bolag som bildas ska 
regleras i en lag, av vilken bolagets syfte, 
centrala uppgifter och verksamhetsprinciper 
framgår. FINAS integreras i Tukes, eftersom 
FINAS inte längre kan bevara sin objektivitet 
och sitt oberoende i ett bolag där det står i 
konstant kundkontakt till bolagets funktioner. 
I propositionen ingår förslag till ändringar av 
lagen om Säkerhets- och kemikalieverket och 
lagen om konstaterande av tillförlitligheten 
hos tjänster för bedömning av överensstäm-
melse med kraven. 
 
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Bildande av aktiebolag 

Det förberedande arbetet för bildande av ett 
bolag pågår. Efter att lagen har stadfästs är 
avsikten att bilda ett aktiebolag med ett litet 
aktiekapital med avseende på de förberedan-
de åtgärder som krävs för att bilda bolaget, 
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varvid bolagets verksamhet kan inledas den 1 
januari 2015. 

VTT och MIKES upphör som statliga äm-
betsverk den 1 januari 2015. Deras egendom, 
skulder och verksamhet med därtill anslutna 
avtal och förbindelser överförs på aktiebola-
get. Egendomen överlåts som apport. Vid si-
dan av apportegendomen placerar staten ka-
pital i bolaget enligt det som har anvisats un-
der moment 32.01.88 i statens första tilläggs-
budgetproposition för 2014, uppskattningsvis 
80 miljoner euro. Avsikten är att forma ak-
tiebolagets kapitalstruktur så att den står i 
ändamålsenlig och skälig proportion till 
verksamhetens omfattning och natur. 
 
 
Egendom 

Aktiebolagets ingående balans uppgår till 
uppskattningsvis 240 miljoner euro. De ma-
teriella och immateriella anläggningstill-
gångar som överförs består av forskningsap-
paratur och forskningsutrustning, datoran-
läggningar och system, immateriella rättighe-
ter (Intellectual Property Rights, IPR), kon-
torsmöbler och andra inventarier i VTT:s och 
MIKES bokföring av material och anlägg-
ningstillgångar. Värdet på de anläggnings-
tillgångar som överförs som apport till aktie-
bolaget uppgår till cirka 75 miljoner euro. 
Beloppet inkluderar VTT:s och MIKES ap-
porterade i anläggningstillgångarna ingående 
värdepapper och övriga långfristiga placer-
ingar, såsom aktierna i VTT Expert Services 
Oy, VTT International Oy, VTT Memsfab 
Oy och VTT Ventures Oy, vilka har ett bok-
föringsvärde på sammanlagt cirka 20 miljo-
ner euro. Värderingsgrunden för de anlägg-
ningstillgångar som överförs utgörs av bok-
föringsvärdet. De omsättningstillgångar som 
överförs består av kemikalier och andra ma-
terial och tillbehör som också värderas enligt 
bokföringsvärdet.  Egendomen, de immateri-
ella rättigheterna och affärsverksamheten i 
anslutning till FINAS och dess verksamhet 
övergår i Tukes besittning. 

De kortfristiga fordringar som överförs till 
bolaget består av bl.a. kundfordringar och re-
sultatregleringar på uppskattningsvis 83 mil-
joner euro. Det kort- och långfristiga främ-
mande kapital som överförs uppgår till upp-

skattningsvis 81 miljoner euro och består av 
leverantörsskulder, erhållna förskott, resultat-
regleringar och övriga kort- och långfristiga 
skulder. I resultatregleringarna ingår bl.a. en 
semesterlöneskuld på uppskattningsvis 30 
miljoner som hänför sig till VTT:s och MI-
KES affärsverksamhet. De av VTT förvalta-
de koordinationsmedlen som inte har tagits 
med i balansräkningen och som uppgår till 
uppskattningsvis 20 miljoner euro övergår i 
bolagets besittning. 

Den ingående balansens storlek och struk-
tur preciseras under beredningens gång och i 
samband med värderingen av apportegendo-
men. Enligt en preliminär bedömning uppgår 
värdet på den apportegendom som överförs 
till cirka 77 miljoner euro. Den slutliga vär-
deringen av apportegendomen grundar sig på 
VTT:s och MIKES bokslut för räkenskapspe-
rioden 2014. Ett apportutlåtande om den 
egendom som överförs ska begäras från en 
oberoende revisor.   
 
 
Behandling av aktiebolaget i skattehänseende 

Inom ramen för skattebestämmelserna om 
företagsarrangemang kan företagsverksamhet 
omorganiseras på vissa villkor utan att det 
medför skattepåföljder i inkomst-, mervär-
des- eller överlåtelsebeskattningen. 

För inkomstbeskattningens del motsvarar 
bolagiseringen som arrangemang verksam-
hetsöverlåtelse i enlighet med 52 d § i lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet (360/1968). Överlåtelsen kan genom-
föras utan skattepåföljder på de villkor som 
nämns i paragrafen och med iakttagande av 
kontinuitetsprincipen. Centralskattenämn-
dens förhandsavgörande nr 59/1999 gäller 
överlåtelse av ett statligt affärsverks hela af-
färsverksamhet som apport. Bestämmelserna 
om verksamhetsöverlåtelse kan tillämpas på 
överlåtelsen, eftersom de tillgångar och skul-
der i den affärsverksamhet som ska överlåtas 
överförs på det mottagande aktiebolaget till 
ett värde vid tidpunkten för överlåtelsen som 
inte har avskrivits i beskattningen medan ak-
tiebolagets nya aktier fås som betalning och 
de anställda i samband med överlåtelsen 
övergår i det mottagande bolagets tjänst som 
så kallade gamla arbetstagare. Principerna 
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om verksamhetsöverlåtelse i lagen om be-
skattning av inkomst av näringsverksamhet 
kan tillämpas också på bolagiseringen av 
VTT och MIKES. 

Enligt 43 § 1 mom. i lagen om överlåtel-
seskatt (931/1996) ska ett samfund befrias 
också från överlåtelseskatt vid verksamhets-
överlåtelse, om förutsättningarna enligt 52 d 
§ i lagen om beskattning av inkomst av när-
ingsverksamhet uppfylls.  

Det bolag som bildas är i likhet med andra 
aktiebolag i regel inkomstskattepliktigt enligt 
lagen om beskattning av inkomst i närings-
verksamhet och också momsskyldigt. Av bo-
lagets kostnader ska bolaget ersättas för mer-
värdesskattandelen i priset för anskaffningar 
och lokalhyror som ansluter sig till annan 
verksamhet än sådan företagsekonomisk 
verksamhet som drivs i form av affärsverk-
samhet enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i mer-
värdesskattelagen (1501/1993). Ersättningen 
justeras årligen utifrån det senaste mervär-
desskatteutfallet för bolaget. 

I 19 a § i mervärdesskattelagen konstateras 
att som försäljning inom mervärdesbeskatt-
ningen betraktas inte sådan överlåtelse av va-
ror och tjänster i samband med att en rörelse 
överlåts helt eller delvis som sker till den 
som fortsätter rörelsen och denne tar i bruk 
de överlåtna varorna och tjänsterna för ett 
ändamål som berättigar till avdrag. Teknolo-
giska forskningscentralen VTT och Mättek-
nikcentralen betalade 2013 sammanlagt cirka 
22,7 miljoner euro i moms, varav momsande-
len av hyresutgifterna var nästan 5,0 miljoner 
euro. För närvarande betalas VTT:s och MI-
KES momskostnader från momentet 
32.01.29 i statsbudgeten. VTT och MIKES 
har momspliktiga inkomster som främst här-
rör från avgiftsbelagd forskning och service 
och från licensiering och försäljning av im-
materiella rättigheter och program; dessa in-
komster uppgår till cirka 80 miljoner euro 
per år. 

I den nya förvaltningssituationen måste 
VTT:s och MIKES lokalhyror höjas enligt 
momsprocentsatsen, dvs. med cirka en mil-
jon euro per år, eftersom hyresvärden inte 
längre kan inkludera momsen i den hyra som 
hyresvärden debiterar (i fråga om forskning 
som bedrivs på andra än företagsekonomiska 
grunder). Enligt propositionen ska staten 

kompensera det bolag som bildas för de 
momskostnader som följer av den nya orga-
nisationsformen och för ovan nämnda hyres-
förhöjningsandel.  

Statlig finansiering som beviljas för i lag-
förslaget avsedda uppgifter som utförs på 
andra än företagsekonomiska grunder eller 
rekapitalisering som betalas av staten kan 
inte anses fylla kriterierna för förbjudet stat-
ligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om 
europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 

Bolaget ska inte vara vinstdrivande, och 
staten som ägare ska inte få utdelningsin-
komster från bolaget. 
 
 
Konsekvenser för statsekonomin 

Enligt propositionen ska VTT och MIKES 
ombildas till ett aktiebolag. Den ökade själv-
ständigheten och det ökade ekonomiska an-
svaret skapar incitament och förutsättningar 
att ordna verksamheten mer effektivt och ra-
tionellt än för närvarande. Staten har alltjämt 
finansieringsansvar för bolaget i fråga om 
skötseln av de i lagförslaget tilldelade upp-
gifterna med undantag av den forskning som 
bedrivs på företagsekonomiska grunder. I 
statsbudgeten 2014 uppgick de för VTT och 
MIKES reserverade omkostnaderna till 97 
miljoner euro.  Dessutom har momskostna-
derna betalats från moment 32.01.29 i stats-
budgeten. Till följd av bolagiseringen ska an-
slaget till ämbetsverket utgå och omvandlas 
till statligt stöd för bolaget.  

Enligt statsrådets principbeslut om en total-
reform av statens forskningsinstitut och 
forskningsfinansiering ska budgetfinansie-
ringen av VTT och MIKES före 2017 på års-
nivå stegvis minskas med sammanlagt 21,2 
miljoner euro jämfört med de budgetfinansie-
rade forskningsutgifterna 2012. Statsunder-
stödet för 2015 uppskattas till cirka 87 miljo-
ner euro. 

För bolagiseringen ska under momentet 
32.01.88 i statsbudgeten reserveras 80 miljo-
ner euro för betalning av teckningspriset för 
aktierna och övrigt kapital i det aktiebolag 
som bildas. Därutöver återgår de oanvända 
transitoriska posterna under VTT:s och MI-
KES omkostnadsmoment till staten, och den 
andel av dessa som hänför sig till FINAS 
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verksamhet övergår till Tukes. Det samman-
lagda beloppet av transitoriska poster i slutet 
av 2014 uppskattas till 30 miljoner euro. I en 
senare budgetproposition behandlas ersätt-
ningen av personalens tilläggspensioner med 
statens medel efter att frågan har notifierats 
av EU. 
 
 
Konsekvenser för affärsverksamheten 

Enligt kalkylerna har det bolag som bildas 
förutsättningar att med sina inkomster täcka 
kostnaderna för verksamheten. Ombildning-
en till aktiebolag medför en del merkostna-
der, men dessa bestäms enligt samma grun-
der som för andra aktiebolag. Sådana kostna-
der uppstår närmast på basis av statsbeskatt-
ningen, arbetslöshets-, olycksfalls- och ska-
deförsäkringspremierna samt lönebikostna-
derna. Pensionskostnaderna kvarstår på nu-
varande nivå. 

Den helhet som ska bolagiseras bildar en 
koncern i enlighet med aktiebolagslagstift-
ningen. Verksamheten mellan de olika kon-
cerndelarna sker enligt avtal och räkningar på 
basis av debitering till marknadspris. Helhe-
ten uppgör också ett koncernbokslut enligt 
bokföringslagstiftningen. Lagstiftningen om 
offentlig upphandling gäller för bolaget. 
 
 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Enligt propositionen upphör VTT och MI-
KES samtidigt som verksamheten överförs 
till aktiebolaget. Arbets- och näringsministe-
riets resultatstyrande roll i samband med 
VTT och MIKES ändras så att ministeriet ut-
övar ägarstyrning i det bolag som bildas och 
sköter agerandet i anslutning till beviljande 
och övervakning av det statliga stödet. Ac-
krediteringsverksamheten med personal och 
resurser integreras i Tukes. MIKES uppgifter 
av myndighetskaraktär ska framöver skötas 
inom ramen för det nya bolaget, till vilket 
MIKES verksamhet med undantag av ackre-
diteringstjänsten överförs. På verksamheten 
inom ramen för de offentliga förvaltnings-
uppgifterna i anslutning till dessa uppgifter 
tillämpas de allmänna förvaltningslagarna. 
Bolaget åläggs skyldighet att vidta förbere-

delser enligt 12 § i beredskapslagen. De änd-
ringar som föreslås påverkar inte nämnvärt 
andra myndigheters verksamhet. Sammanta-
get kan konsekvenserna för myndigheterna 
bedömas vara ringa. 

Många lagar innehåller hänvisningar till 
Ackrediteringstjänsten FINAS. De nödvän-
diga tekniska ändringarna i den övriga lag-
stiftningen om ackrediteringsverksamhet ut-
över den som ingår i denna proposition ska 
beredas under 2014 samtidigt med de teknis-
ka lagändringar (namnändringar) som krävs i 
sammanhanget. I beredningen har bestäm-
melserna i regionaliseringslagen (362/2002) 
beaktats.  Enligt ett beslut från koordine-
ringsgruppen för regionalisering är en separat 
utredning om regionalisering inte nödvändig. 
 
 
4.3 Ägarstyrning samt närings- och 

innovationspolitisk styrning 

VTT Ab ska vara ett statligt bolag med 
specialuppgifter.  VTT Ab:s verksamhet styrs 
och följs upp på olika nivåer. Inom styrning-
en differentieras ägarstyrningen och den spe-
cialuppgiftsrelaterade närings- och innova-
tionspolitiska styrningen. Ministeriet god-
känner målsättningarna för bolagets styrelse. 
Målsättningarna delas upp i ägarpolitiska 
målsättningar, såsom soliditet, kostnadsef-
fektivitet och resultat i bolagets verksamhet, 
och i närings- och innovationspolitiska mål-
sättningar som utgår från bolagets special-
uppgiftskaraktär och arbets- och näringsmi-
nisteriets strategier. 

Bestämmelser och riktlinjer för den statliga 
ägarpolitiken och ägarstyrningen finns i la-
gen om statens bolagsinnehav och ägarstyr-
ning (1368/2007), regeringsprogrammet och 
statsrådets principbeslut om statens ägarpoli-
tik 3.11.2011. Med statlig ägarstyrning avses 
i första hand utnyttjandet av statens rösträtt 
på bolagsstämmorna och andra åtgärder som 
staten vidtar för att utöva aktieägarens rättig-
heter. Arbets- och näringsministeriet utser på 
VTT Ab:s bolagsstämma en styrelse som ska 
realisera de av ägaren uppställda målen och 
övervaka och utvärdera genomförandet av 
dessa. 

Enligt principbeslutet om statens ägarpoli-
tik grundar sig statens ägarpolitiska mål i ett 
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bolag med specialuppgifter på ett så gott 
samhälleligt och ekonomiskt helhetsresultat 
som möjligt. Detta bedöms utifrån hur och 
till vilka kostnader bolaget når de mål och 
sköter de uppgifter som har fastställts av mi-
nisteriet, dvs. hur väl bolaget uppfyller sin 
samhälleliga serviceuppgift. 

Arbets- och näringsministeriet ställer upp 
långsiktiga strategiska mål för bolaget, och 
målen ska justeras årligen. I ägarstyrningen 
av specialuppgiftsbolaget beaktas bolagets 
specialuppgift. De strategiska målen fast-
ställs utifrån regeringsprogrammet och de ar-
bets- och näringspolitiska mål som arbets- 
och näringsministeriet har fastställt. 

Arbets- och näringsministeriet följer upp 
också bolagets soliditet, kostnadseffektivitet 
och produktivitet. Ministeriet ställer upp ett 
avkastningsmål för bolagets forskning på fö-
retagsekonomiska grunder. 
 
 
 
4.4 Konkurrenspolitiska konsekvenser 

VTT Ab ska vara ett statligt specialupp-
giftsbolag som bedriver även ekonomisk 
verksamhet (forskning på företagsekonomis-
ka grunder). VTT Ab ska fylla definitionen 
på en forskningsorganisation som kan bevil-
jas stöd för forskning, utveckling och innova-
tion inom FoUI-ramarna i EU:s bestämmel-
ser om statligt stöd (gruppundantagsförord-
ningen och FoUI (forskning, utveckling och 
innovation) -ramarna; de nuvarande ramarna 
gäller till 30.6.2014; för de nya bestämmel-
serna finns en första utkastsversion). Med 
avseende på lagstiftningen om statligt stöd 
ska det vara nödvändigt att i bokföringen sär-
redovisa VTT Ab:s strategiska offentligt fi-
nansierade forskning och den företagsfinan-
sierade forskningen. Dessa funktioner särre-
dovisas redan nu i bokföringen hos det nuva-
rande ämbetsverket VTT. Dessutom drivs 
VTT Ab:s kommersiella funktioner redan nu 
i aktiebolagsform, och dessa bolag fortsätter 
som dotterbolag till VTT Ab. 
 
 
 
 

VTT:s och MIKES roll bland forskningsin-
stituten 

Inom den offentligt finansierade inhemska 
forskningen (Tekes-finansiering, finansiering 
från Finlands Akademi, det kommande fi-
nansiella instrumentet för strategisk forsk-
ning) konkurrerar VTT i Finland om samma 
finansiering som i synnerhet universiteten 
(t.ex. Aalto-universitetet, Tammerfors tek-
niska universitet, Uleåborgs universitet, 
Villmanstrands tekniska universitet), övriga 
forskningsinstitut inom Sammanslutningen 
för naturresurs- och miljöforskning (LY-
NET), Geologiska forskningscentralen 
(GTK)) samt andra forskningsinstitut (t.ex. 
Skogsforskningsinstitutet (Metla). Samtidigt 
är både universiteten och forskningsinstituten 
också viktiga samarbetspartner för VTT, ef-
tersom finansiärerna av den offentliga forsk-
ningen vanligen förutsätter breda samarbets-
konsortier i sina projekt. 

Inom den internationella forskningen (i 
synnerhet den EU-finansierade forskningen) 
konkurrerar VTT om finansieringen i syn-
nerhet med andra internationella forsknings-
institut (t.ex. TNO, Fraunhofer-Gesellschaft, 
SINTEF) och universitet och delvis också 
med de finländska universiteten och forsk-
ningsinstituten. På samma sätt som inom den 
inhemska forskningen är konkurrenterna ofta 
också viktiga samarbetsparter i internationel-
la forskningsprojekt. 
 
 
Organisering av VTT:s funktioner 

VTT har förlagt sina kommersiella expert-
tjänster till det statsägda VTT Expert Servi-
ces Oy, som fungerar på marknadsvillkor. 
Till VTT Expert Services Oy har överförts 
experttjänsterna, expertutredningarna och 
expertberäkningarna, tjänsterna för certifie-
ring och godkännande, test-, kontroll- och 
analystjänsterna samt kalibreringstjänsterna. 
Inom VTT:s inhemska avgiftsbelagda forsk-
ning består VTT:s konkurrenter av åtminsto-
ne delvis universiteten, forskningsinstituten 
och yrkeshögskolorna.  Till VTT:s forskning 
hänför sig ofta också experimentell infra-
struktur, som företagen normalt saknar (t.ex. 
sterila rum, IR inom energiforskning, biotek-
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nik samt pilotmiljö för tryckt elektronik). Att 
utnyttja den dyra forskningsinfrastrukturen i 
småföretagens utvecklingsarbete hör också 
till VTT:s roller, dvs. att implementera 
forskningsrönen som praktisk nytta. Konkur-
renterna inom den internationella avgiftsbe-
lagda forskningen består närmast av de inter-
nationella VTT-jämförbara forskningsinstitu-
ten (samma som ovan) och delvis också uni-
versiteten. Liksom i det egna landet finns 
inom vissa teknologiska sektorer också ex-
pertföretag som fokuserar på forskning och 
som delvis kan betraktas som konkurrenter. 

VTT:s nya bolagsformade verksamhets-
modell ska vara tillämplig med avseende på 
EU-bestämmelserna om statligt stöd och ska 
föranleda på grund av dessa inga andra åt-
gärder än att den offentligt finansierade och 
den företagsfinansierade verksamheten sär-
redovisas i bokföringen. VTT:s vinstdrivande 
dotterbolag ska fungera på marknadsvillkor 
utan dispenser eller särposition. Bolaget ska 
leverera förvaltningstjänster till sina dotter-
bolag så att uppgifterna prissätts på mark-
nadsvillkor och dotterbolagen debiteras ut-
ifrån de resurser som har använts för dessa. 

För att säkerställa att konkurrensneutralite-
ten förverkligas ska VTT-koncernens av-
giftsbelagda serviceverksamhet, med undan-
tag av forskningen, i fortsättningen skötas av 
det icke-vinstdrivande dotterbolaget. Diffe-
rentieringen av den strategiska forskningen 
och forskningen på företagsekonomiska 
grunder i VTT Ab ska ske enligt följande 
principer: Den ekonomiska respektive den 
icke-ekonomiska verksamheten differentieras 
med minst nuvarande exakthet. Rapporte-
ringen bevaras på minst nuvarande nivå, och 
separata resultaträkningar för den ekonomis-
ka respektive den icke-ekonomiska verksam-
heten uppgörs per räkenskapsperiod. Resul-
taträkningen över den ekonomiska verksam-
heten ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter 
om intäkterna, kostnaderna och kostnadsmot-
svarigheten inom den ekonomiska verksam-
heten. Resultaträkningen framläggs som en 
not till det offentliga bokslutet och publiceras 
i årsredovisningen.  

Bolaget ska följa upp och efter behov upp-
datera grunderna för specifikationen. När 
verksamhetens natur så kräver ska bolaget 
vidta åtgärder för att föra över verksamheten 

på marknadsvillkor till ett dotterbolag. Be-
stämmelser om det detaljerade innehållet i 
resultaträkningen för den ekonomiska verk-
samheten utfärdas efter behov genom förord-
ning av arbets- och näringsministeriet. Om 
bedrivande av ekonomisk och icke-
ekonomisk verksamhet i samma bolag orsa-
kar konkurrenspolitiska problem ska arbets- 
och näringsministeriet ålägga VTT att 
genomföra en strukturell differentiering även 
för forskningens del.  

MIKES är i praktiken den enda nationella 
aktören som upprätthåller metrologisystemet. 
Detta beror på att verksamheten har organise-
rats internationellt. Upprätthållandet av met-
rologisystemet är inte förknippat med någon 
kommersiell verksamhet, varför denna verk-
samhet inte heller i det nya bolaget kan förut-
ses medföra någon risk med avseende på 
konkurrensneutraliteten. Konkurrensutsatt 
verksamhet hänför sig närmast till kalibre-
ringen av mätinstrument med dess ringa om-
sättning. 
 
 
Statligt stöd 

Regleringen av statligt stöd utgår från att 
allt statligt stöd är förbjudet såvida det inte 
separat har föreskrivits vara tillåtet. I EU-
lagstiftningen har vidare fastställts i vilka fall 
statligt stöd är tillåtet. Gruppundantagsför-
ordningen om statligt stöd och Europeiska 
gemenskapens ramlagstiftning om statligt 
stöd till forskning, utveckling och innovation 
reglerar användningen av tillåtet statligt stöd 
(Gemenskapsramarna för statligt stöd till 
forskning, utveckling och innovation; 2006/C 
323/01-bestämmelserna revideras under 
2014, men de förändringar som är att vänta 
påverkar inte det som föreslås i detta lagför-
slag). Medlemsstaterna kan på det sätt som 
ramarna anger stöda dessa institutioner som 
är centrala med avseende på tillväxten, kon-
kurrenskraften och sysselsättningen inom Eu-
ropeiska unionen. Det konkreta målet är att 
säkerställa att det beviljade stödet har alloke-
rats optimalt, motsvarar marknadens behov 
och främjar konkurrensen utan att förvränga 
denna.  

Genom bolagiseringen föreslås ingen änd-
ring av VTT:s grundläggande uppgift och 
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roll som forskningsinstitut, där genereringen 
av ny kunskap är lika viktig som att omsätta 
kunskapen i praktiken och att kommersialise-
ra denna. I denna roll behöver VTT Ab of-
fentlig finansiering för strategisk forskning 
på samma sätt som institutet har behövt som 
ämbetsverk. Forskningsinstitutets roll inne-
fattar strategisk forskning för generering av 
ny kompetens. Sådan forskning är i alla cen-
trala europeiska jämförelseländer beroende 
av offentlig finansiering. Sålunda ska den 
statliga budgetfinansieringen också efter bo-
lagiseringen hänföras till VTT Ab:s strate-
giska forskning och ställas till VTT Ab:s dis-
position i form av finansiering av strategisk 
forskning. 
 
 
4.5 Samhälleliga konsekvenser 

Målet för VTT Ab:s verksamhet är att ta 
fram internationellt högklassig vetenskaplig 
och teknisk-ekonomisk kunskap och kompe-
tens och att frambringa teknologi och innova-
tioner för näringslivets och det övriga sam-
hällets behov. Genom sin verksamhet främjar 
VTT Ab företagens teknologiska och eko-
nomiska konkurrenskraft och stöder plane-
ringen och genomförandet av samhällspoliti-
ken. 

Målsättningen är att effektivisera MIKES 
och VTT:s samhälleliga genomslagskraft. En 
sammanslagning av dessa är till nytta för 
vardera organisationen. MIKES kompetens 
inom tillförlitligheten hos mätningar ger 
VTT:s tjänster ett nytt perspektiv. VTT:s 
bredare tillämpningsfält och kompetens i an-
slutning till detta gör det i sin tur lättare att 
tillämpa metrologi i större utsträckning än 
hittills. Sammanslagningen resulterar också i 
en operativ effektivitet genom att synergiför-
delarna utifrån den sammanslagna helhetens 
förvaltning utnyttjas. Fördelarna avspeglar 
sig som bättre tjänster för samhället och när-
ingslivet. 

Bolagiseringen underlättar den samman-
slagna helhetens verksamhetsmöjligheter på 
den allt mer internationella forskningsmark-
naden, vilket i sin tur främjar forskningscen-
tralens möjligheter att skaffa internationellt 
högklassig kompetens och know-how. Inter-
nationellt högklassig kompetens är ett grund-

läggande villkor för att forskningscentralen 
ska kunna fullfölja sin uppgift i stödandet av 
näringslivet och det övriga samhället.  
 
 
4.6 Organisations- och personalkonse-

kvenser 

Enligt propositionen ska VTT och MIKES 
slås samman och den nya helhet som upp-
kommer på detta sätt ombildas till ett av sta-
ten helägt icke-vinstdrivande specialupp-
giftsbolag. För närvarande har ämbetsverken 
sammanlagt cirka 2 650 anställda, av vilka 
merparten är anställda i arbetsavtalsförhål-
lande. De anställda i tjänsteförhållande är 
cirka 40. Propositionen har inga direkta kon-
sekvenser för personalen. Personalens ställ-
ning ordnas genom tillämpning av bestäm-
melserna om överlåtelse av rörelse i arbets-
avtalslagen (55/2001) och statstjänstemanna-
lagen (750/1994). Både VTT:s och MIKES 
tjänster dras in och tjänsteförhållandena på 
basis av dessa samt tjänsteförhållandena för 
viss tid upphör utan uppsägning. Personalen 
från vartdera ämbetsverket övergår som s.k. 
gamla anställda till anställning i arbetsförhål-
lande hos det nya bolaget från den 1 januari 
2015. Övergången som gamla arbetstagare 
hänför sig till beräkningen av tidsfrister för 
olika anställningar. En avsiktsförklaring om 
ordnandet av personalens ställning har in-
gåtts med personalorganisationerna. 

FINAS personal på cirka 25 anställda 
övergår till Tukes. Den personal som övergår 
omfattas alltjämt av regleringen gällande 
statstjänstemän respektive anställda i arbets-
förhållande. 

Avsikten är att villkoren för anställningarna 
för den personal som övergår avtalas genom 
kollektivavtal redan innan bolaget inleder sin 
verksamhet. På personalens ställning tilläm-
pas dessutom bestämmelserna i statsrådets 
principbeslut om ordnande av statsanställdas 
ställning vid organisationsförändringar (FM 
9/01/2006). De visstidsanställda i arbets- re-
spektive tjänsteförhållande övergår i aktiebo-
lagets tjänst för den tid anställningen varar. 

Med anledning av bolagiseringen överförs 
den personal som övergår till aktiebolaget 
från systemet enligt lagen om statens pensio-
ner till arbetspensionssystemet inom den pri-
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vata sektorn. Vid bolagiseringen är principen 
att pensionsförmånerna för den personal som 
övergår till aktiebolaget tryggas och att det 
nya pensionsskyddet för dem som övergår 
motsvarar det nuvarande pensionsskyddet. 
Detta ordnas genom en särskild pensionsför-
säkring. Den slutliga ansvarssumman för de 
rekapitaliserade kostnaderna för tilläggspen-
sionsskyddet klargörs efter att tilläggspen-
sionsskyddet har konkurrensutsatts. Tilläggs-
pensionsskyddet gäller endast dem som har 
varit statsanställda utan avbrott från och med 
tiden före den 1 januari 1993. För personer 
som har anställts hos staten senare föreligger 
inget behov av tilläggspensionsskydd, efter-
som pensionsskyddsnivån enligt statens och 
den privata sektorns arbetspensionssystem 
till dessa delar motsvarar varandra. Som en 
del av beredningen av bolagiseringen utreds 
pensionsskyddets förenlighet med Europeis-
ka unionens bestämmelser om statligt stöd 
och inleds notifieringsförfarande. 
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Propositionen har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet tillsammans med VTT och 
MIKES. Arbets- och näringsministeriet har 
också tillsatt en styrgrupp med uppgift att 
styra, stöda och följa upp beredningen. Pro-
positionen grundar sig på statsrådets princip-
beslut av den 5 september 2013. 

Forsknings- och innovationsrådet tillsatte 
2011 en expertgrupp med uppgift att föreslå 
en totalreform av de statliga forskningsinsti-
tuten. Expertgruppen föreslog bl.a. att forsk-
ningsinstitutens struktur ska reformeras ge-
nom att slå samman forskningsinstituten till 
funktionellt och strukturellt starkare institut 
och att tvär- och mångvetenskapligheten i de-
ras forskning ska stärkas. 

Arbets- och näringsministeriet utsåg den 16 
oktober 2012 en utredare för att utarbeta en 
bedömning av och ett åtgärdsförslag till för-
slag om en sammanslagning av vissa forsk-
ningsinstitut i anslutning till totalreformen av 
de statliga forskningsinstituten (ANM:s pub-
likationer 5/2013, januari 2013).   

 
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Begäran om yttrande sändes till 35 motta-
gare, varav 24 yttrade sig. I remissyttrandena 
understöddes en bolagisering. I nästan alla 
yttranden uttrycktes i anslutning till den stat-
liga forskningsinstitutsreformen en oro för 
den framtida utvecklingen för nivån på 
VTT:s forskningsfinansiering. 

Arbetstagarorganisationernas kommentarer 
hänförde sig till tryggandet av personalens 
ställning, såsom hanteringen av tilläggspen-
sionen. Konkurrenskonsekvenserna för VTT 
Ab:s verksamhet inom forskningsfältet upp-
märksammades i remissyttrandena från kon-
kurrens- och konsumentverket (KKV), Före-
tagarna i Finland rf (FiF), Finlands näringsliv 
rf (EK), Teknologiindustrin rf (TT) och 
Villmanstrands tekniska universitet (LUT), 
till vars yttrande också Unifi rf hänvisade). 
Dessutom framfördes vissa närmast tekniska 
kommentarer i anslutning till MIKES och 
FINAS. 

FOSU rf och Pardia rf förde i sitt gemen-
samma remissyttrande (som YTN rf, STTK 
rf och Akava rf omfattade) fram ställningen 
för personer med uppgifter för viss tid, tryg-
gandet av pensionsförmånerna för den perso-
nal som övergår till aktiebolaget, vikten av 
att iaktta principerna för överlåtelse av rörel-
se och särskilt ställningen för de anställda 
som övergår till Tukes. Personalorganisatio-
nerna vid VTT fäste uppmärksamhet vid att 
VTT:s förutsättningar för offentlig forsk-
ningsfinansiering måste tryggas också efter 
bolagiseringen. Dessutom måste metrologins 
status tryggas i lagen. 

FiF betonade möjligheterna att fruktbart 
utnyttja forsknings- och utvecklingsbolagets 
forskningsinfrastruktur i småföretagens ut-
vecklingsarbete. VTT Ab:s verksamhet får 
inte förvränga konkurrenskonstellationen i 
förhållande till expertföretagen. TT anser att 
VTT Ab:s innovationspolitiska ställning 
kunde vara till och med starkare än för närva-
rande, om bolagets verksamhet starkt stöder 
konkurrenskraften hos de företag som verkar 
i Finland. EK understöder en bolagisering av 
VTT och de organisations- och lagändringar 
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som föreslås i propositionen, men frågar sig 
på vilket sätt denna ökar VTT:s öppenhet. På 
en konkurrensutsatt marknad bör eventuella 
konkurrensstörningar vara så små som möj-
ligt, vilket gäller också övriga offentliga 
forskningsinstitut och universitet. 

KKV konstaterar i sitt utlåtande att den 
bästa lösningen för genomförandet av kon-
kurrensneutraliteten skulle vara att helt skilja 
åt den ekonomiska och icke-ekonomiska 
verksamheten till olika bolag. I KKV:s utlå-
tande behandlas principerna för VTT Ab:s 
verksamhet och ekonomi och framläggs en 
detaljerad förteckning över principer för åt-
skiljande av den icke-ekonomiska respektive 
ekonomiska verksamheten. Om det inte går 
att ombilda den strategiska forskningen och 
forskningen på företagsekonomiska grunder 
till separata bolag, anser KKV principerna 
för bokföringsmässig differentiering vara 
centrala metoder för att genomföra konkur-
rensneutralitet i VTT Ab:s verksamhet. KKV 
anser att bolagiseringen ökar öppenheten i 
VTT:s verksamhet. KKV föreslår också att 
det ska föreskrivas om bemyndigande att ut-
färda förordning med avseende på den bokfö-
ringsmässiga differentieringen i VTT Ab. 

Arbets- och näringsministeriet har efter att 
ha fått KKV:s utlåtande utvärderat VTT:s 
kundrelationer och deras karaktär. Den 
forskning som bedrivs på företagsekonomis-
ka grunder anses i många avseenden vara 
nära anknuten till VTT:s strategiska forsk-
ning och även stödja den på ett betydande 
sätt. Emedan de eventuella inhemska konkur-
renterna i fråga om forskningen kommer att 
vara universitet och högskolor, som också får 
såväl offentlig som privat forskningsfinansie-
ring, har ministeriet bedömt att såväl offent-
ligt finansierad som avgiftsbelagd forskning 
som sker på företagsekonomiska grunder kan 
bedrivas vid VTT Ab utan att konkurrensne-
utraliteten äventyras. I propositionen har be-
aktats de principer för bokföringsmässig dif-
ferentiering som har framförts i KKV:s utlå-

tande och som VTT Ab ska följa i sin verk-
samhet. 

Finlands Akademi anser det viktigt att om-
bildningen av den juridiska personens form 
leder till att VTT i konkurrensen om forsk-
ningsfinansiering får en jämlik ställning jäm-
fört med de övriga europeiska forskningsin-
stituten. Uleåborgs universitet föreslår att det 
fastslås en mer exakt arbetsfördelning mellan 
VTT Ab och universiteten. LUT fäster upp-
märksamhet vid konkurrenskonstellationen 
mellan VTT Ab och universiteten. Arene rf, 
som representerar yrkeshögskolorna, anser 
liksom Tekes att bolagiseringen gör det möj-
ligt att avveckla de tunga förvaltningsstruktu-
rerna. 

Försvarsministeriet föreslår en bestämmel-
se om beredskapsskyldighet för VTT Ab. 
Tukes fäster i sina yttranden uppmärksamhet 
vid vissa detaljer i FINAS-arrangemanget. 
MIKES framlägger synpunkter som talar för 
att metrologin ordnas som en självständig 
verksamhet och utgör en egen enhet i nya 
VTT Ab. 

I beredningen har särskilt beaktats yttran-
dena om personalens ställning, konkurrens-
neutraliteten och detaljerna i FINAS-
arrangemanget. 
 
 
6  Samband med andra  proposi-

t ioner 

Propositionen hänför sig till den första 
tilläggsbudgetpropositionen för 2014 och 
budgetpropositionen för 2015. 

Ett stort antal lagar och förordningar inne-
håller hänvisningar till VTT, MIKES och 
Ackrediteringstjänsten FINAS. De nödvän-
diga tekniska författningsändringarna (namn-
ändringarna) till följd av överföringen av FI-
NAS-tjänsten och av bolagiseringen av VTT 
och MIKES verkställs genom en separat pro-
position som lämnas till riksdagen hösten 
2014. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lag om Teknologiska forskningscen-
tralen VTT Ab 

1 §. Syfte och ställning. I 1 mom. i paragra-
fen föreskrivs om bolagets syfte. Aktiebola-
gets syfte är att främja näringslivets utveck-
ling och förnyelse och att stöda planeringen 
och genomförandet av samhällspolitiken. Be-
stämmelsen preciserar men förändrar inte vä-
sentligt VTT:s och MIKES nuvarande syfte. 
I 2 § föreslås närmare bestämmelser om bo-
lagets uppgifter. 

Enligt 2 mom. i paragrafen ska bolaget ut-
göra ett aktiebolag i statens ägo och besitt-
ning. Bolaget ska höra till arbets- och när-
ingsministeriets förvaltningsområde, och ar-
bets- och näringsministeriet ska ansvara för 
ägarstyrningen i bolaget. På det beslutsfat-
tande som gäller innehavet och på ägarstyr-
ningen tillämpas lagen om statens bolagsin-
nehav och ägarstyrning (1368/2007). På 
verksamheten ska aktiebolagslagen tillämpas. 
Ministeriet styr bolagets verksamhet genom 
ett strategiskt styrdokument, som ska inne-
hålla bl.a. effektmål och prioriterade områ-
den. 

2 §. Uppgifter. Enligt 1 mom. i paragrafen 
är bolagets uppgift att i egenskap av ett obe-
roende och objektivt forskningsinstitut främ-
ja att forskningen och teknologin tillgodo-
görs på ett mångsidigt sätt och kommersiali-
seras inom näringslivet och i samhället. Bo-
laget svarar också för den internationella 
verksamheten i anslutning till sin uppgift. 
Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bola-
gets uppgifter. 

I 2 mom. 1 punkten i paragrafen finns be-
stämmelser om bolagets strategiska forsk-
ning. Med strategisk forskning avses sådan 
tillämpad teknologisk forskning och teknolo-
giutveckling och därtill anknutna prognoser 
för vilken bolaget får offentlig finansiering. 

I 2 mom. 2 punkten föreslås bestämmelser 
om forskning som bedrivs på företagseko-
nomiska grunder. Forskningen på företags-
ekonomiska grunder ska producera teknolo-
gi- och innovationsbaserade forsknings- och 

experttjänster. Forskningen på företagseko-
nomiska grunder skils åt från den strategiska 
forskningen. 

I 2 mom. 3 punkten föreslås att bolaget 
verkar som nationellt metrologiinstitut inom 
vetenskaplig metrologi. Bolaget ska upprätt-
hålla och utveckla det nationella metrologi- 
och mätnormalsystemet och den nationella 
kalibreringstjänsten samt bedriva strategisk 
forskning och forskning på företagsekono-
miska grunder inom sektorn. De aktuella 
uppgifterna motsvarar MIKES nuvarande 
uppgifter med undantag för ackrediterings-
enheten FINAS; bestämmelser om en överfö-
ring av enheten till ett statligt ämbetsverk ut-
färdas separat. 

Enligt 3 mom. i paragrafen kan närmare 
bestämmelser om bolagets uppgifter utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

3 §. Ekonomiska verksamhetsprinciper. En-
ligt paragrafen ska bolaget vara ett icke-
vinstdrivande forskningsinstitut, där den 
vinst som fås utifrån annan verksamhet än 
den strategiska forskningen och upprätthål-
landet av metrologisystemet återinvesteras i 
dess helhet i bolagets egen forskning, kom-
petensutveckling och spridning av forsk-
ningsresultat. På så sätt behåller bolaget sin 
karaktär som forskningsorganisation oavsett 
ombildningen av förvaltningsstrukturen. Då 
kan staten, Europeiska unionen och övriga 
offentliga finansiärer finansiera den strate-
giska forskningen på samma villkor som för 
närvarande. Ministeriet ställer upp ett av-
kastningsmål för den forskning som bolaget 
bedriver på företagsekonomiska grunder. 

Den strategiska forskningen och forskning-
en på företagsekonomiska grunder ska särre-
dovisas i bokföringen, och för dessa uppgörs 
separata resultaträkningar per räkenskapspe-
riod. Bestämmelser om detaljinnehållet i re-
sultaträkningen för forskningen på företags-
ekonomiska grunder kan utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 

Detta är nödvändigt på grund av reglering-
en av statligt stöd och motsvarar VTT:s nu-
varande verksamhetssätt. I fråga om den stra-
tegiska forskningen utgör bolaget en högsko-
le- eller forskningsinstitutsliknande enhet 
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oavsett sin juridiska ställning och finansie-
ringssättet. Till denna del är bolagets främsta 
syfte att bedriva grundforskning, industriell 
forskning eller experimentell utveckling och 
att sprida forskningsresultaten genom utbild-
ning, publikationer eller tekniköverföring. 
All vinst återinvesteras i forskning, resultat-
spridning eller undervisning. 

4 §. Finansiering av bolaget. Enligt 1 
mom. i paragrafen ska arbets- och närings-
ministeriet inom ramen för ett anslag i stats-
budgeten bevilja bolaget verksamhetsfinansi-
ering för annan forskning enligt denna lag än 
sådan som bedrivs på företagsekonomiska 
grunder.  

Bolagiseringen ändrar inte bolagets grund-
läggande uppgift eller roll som forskningsin-
stitut. I denna roll behöver bolaget offentlig 
finansiering för strategisk forskning på sam-
ma sätt som det har behövt som ämbetsverk. 
Forskningsinstitutets roll omfattar strategisk 
forskning för generering av ny kompetens. I 
praktiken är sådan forskning i alla länder be-
roende av offentlig finansiering. Sålunda ska 
den statliga budgetfinansieringen också efter 
bolagiseringen allokeras till bolagets strate-
giska forskning och ställas till bolagets dis-
position i form av finansiering av strategisk 
forskning. 

Av bolagets kostnader ska bolaget ersättas 
för mervärdesskattandelen i priset för an-
skaffningar och lokalhyror som ansluter sig 
till annan verksamhet än sådan som drivs i 
form av affärsverksamhet enligt 1 § 1 mom. 
1 punkten i mervärdesskattelagen. I den fi-
nansiering som avses i 1 mom. i paragrafen 
beaktas bolagets mervärdesskattebaserade 
dolda kostnader i anslutning till lokalhyror. 

5 §. Bolagets informationsskyldighet. En-
ligt paragrafen ska bolaget på ministeriets 
begäran ge ministeriet sådan information 
som behövs för att styra och övervaka bola-
get. Ministeriets ägarstyrning förutsätter 
uppgifter i synnerhet om bolagets ekonomis-
ka situation, förvaltning och risker, som mi-
nisteriet ska följa upp. 

6 §. Bolagets skyldighet att vidta förbere-
delser. Bolaget ska genom en beredskapsplan 
och förberedelser för verksamhet under ex-
ceptionella förhållanden och genom andra 
åtgärder säkerställa att dess uppgifter kan 
skötas så bra som möjligt också under excep-

tionella förhållanden. Bestämmelsen motsva-
rar 12 § i beredskapslagen. 

7 §. Professorstitel. I paragrafen ska före-
skrivas om bolagets rätt att bevilja en person 
som är anställd vid bolaget rätten att använda 
titeln professor. Rätt att använda titeln pro-
fessor ska kunna beviljas VTT Ab:s  verk-
ställande direktör och vid bolaget arbetande 
forskningsprofessorer och andra personer i 
ledande uppgifter som kräver särskild veten-
skaplig kompetens. Beslut i ärendet ska fattas 
av bolagets styrelse. Bestämmelsen motsva-
rar innehållet i 4 § i statsrådets gällande för-
ordning om Teknologiska forskningscentra-
len VTT, dock så att rätten att använda titeln 
ska prövas av bolaget. Möjligheten att bevilja 
rätt att använda titeln professor ska även i 
fortsättningen vara motiverad med beaktande 
av bolagets karaktär och position som natio-
nellt sektorforskningsinstitut. 

8 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2015. 
 
 
1.2 Lag om ombildning av Teknologiska 

forskningscentralen VTT och Mät-
teknikcentralen till aktiebolag 

1 §. Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag 
som ska bildas. Enligt paragrafen ska statsrå-
det bemyndigas att överlåta den egendom 
och de immateriella rättigheter som VTT och 
MIKES har i sin besittning samt deras af-
färsverksamhet till det aktiebolag som ska 
bildas och att teckna samtliga aktier i bola-
get. I enlighet med detta bemyndigar statsrå-
det arbets- och näringsministeriet att genom-
föra överlåtelsearrangemangen. Överlåtelse-
fullmakten omfattar inte MIKES ackredite-
ringsenhet FINAS, som ska integreras i Tu-
kes. 

Enligt 2 mom. i paragrafen ska det särskilt 
föreskrivas om bolagets verksamhet och 
ställning i lagen om Teknologiska forsk-
ningscentralen VTT Ab. 

Enligt 3 mom. i paragrafen tecknar staten 
samtliga aktier i bolaget när bolaget bildas.  

2 §. Överlåtelsevillkor. Enligt 1 mom. i pa-
ragrafen bestämmer statsrådet vilken egen-
dom som överlåts till aktiebolaget, värdet på 
denna och överlåtelsevillkoren. Statsrådet 
bestämmer också om övriga arrangemang i 
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samband med egendomsöverlåtelsen och ak-
tiebolagsbildningen. 

Enligt 2 mom. i paragrafen bestämmer 
statsrådet vilken del av egendomen som ska 
sättas in i aktiebolaget mot aktier. Apport-
egendomen överförs när bolaget inleder sin 
verksamhet efter det att lagen har trätt i kraft. 
Överlåtelsen sker utifrån statsrådets bemyn-
digande på basis av ett särskilt överlåtelse-
brev med en specifikation av de tillgångar 
som överlåts. 

3 §. Beskattning. I 1 mom. i paragrafen fö-
reskrivs om behandlingen av bolaget i skat-
tehänseende. Enligt paragrafen ska aktiebo-
laget inte betala överlåtelseskatt för egen-
domsöverlåtelsen enligt 1 och 2 § som ap-
port. Skattefriheten enligt denna bestämmel-
se motsvarar till sin omfattning skattefriheten 
enligt 43 § 1 mom. i lagen om överlåtel-
seskatt. Något ansökningsförfarande förut-
sätts dock inte, eftersom det i detta fall kan 
anses vara klart att förutsättningarna för skat-
tefrihet uppfylls. 

I 2 mom. i paragrafen finns i form av en 
förtydligande bestämmelse en hänvisning till 
tillämpningen av 52 d § i lagen om beskatt-
ning av inkomst av näringsverksamhet i 
samband med bolagiseringen. Vid bolagise-
ringen ska bestämmelserna om verksamhets-
överlåtelse iakttas i tillämpliga delar och 
kontinuitetsprincipen tillämpas. 

4 §. Ansvar för förbindelser. Enligt 1 mom. 
i paragrafen ska aktiebolaget efter det att 
egendomen har överförts till bolaget påta sig 
ansvaret för sådana skuld-, hyres-, service-, 
anskaffnings- och leveransavtal och för andra 
förbindelser som VTT och MIKES har för-
bundit sig till och som gäller den egendom 
och verksamhet som har överlåtits till bola-
get. Den kommande bolagiseringen ska om-
nämnas i de avtal som Teknologiska forsk-
ningscentralen VTT och Mätteknikcentralen 
ingår före bolagiseringen. 

I 2 mom. i paragrafen föreskrivs att efter-
som en gäldenär kan ändras endast med ford-
ringsägarens samtycke ska staten alltjämt ha 
sekundärt ansvar för sådana förpliktelser vil-
ka föregår bolagsbildningen och för vilka 
inte överenskoms om något annat. Bestäm-
melsen säkrar kontinuiteten i verksamheten 
och tjänsteutbudet i samband med bolagise-
ringen. 

5 §. Ändring av de anställdas anställnings-
förhållande. Paragrafen innehåller bestäm-
melser om personalens ställning i samband 
med aktiebolagsbildningen.  

Både VTT:s och MIKES tjänster dras in, 
och tjänsteförhållanden som baserar sig 
på dem samt tjänsteförhållanden för viss 
tid upphör utan uppsägning den 31 december 
2014. De anställda övergår till aktiebolaget i 
arbetsavtalsförhållande från och med att bo-
laget inleder sin verksamhet. Likaså övergår 
MIKES och VTT:s personal i arbetsavtals-
förhållande till bolaget då det har bildats. De 
visstidsanställda i arbetsavtalsförhållande 
övergår till visstidsanställning hos aktiebola-
get för motsvarande visstidsperiod. 

På de anställda och anställningsvillkoren 
tillämpas från och med att bolaget bildas vad 
som föreskrivs i principerna om verksam-
hetsöverlåtelse i lag eller vad som med stöd 
av denna föreskrivs eller bestäms och vad 
som avtalas i det kollektivavtal och anställ-
ningsavtal som binder bolaget. 

6 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2015. 

Samtidigt föreslås att lagen om Teknolo-
giska forskningscentralen VTT och lagen om 
mätteknikcentralen upphävs. 

I princip anses de åtgärder som krävs för 
verkställighet av en lag nuförtiden inte förut-
sätta någon uttrycklig bemyndigande be-
stämmelse. De åtgärder som krävs för verk-
ställigheten av lagen utgör den ansvariga 
myndighetens plikt, och vidtagandet av åt-
gärder förutsätter inte något separat bemyn-
digande även om en del av åtgärderna av 
praktiska skäl måste vidtas innan lagen träder 
i kraft. Trots detta föreslås för klarhetens 
skull att det i 3 mom. i paragrafen föreskrivs 
om att statsrådet får vidta åtgärder enligt 1 
och 2 § i lagförslaget innan lagen träder i 
kraft. Bolagsordningen får fastställas och bo-
laget införas i handelsregistret. På så sätt är 
avsikten att säkra att det inte föreligger några 
lagtekniska hinder för att registrera det bolag 
som bildas innan lagen träder i kraft.  

I 4 mom. i paragrafen föreskrivs om hur det 
sista bokslutet för VTT respektive MIKES 
ska göras upp och revisionen skötas. Efter-
som bokslutet och revisionen gäller statliga 
ämbetsverks verksamhet, tillämpas de mate-
riella bestämmelserna i lagen om statens 
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budget (423/1988), även om åtgärderna vid-
tas av aktiebolaget. 
 
 
1.3 Lag om ändring av lagen om Säker-

hets- och kemikalieverket 

2 §. Uppgifter. Det föreslås att ackredite-
ringsuppgifterna enligt 1 § 1 och 3 mom. i 
lagen om mätteknikcentralen, som ska upp-
hävas, fogas till Tukes uppgifter. Enligt den 
föreslagna ändringen får Tukes en ny upp-
gift, enligt vilken verket har till uppgift att 
övervaka och främja systemet för konstate-
rande av kompetens (ackrediteringssyste-
met). Dessutom föreslås att Tukes ska sköta 
uppgifter i anslutning till bedömning av 
kompetensen hos och ackreditering av be-
dömningsorgan i enlighet med vad som före-
skrivs särskilt genom förordning av statsrå-
det. För denna uppgift ska Tukes ha en ac-
krediteringsenhet. Ackrediteringsenheten 
bildar en femte enhet vid Tukes och sorterar 
direkt under generaldirektören. Den förslag-
na ändringen breddar Tukes verksamhetsfält. 

2 a §. Nationellt ackrediteringsorgan. Det 
föreslås att en ny 2 a § fogas till lagen. Para-
grafen ska innehålla bestämmelser om det 
nationella ackrediteringsorganet. Enligt 1 
mom. i paragrafen ska de uppgifter som an-
sluter sig till ackrediteringssystemet skötas 
av Tukes ackrediteringsenhet (Ackredite-
ringstjänsten FINAS) i egenskap av nationellt 
ackrediteringsorgan. Paragrafen motsvarar 
dagens 1 a § i förordningen om mätteknik-
centralen. Det föreslås att bestämmelsen om 
det nationella ackrediteringsorganet flyttas 
från förordningsnivå till lagnivå på grund av 
det nationella ackrediteringsorganets bety-
dande uppgift. Bestämmelser om kraven på 
nationella ackrediteringsorgan finns i artikel 
8 i förordningen om ackreditering och mark-
nadskontroll.  

I 2 mom. i paragrafen föreslås att Ackredi-
teringstjänsten FINAS inom ramen för stats-
budgeten ska kunna sluta avtal med utländs-
ka organisationer om ömsesidigt erkännande 
av kompetens. En bestämmelse med motsva-
rande innehåll finns för närvarande i 3 § i la-
gen om mätteknikcentralen.  

4 §. Ledning och beslutanderätt. Det före-
slås att 4 mom. i paragrafen ändras så att Tu-

kes generaldirektör i enskilda fall inte ska 
kunna förbehålla sig rätten att avgöra ären-
den som gäller ackrediteringssystemet eller 
ackrediteringsärenden. Generaldirektören ska 
inte kunna förbehålla sig rätten att avgöra 
frågor om ackrediteringssubstans, i fråga om 
vilka beslutanderätten på samma sätt som nu 
ska fördelas mellan chefen för ackredite-
ringsenheten och delegationen för ackredite-
ringsärenden. Denna befogenhetsavgränsning 
tryggar för sin del ackrediteringsenhetens 
oberoende, objektiva och självständiga ställ-
ning. Motsvarande bestämmelse finns för 
närvarande i 8 § i lagen om mätteknikcentra-
len.  

Det föreslås att till lagen fogas ett nytt 5 
mom. med närmare bestämmelser om ut-
övandet av ackrediteringsenhetens beslutan-
derätt. I momentet föreslås att de ärenden 
som hör till ackrediteringsenheten avgörs av 
delegationen för ackrediteringsärenden, che-
fen för ackrediteringsenheten eller någon an-
nan tjänsteman med befogenhet enligt ar-
betsordningen. Chefen för ackrediteringsen-
heten avgör andra ärenden i samband med 
ackrediteringssystemet eller ackrediteringar 
än sådana som avses i 5 a §. Innehållet i 
momentet motsvarar nuvarande praxis och 
befogenhetsfördelning. Motsvarande be-
stämmelser finns för närvarande i 2 a § i la-
gen om mätteknikcentralen.  

Till skillnad från nuläget ska chefen för ac-
krediteringsenheten utses av Tukes general-
direktör. Avvikelsen kräver ingen lagändring, 
eftersom det i nuvarande 4 § i statsrådets för-
ordning om Säkerhets- och kemikalieverket 
redan föreskrivs att generaldirektören utnäm-
ner chefen för en verksamhetsenhet som är 
direkt underställd honom eller henne. Enligt 
nuvarande 10 § i förordningen om mättek-
nikcentralen utnämns chefen för ackredite-
ringsenheten och dennes ställföreträdare av 
delegationen för ackrediteringsärenden. Att 
utnämningsrätten är förbehållen Tukes gene-
raldirektör garanterar bättre ackrediterings-
enhetens oberoende, eftersom det i delega-
tionen för ackrediteringsenheten finns före-
trädare också för ackrediteringsenhetens 
kunder. I förvaltningsfrågor ska chefen för 
ackrediteringsenheten rapportera till general-
direktören på samma sätt som de övriga che-
ferna för respektive verksamhetsenheter vid 
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ämbetsverket. I 5 § 2 mom. i lagen om Sä-
kerhets- och kemikalieverket föreskrivs att 
behörighetsvillkoren för chefen för en verk-
samhetsenhet som är direkt underställd gene-
raldirektören är högre högskoleexamen, god 
förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde 
och i praktiken visad ledarförmåga. Samma 
behörighetskrav ska gälla också chefen för 
ackrediteringsenheten. Därför föreligger ing-
et behov av att i lagen inkludera bestämmel-
ser om behörighetskrav. Enligt 8 § 2 mom. i 
statstjänstemannalagen (750/1994) kan be-
stämmelser om grunderna för utnämning till 
en tjänst efter behov utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

5 a §. Delegationen för ackrediterings-
ärenden. Det föreslås att det till lagen fogas 
en ny 5 a § med bestämmelser om delegatio-
nen för ackrediteringsärenden. I 1 mom. i pa-
ragrafen föreskrivs att delegationen för ac-
krediteringsärenden har i uppgift att styra och 
övervaka ackrediteringsenhetens verksamhet. 
Motsvarande bestämmelse finns i 2 § 1 mom. 
i lagen om mätteknikcentralen. Bestämmel-
ser om delegationens övriga uppgifter ska ut-
färdas genom förordning av statsrådet.  

Enligt 2 mom. i paragrafen ska arbets- och 
näringsministeriet tillsätta delegationen för 
ackrediteringsärenden för tre år i sänder. 
Motsvarande bestämmelser finns i 2 § i lagen 
om mätteknikcentralen. 

I 3 mom. i paragrafen ska föreskrivas om 
statsrådets befogenhet att utfärda förordning. 
Närmare bestämmelser om delegationen för 
ackrediteringsärendens uppgifter, samman-
sättning, arvoden och beslutanderätt kan ut-
färdas genom förordning av statsrådet. Ge-
nom statsrådets förordning föreskrivs hur 
många delegationsmedlemmar som utses av 
arbets- och näringsministeriet. Genom stats-
rådets förordning kan också föreskrivas om 
att arbets- och näringsministeriet utser dele-
gationens ordförande och vice ordförande. 
För närvarande finns bestämmelser om sam-
mansättningen av delegationen för ackredite-
ringsärenden i 2 § 3 mom. i lagen om mät-
teknikcentralen. 

Enligt den övergångsbestämmelse som fö-
reslås i lagen ska de anställda som sköter de 
uppgifter som överförs övergå till Tukes med 
sina tjänster i och med överföringen av upp-
gifterna. I den föreslagna övergångsbestäm-

melsen föreskrivs att de övergående anställda 
bevarar de vid övergången gällande rättighe-
terna och skyldigheterna med stöd av sina 
anställningsförhållanden. Det är fråga om 
allmänna tjänstemanna- och arbetsrättsliga 
rättigheter och skyldigheter som grundar sig 
på anställningar i tjänste- respektive arbets-
förhållande. 

Anställningsvillkoren i det mottagande 
ämbetsverket ska grunda sig på statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal på centralnivå, de 
preciserande tjänstekollektivavtal som till-
lämpas i det mottagande ämbetsverket och 
ämbetsverkets arbetskollektivavtal enligt de-
ras tillämpningsområden och i enlighet med 
vad som avtalats i dessa liksom även på gäl-
lande bestämmelser och föreskrifter och på 
beslut som ämbetsverket har fattat och avtal 
som det har ingått inom ramarna för sina be-
fogenheter. Också lönen i det mottagande 
ämbetsverket ska enligt det ovan nämnda 
grunda sig på den mottagande organisatio-
nens lönesystem, så även de anställdas må-
nadslön och förändringarna i denna. 

De anställda i arbetsavtals- och tjänsteför-
hållande som sköter uppgifter för viss tid 
övergår i Tukes tjänst för den tid visstidsan-
ställningen varar.  

Löner som är högre än månadslönen enligt 
Tukes lönesystem garanteras under förutsätt-
ning att personens uppgifter vid Tukes till sin 
kravnivå motsvarar minst uppgifterna vid 
Mätteknikcentralen. Personen har i så fall rätt 
till ett lönetillägg som motsvarar skillnaden i 
förhållande till den månadslön som har beta-
lats av Mätteknikcentralen. 

I de fall där uppgiftens kravnivå inte kvar-
står på den tidigare nivån, räknas lönetilläg-
get som skillnaden mellan den lön som i den 
överlåtande organisationen skulle ha betalats 
i uppgifterna med lägre kravnivå och må-
nadslönen i den mottagande organisationen. 
En ökning i en persons månadslön efter 
övergången sänker lönetillägget i euro med 
ett eurobelopp som motsvarar ökningen. Lö-
netillägget upphör i detta fall när månadslö-
nen når upp till summan av månadslönen och 
lönetillägget vid övergången. Lönetillägget 
kvarstår i annat fall så länge som uppgifterna 
utan avbrott kvarstår på minst samma krav-
nivå som vid övergången till det mottagande 
ämbetsverket. I en visstidsanställning kvar-
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står lönetillägget dock högst fram till viss-
tidsanställningens utgång.  

Om de uppgifter som hör till en tjänst för-
ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i 
stället för den tidigare kan den nya tjänsten 
tillsättas utan att den förklaras ledig. 
 
 
1.4 Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen 

om konstaterande av tillförlitligheten 
hos tjänster för bedömning av över-
ensstämmelse med kraven 

3 §. Förhållandet till annan lagstiftning. 
4 §. Definitioner. Mätteknikcentralen, som 
nämns i paragraferna, ändras till Säkerhets- 
och kemikalieverket. 
 
 
1.5 Lag om ändring av lagen om mått-

enheter och mätnormalsystem 

3 §. Måttenhetssystemet. Enligt förslaget 
ska 3 § 2 mom. ändras så att närmare be-
stämmelser om grundenheterna och om så-
dana andra måttenheter som definieras utgå-
ende från dessa och om multiplerna av 
grundenheterna och andra måttenheter kan 
utfärdas genom förordning av statsrådet. En-
ligt förslaget ska 3 § 3 mom. ändras så att 
närmare bestämmelser om tids- och tempera-
turskalorna och om Finlands officiella tid kan 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

4 §. Användningen av måttenheterna. En-
ligt förslaget ska 4 § 2 mom. ändras så att be-
stämmelser om att inom specialbranscher till-
låta användning av andra måttenheter än de 
som baserar sig på det internationella mått-
enhetssystemet kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

5 §. Nationella mätnormaler. Handels- och 
industriministeriet, som nämns i 5 § 2, ändras 
till arbets- och näringsministeriet. Mättek-
nikcentralen, som nämns i 5 § 2 och 3 mom., 
ändras till Teknologiska forskningscentralen 
VTT Ab, som i lagen förkortas till VTT. 

6 §. Mätnormalers spårbarhet. 7 §. Verk-
ställande av det nationella mätnormalsyste-
met. Mätteknikcentralen, som nämns i para-
graferna, ändras till VTT. 

8 §. Kraven på nationella mätnormallabo-
ratorier. Mätteknikcentralen, som nämns i 

paragrafen, ändras till VTT. Enligt förslaget 
ska 1 mom. 1 punkten i paragrafen ändras så 
att närmare bestämmelser om kraven på mät-
normallaboratoriernas metrologiska och tek-
niska kompetens samt objektivitet och tillför-
litlighet fastställs genom förordning av stat-
rådet. Enligt förslaget ska 1 mom. 2 punkten 
i paragrafen ändras så att bestämmelser om 
mätnormallaboratoriernas skyldighet att sörja 
för konfidentiell förvaring av uppgifter som 
de har fått fastställs genom förordning av 
statsrådet. 

9 §. Uppgifterna för nationella mätnormal-
laboratorier. 10 §. Tillsynen över nationella 
mätnormallaboratorier. 11 §. Avtal med na-
tionella mätnormallaboratorier. 12 §. Ord-
nande av kalibreringar. 13 §. Officiella ka-
libreringsintyg. Mätteknikcentralen, som 
nämns i paragraferna, ändras till VTT. 

15 §. Närmare stadganden. 16 §.  Medde-
lande av föreskrifter och anvisningar. Para-
graferna upphävs, eftersom närmare be-
stämmelser om befogenhet att utfärda för-
ordning ska finnas i 3 och 4 §. 
 
 
1.6 Lag om ändring av gentekniklagen 

5 §. Gentekniknämnden. Handels- och in-
dustriministeriet, som nämns i paragrafen, 
ändras till arbets- och näringsministeriet. 

6 §. Sakkunnigmyndigheter och sakkunnig-
inrättningar. Teknologiska forskningscentra-
len VTT, som nämns i paragrafen, ändras till 
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.  
 
 
1.7 Lag om upphävande av 6 § i lagen 

om bolagisering av de funktioner vid 
Statens tekniska forskningscentral 
som hänför sig till utvecklingen och 
förvaltningen av intresseföretag 

Enligt förslaget upphävs 6 § i lagen, som 
gäller beslutsfattandet om placeringen av 
Statens tekniska forskningscentrals industri-
ella rättigheter och omkostnadsanslag i ak-
tiebolaget liksom bestämmelsen om VTT 
Ventures placeringspolitik. Paragrafen, som 
har utformats för ämbetsverksformen, mot-
svarar inte behoven hos verksamheten i bo-
lagsform. 



 RP 74/2014 rd  
  

 

26 

 
 
 
2  Närmare bestämmelser och före-

skr if ter  

Enligt förslaget kan närmare bestämmelser 
om bolagets uppgifter och innehållet i resul-
taträkningen för forskningen på företagseko-
nomiska grunder mer i detalj utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Bestämmelser om 
Tukes bedömning av kompetensen hos be-
dömningsorgan och om uppgifterna i anslut-
ning till ackreditering utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Statsrådet kan utfärda 
en förordning om ledningen och beslutande-
rätten i anslutning till ackrediteringssystemet. 

Enligt förslaget kan närmare bestämmelser 
om grundenheterna i måttenhetssystemet och 
om sådana andra måttenheter som definieras 
utgående från dessa och om multiplerna av 
grundenheterna och andra måttenheter, om 
tids- och temperaturskalorna, om Finlands 
officiella tid och om implementeringen av 
andra måttenheter än de som baserar sig på 
det internationella måttenhetssystemet i spe-
cialbranscher utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

Behovet av förordningar bedöms separat 
senare. 

Med stöd av statsunderstödslagen kan efter 
behov bestämmelser om statsunderstöd till 
bolaget utfärdas genom förordning av stats-
rådet.  
 
 
 
3  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2015. 

Enligt lagen om ändring av lagen om Sä-
kerhets- och kemikalieverket flyttas ackredi-
teringsenheten vid Mätteknikcentralen till 
Säkerhets- och kemikalieverket.  

Delegationen för ackrediteringsärenden, 
som tillsattes av arbets- och näringsministe-
riet den 29 oktober 2013, fortsätter sin verk-
samhet fram till slutet av sin mandatperiod. 

Om det i någon annan lag eller med stöd av 
en sådan utfärdade bestämmelser hänvisas 
till ackrediteringsenheten vid Mätteknikcen-

tralen, ska det anses att hänvisningen avser 
ackrediteringsenheten vid Tukes enligt den 
föreslagna lagen.  

De anställda i arbetsavtals- och tjänsteför-
hållande vid Mätteknikcentralen som när den 
föreslagna lagen träder i kraft sköter sådana 
uppgifter enligt lagen om mätteknikcentralen 
som överförs till Tukes samt motsvarande 
tjänster och uppgifter överförs till Tukes när 
den föreslagna lagen träder i kraft. 

Enligt den övergångsbestämmelse som fö-
reslås i lagen ska de anställda som sköter de 
övergående uppgifterna övergå till Tukes 
med sina tjänster i och med överföringen av 
uppgifterna. I den föreslagna övergångsbe-
stämmelsen föreskrivs att de anställda som 
övergår behåller de rättigheter och skyldighe-
ter som gäller för deras anställningsförhål-
landen vid övergången. Det är fråga om all-
männa tjänstemanna- och arbetsrättsliga rät-
tigheter och skyldigheter som grundar sig på 
anställningarna i tjänste- respektive arbets-
förhållande. 

Anställningsvillkoren i det mottagande 
ämbetsverket ska grunda sig på statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal på centralnivå, de 
preciserande tjänstekollektivavtal som till-
lämpas i det mottagande ämbetsverket och 
ämbetsverkets arbetskollektivavtal enligt de-
ras tillämpningsområde och i enlighet med 
vad som avtalats i dessa liksom även på gäl-
lande bestämmelser och föreskrifter och på 
beslut som ämbetsverket har fattat och avtal 
som det har ingått inom ramarna för sina be-
fogenheter. Också lönen i det mottagande 
ämbetsverket ska enligt det ovan nämnda 
grunda sig på den mottagande organisatio-
nens lönesystem, så även de anställdas må-
nadslön och förändringar i denna. 

För överföringen av en tjänst och uppgift 
behövs inte tjänstemannens eller arbetstaga-
rens samtycke, såvida tjänsten eller uppgiften 
inte överförs till en annan pendlingsregion. 

De anställda i arbetsavtals- och tjänsteför-
hållande som sköter uppgifter för viss tid 
övergår i Tukes tjänst för den tid visstidsan-
ställningen varar.  

Löner som är högre än månadslönen enligt 
Tukes lönesystem garanteras under förutsätt-
ning att personens uppgifter vid Tukes till sin 
kravnivå motsvarar minst uppgifterna vid 
Mätteknikcentralen. Personen har i så fall rätt 
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till ett lönetillägg som motsvarar skillnaden i 
förhållande till den månadslön som har beta-
lats av Mätteknikcentralen. 

I de fall där uppgiftens kravnivå inte kvar-
står på den tidigare nivån, räknas lönetilläg-
get som skillnaden mellan den lön som i den 
överlåtande organisationen skulle ha betalats 
i uppgifterna med lägre kravnivå och må-
nadslönen i den mottagande organisationen. 
En ökning i en persons månadslön efter 
övergången sänker lönetillägget i euro med 
ett eurobelopp som motsvarar ökningen. Lö-
netillägget upphör i detta fall när månadslö-
nen når upp till summan av månadslönen och 
lönetillägget vid övergången. Lönetillägget 
kvarstår i annat fall så länge som uppgifterna 
utan avbrott kvarstår på minst samma krav-
nivå som vid övergången till det mottagande 
ämbetsverket. I en visstidsanställning kvar-
står lönetillägget dock högst fram till viss-
tidsanställningens utgång.  

Om de uppgifter som hör till en tjänst för-
ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i 
stället för den tidigare kan den nya tjänsten 
tillsättas utan att den förklaras ledig.  

I samband med den aktuella reformen ser 
det inte ut som om det förelåg särskilda tryck 
på förändringar i uppgiftsområdena för de 
tjänster som överförs. När förvaltningen 
centraliseras och synergifördelar eftersträvas 
kan uppgifterna i vissa tjänster dock ändra på 
så sätt väsentligt att tjänsten inte kan anses 
motsvara den tidigare tjänsten. Enligt 7 § i 
statstjänstemannaförordningen (971/1994) 
ska en tjänst förklaras ledig att sökas innan 
den tillsätts. För att trygga ställningen för 
personalen i anslutning till organisationsre-
formerna och för att bevara sakkunskapen är 
det dock ändamålsenligt att i övergångsbe-
stämmelserna ta med en bestämmelse som 
gör det möjligt att tillsätta en tjänst med nytt 
innehåll utan att den förklaras ledig. I prakti-
ken har detta vanligen inneburit att den per-
son som tidigare har skött uppgifterna i en 
tjänst utnämns direkt till tjänsten med nytt 
innehåll. 

Ärenden som har anhängiggjorts vid MI-
KES ackrediteringsenhet överförs när denna 
lag och lagen om ändring av lagen om Sä-

kerhets- och kemikalieverket träder i kraft till 
ackrediteringsenheten vid Tukes för behand-
ling och avgörande.  
 
 
 
 
 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

Till verksamheten vid det bolag som ska 
bildas hänför sig utövande av offentlig makt i 
fråga om vissa uppgifter vid MIKES. Enligt 
bestämmelserna har MIKES i uppgift att 
upprätthålla det nationella mätnormalsyste-
met och ordna den nationella kalibrerings-
tjänsten. I samband med dessa uppgifter fat-
tas förvaltningsbeslut, såsom förordnande av 
mätnormallaboratorier, samt utövas styrning 
och övervakning av de utsedda mätnormalla-
boratorierna. Till upprätthållandet och för-
valtningen av mätnormalsystemet hänför sig 
sålunda utövande av offentlig makt som kan 
betraktas som ringa.  

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rätts-
säkerheten eller andra krav på god förvalt-
ning. Uppgifter som innebär betydande utöv-
ning av offentlig makt får dock ges endast 
myndigheter. I fråga om uppgifterna hos det 
bolag som ska bildas av VTT och MIKES är 
det inte fråga om betydande utövning av of-
fentlig makt. Överföringen av de aktuella 
uppgifterna betraktas som ändamålsenliga. 

Ackrediteringsenheten FINAS, till vilken 
hänför sig utövning av offentlig makt, skils åt 
från den helhet som ska bolagiseras.  

Det anses att lagen kan behandlas i normal 
lagstiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

 



 RP 74/2014 rd  
  

 

28 

 
Lagförslag 

 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Syfte och ställning 

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 
(bolaget), som bedriver teknologisk forsk-
ning och utveckling, har som syfte att främja 
näringslivets utveckling och förnyelse och att 
stöda planeringen och genomförandet av 
samhällspolitiken. 

Bolaget är ett aktiebolag som ägs av staten 
och är i statens besittning. Bolaget hör till ar-
bets- och näringsministeriets (ministeriet) 
förvaltningsområde, och ministeriet svarar 
för ägarstyrningen av bolaget. Bestämmelser 
om det beslutsfattande som gäller innehav i 
och ägarstyrningen av bolaget finns i lagen 
om statens bolagsinnehav och ägarstyrning 
(1368/2007). 
 

2 § 

Uppgifter 

Bolagets uppgift är att i egenskap av obe-
roende och objektivt forskningsinstitut främ-
ja det att forskningen och teknologin tillgo-
dogörs på ett mångsidigt sätt och  kommersi-
aliseras inom näringslivet och i samhället. 
Bolaget svarar för den internationella verk-
samheten i anslutning till sin uppgift. Bolaget 
kan ha dotterbolag som sköter bolagets upp-
gifter. 

För att sköta sina uppgifter ska bolaget 

1) bedriva tillämpad teknologisk forskning 
och teknologiutveckling samt göra upp pro-
gnoser i anslutning till dessa (strategisk 
forskning),  

2) producera teknologi- och innovationsba-
serade forsknings- och experttjänster (forsk-
ning på företagsekonomiska grunder), 

3) verka som nationellt metrologiinstitut 
inom vetenskaplig metrologi, upprätthålla 
och utveckla det nationella metrologisyste-
met och mätnormalsystemet och den natio-
nella kalibreringstjänsten enligt det som sär-
skilt föreskrivs samt bedriva strategisk forsk-
ning och forskning på företagsekonomiska 
grunder inom metrologi. 

Genom förordning av statsrådet kan närma-
re bestämmelser utfärdas om bolagets upp-
gifter.   
 

3 § 

Ekonomiska verksamhetsprinciper 

Bolagets syfte är inte att ge vinst. Ministe-
riet ställer upp ett avkastningsmål för bola-
gets forskning på företagsekonomiska grun-
der. Bolagets vinst används i dess helhet till 
bolagets egen forskning, kompetensutveck-
ling och spridning av forskningsresultat. Den 
strategiska forskningen och forskningen på 
företagsekonomiska grunder ska särredovisas 
i bokföringen, och för dessa uppgörs separata 
resultaträkningar per räkenskapsperiod. Ge-
nom förordning av statsrådet kan bestämmel-
ser utfärdas om det närmare innehållet i re-
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sultaträkningen för forskningen på företags-
ekonomiska grunder.   
 

4 § 

Finansiering av bolaget 

Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten 
beviljar ministeriet bolaget verksamhetsfi-
nansiering för annan forskning enligt denna 
lag än sådan som bedrivs på företagsekono-
miska grunder. Bestämmelser om statsunder-
stöd finns i statsunderstödslagen (688/2001).  

Av bolagets kostnader ska det ersättas för 
mervärdesskatteandelen i priset för anskaff-
ningar och i lokalhyror som ansluter sig till 
annan verksamhet än sådan företagsekono-
misk verksamhet som drivs i form av affärs-
verksamhet enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i 
mervärdesskattelagen (1501/1993). Ersätt-
ningen justeras årligen utifrån det senaste 
mervärdesskatteutfallet för bolaget. I finansi-
eringen enligt 1 mom. beaktas bolagets mer-
värdesskattebaserade dolda kostnader i an-
slutning till lokalhyror. 
 

 
5 § 

Bolagets informationsskyldighet 

Bolaget ska på ministeriets begäran ge mi-
nisteriet sådan information som behövs för 
att styra och övervaka bolaget. 
 

6 § 

Bolagets skyldighet att vidta förberedelser 

Bolaget ska genom en beredskapsplan och 
föreberedelser för verksamhet under excep-
tionella förhållanden och genom andra åtgär-
der säkerställa att dess uppgifter kan skötas 
så bra som möjligt också under exceptionella 
förhållanden.  
 

7 § 

Professorstitel 

Bolaget kan bevilja bolagets verkställande 
direktör och vid bolaget anställda forsk-
ningsprofessorer och andra personer i ledan-
de uppgifter som kräver särskild vetenskaplig 
kompetens rätten att använda titeln professor. 

 
8 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
 

————— 
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2. 

Lag 

om ombildning av Teknologiska forskningscentralen VVT och Mätteknikcentralen till aktie-
bolag  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som 
ska bildas 

Statsrådet bemyndigas att till Teknologiska 
forskningscentralen VTT Ab (bolaget), som 
ska bildas för att fortsätta verksamheten vid 
Teknologiska forskningscentralen VTT och 
Mätteknikcentralen vilka hör till arbets- och 
näringsministeriets förvaltningsområde, 
överlåta den egendom och de immateriella 
rättigheter som Teknologiska forskningscen-
tralen VTT och Mätteknikcentralen har i sin 
besittning samt deras affärsverksamhet.    
Överlåtelsefullmakten gäller inte Mätteknik-
centralens ackrediteringsenhet eller egen-
dom, immateriella rättigheter eller affärs-
verksamhet i anslutning till ackrediteringsen-
hetens verksamhet. Bestämmelser om ackre-
diteringsenhetens ställning finns i lagen om 
Säkerhets- och kemikalieverket (1261/2010). 

Bestämmelser om bolagets verksamhet och 
ställning finns i lagen om Teknologiska 
forskningscentralen VTT Ab (XXX/2014). 

När aktiebolaget bildas tecknar staten samt-
liga aktier i bolaget. 
 

2 § 

Överlåtelsevillkor 

Statsrådet bestämmer vilken egendom som 
ska överlåtas, dess värde och överlåtelsevill-
koren. Statsrådet bestämmer också om övriga 
arrangemang i samband med egendomsöver-
låtelsen och bolagsbildningen. 

Statsrådet bestämmer vilken del av egen-
domen som ska sättas in i aktiebolaget mot 
aktier. 

 
3 § 

Beskattning 

Bolaget är inte skyldigt att betala överlåtel-
seskatt för överlåtelse enligt 1 och 2 § mot 
aktier i det aktiebolag som bildas. 

I inkomstbeskattningen iakttas bestämmel-
serna om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i 
lagen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet (360/1968). 
 

4 § 

Ansvar för förbindelser 

Bolaget svarar för sådana skuld-, hyres-, 
service-, anskaffnings- och leveransavtal och 
för andra motsvarande förbindelser som 
Teknologiska forskningscentralen VTT och 
Mätteknikcentralen har ingått under sin verk-
samhetstid och som gäller den egendom och 
verksamhet som har överlåtits till bolaget. 

Staten har sekundärt ansvar för sådana för-
bindelser som enligt 1 mom. övergår på bo-
laget, om inte motparten godkänner att an-
svaret överförs på bolaget. Bolaget är skyl-
digt att ersätta staten för det som staten beta-
lar på basis av sitt ansvar enligt detta mo-
ment. 
 

5 § 

Ändring av de anställdas anställningsförhål-
lande 

I bestämmelserna om överlåtelse av rörelse 
i arbetsavtalslagen (55/2001) och statstjäns-
temannalagen (750/1994) anges hur persona-
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lens ställning ska ordnas. Tjänsterna vid 
Teknologiska forskningscentralen VTT och 
Mätteknikcentralen dras in, och tjänsteförhål-
landen som baserar sig på dem samt tjänste-
förhållanden för viss tid upphör utan uppsäg-
ning den 31 december 2014.  De anställda 
övergår till bolaget i arbetsavtalsförhållande 
från och med den 1 januari 2015.  Personal i 
arbetsavtalsförhållande vid Tekniska forsk-
ningscentralen VTT och Mätteknikcentralen 
anställs genom arbetsavtal hos bolaget den 1 
januari 2015. 
 

6 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den  20 . 

Genom denna lag upphävs lagen om Tek-
nologiska forskningscentralen VTT 
(953/2010) och lagen om mätteknikcentralen 
(1149/1990). 

Statsrådet får vidta åtgärder enligt 1 och 
2 § innan lagen träder i kraft. Bolagsordning-
en för bolaget får fastställas och bolaget infö-
ras i handelsregistret innan denna lag träder i 
kraft. 

På bokslutet för och revisionen av Tekno-
logiska forskningscentralen VTT:s och Mät-
teknikcentralens sista verksamhetsperiod till-
lämpas vad som föreskrivs i de lagar som 
nämns i 2 mom. och i lagen om statsbudge-
ten (423/1988) och med stöd av denna. Bola-
get sköter till denna del Teknologiska forsk-
ningscentralen VTT:s och Mätteknikcentra-
lens uppgifter. 

 
————— 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen om Säkerhets- och kemikalieverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Säkerhets- och kemikalieverket (1261/2010) 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten 

och 4 § 4 mom., sådant det sistnämnda lyder i lag 766/2013, samt  
fogas till 2 § 1 mom. en ny 5 punkt, till 2 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2—4 mom. 

blir 3—5 mom., till lagen en ny 2 a §, till 4§, sådan den lyder delvis ändrad i lag 766/2013, ett 
nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., och till lagen en ny 5 a § som följer: 
 

2 §  

Uppgifter 

Säkerhets- och kemikalieverket har till 
uppgift att övervaka och främja 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) kemikaliesäkerhet, 
4) växtskyddsmedlens säkerhet och kvali-

tet, och 
5) systemet för konstaterande av kompe-

tens (ackrediteringssystemet). 
Säkerhets- och kemikalieverket ska dessut-

om sköta uppgifter i anslutning till bedöm-
ning av kompetensen hos bedömningsorgan 
och ackreditering av bedömningsorgan i en-
lighet med vad som föreskrivs särskilt genom 
förordning av statsrådet. För skötseln av 
denna uppgift har Säkerhets- och kemikalie-
verket en ackrediteringsenhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 a §  

Nationellt ackrediteringsorgan 

De uppgifter som ansluter sig till ackredite-
ringssystemet sköts av Säkerhets- och kemi-
kalieverkets ackrediteringsenhet (Ackredite-
ringstjänsten FINAS) i egenskap av nationellt 
ackrediteringsorgan. 

Ackrediteringstjänsten FINAS kan inom 
ramen för statsbudgeten sluta avtal med ut-
ländska organisationer om ömsesidigt erkän-
nande av kompetens.  

 
4 §  

Ledning och beslutanderätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Generaldirektören kan i enskilda fall förbe-

hålla sig rätten att avgöra andra ärenden än 
sådana som gäller ackrediteringssystemet el-
ler ett ackrediteringsärende och som annars 
ska avgöras av en underordnad.   

De ärenden som hör till ackrediteringsen-
heten avgörs av delegationen för ackredite-
ringsärenden, chefen för ackrediteringsenhe-
ten eller någon annan tjänsteman med befo-
genhet enligt arbetsordningen. Chefen för 
ackrediteringsenheten avgör andra ackredite-
ringsärenden inom ackrediteringssystemet än  
de som avses i 5 a §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a §  

Delegationen för ackrediteringsärenden 

Ackrediteringsenhetens verksamhet styrs 
och övervakas av delegationen för ackredite-
ringsärenden. 

Arbets- och näringsministeriet tillsätter de-
legationen för ackrediteringsärenden för tre 
år i sänder. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om delegationens uppgifter, 
sammansättning, arvoden och beslutanderätt. 
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——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 
Ackrediteringsenheten vid Säkerhets- och 

kemikalieverket fortsätter den verksamhet 
som ackrediteringsenheten vid Mätteknik-
centralen bedrivit.  

Delegationen för ackrediteringsärenden, 
som tillsattes av arbets- och näringsministe-
riet den 29 oktober 2013, fortsätter sin verk-
samhet till utgången av sin mandatperiod. 

Om det i någon annan lag eller med stöd av 
den utfärdade bestämmelser hänvisas till ac-
krediteringsenheten vid Mätteknikcentralen, 
ska det anses att hänvisningen avser ackredi-
teringsenheten vid Säkerhets- och kemikalie-
verket. 

Den personal i arbetsavtals- och tjänsteför-
hållande vid Mätteknikcentralen som vid la-
gens ikraftträdande sköter de uppgifter enligt 
lagen om mätteknikcentralen (1149/1990) 
som överförs till Säkerhets- och kemikalie-
verket samt motsvarande tjänster och uppgif-
ter överförs till Säkerhets- och kemikaliever-
ket när denna lag träder i kraft. För överfö-

ringen av en tjänst och uppgift behövs inte 
tjänstemannens eller arbetstagarens sam-
tycke, om inte tjänsten eller uppgiften över-
förs till en annan pendlingsregion. 

Den personal i arbetsavtals- och tjänsteför-
hållande som sköter visstidsuppgifter övergår 
till anställning hos Säkerhets- och kemikalie-
verket för den tid visstidsanställningen varar. 

De anställda som övergår behåller de rät-
tigheter och skyldigheter  som vid överfö-
ringen gäller  enligt sina anställningsförhål-
landen. 

Löner som är högre än månadslönen enligt 
Säkerhets- och kemikalieverkets lönesystem 
garanteras under förutsättning att personens 
uppgifter vid Säkerhets- och kemikalieverket 
till sin kravnivå motsvarar minst uppgifterna 
vid Mätteknikcentralen. Personen har i så fall 
rätt till ett lönetillägg som motsvarar skillna-
den mellan den månadslön som har betalats 
av Mätteknikcentralen och den månadslön 
som betalas av Säkerhets- och kemikaliever-
ket. 

————— 
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4. 

Lag 

om ändring av 3 och 4 § i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för be-
dömning av överensstämmelse med kraven 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överens-

stämmelse med kraven (920/2005) 3 § och 4 § 1 mom. 11 punkten som följer: 
 

3 §  

Förhållandet till annan lagstiftning 

Hänvisas det någon annanstans i lagstift-
ningen till ackreditering eller därmed jäm-
förbar bedömning av kompetens som görs av 
ackrediteringsenheten, ska denna lag tilläm-
pas. 
 

4 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) ackrediteringsenhet Säkerhets- och 
kemikalieverkets ackrediteringsenhet. 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 
De ackrediteringsbeslut som Mätteknikcen-

tralens ackrediteringsenhet har meddelat in-
nan denna lag trädde i kraft förblir i kraft i 
enlighet med villkoren för dem. 

Ärenden som har anhängiggjorts för kon-
staterande av kompetensen hos organ som 
bedriver testning, kontroll, certifiering och 
kalibrering och som är anhängiga när denna 
lag träder i kraft ska behandlas och avgöras 
enligt denna lag. 

 
————— 
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5. 

Lag 

om ändring av lagen om måttenheter och mätnormalsystem 

I enlighet med rikdagens beslut 
upphävs i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993) 15 och 16 §, 
ändras 3 § 2 och 3 mom., 4 § 2 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 § 2 mom., 7 §, det inledande 

stycket samt 1 och 2 punkten i 8 §, 9 § 2 mom., 10 och 11 §, 12 § 1 och 2 mom. samt 13 § 1 
mom., av dem 9 § 2 mom. och 12 § 2 mom. sådana de lyder i lag 496/2006, som följer: 
 

3 §  

Måttenhetssystemet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet kan närma-

re bestämmelser utfärdas om grundenheterna 
och om sådana andra måttenheter som be-
stäms utifrån dessa och om multiplerna av 
grundenheterna och andra måttenheter.   

Genom förordning av statsrådet kan närma-
re bestämmelser utfärdas om tids- och tempe-
raturskalorna och om Finlands officiella tid. 
 

4 §  

Användningen av måttenheterna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet kan be-

stämmelser utfärdas om att användning av 
andra måttenheter än de som baserar sig på 
det internationella måttenhetssystemet är till-
låtna inom specialbranscher.  
 

5 §  

Nationella mätnormaler 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbets- och näringsministeriet avgör i vil-

ken omfattning nationella mätnormaler upp-
rätthålls över de måttenheter som nämns i 1 

mom. Teknologiska forskningscentralen 
VTT Ab (VTT) lämnar till arbets- och när-
ingsministeriet förslag om upprättande av na-
tionella mätnormaler. 

VTT ska se till att de nationella mätnorma-
ler som har upprättats med stöd av 2 mom. 
upprätthålls. 
 
 

6 §  

Mätnormalers spårbarhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
VTT ska se till att de nationella mätnorma-

lerna kan spåras enligt 1 mom. 
 
 

7 §  

Verkställande av det nationella mätnormal-
systemet 

VTT svarar för det allmänna genomföran-
det och utvecklandet av det nationella mät-
normalsystemet samt styr och övervakar det-
ta. 

I upprätthållandet av det nationella mät-
normalsystemet och i skötseln av uppgifterna 
inom detta bistås VTT av nationella mätnor-
mallaboratorier. Som sådana verkar VTT:s 
mätteknikfunktion och de mätnormallabora-
torier som VTT har utsett. 
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8 §  

Kraven på nationella mätnormallaboratorier 

VTT utser ett laboratorium till ett nationellt 
mätnormallaboratorium och bestämmer vilka 
nationella mätnormaler laboratoriet ska upp-
rätthålla efter att laboratoriet har gett sitt 
samtycke och VTT har ingått ett avtal enligt 
11 § med laboratoriet samt då VTT har utrett 
att 

1) laboratoriets verksamhet uppfyller de 
krav på metrologisk och teknisk kompetens, 
objektivitet och tillförlitlighet som närmare 
bestäms genom förordning av statrådet, 

2) laboratoriet förmår sörja för att de upp-
gifter som det har fått förblir konfidentiella 
enligt vad som närmare bestäms genom för-
ordning av statsrådet, och 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

9 §  

Uppgifterna för nationella mätnormallabora-
torier 

— — — — — — — — — — — — — —  
VTT kan besluta om avvikelse från skyl-

digheten enligt 1 mom. för ett nationellt mät-
normallaboratorium att bedriva metrologisk 
forskning i anknytning till upprätthållande 
och utvecklande av de nationella mätnorma-
lerna, om det med tanke på intressentgrup-
pernas centrala behov finns tillgång till na-
tionella mätnormaler med tillräcklig metro-
logisk noggrannhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  

Tillsynen över nationella mätnormallabora-
torier 

VTT utövar tillsyn över de nationella mät-
normallaboratorier som VTT har utsett. 

VTT ska återkalla ett beslut genom vilket 
VTT utsett ett nationellt mätnormallaborato-
rium, om laboratoriet inte uppfyller kraven 

enligt 8 § eller sköter sina uppgifter enligt 
denna lag. 
 

11 §  

Avtal med nationella mätnormallaboratorier 

VTT ska med ett nationellt mätnormallabo-
ratorium som VTT har utsett närmare avtala 
om skötseln av de uppgifter som laboratoriet 
har enligt 9 och 12 § och om ersättning för 
eventuella kostnader. Dessutom ska VTT 
med det nationella mätnormallaboratoriet 
komma överens om nödvändiga arrangemang 
för att tillsynen över laboratoriet ska kunna 
utövas. 
 

12 §  

Ordnande av kalibreringar 

VTT ska se till att det finns tillgång till ka-
libreringar med tillräcklig och tillförlitlig 
noggrannhet.  Dessutom ska VTT ordna till-
gången till internationellt spårbara kalibre-
ringar, om en nationell mätnormal enligt 5 § 
2 mom. inte har upprättats. 

VTT ska dessutom sörja för tillgången på 
spårbara kalibreringar av mätnormalerna för 
de kalibreringslaboratorier som har ackredi-
terats med stöd av lagen om konstaterande av 
tillförlitligheten hos tjänster för bedömning 
av överenskommelse med kraven 
(920/2005).  Vid behov ska nationella mät-
normallaboratorier som VTT utsett användas 
som hjälp. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 §  

Officiella kalibreringsintyg 

VTT och de nationella mätnormallaborato-
rierna ska utfärda officiella kalibreringsintyg 
över sådana kalibreringar av mätinstrument 
som de utfört enligt denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
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6. 

Lag 

om ändring av gentekniklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gentekniklagen (377/1995) 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom., sådana de lyder, 5 § 

2 mom. i lag 847/2004 och 6 § 2 mom. i lag 955/2010, som följer: 
 

5 § 

Gentekniknämnden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Nämndens medlemmar ska företräda åt-

minstone jord- och skogsbruksministeriet, 
arbets- och näringsministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet. I 
nämnden ska också finnas företrädare för 
etisk expertis. 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 § 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrätt-
ningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sakkunnigmyndigheter och sakkunnigin-

rättningar inom genteknikområdet är inom 
respektive verksamhetsområde Livsmedels-
säkerhetsverket, Institutet för hälsa och väl-
färd, Säkerhets- och utvecklingscentret för 
läkemedelsområdet, Forskningscentralen för 
jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogs-
forskningsinstitutet, Vilt- och fiskeriforsk-
ningsinstitutet, Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården, Finlands miljö-
central, Arbetshälsoinstitutet och dessutom 
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

————— 
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7. 

Lag 

om upphävande av 6 § i lagen om bolagisering av de funktioner vid Statens tekniska forsk-
ningscentral som hänför sig till utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs 6 § i lagen om 

bolagisering av de funktioner vid Statens 
tekniska forskningscentral som hänför sig till 
utvecklingen och förvaltningen av intressefö-
retag (850/2009). 

 
2 § 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
 

————— 
 

Helsingfors den 28 maj 2014 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Näringsminister Jan Vapaavuori 
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Bilagor 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Lag 

om ändring av lagen om Säkerhets- och kemikalieverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Säkerhets- och kemikalieverket (1261/2010) 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten 

och 4 § 4 mom., sådant det sistnämnda lyder i lag 766/2013, samt  
fogas till 2 § 1 mom. en ny 5 punkt, till 2 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2—4 mom. 

blir 3—5 mom., till lagen en ny 2 a §, till 4§, sådan den lyder delvis ändrad i lag 766/2013, ett 
nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., och till lagen en ny 5 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Uppgifter 

Säkerhets- och kemikalieverket har till 
uppgift att övervaka och främja 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) kemikaliesäkerhet, samt 
4) växtskyddsmedlens säkerhet och kvalitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §  

Uppgifter 

Säkerhets- och kemikalieverket har till 
uppgift att övervaka och främja 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) kemikaliesäkerhet, 
4) växtskyddsmedlens säkerhet och kvali-

tet, och 
5) systemet för konstaterande av kompetens 

(ackrediteringssystemet). 
Säkerhets- och kemikalieverket ska dessut-

om sköta uppgifter i anslutning till bedöm-
ning av kompetensen hos bedömningsorgan 
och ackreditering av bedömningsorgan i en-
lighet med vad som föreskrivs särskilt genom 
förordning av statsrådet. För skötseln av 
denna uppgift har Säkerhets- och kemikalie-
verket en ackrediteringsenhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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2 a §  

Nationellt ackrediteringsorgan 

De uppgifter som ansluter sig till ackredi-
teringssystemet sköts av Säkerhets- och ke-
mikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackredi-
teringstjänsten FINAS) i egenskap av natio-
nellt ackrediteringsorgan. 

Ackrediteringstjänsten FINAS kan inom 
ramen för statsbudgeten sluta avtal med ut-
ländska organisationer om ömsesidigt er-
kännande av kompetens.  

 
4 § 

Ledning och beslutanderätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Generaldirektören kan i enskilda fall förbe-

hålla sig rätten att avgöra ett ärende som an-
nars ska avgöras av en underordnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 §  

Ledning och beslutanderätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Generaldirektören kan i enskilda fall förbe-

hålla sig rätten att avgöra andra ärenden än 
sådana som gäller ackrediteringssystemet el-
ler ett ackrediteringsärende och som annars 
ska avgöras av en underordnad.   

De ärenden som hör till ackrediteringsen-
heten avgörs av delegationen för ackredite-
ringsärenden, chefen för ackrediteringsenhe-
ten eller någon annan tjänsteman med befo-
genhet enligt arbetsordningen. Chefen för 
ackrediteringsenheten avgör andra ackredi-
teringsärenden inom ackrediteringssystemet 
än  de som avses i 5 a §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 5 a §  

Delegationen för ackrediteringsärenden 

Ackrediteringsenhetens verksamhet styrs 
och övervakas av delegationen för ackredite-
ringsärenden. 

Arbets- och näringsministeriet tillsätter de-
legationen för ackrediteringsärenden för tre 
år i sänder. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om delegationens uppgifter, 
sammansättning, arvoden och beslutanderätt. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
Ackrediteringsenheten vid Säkerhets- och 

kemikalieverket fortsätter den verksamhet 
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som ackrediteringsenheten vid Mätteknikcen-
tralen bedrivit.  

Delegationen för ackrediteringsärenden, 
som tillsattes av arbets- och näringsministe-
riet den 29 oktober 2013, fortsätter sin verk-
samhet till utgången av sin mandatperiod. 

Om det i någon annan lag eller med stöd 
av den utfärdade bestämmelser hänvisas till 
ackrediteringsenheten vid Mätteknikcentra-
len, ska det anses att hänvisningen avser ac-
krediteringsenheten vid Säkerhets- och kemi-
kalieverket. 

Den personal i arbetsavtals- och tjänste-
förhållande vid Mätteknikcentralen som vid 
lagens ikraftträdande sköter de uppgifter en-
ligt lagen om mätteknikcentralen 
(1149/1990) som överförs till Säkerhets- och 
kemikalieverket samt motsvarande tjänster 
och uppgifter överförs till Säkerhets- och 
kemikalieverket när denna lag träder i kraft. 
För överföringen av en tjänst och uppgift be-
hövs inte tjänstemannens eller arbetstaga-
rens samtycke, om inte tjänsten eller uppgif-
ten överförs till en annan pendlingsregion. 

Den personal i arbetsavtals- och tjänste-
förhållande som sköter visstidsuppgifter 
övergår till anställning hos Säkerhets- och 
kemikalieverket för den tid visstidsanställ-
ningen varar. 

De anställda som övergår behåller de rät-
tigheter och skyldigheter som vid överföring-
en gäller enligt sina anställningsförhållan-
den. 

Löner som är högre än månadslönen enligt 
Säkerhets- och kemikalieverkets lönesystem 
garanteras under förutsättning att personens 
uppgifter vid Säkerhets- och kemikalieverket 
till sin kravnivå motsvarar minst uppgifterna 
vid Mätteknikcentralen. Personen har i så 
fall rätt till ett lönetillägg som motsvarar 
skillnaden mellan den månadslön som har 
betalats av Mätteknikcentralen och den må-
nadslön som betalas av Säkerhets- och kemi-
kalieverket. 

——— 
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4. 

Lag 

om ändring av 3 och 4 § i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för be-
dömning av överensstämmelse med kraven 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överens-

stämmelse med kraven (920/2005) 3 § och 4 § 1 mom. 11 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Förhållandet till annan lagstiftning 

Hänvisas det någon annanstans i lagstift-
ningen till ackreditering eller därmed jämför-
bar bedömning av kompetens som görs av 
mätteknikcentralen eller av dess ackredite-
ringsenhet, skall denna lag tillämpas. 

3 §  

Förhållandet till annan lagstiftning 

Hänvisas det någon annanstans i lagstift-
ningen till ackreditering eller därmed jämför-
bar bedömning av kompetens som görs av 
ackrediteringsenheten, ska denna lag tilläm-
pas. 

 
4 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) ackrediteringsenhet mätteknikcentra-
lens ackrediteringsenhet. 

 

4 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) ackrediteringsenhet Säkerhets- och 

kemikalieverkets ackrediteringsenhet. 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 
De ackrediteringsbeslut som Mätteknikcen-

tralens ackrediteringsenhet har meddelat in-
nan denna lag trädde i kraft förblir i kraft i 
enlighet med villkoren för dem. 

Ärenden som har anhängiggjorts för kon-
staterande av kompetensen hos organ som 
bedriver testning, kontroll, certifiering och 
kalibrering och som är anhängiga när denna 
lag träder i kraft ska behandlas och avgöras 
enligt denna lag. 

——— 
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5. 

Lag 

om ändring av lagen om måttenheter och mätnormalsystem 

I enlighet med rikdagens beslut 
upphävs i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993) 15 och 16 §, 
ändras 3 § 2 och 3 mom., 4 § 2 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 § 2 mom., 7 §, det inledande 

stycket samt 1 och 2 punkten i 8 §, 9 § 2 mom., 10 och 11 §, 12 § 1 och 2 mom. samt 13 § 1 
mom., av dem 9 § 2 mom. och 12 § 2 mom. sådana de lyder i lag 496/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Måttenhetssystemet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grundenheterna definieras närmare genom 

förordning. Genom förordning stadgas också 
om sådana andra måttenheter som definieras 
utgående från grundenheterna och om multip-
lerna av grundenheterna och de andra mått-
enheterna. 

Genom förordning stadgas om tids- och 
temperaturskalorna. 
 

3 §  

Måttenhetssystemet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet kan när-

mare bestämmelser utfärdas om grundenhe-
terna och om sådana andra måttenheter som 
bestäms utifrån dessa och om multiplerna av 
grundenheterna och andra måttenheter.   

 
Genom förordning av statsrådet kan när-

mare bestämmelser utfärdas om tids- och 
temperaturskalorna och om Finlands officiel-
la tid. 

 
4 § 

Användningen av måttenheterna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning kan användningen av 

andra måttenheter än de som baserar sig på 
det internationella måttenhetssystemet tillåtas 
inom specialbranscher. 
 

4 §  

Användningen av måttenheterna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet kan be-

stämmelser utfärdas om att användning av 
andra måttenheter än de som baserar sig på 
det internationella måttenhetssystemet är till-
låtna inom specialbranscher.  
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5 § 

Nationella mätnormaler 

— — — — — — — — — — — — — —  
Handels- och industriministeriet avgör i 

vilken omfattning nationella mätnormaler 
upprätthålls över de måttenheter som nämns i 
1 mom. Mätteknikcentralen gör framställ-
ningar till ministeriet om upprättande av na-
tionella mätnormaler. 
 

Mätteknikcentralen skall se till att de natio-
nella mätnormaler som har upprättats med 
stöd av 2 mom. upprätthålls. 

5 §  

Nationella mätnormaler 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbets- och näringsministeriet avgör i vil-

ken omfattning nationella mätnormaler upp-
rätthålls över de måttenheter som nämns i 
1 mom. Teknologiska forskningscentralen 
VTT Ab (VTT) lämnar till arbets- och när-
ingsministeriet förslag om upprättande av na-
tionella mätnormaler. 

VTT skall se till att de nationella mätnor-
maler som har upprättats med stöd av 2 mom. 
upprätthålls. 

 
6 §  

Mätnormalers spårbarhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mätteknikcentralen skall se till att de natio-

nella mätnormalerna kan spåras enligt 
1 mom. 

6 §  

Mätnormalers spårbarhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
VTT ska se till att de nationella mätnorma-

lerna kan spåras enligt 1 mom. 

 
7 § 

Verkställande av det nationella mätnormalsy-
stemet 

Mätteknikcentralen svarar för den allmänna 
verkställigheten och för utvecklandet av det 
nationella mätnormalsystemet samt leder och 
övervakar det. 

Uppgifterna i anknytning till det nationella 
mätnormalsystemet sköts av nationella mät-
normallaboratorier, vilka är mätteknikcentra-
len och de laboratorier som centralen utser. 

7 §  

Verkställande av det nationella mätnormal-
systemet 

VTT svarar för det allmänna genomföran-
det och utvecklandet av det nationella mät-
normalsystemet samt styr och övervakar det-
ta. 

I upprätthållandet av det nationella mät-
normalsystemet och i skötseln av uppgifterna 
inom detta bistås VTT av nationella mätnor-
mallaboratorier. Som sådana verkar VTT:s 
mätteknikfunktion och de mätnormallabora-
torier som VTT har utsett. 

 
8 § 

Kraven på nationella mätnormallaboratorier 

Mätteknikcentralen utser ett laboratorium 
till ett nationellt mätnormallaboratorium och 
bestämmer vilka nationella mätnormaler la-
boratoriet skall upprätthålla efter att laborato-
riet har gett sitt samtycke och centralen har 
ingått ett avtal enligt 11 § med laboratoriet 
samt då centralen har utrett att 

8 §  

Kraven på nationella mätnormallaboratorier 

VTT utser ett laboratorium till ett nationellt 
mätnormallaboratorium och bestämmer vilka 
nationella mätnormaler laboratoriet ska upp-
rätthålla efter att laboratoriet har gett sitt 
samtycke och VTT har ingått ett avtal enligt 
11 § med laboratoriet samt då VTT har utrett 
att 
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1) laboratoriets verksamhet uppfyller de 
krav på metrologisk och teknisk kompetens, 
objektivitet och tillförlitlighet som närmare 
stadgas genom förordning, 

2) laboratoriet kan se till att uppgifter som 
det fått förblir konfidentiella enligt vad som 
närmare anges i en förordning och 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

1) laboratoriets verksamhet uppfyller de 
krav på metrologisk och teknisk kompetens, 
objektivitet och tillförlitlighet som närmare 
bestäms genom förordning av statrådet, 

2) laboratoriet förmår sörja för att de upp-
gifter som det har fått förblir konfidentiella 
enligt vad som närmare bestäms genom för-
ordning av statsrådet, och 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
9 § 

Uppgifterna för nationella mätnormallabora-
torier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mätteknikcentralen kan besluta om avvikel-

se från skyldigheten enligt 1 mom. för ett na-
tionellt mätnormallaboratorium att bedriva 
metrologisk forskning i anknytning till upp-
rätthållande och utvecklande av de nationella 
mätnormalerna, om det med tanke på intres-
sentgruppernas centrala behov finns tillgång 
till nationella mätnormaler med tillräcklig 
metrologisk noggrannhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 §  

Uppgifterna för nationella mätnormallabora-
torier 

— — — — — — — — — — — — — —  
VTT kan besluta om avvikelse från skyl-

digheten enligt 1 mom. för ett nationellt mät-
normallaboratorium att bedriva metrologisk 
forskning i anknytning till upprätthållande 
och utvecklande av de nationella mätnorma-
lerna, om det med tanke på intressentgrup-
pernas centrala behov finns tillgång till na-
tionella mätnormaler med tillräcklig metro-
logisk noggrannhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 § 

Tillsynen över nationella mätnormallaborato-
rier 

Mätteknikcentralen utövar tillsyn över de 
nationella mätnormallaboratorier som den har 
utsett. 

Mätteknikcentralen skall återkalla ett beslut 
genom vilket den utsett ett nationellt mät-
normallaboratorium, om laboratoriet inte upp-
fyller kraven enligt 8 § eller sköter sina upp-
gifter enligt denna lag. 

10 §  

Tillsynen över nationella mätnormallabora-
torier 

VTT utövar tillsyn över de nationella mät-
normallaboratorier som VTT har utsett. 

 
VTT ska återkalla ett beslut genom vilket 

VTT utsett ett nationellt mätnormallaborato-
rium, om laboratoriet inte uppfyller kraven 
enligt 8 § eller sköter sina uppgifter enligt 
denna lag. 

 
11 § 

Avtal med nationella mätnormallaboratorier 

Mätteknikcentralen skall med ett nationellt 
mätnormallaboratorium som den har utsett 
närmare avtala om skötseln av de uppgifter 
som laboratoriet har enligt 9 och 12 § och om 
ersättning för eventuella kostnader. Dessutom 
skall centralen med laboratoriet komma över-
ens om behövliga arrangemang för att tillsy-

11 §  

Avtal med nationella mätnormallaboratorier 

VTT ska med ett nationellt mätnormallabo-
ratorium som VTT har utsett närmare avtala 
om skötseln av de uppgifter som laboratoriet 
har enligt 9 och 12 § och om ersättning för 
eventuella kostnader. Dessutom ska VTT med 
det nationella mätnormallaboratoriet komma 
överens om nödvändiga arrangemang för att 
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nen över laboratoriet skall kunna utövas. tillsynen över laboratoriet ska kunna utövas. 
 

12 § 

Ordnande av kalibreringar 

Mätteknikcentralen skall se till att det finns 
tillgång till kalibreringar med tillräcklig och 
tillförlitlig noggrannhet. Dessutom skall cen-
tralen ordna tillgången till internationellt 
spårbara kalibreringar, om en nationell mät-
normal enligt 5 § 2 mom. inte har upprättats. 

Mätteknikcentralen skall dessutom sörja för 
tillgången till spårbara kalibreringar av mät-
normalerna för de kalibreringslaboratorier 
som har ackrediterats med stöd av lagen om 
konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster 
för bedömning av överenskommelse med 
kraven (920/2005). Vid behov skall nationella 
mätnormallaboratorier som centralen utsett 
användas som hjälp. 
— — — — — — — — — — — — — —  

12 §  

Ordnande av kalibreringar 

VTT ska se till att det finns tillgång till ka-
libreringar med tillräcklig och tillförlitlig 
noggrannhet.  Dessutom ska VTT ordna till-
gången till internationellt spårbara kalibre-
ringar, om en nationell mätnormal enligt 5 § 
2 mom. inte har upprättats. 

VTT ska dessutom sörja för tillgången på 
spårbara kalibreringar av mätnormalerna för 
de kalibreringslaboratorier som har ackredi-
terats med stöd av lagen om konstaterande av 
tillförlitligheten hos tjänster för bedömning 
av överenskommelse med kraven (920/2005).  
Vid behov ska nationella mätnormallaborato-
rier som VTT utsett användas som hjälp. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
13 § 

Officiella kalibreringsintyg 

Mätteknikcentralen och de nationella mät-
normallaboratorierna skall utfärda officiella 
kalibreringsintyg över sådana kalibreringar av 
mätinstrument som de utfört enligt denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

13 §  

Officiella kalibreringsintyg 

VTT och de nationella mätnormallaborato-
rierna ska utfärda officiella kalibreringsintyg 
över sådana kalibreringar av mätinstrument 
som de utfört enligt denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
15 § 

Närmare stadganden 

Om de uppgifter som enligt denna lag hör 
till mätteknikcentralen stadgas närmare ge-
nom förordning. 

Närmare stadganden om verkställigheten 
av denna lag utfärdas vid behov genom för-
ordning. 
 

(upphävs 15 §) 

 
16 § 

Meddelande av föreskrifter och anvisningar 

Handels- och industriministeriet meddelar 
vid behov närmare föreskrifter om tillämp-
ningen av en förordning som har utfärdats 

(upphävs 16 §) 
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med stöd av denna lag. 
Mätteknikcentralen kan meddela de natio-

nella mätnormallaboratorierna närmare an-
visningar om verkställande av det nationella 
mätnormalsystemet. 
 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
——— 
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6. 

Lag 

om ändring av gentekniklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gentekniklagen (377/1995) 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom., sådana de lyder, 5 § 

2 mom. i lag 847/2004 och 6 § 2 mom. i lag 955/2010, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Gentekniknämnden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Nämndens medlemmar skall företräda åt-

minstone handels- och industriministeriet, 
jord- och skogsbruksministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet och miljöministeriet. I 
nämnden skall också finnas företrädare för 
etisk expertis. 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Gentekniknämnden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Nämndens medlemmar ska företräda åt-

minstone jord- och skogsbruksministeriet, 
arbets- och näringsministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet. I 
nämnden ska också finnas företrädare för 
etisk expertis. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
6 § 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrätt-
ningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sakkunnigmyndigheter och sakkunnigin-

rättningar inom genteknikområdet är inom re-
spektive verksamhetsområde Arbetshälsoin-
stitutet, Finlands miljöcentral, Forskningscen-
tralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, 
Institutet för hälsa och välfärd, Livsmedels-
säkerhetsverket, Skogsforskningsinstitutet, 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet, Teknologiska forskningscen-
tralen VTT, Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården samt Vilt- och fiske-
riforskningsinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrätt-
ningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sakkunnigmyndigheter och sakkunnigin-

rättningar inom genteknikområdet är inom 
respektive verksamhetsområde Livsmedels-
säkerhetsverket, Institutet för hälsa och väl-
färd, Säkerhets- och utvecklingscentret för 
läkemedelsområdet, Forskningscentralen för 
jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogs-
forskningsinstitutet, Vilt- och fiskeriforsk-
ningsinstitutet, Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården, Finlands miljö-
central, Arbetshälsoinstitutet och dessutom 
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.  
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