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Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa liikkeen luovutuksen soveltamisala kunnallisten palvelujen 
yksityistämisen eri muodoissa.  Tutkimusongelma on siten se, milloin kunnallisten palvelujen yksityistämisessä 
on kyse liikkeen luovutuksesta. Tutkimuksen kysymyksenasettelu on siten: 1. Millaisia kunnallisten palvelujen 
yksityistämisen muotoja kuntasektorilla esiintyy ja tähän liittyen milloin kunnallisten palvelujen yksityistämisessä 
on kyse liikkeen luovutuksesta? ja 2. Millaisia vaikutuksia kunnallisten palvelujen yksityistämisellä on kunnallisen 
henkilöstön asemaan? Tarkoituksena on nimenomaan pohtia sitä, mitä eri työntekijäryhmille merkitsee se, onko 
kyseessä liikkeen luovutus vai ei. Kunnan palvelujen yksityistäminen ja siihen liittyvät liikkeen luovutukset ovat 
olleet vaihtelevien käytäntöjen alaisia. Näin ollen on tarpeellista systematisoida kuntien palvelujen yksityistämistä 
ja siihen liittyvää liikkeen luovutusta sekä tehdä tulkintasuosituksia asiaan liittyvistä ongelmakohdista. Tässä 
tutkimuksessa tätä asiaa tarkastellaan lainopillisella menetelmällä. 

Tutkimuksessa luodaan aluksi katsaus aikaisempaan tutkimukseen ja määritellään yksityistämisen 
lainsäädännöllinen perusta ja yksityistämisen käsite. Seuraavaksi luodaan katsaus yksityistämiskäsitteeseen 
tarkastelemalla neljää yksityistämistä käsittelevää väitöskirjaa.  Yritysjärjestelyjen laajuutta tarkastellaan 
empiirisellä tarkastelulla. Tämän jälkeen tarkastellaan sitä, mitä liikkeen luovutus tarkoittaa ensinnäkin 
liikkeenluovutusdirektiivin ja toisaalta kansallisen sääntelyn kannalta. Seuraavaksi tarkastellaan kunnallisten 
palvelujen yksityistämisen muotoja ja liikkeen luovutuksen soveltamisalaa. Vertailuna tarkastellaan Ruotsin 
yksityistämisen käytäntöjä. Lopuksi erilaisia liikkeenluovutustilanteita vertaillaan ja tehdään yhteenvetoa. 

Yhteenvedossa todetaan, että materiaalinen yksityistäminen mahdollistaa liikkeen luovutuksen, funktionaalinen 
yksityistäminen voi olla liikkeen luovutus Spijkers –kriteerien täyttyessä, organisatorinen yksityistäminen 
mahdollistaa liikkeen luovutuksen vastikkeen tai apportin avulla, formaalinen yksityistäminen ei ole koskaan 
liikkeen luovutus ja julkisen varallisuuden yksityistäminen voi olla liikkeen luovutusta esimerkiksi organisatorisen 
yksityistämisen yhteydessä. De lege ferenda ehdotuksiin antoivat aihetta liikkeen luovutuksen hajanainen sääntely 
eri laeissa, palvelussuhteiden muuttaminen yhteen muotoon, liikkeen luovutuksen sääntely kunnallisesta 
viranhaltijasta annetussa laissa, virkasuhteen jatkuvuusperiaate laittomassa irtisanomistilanteessa, kun 
muutoksenhakuprosessin aikana on tehty liikkeen luovutus, virkasuhteisen oikeus kieltäytyä siirtymästä liikkeen 
luovutuksessa uuden työnantajan palvelukseen ja palvelussuhteiden oikeusturvan hakemisen keston rajoittaminen. 
Lopussa luodaan katsaus sote-uudistuksen liikkeen luovutuksen problematiikkaan ja tehdään yhteenvetoa 
erilaisista kunnan toiminnan uudelleenjärjestelymuodoista.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Kunnallisten palvelujen tilanne 2010 -luvulla 

Suomen valtion taloustilanne on vähitellen ajautunut vaikeuksiin valtionvelan kasvun ja kansantalouden 

suhteellisen kilpailukyvyn selkeän alentumisen myötä 2010-luvulla.1 Tilannetta on yritetty korjata 

myymällä valtionyhtiöiden omistusosuuksia, kuten Rautaruukin ja Altian osalta on jo tapahtunut. 

Kunnallisina säästökeinoina on nähty olevan kuntien keskittäminen suurempiin kokonaisuuksiin sekä 

myös kunnallisten palvelujen yksityistäminen. 

Kuntien menot muodostavat valtion menoista huomattavan osuuden, sillä kuntien ja kuntayhtymien 

menot olivat 44,0 miljardia euroa vuonna 2015. Näistä henkilöstökulut muodostivat 21,1 miljardia euroa, 

palvelujen ostot 9,1 miljardia euroa ja materiaalin ostot 3,5 miljardia euroa.2 Valtion talousarvio vuodelle 

2018 on 55,7 miljardia euroa ollen 3,0 miljardia euroa alijäämäinen.3 Näistä luvuista voidaan helposti 

nähdä, että kunta-ala ja sen palvelutuotannon ja henkilöstöasioiden ratkaisumallit ovat 

yhteiskunnallisesti hyvin merkittävä asia. 

1.2 Kunnallisten palvelujen yksityistämisen aikaisempi tutkimus 

Kunnallisten palvelujen yksityistämistä on tutkittu Suomessa melko vähän. Aimo Ryynänen on laatinut 

vuoden 1987 tutkimuksessaan ”Yksityistäminen lainsäädännössä” kokonaiskuvan siitä, miten 

lainsäädäntö mahdollistaa erilaatuisen yksityistämisen.4 Kaarlo Tuori on teoksessa ”Oikeus, valta ja 

demokratia” luokitellut yksityistämiskäsitteen kolmeen eri luokkaan.5 Jorma Rasinmäki on laatinut 

väitöskirjan ”Yksityistäminen kunnallishallinnossa – Hallinto-oikeudellinen tutkimus yksityistämisen 

oikeudellisista taustoista, edellytyksistä, rajoituksista, muodoista ja vaikutuksista”, joka on hallinto-

                                                           
1 Maliranta 2014, s. 28. 
2 Suomen Kuntaliitto 2017a, kohta Kuntien ja kuntayhtymien menot ja tulot; Valtion ja kuntien julkiset hankinnat olivat 
vuonna 2013 yhteensä 34 miljardia euroa, mikä oli n. 18 % bruttokansantuotteesta (BKT). HILMA:ssa oli n. 20 miljardin 
euron hankinnat vuonna 2014. Halonen luennot 2017. 
3 Valtioneuvosto 2017, kohta Yhteenveto. 
4 Ryynänen 1987. 
5 Tuorin yksityistämisryhmät ovat karkeasti ottaen julkisten palvelujen altistaminen markkinamekanismeille, yksilöllinen 
omavastuun korostus ja itsehallintoidea. Tuori 1990, s. 148–149. 
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oikeudellinen tutkimus yksityistämisen oikeudellisista taustoista, edellytyksistä, rajoituksista, muodoista 

ja vaikutuksista.6  

Sektorikohtaista yksityistämistutkimusta edustaa Jorma Hukan ja Tapio Katkon selvitys 

”Yksityistäminen vesihuollossa?”.7 Tutkimuksen lähestymistapa on yhdistelmä insinööritieteitä, 

kehitystutkimusta, institutionaalista taloushistoriaa sekä tulevaisuudentutkimusta.8 

Perusoikeusuudistuksen jälkeen uudemmassa 2000-luvulla tehdyssä tutkimuksessa Marja Sutela on 

puolestaan tarkastellut sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisen oikeudellisia reunaehtoja julkaisussa 

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistaminen – Oikeudelliset reunaehdot”, mutta hänen työssään ei 

käsitellä henkilöstön asemaa ulkoistamisessa.9 Sini Sallinen on tutkinut yksityistämistä väitöskirjassaan 

”Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot”.10 Marietta Keravuori-Rusanen 

on tutkinut yksityistämistä valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta väitöskirjassaan ”Yksityinen 

julkisen vallan käyttäjänä – Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus julkisen hallintotehtävän antamisesta 

muulle kuin viranomaiselle”.11  

Uusimmassa Mikko Komulaisen väitöskirjassa ”Ulkoistaminen kunnissa. Oikeudellinen tutkimus 

ulkoistamisen ilmenemismuodoista ja vaikutuksista sekä ulkoistamisen rajoituksista ja sille asetettavista 

vaatimuksista yhtenä kunnallisen palvelujen tuottamismuotona” yksityistämistä on tarkasteltu 

ulkoistamisen näkökulmasta12, mutta henkilöstön aseman tarkastelu jäi hänen työssään vähäiseksi. 

Yksityistämisen vaikutukset henkilöstön asemaan voivat hänen mukaansa kuitenkin olla eri 

kohdealueilla hyvin erilaisia.13 Matti Muukkonen on tarkastellut artikkelissaan ”Ulkoistaminen ja 

perustuslainsäätäjän tahto” yksityistämistä ulkoistamisen ja perustuslainsäätäjän tahdon näkökulmasta.14 

Raija Huhtanen on tarkastellut artikkelissaan ”Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistäminen: 

oikeudellinen näkökulma” sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistämistä oikeudellisesta näkökulmasta.15 

                                                           
6 Rasinmäki 1997. 
7 Hukka – Katko 1999. 
8 Ibid., s. 12. 
9 Sutela Edilex 2003. 
10 Sallinen 2007. 
11 Keravuori-Rusanen 2008. 
12 Komulainen 2010. 
13 Ibid., s. 542. 
14 Muukkonen Edilex 2012. 
15 Huhtanen 2012. 
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Liikkeen luovutusta ja työntekijöiden suojeluperiaatetta on tutkittu aikaisemmin Helena Lamposen 

väitöskirjassa ”The Principle on Employee Protection in a Merger and a Transfer of an Undertaking”.16 

1.3 Tutkimusongelma, tutkimuskysymys, tutkimusmetodi ja tutkimuksen rakenne 

Kunnallisten palvelujen yksityistäminen voi tapahtua muun muassa liikkeen luovutuksella. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa liikkeen luovutuksen soveltamisala kunnallisten palvelujen 

yksityistämisen eri muodoissa. Tutkimusongelma on siten se, milloin kunnallisten palvelujen 

yksityistämisessä on kyse liikkeen luovutuksesta. Tämän tutkimuksen keinona on selvittää keskeiset 

yksityistämisen muodot kuntasektorilla, jolloin tarkastellaan myös sitä, milloin on kyse liikkeen 

luovutuksesta.  

Tutkimuksen kysymyksenasettelu on siten: 

1. Millaisia kunnallisten palvelujen yksityistämisen muotoja kuntasektorilla esiintyy? 

1.1 Milloin kunnallisten palvelujen yksityistämisessä on kyse liikkeen luovutuksesta? 

2. Millaisia vaikutuksia kunnallisten palvelujen yksityistämisellä on kunnallisen henkilöstön 

asemaan? 

Tarkoituksena on nimenomaan pohtia sitä, mitä eri työntekijäryhmille merkitsee se, onko kyseessä 

liikkeen luovutus vai ei. 

Liikkeen luovutusta koskevan sääntelyn keskeisimpänä oikeuspoliittisena tarkoituksena on 

työntekijöiden aseman turvaamisen sellaisissa yritystoiminnan muutoksissa, joissa työnantaja vaihtuu 

toiseksi17 luovutuksen kohteena olevan liiketoimintakokonaisuuden säilyessä samana tai ainakin saman 

tyyppisenä luovutuksen jälkeen. Toisaalta myös luovutuksen saajalla voi olla intressi varmistaa 

työvoiman siirtyminen liikkeen luovutuksessa.  

Kuntien palvelujen yksityistäminen ja siihen liittyvät liikkeen luovutukset ovat olleet vaihtelevien 

käytäntöjen alaisia. Näin ollen on tarpeellista systematisoida kuntien palvelujen yksityistämistä ja siihen 

liittyvää liikkeen luovutusta sekä tehdä tulkintasuosituksia asiaan liittyvistä ongelmakohdista. Tässä 

                                                           
16 Lamponen 2009. 
17 Kunnallisten palvelujen yksityistämisessä kunnallinen työnantaja vaihtuu yksityiseen työnantajaan tai ainakin 
toimintamuoto vaihtuu yritysmuotoon. 
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tutkimuksessa tätä asiaa tarkastellaan lainopillisella metodilla.18 Luvussa 3 Yritysjärjestelyjen laajuus 

yritysjärjestelyjä tarkastellaan kvantitatiivisesti ja siinä on kyse empiirisestä tarkastelusta.19 Samoin 

luvun 1 Johdanto ensimmäinen alaluku sisältää empiiristä tietoa. 

Tutkimus rakentuu seuraavasti. Aluksi luvussa 1 Johdanto luodaan katsaus kunnallisten palvelujen 

tilanteeseen 2010-luvulla, yksityistämiseen tutkimuskohteena, kuvataan tutkimusongelma, 

tutkimuskysymys, metodi ja tutkimuksen rakenne sekä annetaan keskeiset yksityistämisen ja liikkeen 

luovutuksen määritelmät. Luvussa 2 tehdään yksityistämisen käsiteanalyysi tarkastelemalla neljää 

yksityistämistä käsittelevää väitöskirjaa. Luvussa 3 tarkastellaan yritysjärjestelyjen laajuutta. Luvussa 4 

tarkastellaan mitä liikkeen luovutus tarkoittaa ensinnäkin liikkeenluovutusdirektiivin20 ja toisaalta 

kansallisen sääntelyn kannalta. Luvussa 5 tarkastellaan kunnallisten palvelujen yksityistämisen muotoja 

ja liikkeen luovutuksen soveltamisalaa. Yksityistämistapauksissa liikkeen luovutus voi periaatteessa 

perustua lakiin tai sitten pelkästään kunnan tekemään hallinnolliseen päätökseen. Liikkeen luovutuksen 

tunnusmerkistö voi lisäksi täyttyä yhtiöosuuksien luovutuksissa ja erilaisissa alihankintatilanteissa. 

Luvussa 6 tarkastellaan Ruotsin tilannetta. Lopuksi luvussa 7 erilaisia liikkeenluovutustilanteita 

vertaillaan ja tehdään yhteenvetoa. 

1.4 Yksityistämisen lainsäädännöllinen perusta ja muita määritelmiä 

Yksityistämisen lainsäädännöllinen perusta on kuntalain (KuntaL, 410/2015) 9.1 § ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (STVOL, 733/1992) 4 §:n 1 

momentin 4 ja 5 kohta, joiden nojalla kunnille on annettu yleinen yksityistämissäännös. Kunnilla säilyy 

kuitenkin kuntalain 8.2 §:n mukaan palvelujen järjestämisvastuu. Ne eivät mahdollista tehtävien 

yksityistämistä, vaan kohdistuvat yksinomaan palvelujen yksityistämiseen. Yleissäännösten lisäksi 

lainsäädännössä on kuntalain 9.2 §:n mukaisesti yksityistämisen erityissäännöksiä, jotka voivat 

mahdollistaa myös tiettyjen tehtävien yksityistämisen. Lisäksi Suomen perustuslain (PL, 731/1999) 124 

§ rajoittaa yksityistämistä asettamalla ehtoja julkisen hallintotehtävien luovutukselle muulle kuin 

viranomaiselle.21 

                                                           
18 Ks. mm. Aarnio 1989, s. 31 ja Hirvonen 2011, s. 21–26. 
19 Myös lainopissa tarvitaan jonkinlaista reaalimaailmaa koskevaa tietoa. Näin Ervasti 2004, s. 13. 
20 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12. päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen 
tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä, EYVL, N:o L 82, 22.3.2001, s. 16–20. 
21 Vrt. Rasinmäki 1997, s. 26 ja 94; ks. myös Huhtanen 2012, s. 83–87. 
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Yksityistäminen: Yksityistämisellä tarkoitetaan niitä politiikoita ja toimenpiteitä jotka muuttavat 

vallitsevaa työnjakoa julkisen ja yksityisen sektorin välillä yksityisen sektorin painoarvon 

laajentumiseksi. Yksityistämisen muodot ovat 1) materiaalinen eli täydellinen; 2) funktionaalinen eli 

osittainen; 3) organisatorinen; 4) formaalinen yksityistäminen; sekä 5) julkisen varallisuuden 

yksityistäminen.22 

Alihankkija: Sellainen kolmas taho, joka osallistuu hankintasopimuksessa tarkoitettujen palveluiden 

tuottamiseen.23 

Alihankinta: Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu hankintasopimuksen mukaisten velvoitteiden 

täyttämisestä riippumatta, käyttääkö palveluntuottaja alihankkijoita. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä 

alihankkijan osuudesta kuten omastaan sekä vastaa siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan 

hankintasopimuksen mukaisia velvoitteita. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa 

hankintasopimuksessa nimettyä alihankkijaa tai olennaisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseen 

osallistuvaa alihankkijaa ilman tilaajan suostumusta. Tilaaja voi olla hyväksymättä palveluntuottajan 

esittämän korvaavan alihankkijan vain perustellusta syystä. Jos korvaavaa tilaajan hyväksymää 

alihankkijaa ei pystytä kohtuullisessa ajassa esittämään, tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus 

päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Palveluntuottajan on toimitettava tilaajan pyynnöstä 

selvitys palvelun tuottamisessa käyttämistään alihankkijoista. Palveluntuottajalla on tilaajan 

vaatimuksesta velvollisuus vaihtaa alihankkija, jos siihen kohdistuu julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) poissulkemisperuste. Jos alihankkijan 

vaihtaminen ei ole mahdollista, on tilaajalla oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi.24 

                                                           
22 Ilmaisu on kirjoittajan antama määritelmä yksityistämisen käsitteestä ja sen viisitasoisesta jaottelusta. Määritelmän 
kehittelyn pohjana ovat toimineet jo aikaisemmin annetut yksityistämisen määritelmät: Rasinmäki luokittelee yksityistämisen 
muodot materiaaliseksi eli täydelliseksi, funktionaaliseksi eli osittaiseksi, organisatoriseksi ja formaaliksi yksityistämiseksi, 
jotka kuuluvat kaikki Tuorin yksityistämisen luokittelun ensimmäiseen ryhmään. Rasinmäki tarkoittaa yksityistämisellä niitä 
politiikoita ja toimenpiteitä, jotka muuttavat tasapainoa julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Näin Rasinmäki 1997, s. 44; 
Kulla esittää näiden neljän lisäksi viidenneksi yksityistämisen muodoksi erotettavaksi, käytännössä tärkeän, julkisen 
varallisuuden yksityistämisen, joka toteutetaan usein käyttämällä organisatorisen yksityistämisen muotoja. Näin Kulla 2015, 
s. 34. 
23 Valtiovarainministeriö 2014, s. 9. 
24 Ibid., s. 10–11; HE 157/2000 vp, s. 65: Alihankinnalla tarkoitetaan tuotannon tai palvelujen ostamista yritysten ulkopuolelta. 
Alihankinnassa alihankkijan työntekijät ovat alihankkijan johdon ja valvonnan alaisina, vaikka tosiasiallinen työsuoritus 
tehtäisiinkin tilaajalle sen tiloissa.  
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Kunnan liikelaitos: Kunnan orgaani, joka toimii liiketaloudellisesti kunnanvaltuuston asettamien tulos- 

ja palvelutavoitteiden saavuttamiseksi.25 

Kunnan palvelu: Kunnan palveluilla tarkoitetaan muita kuin julkisen vallan käyttöä sisältäviä tai julkisia 

tehtäviä.26 Kunnan palvelu on asiakkaille suunnattu kunnan tehtävä. Asiakkaina voivat olla kuntalaiset, 

ihmiset kuntalaisuudesta riippumatta, yritykset ja yhteisöt, valtion viranomaiset ja muut 

kuntaorganisaation ulkopuoliset tahot.27 

Kunnan tehtävä: Kunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 2 luvussa. Kuntalain 7.1 §:n mukaan kunta 

hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät sekä laissa erikseen säädetyt tehtävät. Kunta voi 

kuntalain 7.2 §:n mukaan ottaa sopimuksella tehtäväkseen myös muita kuin itsehallintoonsa kuuluvia 

julkisia tehtäviä. Kunnan erityistoimialaan kuuluvat tehtävät, jotka kunnan eri lakeihin sisältyvien 

säännösten mukaan on hoidettava, ja yleiseen toimialaan kuuluvat tehtävät, jotka kunta omilla 

päätöksillään voi ottaa hoidettavakseen.28 

Liikkeen luovutus: Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan 

toiselle yritykselle tai julkisella sektorilla esimerkiksi virasto tai sen osa muutetaan yhtiöksi tai toiminta 

ulkoistetaan. Liikkeen luovutuksena ei kuitenkaan pidetä hallintoviranomaisten uudelleenorganisointia 

eikä hallinnollisten tehtävien siirtämistä viranomaiselta toiselle.29 

Palveluseteli: Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää 

sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään 

arvoon asti.30 

Taloudellinen toiminta: Taloudelliseksi toiminnaksi ei lähtökohtaisesti luokitella toimintaa, johon liittyy 

julkisen vallan käyttöä. Mutta taloudelliseksi toiminnaksi on puolestaan luokiteltu julkisen vallan 

                                                           
25 Rasinmäki 1997, s. 236. 
26 Harjula – Prättälä 2015, s. 202. 
27 Valtionvarainministeriö 2015, s. 17. 
28 Harjula – Prättälä, 2015, s. 161; Kunnilla oli valtiovarainministeriön tutkimuksen mukaan vuonna 2015 yhteensä 610 
laissa tai asetuksessa mainittua asiakkaalle suunnattua tehtävää tai palvelua, joka kuntien tulee toteuttaa tai jota kunnat voivat 
toteuttaa lainsäädännössä mainituin ehdoin. Valtionvarainministeriö 2015, s. 41. 
29 Hakala Kuntatyönantaja 2003, s. 24. 
30 Suomen kuntaliitto 2017b, kohta Palveluseteli. 
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käyttöön liittymättömät palvelut, joilla edistetään yleistä etua ja joilla ei tavoitella voittoa mutta joilla 

kilpaillaan sellaisten toimijoiden tarjonnan kanssa, jotka tavoittelevat voittoa.31  

Tilaaja-tuottajamalli: Tilaaja-tuottajamallilla tarkoitetaan tilaaja-tuottaja -toimintatavan sovellusta, jossa 

palvelun tilaaja ja tuottaja ovat organisatorisesti erotettu toisistaan ja siihen liittyvää yhteistyötä. Tilaaja-

tuottaja -toimintatapaa tai -mallia kutsutaan joskus myös sopimusohjausmalliksi tai ydinkunta-

palvelukunta-malliksi. Toimintatavan tunnusmerkkejä ovat sopimuksilla ohjaaminen ja tilaajan ja 

tuottajan välille luotava ostaja-myyjä-suhde.32 

Ulkoistaminen: Ulkoistamisella (outsourcing) tarkoitetaan sitä toimintaa, missä yritys hankkii jonkin 

tarvitsemansa suoritteen yrityksen ulkopuolelta sen sijaan, että tekisi suoritteen itse. Suorite voi olla 

esimerkiksi jonkin välituotteen valmistus tai liiketoimintaa tukeva palvelu, kuten vaikkapa tehtaan 

kunnossapito- ja huoltopalvelu. Ulkoistamisella voidaan laajemmassa mielessä tarkoittaa myös 

lopputuotteiden ostamista järjestelmätoimitusten osaksi sen sijaan, että ne valmistettaisiin 

järjestelmätoimittajan toimesta.33 

Kunnan palvelun ulkoistamisessa kunta tai kuntayhtymä ostaa palvelun joko yksityiseltä tai julkiselta 

palveluntuottajalta. Kunnan hankkiessa palveluja toiselta palveluntuottajalta kunnan on noudatettava 

hankintalakia. Hankinnoissa kilpailuttamisen kohteena on usein sopimus jonkin määrätyn palvelun 

tuottamisesta. Valintaperusteena voidaan käyttää joko kokonaistaloudellista edullisuutta tai halvinta 

hintaa. Kunnan tulee varmistaa palvelun laatu.34 

Yhtiöittäminen: Yhtiöittäminen tapahtuu kunnan muuttaessa organisaatiotaan ja luovuttaessa 

harjoittamansa toiminnan perustamalleen osakeyhtiölle. Kunta voi omistaa osakekannan kokonaan tai 

osittain. Sovellettava työehtosopimus vaihtuu yksityisellä sovellettavaksi työehtosopimukseksi, minkä 

vuoksi kunnan edelleen omistamia osakeyhtiöitä yleisesti pidetään yksityissektoriin kuuluvina. Yhtiön 

toimintaa säätelee osakeyhtiölaki (OYL, 624/2006).35  

                                                           
31 Hietala ym. 2016, s. 120–121; Katso myös C-41/90 Höfner ja Elser EU:C:1991:161. 
32 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, s. 7. 
33 Pajarinen 2001, s. 6; Ulkoistamisella tarkoitetaan julkisella sektorilla toimintaa, jossa organisaatio hankkii palveluita 
ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Komulainen 2010, s. 44. 
34 Tehy 2014; Tässä määritelmässä palvelun ostaminen yksityiseltä on siis yksityistämistä, mutta palvelun ostaminen toiselta 
kunnalta ei ole sitä aivan samassa mielessä. 
35 Rautiainen – Äimälä 2004, s. 132: Jos yhtiöittäminen toteutetaan jakautumalla, ei kyseessä ole edes liikkeen luovutus. Jos 
yhtiöittäminen sen sijaan toteutetaan luovuttamalla jokin liiketoiminta kaupalla tai apporttina toiselle samaan konserniin 
kuuluvalle yritykselle, yhtiöittäminen muodostaa yleensä liikkeen luovutuksen; Yhtiöittäminen tarkoittaa tilanteita, joissa 



8 
 

2 YKSITYISTÄMISEN KÄSITEANALYYSI 

2.1 Yksityistäminen oikeustieteellisessä kirjallisuudessa 

Hallintotieteiden lisensiaatti Jorma Rasinmäen väitöskirja ”Yksityistäminen kunnallishallinnossa. 

Hallinto-oikeudellinen tutkimus yksityistämisen oikeudellisista taustoista, edellytyksistä, rajoituksista, 

muodoista ja vaikutuksista”36 tarkastettiin Tampereen yliopiston taloudellis-hallinnollisessa 

tiedekunnassa vuonna 1997. Vastaväittelijänä toimi hallinto-oikeuden professori Heikki Kulla. 

Rasinmäen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yksityistämiseen liittyviä keskeisiä oikeudellisia 

ongelmia ja rajoja Suomen voimassa olevan lainsäädännön sekä oikeus- ja hallintokäytännön pohjalta. 

Tarpeen mukaan oikeudellisia ratkaisuja hahmotettiin oikeusvertailevana tutkimuksena Ruotsin ja osin 

Ison-Britannian järjestelmiin. Toisena tutkimuksellisena tehtävänä oli problematisoida ja eritellä 

yksityistämiseen liittyviä eräitä hallinto-oikeudellisen sääntelyn keskeisiä kysymyksiä siitä, miksi 

yksityistämisen sääntely on muodostunut aikaisempaa sallivammaksi, miten sääntelyä on suoritettu, 

voidaanko sääntelystä tehdä yleistyksiä yksityistämisen sääntelylinjoista, miten yksityistäminen tulisi 

mahdollistaa säilyttäen kansalaisen oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden sekä voidaanko Suomen 

Hallitusmuodon (HM, 94/1919), joka on sittemmin kumottu säädöksellä Suomen perustuslaki, 

periaatteet kunnallisen itsehallinnon perustuslain suojasta, mistä on kykyisin säädetty  PL 121 §:ssä, ja 

kansalaisen oikeusturvasta, mistä on nykyisin säädetty PL 21 §:ssä, yhtäaikaisesti toteuttaa?37 

Tutkimus liikkuu Rasinmäen mukaan hallinto-oikeudellisen systematiikan lähialueilla, nimittäin 

sopimusoikeuden, yhtiöoikeuden ja kilpailuoikeuden soveltamisen osalta. Yksityistämistä 

kunnallishallinnossa tarkastellaan neljän ulottuvuuden kautta: l) yksityistämisen oikeudelliset taustat, 2) 

yksityistämisen oikeudelliset edellytykset ja rajoitukset, 3) yksityistämisen oikeudelliset muodot ja 4) 

yksityistämisen oikeudelliset vaikutukset. Nämä neljä ulottuvuutta ankkuroidaan reaaliseen 

yksityistämisen sääntelyyn erityisesti kuntalaissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa, 

                                                           
perustetaan uusi yhtiö viraston tai liikelaitoksen lakkauttamisen yhteydessä. Näin Saarinen 2013, s. 925; Yhtiöittäminen 
toteutetaan yleensä joko osakeyhtiölain mukaisen jakautumismenettelyn kautta tai luovuttamalla jokin liiketoiminta kaupalla 
tai apporttina toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Näin Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 320. 
36 Rasinmäki 1997. 
37 Ibid., s. 19. 
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jotka muodostavat varsinaisen tutkimuskohteen.38 Rasinmäki tarkoittaa yksityistämisellä 

tutkimuksessaan: 

”niitä politiikoita ja toimenpiteitä, jotka muuttavat tasapainoa (kurs. tässä) julkisen ja yksityisen 

sektorin välillä.”39 

Yksityistäminen on tutkimuksessa jaettu osa-alueisiin, jotka ovat määritelty funktionaaliseksi, 

materiaaliseksi, formaaliseksi ja organisatoriseksi yksityistämiseksi.40 

Lainsäädäntöprosessin oikeudellisena tehtävänä on suojella heikoimpien oikeuksia ja turvata 

kansalaisten yhdenvertaisuus myös käytännössä oikeusnormeja muutettaessa. Lainsäädännön 

oikeudellinen tehtävä ei Rasinmäen mielestä ole kuitenkaan toteutunut riittävästi määriteltäessä 

yksityistämisen oikeudellisia rajoja. Yksityistämisen sääntelyssä lainsäädännön oikeudellinen tehtävä on 

Rasinmäen mukaan ainakin osittain väistynyt lain säädännön korostaessa yhteiskunnallisia ja poliittisia 

päämääriä. Yksityistäminen on johtanut yleisillä yksityistämissäännöksillä toteutetussa julkisten 

palvelujen yksityistämisessä hallinto-oikeudellisten periaatteiden väistymiseen ja rajoittamiseen. 

Erityisillä yksityistämissäännöksillä toteutetussa julkisten tehtävien yksityistämisessä yksityinen on 

kuitenkin velvoitettu noudattamaan pääsääntöisesti samoja periaatteita ja säännöksiä kuin kunnan 

viranomainen.41 

Yksityistämisen todennäköisyyden osalta täydellinen, materiaalinen tehtävien ja omaisuuden 

yksityistäminen on Rasinmäen mukaan oikeudellisesti arvioituna harvoin mahdollista. Sen sijaan 

osittainen, funktionaalinen ja organisatorinen yksityistäminen on hänen mukaansa useimmiten 

mahdollista.42 

Sopimusriitojen oikeudellinen luonne ja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ja korkeimman oikeuden 

(KKO) välinen työnjako oli Rasinmäen mukaan osoittautunut ongelmalliseksi molempien 

oikeusistuinten pyrkiessä ratkaisemaan samanlaisia asioita.43 Toisaalta kunnallisvalituksen ja 

väitöstutkimuksen tekoaikana uusina pidettävien oikeusturvamekanismien, kuten kilpailunrajoituslain 

                                                           
38 Rasinmäki 1997, s. 20. 
39 Ibid., s. 44. 
40 Ibid., s. 45. 
41 Ibid., s. 24 ja 164. 
42 Ibid., s. 24. 
43 Ibid., s. 353–374. 
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(nykyisin kilpailulaki, KilpL, 948/2011) tai julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) (nykyisin 

laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) mukaisten menettelyjen44 

yhteensovittaminen ja mahdollinen yhtäaikainen soveltaminen samaan tapaukseen jouduttiin Rasinmäen 

arvion mukaan tulevaisuudessa arvioimaan uudelleen.45 Yksityistämisen suurimmat ongelmat liittyvät 

kuitenkin edelleen ostopalveluihin.46 

Yksityistämisen keskeiseksi oikeusperiaatteeksi on Rasinmäen tutkimuksen mukaan perusteltua kehittää 

perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan periaate47, jonka nojalla yksityistämiseen liittyviä 

epäkohtia ja puutteita on ainakin osittain mahdollista poistaa ja ehkäistä sekä hallinnossa että 

lainkäytössä.48 

Hallintotieteiden maisteri Sini Sallisen väitöskirja ”Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden 

oikeudelliset reunaehdot”49 tarkastettiin Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa 

vuonna 2007. Vastaväittelijänä toimi hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää. 

Sallisen tutkimuksessa keskitytään kunnan harjoittamaan elinkeinopolitiikkaan, joka on kunnan 

vapaaehtoisen toiminnan50 huomattavin osa-alue. Sallisen määritelmän mukaan kunnan harjoittama 

elinkeinopolitiikka tarkoittaa kunnan alueen elinkeinotoiminnan edistämistä, kehittämistä ja tukemista. 

Elinkeinopoliittisen toiminnan tarkoituksena on houkutella kunnan alueelle uusia yrityksiä ja saada jo 

olemassa olevat yritykset pysymään kunnan alueella. Elinkeinopolitiikan perimmäisenä tavoitteena on 

edistää kunnan asukkaiden hyvinvointia lisäämällä ja turvaamalla työpaikkoja kunnan alueella. 

Tavoitteena on myös kunnan elinvoimaisuuden lisääminen, palvelujen tarjontaedellytysten turvaaminen 

ja kunnan talouden vahvistaminen, sillä elinkeinoelämän vireys vaikuttaa olennaisesti kunnan 

menestymiseen ja elinvoimaisuuteen.51  

                                                           
44 KilpL:n mukaiset asiat käsitellään nykyisin kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) sekä markkinaoikeudessa (MAO). 
Hankintalain (1397/2016) menettelyjen lainmukaisuus selvitetään nykyisin markkinaoikeudessa. 
45 Rasinmäki 1997. 
46 Niemivuo – Keravuori-Rusanen – Kuusikko 2010, s. 425. 
47 Perusoikeusmyönteinen tulkinta on yleistynyt lainkäytössä Rasinmäen väitöstutkimuksen jälkeen 2000-luvulla. 
Perusoikeusmyönteisestä tulkinnasta katso esimerkiksi tapaukset KHO 2005:50, KHO 2010:42 ja KHO 2014:1. 
48 Rasinmäki 1997, s. 495. 
49 Sallinen 2007. 
50 Kuntalaki (410/2016) 7 §:n mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa 
erikseen säädetyt tehtävät. Laissa säädetään myös siitä, kun tehtäviä on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa 
(lakisäätäinen yhteistoiminta). Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia 
julkisia tehtäviä. 
51 Sallinen 2007, s. 1. 
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Elinkeinopolitiikkaa kunnat voivat harjoittaa muun muassa avustamalla ja tukemalla yrityksiä, 

huolehtimalla yritysten yleisistä toimintaedellytyksistä ja osallistumalla itse yhtiömuotoiseen 

toimintaan.52 Tässä juuri yritysten tukeminen voidaan nähdä yksityistämisenä eli julkisen varallisuuden 

yksityistämisenä, vaikka tarkoitus pohjimmiltaan on kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen. Silloin, kun 

yritysten tukeminen on riskitoimintaa ja sisältää epäonnistumisia tai on muutenkin huonoa, ei 

kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämisen tarkoitus ole ainakaan yleisesti toteutunut. 

Tutkimuksen päätehtävänä on selvittää ne oikeudelliset reunaehdot, jotka kunnan on otettava huomioon 

elinkeinopoliittisessa toiminnassaan. Vaikka kyse on vapaaehtoisista tehtävistä ja kuntalaissa ei ole 

tarkempaa sääntelyä näiden tehtävien hoitamisesta, on kunnan Sallisen mukaan kuitenkin noudatettava 

oikeusjärjestystä myös näiden tehtävien kohdalla. Sallisen tutkimuksen tavoitteena on siten koota yhteen 

ne oikeusjärjestyksen säännökset ja periaatteet, joiden vastaisesti kunta ei saa toimia vapaaehtoista 

elinkeinopolitiikkaa harjoittaessaan.53  

Sallisen tutkimus osoittaa, että kunnan on nykyisin otettava huomioon yhä enemmän oikeudellisia 

reunaehtoja. Toisin sanoen vapaaehtoista elinkeinopolitiikkaa koskevat oikeudelliset reunaehdot ovat 

lisääntyneet. Kuntalain (VKuntaL, 365/1995, nykyinen kuntalaki 410/2015) lisäksi huomioon on 

otettava Suomen perustuslaki (731/1999), hallintolaki (HL, 434/2003), yhdenvertaisuuslaki (YvL, 

1325/2014), hankintasäännökset, kilpailunrajoitussäännökset ja valtiontukisäännökset. Euroopan 

unionin jäsenyys on vaikuttanut oikeudellisten reunaehtojen lisääntymiseen, sillä jäsenyyden vuoksi 

hankintasäännökset perustuen hankintadirektiiviin54 ja kilpailunrajoitussäännökset on saatettu Suomessa 

voimaan ja valtiontukisäännökset ovat osa oikeusjärjestystämme.55 

Sallisen tutkimus osoittaa, että elinkeinopolitiikan harjoittaminen on yhä perustellumpaa ja tärkeämpää 

kuntalain ja perusoikeuksien eli siis kansallisen lainsäädännön näkökulmasta. Kunnan odotetaan 

toimivan aktiivisesti varmistaakseen työpaikkojen riittävyys ja yritysten sijoittuminen kunnan alueelle. 

Sallinen näkee kuitenkin ristiriitaisena sen, että keinot ja toiminnan harjoittaminen ovat entistä 

rajoitetumpia, kun kunta ei voi harjoittaa elinkeinopolitiikkaa enää niin vapaasti kuin ennen. EU-oikeus 

on vaikuttanut olennaisesti siihen, että keinot ja toiminnan harjoittaminen ovat rajoitetumpia. Yhä 

                                                           
52 Sallinen 2007, s. 1–6. 
53 Ibid., s. 28. 
54 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 
direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta, EUVL, N:o L 94, 28.3.2014, s. 65–143. 
55 Sallinen 2007 389–390. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0065_01&from=FI
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useampien oikeudellisten reunaehtojen tarkoituksena on yritysten tasapuolinen kohtelu ja yritysten 

välisen kilpailun turvaaminen.56 

Lähtökohtaisesti kunta voi Sallisen mukaan edelleen tukea yksittäisiä yrityksiä, jotta niiden toiminta 

jatkuisi kunnan alueella. Huomattavimman muutoksen elinkeinopolitiikan keinoihin liittyvissä 

oikeudellisissa reunaehdoissa ovat aiheuttaneet Euroopan unionin valtiontukisäännökset, jotka 

vaikuttavat siihen, miten ja missä laajuudessa kunnat voivat tukea tai avustaa yrityksiä. Lisäksi Euroopan 

unionin sijoittautumisoikeuden kautta kunta ei saa syrjiä muiden jäsenvaltioiden elinkeinonharjoittajia 

siten, että niiden sijoittautuminen kunnan alueelle vaarantuu.57 

Sallisen pohtii myös kunnan itsensä harjoittaman elinkeinotoiminnan laajuutta ja siihen liittyviä 

oikeudellisia reunaehtoja. Kunnalla ei voida katsoa olevan vapaata oikeutta kilpailuun samaan tapaan 

kuin yksityisillä yrittäjillä. Kunnan toiminnalle on aina löydettävä motiivi kunnan asukkaiden 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Aikaisemmin on ajateltu, että kunta ei saisi ryhtyä sellaiseen liiketoimintaan, 

jota yksityiset harjoittavat. Sallisen tutkimus osoittaa, ettei tällaista selvää rajanvetoa ole mahdollista eikä 

tarpeellista tehdä. Yksityiset ja julkiset toimijat toimivat yhä useammin samoilla aloilla. Erotukseksi 

yksityisten toiminnasta, kunnan toiminnalta vaaditaan yhteyttä asukkaiden hyvinvointiin. Lisäksi kunta 

ei saa ryhtyä toimintaan pelkästään taloudellisten voittojen tavoittelemiseksi. Yhden kunnan 

liiketoiminnan laajentamiseen toisen kunnan puolelle tulisi suhtautua varauksellisesti. Laajentamisen 

tulisi perustua kunnan asukkaiden hyvinvointiin liittyviin perusteluihin, eikä taloudellisten voittojen 

saamiseksi.58 

Kunnan harjoittaman liiketoiminnan kohdalla on Sallisen mukaan erotettava toisistaan markkinoilla 

toimiminen ja voiton tavoittelu. Kunta toimii liikelaitos- ja yhtiömuotoisessa toiminnassa 

kilpailunrajoitussäännösten mukaisena elinkeinonharjoittajana, jolloin kunnan on toimittava 

markkinoiden vaatimusten mukaisesti. Markkinoilla toimiminen voi edellyttää, että esimerkiksi maksut 

asetetaan liiketaloudellisesti kannattaviksi. Tämä tarkoittaa markkinoilla toimimisen vaatimusten 

täyttämistä eikä taloudellisten voittojen tavoittelua.59 

                                                           
56 Sallinen 2007, s. 394–395. 
57 Ibid., s. 395–396. 
58 Ibid., s. 396–398. 
59 Ibid., s. 399. 
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Hallintotieteiden lisensiaatti Marietta Keravuori-Rusasen väitöskirja ”Yksityistäminen julkisen vallan 

käyttäjänä – Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin 

viranomaiselle”60 tarkastettiin Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2008. 

Vastaväittelijänä toimi julkisoikeuden professori Seppo Laakso. 

Kerovuori-Rusanen väitöksen keskeiset tulokset olivat seuraavat: 1) perustuslaki asettaa oikeudelliset 

reunaehdot julkisten hallintotehtävien yksityistämiselle, 2) tulkintadoktriini kaipaa kehittämistä sekä 3) 

virkamieshallinnossa tapahtunut murros.61 

Vuonna 2000 voimaan tulleeseen uuteen perustuslakiin otettiin nimenomaiset säännökset julkisen 

hallintotehtävän antamisesta viranomaiskoneiston ulkopuolisille. PL 124 §:n mukaan:  

”[j]ulkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, 

jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 

oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttämistä 

sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle”. 

Keravuori-Rusasen mukaan pyrkimyksenä on yhtäältä turvata demokraattinen päätöksenteko ja ohjaus 

julkisten hallintotehtävien organisoinnissa sekä toisaalta varmistaa, ettei järjestely vaaranna keskeisiä 

oikeusvaltiollisia vaatimuksia. Säännös sisältää myös vaatimuksen tarkoituksenmukaisuudesta. Säännös 

ei siis estä julkisten hallintotehtävien antamista viranomaiskoneiston ulkopuolisille, mutta asettaa sille 

keskeiset oikeudelliset reunaehdot.62 

Väitöstutkimuksen mukaan PL 124 §:n tulkintadoktriini ei ole vielä kaikilta osin muotoutunut, eivätkä 

oikeudellista tarkastelua vaativat erityiskysymykset ole nousseet aina riittävällä tavalla esille. 

Tutkimuksessa käsitellään laaja-alaisesti julkisten hallintotehtävien yksityistämiseen liittyviä 

valtiosääntöisiä vaatimuksia ja pyritään erityisesti vastaamaan kysymykseen siitä, mitä tehtäviä 

viranomaiskoneiston ulkopuolisille voidaan antaa ja millä oikeudellisilla edellytyksillä.63 

Käsitys virkamiesjohtoisesta julkisesta hallinnosta on Keravuori-Rusasen mukaan viimeisten 

vuosikymmenten aikana merkittävästi muuttunut. Säännönmukaisesti julkiselle hallinnolle kuuluvia 

                                                           
60 Keravuori-Rusanen 2008. 
61 Ibid., s. 484–493. 
62 Ibid., s. 485–486. 
63 Ibid., s. 486–491. 
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tehtäviä on siirretty yhä enemmän valtion tai kuntien viranomaisorganisaation ulkopuolisille tahoille. 

Järjestelyillä on pyritty paitsi hallintotoiminnan tehostamiseen myös julkisten palvelujen joustavampaan 

ja laadukkaampaan tarjontaan. Julkisten tehtävien antaminen muille kuin viranomaisille ei kuitenkaan 

ole yksinomaan hallinnon tehokkuutta ja organisointitapaa koskeva kysymys. Sillä on myös oikeudellista 

merkitystä erityisesti siltä osin, kuin tehtävien hoitamisella saattaa olla vaikutuksia yksityisten 

oikeudelliseen asemaan.64 

Hallintotieteiden maisteri Mikko Komulaisen väitöskirja ”Ulkoistaminen kunnissa: Oikeudellinen 

tutkimus ulkoistamisen ilmenemismuodoista ja vaikutuksista sekä ulkoistamisen rajoituksista ja sille 

asetettavista vaatimuksista yhtenä kunnallisten palvelujen tuottamismuotona”65 tarkastettiin Tampereen 

yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa vuonna 2010. Vastaväittelijänä toimi hallinto-

oikeuden professori Heikki Kulla. 

Kunnat ovat Komulaisen mukaan etenkin 2000-luvulle tultaessa ulkoistaneet entistä enemmän 

palvelujaan, mikä on vahvistanut kuntien roolin muutosta palveluiden tuottajasta niiden järjestäjäksi. 

Tutkimuksen keskipisteenä on, miten eri säännökset ohjaavat ja rajoittavat ulkoistamisia sekä mitä 

vaatimuksia ulkoistamisille on asetettavissa. Näin ollen Komulainen pyrkii määrittämään ulkoistamista 

käyttäen oikeudellista systematisointia.66 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös eri palveluntuottamismuotoja. Esimerkiksi erilaiset variaatiot tilaaja-

tuottajamallista ovat yleistyneet. Tutkimuksessa arvioidaan kuntalaisten roolin muutosta asiakkaana – 

esimerkiksi oikeusturvan näkökulmasta – sekä luottamushenkilöiden rooleja eri toimintamuodoissa. 

Luottamushenkilöiden rooli on kehittynyt etenkin niissä kunnissa, joissa on siirrytty tilaaja-

tuottajamalliin.67 

Uudentyyppiset toimintatavat ovat tuoneet kunnat uusien oikeudellisten kysymysten eteen, koska 

ulkoistamisissa liikutaan monella eri oikeudenalalla. Myös ulkoistamista koskeva sääntely on lisääntynyt 

ja hajaantunut. Mikko Komulainen käy laajassa tutkimuksessaan läpi ulkoistamisiin välittömästi ja 

välillisesti liittyviä näkökulmia ja ilmiöitä ja avaa eri toimintamallien sisältöä ja käsitteitä.68 

                                                           
64 Keravuori-Rusanen 2008, s. 492–493. 
65 Komulainen 2010. 
66 Ibid., s. 9. 
67 Ibid., s. 9. 
68 Ibid., s. 9. 



15 
 

Kuntien vaikutus- ja päätösmahdollisuudet ovat Komulaisen mukaan saaneet ulkoistamisten määrän ja 

koon kasvaessa aivan uusia elementtejä. Ongelmaksi kunnallisten palvelujen tuottamisessa nousee 

luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ohjaus- ja valvontafunktion muutos69, mikä ilmenee myös eri 

toimintamallien toimivuutena tai toimimattomuutena. Lisäksi ulkoistamisprosessin eri vaiheissa 

joudutaan Komulaisen mukaan tasapainoilemaan sen kanssa, mitkä asiat pitäisi ratkaista puhtaasti 

oikeudellisen tarkastelun pohjalta ja milloin pitäisi huomioida poliittisia linjoja.70 

Komulaisen tutkimuksen perusteella ulkoistusten vaikutukset ovat moninaisia. Kaikissa 

toimintamalleissa ja ulkoistamisprosessin vaiheissa pitäisi säännösten edellyttämien vaatimusten 

toteuttamisen lisäksi kiinnittää huomiota demokratianäkökulmiin – riippumatta kunnan 

toimintamalleista. Kuntien muuttuessa entistä voimakkaammin tilaajayksiköiksi joudutaan miettimään 

kunnalliselle demokratiamuodolle uusia toimintatapoja. Ulkoistamisen vaikutus päätöksentekoon 

riippuu Komulaisen mukaan hyvin pitkälti kyseessä olevasta ulkoistamisen osa-alueesta, kunnan 

toimintamallista sekä muista painotusnäkökohdista. Vaikutukset näyttävät olevan kaksijakoisia. 

Ulkoistamisen muotoja on säännelty tarkasti, ja demokraattisen päätöksenteon liikkumatila aitoine 

vaihtoehtoineen joutuu entistä ahtaammalle. Toisaalta ulkoistamisen eri muodot mahdollistavat 

oikeudellisesti sen, että kunnan ulkoistamat palvelut sisäistetään tietyn ajan jälkeen takaisin kunnan 

omaksi toiminnaksi. Hän näkee, että eri ulkoistamismuodoissa kuntalaisen rooli ei ole aina 

yhdenmukainen tai tasa-arvoinen. Edelleen kuntalaisen asiakkuus ei toteudu eri 

palveluntuottamismuodoissa oikeudellisesti aina samalla tavalla, vaan asiakkuus ja siihen liittyvien 

säännösten soveltaminen ovat riippuvaisia siitä, mikä orgaani palvelut tuottaa.71 

2.2 Yksityistämisen käsiteanalyysit 

2.2.1 Rasinmäen väitöskirja 

Rasinmäki tarkastelee väitöskirjassaan aluksi yksityistämisen käsitteen määrittelyä Suomessa. 

Rasinmäen mukaan saksalaisen filosofin Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria72 on 

näyttänyt vaikuttaneen yksityistämiskeskustelun alkuvaiheisiin Suomessa. Tämän teorian mukaan 

                                                           
69 Uutena palvelujen valvontamuotona on otettu käyttöön omavalvonta. Katso esimerkiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki, 980/2012) 23 § omavalvonta. 
70 Komulainen 2010, s. 10–11. 
71 Ibid., s. 562–564. 
72 Habermas 1981; Habermas 1984. 
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yksityistäminen voi tapahtua sekä järjestelmän että elämismaailman alueella joko varsinaisena 

yksityistämisenä tai piiloprivatisointina. Varsinainen privatisointi tarkoittaa tietoista, tavoitteellista ja 

selkeästi havaittavaa sosiaalista toimintaa. Kun taas piiloprivatisointi tarkoittaa ei-tietoista, rakenteellista 

ja vaikeammin havaittavaa toimintaa. Habermasin teoriassa järjestelmän alue, System, viittaa poliittis-

hallinnolliseen järjestelmään ja talousjärjestelmään. Elämismaailman alue, Lebenswelt, tarkoittaa 

ihmisten arkielämän aluetta. Rasinmäen mukaan Habermas tekee jyrkän erottelun näiden alueiden 

välillä.73 

Toinen merkittävä yksityistämisen käsitteen määrittäjä on Rasinmäen mukaan Tuori, joka on luokitellut 

yksityistämiskäsitteen kolmen ryhmän avulla. Ensiksikin yksityistämisellä voidaan tarkoittaa julkisten 

palvelujen tuotannon ja jakelun alistamista markkinamekanismeille, joko siirtämällä ne yksityisille 

organisaatioille tai omaksumalla palvelujen julkisten tuotanto- ja jakeluorganisaatioiden toiminnassa 

markkinaperiaatteita. Toiseksi yksityistämiseen voi yhdistyä yksilöllisen omavastuun korostus 

esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmää arvioitaessa. Kolmannen ryhmän muodostaisi eräänlainen 

itsehallintoidea, jolloin sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa vaadittaisiin sosiaalibyrokratian sijasta 

turvautumista lähiyhteisöihin ja kansalaisjärjestöihin.74 Tuorin mukaan yksityistämisellä on tarkoitettu 

suppeasti ymmärrettynä julkisten toimintojen siirtämistä joko markkinoille tai perheille ja yhteisöille.75 

Näistä Rasinmäen mukaan edellisessä on puhe lähinnä markkinoitumisesta ja jälkimmäisessä lähinnä 

sosiaalisen elämänpiirin omaehtoisesta aktivoimisesta.76 

Rasinmäki tarkastelee yksityistämistä ennen oman yksityistämisen määritelmänsä antamista kahden, 

kolmen ja neljän käsitteen avulla. Kahden käsitteen määritelmä on Euroopan neuvoston suositus N:o R 

(93)7, jonka mukaan yksityistämisellä tarkoitetaan 1) julkisen yrityksen siirtämistä kokonaan tai osittain 

yksityiseen omistukseen tai valvontaan niin, että se lakkaa olemasta julkinen yritys tai 2) julkisen 

yrityksen tai viranomaisen tehtävän siirtäminen yksityiselle oikeushenkilölle riippumatta siitä, liittyykö 

siihen omaisuuden siirtoa tai ei.77 Yksityistäminen määrittely kolmen käsitteen kautta voidaan Rasinmäen 

mukaan strukturoida 1) yhtiöiden siirroksi julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille, 2) julkisten 

viranomaisten tehtävien siirroksi julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille ja 3) yksityissektorin 

                                                           
73 Rasinmäki 1997, s. 38. 
74 Tuori 1990, s. 148–149. 
75 Tuori Hallinnon tutkimus 1987, s. 5. 
76 Rasinmäki 1997, s. 39. 
77 Council of Europe, Committee of Ministers 1993, s. 1. 
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toimintaperiaatteiden laillistaminen julkiselle sektorille. Edelleen yksityistäminen neljän käsitteen kautta 

on strukturoitu 1) organisaatioyksityistämiseksi, 2) omaisuuden yksityistämiseksi, 3) materiaaliseksi 

yksityistämiseksi ja 4) funktionaaliseksi yksityistämiseksi.78 

Rasinmäki tarkoittaa väitöstutkimuksessaan yksityistämisellä niitä politiikoita ja toimenpiteitä, jotka 

muuttavat tasapainoa julkisen ja yksityisen sektorin välillä.79 Hän ei kuitenkaan näe yksityistämistä 

yksinomaan omaisuuden, tehtävien ja palveluiden siirtona julkiselta sektorilta yksityiselle. Siten 

yksityistämisellä tarkoitetaan myös jäljelle jäävän julkisen sektorin tehostamispyrkimyksiä tuomalla 

sinne yksityissektorilla toimivia ominaisuuksia ja periaatteita sekä korostamalla kilpailun tärkeyttä 

julkisen sektorin sisällä ja toisaalta vastaavien yksityisten palveluiden ja tehtävien välillä. 

Yksityistämisen negatiivimääritelmän mukaan se on sosialisoinnin, kansallistamisen ja kunnallistamisen 

vastakohta.80 

Yksityistämisen yläkäsite toimii Rasinmäen mukaan sateenvarjomääritelmänä niille julkisen sektorin 

ilmiöille, jotka kuvastavat rajankäyntiä julkisen ja yksityisen sfäärin kesken, joko täydellisenä tai 

osittaisena rajan ylityksenä tai yksityisen sektorin toimintaperiaatteiden soveltamisena 

kunnallishallinnossa. Hän määrittelee yksityistämisen neljän alakäsitteen kautta. Nämä käsitteet ovat 

teoreettisia kategorioita, joilla voidaan systematisoida voimassa olevaa lainsäädäntöä yksityistämisen 

sääntelyn näkökulmasta. Rasinmäen yksityistämisen nelitasoiseen malliin sisältyy 1) yksityissektorin 

toimintaperiaatteiden soveltaminen eli formaali yksityistäminen, 2) osittainen eli funktionaalinen 

yksityistäminen, 3) organisatorinen yksityistäminen ja 4) täydellinen eli materiaalinen yksityistäminen.81 

Formaali yksityistäminen tapahtuu kunnan organisaation sisällä, jolloin kunnan 

palvelutuotantotoimintaan omaksutaan markkinaperiaatteita.82 Tällaisia toimintatapoja ovat esimerkiksi 

kunnan toiminnan organisointi liikelaitokseksi tai tilaaja-tuottajamalliksi. Funktionaalinen 

yksityistäminen edellyttää kunnan oikeussubjektista erillisen oikeushenkilön olemassaoloa, jolla on 

itsenäinen oikeusasema kuntaan nähden. Funktionaalisessa yksityistämisessä puuttuu totaalisuus, koska 

                                                           
78 Rasinmäki 1997, 40–42. 
79 Tasapainon muuttaminen on hieman epämääräinen ilmaisu, koska siitä puuttuu muun muassa muuttamisen suunta. 
Yksityistämisessä tasapainon muuttaminen on aivan ilmeisesti yksityistä sektoria lisäävä. 
80 Rasinmäki 1997, s. 44. 
81 Ibid., s. 44–45. 
82 Tässä yksityissektorin toimintatapojen hyväksikäyttö kytketään palvelujen tuottamiseen perinteiseen viranomaistoimintaan 
perustuneessa hallintomallissa. Lisäksi todetaan, että kunnan on käytettävä joustavasti hyväksi kaikkia palvelujen tuottajia, 
sekä julkisia että yksityisiä. Näin HE 192/1994 vp, s. 17. 
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kunnalla säilyy yleensä järjestämis-, rahoitus- ja valvontavastuu sekä päätösvalta. Organisatorinen 

yksityistäminen tarkoittaa kunnan tehtävän organisoimista siten, että kunnallisista tehtävistä ja 

palvelutuotannosta vastaa yksityisoikeudelliset osakeyhtiöt, yhdistykset, muut yhteisöt tai säätiöt. 

Materiaalinen yksityistäminen taas tarkoittaa totaalista yksityistämistä. Kunnan lakisääteisen tehtävien 

pois ottamisesta on perustuslain 121.2 ja kuntalain 7 §:n nojalla aina säädettävä lailla. Rasinmäen mukaan 

viidenneksi ryhmäksi voidaan eriyttää omaisuuden yksityistäminen. Tämä on kuitenkin Rasinmäen 

tutkimuksessa sisällytetty materiaaliseen yksityistämiseen.83 

Rasinmäen luokittelu on saksalaisperäinen, vaikka väittelijä on painottanut myös omaa panostaan. 

Saksalainen vaikutus käy ilmi, kun Rasinmäen luokittelua verrataan esimerkiksi Scharzwaldin 

länsirinteillä olevan Freiburg im Breisgaun yliopiston professorin Friedrich Schochin esittämään 

määritelmään.84 Tähän vastaväittelijä Kulla esitti retorisen kysymyksen siitä, onko luokittelu 

tarkoitustaan vastaava nimenomaan silmälläpitäen Suomen oikeusjärjestystä? Kysymystä voidaan pitää 

aiheellisena senkin vuoksi, että viitattu saksalainen luokittelu on laadittu silmälläpitäen valtion tehtäviä.85 

Rasinmäki on myös konstruoinut yksityistämisen lainopillisen käsitepuun kaavion muotoon, jossa hänen 

kehittämänsä systematiikkaan voidaan hahmottaa myös lainsäädännön ja hallinnon kehityksen myötä 

syntyvät yksityistämisen uudet variaatiot.86 Systematisointi on Kullan mukaan harkitusti laadittu ja 

havainnollistava. Luokittelussa on mukana kuitenkin myös muuta kuin lainopillista ainesta. Tästä on 

osoituksena formaalisen yksityistämisen alle sijoitettu maksupolitiikka ja johtamisjärjestelmät, 

vaikkakin ne on omaksuttu yritysmaailmasta, joihin kohdistuva oikeudellinen ohjaus lienee varsin 

vähäistä ja siten niillä ei ole itsenäistä oikeusvaikutusta.87 

2.2.2 Sallisen väitöskirja 

Sallinen väitöskirjassa käsitellään alussa keskeisiä käsitteitä, kuten kunnallinen itsehallinto, toimivalta – 

toimiala – tehtäväpiiri, kunnan yksityisoikeudellinen toimintakyky, julkinen valta ja kunnan 

vapaaehtoinen tehtäväpiiri sekä oikeusperiaate. Väittelijä pohtii näitä käsitteitä pitkälti historiallisessa 

perspektiivissä eli siten, mitä näistä käsitteistä on ajan kuluessa lausuttu eri tahojen toimesta. Hän ei 

                                                           
83 Rasinmäki 1997, s. 45; Tässä kohtaa luokittelu on peruja saksalaisesta luokittelusta, joka on laadittu silmällä pitäen valtion 
tehtäviä. Kulla 1997, s. 6. 
84 Schoch Deutsche Verwaltungblat 1994, s. 962–963. 
85 Kulla 1997, s. 6. 
86 Rasinmäki 1997, s. 51. 
87 Kulla 1997, s. 6. 
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kuitenkaan esitä käsitteille varsinaisesti mitään omia selkeyttäviä määritelmiä, jotka olisivat 

voimassaolevan lainsäädännön aikaisia ja siten selkeyttäisivät koko tutkimuksen ajatusta ja kulkua. 

Ilmeisen epäonnistuneelta mielestäni vaikuttaa Sallisen ehdotus luopua kunnan toimiala käsitteestä ja 

käyttää samaa tarkoittavaa käsitettä kunnan tehtäväpiiri88.89 

Sallinen esittää vahvaa kritiikkiä kunnan tehtäväpiirin kahtiajakoon kunnan itselleen ottamiin ja kunnan 

lakisääteisiin tehtäviin. Hän toteaakin: 

”Kunnan näkökulmasta ei ole enää riittävää erotella vain vapaaehtoisia ja lakisääteisiä tehtäviä 

tai kuntalakiin perustuvia ja erityislakeihin perustuvia tehtäviä.”90 

Hän esittää kahtia jaottelun sijasta kunnan toimialan nelijaon, jonka keskeinen sisältö on 1) pakolliset 

tehtävät, 2) määrärahasidonnaiset tehtävät, 3) valtionavusteiset tehtävät ja 4) vapaaehtoiset tehtävät. 

Nelijaosta esitetään samassa yhteydessä myös hieman toisin muotoiltu versio.91 

Tässä voidaan kysyä, osoittaako uudenlainen nelijako jo sellaisenaan, että väitöskirjan aihekin olisi 

vanhentunut? Nelijako näet sisältää itse asiassa jatkumon, jonka sisällä kunnan ”itselleen ottamat 

tehtävät” on vastaväittelijä Mäenpään mukaan epäselvä tai epätarkka pistemäinen käsite. Uusi jaottelu 

tuo kuitenkin joka tapauksessa selvästi esiin kunnan toimialaproblematiikan uudet piirteet, ja samalla se 

ilmentää sitä, että lakisääteisten ja vapaaehtoisten tehtävien määrittelyyn liittyy monia tätä jaottelua 

suhteellistavia ja myös ongelmalliseksi tekeviä piirteitä.92 

Sallinen kirjoittaa, että kunta voi lähtökohtaisesti harjoittaa elinkeinotoimintaansa parhaaksi näkemällään 

tavalla, mikä korostaa kuntien itsehallinnollista asemaa.93 Tässä Mäenpää huomauttaa, että Sallinen 

tarkoittanee elinkeinopolitiikkaansa, ja aivan näin vapaata ei tämän harjoittaminen voi enää kuitenkaan 

olla mm. hyvän hallinnon vaatimuksen vuoksi.94 Lisäksi kunnan elinkeinopolitiikkaa rajoittaa mm. 

kilpailulainsäädäntö (nykyisin mm. kilpailulaki, KilpL, 948/2011). 

                                                           
88 Sallinen 2007, s. 42; Tehtäväpiiri ei ilman muuta ole täsmällisempi tai muuten selvästi käyttökelpoisempi käsite kuin 
toimiala. Mäenpää 2007, s. 234. 
89 Sallinen 2007, s. 36–55. 
90 Ibid., s. 97. Katso myös Harjula – Prättälä 2015, s. 192–193. 
91 Sallinen 2007, s. 97–98. 
92 Mäenpää Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2007, s. 234. 
93 Sallinen 2007, s. 235. 
94 Mäenpää Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2007, s. 240. 
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Sallinen toteaa, että elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi kunnat voivat perustaa niin 

liikelaitoksia kuin osakeyhtiöitäkin. Liikelaitoksen määritelmän Sallinen lainaa Rasinmäen 

väitöskirjasta: 

”Kunnan liikelaitos (kurs. tässä) on selkeästi kunnan orgaani, joka toimii liiketaloudellisesti 

kunnanvaltuuston asettamien tulos- ja palvelutavoitteiden saavuttamiseksi.”95 

Liikelaitokset eivät ole Sallisen mukaan kunnasta erillisiä oikeushenkilöitä, vaan osa kunnan hallintoa ja 

taloutta, joten niihin sovelletaan pääasiassa samoja oikeudellisia säännöksiä kuin kunnan muuhunkin 

toimintaan.96 

Sallinen muistuttaa, että osakeyhtiöt, säätiöt ja yhdistykset ovat kunnan organisaatiosta erillisiä itsenäisiä 

oikeushenkilöitä, joiden käyttämisen ongelmallisuus kunnallisen itsehallinnon kannalta liittyy siihen, 

että osakeyhtiöihin ja niiden toimintaan ei sovelleta kuntalakia, hallintolakia eikä viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki, JulkL, 621/1999). Hän näkee keskeisimpien 

ongelmien liittyvän kuntalaisten oikeusturvaan, asiakirjojen julkisuuteen ja kuntalaisten 

vaikuttamismahdollisuuksiin.97 

Kuntalaisten keskeisimmäksi vaikutuskeinoksi tunnistetaan Sallisen tutkimuksessa 

muutoksenhakumahdollisuus. Mäenpään mukaan voidaan pitää kuitenkin selvänä, että kunnallinen 

demokratia takaa huomattavasti monipuolisemman kuin muutoksenhakuun rajoittuvan 

vaikutusmahdollisuuksien valikoiman. Kunnalla on mahdollisuuksia ohjata kunnallisia yhtiöitäkin muun 

muassa 1) yhtiöjärjestyksissä, 2) osakassopimuksilla, 3) yhtiökokouksen päätöksillä, 4) hallituksen 

valinnalla, 5) kuntaa tytäryhteisössä edustaville annettavilla ohjeilla sekä 5) muulla konserniohjauksella 

ja -valvonnalla.98 

Sallinen väittää, että kunnallinen itsehallinto ei rajoita kunnan tehtävien toteuttamista 

yksityisoikeudellisissa muodoissa.99 Tämä asia ei Mäenpään mukaan kuitenkaan ole näin suoraviivainen, 

sillä merkitystä on kuitenkin ensisijaisesti Suomen perustuslain 121 §:n itsehallintoa ja kunnallista 

demokratiaa määrittelevällä säännöksellä ja mahdollisesti myös PL 124 §:ään liittyvillä, julkisten 

                                                           
95 Rasinmäki 1997, s. 236. 
96 Sallinen 2007, s. 237. 
97 Ibid., s. 237. 
98 Mäenpää Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2007, s. 240 
99 Sallinen 2007, s. 239. 
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hallintotehtävien siirtämistä koskevilla näkökohdilla. Sallinenkin etsii samaa perustaa, tosin ei niin 

osuvasti PL 20 §:stä.100 

Sallisen käsittelee väitöskirjassaan yksityistämiseen liittyviä asioita, kuten elinkeinopolitiikan 

yhtiöittämistä. Ilmiöiden sisältöä väitöskirjassa kyllä käsitellään monipuolisesti. Väitöskirjasta ei 

kuitenkaan varsinaisesti ole kunnan elinkeinopolitiikka käsitteen lisäksi löydettävissä varsinaisia omia 

selkeyttäviä määritelmiä yksityistämisen käsitteelle. Tosin joitakin viittauksia löytyy muiden 

väitöstutkimusten käsitteisiin. Näin ollen Sallisen väitöstutkimus ei tarjoa paljoakaan sisältöä 

yksityistämisen käsitettä koskevalle analyysille. Väitöskirjan käsitteistö vaikuttaa lisäksi olevan osin 

vähän epämääräisellä käsitepohjalla. 

2.2.3 Keravuori-Rusasen väitöskirja 

Julkisen hallintotehtävän antamista viranomaiskoneiston ulkopuolelle, jota voidaan pitää myös 

yksityistämisenä, määrittää Suomen perustuslaki 124 §, jonka mukaan julkisen hallintotehtävä voidaan 

antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän 

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 

hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävä tehtävä voidaan kuitenkin antaa vain 

viranomaiselle. 

Keravuori-Rusasen mukaan säännöksen sanamuodon sekä perustuslakiuudistuksen esitöiden valossa 

viranomaiskoneiston ulkopuolisiin suuntautuvan julkisen tehtävänannon ensisijaiseksi subjektitahoksi 

näyttäisi muodostuvan valtio. Soveltamisen lähtökohtana voidaankin pitää valtionhallintoon 

perustettavien taikka valtion viranomaiselle kuuluvien tehtävien antamista tai siirtämistä eduskunnan 

myötävaikutuksella virkakoneiston ulkopuoliselle taholle.101 

Kunnan aseman määrittää PL 121 §, jossa säädetään kunnallisesta ja muusta alueellisesta itsehallinnosta. 

Perustuslaki antaa suojaa kunnallisen itsehallinnon perusidealle lailla tapahtuvaa puuttumista vastaan. 

Itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin voidaan puuttua tavalla, joka tekisi itsehallinnon 

merkityksettömäksi, vain Suomen perustuslain säätämisen järjestyksessä. Näitä piirteitä ovat kuntien 

valtiosta riippumaton päätösvalta, kunnallinen demokratia, kuntien oma tehtäväpiiri ja taloudellinen 

                                                           
100 Mäenpää Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2007, s. 240. 
101 Keravuori-Rusanen 2008, s. 290. 
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itsenäisyys.102 Lainkohdan 1 momentin mukaan Suomi jakautuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua 

asukkaiden itsehallintoon. Itsehallinto merkitsee sitä, että kunnille voidaan antaa uusia tehtäviä tai niiltä 

voidaan ottaa tehtäviä pois vain eduskuntalailla, mikä on myös todettu PL 121.2 §:ssä. 

Kunnan lakisääteiset tehtävät muodostavat sen ”erityisen toimialan”. Tämän jonkinlaisena 

komplementtina on pidetty kunnan itsehallinnolliseen asemaan perustuvaa oikeutta ottaa tehtäviä, josta 

on säädetty aikaisemman kuntalain (365/1995) 2 §:ssä ”yleisenä toimialana”. Tällainen jaottelu on 

kuitenkin vain ulkomaista lainaa, jolle ei Suomen oikeusjärjestyksessä löydy perusteita.103 Toimialojen 

vanha jaottelu on kuitenkin säilynyt edelleen uuden kuntalain hallituksen esityksessä.104 

Vuoden 1995 kuntalaki on säädetty ennen Suomen perustuslain voimaantuloa. Tällöin hallituksen 

esityksessä yksityistämisen lakisääteisyysedellytys kytkettiin Keravuori-Rusasen mukaan yleisesti 

kaiken tyyppisiin kunnan erityistoimialaan kuuluviin tehtäviin.105 Lainsäätäjän tarkoitus ei hänen 

mielestään kuitenkaan ollut selkeä, koska kyseinen maininta esitettiin julkista vallankäyttöä sisältäviä 

tehtäviä käsittelevässä yhteydessä. Lähtökohdaksi asetettiin, että kunta voi hoitaa itse ottamansa tehtävät 

sekä niiden edellyttämien palvelujen hankkimisen parhaaksi katsomallaan tavalla.106 

Perustuslain valossa kunnalle kuuluvien tehtävien siirtämistä ja yksityistämistä on Keravuori-Rusasen 

mukaan arvioitava kuitenkin lähtökohdiltaan samojen periaatteiden pohjalta kuin vastaavia järjestelyjä 

valtion virkamiesorganisaatioissa. PL 124 §:n on yleisesti katsottu rajoittavan julkisten hallintotehtävien 

yksityistämistä myös kunnallishallinnossa.107 Säännöksen soveltamisessa on ollut epäselvää mitä 

kunnallishallinnossa on pidettävä ”julkisen hallintotehtävän hoitamisena” ja missä laajuudessa PL 124 § 

ulottuu kunnallishallintoon erityisesti sen soveltamista koskien kunnan yleistä toimialaa. Lisäksi muiden 

                                                           
102 Jyränki – Husa 2012, s. 211. 
103 Harjula – Prättälä 2015, s. 192–193: Kuntalakia valmistellut kunnalliskomitea pyrki madaltamaan yleisen ja erityisen 
toimialan rajaa siten, että kuntalaissa olisi todettu kunnan hoitavan ”itsehallintoonsa kuuluvat tehtävät”. Myös kunnan 
erityistoimialaan kuuluvat eli lakisääteiset tehtävät olisivat olleet itsehallintoon kuuluvia tehtäviä. Näin pitkälle ei kuitenkaan 
menty, mutta hallituksen esityksen perusteluissa todettiin, että ”myös erityislainsäädännön mukaiset tehtävät järjestetään 
kunnassa itsehallinnon periaatteiden mukaisesti” (HE 192/1994 vp, s. 74).  
104 HE 268/2014 vp, s. 138. 
105 HE 192/1994 vp, s. 74. Jos kunta on laissa velvoitettu hoitamaan joku tehtävä, se ei voi antaa tehtävän hoitamista 
yksityiselle ilman lain antamaa valtuutta.  
106 Keravuori-Rusanen 2008, s. 292. 
107 Ks. esim. Heuru 2001, s. 65; Sutela Edilex 2003, s. 79. 
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kuin julkista valtaa käyttävien tehtävien yksityistämisen säätelyn laintasoisuus on ollut vaihtelevien 

käsitysten kohteena.108 

Perustuslain 124 §:n voidaan katsoa mahdollistavan julkisten hallintotehtävien siirtämisen 

julkishallinnon ulkopuolelle pois lukien merkittävän julkisen vallan käyttö109. Tehtävien siirto edellyttää 

kuitenkin tiettyjen kriteerien täyttymistä, jotka ovat ensinnäkin lainsäädännöllisiä ja toisaalta 

laadullisia.110  

Perustuslain 124 §:ssä lausutaan, että julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle 

vain lailla tai lain nojalla. Keravuori-Rusanen antaa tähän väitöskirjassaan kolme eri mahdollisuutta: 1) 

julkinen hallintotehtävä annetaan suoraan lailla muulle kuin viranomaiselle, 2) lakiin sisällytetään 

säännös, jonka nojalla toimivaltainen viranomainen voi päättää tai sopia antamisesta tai 3) lakiin 

sisällytetään valtuutus säätää antamisesta asetuksella.111 

Laadullisista vaatimuksista perustuslain 124 § asettaa sen, että julkisien hallintotehtävien antaminen 

ulkopuolisen hoidettavaksi on oltava tarkoituksenmukainen ja sen lisäksi edellytetään, ettei se vaaranna 

perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.112 

Keravuori-Rusanen on tarkastellut väitöskirjassaan myös julkisen tehtävän luonnetta ja hän on johtanut 

käsitteistönsä julkisen vallan käsitteestä käsin. Hänen mukaansa juuri se on julkisen vallan operatiivinen 

peruskäsite, jota julkinen tehtävä, julkisen vallan funktionaalisena apukäsitteenä täydentää. Keravuori-

Rusanen edellyttää julkisten tehtävien ”hallinnollisuudelta” tarkempaa arviointia. Tätä hän perustelee 

sillä, että perustuslainsäätäjä on erilaisilla käsitevalinnoilla nimenomaan tarkoittanut antaa julkiselle 

tehtävälle ja julkiselle hallintotehtävälle erilaisen sisällön. Keravuori-Rusanen esittää funktionaalisen 

tyypittelyn, jonka mukaan julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan julkinen valta: a) velvoittaa ja rajoittaa, 

                                                           
108 Keravuori-Rusanen 2008, s. 292. 
109 Ibid., s. 413. 
110 Ibid., s. 299 ja 319. 
111 Ibid., s. 299; Joissain tilanteissa lakia alemmanasteista sääntelyä ei voida käyttää, mikäli esimerkiksi ns. 
julkisoikeudelliselle yhdistykselle annettavien tehtävien yhteydessä säädetään automaatio- ja pakkojäsenyydestä. Näin 
Muukkonen Edilex 2012, s. 10.  
112 Karavuori-Rusanen 2008, s. 319. 
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b) oikeuttaa ja myöntää, c) valmistelee ja panee täytäntöön, d) määrää ja ohjaa, e) valvoo ja tarkastaa, f) 

suojelee ja pelastaa sekä g) palvelee ja huolehtii113.114 

Keravuori-Rusanen määrittelee hallintotoiminnan olevan lainsäädäntö-, hallitus- ja tuomiovaltaa 

täydentävä valtion omien elinten täsmentymätön toiminta-alue. Hallintotoiminnan osa-alueiksi 

Keravuori-Rusanen määrittää hallinnollisen päätöksenteon, tosiasiallisen hallintotoiminnan, hallinnon 

sisäisen toiminnan ja hallinnon yksityisoikeudellisen toiminnan.115 Tämä näkemys tarkoittaisi 

Muukkosen mukaan kuitenkin siirtymistä valtiovallan kolmijaosta nelijakoon, jota PL 3 §:llä ei ole 

tarkoitettu.116 

Loppupäätelmänä voidaan todeta se, että vaikka Keravuori-Rusasen väitöskirja on myös vastaväittelijä 

Laakson mukaan informatiivinen, solidi, ja tasokas tutkimus117, se ei tarjoa mitään sellaista kovin 

käytännöllistä yksityistämisen käsitteistöä, mitä voitaisiin hyödyntää yksityistämistä koskevissa 

jatkotutkimuksissa. 

2.2.4 Komulaisen väitöskirja 

Komulaisen mukaan kunnat ovat etenkin 2000-luvulle tultaessa ulkoistaneet entistä enemmän 

palvelujaan, mikä on vahvistanut kuntien roolin muutosta palvelujen tuottajasta niiden järjestäjäksi. 

Komulainen luokittelee ulkoistamisen kokonaisulkoistamisiin, osa-alueen ulkoistamisiin ja 

osittaisulkoistamisiin. Näin hänen mukaansa pystytään asemoimaan sitä, minkälaista ulkoistamista 

ilmenee, mitä ulkoistamisella tarkoitetaan, mitä vaikutuksia ulkoistamisella on sekä mitä 

problematiikkaa eri ulkoistamismuotoihin liittyy.  Hän näkee näissä muodoissa oikeudellisia, 

toiminnallisia sekä taloudellisia eroavuuksia.118 

Komulainen mukaan ulkoistamisen käsitettä ei ole suoranaisesti viime vuosiin asti tutkittu paljonkaan, 

vaan se on määritelty ja johdettu lähinnä ostopalveluista ja yksityistämisestä. Hänen mukaansa 

                                                           
113 Laakso Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2009, s. 108 mukaan väitöskirjan tekijä luokittelee julkiset hallintotehtävät 
valaisevasti. 
114 Keravuori-Rusanen 2008, s. 166–183. 
115 Ibid., s. 71. 
116 Muukkonen Edilex 2012, s. 9. 
117 Laakso Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2009, s. 110. 
118 Komulainen 2010, s. 9. 
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yksityistämistä on Suomessa tutkittu etenkin 1990-luvulla runsaammin kuin ulkoistamista. Komulaisen 

mielestä  

”[o]ngelmana on, että ulkoistaminen on viety liiaksi yksityistämisen alle, jolloin näiden erot ovat 

jääneet epäselviksi (kurs. tässä).” 

Termi ulkoistaminen on Komulaisen mukaan vakiinnuttanut kuntia käsittelevissä kirjallisuudessa ja 

selvityksessä vasta 2000-luvulle tultaessa, vaikka jo 1980–1990-luvuilla monissa kunnaissa toimintoja 

ulkoistettiin ainakin osittain.119 

Komulainen tuo erääksi tavaksi ulkoistamisen lähestymiseen käydä oikeusvertailevasti läpi kaikkien 

maiden lainsäädännössä annetut määritelmät. Tällöin hänen mielestään käsitteelle voitaisiin saada 

sisältö, ja yksittäisten määrittelyiden pohjalta voitaisiin saada ulkoistamiskäsitteelle myös tietynlainen 

yleinen sisältö. Suomessa ei kuitenkaan lainsäädäntö eikä myöskään suomalainen oikeustietosanakirja 

Encyclopaedia Iuridica Fennica120 tunnista ulkoistamisen käsitettä. Komulainen valitsee 

väitöskirjatutkimukseensa tarkasteluun kuitenkin ulkoistamisen näkökulman, vaikka näkeekin ”tiettyjä 

yhtäläisyyksiä ja rajapintoja” yksityistämiseen liittyvien käsitteiden kanssa.121 

Komulaisen tutkimuksen kohteena ovat ulkoistamiseen liittyvät keskeiset oikeudelliset käsitteet, joita 

ovat tehtävien hoitaminen ja järjestämisvastuu, palveluiden tuottaminen, yleinen ja erityinen toimiala, 

julkinen hallintotehtävä, julkinen tehtävä, julkinen valta sekä hyvä hallinto. Lisäksi kilpailuttamisen ja 

sopimuksellisuuden näkökulmasta arvioidaan myös seuraavia käsitteitä: yksityis- ja julkisoikeudellinen 

sopimus, yksityistäminen ja hankintayksikkö, kuntakonsernin sisäinen hankinta, tilaaja ja tuottaja sekä 

sopimusohjauksen ja sopimusjohtamisen erot. Komulainen ilmaisee tutkimuksensa tarkoituksen 

seuraavasti: 

”Tarkoituksena on selventää, mitkä eri käsitteet ja elementit ulkoistamisprosessin aikana ovat 

toistuvia ja vakioita.”122 

Ulkoistamisella on Komulaisen mukaan tarkoitettu pääasiallisesti yhtä palvelujen tuottamismuotoa, 

mutta muuten sen sisältöä ei ole yksityiskohtaisemmin käsitelty. Tästä esimerkkejä ovat muun muassa 

                                                           
119 Komulainen 2010, s. 41. 
120 Mattila 1994. 
121 Komulainen 2010, s. 42. 
122 Ibid., s. 43. 
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hallintovaliokunnan mietinnön toteamus ”kunnallisen demokratian toteuttamiseen vaikuttavan kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksen ohella toimintojen ulkoistaminen ja yksityistäminen sekä uudentyyppisten 

palvelutapojen käyttöönoton lisääntyminen”123 sekä hallituksen esityksen hankintalaiksi kohta esityksen 

vaikutuksista viranomaisten toimintaan ”erityisesti julkisiin palveluihin liittyvät rakenteelliset muutokset 

lisännevät ulkoistamista, joten koulutustarve lisääntyy myös tästä syystä”124.125 

Komulaisen mukaan ulkoistamiskäsitettä voidaan oikeustieteen lisäksi lähestyä ainakin taloustieteen, 

yhteiskuntatieteen sekä teknisten tieteiden näkökulmasta, ja siihen liittyy monesti myös poliittinen 

ulottuvuus. Ulkoistamista on tutkittu vähän oikeustieteen piirissä, vaikka juuri oikeustieteen keinoin on 

Komulaisen mielestä tutkittavissa, miten ulkoistaminen käsitteenä liittyy kunnan 

järjestämisvelvollisuuteen, yksityis- ja julkisoikeudelliseen jaotteluun, sekä muihin hallinto-

oikeudellisiin käsitteisiin.126 

Komulainen tarkastelee ulkoistamista ulkoistamisprosessin kautta, joka voidaan jakaa ulkoistamisen 

esivalmisteluun ja toimivaltuuden saamiseen, tarjouspyynnön valmisteluun ja pyytämiseen, tarjouksen 

hyväksymiseen, sopimuksen tarkentamiseen ja hyväksymiseen sekä sopimuksen seurantaan ja 

valvontaan. Komulainen arvelee, että ulkoistamiskäsitteen sekavuus voi osaltaan johtua myös siitä, että 

tutkijat voivat tutkimusalan mukaan painottaa sitä erilailla eri tutkimuksissa.127 

Pelkistetysti ulkoistamisella voidaan julkisella sektorilla tarkoittaa toimintaa, jossa organisaatio hankkii 

palveluita sopimuksella organisaation ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Ulkoistaminen liitetään usein 

lähes synonyyminä yksityistämiseen, vaikka yksityistämisen käsite sisältää vain osin samoja elementtejä. 

Jos ulkoistamisessa luovutetaan toiminnallinen kokonaisuus, voi Komulaisen mukaan olla kysymyksessä 

liikkeen luovutus, jota säätelee liikkeenluovutusdirektiivi128 sekä kansallinen työ- ja 

viranhaltijalainsäädäntö129.130 

Komulainen toteaa, että yksityistäminen ja ulkoistaminen sekoitetaan niin oikeudellisesti kuin 

toiminnallisesti. Asiasta voidaan keskustella ymmärtämättä, mitä käsitteillä tarkoitetaan. Komulainen 

                                                           
123 HaVM 31/2006 vp, s. 10. 
124 HE 50/2006 vp, s. 40. 
125 Komulainen 2010, s. 42. 
126 Ibid., s. 42. 
127 Ibid., s. 43. 
128 EYVL, N:o L 82, 22.3.2001, s. 16–20. 
129 Työsopimuslaki (55/2001) 1 luku 10 § ja laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 25 §. 
130 Komulainen 2010, s. 44. 
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näkee jopa käsitteiden täsmentymättömyyden olevan vaaraksi kunnalliselle demokraattiselle 

päätöksenteolle. Komulainen yrittää selkiyttää ja asemoida eri ulkoistamisen osa-alueiden eroja 

oikeudellisilla jaotteluilla taulukossa 1. Lopputulos ei kuitenkaan juurikaan selvennä asiaa.131 

Taulukko 1. Ulkoistamismuotojen ominaisuuksia. 

Ulkoistamismuoto Kokonais- 

ulkoistaminen 

Osa-alueen 

ulkoistaminen 

Osittais- 

ulkopistaminen 

Kuuluu 

kuntakonserniin 

Ei     Ei     Kyllä 

Omistus Ei kunnalla Ei kunnalla Voi olla kunnalla 

Kunnan vastuu  Ei välitöntä työnjohtoa Ei välitöntä työnjohtoa Voi olla myös välitön 

työnjohto 

Tuottajan itsenäisyys On itsenäinen On itsenäinen Ei itsenäistä asemaa 

Sovelletaan samoja 

säännöksi kuin kuntaan 

Ei aina sovelleta kaikkia 

samoja säännöksiä 

Ei aina sovelleta kaikkia 

samoja säännöksiä 

Sovelletaan pääasiassa 

Orgaani kilpailee avoimilla 

markkinoilla 

Kyllä Kyllä Ei     

Hänen tyypittelyssään kokonaisulkoistamiseksi ymmärretään kunnallinen päätös, jossa tietty toiminta 

annetaan kokonaisuudessaan ulkopuolisen toimijan toteutettavaksi. Tällöin palveluntuottaja on 

oikeustoimikelpoinen ja itsenäinen orgaani. Osa-alueen ulkoistamisessa on yleensä kyse toiminnallisesti 

ja oikeudellisesti erotettavan kokonaisuuden antaminen ulkopuolisen toimijan tehtäviksi. Komulainen 

näkee, että pilkotun osa-alueen ohjaus ja seuranta ovat usein hankalampia kuin kokonaisulkoistamisen, 

ellei osa-alue ole erotettavissa toiminnallisesti mahdollisimman yksiselitteisesti.  Osittaisessa 

ulkoistamisessa kunta tuottaa palvelua yhdessä yksityisen orgaanin kanssa. Tällöin oikeudelliset vastuut 

voivat olla epäselvempiä kuin edellisissä muodoissa, ja hän näkeekin, että tämä muoto on oikeudellisesti 

heikoin ulkoistamisen muoto, koska palveluntuottajan ei tarvitse olla itsenäinen orgaani. Tällöin riittää, 

että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti erillinen ja itsenäinen yksikkö.132 

Lopuksi Komulainen yrittää nostaa ulkoistamiskäsitteen määrittelyssä ja täsmentämisessä keskeiselle 

sijalle silloisen julkisista hankinnoista annetun lain (VHankL, 348/2007) 10 §:n määritelmän 

                                                           
131 Komulainen 2010, s. 45–46. 
132 Ibid., s. 47. 
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sidosyksikköhankinnasta. Nykyisin sidosyksikköhankinnasta on säädetty voimassaolevan hankintalain 

15 §:ssä. Tässä hän näkee ongelmana sen, että kunnat joutuvat tulkitsemaan, milloin kunnan 

sidosyksikkö tai tytäryhtiöiltä ostettua palvelua pidetään hankintana ja milloin taas ostaminen tulkitaan 

kunnan omaksi toiminnaksi tai ns. in house -hankinnaksi. Komulainen näkee, että VHankL 10 § antaa 

kuitenkin hyvän kehyksen, kun mietitään ulkoistamista käsitteenä ja sen eri muotoja. Komulainen toteaa 

itsekin, että ulkoistamisen jaottelu kolmeen eri osa-alueeseen ei ole kaikissa tapauksissa selväpiirteinen, 

vaan joissain ulkoistamisissa voi olla tunnusmerkkejä useasta eri osa-alueesta. Oikeudellisen 

näkökulman lisäksi hän pyrkii lähestymään ulkoistamisen käsitteeseen liittyvää problematiikkaa 

orgaanin taloudellisen toiminnallisuuden itsenäisyyden kannalta sekä sen kautta, millaista 

omistajanohjausta kunnalla on mahdollisuus harjoittaa ulkoistettuun orgaaniin nähden.133 

Komulainen ei ole ottanut käsitettä yksityistäminen työnsä peruskäsitteeksi sen vuoksi, ulkoistamisessa 

on hänen mielestään osittain kyse eri asiasta. Lähtökohta on Kullan mielestä sinänsä perusteltu, vaikkakin 

yksityistäminen ankkuroituu oikeusjärjestykseen huomattavasti selvemmin kuin ulkoistaminen. 

Julkisten hallintotehtävien ulkoistamisessa on tavallisesti juuri kyse Suomen perustuslain 124 §:n 

tarkoittamasta yksityistämisestä. Tämän vuoksi yksityistämistä, jota koskeva oikeudellinen doktriini on 

jo melko vanhentunut, olisi ollut aihetta tarkastella monipuolisemmin. Komulainen on tarkastellut 

ulkoistamista oikeudellisen viitekehyksen kehittelyllä, koska ulkoistaminen ei ole ensisijaisesti 

oikeudellinen vaan pikemminkin taloudellinen ilmiö. Komulaisen kehittämä ulkoistamisen kolmijaon 

soveltuvuus oikeudelliseen systematisointiin jää Kullan mielestä osittain epäselväksi.134 

Väitöskirjassaan Komulainen pyrkiikin esittämään ulkoistamisen itsenäisenä käsitteenä, joka on jotain 

muuta kuin yksityistäminen. Tämä ei ole kovin hedelmällinen lähtökohta tutkimuksen tekemiselle. 

Komulaisen jaottelu ulkoistamistyyppeihin on käsitteistöltään sekava ja jaottelun rajat eivät ole 

selväpiirteisiä. Ulkoistamisessa voi olla esimerkiksi kyse myös kunnan palvelun siirtämisestä toisen 

kunnan tai kuntayhtymän tuottamaksi, jolloin on kyse kuntapalveluiden järjestelystä kuntien välillä. 

Näkisin, että esitetty luokittelu ei ole onnistunut ja huomattavasti hedelmällisempi tapa lähestyä asiaa 

olisi erilaisten yksityistämisen muotojen havaitseminen. Olisi hedelmällisempää arvioida 

kuntapalvelujen yksityistämistä ja sen seurauksia kuin sitä, mitä on kuntapalvelujen ulkoistaminen, sen 

vaikutukset sekä siihen liittyvä problematiikka. Etenkin kun Komulaisen tutkimus ei näytä selkiyttävän 

                                                           
133 Komulainen 2010, s. 48–49. 
134 Kulla 2010, s. 4–5. 
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mitenkään käsitteiden täsmentymättömyyttä. Tutkimuksessa ei onnistuta antamaan konkreettista 

vastausta mikä ero on ulkoistamisella ja yksityistämisellä. 

Komulainen määrittelee sisäistämisen seuraavasti: 

”Ulkoistettu toiminto otetaan takaisin kunnan järjestettäväksi, jolloin kunta vastaa kaikista 

toiminnoista niin kuin omasta toiminnasta. Osittaisulkoistus voi sisältyä sisäistämisen 

määritelmään.”135 

En pidä tätäkään määritelmää onnistuneena, koska termi sisäistäminen viittaa liikaa aivan toiseen 

käsitteeseen kuten asian ymmärtäminen tai oppiminen. 

2.3 Vertailu ja yhteenveto yksityistämiskäsitteestä 

Yksityistämisellä tarkoitetaan yleisesti omistajuuden siirtämistä julkiselta sektorilta yksityissektorille. 

Tämän asian vastakohta on valtiollistaminen/kunnallistaminen. Komulainen on käyttänyt myös termiä 

sisäistäminen.136 Yksityistämisellä voidaan tarkoittaa myös julkisten palveluiden tuotannon siirtämistä 

yksityisen sektorin hoidettavaksi. Tällöin julkisen vallan kontrolli pyritään yleensä säilyttämään 

tarvittavassa määrin myös yksityistämisen jälkeen, mitä myös lainsäädäntö yleensä edellyttää. 

Edellisessä luvussa 2.2 yksityistämistä käsittelevän neljän suomalaisen väitöskirjan käsiteanalyysin 

päätulokset on esitetty taulukossa 2. Väitöskirjoissa tehty yksityistämiskäsitteen tarkastelutapa ja 

myöskin tarkastelun laajuus aiheuttaa sen, että mitään varsinaista vertailua ei voi tehdä. Sen sijaan 

taulukossa 2 pyritään lyhyesti luonnehtimaan analysoitujen väitöskirjojen merkitystä 

yksityistämiskäsitteen kannalta. 

Seuraavassa on kerätty yksityistämisen määritelmiä edellä tarkastelluista väitöskirjoista sekä myös 

muista sopivista lähteistä. Määritelmien tarkempi vertailu ei ole kovin hedelmällistä, koska asiaa on 

lähestytty niin erilaisista lähtökohdista. Sallisen ja Keravuori-Rusasen väitöskirjoissa ei yksityistämisen 

käsitteelle annettu mitään käytännöllisiä määritelmiä, joita kannattaisi tässä enää toistaa. Samoin 

Komulaisen ulkoistamisen käsite sisältyy Rasinmäen yksityistämisen määritelmään eli sen 

                                                           
135 Komulainen 2010, s. 20. 
136 Ibid., s. 20: Silloin kun kunta ottaa omaksi toiminnakseen kertaalleen ulkoistetun toiminnon, voisi terminologisesti 
kysymyksessä olla kunnan palvelujen sisäistäminen uudestaan kuntaan.  
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funktionaalisen yksityistämisen muotoon, eikä ulkoistamisen termi muutenkaan anna yksityistämisen 

määrittelyille mitään erityistä lisäarvoa. 

Taulukko 2. Yksityistämiskäsitteen vertailun yhteenveto. 

Väitöskirja Yksityistämiskäsitteen luonnehdinta 

Rasinmäki Rasinmäki antaa yksityistämiselle määritelmän ja jaottelun, joka on 

alun perin kehitetty Saksassa pitäen silmällä valtion yksityistämistä. 

Sekä määritelmä ja jaottelu vaativat jonkinlaista jatkokehittelyä. 

Sallinen Sallinen lähestyy yksityistämistä kunnan elinkeinopolitiikan 

harjoittamisen kautta. Yksityistäminen ei siten ole väitöskirjassa 

merkittävässä roolissa, joten sillä ei ole suurta antia 

yksityistämiskäsitteen määrittämiselle. 

Keravuori-Rusanen Keravuori-Rusanen lähestyy yksityistämistä PL 124 §:n tarkoittamalla 

yksityistämisellä. Tutkimus, joka on muuten tasokas tutkimus, ei 

kuitenkaan tarjoa mitään kovin käytännöllistä määritelmää 

yksityistämiselle, jota voisi hyödyntää jatkotutkimuksissa. 

Komulainen Komulainen tutkii väitöskirjassaan verrattain monipuolisesti ja 

seikkaperäisesti ulkoistamiskäsitettä, mutta tarkastelusta ei seuraa 

mitään selkeyttävää käytännöllistä lopputulosta. 

Yksityistäminen voidaan Harisalon mukaan nähdä julkisen ja yksityisen välisen vuorovaikutuksen ja 

niihin sisältyvien erilaisten suhteiden uudelleen arviointina.137 Tuorin luokittelun mukaan 

yksityistämisellä voidaan tarkoittaa kolmea eri asiaa. Ensinnäkin se voi tarkoittaa julkisten palvelujen 

tuotannon ja jakelun alistamista markkinamekanismeille, joko siirtämällä ne yksityisille organisaatioille 

tai omaksumalla julkisten tuotanto- ja jakeluorganisaatioiden toiminnassa markkinaperiaatteita. Toiseksi 

yksityistämiseen voi liittyä tietty yksilöllisen omavastuun korostus kuten esimerkiksi 

sosiaaliturvajärjestelmän omavastuumaksut ja lukukausimaksut oppilaitoksissa. Kolmanneksi 

                                                           
137 Harisalo 1986, s. 118. 
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yksityistäminen saattaa sisältää myös eräänlaisen itsehallintoidean, vaatimuksen turvautua esimerkiksi 

sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa kunnallishallinnon sijasta lähiyhteisöihin tai vapaisiin 

kansalaisjärjestöihin. Edellä mainittujen lisäksi yksityistäminen voi ilmentyä yksityisten 

hyväksikäyttönä välillisesti sekä vapaaehtoistyön hyväksikäyttämisenä. 138  

Rasinmäki tarkoittaa yksityistämisellä niitä politiikoita ja toimenpiteitä, jotka muuttavat tasapainoa 

julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Edelleen Rasinmäki luokittelee yksityistämisen muodot 

materiaaliseksi eli täydelliseksi, funktionaaliseksi eli osittaiseksi, organisatoriseksi ja formaaliksi 

yksityistämiseksi, jotka kuuluvat kaikki Tuorin yksityistämisen luokittelun ensimmäiseen ryhmään.139 

Kulla esittää näiden neljän lisäksi viidenneksi yksityistämisen muodoksi erotettavaksi, käytännössä 

tärkeän, julkisen varallisuuden yksityistämisen, joka toteutetaan usein käyttämällä organisatorisen 

yksityistämisen muotoja.140 

  

                                                           
138 Tuori Oikeus 1984, s. 290–291. 
139 Rasinmäki 1997, s. 44. 
140 Kulla 2015, s. 34. 
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3 YRITYSJÄRJESTELYJEN LAAJUUS 

Havainnollistaaksemme liikkeen luovutusten merkitystä ja asemaa yritysjärjestelyissä141, luomme 

lyhyen katsauksen Suomen yrityksiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.  Yritystietoja löytyy 

tilastokeskuksen tietokannoista142, patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteristä143, 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) tietokannoista144 ja myös monista 

yrityspalveluyhteisöjen tiedostoista.  

Taulukko 3. Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä.145  

Yritysten lukumäärät yritysmuodoittain 2.1.2018 2.5.2018 

Yritysmuoto Osakeyhtiö 270 553 273 113 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja 204 031 208 148 

Asunto-osakeyhtiö 89 134 89 526 

Kommandiittiyhtiö 28 279 28 071 

Avoin yhtiö 10 054 9 932 

Osuuskunta 4 229 4 264 

Sivuliike 1 184 1 201 

Aatteellinen yhdistys (*) 442 454 

Julkinen osakeyhtiö 248 251 

Osuuspankki 192 182 

Säätiö (*) 41 42 

Keskinäinen vakuutusyhtiö 33 33 

Säästöpankki 19 19 

Vakuutusosakeyhtiö 16 16 

Asumisoikeusyhdistys 17 17 

Vakuutusyhdistys 7 7 

Valtion liikelaitos 3 3 

Eurooppayhtiö 1 1 

Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä 1 1 

Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike 1 1 

Hypoteekkiyhdistys 1 1 

Yhteensä 608 486 615 283 

                                                           
141 Yritysjärjestely-termi on omaksuttu alun perin vero-oikeudessa. Sillä on kuvattu tilanteita, joissa yrityksen omaisuutta 
taikka sen liiketoimintaa luovutetaan kokonaisuutena tai osaksi tai yrityksen rakennetta muutetaan siten, ettei järjestelyn 
toisena osapuolena ole ulkopuolinen taho eikä omaisuuden siirtämisessä noudatettava hinnoittelu – siirtohinnoittelu – 
välttämättä perustu markkinahintaan. Ks. tarkemmin Immonen 2014, s. 17.  
142 Tilastokeskus 2018. 
143 Patentti- ja rekisterihallitus 2018. 
144 ELY-keskus 2018. 
145 Patentti- ja rekisterihallitus 2018, kohta Tilastoja > Yritysten lukumäärät;  
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Taulukko 4. Aloittaneiden ja lopettaneiden osakeyhtiöiden lukumäärät sekä osakeyhtiökanta kvartaaleittain.146 

Yritystiedot  
vuosineljänneksittäin Aloittaneet 

 
 

Lopettaneet Yrityskanta 

  Kvartaali        

2013Q1 3 737 1 792                158 854 

2013Q2 2 992 1 953 160 054 

2013Q3 2 766 1 740 160 857 

2013Q4 2 792 3 850 161 919 

2014Q1 3 449 2 107  161 559 

2014Q2 2 937 2 442  162 389 

2014Q3 2 679 2 119 162 626 

2014Q4 2 592 4 175 163 099 

2015Q1 3 480 1 931 162 466 

2015Q2 2 926 1 948 163 462 

2015Q3                   2 820 1 633 164 334 

2015Q4 2 955 2 652 165 656 

2016Q1 3 847 1 980  166 925 

2016Q2 3 065 2 120 168 010 

2016Q3 2 725 1 812 168 615 

2016Q4 2 928 2 348 169 730 

2017Q1 3 806  2 062 171 221 

2017Q2 3 188 N/A N/A 

2017Q3 2 822 N/A N/A 

 

Valitettavasti juuri liikkeen luovutus tietoja ei ole saatavissa mistään organisaatiosta kattavana 

valtakunnantason tilastona. Tämän vuoksi tyydymme luomaan katsauksen saatavissa oleviin 

yritysjärjestelytietoihin147 ja niiden avulla pyrimme sitten arvioimaan liikkeen luovutusten lukumääriä. 

Taulukossa 3 on esitetty Suomessa rekisteröityjen yritysten lukumäärät yritysmuodoittain. (*) = Lukuun 

sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aatteelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava 

ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä 

                                                           
146 SVT 2018a. 
147 Immonen 2014, s. 34: Tässä voisi ehkä oikeammin puhua yrityskaupoista, mikä termi tunnetaan kilpailuoikeudessa. 
Kilpailulaki 21 §:n mukaan yrityskauppa kattaa paitsi määräysvaltaan johtavan omistuskaupan myös liiketoiminnan tai sen 
osan kaupan sekä sulautumisen, lukuun ottamatta konsernin sisäistä järjestelyä.  
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toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä. Taulukosta huomataan, että osakeyhtiö, joita on 

yli 270 000, on selvästi yleisin yritysmuoto, vaikkakin luvussa on mukana myös toimimattomat eli ns. 

pöytälaatikkoyritykset. 

Taulukossa 4 on esitetty aloittaneet ja lopettaneet osakeyhtiöt sekä näiden yrityskanta 

vuosikvartaaleittain. On huomattava, että osakeyhtiömuotoisia yrityksiä on noin 160 000–170 000, mikä 

on selvästi vähemmän kuin kaupparekisteriin ilmoitettu lukumäärä. Ero selittyy sillä, että taulukossa 4 

on mukana, vain tietyt toiminnalliset kriteerit täyttävät osakeyhtiöt, jolloin voidaan puhua toimivista 

osakeyhtiöistä. 

Taulukko 5. Yritysten jakautumisten ja sulautumisten lukumäärät vuosittain.148 

Yritysten 
jakautumiset ja 

sulautumiset lkm Jakautumiset Sulautumiset 

Vuosi 

2008 246 915 

2009 224 833 

2010 205 878 

2011 212 864 

2012     244 834 

2013 192 802 

2014 183 741 

2015 163 752 

2016 227 988 

2017 212 1073 

Taulukossa 5 on esitetty yritysten jakautumisten149 ja sulautumisten150 lukumäärät vuosina 2008–2017.  

Jakautumisten lukumäärät vaihtelevat 200 molemmin puolin ja sulautumisten määrät ovat jääneet 

tyypillisesti alle tuhannen lukuun ottamatta vuotta 2017, jolloin sulautumisten määrä nousi yli tuhannen 

                                                           
148 Patentti- ja rekisterihallitus 2018, kohta Kaupparekisterin tietopalvelut. 
149 Jakautumisella tarkoitetaan tässä OYL 17 luvussa tarkoitettua jakautumista, joka voidaan tehdä kokonaan tai osittain. 
Jakautuminen on paitsi osakeyhtiöoikeudellinen käsite myös vero-oikeudellinen käsite. Elinkeinon verottamisesta annetussa 
laissa (EVL, 360/1968) 52 c §:n säännöksessä määritetään jakautumisen verokohtelu. Näin Immonen 2014, s. 394. 
150 Sulautumisen sääntely löytyy OYL 16 luvussa. Sulautuminen on yhtiöoikeudellisesti säädetty erääksi osakeyhtiön 
lakkaamistavaksi. Siinä yhdistetään yhtiöiden varat ja velat. Näin Immonen 2014, s. 163. 
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vuositasolla. Jakautumisten ja sulautumisten rekisteröinti kaupparekisteriin perustuu patentti- ja 

rekisterihallituksen kaupparekisterin tietopalvelun mukaan kaupparekisterilaki (129/1979) 3 §:n 

määräykseen, jossa yritystä velvoitetaan ilmoittamaan tietyt tiedot. Näiden tietojen ilmoittamisesta 

velvoitetaan myös OYL 16:5 ja 17:5 :ssä.  Missään ei kuitenkaan velvoiteta liikkeen luovutusten 

ilmoittamista tai rekisteröintiä. Tämän vuoksi liikkeen luovutus tietoja ei myöskään ole saatavissa 

kaupparekisteristä. 

Taulukko 6. Konkurssien lukumäärät vuosittain ja niissä olleen henkilöstön lukumäärät.151 

Konkurssit 
vuosittain Yritysten lkm Henkilö lkm 

Vuosi 

2008 2 612 11 660 

2009 3 275 14 860 

2010 2 864 13 759 

2011 2 947 13 270 

2012 2 961 14 206 

2013 3 131 15 637 

2014 2 986 13 951 

2015 2 574 10 902 

2016 2 408 12 580 

2017 2 160 11 935 

Taulukossa 6 on esitetty konkurssien lukumäärät vuosittain ja niissä olleen henkilöstön lukumäärät. 

Taulukosta havaitaan, että konkursseja on ollut rahoituskriisin jälkeen vuosittain keskimäärin noin 3 000 

kappaletta. Viime aikoina konkurssien lukumäärä vuodessa on pudonnut noin 2 500:an ja jopa lähelle 

arvoa 2 000, kun talouden elpyminen on alkanut vaikuttaa positiivisesti. Huomattavaa on se, että 

rahoituskriisi on vaikuttanut verrattain kauan konkurssien määrään eli yritysten rahoitustilanne näyttää 

paranevan melko pitkällä viiveellä.  

Liikkeen luovutusten152 määrää voidaan arvioida edellä esitettyjen tietojen perusteella siten, että niiden 

määrä on muutaman sadan luokkaa vuosittain. Kunnalliset liikkeen luovutukset ovat näistä vain pieni 

                                                           
151 SVT 2018b.  
152 Liikkeen luovutus on työoikeudellinen käsite. Vrt. liiketoimintasiirto, joka on vero-oikeudellinen käsite, josta säädetään 
EVL 52 d §:ssä. Näin Immonen 2014, s. 333. 
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osa. Tosin lainsäädännön yksityistämiselle ja liikkeen luovutukselle asettamat velvoitteet saattavat 

aiheuttaa viimeksi mainittuihin lukumääriin huomattavaakin vaihtelua.  
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4 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN SÄÄNTELY 

4.1 EU-oikeudellinen sääntely 

4.1.1 Sääntely ennen ensimmäistä liikkeenluovutusdirektiiviä 

Ennen ensimmäisen vuoden 1977 liikkeenluovutusdirektiivin153 voimaantuloa yritysjärjestelyjä tehtiin 

jäsenvaltioissa kahdella toisistaan poikkeavalla tavalla. Toisen, Romaanis-germaanisen, näkökulman 

mukaan toimittiin jo ennen direktiivin voimaantuloa sen päälinjojen mukaisesti. Toisen ryhmän eli 

common law -maiden tilanne oli varsin toinen.154 

Esimerkiksi Ranskassa, joka kuuluu romaanis-germaanisiin maihin, jo vuonna 1928 säädetyn lain 

periaate oli se, että liikkeen luovutuksen yhteydessä työntekijän työsopimukseen perustuvat ehdot 

pysyvät muuttumattomina luovutuksen jälkeen.155 Common law -järjestelmässä, joka on voimassa 

Euroopassa Englannissa, työnantaja/työntekijä suhdetta on leimannut sopimusvapauden periaate. Alun 

perin common law piti työsopimusta yksilöllisenä, itsenäisenä yksikkönä, joka jatkui vain suhteessa 

yhteen työnantajaan. Näin ollen se ei voinut siirtyä toiselle työnantajalle. Nähtiin että, jos työntekijä 

voitaisiin siirtää toiselle työnantajalle, tämä saattaisi tehdä työntekijän omaisuuteen verrattavaksi 

asiaksi.156 Liikkeenluovutusdirektiivin implementointi muuttikin huomattavasti aikaisempaa oikeuden 

tilaa juuri Englannissa.157 

Euroopan unionin (EU) sääntelyn lähtökohdat ovat olleet makrotaloudellisia, ja sen tavoitteena on ollut 

EU:n laajuisten sisämarkkinoiden luominen ja säilyttäminen. Tämä lähtökohta on vaikuttanut myös 

unionin sääntelypolitiikkaan, jota on ensi sijassa toteutettu vapaan liikkuvuuden periaatteen ja 

kilpailusääntöjen kautta. Paasivirran mukaan EU-oikeuden perusasennetta työntekijöitä kohtaan on 

kuvattu instrumentaaliseksi, eli taustalla on vallinnut pyrkimys mahdollistaa työntekijöiden siirtyminen 

                                                           
153 Neuvoston direktiivi 77/187/ETY, annettu 14. päivänä helmikuuta 1997, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen 
tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, 
EYVL, N:o L 61, 5.3.1977, s. 26–28. 
154 Romaanis-germaanisen eli civil law ja common law -oikeusperheiden tarkemmasta vertailusta katso tarkemmin Tamm – 
Letto-Vanamo 2015, s. 21–108.  
155 Saarinen Edilex 2012, s. 3. 
156 Nokes v Doncaster Amalgamated Colliers Ltd [1940] AC 1014; Bolwell v Redcliffe Homes Ltd [1999] IRLR. 
157 Lamponen 2009, s. 361. 
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sinne, missä tuotanto- ja yritystoiminta sijaitsee. Työntekijöiden suojelu, joka on leimallinen modernin 

kansallisen työoikeuden periaate, oli pitkään unionin sääntelyssä taka-alalla.158 

1970-luvun alussa Euroopan yhteisöissä (EY) alettiin kiinnittää huomiota sääntelyn kohdistumiseen ja 

sen puutteelliseen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Erityisesti oltiin huolestuneita siitä, että kaupan esteiden 

purkamisen aiheuttaman lisääntyvän kilpailun mukanaan tuomat välttämättömät rakenneuudistukset 

johtivat yksittäisten työntekijöiden aseman huononemiseen yritysjärjestelyissä. He saattoivat esimerkiksi 

osaltaan kokea osan liikkeestä luovutettavan toiselle omistajalle, joka halusi joko vähentää liian 

työvoiman tai vähintään muuttaa heidän työsopimuksia ja -ehtoja. Vaihtoehtoisesti he saattoivat tulla 

irtisanotuiksi, kun heidän työnantajansa päätti supistaa tuotantoa ja irtisanoa suuren määrän 

työntekijöitään, tai he saattoivat kohdata sen, että työnantaja ei pystynyt kilpailemaan ja siten lopetti 

liiketoimintansa palkanmaksuvelvoitteiden takia. Tämän tuloksena säädettiin kolme tärkeää direktiiviä 

osana Euroopan yhteisöjen vuosien 1974–1976 sosiaalista toimenpideohjelmaa159, joka oli tarkoitettu 

puuttumaan taloudellisen kehityksen seurauksiin. Yksi näistä oli edellä mainittu 

liikkeenluovutusdirektiivi160. Muut direktiivit olivat joukkovähennysdirektiivi161 ja 

maksukyvyttömyysdirektiivi162.163 

4.1.2 Direktiivi 77/187/ETY 

Neuvoston direktiivi 77/187/ETY työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka 

liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä164 

annettiin 14.2.1997. 

Ensimmäinen liikkeenluovutusdirektiivin soveltamisalaa koskeva 1 artikla kuului seuraavasti: 

                                                           
158 Paasivirta 2002, s. 463. 
159 Neuvoston päätös 21. tammikuuta 1974 koskien sosiaalista toimenpideohjelmaa, EYVL, N:o C 13, 12.2.1974, s. 1–4. 
160 EYVL, N:o L 61, 5.3.1977, s. 26–28. 
161 Neuvoston direktiivi 75/129/ETY, annettu 17. päivänä helmikuuta 1975, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, EYVL, N:o L 48, 22.2.1975, s. 29–30; Nykyisin neuvoston direktiivi 
98/59/EY, annettu 20. päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämisestä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä, EYVL, N:o L225, 12.8.1998, s. 16-21. 
162 Neuvoston direktiivi 80/987/ETY, annettu 20. päivänä lokakuuta 1980, työntekijöiden suojaa työnantajan 
maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, EYVL, N:o L 283, 28.10.1980, s. 23–
27; Nykyisin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22. päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden 
suojasta työnantajan maksukyvyttömyys-tilanteessa (Kodifioitu toisinto), EUVL, N:o L 283, 28.10.2008, s. 36-42. 
163 Barnard 2006, s. 619; ks. myös Riesenhuber 2012, s. 18–19. 
164 EYVL, N:o L 61, 5.3.1977, s. 26–28. 
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1. Tätä direktiiviä sovelletaan yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovuttamiseen 

toiselle työnantajalle sopimukseen perustuvan luovutuksen taikka sulautumisen kautta. 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan, mikäli luovutettava yritys tai liike taikka liiketoiminnan osa sijaitsee 

alueella, jolla perustamissopimusta sovelletaan. 

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta merialuksiin. 

Työntekijän käsitettä on käsitelty tapauksessa Danmols.165 Tapauksessa Euroopan yhteisöjen 

tuomioistuin (EY-tuomioistuin) totesi, että direktiivin tarkoituksena oli varmistaa, että työsuhde mikäli 

mahdollista jatkui muuttumattomana luovutuksensaajan palveluksessa siten, että luovutetun liikkeen 

palveluksessa olevat työntekijät eivät joutuneet huonompaan asemaan pelkästään luovutuksen 

perusteella. Tällöin ei ollut tarkoitus muodostaa yleisiin kriteereihin perustuvaa saman tasoista suojaa 

koko yhteisön alueella.166 

Näin ollen työntekijällä tarkoitetaan liikkeenluovutusdirektiivissä niitä henkilöitä, joita katsotaan 

työntekijöiksi kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön perusteella.167 Direktiivissä ei siten 

tarkoiteta mitään yhteistä kaikkia jäsenvaltioita sitovaa työntekijän määritelmää.168 

Liikkeenluovutusdirektiiviä ei sovelleta hallinnollisten tehtävien siirtoon hallintoviranomaiselta toiselle, 

kuten Henke -tapauksessa169 EY-tuomioistuin totesi: 

”Kuten direktiivin johdanto-osasta ja varsinkin sen ensimmäisestä perustelukappaleesta ilmenee, 

direktiivillä on tarkoitus suojella työntekijöitä niiltä haitallisilta vaikutuksilta, joita heille voi olla 

niistä yritysrakenteen muutoksista, joita kansallisen tai yhteisön tason taloudellinen kehitys voi 

tuoda mukanaan ja jotka aiheutuvat muun muassa sellaisista luovutuksista tai sulautumisista, 

joissa yrityksiä, liikkeitä tai liiketoiminnan osia siirretään toiselle työnantajalle. Direktiivissä 

                                                           
165 C-105/84 Foreningar af Arbejdslerare i Denmark EU:C:1985:331. 
166 Äimälä 1993, s. 122. 
167 C-105/84 Foreningar af Arbejdslerare i Denmark EU:C:1985:331, kohdat 27 ja 28; Suomessa sekä työ- että virkasuhteiset 
ovat tällaisia. Näin Kairinen 2009, s. 283. 
168 Työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevissa säännöksissä käsitteellä työntekijä on sen sijaan yhteinen kaikkia jäsenvaltioita 
koskeva sitova merkitys. 
169 C-298/94 Henke EU:C:1996:382. 
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tarkoitettuna yrityksen luovutuksena ei siten ole pidettävä julkisyhteisön rakenteen 

uudelleenjärjestämistä tai hallinnollisten tehtävien siirtämistä julkisyhteisöltä toiselle.”170 

4.1.3 Direktiivi 98/50/EY171 

Ensimmäisen liikkeenluovutusdirektiivin muuttaminen aiheutti jakautumista kahteen eri leiriin. 

Toisaalta nähtiin, että direktiivin muuttamiseen riittää vain sen suoraviivainen päivittäminen, kun 

toisaalta työnantajajärjestöt ja tietyt jäsenvaltiot halusivat poistaa direktiivin tulkinnan piiristä 

palvelutoimintojen alihankinnat (contracting out). Komission direktiivin muuttamista koskevassa 

ehdotuksessa rajattiin direktiivin soveltumisalaa poistamalla siitä pelkkä toiminnan luovuttaminen.172 

Kuitenkin direktiiviehdotuksen johdannossa todettiin, että direktiivi 77/187/ETY oli osoittautunut 

korvaamattomaksi instrumentiksi työntekijöiden suojelussa yritysten uudelleenjärjestelyissä varmistaen 

rauhanomaisen ja yhteisymmärrykseen perustuvan taloudellisen ja teknologisen 

uudelleenjärjestelykehityksen ja asettamalla näille muutoksille minimistandardit edistämään reilua 

kilpailua.173 

Komission käsitys sääntelyn soveltumattomuudesta contracting out -luovutuksiin oli ilmeisesti syntynyt 

Spijkers -tapauksen174 perusteluista, jossa luoteltiin seitsemän kriteeriä, joiden perusteella liikkeen 

luovutusta voidaan arvioida. Nämä kriteerit ovat:175 

1) yrityksen tai toiminnan laatu; 

2) onko materiaalisia varoja, kuten rakennuksia tai irtainta, luovutettu; 

3) luovutettujen immateriaalisten varojen arvo luovutushetkellä; 

4) onko enemmistö työntekijöistä otettu uuden työnantajan palvelukseen; 

                                                           
170 Asia C-298/94 Henke EU:C:1996:382, kohdat 13–14; Saarinen 2013, s. 923: Tällaisista hallinnollisista ja rakenteellisista 
järjestelyistä on henkilöstön osalta erikseen säädetty lailla, jonka mukaan henkilöstö on säilyttänyt siirtymähetkellä 
palvelussuhteensa ehtoihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Näistä on esimerkkinä laki eräiden henkilön virkojen 
siirtämisestä sisäministeriöön (988/2007) ja laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä valtionvarainministeriöön 
(1018/2006). 
171 Neuvoston direktiivi 98/50/EY, annettu 29. päivänä kesäkuuta 1998, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai 
liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun 
direktiivin 77/187/ETY muuttamisesta, EYVL, N:o L 201, 17.7.1998, s. 88–92. 
172 COM 1994, s. 24: Direktiiviehdotuksen artikla 1(1) mukaan pelkästään yrityksen toiminnon luovuttaminen, riippumatta 
siitä oliko sitä aikaisemmin hoidettu suoraan, ei muodosta luovutusta direktiivin tarkoittamassa merkityksessä.  
173 Ibid., s. 1. 
174 C-24/85 Spijkers EU:C:1986:127. 
175 Asia Spijkers, kohta 13. 
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5) ovatko asiakkaat siirtyneet; 

6) toiminnan samanlaisuuden aste ennen ja jälkeen luovutuksen; 

7) toiminnassa mahdollisesti olleen katkoksen pituus. 

Näiden kriteerien valossa jälkikäteen tehdyssä kokonaisarvioinnissa on merkittävää ollut arvio siitä, onko 

toiminta säilyttänyt identiteettinsä. Vaikeissa tapauksissa on saatettu pitää ratkaisevana sitä, onko kohde 

säilynyt taloudellisena kokonaisuutena (going concern) tai liiketoimintakokonaisuutena.176 Neuvoston 

direktiivi 98/50/EY työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan 

osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 

77/187/ETY muuttamisesta177 annettiin 29.6.1998 ja sen sisältö oli pitkälti sama kuin nykyisen 

liikkeenluovutusdirektiivin. 

4.1.4 Direktiivi 2001/23/EY 

Alkuperäinen liikkeenluovutusdirektiivi ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset kodifioitiin uudelleen 

vuonna 2001 annetulla konsolidointidirektiivillä.178 Kyseinen neuvoston direktiivi 2001/23/EY 

työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liikkeenosan luovutuksen 

yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettiin 12.3.2001.  

Uusi direktiivi perustuu Euroopan unionin toiminnasta  tehdyn sopimuksen (SEUT)179 artiklaan 115, joka 

liittyy lainsäädännön lähentämiseen.180 Direktiivin tavoite on varmistaa se, että työntekijöiden oikeudet 

ovat turvatut tapauksissa, joissa työnantaja vaihtuu, mahdollistamalla heidän jatkaa työssä uuden 

työnantajan palveluksessa sopimuksilla ja ehdoilla, jotka ovat hyväksytty liikkeenluovutuksessa. 

Direktiivin tarkoitus on siten varmistaa että yritysten uudelleenjärjestelyt sisämarkkinoilla eivät vaikuta 

haitallisesti kyseessä olevien yritysten työntekijöihin.181 

                                                           
176 Hietala ym. 2016, s. 122. 
177 EYVL, N:o L 201, 17.7.1988, s. 88–92. 
178 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12. päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen 
tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä, EYVL, N:o L 82, 22.3.2001, s. 16–20. 
179 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, EUVL, N:o C 83, 30.3.2010, s. 47. 
180 SEUT 115 artikla Neuvosto antaa yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan parlamenttia ja 
talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivejä jäsenvaltioiden sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä, jotka suoraan vaikuttavat sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
114 artiklan soveltamista. 
181 Blanpain 2014, s. 843. 
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Direktiivin soveltamisalaa koskevan I luvun 1 artikla kuuluu seuraavasti: 

1. a) Tätä direktiiviä sovelletaan yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan 

luovuttamiseen toiselle työnantajalle sopimukseen perustuvan luovutuksen taikka sulautumisen 

kautta.  

b) Jollei a kohdasta ja tämän artiklan jäljempänä olevista säännöksistä muuta johdu, tässä 

direktiivissä tarkoitettuna luovutuksena pidetään oman identiteetin säilyttävän taloudellisen 

yksikön luovuttamista, jolla tarkoitetaan pää- ja sivutoimisen taloudellisen toiminnan 

harjoittamiseksi järjestettyä resurssikokonaisuutta. 

c) Tätä direktiiviä sovelletaan taloudellista toimintaa harjoittaviin julkisiin tai yksityisiin yrityksiin 

riippumatta siitä, tavoittelevatko ne voittoa. Tässä direktiivissä tarkoitettuna luovuttamisena ei 

pidetä hallintoviranomaisten uudelleenorganisointia eikä hallinnollisten tehtävien siirtoa 

hallintoviranomaiselta toiselle. 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan siltä osin kuin luovutettava yritys tai liike taikka yritys- tai 

liiketoiminnan osa sijaitsee alueella, jolla perustamissopimusta sovelletaan.182 

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta merialuksiin.183 

Liikkeenluovutusdirektiivin 1 artiklan 1 kohdan b -alakohdan mukainen määritelmä kokoaa yhteen EY-

tuomioistuimen runsaan oikeuskäytännön luoman direktiivin sisällön käsitteen.184 Direktiivin 

kahdeksasta perustelukappaleesta ilmenee, että oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi on ollut tarpeen 

se, että luovutuksen oikeudellista käsitettä selkeytettiin ottaen huomioon EY-tuomioistuimen 

oikeuskäytäntö. Selkeyttämisellä ei kuitenkaan ole muutettu direktiivin 77/187/ETY soveltamisalaa 

sellaisena kuin se on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan mukaan.185  

Näin ollen Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT), aikaisemmin EY-tuomioistuimen, aikaisempien 

direktiivien voimassaoloaikana tuottama oikeuskäytäntö otetaan edelleen huomioon liikkeen 

                                                           
182 Liikkeenluovutusdirektiiviä sovelletaan siten kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. 
183 Merialusten luovutukset kuuluvat siten nimenomaisesti direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Kuitenkin kansallisia 
säännöksi, joilla direktiivi on implementoitu, sovelletaan merialuksiin 12 jäsenvaltiossa. Näin Euroopan yhteisöjen komissio 
2007, s. 3. 
184 Blanpain 2014, s. 844. 
185 C-466/07 Klarenberg EU:C:2009:85, kohta 40: ”[K]uten direktiivin 2001/23 kahdeksannesta perustelukappaleesta 
ilmenee, tämä säännös otettiin käyttöön luovutuksen oikeudellisen käsitteen selkeyttämiseksi yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön valossa. Tämän oikeuskäytännön mukaan direktiivillä 2001/23 pyritään varmistamaan taloudellisen yksikön 
puitteissa voimassa olevien työsuhteiden jatkuvuus omistajanvaihdoksesta riippumatta ja täten suojelemaan työntekijöitä 
tilanteessa, jossa tällainen vaihdos tapahtuu.”  



43 
 

luovutuksen käsitteen tulkinnassa, ja sen vuoksi niiden aikana kertynyt liikkeen luovutusta koskeva 

oikeuskäytäntö on edelleen relevanttia lähdettä viimeisimmän liikkeenluovutusdirektiivin (2001/23/EY) 

säännöksiä tulkittaessa.186 Suurin osa liikkeenluovutusdirektiiviä koskevasta EU-tuomioistuimen 

ennakkoratkaisuaineistosta on annettu ensimmäisten liikkeenluovutusdirektiivien (77/187/ETY ja 

98/50/EY) voimassaoloaikana, joten EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön tarkastelu kohdistuu siten 

pääosin tuona aikana annettuihin ratkaisuihin ja niissä annettuihin tulkintasuuntaviivoihin.187 

4.1.5 Scattelon -tapaus 

Asiassa Scattelon188 EU-tuomioistuin totesi, että:  

”yrityksen käsitteellä tarkoitetaan pysyvällä tavalla järjestettyä taloudellista yksikköä riippumatta 

yksikön oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Tällaisen yksikön muodostaa henkilöiden ja 

muiden tekijöiden kokonaisuus, jonka avulla on mahdollista harjoittaa omiin tavoitteisiin 

tähtäävää taloudellista toimintaa ja joka on riittävän organisoitu ja itsenäinen. Edellisessä 

kohdassa mainitussa määritelmässä esiintyvä taloudellisen toiminnan käsite kattaa kaiken 

toiminnan, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla. Taloudelliseksi 

toiminnaksi ei lähtökohtaisesti luokitella toimintaa, johon liittyy julkisen vallan käyttöä. 

Taloudelliseksi toiminnaksi on puolestaan luokiteltu julkisen vallan käyttöön liittymättömät 

palvelut, joilla edistetään yleistä etua ja joilla ei tavoitella voittoa mutta joilla kilpaillaan sellaisten 

toimijoiden tarjonnan kanssa, jotka tavoittelevat voittoa.”189 

                                                           
186 Euroopan yhteisöjen komissio 2007, s. 3 ja edelleen: Tuomioistuin oli antanut direktiivin täytäntöönpanon vuoksi 31. 
elokuuta 2006 mennessä 44 tuomiota, joista 40:ssä oli kysymys ennakkoratkaisuista. 30 tuomiossa otettiin kantaa direktiivin 
soveltamisalaan ja erityisesti luovutuksen käsitteeseen. Direktiivissä 98/50/EY täsmennettiin käsitettä tuomioistuimen 
runsaan oikeuskäytännön perusteella. Tämä näyttää selvittävän, miksi 17. heinäkuuta 2001 jälkeen, mikä oli määräaika 
direktiivin täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa, suoritettujen luovutuksien johdosta on annettu tässä kysymyksessä vain yksi 
tuomio. 
187 Säännöstekstin väljyys lieneekin keskeinen syy siihen, miksi sekä EU:ssa että Suomessa liikkeen luovutuksen käsite on 
muodostunut pitkälti oikeuskäytännön ja osittain oikeuskirjallisuuden kautta. Näin Äimälä TYV 1995, s. 114. 
188 Asiassa C-108/10 Scattelon EU:C:2011:542 on kyse Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 267 
artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Tribunale di Venezia (Italia) on esittänyt 4.1.2010 tekemällään 
päätöksellä; Ennakkoratkaisujärjestelmä perustuu SEUT 267 artiklaan ja sitä voidaan luonnehtia eräänlaiseksi 
lainkäyttöyhteistyön muodoksi jäsenvaltioiden julkisvaltaa edustavien tuomioistuimien ja Euroopan unionin (EU) 
tuomioistuimen (EUT) välillä. Näin Rautio 2016, s. 169; Vastaavantyyppinen ennakkoratkaisukysymys on Suomesta lähetetty 
asiassa C-396/07 Juuri EU:C:2008:656. 
189 Asia Scattelon, kohdat 42–44. 
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Kyseinen Scattelon -tapaus190 on ensimmäinen Euroopan unionin tuomioistuimessa, jossa sekä 

luovuttaja että luovutuksen saaja ovat julkisyhteisöjä, joten se on merkittävä suunnannäyttäjä tuleville 

ratkaisuille. EUT teki Saarisen mukaan ratkaisussaan viisi merkittävää yrityksen käsitteeseen liittyvää 

linjausta.191  

Ensiksikin linjattiin sitä, mitä tarkoitetaan yrityksellä.192 Rouva Scattelon kuului ennen valtion 

palvelukseen siirtymistä paikalliseen julkisyhteisöjen ATA-henkilöstöön, joka suoritti muun muassa 

siivousta ja paikkojen kunnossapitoa. EUT:n mukaan ATA-henkilöstö on direktiivissä tarkoitettu 

työntekijöiden organisoitu kokonaisuus. Toisena seikkana EUT totesi, että ”[t]yöntekijäryhmän 

luokittelua taloudelliseksi yksiköksi ei siis voida sulkea pois siksi, ettei tähän yksikköön tätä henkilöstöä 

lukuun ottamatta kuulu aineellista tai aineetonta liikeomaisuutta”.193  

Kolmanneksi EUT katsoi, että ”työntekijöiden oikeuksien turvaamista koskevassa unionin säännöstössä 

itsenäisyyden käsite viittaa asianomaisen työntekijäryhmän johdolle myönnettyyn toimivaltaan 

organisoida suhteellisen vapaasti ja itsenäisesti työt kyseisen ryhmän sisällä ja erityisesti toimivaltaan 

antaa määräyksiä ja ohjeita ja jakaa työtehtäviä kyseessä olevaan ryhmään kuuluville työntekijöille 

ilman, että työnantajan muut organisaatiorakenteet suoraan puuttuvat siihen”.194  

Neljäntenä asiana EUT totesi ”siitä, että siirretty henkilöstö ja sen toiminta ovat osa julkishallintoa, on 

muistettava, ettei pelkästään tämä seikka voi merkitä sitä, että siihen ei sovellettaisi direktiiviä 

77/187”.195 Viidentenä kysymyksenä EUT käsitteli liikkeenluovutusdirektiivin 1 artiklan 1 kohdan 

ilmaisua ”sopimukseen perustuvan luovutuksen taikka sulautumisen kautta” ja totesi, että EUT on 

”tulkinnut tätä ilmaisua riittävän joustavasti direktiivin tavoitteen saavuttamiseksi, toisin sanoen 

työntekijöiden suojaamiseksi työnantajan vaihtuessa. Se on näin ollen katsonut, että luovutuksen 

perustaminen julkisyhteisön yksipuolisiin päätöksiin eikä sopimuksiin ei voi sulkea pois direktiivin 

                                                           
190 C-108/10 Scattelon EU:C:2011:542. 
191 Saarinen Edilex 2012, s. 4–5. 
192 Asia Scattelon, kohta 42.  
193 Asia Scattelon, kohta 50. 
194 Asia Scattelon, kohta 51. Tässä kohtaa viitattiin muun muassa asiaan C-151/2009 UGT-FSP EU:C:2010:452, kohta 42 ja 
43.  
195 Asia Scattelon, kohta 53. Tässä kohtaa viitattiin muun muassa asiaan C-343/98 Collino ja Chiappero EU:C:2000:441, 
kohta 33 ja 35. 
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soveltamista”.196 Lisäksi EUT totesi, että liikkeenluovutusdirektiiviä voidaan soveltaa, kun luovutus 

tapahtuu lainsäädännön perusteella.197 

4.2 Kansallinen sääntely 

4.2.1 Liikkeen luovutus työsopimuslain sääntelyssä 

Vuoden 1970 työsopimuslain (VTSL, 320/1970) 1:7.2 :n mukaan: 

Työnantajan liikettä luovutettaessa siirtyvät hänen oikeutensa ja velvollisuutensa välittömästi 

liikkeen uudelle omistajalle. Kuitenkin ei tämä vastaa työntekijän palkka- tai muusta 

työsuhteeseen perustuvasta saamisesta, joka on erääntynyt ennen luovutusta. 

Irtisanomisoikeudesta tällaisessa tapauksessa säädetään 40 §:ssä. 

Liikkeen luovutuksen käsitettä ei VTSL:ssa ole avattu lainkaan. Tämä mahdollisti monia 

tulkintavaihtoehtoa, mikä ainakin osittain lisäsi luovutuksen tunnistamisriitoja.198 Kuitenkin vuoden 

1970 työsopimuslain 1:7 :n mukaan työsopimukset siirtyivät automaattisesti luovutuksen saajalle 

liikkeen luovutuksen yhteydessä. Kun liikkeenluovutusdirektiivi 1977199 tuli voimaan Suomessa, oli 

vuoden 1970 työsopimuslaki vielä voimassa. Direktiivistä aiheutui joitain muutoksia kansalliseen 

sääntelyyn, vaikka vuoden 1970 työsopimuslaki oli pääosin direktiivin mukainen jo aikaisemminkin. 

Direktiivi oli, kuten sen uudemmatkin versiot, luonteeltaan ns. vähimmäisdirektiivi, jolla ei estetty 

jäsenvaltiota soveltamasta tai antamasta lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, jotka olivat 

työntekijälle edullisempia kuin direktiivissä säädettiin.200 

Uusi työsopimuslaki (TSL, 55/2001) tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001. Tällöin kumottiin vuoden 

1970 työsopimuslaki. TSL 1:10 :n mukaan: 

                                                           
196 C-108/10 Scattelon EU:C:2011:542, kohta 63. Tässä kohtaa viitattiin muun muassa asioihin C-29/91 Stichting 
EU:C:1992:220, kohta 15–17, C-343/98 Collino ja Chiappero EU:C:2000:441, kohta 34 ja C-151/09 UGT-FSP 
EU:C:2010:452, kohta 25. 
197 Asia Scattelon, kohta 64–65. 
198 Koskinen ym. 2002, s. 420. 
199 EYVL, N:o L 61, 5.3.1977, s. 26–28. 
200 Saloheimo Lakimies 1998, s. 251, jonka mukaan säännöksellä on harmonisoitu vähimmäistaso, jolle kansallisten 
lainsäädäntöjen vastaavat määritelmät on mukautettava. 
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Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai niiden 

toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena 

harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samanlaisena. 

Kyseinen säännös on TSL 13:6 :n mukaan pakottava.201 Tämä tarkoittaa sitä, että siitä ei voida sopia 

toisin työsopimuksella tai työehtosopimuksella. Tämä merkitsee näin ollen poikkeusta pääsääntöön, 

jonka mukaan työnantaja tai työntekijä ei saa työsopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien 

henkilökohtaisen luonteen takia siirtää niitä kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. 

Äimälän mukaan EU-tuomioistuin on antanut liikkeenluovutusdirektiivin202 perusteella useita 

merkittäviä liikkeen luovutuksen käsitettä koskevia ennakkoratkaisuja, jotka ovat vaikuttaneet 

oikeuskirjallisuuteen ja -käytäntöön myös Suomessa.203 Työsopimuslain liikkeen luovutusta koskevan 

määritelmän on oikeuskirjallisuudessa esitetty perustuvan käytännössä täysin edellä mainitun 

liikkeenluovutusdirektiivin mukaiseen määritelmään.204 

Hallituksen esityksessä on kuvattu niitä tosiseikkoja, joita EY-tuomioistuimessa on pidetty keskeisinä 

arvioitaessa, onko liiketoimintojen ´siirtoa´ pidettävä liikkeenluovutusdirektiivissä tarkoitettuna liikkeen 

luovutuksena.205 Tavoiteltu teksti on toistettu mitä ilmeisimmin jokaisessa tuomiossa ja peräisin Süzen -

tapauksesta206: 

”Jotta voitaisiin määritellä, täyttyvätkö kokonaisuuden luovutuksen edellytykset, on 

tarkasteltava kaikkia tämän toimenpiteen luonnetta selvittäviä tosiseikkoja, joihin erityisesti 

kuuluvat se, minkä tyyppisestä yrityksestä tai liikkeestä on kyse, onko rakennuksia, irtaimistoa 

tai muuta sellaista aineellista omaisuutta luovutettu vai ei, aineettoman omaisuuden arvo 

luovutushetkellä, onko olennainen osa henkilökunnasta siirtynyt uuden yrityksen johdon 

alaisuuteen vai ei, onko asiakaskunta siirtynyt vai ei sekä harjoitetun liiketoiminnan 

samankaltaisuus ennen luovutusta ja sen jälkeen sekä tämän toiminnan mahdollisen 

                                                           
201 TSL 13:6:n mukaan sopimus, jolla vähennetään työntekijälle tämän lain mukaan tulevia oikeuksia ja etuja, on mitätön, 
ellei tästä laista johdu muuta. 
202 EYVL, N:o L 82, 22.3.2001, s. 16–20. 
203 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 317. 
204 Esitöiden mukaan tarkoituksena on, että tämä määrittely vastaisi direktiivin tarkoittamaa liikkeen luovutusta, vaikka 
sanamuoto ei olekaan täysin samanlainen kuin uusimmassa direktiivissä. Näin Kairinen 2009, s. 286; Liikkeen luovutuksen 
määritelmä Suomessa perustuukin nykyään käytännössä täysin direktiivin mukaiseen määritelmään. Näin Äimälä – 
Kärkkäinen 2017, s. 317. 
205 HE 157/2000 vp, s. 66. 
206 C-13/95 Süzen EU:C:1997:141; Katso myös Tiitinen – Kroger 2012, s. 414–415. 
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keskeytymisen kesto. Nämä seikat ovat kuitenkin vain osatekijöitä arvioitaessa kokonaisuutta 

eikä niitä tästä syystä voida arvioida erikseen (ks. erityisesti em. asia Spijkers, tuomion 13 kohta 

ja asia Dr. Sophie Redmond Stichting, tuomion 24 kohta).”207 

4.2.2 Liikkeen luovutus julkisen sektorin sääntelyssä 

Kokonaan oma ongelmakenttänsä muodostaa kysymys siitä, voidaanko liikkeen luovutusta koskevia 

säännöksiä soveltaa työsuhteisten lisäksi myös virkasuhteessa oleviin henkilöihin. Tämä kysymys ei 

suoranaisesti liity työsopimuslain tulkintaan. Liikkeenluovutusdirektiiviä208 ei kuitenkaan EY- 

tuomioistuimen päätöksen, Collino ja Chiappero -tapauksen209, mukaan sovelleta sellaisiin henkilöihin, 

joita ei kyseisen jäsenvaltion kansallisessa työlainsäädännössä suojata työntekijöinä, riippumatta siitä, 

millaisia tehtäviä nämä henkilöt suorittavat.210 

Bruun ym. ovat kuitenkin tulleet siihen tulokseen, että useat seikat viittaavat siihen, että direktiivin 

sanamuoto ei anna oikeaa kuvaa direktiivin soveltamisalan laajuudesta. Ensinnäkin on otettava 

huomioon normin asema ja merkitys koko EY-oikeuden sääntelyn alan ja tarkoituksen kannalta. 

Liikkeenluovutusdirektiivi liittyy työntekijöiden aseman yhtenäistämistä koskeviin Rooman 

sopimuksen211 117 artiklan sosiaalisiin määräyksiin. Tältä kannalta on Bruunin ym. mielestä 

merkityksellistä, että työntekijöillä tarkoitetaan EY-oikeudessa yleensä kaikkia palvelussuhteessa olevia 

henkilöitä riippumatta palvelussuhteen oikeudellisesta määrittelystä kansallisessa lainsäädännössä. Näin 

ollen, kun Euroopan yhteisöjen normit koskevat yleisesti työvoimaa, niiden sovellettavuus ei riipu siitä, 

onko työnantajana yksityinen yritys tai julkisyhteisö. Myöskään palvelusuhteen kansallisessa 

lainsäädännössä määritelty luonne työ- tai virkasuhteena ei yleensä ole merkityksellinen.212 

Jos sen sijaan julkishallinnon palvelussuhteiden on tarkoitettu jäävän työntekijöitä koskevan direktiivin 

ulkopuolelle, tästä on yleensä nimenomainen normi direktiivissä.213 Direktiivin tulkinnassa on selvinnyt 

                                                           
207 C-13/95 Süzen EU:C:1997:141, kohta 14. 
208 EYVL, N:o L 61, 5.3.1977, s. 26-28. 
209 C-343/98 Collino ja Chiappero EU:C:2000:441, kohdat 36 ja 38. 
210 Rautiainen – Äimälä 2004, s. 140–141. 
211 Euroopan talousyhteisön perustamissopimus (ETY:n perustamissopimus) (ei julkaistu EUVL:ssä), 25.3.1957. Katso myös 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot (EUVL, 
N:o C 202 7.6.2016, s. 1) 
212 Bruun ym. 1995, s. 252–253. 
213 Esimerkiksi työvoiman joukkovähentämistä koskevassa direktiivissä (98/59/EY) on 1(2) artiklassa kohdassa b) 
nimenomaisesti todettu, että direktiiviä ei sovelleta julkisyhteisöjen tai julkisoikeudellisten laitosten (tai niissä jäsenvaltioissa, 
joissa tätä käsitettä ei tunneta, näitä vastaavien laitosten) palveluksessa oleviin työntekijöihin. 
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se, että käytetty työntekijäkäsite määräytyy sen mukaan, mitä työntekijällä kussakin jäsenvaltiossa 

tarkoitetaan. Direktiivin mukaisten oikeuksien ulkopuolelle ei kuitenkaan saa jättää henkilöitä, jotka 

jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ovat tavalla tai toisella työntekijän asemassa. Sen sijaan työnantajan 

käsite on direktiivissä harmonisoitu jäsenvaltioita täysin sitovasti. Direktiiviä sovelletaan myös muuta 

kuin taloudellista toimintaa harjoittavaan työnantajaan.214 Lisäksi komissio on katsonut direktiivin 

soveltuvan julkiselle sektorille.215 Vaikka liikkeenluovutusdirektiivin soveltamisesta valtionhallinnossa 

ei liene ollut olemassa selvää ennakkopäätöstä, Bruun ym. päätyivät aikanaan siihen, että 

liikkeenluovutusdirektiivi sinänsä koskee myös julkishallintoa ja siten myös valtiota.216 

Kunnallisen viranhaltijan asema liikkeen luovutuksessa määräytyy kunnallisesta viranhaltijasta annetun 

lain (KVhL, 304/2003), joka tuli voimaan 1.11.2003, mukaisesti. KVhL 25.1 §:n mukaan: 

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän toiminnallisen osan 

luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai 

samankaltaisena. 

Säännös oli uusi ja viranhaltijan asemaa koskevia säännöksiä liikkeenluovutustilanteessa ei ollut 

sisältynyt aikaisempaan lainsäädäntöön.217 Valtion virkamieslaissa (VirkamL, 750/1994) ei myöskään 

ollut vielä tällöin liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä. Koska liikkeen luovutusta koskevat 

säännökset koskivat aikaisemmin vain osaa kunnallisesta henkilöstöstä eli työsopimuslain säännösten 

kautta työsuhteisia työntekijöitä tilanteissa, joissa liikkeen luovutus saattoi kunnallishallinnossa tulla 

kysymykseen, henkilöstön asema muodostui näin ollen erilaiseksi riippuen palvelussuhteen lajista. 

Liikkeen luovutusta koskevien säännösten ottamista kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin 

ehdotettiin henkilöstön aseman yhdenmukaistamiseksi.218 

                                                           
214 C-29/91 Redmond Stichting EU:C:1992:220, kohdat 14 ja 21: Kunnan tuella toimiva säätiö katsottiin direktiivin 
tarkoittamaksi työnantajaksi. Kun kunta siirsi tukensa toiselle säätiölle, joka jatkoi samaa toimintaa, katsottiin, että 
kysymyksessä oli liikkeen luovutus.  
215 COM 1994, s. 11. 
216 Bruun ym. 1995, s. 253; Ks. Ruotsin osalta SOU 1994:83, s. 78 ja reg.prop 1994/95.102 (Övergång av verksamhet och 
kollektiva uppsägningar), s. 48, josta ilmenee, että Ruotsissa katsottiin liikkeenluovutusdirektiivin ulottuvan kaikkiin 
virkamiehiin. 
217 Tämä säännös koskee sekä virkasuhteista että työsuhteista kunnan henkilöstöä. Toinen kunnan henkilöstöä koskeva 
säännös on kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain (169/2007) 13 §:ssä, jossa todetaan: ”Tässä laissa tarkoitetut 
uudelleenjärjestelyt, jotka johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi”. Vastaavasti 
kuntajakolain (1698/2009) 29 §:ssä on säännös, jonka mukaan ”kuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan 
vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi”. Näin Saarinen Edilex 2012, s. 7. 
218 HE 196/2002 vp, s. 43. 
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Hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena oli, että liikkeen luovutuksen määritelmä vastasi 

työsopimuslain vastaavaa määritelmää, vaikka säännöksen sanamuoto poikkesikin työsopimuslain 

määritelmästä. Sanamuodon poikkeaminen nähtiin perusteltuna, koska kysymys oli julkishallinnon 

toimintojen järjestämisestä eikä niinkään yritystoiminnan muutoksista.219 Liiketoimintakokonaisuuden 

käsitteellä viitataan hallituksen esityksen mukaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaisesti 

sellaiseen henkilöiden ja muiden tekijöiden muodostamaan organisoituneeseen yhdistelmään, jonka 

avulla on mahdollista harjoittaa omiin itsenäisiin tavoitteisiinsa tähtäävää toimintaa.220 

Lainvalmistelutöiden mukaan KVhL 25 § ei koskenut silloisessa kuntajakolaissa (KuntajakL, 

1196/1997)221 eikä vuonna 2004 kumotun sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten siirtymistä koskevassa 

erityislaissa (234/1978) säädettyjä tilanteita. Säännös ei myöskään koske kuntayhtymän purkautumista 

paitsi, jos kuntayhtymän ja jäsenkunnan kesken on sovittu kuntayhtymän toiminnallisen osan 

siirtymisestä jäsenkunnan hoidettavaksi siten, että siirtyvä osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai 

samankaltaisena. Kuntayhtymän jäsenkuntien pitää kuntayhtymän purkautuessa selvittää, löytyykö 

jäsenkunnista kuntayhtymän viranhaltijoille vastaavaa työtä.222 

Huomattava on, että liikkeen luovutusta koskeva säännös ei määrittele sitä, milloin ja millä perusteilla 

jokin toiminta siirretään. Toiminnan siirtämisen edellytykset määräytyvät erikseen muun lainsäädännön 

mukaan. Näin ollen säännöksellä ei ole vaikutusta siihen, missä tilanteissa ja millä perusteilla julkisia 

hallintotehtäviä voidaan Suomen perustuslain (731/1999) 124 §:n mukaan antaa muille kuin 

viranomaisille.223 Säännös ei myöskään vaikuta siihen, miten kunnalle voidaan antaa uusia tehtäviä tai 

ottaa niitä pois, mistä asiasta säädetään perustuslain 121 §:ssä ja kuntalain224 (365/1995) 2 §:ssä. Liikkeen 

luovutusta koskeva säännös määrittelee viranhaltijoiden aseman silloin, kun toiminta siirtyy toiselle 

                                                           
219 HE 196/2002 vp, s. 43. 
220 Ibid., s. 44; Ks. muun muassa yhdistetyt asiat C-127/96, C-229/96 ja C-74/97 Vidal EU:C:1998:594 ja C-458/05 Jouini 
ym. EU:C:2007:512. 
221 Nykyisin kuntarakennelaki (KuntarakL, 1698/2009). 
222 HE 196/2002 vp, s. 44. 
223 Kunnilla ja kuntayhtymillä on sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 
34 §:n 1 momentin nojalla mahdollisuus käyttää harkintansa mukaan myös yksityisten tuottamia palveluita. Koska 
lakisääteistä julkisten terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuutta on pidettävä perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisena 
hallintotehtävänä, mainittu säännös asettaa kuitenkin rajoja kunnallisesti järjestetyn terveydenhuollon ulkoistamiselle. Näin 
KHO 2014:98, kohta KHO:n ratkaisu, oikeudellinen arviointi. 
224 Nykyisin kuntalaki (KuntaL, 410/2015) 7 §. 
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työnantajalle. Jos toiminnan siirtämisestä säädetään lailla, laissa voidaan säätää myös henkilöstön 

asemasta tästä poiketen.225 

KVhL 25.2 §:n mukaan:  

1 momentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista 

virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Jos 

luovutus tapahtuu yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai säätiölle, siirtyvät viranhaltijat 

työsopimussuhteeseen luovutuksensaajan palvelukseen. Mitä edellä on lausuttu oikeuksien ja 

velvollisuuksien siirtymisestä, ei tällöin kuitenkaan koske niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka 

johtuvat nimenomaan virkasuhteesta eivätkä ole ominaisia työsuhteelle. 

KVhL:ssa ei käsitellä lainkaan sitä, onko kunnallisella viranhaltijalla oikeus kieltäytyä siirrosta uuden 

työnantajan palvelukseen. Tätä seikkaa käsitellään myöhemmin luvussa 5.3.5. 

KVhL 25.3 §:n mukaan: 

Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat 

luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle 

vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä saatavasta, jollei muuta ole sovittu. 

Tämä säännös yhteisvastuullisuudesta tarjoaa liikkeenluovutusdirektiivin226 sallimalla tavalla 

vähimmäistasoa parempaa suojaa viranhaltijoille. Säännös vastaa TSL 1:10.2 :ssa olevaa vastaavaa 

säännöstä. 

KVhL 25.4 §:n mukaan: 

Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen 

virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään. 

Tässä on huomattava, että työehtosopimuslain (TEhtoL, 436/1946) 5 § ei kuitenkaan sisällä 

liikkeenluovutuksen seuraamuksia sellaisissa tilanteissa, joissa luovuttaja on sidottu työehtosopimukseen 

yleissitovuuden tai työsopimuksessa olevan viittauksen perusteella. Mainittu säännös ei myöskään koske 

                                                           
225 HE 196/2002 vp, s. 44. 
226 EYVL, N:o L 82, 22.3.2001, s. 16–20. 
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tilannetta, jossa jompikumpi tai molemmat luovutuksen osapuolista ei ole sidottu lain tai sopimuksen 

perusteella mihinkään työehtosopimukseen.227 

Valtion virkamiehiä koskevan virkamieslain kohdan liikkeenluovutus (1548/2011) 5e ja 5f.1 §:n 

mukaan:  

Työnantajan liikkeenluovutuksella tarkoitetaan valtion toiminnallisen osan luovuttamista toiselle 

työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.  

Edellä 5e §:ssä tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista 

virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle. Tämä ei 

kuitenkaan koske niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka johtuvat nimenomaan virkasuhteesta 

eivätkä ole ominaisia työsuhteelle, silloin, kun virkamies siirtyy työsopimussuhteeseen 

luovutuksensaajan palvelukseen. 

Aikaisemmin, ennen VirkamL:n liikkeen luovutusta koskevaa lisäystä vuonna 2011, valtion 

liikelaitoksia on muutettu lain nojalla osakeyhtiöiksi. Esimerkiksi merenkulkulaitoksen 

tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi koskevan lain (875/2009) 7 §:n mukaan lain voimaan 

tullessa oleva työsuhteinen henkilöstö siirtyy ja virkasuhteinen henkilöstö otetaan osakeyhtiön 

palvelukseen työsuhteeseen. Osakeyhtiön palvelukseen siirtyvien merenkulkulaitoksen virkamiesten 

virat lakkasivat lain voimaantullessa. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen soveltamisohjeen mukaan siirryttäessä virkasuhteesta 

työsopimussuhteeseen allekirjoitetaan työsopimus virkasuhteen aikana. Työsopimuksen solmimisen 

jälkeen virkamies irtisanoutuu virkasuhteesta ja aloittaa työskentelynsä työsopimussuhteessa muutoksen 

voimaantuloajankohtana. Vastaavasti toisinpäin siirtyminen työsuhteesta virkasuhteeseen edellyttää, että 

työsuhteessa oleva työntekijä nimitetään virkasuhteeseen. Kun ao. henkilö on nimitetty virkasuhteeseen, 

hän irtisanoutuu työsopimussuhteestaan ja siirtyy työskentelemään virkasuhteessa. Edellä mainitun 

valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan valtion toimintojen yhtiöittämistä koskeviin lakeihin 

                                                           
227 Saarinen Edilex 2012, s. 7 ja edelleen liikkeenluovutusdirektiivin 3.3 artikla tulee kuitenkin sovellettavaksi, vaikka 
työnantaja olisikin sidottu työehtosopimukseen työsopimuksessa olleen viittauksen perusteella; C-499/04 Werhof 
EU:C:2006:168; Ks. myös tuomio KKO 2009:28 (Juuri EU:C:2008:656). 
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sisällytetään säännökset, joiden mukaan lakkaavan viraston tai liikelaitoksen virkasuhteinen henkilöstö 

siirtyy perustettavaan yhtiön palvelukseen työsopimussuhteiseen tehtävään.228 

Valtioneuvoston periaatepäätös soveltamisohjeineen on sovellettavissa, ja vielä oikeammin sitä jopa 

tulisi soveltaa, myös kuntien käytäntöihin. Lähtökohdiltaan kuntien virkasuhteiset ovat samassa 

asemassa, kuin valtion virkasuhteiset ovat palvelussuhteiden muutostilanteissa kuten esimerkiksi 

liikkeenluovutustilanteissa.  

                                                           
228 Saarinen 2013, s. 925: Tässä Saarinen on viitannut jo kumottuun valtioneuvoston periaatepäätökseen valtion henkilöstön 
aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa soveltamisohjeineen, VM 9/01/2006, jonka on korvannut 
samanniminen valtioneuvoston periaatepäätös, VM/201/00.00.02/2012; Katso myös valtionvarainministeriö 2013, s. 16. 
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5 KUNNALLISTEN PALVELUJEN YKSITYISTÄMISEN MUODOT JA 

LIIKKEEN LUOVUTUKSEN SOVELTAMISALA 

5.1 Johdanto ja yritysjärjestelyjen perusryhmittely 

Yksityistäminen voi tapahtua periaatteessa lakiin perustuen, kunnan hallinnollisella päätöksellä, 

kunnallisen yhtiön yhtiöosuuksien luovutuksella tai erilaisilla alihankintajärjestelyillä, joita ovat 

alihankintaan siirtyminen, alihankkijan vaihtaminen sekä alihankinnasta luopuminen. Oman 

tarkasteluryhmänsä muodostavat ns. formaalit yksityistämistoimet. Viimeksi mainittua kohdetta ei tässä 

tutkimuksessa tarkastella varsinaisesti ollenkaan. 

Työoikeudellisesti yritysjärjestelyt ryhmitellään kolmeen luokkaan, mikä perustuu oikeuskirjallisuuteen 

ja -käytäntöön. Nämä luokat ovat: 1) ei edes liikkeen luovutus, 2) liikkeen luovutus sekä 3) liikkeen 

lopetus ja uuden liikkeen perustaminen, ks. myös kuvio 1.229 

ei edes liikkeen luovutus liikkeen luovutus (liikkeen lopetus ja) uusi liike 

 

       muutos suurenee 

Kuvio 1. Liikkeen luovutuksen perusryhmittely.   

Luonnollisesti työoikeudelliset oikeusvaikutukset ovat erilaiset kolmijaon eri ryhmissä. Siirryttäessä 

vasemmalta oikealle suurenee muutos. Ryhmien väliset rajanvedot aiheuttavat juuri oikeudellisia 

tulkintaongelmia. Käytännössä ryhmien 2) ja 3) välinen rajanveto on huomattavasti tärkeämpi kuin 

ryhmien 1) ja 2) välinen rajanveto, koska ryhmien 1) ja 2) työoikeudelliset oikeusvaikutukset ovat 

samankaltaiset.230 

                                                           
229 Rautiaianen – Äimälä 2004, s. 130; Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 210; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 318: ks. myös 
Tiitinen – Kröger 2012, s. 405. 
230 Rautiainen – Äimälä 2004, s. 131; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 319. 
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Liikkeenluovutustilanteissa etukäteisarviointi säännösten soveltuvuudesta on tärkeää, jotta voitaisiin 

välttää mahdollisesti kalliit jatkoselvittelyt, sillä sääntelyn tarkoituksena on työntekijöiden aseman 

suojaaminen.231 

Asia C-234/98, G. C. Allen ym. EU:C:1999:594. Direktiivin 77/187/ETY 1 artiklan 1 kohtaa 

voidaan soveltaa luovutuksessa, joka tapahtuu kahden saman konserniin kuuluvan yhtiön välillä, 

joilla on sama omistuspohja ja yhteinen johto sekä samat toimitilat ja jotka suorittavat samoja 

työtehtäviä.232 Lisäksi edellytetään, että toimenpiteeseen liittyy taloudellisen kokonaisuuden 

luovutus näiden yhtiöiden välillä. Taloudellisen kokonaisuuden käsitteellä tarkoitetaan sellaista 

henkilöiden ja muiden tekijöiden muodostamaa organisoitua kokonaisuutta, jonka avulla on 

mahdollista harjoittaa omiin tavoitteisiin tähtäävää taloudellista toimintaa.233 

Käytännössä tapaukset voidaan tyypitellä myös esimerkiksi seuraavasti: 1) työnantajasubjektin on, 

joidenkin oikeudellisesti merkityksellisistä tosiseikoista tai oikeustoimista huolimatta, katsottava 

säilyvän työsopimuslain 1:10 :n kannalta entisellään (ei edes liikkeen luovutus), 2) työnantajasubjekti 

vaihtuu TSL 1:10 :ssä tarkoitetulla tavalla (liikkeen luovutus) ja 3) työnantajasubjektit vaihtuvat 

sellaisessa tapahtumaketjussa, että lopputulosta on pidettävä esimerkiksi ’uuden liikkeen’ aloittamisena 

(uusi liike).234 

Esitetyissä jaotteluissa ei ole otettu huomioon liikkeen osan luovutukseen liittyviä tulkintaongelmia ja 

ne ovat muutenkin liian karkeita. Työnantajasubjektin vaihtuminen on tärkeä ja välttämätön liikkeen 

luovutusta indikoiva seikka, mutta myös muiden kriteerien edellytetään täyttyvän. Näin ollen 

työnantajasubjektin vaihtuminen ei ole aina riittävä ehto liikkeen luovutuksen toteutumiselle.  

5.2 Yksityistäminen lakiin perustuen tai lain velvoittamana 

Julkisten yhteisöjen, joita ovat esimerkiksi valtio, kunnat ja kuntayhtymät, toimintojen siirrot yhteisöstä 

tai sen osasta toiseen voidaan tehdä erityislakiin perustuen ilman erityistä liikkeen luovutuksen sääntelyä. 

                                                           
231 Meripaasi Kuntatyönantaja 2016; Työntekijöiden asema yritysjärjestelyjen yhteydessä on pyritty turvaamaan liikkeen 
luovutusta koskevilla säännöksillä. Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 316. 
232 C-234/98 G. C. Allen ym. EU:C:1999:594, kohta 21.  
233 Asia G. C. Allen ym., kohta 39.  
234 Tiitinen – Kröger 2012, s. 405. 
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Jo ennen liikkeen luovutusta koskevien säännösten lisäämistä valtion virkamieslakiin235, valtion erilaisia 

toimintoja on yksityistetty erityislaeilla lukuisia kertoja.236  

Tapauksessa KKO 1997:105 rakennushallitus oli ennen lakkauttamistaan siivoustoiminnan 

lopettamisen vuoksi irtisanonut palveluksessaan olleen siivoojan työsuhteen. Ennen työsuhteen 

päättymistä valtio oli rakennushallinnon kiinteistötehtäviä varten perustanut osakeyhtiön, joka jo 

ennen rakennushallinnon lakkauttamista oli aloittanut toimintansa siivouspalvelun osalta. 

Kysymyksessä oli työsopimuslain (320/1970) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu liikkeen luovutus, 

jolla siivoustoiminta ja työnantaja-asema olivat siirtyneet valtion viranomaiselta 

yksityisoikeudelliselle yhtiölle. Rakennushallituksen suorittama työsopimuksen irtisanominen oli 

siten ollut laiton. Työntekijällä oli ollut oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan hänelle aikaisempaa 

selvästi huonommilla työsuhteen ehdoilla tarjottua työtä. Valtio oli velvollinen korvaamaan 

työntekijälle laittomasta irtisanomisesta aiheutuneen vahingon. 

Kuntien osalta KVhL 25 §:ssä säännellään nykyisin, ja jo vuodesta 2003 lähtien, viranhaltijoiden aseman 

liikkeen luovutustapauksissa.237 Sen mukaan viranhaltija siirtyy työsopimussuhteeseen 

luovutuksensaajan palvelukseen. Kun yksityistäminen tehdään lakiin perustuen, jää kuitenkin kunnan 

vastuulle yksityistämisen keinon valinta ja toteutuksen suorittaminen.  Käytännössä toteutukseen on 

tarjolla liikkeen luovutus tai myös sopimusperusteinen yksityistäminen. Liikkeen luovutuksessa sekä 

kunnalliset viranhaltijat, että työsopimussuhteiset työntekijät siirtyvät lähtökohtaisesti automaattisesti 

suoraan uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tällöin ei tarvita välttämättä erillistä 

toimea uusien työsopimusten allekirjoituksin, vaikka se onkin suositeltava menettelytapa varmistaa se, 

että kaikki ovat siirtymiseen suostuneet. Tästä menettelystä on esimerkkinä muun muassa vuoden 2014 

lopussa vielä kunnallisina liikelaitoksina ylläpidettyjen ammattikorkeakoulujen muuttaminen 

ammattikorkeakoululain (AMKL, 932/2014) velvoittamana osakeyhtiöiksi 1.1.2015 lukien.238 

                                                           
235 Valtion virkamieslakiin lisättiin säännökset liikkeen luovutuksesta lailla (1548/2011), joka tulivat voimaan vuoden 2012 
alusta lukien. Säännös vastaa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n sisältöä. 
236 Esim. laki opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (249/2009) ja laki yliopistojen palvelukeskuksen 
muuttamisesta osakeyhtiöksi (62/2010). 
237 HE 196/2002 vp, s. 44: Kyse on niin sanotusta yleissääntelystä. Jos toiminnasta säädetään lailla, laissa voidaan säätää myös 
henkilöstön asemasta tästä poiketen. 
238 HE 26/2014 vp, s. 22–23: Ammattikorkeakoulutoiminnan muuttuessa oikeushenkilöasemaltaan osakeyhtiömuotoiseksi 
tulee arvioitavaksi kunnallista viranhaltijoista annetun lain (304/2003) 25 §:n ja työsopimuslain (55/2001) 10 §:n mukainen 
liikkeenluovutusta koskevat säädökset. Liikkeen luovutuksesta on kyse, kun kunnan tai kuntayhtymän toiminnallinen osa 
luovutetaan toiselle työnantajalle ja luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Liikkeen 
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5.3 Yhtiöittäminen kunnan hallinnollisella päätöksellä 

5.3.1 Yleistä yhtiöittämisestä ja muutoksenhakuoikeus 

Kunnallisten palvelujen yksityistäminen tapahtuu tavanomaisesti kunnan hallinnollisella päätöksellä. 

Tällöin voi olla kyse esimerkiksi kunnan toiminnan yhtiöittämisestä.239 Yhtiöittämisessä voi olla kyse 

liikkeen luovutuksesta tai siinä voidaan käyttää liikkeen luovutusta. Liikkeen luovutuksen 

oikeusvaikutukset ovat automaattisia ja pakottavia, joten ne eivät ole sopimuksenvaraisia asioita. 

Yhtiöittäminen voidaan kuitenkin toteuttaa myös sopimuksenvaraisesti. 

Työnantajan KVhL:n nojalla tekemään päätökseen haetaan KVhL 50 §:n mukaan muutosta siten, kuin 

kuntalaissa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta säädetään. Tämä 

muutoksenhakuoikeus koskee myös työnantajan päätöstä muuttaa virkasuhde työsuhteeksi. 

Muutoksenhaku voi koskea kaikkia niitä seikkoja, jotka ovat säännöksen perusteella edellytyksiä 

työsuhteeksi muuttamiselle eli esimerkiksi sekä itse päätöstä, että myös palvelussuhteen ehtoja. 

Viranhaltijoiden lisäksi jokainen kuntalainen voi valittaa liikkeen luovutuksesta kunnallista päätöstä 

koskevien sääntöjen mukaisesti. Tällainen valitus ei kuitenkaan yleensä estä päätöksen täytäntöön 

panemista. Hallinnon sisällä käsitellyissä asioissa noudatetaan soveltuvin osin hallinnon yleislakia eli 

hallintolakia (HL, 434/2003) ja muutoksenhakuvaiheessa hallintotuomioistuimissa puolestaan 

hallintolainkäyttölakia (HLL, 586/1996).240  

5.3.2 Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuus toimittaessa kilpailutilanteessa markkinoilla 

Yhtiöittämisessä on oleellista ensin selvittää se, onko kyse kilpailutilanteessa markkinoilla toimimisesta, 

jolloin yhtiöittämisen velvollisuudesta säädetään kuntalain 15 luvussa. Meripaasin mukaan tyypillinen 

esimerkki liikkeen luovutuksesta on, kun kunta yhtiöittää kuntalain velvoittamana toimintojaan, joita 

                                                           
luovutuksessa viranhaltijaa tai työntekijää ei saa irtisanoa pelkästään yhtiöittämisen johdosta tapahtuvan työnantajan 
vaihtumisen johdosta. Työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virka- ja työsuhteista johtuvat oikeudet ja 
velvollisuudet siirtyvät uudelle ammattikorkeakouluosakeyhtiölle. Uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan 
luovutushetkellä voimassa olleen työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksiä silloin kun kysymys on edellä mainituissa laeissa 
säädellystä liikkeen luovutuksesta; Samoin yliopistojen muuttaminen valtion laitoksista itsenäisiksi julkisoikeudellisiksi 
laitoksiksi tai säätiölain (109/1930) mukaisiksi säätiöiksi tapahtui yliopistolailla (558/2009); Yliopistojen 
oikeushenkilöaseman muutos merkitsee henkilöstön palvelussuhteen muuttumista kaikissa yliopistoissa virkasuhteisesta 
työsuhteiseksi ja työnantajan neuvotteluoikeuksien siirtymistä yliopistoille. HE 7/2009 vp, s. 45. 
239 Meripaasi Kuntatyönantaja 2016: Yhtiöittäminen tarkoittaa uuden organisaation perustamista, joka voi olla osakeyhtiö, 
säätiö tai kuntayhtymän toiminnallinen osa myös jatkossa kuntakonsernin osana. 
240 Koskinen Edilex 2004, s. 23. 
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hoidetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tällöin toiminnot siirtyvät kunnan tai kuntien omistamaan 

osakeyhtiöön. Siirtymäaikana tapahtuva ja yhtiöittämisvelvollisuudesta johtuva tehtävän siirto katsotaan 

henkilöstön osalta TSL:n ja KVhL:n tarkoittamaksi liikkeen luovutukseksi.241 

Kuntalain 126.1 §:n mukaan kunnan hoitaessa kuntalain 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää242 

kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai 

säätiön hoidettavaksi. Tällöin on kyse yhtiöittämisvelvollisuudesta. Kuntalain 126.2 §:ssä on lueteltu 

yhtiöittämisvelvollisuuteen poikkeuksia, joita ovat esimerkiksi, jos kunta tuottaa lain perusteella omana 

toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä 

palveluja. Kunta toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun. Kunnan 

toimintaa ei kuitenkaan katsota kilpailutilanteessa toimimiseksi, jos se osallistuu tarjouskilpailuun 

kuntalain 126.2 §:n 4 kohdassa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen tai luvassa määrätyn muun tehtävän 

järjestämiseksi. 

Edelleen yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi kuntalain 127.1 §:n mukaan hoitaa omana 

toimintanaan kuntalain 126 §:ssä tarkoitettua tehtävää, jos esimerkiksi toiminnan on katsottava olevan 

vähäistä tai jos kunta voi lain perusteella nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle taholle tai osallistuu 

tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun. Mitä kuntalain 127.1 §:ssä säädetään palveluista, 

sovelletaan kuntalain 127.2 §:n mukaan myös tavaroiden myyntiin kilpailutilanteessa markkinoilla.  

Kuntalain 132 §:n mukaan kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) voi puuttua kunnan, kuntayhtymän tai 

niiden määräysvaltaan kuuluvan yhteisön harjoittamaan kilpailulain vastaiseen menettelyyn tai 

toiminnan rakenteeseen siten kuin KilpailuL:ssa säädetään. 

5.3.3 Liikkeen luovutuksen tunnistaminen  

Kuntatyönantajan mukaan liikkeen luovutuksen tunnusmerkit perustuvat Euroopan unionin 

tuomioistuimen liikkeenluovutusdirektiiviä243 koskevaan oikeuskäytäntöön, joka korkeimman oikeuden 

mukaan on otettava huomioon myös Suomen lakia tulkittaessa. Työnantajan näkemyksen mukaan 

                                                           
241 Meripaasi Kuntatyönantaja 2016. 
242 Kuntalain 7 §:n mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen 
säädetyt tehtävät. Laissa säädetään myös siitä, kun tehtäviä on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa 
(lakisääteinen yhteistoiminta). Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia 
tehtäviä. 
243 EYVL, N:o L 82, 22.3.2001, s. 16–20. 
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Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on asetettu direktiivin soveltamiselle kolme 

pääedellytystä, jotka ovat:244 

1) Liikkeen luovutuksessa työnantaja vaihtuu pysyvästi. Tällöin voimassa olevista palvelussuhteista 

johtuvat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät lain mukaan kokonaisuudessaan ja 

pysyvästi luovuttajalta luovutuksensaajalle, jolloin määräaikainen luovutus ei ole mahdollinen.245 

Luovutuksen osapuolena voi olla yksityisoikeudellinen yhteisö kuten yritys, yhdistys tai säätiö 

tai julkisyhteisö kuten kunta tai valtio tai niiden osa. Kun on kyse kunnan liikelaitoksesta, joka 

on osa kunnan varsinaista organisaatiota, liikkeen luovutusta ei voi tapahtua saman kunnan eri 

hallintokuntien tai liikelaitosten välillä.246 

2) Luovutus koskee liiketoimintakokonaisuutta. Liikkeenluovutusdirektiiviä 2001/23/EY 

sovelletaan pysyväksi järjestetyn, omiin tavoitteisiin tähtäävää taloudellista toimintaa 

harjoittavan yksikön (ns. liiketoimintakokonaisuus) luovuttamiseen riippumatta siitä, 

tavoitteleeko yksikkö liiketaloudellista voittoa.247 Liiketoimintakokonaisuuden säilymisen 

arvioinnissa on otettava huomioon koko joukko arviointikriteerejä248, joille annettava painoarvo 

vaihtelee sen mukaan, onko kyse henkilövaltaisesta vai pääomavaltaisesta toiminnasta. 

3) Luovutus perustuu osapuolten väliseen sopimukseen tai julkisyhteisön päätökseen. Tällöin 

lähtökohta on sopimussuhteen tai ainakin osapuolten luovutusta koskevan yhteisen tahdon 

olemassaolo. Luovutus voi tapahtua myös kaksivaiheisesti siten, että joku ulkopuolinen kolmas 

taho toimii luovutuksessa välittäjänä. Lisäksi luovutus voi tapahtua myös erityislailla tai 

julkisyhteisön hallintopäätöksellä.249 

Liikkeen luovutuksen tunnistaminen muodostaa edelleen oman ongelma-alueensa. Jos liikkeen luovutus 

tapahtuu esimerkiksi kuntasektorin sisällä, yleensä tällaiset siirrot on järjestetty 

liikkeenluovutusdirektiivin mukaisella erityislainsäädännöllä. Euroopan unionin liikkeen luovutusta 

koskevan direktiivin piiriinkään ei kuulu hallintoviranomaisten uudelleenorganisointi eikä hallinnollisten 

tehtävien siirto viranomaiselta toiselle. Tällaista lähestymistapaa voi olla luontevaa käyttää silloin, kun 

                                                           
244 Kuntatyönantajat 2017, Pääsivu > Palvelussuhde > Muutostilanteet > Liikkeen luovutus. 
245 C-48/94/ Rygaard EU:C:1995:290, kohta 20 ja 21: Toiminta ei saa rajoittua vain tiettyyn tehtävään ja sen pitää jatkua 
vakiintuneella tavalla.  
246 C-234/98 Allen ym. EU:C:1999:594, kohdat 16–17. 
247 C-175/99 Mayeur EU:C:2000:505, kohta 57. 
248 Kyseiset arviointikriteerit ovat pääasiassa samoja, jotka on annettu jo asiassa C-24/85 Spijkers EU:C:1986:127, kohta 13. 
249 C-343/98 Collino ja Chiappero EU:C:2000:441, kohta 34. 
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siirto koskee vain viranhaltijoita. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on liikkeen 

luovutuksena pidetty muun muassa kunnallisen kodinhoitoavun tarjoamisen, kaupungin yleisölle 

tarjoaman mainos- ja tiedotustoiminnan sekä kunnallisen linja-autoilla suoritettavan henkilökuljetuksen 

siirtämistä yksityisen toimeksisaajan hoidettavaksi. Liikkeen luovutuksena ei voida pitää kunnan sisäisiä 

siirtoja, koska työnantaja ei tällöin vaihdu. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi katsottu, ettei liikkeen 

luovutusta koskevia perusteita voitu soveltaa tilanteeseen, jossa kunta perustamansa oman 

terveyskeskuksen toimesta alkaa hoitaa lakisääteisiä terveydenhoitopalveluja.250 

Äimälän tekemän yhteenvedon mukaan julkisyhteisön piirissä tapahtuvat järjestelyt voivat muodostaa 

liikkeen luovutuksen, mutta julkisyhteisön toiminnan siirtäminen ei muodosta liikkeen luovutusta, jos 

siinä käytetään julkista valtaa. Kuitenkin julkisyhteisön harjoittaman taloudellisen toiminnan siirtäminen 

voi muodostaa liikkeen luovutuksen, vaikka toiminta ei ole ollut voittoa tavoittelevaa.251 

5.3.4 Liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvat työntekijät 

Jos liikkeen luovutuksen kohteena on vain yrityksen tai liiketoiminnan osa, siirtyminen koskee 

luovutettavaan osaan kuuluvia työntekijöitä. Tässä on Äimälän mukaan myös esiintynyt ongelmia, koska 

osa työntekijöistä siirtyy luovutuksensaajan palvelukseen ja osa jää luovuttajan palvelukseen.252 

Ratkaistaessa sitä, ketkä työntekijät kuuluvat luovutettavaan osaan, oli EY-tuomioistuimen Botzen -

tapauksen253 mukaan aikaisemmin kiinnitettävä huomiota yrityksen muodolliseen organisaatioon eli 

siihen osastoon tai työyksikköön, mihin työntekijä oli osoitettu tekemään työtään, sen sijasta, että olisi 

tarkasteltu, missä määrin työntekijän työtehtävät ovat käytännössä kohdistuneet luovutettuun osaan.254  

Kuitenkin Suomen työoikeuden osalta tosiasialliset olosuhteet ovat olleet merkityksellisiä arvioitaessa 

sitä, kuuluuko työntekijä liikkeeseen vai ei. Voi olla tilanne, jossa työntekijän työtehtävät eivät liity 

yksinomaan johonkin tiettyyn liikkeen osaan, vaan hänen voidaan katsoa työskentelevän sekä 

luovutettavan että luovuttajalle jäävän liikkeen osan hyväksi. Äimälän mukaan on luonnollista etsiä 

                                                           
250 Koskinen Edilex 2004, s. 21. 
251 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 332; Yrityksen tukipalvelu, esimerkiksi siivouspalvelu, voi olla yrityksen yhteydessä 
toimiessaan voittoa tavoittelematonta toimintaa, mutta se voi olla liikkeen luovutuksen kohde; Työsuhteiset ja virkasuhteiset 
poikkeavat selvästi toisistaan myös tutkielmassa käsiteltävällä alueella eikä yrityskauppoja voi virkasuhteiden piirissä edes 
juurikaan esiintyä. Äimälä TYV 1987, s. 91. 
252 Äimälä TYV 1987, s. 115.  
253 C-186/83 Botzen EU:C:1985:58. 
254 Hietala ym. 2016, s. 126. 
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ratkaisua siitä, kumman liikkeen osan hyväksi työntekijä työskentelee suuremman osan ajasta.255 Myös 

uudemmassa EY-tuomioistuimen Albron Catering BV -tapauksessa256 katsottiin, että tilanteessa, jossa 

konserniin kuuluva yritys luovutetaan direktiivissä tarkoitetulla tavalla konsernin ulkopuoliselle 

yritykselle, voidaan luovuttajaksi katsoa myös se konserniin kuuluva yritys, jonka palveluksessa 

työntekijät työskentelivät pysyvästi, vaikka he eivät olisikaan tehneet työsopimusta tämän konserniin 

kuuluvan yrityksen kanssa.257  

5.3.5 Virkamiehen oikeus kieltäytyä siirtymisestä toisen työnantajan palvelukseen 

Liikkeen luovutuksessa kuntatyönantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat 

oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Tässä luovutushetkellä tarkoitetaan 

ajankohtaa, jolloin luovutuksensaaja ryhtyy tosiasiallisesti käyttämään määräysvaltaa ja harjoittamaan 

kyseistä toimintaa.258 

Koskisen mukaan KVhL ei määrittele mitään virkamiehen oikeudesta kieltäytyä siirtymisestä toisen 

työnantajan palvelukseen. Edelleen Koskisen mukaan länsimaiseen oikeusjärjestelmään ei kuulu se, että 

henkilö pakotetaan toisen työnantajan palvelukseen. Toisaalta viranhaltijalle annettu erityinen 

irtisanoutumisoikeuskaan ei anna hänelle riittävää suojaa verrattuna siihen, että hän saisi jatkaa entistä 

työtänsä. KVhL:ssa ei säädellä sitä, mitä seuraa siitä, jos viranhaltija oman päätöksensä perusteella jää 

luovuttajan palvelukseen.259 

Sen sijaan Kuntatyönantaja katsoo, toisin kuin työoikeuden professori, että henkilöstöllä ei ole oikeutta 

yksipuolisesti vastustaa siirtoa ja jäädä luovuttajan palvelukseen. Työntekijälle tai viranhaltijalle jäisi 

mahdollisuudeksi irtisanoa palvelussuhteensa normaalin irtisanomisajan pituudesta riippumatta 

päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta 

haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos hänelle on annettu tieto luovutuksesta 

myöhemmin, hän saa irtisanoa palvelussuhteensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, 

viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta. Tällöin myös määräaikaisen 

                                                           
255 Äimälä TYV 1987, s. 116. 
256 C-242/09 Albron Catering BV EU:C:2010:625. 
257 Hietala ym. 2016, s. 126. 
258 Koskinen Edilex 2004, s. 19, alaviite 68. 
259 Ibid., s. 19, alaviite 68. 



61 
 

palvelussuhteen voi irtisanoa loppumaan luovutushetkeen. Kuntatyönantaja ei tässä mitenkään 

tarkemmin perustele kantaansa vaan viittaa vain TSL 7:5 ja KVhL 39.2 §:ään.260 

Tässä voi kuitenkin kysyä eikö kuntatyönantajalla ole ainakin virkasuhteisissa palvelussuhteissa 

velvollisuus irtisanoa viranhaltija, joka ei halua siirtyä toisen työnantajan palvelukseen, tai 

vaihtoehtoisesti etsiä hänelle muuta sopivaa työtä. Tätä näkökantaa puoltaa ainakin virkasuhteen 

jatkuvuusperiaate ja sen mukana seuraava korkeampi jatkuvuuden turva. Jossain määrin on vierasta 

ajatella, että viranhaltijan pitäisi itse irtisanoutua, jos ei hän halua siirtyä vieraan työnantajan 

palvelukseen. Normaalitilanteissahan työnantaja suorittaa irtisanomisen, mikäli lain edellyttämät 

irtisanomisperusteet ovat olemassa eikä viranhaltijaa voida sijoittaa muuhun tehtävään. 

Äimälä on analysoinut työntekijän oikeutta kieltäytyä siirtymästä toisen työnantajan palvelukseen 

VTSL:n voimassaollessa. Taulukossa 7 on esitetty analyysin yhteenveto sekä vastustamisoikeutta 

puoltavien, että vastaan olevien seikkojen kannalta. Vertailun rinnalle on koottu näkökohtia virkasuhteen 

henkilöoikeudellisista eroavuuselementeistä työsuhteeseen verrattuna. Työsuhteinen työntekijä voi 

analyysin mukaan liikkeenluovutustilanteessa joko irtisanoutua ja vaatia luovuttajalta korvausta tai 

vaatia saada jäädä nimenomaisesti luovuttajan palvelukseen. Äimälän analyysin mukaan työsuhteessa 

kumpikaan vaatimus ei olisi oikein eikä edes kohtuullista ottaen huomioon työntekijän 

henkilöoikeudellinen elementti.261 Kuitenkin näyttää siltä, että virkasuhteisten henkilöoikeudellinen 

elementti on palvelusuhdeturvan suhteen aivan eri luokkaa kuin se on työsuhteessa. Virkasuhteessa 

palvelussuhdeturva on jatkuvuusperiaatteen ja muutoksenhakuoikeuden hallintotuomioistuimeen vuoksi 

oleellisesti parempi kuin työsuhteessa.  

                                                           
260 Kuntatyönantaja 2017, Etusivu > Palvelussuhde > Muutostilanteet > Liikkeen luovutus > Henkilöstön asema. 
261 Äimälä TYV 1987, s. 113–115; Valkosen mukaan, jos työntekijä vastustaa siirtymistä eikä saavu luovutushetken jälkeen 
luovutuksensaajan palvelukseen, hänen työsuhteensa voidaan myös katsoa TSL 8:3 :n edellytysten täyttyessä purkautuneeksi 
(Turun HO 21.5.1993 S 92/1366). Valkonen 2011, s. 633.  
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Taulukko 7. Työntekijän vastustusoikeus liikkeenluovutustilanteessa.262 

Palvelussuhde Työsuhde VTSL (nykyisin TSL) Virkasuhde KVhL 

 Vastustusoikeutta puoltaa Vastustusoikeutta vastaan Virkasuhteen 
eroavuuselementit 
työsuhteesta 

Työntekijän 
oikeus irtisanoa 
(tai purkaa) 
työsopimus ja 
vaatia 
luovuttajalta 
korvausta 

VTSL 7.1 §:n (nykyisin TSL 
1:7.1) mukaan työsuhteen 
osapuoli ei saa siirtää 
kolmannelle henkilölle 
oikeuksia, jotka johtuvat 
työsopimuksesta. 
Työsuhteen siirtäminen 
luovutuksensaajalle sisältää 
työsuhteen ehtojen lainvastaisen 
muuttamisen. 
Työntekijälle tulisi antaa tieto 
vähintään työnantajan 
noudatettavaa irtisanomisaikaa 
ennen luovutusta. 

VTSL 7.2 § (nykyisin TSL 1:10) 
ei ole säädetty pelkästään 
työntekijöiden suojaksi vaan 
myös luovuttajan ja 
luovutuksensaajan etua 
ajatellen.263 
VTSL 40.2 §:n mukaan 
työnantajan käyttäessä 
irtisanomisoikeuttaan, on tästä 
aiheutuvasta palkkaetujen 
menetyksestä vastuussa entinen 
omistaja. Tässä viitataan 
ainoastaan 2 momentissa 
säädettyyn työnantajan 
suorittamaan irtisanomiseen. 

Viranhaltijoille tämä 
vaihtoehto ei 
näyttäisi olevan 
suositeltava 
toimintatapa. 

Työntekijä 
haluaa 
nimenomaisesti 
pysyä 
luovuttajan 
palveluksessa 

VTSL 7.2 §:ssä (nykyisin TSL 
1:10) säädetään, että luovuttajan 
oikeudet ja velvollisuudet 
siirtyvät luovutuksensaajalle.264 
Tätä säännöstä ei kuitenkaan ole 
välttämätöntä tulkita siten, että 
työntekijän olisi pakko siirtyä 
luovutuksensaajan palvelukseen. 
Työntekijän  
henkilöoikeudellinen piirre 
antaa työntekijälle oikeuden 
vastustaa työnantajan 
vaihtumista. 
Merityösopimuslaki265 
(756/2011) 1:10:n mukaan 
työntekijällä on oikeus vastustaa 
työsuhteen siirtymistä 
luovuttajalta 
luovutuksensaajalle. 

Irtisanomisaika on pidempi ja 
siten irtisanomisajan palkka 
suurempi. 
Luovuttajalla ei aina oikeutta 
irtisanoa siirtymistä vastustavaa 
työntekijää tuta syihin vedoten. 
Samoin irtisanomisjärjestys voi 
olla este vastustavan työntekijän 
irtisanomiselle. 
Merityösopimuslaista voidaan 
tehdä e contrario -päätelmä ja 
katsoa, että työsopimussuhteisilla 
työntekijöillä ei ole 
vastustamisoikeutta. 
Työsuhteen henkilöoikeudellinen 
elementti ei tunnu useinkaan 
kovin vakuuttavalta perustelulta 
jäädä luovuttajan palvelukseen. 
Kohtuuttomuus sekä luovuttajaa 
että luovutuksen saajaa kohtaan. 
Epäoikeudenmukaista muita 
työntekijöitä kohtaan. 

Virkasuhteen 
henkilöoikeudellinen 
elementti on 
palvelusuhdeturvan 
suhteen aivan eri 
luokkaa kuin se on 
työsuhteessa. 
Virkasuhteessa 
palvelussuhdeturva 
on 
jatkuvuusperiaatteen 
ja hallintoprosessi-
oikeuden takia 
oleellisesti parempi 
kuin työsuhteessa. 

                                                           
262 Katso tarkemmin analyysi Äimälä TYV 1987, s. 113–115. 
263 KM 1969:A 25, s. 26 ja HE 228/1969 vp, s. 3. 
264 Nykyisen TSL 1:10.2 :n (15.11.2002/943) mukaan myös työsuhde-etuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle 
liikkeen luovutuksessa. Tätä lisäystä ei ole tehty kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin. 
265 Aikaisemmin merimieslaki 6 § (423/1978 kumottu L:lla 17.6.2011/756, joka on voimassa 1.8.2011 alkaen). 
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5.3.6 Virkasuhteen jatkuvuusperiaate laittoman irtisanomisen tilanteessa 

Varsin ongelmallisen tilanteen muodostaa tapaus, jossa virkasuhde on palautettu hallinto-oikeudessa 

lainvoimaisella päätöksellä, ja jossa yhtiöittäminen on tapahtunut hallintoprosessin aikana ennen 

virkasuhteen lainvoimaista palauttamista. Esiin nousevat kysymykset siitä, mihin virkaan viranhaltija 

palaa ja mikä osapuoli on velvollinen maksamaan viranhaltijalain jatkuvuusperiaatteen mukaisen 

palkkasaatavan.266 Samoin voi olla ongelmallista se, mitä lakia viranhaltijaan sovelletaan ja mihin saakka 

sekä mahdollinen oikeudenkäynnin asianosaisuuden siirtyminen liikkeen luovutuksen seurauksena. 

Erääksi ongelmaksi voidaan myös ajatella kysymystä siitä, oliko viranhaltija tässä kyseisessä 

liikkeenluovutustilanteessa ns. irtisanotun statuksessa vai katsotaanko, että ilman lainvoimaa 

irtisanominen ei olisi ollut vielä voimassa.267 Problematiikkaa havainnollistetaan kuviossa 2, jossa 

kunnallinen liikelaitos on yhtiöitetty yhtiöksi K Oy.268 

Kuvion 2 tilanteessa nousee esille viisi keskeistä kysymystä, joihin haemme seuraavassa vastauksia. 

Ensinnäkin ongelmallista voi olla se, voiko kaupungin liikelaitoksen yhtiöittämisessä, jossa henkilöstö 

ja oikeudet sekä velvollisuudet siirtyvät yhtiölle, olla kyseessä liikkeen luovutus. Toiseksi miten KVhL 

25 §:n 2 momentin ”luovutushetkellä voimassa olevista” -ilmaisua on tulkittava? Eli onko sellaista 

virkasuhdetta pidettävä ”voimassa olevana”, joka on irtisanottu päättymään ennen liikkeen luovutusta 

mutta josta ei ole vielä lainvoimaista ratkaisua olemassa, koska irtisanomisen laillisuus on saatettu 

hallintoprosessissa hallintotuomioistuimen tutkittavaksi? Kolmas kysymys liittyy siihen, että mikäli 

virkasuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat siirtyneet K Oy:lle, voiko se tällöin olla KVhL 45 

§:n mukaisesti vastuussa niistä palkkasaatavista, jotka ovat syntyneet irtisanomisen jälkeen aina siihen 

päivään saakka, jolloin irtisanomisen lainvastaisuus on KHO:n tuomiolla lainvoimaisesti ratkaistu? Eli 

onko kyse sellaisista oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät puhtaasti virkasuhteeseen vai onko 

tällainen puhtaasti varallisuusoikeudellinen vaatimus luonteeltaan sellainen, että se voi koskea myös 

yksityistä osakeyhtiötä? Neljäs kysymys liittyy kanneoikeuteen. Liikkeen luovutuksesta tuli kuluneeksi 

1.1.2016 kaksi vuotta, jolloin kanneoikeus olisi mahdollisesti rauennut. Toisaalta KHO on 30.12.2016 

päätöksellään todennut lainvoimaisesti irtisanomiset laittomiksi. Miten kanneoikeutta on tällaisessa 

                                                           
266 KVhL 44 §:n mukaan viranhaltijan virkasuhde jatkuu katkeamattomana, jos virkasuhteen irtisanominen tai purkaminen on 
lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman laissa säädettyä irtisanomis- tai purkamisperustetta. 
267 KVhL 25.2 §:n mukaan työnantajan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista 
johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. 
268 Kuvio pohjautuu todelliseen tapaukseen, josta on annettu päätös ratkaisussa KHO 2016 t. 5674. 
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tapauksessa arvioitava. Viides kysymys liittyy siihen, että pitääkö K Oy:n ottaa palvelukseensa S, joka 

on KHO:n ratkaisulla saanut virkasuhteensa takaisin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Virkasuhteen jatkuvuusperiaate yhtiöittämisessä, joka on toteutettu liikkeen luovutuksella. 

Julkisen hallinnon sisäisiä uudelleenjärjestelyjä ei oikeuskäytännössä ole pidetty liikkeen luovutuksina. 

Näitä järjestelyjä pidetään oikeudellisesti yleisseuraantona. Edellä mainituista on esimerkkinä alla kaksi 

KHO:n ratkaisua.  

KHO 17.6.1998 t. 1148–1152. Tehtävät olivat siirtyneet tapaturmaviraston lakatessa 

valtionkonttorin hoidettavaksi. Näin ollen työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai 

liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskeva jäsenvaltioiden 

lainsäädännön lähentämisestä annettu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi 77/187/ETY eli 

Kunnallisen liikelaitoksen 
viranhaltija S irtisanotaan 

kollektiiviperusteella 6.7.2012 

KHO palauttaa S:n 
virkasuhteen laittoman 
irtisanomisperusteen 

seurauksena 30.12.2016 

Kunnallinen liikelaitos yhtiöitetään 
osakeyhtiöksi K Oy 1.4.2014.  

Koko henkilöstö eli kaikki työsuhteiset 
ja viranhaltijat siirtyvät liikkeen 

luovutuksella uuteen organisaatioon. 
Samalla liikelaitoksen kaikki virat 

lakkautetaan. 

Mitä tapahtuu 1.1.2017? Mikä organisaatio 
vastaa mistäkin palkkarästeistä? Mihin 
virkaan tai työsuhteeseen viranhaltija S 

palaa? Ketkä ovat asianosaisia mahdollisessa 
oikeusriidassa? Mihin työpaikkaan 

viranhaltija S palaa? 

Aika-akseli 
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ns. liikkeenluovutusdirektiivi ei sovellu - - irtisanomiseen jo siitä syystä, että työnantaja ei 

toimintojen siirtyessä ole vaihtunut. 

KHO 28.4.1998 t. 713. Liikkeenluovutusdirektiivin soveltamisen edellytyksenä on, että 

työntekijän työnantaja vaihtuu. Kun valtio olisi säilynyt R:n työnantajana, vaikka virka olisi 

siirretty rajavartiolaitoksesta vankeinhoitolaitokseen, liikkeenluovutusdirektiiviä ei voida jo 

tästäkään syystä soveltaa R:n irtisanomiseen.  

Edelleen liikkeen luovutuksena ei pidetä myöskään fuusiota eli sulautumista, jakautumista taikka muita 

vastaavia yritysmuodon muutoksia, kun yhtiöoikeudellinen identiteetti säilyy muuttumattomana. 

Sulautumisessa ja jakaantumisessa on kyse OYL:ssa säädettyjen varojen ja velkojen siirtymisestä. 

Samoin työsuhteet siirtyvät automaattisesti entisin ehdoin osana järjestelyä. Kun taas kyse on julkisen 

toiminnan siirtymisestä osakeyhtiölle, tilannetta on pidetty oikeuskäytännössä liikkeen luovutuksena. 

Tällaisessa tapauksessa merkittävin oikeudellinen tuomio on KKO:n tuomio ns. Engel -tapauksessa.269 

Liikkeen luovutus voi kiistatta toteutua myös yksipuolisin päätöksin270 tai toimin271. Näin ollen 

kunnallisen liikelaitoksen yhtiöittämistapauksessa on mahdollista katsoa, että kyseessä on liikkeen 

luovutus.272 

Jos virkasuhteen päättäminen todetaan laittomaksi, viranhaltijalla on oikeus palata virkasuhteeseen ja 

saada korvaus menetetyistä palkkasaatavista. Tämä perustuu KVhL 44 §:ään (Virkasuhteen jatkuminen), 

jossa lausutaan: 

                                                           
269 Ratkaisu KKO 1997:105 aikaisemmin edellä, jossa oli kyseessä liikkeen luovutus. 
270 Vienninedistämistoiminta oli siirretty eduskunnan päätöksellä ulkoasiainministeriöstä Suomen Ulkomaankauppaliittoon. 
Ulkoasianministeriö oli irtisanonut suurlähetystön vienninedistämistehtävissä toimineen sihteerin työsopimuksen siirtoon 
viitaten. Vienninedistämistoiminnan siirtäminen katsottiin liikkeen luovutukseksi. Ään. KKO 1999:69. 
271 Yhtiö oli yhtiöittänyt toimintaansa siten, että sen peruskorjausosasto, jolla yhtiön luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu 
olivat työskennelleet, oli siirtynyt perustetulle tytäryhtiölle. Työtuomioistuimen aikaisemmassa tuomiossa n:o 8/1993 oli 
katsottu jääneen näyttämättä, että luottamusmiessopimuksen määräys luottamusmiehen työsuhdeturvasta olisi tarkoitettu 
koskemaan myös liikkeenluovutustilanteita. Kun yhtiön ja sen tytäryhtiön välillä oli tapahtunut työoikeudellisessa mielessä 
työsopimuslain 7 §:ssä tarkoitettu liikkeen osan luovutus, katsottu, ettei luottamusmiessopimuksen ja työsuojelusopimuksen 
määräykset tulleet asiassa sovellettaviksi. Luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla ei sen vuoksi ollut kyseisten 
sopimusten perusteella oikeutta vaatimiinsa korvauksiin tai työsuhteidensa palauttamiseen luovuttajayhtiölle. TT 1993–78. 
272 Koskinen asiantuntijalausunto 2017, s. 1–2; Kuitenkaan EUT ei ole ratkaissut liikkenluovutusdirektiivin mahdollista 
soveltamista tilanteissa, joissa henkilö siirtyy julkisoikeudellisesta palvelussuhteesta (virkasuhde) yksityisoikeudelliseen 
työsuhteeseen. Suomen oikeustieteessä on Saarisen mukaan katsottu, että tällaisessa tilanteessa liikkeenluovutusdirektiivi ei 
tulisi sovellettavaksi. Hän viittaa tässä kohdin Kari-Pekka Tiitisen lausuntoon valtionvarainvaliokunnan verojaostolle 
1.7.1994. Näin Saarinen 2013, s. 925.  
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”[V]iranhaltijan virkasuhde jatkuu katkeamattomana, jos virkasuhteen irtisanominen tai 

purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman laissa säädettyä irtisanomis- 

tai purkamisperustetta.” 

Säännös tarkoittaa sitä, että virkasuhde palautuu ja se konstruoidaan katkeamattomaksi.273 Virkasuhde 

on siten säännöksen yksiselitteisen sanamuodon jälkeen ollut voimassa myös silloin, kun liikkeen 

luovutus tapahtui.274 

Palvelussuhteiden siirtyminen liikkeen luovutuksen yhteydessä on automaattista ja pakottavaa. 

Työnantajaoikeuksien ja -velvollisuuksien siirtyminen ei edellytä luovutuksensaajan tietoisuutta 

siirtyvistä virka- ja työsuhteista. Työnteko voi olla luovutushetkellä keskeytynyt esimerkiksi 

lomautuksen taikka perhe- tai muun työsuhdeturvan takia. Oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 

automaattisesti luovutuksessa, vaikka henkilön työntekovelvollisuus olisi ao. syyn takia keskeytynyt.275 

Menetettyjen ansioiden korvaamisen vastuu ei perustu virkasuhteen erityislaatuisuuteen eli seikkaan, 

joka on sille ominaista eikä siirry luovutuksen mukana. Kyse on tässä liikkeen luovutuksen 

normaalisäännön tulkinnasta eli saatavan erääntymisestä. KVhL 25 §:n mukaan luovutuksen jälkeen 

erääntyneestä saatavasta luovutuksensaajan vastuu on kiistaton.276 

KVhL 45 §:ssä menetettyjen ansioiden korvaamisvelvollisuus asetetaan työnantajalle. Säännöksellä ei 

ole ratkaistu sitä, miten sitä sovelletaan liikkeen luovutus -tilanteessa. Menetettyjen ansioiden 

korvaamisvelvollisuus erääntyy kuitenkin siinä vaiheessa, kun irtisanomisen laittomuus tulee 

lainvoimaiseksi. Normaalien liikkeen luovutusta koskevien sääntöjen mukaan luovutuksensaaja vastaa 

omana aikana erääntyneistä työntekijän saatavista. Liikkeen luovutuksen oikeussäännöt palkkasaatavien 

                                                           
273 Koskinen – Kulla 2016, s. 373–374 ja 400–401; Valtion virkamies oli irtisanottu KHO antaman päätöksen perusteella 
laittomasti. Hallintoprosessin aikana virkamiehen toimintayksikkö oli kokonaan lakkautettu. Virkamies oli siitä huolimatta 
oikeutettu palaamaan virkaansa. Näin KHO 2017 t. 4731. 
274 Koskinen asiantuntijalausunto 2017, s. 2. 
275 Asiassa C-416/16 Piscarreta Ricardo EU:C:2017:574, kohdan 27 ja 54 mukaan toinen ennakkoratkaisukysymys oli 2) 
Onko katsottava, että [direktiivin 2001/23] 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu työntekijän käsite kattaa työntekijän, 
joka ei tosiasiallisesti työskentele (erityisesti sen vuoksi, että hänen työsopimuksestaan johtuvien velvoitteiden täyttäminen 
on keskeytynyt), ja että siten työsopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät luovutuksensaajalle mainitun 
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti? Toiseen kysymykseen on edellä mainittujen seikkojen perusteella vastattava, että 
pääasian kantajan kaltainen henkilö, joka ei työsopimuksestaan johtuvien velvoitteiden täyttämisen keskeytymisen vuoksi 
tosiasiallisesti hoida tehtäviään, kuuluu direktiivin 2001/23 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisen työntekijän käsitteen 
soveltamisalaan, jos häntä suojataan kyseessä olevassa kansallisessa lainsäädännössä työntekijänä, mikä ennakkoratkaisua 
pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava. Ellei kyseisessä tutkimisessa muuta ilmene, hänen työsopimukseensa perustuvien 
oikeuksien ja velvoitteiden on katsottava pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa siirtyneen luovutuksensaajalle 
kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
276 Koskinen asiantuntijalausunto 2017, s. 3. 
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osalta perustuvat pakottavalla tavalla siihen, milloin kyseinen saatava erääntyy. Tapauksessa 

erääntyminen tapahtuu kiistatta luovutuksensaajan aikana. Virkasuhteen erityislaatuisuus voi tällaisessa 

tilanteessa tulla huomioon otetuksi luovutuksensaajan ja luovuttajan välillä.277 

Myös työsopimussuhteissa on keskeistä se, milloin laittoman irtisanomiseen liittyvä seuraamussaatava 

erääntyy. Jos luovuttaja on ennen luovutusta irtisanonut työsopimuksen laittomasti, hän ei saatavan 

erääntymistä koskevien oppien mukaan vastaa laittomasta työsuhteen päättämisestä tuomittavasta 

korvauksesta, kun työsuhde jatkuu luovutuksensaajan palveluksessa. Siitä vastaa luovutuksensaaja. 

Työntekijän korvaussaatava ei näissä tilanteissa eräänny laittomuuteen syyllistyttäessä eikä 

luovutushetkellä, vaan vasta työsuhteen päättyessä luovutuksensaajan palveluksessa. Periaate ilmenee 

myös työtuomioistuimen (TT) ratkaisusta TT 1996–44 alla.278 

TT 1996–44 (perustelut). Työsopimuslain 7 §:n 2 momentin perusteella työnantajan 

velvollisuudet ja oikeudet ovat yhtiöittämisen johdosta siirtyneet 1.7.1994 H Oy:lle. Vaikka K 

Oy on luottamusmiessopimuksen vastaisesti irtisanonut P:n työsopimuksen, ei tästä sopimuksen 

vastaisesta irtisanomisesta ole aiheutunut P:lle erääntynyttä saatavaa vielä 1.7.1994 mennessä. 

Koska P:n luottamusmiessopimuksen vastaiseen irtisanomiseen perustuva saatava on erääntynyt 

vasta 1.7.1994 jälkeen, on vastuu luottamusmiessopimuksen päättymisen johdosta tuomittavasta 

korvauksesta siirtynyt H Oy:lle.  

 Ennen luovutushetkeä päättyneet työsuhteet eivät sen sijaan siirry luovutuksessa. Luovuttajan 

suorittama työsopimuksen irtisanominen päättää käytetystä perusteesta ja sen laillisuudesta riippumatta 

työsuhteen, jos työsuhde ei ole enää voimassa luovutushetkellä.279 Tässä on ratkaisevaa ajankohta, jolloin 

työnantajuus eli työntekijöihin nähden vastuussa oleva taho vaihtuu. Tässä kuitenkin luovutuksensaajaa 

sitoo TSL 6:6.2 :n mukaan irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus.280 

Yhteenvetona yllä olevasta voidaan todeta, että KVhL:ssa säädetyn menetetyn ansion korvaaminen 

erääntyy vasta kun laittomuuspäätös on saanut lainvoiman eli tapauksessamme luovutuksensaajan 

aikana.281 

                                                           
277 Koskinen asiantuntijalausunto 2017, s. 3. 
278 Ibid., s. 3. 
279 KKO 1996:10. 
280 Koskinen asiantuntijalausunto 2017, s. 4. 
281 Ibid., s. 4. 
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Kanneoikeutta on arvioitava siten, että laittomasti päätetyn virkasuhteen seuraamuksen eli menetettyjen 

ansioiden korvaamisen vanhentuminen alkaa kulua siitä, kun tuomio tuli lainvoimaiseksi. Kyseinen 

velvoite on lisäksi KVhL:ssa automaattinen työnantajan velvoite ja suoritusvelvollisuuden toteuttaminen 

edellyttää vain sitä, että laittomasti irtisanottu esittää selvityksen saamistaan tuloista, 

työttömyyskorvauksista ja muista ansioista. Tämä velvoite ei ole KVhL:ssa edes vaatimusperusteinen. 

Kyseinen saatava ei ole siten vanhentunut.282 

Liikkeen luovutuksessa luovutuksensaaja on vastuussa sen aikana eli luovutuksen jälkeen erääntyneestä 

laittoman irtisanomisen seuraamuksen maksamisesta. Aikaisemmin on lisäksi katsottu, että laittomaksi 

todetun irtisanomisen johdosta palvelussuhde konstruoidaan katkeamattomaksi. TSL:n mukainen kahden 

vuoden kanneaika tai kanneoikeus lasketaan työsuhteen päättymisestä. Se alkaa kulua vasta siitä, kun K 

Oy on antanut päättämistahdonilmaisun tai muutoin ilmoittanut sitovasti, että se ei ota henkilöä S 

palvelukseensa. Lisäksi esimerkkitapauksessa ei kantajalle S ole annettu mitään 

päättämistahdonilmaisua, ei edes ehdollista virkasuhteen palautumisen varalle.283 

Esimerkkitapauksessa K Oy ei 1.1.2014 tai myöhemminkään antanut kantajalle mitään 

päättämistahdonilmaisua. KHO:n 30.12.2016 antaman päätöksen jälkeen kantajan S toimesta on oltu 

yhteydessä K Oy:ön, joka on kieltäytynyt ottamasta häntä palvelukseen. Kun palvelussuhde on ollut 

voimassa päättämistä koskevan lainvoimaisen tuomion antamishetkellä, on se silloin tullut sitomaan 

luovutuksensaajaa. Palvelussuhde ei pääty itsestään, vaan se tulee päättää nimenomaisella toimella. 

Tällaiseksi toimeksi voidaan katsoa työhön paluun kieltäminen tai estäminen. Tämänhetkisen 

työnantajan eli luovutuksensaajan on näytettävä päättämiselle laillinen peruste. Esimerkkitapauksessa 

sellaista ei ole esitetty, kun perusteeksi on vain esitetty, että henkilö S ei ole luovutuksensaajan 

palveluksessa. Tässä tilanteessa vaatimus laittomasta päättämisestä TSL:n nojalla on perusteltu, koska 

henkilö on työsuhteessa. Lisäksi voidaan vielä todeta, että työntekijöiden ei tarvitse itse ilmoittaa 

halukkuuttaan siirtymiseen luovutuksensaajan palvelukseen ja töiden vastaanottamiseen, koska liikkeen 

luovutuksen oikeusvaikutukset ovat automaattisia ja pakottavia.284 

                                                           
282 Koskinen asiantuntijalausunto 2017, s. 4. 
283 Ibid., s. 4. 
284 Ibid., s. 5. 
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5.4 Kunnallisen yhtiön yhtiöosuuksien luovutus-, osakevaihto- ja muut tilanteet, joissa 

työnantajasubjektin katsotaan säilyneen ennallaan 

Pelkkä osakeyhtiön yhtiöosuuksien luovutus eli osakekannan omistussuhteen muutos kuuluu ryhmään 1) 

ei edes liikkeen luovutus, vaikka kaupan kohteena olisi koko yhtiön osakekanta.285 Tämä johtuu siitä, 

että osakekaupassa yhtiön työntekijöiden varsinainen työnantaja ei vaihdu. Yhtiön osakekannan 

omistajatahoa ei siten pidetä yhtiön työntekijöiden varsinaisena työnantaja liikkeen luovutus tilanteissa. 

Ratkaisussa KKO 1975 II 15 oli kysymys yhtiön osakekannan omistajan vaihtumisesta. Yhtiön 

osakekannan omistussuhteiden vaihtumisen yhteydessä toimitettuja yhtiön harjoittaman 

hotelliravintolan taloudellisen tuottavuuden parantamista tarkoittavia uudelleenjärjestelyjä ei 

voitu pitää sellaisena TSL 37 §:n 2 momentissa edellytettynä erityisen painavana syynä, joka olisi 

oikeuttanut baarimestarin irtisanomiseen, kun uudelleenjärjestelyt eivät käsittäneet baarimestarin 

tehtävien lakkauttamista tai näiden laadun olennaista muuttamista. 

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovuttaminen arvioidaan samoin perustein kuin 

osakeyhtiöiden tapauksissa. Tässäkin tapauksessa yhtiö pysyy työntekijöiden työnantajana yhtiöosuuden 

luovutuksista huolimatta. Näin ollen yhtiöosuuden luovutukset kuuluvat siten ei edes liikkeen luovutus 

kategoriaan, eikä niillä ole vaikutusta työsuhteisiin. 

Ratkaisussa KKO 1992:38 kommandiittiyhtiön vastuunalaisen ja äänettömien yhtiömiesten 

yhtiöosuuksien myynti ei merkinnyt silloisen työsopimuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua 

liikkeen luovutusta. 

Jos osakekaupan yhteydessä suoritetaan muita järjestelyjä, saattaa seurauksena olla se, että 

järjestelykokonaisuutta pidetään liikkeen luovutuksena. 

                                                           
285 Tiitinen – Kröger 2012, s. 406 käyttää ilmaisua ”osakeyhtiön pelkän osakekannan omistusoikeuden muutokset, olivat ne 
miten olennaisia tahansa”; Saarinen 2013, s. 913: [K]ysymyksessä on ainoastaan omistussuhteiden muutos eli toimenpide ei 
täytä liikkeen luovutuksen tunnusmerkistöä, koska kohdeyhtiön työntekijöiden työnantaja ei vaihdu. Vastaava tilanne on 
kysymyksessä myös normaaleissa osakekaupoissa (share deal) ja henkilöyhtiöiden yhtiöosuuksien kaupoissa; Äimälä 1993, 
s. 123: Osakekannan omistajan vaihtumista ei katsota liikkeen luovutukseksi direktiivin perusteella; Hietala ym. 2016, s. 124: 
Toisaalta selvää on, etteivät kriteerit täyty silloin, kun kyse on vain yhtiön osakkeiden tai osuuksien kaupasta, koska yhtiö 
säilyy samana; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 319: Osakekauppaa ei pidetä liikkeen luovutuksena siinäkään tapauksessa, että 
kaupan kohteena on yhtiön koko osakekanta. Tämä johtuu siitä, että työntekijöiden työnantaja ei vaihdu osakekaupan 
yhteydessä, vaan työnantajana on koko ajan osakeyhtiö. 
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Ratkaisussa KKO 2000:7 A Oy oli myynyt omistamansa vahinkovakuutusosakeyhtiön osakkeet 

pankille, joka oli myynyt ne seuraavana päivänä vakuutusosakeyhtiö B:lle. Osakkeiden myynti 

ja siihen liittyneet omaisuuden ja työntekijöiden siirtyminen sekä muut järjestelyt tulkittiin 

liikkeen luovutukseksi. 

Kysymys oli lisäksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (YTL, 334/2007) mukaisen 

hyvityksen tuomitsemisesta. 

Osakevaihtotilanteessa hankkiva yhtiö hankkii kohdeyhtiöstä enemmistön tuottavan osakemäärän ja 

antaa vastikkeena kohdeyhtiön osakkeenomistajille hankkivan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia 

osakkeita. Tällöin kohdeyhtiöstä tulee kyseisen hankkivan yhtiön tytäryhtiö. Tässäkin on kysymyksessä 

vain omistussuhteiden muutos eli toimenpide ei täytä liikkeen luovutuksen tunnusmerkistöä, koska 

kohdeyhtiön työntekijöiden työnantaja ei vaihdu.286   

OYL:n mukainen sulautuminen eli fuusio ja jakautuminen eli diffuusio ovat myös tyypillisiä ryhmään 1) 

ei edes liikkeen luovutus kuuluvia yritysjärjestelyjä. Tämä johtuu siitä, että kyse on lähinnä OYL:ssa 

yksityiskohtaisesti säädetystä varojen ja velkojen yleisestä siirtymisestä. Vastaavalla tavalla työnantajan 

konkurssin vuoksi tapahtuvan liiketoiminnan siirtymisen konkurssivelalliselta konkurssipesän 

hoidettavaksi on myös katsottu olevan 1) ei edes liikkeen luovutus. Kuitenkin konkurssipesän 

myöhemmästä liiketoiminnan myynnistä on kyse joko 2) liikkeen luovutuksesta tai 3) uuden liikkeen 

perustamisesta.287   

Yritysmuodon muutostilanteissa työoikeudellinen arviointi vaihtelee muutostyypistä riippuen. Äimälän 

mukaan yleiseksi tulkintalinjaksi on muodostunut, että jos yrityksen ”yhtiöoikeudellinen identtisyys” 

säilyy yhtiömuodon muutoksen yhteydessä, kyseessä on ”ei edes liikkeen luovutus”. Käytännössä tämä 

edellyttää yleensä sitä, että kyseisestä yhtiömuodon muutoksesta on säädetty lailla. Jos identtisyys 

katkeaa, kyseessä on puolestaan yleensä liikkeen luovutus.288 

Kunnallisen osakeyhtiön osakekannan myynti yksityiselle ei näin ollen vaikuta välittömästi mitenkään 

henkilöstön asemaan. Kyseessä on ”ei edes liikkeen luovutus”. Jos osakekaupan yhteydessä tehdään 

muita järjestelyjä, saattaa seurauksena kuitenkin olla tulkinta liikkeen luovutuksesta. Samoin kunnallisen 

                                                           
286 Saarinen 2013, s. 913. 
287 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 211; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 319–320. 
288 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 211. 



71 
 

osakeyhtiön sulautuminen, jakautuminen tai konkurssin myötä tapahtuva liiketoiminnan siirtyminen 

konkurssipesälle ei ole liikkeen luovutus. 

5.5 Alihankintatilanteet 

5.5.1 Alihankintaan siirtyminen ja siitä luopuminen 

Alihankintatilanteita ei ole perinteisesti pidetty liikkeen luovutuksina.289 Vuoden 1970 työsopimuslain 

(VTSL, 320/1970) 37 a §:n perusteluissa todettiin, ettei säännös aseta esteitä alihankintajärjestelyille.290 

EY-tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä kuitenkin ilmenee, että ratkaisussa Spijkers291 esiintuotuja 

kriteerejä sovelletaan myös tilanteessa, jossa työnantaja luovuttaa tietyt tehtävät alihankkijan tehtäviksi. 

Nykyistä työsopimuslakia (TSL, 55/2001) koskevassa hallituksen esityksessä292 ei ollut vastaavaa 

mainintaa, kuin aikaisempaa työsopimuslakia koskevassa hallituksen esityksessä293 oli.  

Mikäli arvioinnissa päädytään siihen, että vain pelkkä työtehtävä tai vastaava toiminta on korvattu 

yrityksen yksipuolisella päätöksellä alihankintana, on kyse työsopimuslain 7:3 :n mukaisesta tarjolla 

olevan työn vähentymisestä eikä liiketoiminnan luovutuksesta. Liikkeen luovutuksesta ei ole kyse 

esimerkiksi, kun yritys turvautuu alihankintajärjestelyihin kertaluontoisesti tai vain vähäisiltä osin tiettyä 

toimintakokonaisuutta. Tällöin ostajayritys säilyttää ao. bisneksen tai sen osan edelleen itsellään. Myös 

alihankintasopimuksen purkaminen on lähtökohtaisesti TSL 7:3 :n tarkoittama irtisanomisperuste. Jotta 

alihankintaan siirtyminen tai vastaavasti siitä luopuminen voidaan katsoa liikkeen luovutukseksi, on 

liiketoimen merkittävä liiketoimintakokonaisuuden luovutusta ao. yritysten välillä.294 

Rask -tapauksessa295 EY-tuomioistuin totesi, että liikkeenluovutusdirektiiviä voidaan soveltaa 

tilanteessa, jossa yritys antaa sopimuksella toiselle yritykselle vastuun sellaisen palvelun tuottamisesta, 

jota se oli hoitanut aikaisemmin itse. Seikalla, että tällainen toiminta on avustavaa, ei ollut merkitystä. 

                                                           
289 Valkonen 2011, s. 616. 
290 HE 19/1988 vp, s. 12. 
291 C-24/85 Spijkers EU:C:1986:127. 
292 HE 157/2000 vp. 
293 HE 19/1988 vp. 
294 Valkonen DL 1999, s. 121. 
295 C-209/91 Rask EU:C:1992:436. 
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Myöskään luovuttajan ja luovutuksen saajan sopimus, että palveluita tarjotaan vain luovuttajalle, ei 

estänyt direktiivin soveltamista.296 

Schmidt -tapauksessa297 liikkeenluovutusdirektiivin 1(1) artiklan määritelmälle annettiin varsin väljä 

tulkinta. Luovutettava liike oli yhden työntekijän hoitaman pankin konttorin siivoustyö. Siivoustyö oli 

avustavaa luovuttajan päätoimialaan nähden, eikä järjestelyn yhteydessä luovutettu omaisuutta. 

Työntekijäkään ei todellisuudessa siirtynyt uuden yrityksen palvelukseen, joskin hänelle oli tarjottu tätä 

mahdollisuutta. Juuri työtarjouksen perusteella pääteltiin, että kysymyksessä oleva liiketoiminta oli 

säilyttänyt identiteettinsä siten, kuin direktiivin soveltamiselta on edellytettävä. Tuomioistuin korosti 

tulkintaa ohjaavana periaatteena direktiivin tavoitteena olevaa työntekijän suojelua.298 

Direktiivi on sovellettavissa myös tapaukseen299, jossa palvelutoiminnon toisen yrityksen tehtäväksi 

antanut yritys päättää lopettaa tämän toisen yrityksen kanssa tekemänsä sopimuksen voimassaolon ja 

huolehtia jatkossa itse näistä töistä. Toiminnan takaisin siirto voi tapahtua myös konkludenttisesti tai 

muuten osapuolten yhteisymmärryksessä.300 

CLECE -tapauksessa301 siivouspalveluja myyvä yritys oli tehnyt sopimuksen kunnan koulujen ja muiden 

tilojen siivouksesta. Palveluhankinnoista vastaava Ayuntamiento de Cobisa ilmoitti CLECE:lle 

irtisanovansa tämän yhtiön kanssa tekemänsä sopimus, koska se aikoi vastata tästä lähtien kyseisten 

tilojen siivouksesta itse. Ayuntamiento de Cobisa palkkasi uutta henkilökuntaa ottamatta palvelukseensa 

CLECE:n näihin tehtäviin ottamia työntekijöitä eikä ottanut käyttöönsä mitään muutakaan CLECE:n 

aineellista tai aineetonta liikeomaisuutta. Asiassa ei EU-tuomioistuimen mukaan olut kyseessä liikkeen 

luovutus.302 

                                                           
296 Asia Rask, kohta 17. 
297 C-392/92 Schmidt EU:C:1994:134. 
298 Saloheimo Lakimies 1998, s. 252–253. 
299 Yhdistetyt asiat C-127/96, C-229/96 ja C-74/97 Vidal, Santner ja Montaña EU:C:1998:594, kohta 35: ”[D]irektiivi on 
sovellettavissa tilanteeseen, jossa toimitilojensa tai osan niistä siivouksen toisen yrityksen tehtäväksi antanut yritys päättää 
lopettaa tämän toisen yrityksen kanssa tekemänsä sopimuksen voimassaolon ja huolehtia jatkossa itse kyseessä olevista töistä, 
kunhan kyseiseen liiketoimeen liittyy liiketoimintakokonaisuuden luovutus näiden yritysten kesken. 
Liiketoimintakokonaisuuden käsite viittaa sellaiseen henkilöiden ja muiden tekijöiden muodostamaan organisoituneeseen 
yhdistelmään, jonka avulla on mahdollista harjoittaa omiin itsenäisiin tavoitteisiinsa tähtäävää liiketoimintaa. Pelkästään sen 
seikan perusteella, että siivousalan yrityksen ja toimitilat omistavan yrityksen kummankin vuorollaan hoitamat 
kunnossapitotehtävät ovat samanlaisia, ei ole pääteltävissä, että olisi tapahtunut liiketoimintakokonaisuuden luovutus.” 
300 Valkonen DL 1999, s. 122. 
301 C-463/09 CLECE EU:C:2011:24. 
302 Asia CLECE, kohta 41: ”Pelkästään sen perusteella, että CLECE:n ja Ayuntamiento de Cobisan harjoittama toiminta on 
samankaltaisia tai jopa täysin samanlaista, ei voida katsoa, että taloudellinen yksikkö on säilyttänyt identiteettinsä. Näin on 
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5.5.2 Alihankkijan vaihtaminen 

Alihankkijan vaihtaminen ei poikkea periaatteellisesti alihankintaan ryhtymisestä. 

Liikkeenluovutusdirektiivi soveltuu myös niihin tilanteisiin, joissa yritys vaihtaa toimeksisaajaa 

edellyttäen, että toimintakokonaisuus tai sen osa luovutetaan kokonaisuudessaan tai ainakin pääosin.303 

Myös tässä tilanteessa on ratkaisevaa, säilyttääkö luovutettava kohde identiteettinsä. Pelkästään se, että 

toimeksiannon mukaiset tehtävät siirretään kilpailuttamisen jälkeen toisen yrittäjän hoidettavaksi vain 

tämän omalla henkilöstöllä, ei ole toimintakokonaisuuden luovuttamista.304 Liiketoimintakokonaisuus ei 

siirry, mikäli esimerkiksi vuokranantaja entisen yrittäjän lopettaessa solmii uuden kanssa sopimuksen 

samanlaisen toiminnan harjoittamisesta myötävaikuttamatta toiminnan siirtymiseen. Tässä edellytetään 

myös, että vanhan ja uuden yrittäjän välillä ei ole muita liikkeen luovutusta tosiasiassa merkitseviä 

oikeustoimia.305 

Temco -tapauksessa306 oli kyse siivousurakoitsijoiden vaihtamisesta Volkswagenin tehtailla Belgiassa. 

Asiassa osapuolina olivat Temco Service Industries, joka oli tehnyt Volgswageb Bruxelles AS:n 

teollisuuskiinteistöjen siivouksesta sopimuksen, sekä neljä työntekijää, jotka olivat General Maintenance 

Contractors SPRL:n työntekijöitä. Kyseisen yrityksen tehtäväksi oli Buyle Medros Vaes Associates SA:n 

aliurakoitsijana annettu samojen tehtävien suorittaminen aiemmalla sopimuksella, joka oli irtisanottu. 

Temco kiisti näiden neljän työntekijän työsopimusten siirtymisen sille automaattisesti 

liikkeenluovutusdirektiivin nojalla.307 

EY-tuomioistuimen mukaan:  

                                                           
siksi, ettei yksikön voida katsoa muodostuvan pelkästään harjoitetusta toiminnasta. Yksikön identiteetti muodostuu useista 
toisistaan erottamattomista seikoista, kuten sen henkilökunnasta, johdosta, työn organisoinnista tai toimintatavoista taikka sen 
käytössä mahdollisesti olevista tuotantovälineistä (ks. vastaavasti em. asia Süzen, tuomion 15 kohta; em. yhdistetyt asiat 
Hernández Vidal ym., tuomion 30 kohta ja em. yhdistetyt asiat Hidalgo ym., tuomion 30 kohta). Pääasiassa kyseessä olevan 
kaltaisen taloudellisen yksikön identiteetti, joka perustuu olennaisella tavalla työvoimaan, ei voi säilyä, jos 
luovutuksensaajaksi katsottu taho ei ole ottanut palvelukseensa olennaista osaa sen henkilökunnasta.” 
303 Yhdistetty asia C-173/96 ja C-247/96 Hidalgo ja Ziemann EU:C:1998:595. 
304 C-13/95 Süzen EU:C:1997:141, kohta 16: “Pelkästään se seikka, että yritys menettää toimeksiannon kilpailijalle, ei 
yksistään voi osoittaa, että kysymyksessä olisi direktiivissä tarkoitettu luovutus.” 
305 Valkonen DL 1999, s. 124–125.  
306 C-51/00 Temco EU:C:2002:48. 
307 Valkonen 2011, s. 592: Liikkeen luovutuksen edellytyksenä oleva oikeudellinen yhteys täyttyy alihankintatilanteissa 
esimerkiksi aliurakkasopimuksilla, joilla luodaan urakan antajan ja aliurakoitsijan välille suoria siteitä, jotka voivat olla 
juridisia, kuten maksaminen suoraan aliurakoitsijalle, ja jotka ovat ainakin tosiasiallisia, kuten suoritetun työn valvonta ja 
päivittäinen tarkastaminen. Edellytys ”sopimukseen perustuvasta” luovutuksesta täyttyy näiden siteiden välityksin, jos muut 
edellytykset toteutuvat. 
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”[D]irektiiviä sovelletaan tilanteeseen, jossa urakan antaja, joka oli sopimusteitse antanut 

tilojensa siivoamisen sellaisen ensimmäisen yrittäjän tehtäväksi, joka teetätti siivoustyön 

aliurakoitsijalla, irtisanoo sopimuksen ja tekee tätä samaa työtä koskevan uuden sopimuksen 

toisen yrittäjän kanssa, kun tämän toimen yhteydessä ei luovuteta aineellista tai aineetonta 

omaisuutta ensimmäisen yrittäjän tai aliurakoitsijan ja uuden yrittäjän välillä mutta uusi yrittäjä 

ottaa työmarkkinaosapuolten välisen sopimuksen mukaisesti osan aliurakoitsijan henkilöstöstä 

palvelukseensa, kunhan kyseessä on sekä lukumääräisesti että pätevyydeltään olennainen osa 

siitä henkilöstöstä, jonka aliurakoitsija oli osoittanut erityisesti aliurakan hoitamiseen.”308 

Ratkaisussa KKO 2008:88 kunnan päiväkotipalvelujen tuottaja oli tarjouskilpailun jälkeen vaihtunut. 

Toimintansa lopettava palveluntuottaja A oli irtisanonut työntekijänsä työsopimuksen päättymään oman 

toimintansa lopettamispäivänä. Kysymys siitä, oliko palveluntuottajan vaihtuminen merkinnyt liikkeen 

luovutusta ja oliko A sinä tapauksessa vastuussa työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. 

Tarjouskilpailun voittanut yrittäjä aloitti välittömästi päiväkotitoiminnan ja palkkasi A:n kuudesta 

työntekijästä neljä. Pääosa asiakaskunnasta siirtyi ja toiminta säilyi pääosin samanlaisena. KKO katsoi, 

että kyse oli liikkeen luovutuksesta. A ei ollut perhevapailla olleen työntekijän työnantaja luovutuksen 

jälkeen eikä myöskään vastuussa hänen irtisanomisestaan luovutuksen jälkeen. Myös sen työntekijän, 

jonka työsuhde oli irtisanottu päättymään vain päivä ennen luovutusta, vaatimus A:ta vastaan hylättiin, 

koska tällä työntekijällä ei ollut vielä luovutushetkellä erääntynyttä saatavaa.309 

  

                                                           
308 C-51/00 Temco EU:C:2002:48, kohta 33. 
309 Hietala ym. 2016, s. 234; Ks. myös Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 344–345. 
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6 YKSITYISTÄMINEN RUOTSIN KUNNALLISHALLINNOSSA 

6.1 Kunnallishallinto ja yksityistäminen Ruotsissa 

Ruotsin uusi kunnallislaki (KL, kommunallag 2017:752) tuli voimaan 1.1.2018. Kunnan tehtävän 

luovuttamisesta säädetään KL 10 luvun 1 §:ssä, jonka mukaan valtuusto voi, jos missään laissa ei niin 

määrätä, että tehtävä pitää hoitaa lautakunnan toimesta, päättää luovuttaa kunnan tehtävän hoitamisen 

oikeushenkilölle tai yksityiselle henkilölle. Jos tehtävän hoito sisältää julkisen vallan käyttöä, se voidaan 

luovuttaa vain, jos siihen on laissa annettu valtuutus.  

On vain kaksi yleistä rajoitusta kunnan tehtävien luovutukselle: 1) Luovutusta ei saa tehdä, jos laissa tai 

asetuksessa määrätään, että tehtävä tulee suorittaa tietyllä tavalla. Tämä rajoitus on aktualisoitunut useilla 

erityissäännellyillä toiminta-alueilla, joissa erityislait yleensä määräävät, että toiminta tai sen osa tulee 

hoitaa lautakunnan toimesta. Toiminta-alueen erityissääntely ei yleensä ole kokonaan luovutuksen este. 

Mikään ei esimerkiksi estä yrityksen toimesta tapahtuvaa koulun kiinteistön omistamista tai 

hallinnoimista. Erityissääntelyä löytyy tehtävän luovuttamisesta muun muassa rakennus- ja 

maankäyttölaissa, sosiaalihuoltolaissa ja sosiaali- ja terveydenhuoltolaissa.310  

2) Hallintotehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä, saa luovuttaa vain, jos siihen on erityinen lain 

antama valtuutus. Siitä on säännös Hallitusmuodon (RF, kungörelse om beslutad ny regeringsformen 

1974:152) 12 luvun 4 §:ssä, jota noudatetaan sekä valtion- että kunnallishallinnossa. Eräs esimerkki 

julkisen vallan käytöstä lain valtuutuksella on laki kunnallisesta parkkeeraustoiminnasta (LKP, lagen om 

kommunal parkeringövervakning 1987:24).311 

Kommunallag 10:3 :ssä säädetään luovutuksesta kunnan kokonaan omistamalle yhtiölle ja KL 10:4 :ssä 

säädetään luovutuksesta sen osittain omistamalle yhtiölle. KL 10:5:ssä säädetään tilintarkastuksesta ja 

KL 10:6 :ssä säädetään kunnallisista säätiöistä ja yhdistyksistä. Yksityisellä yrittäjällä tarkoitetaan KL 

10:7 :n mukaan oikeushenkilöä tai yksityistä henkilöä, jolla on hallussa kunnallisen tehtävän hoito KL 

10:1 :n mukaisesti. Yksityisellä yrittäjällä ei kuitenkaan tarkoiteta kunnan kokonaan tai osittain 

omistamaa kunnallista yritystä eikä myöskään sellaista säätiötä tai yhdistystä, jota tarkoitetaan KL 10:6 

:ssä. Kun kunnan tehtävän hoito on sopimuksella luovutettu yksityiselle yrittäjälle, tulee kunnan KL 10:8 

                                                           
310 Lundin – Madell 2018, s. 262; Lindquist ym. 2017, s. 73. 
311 Lundin – Madell 2018, s. 263; Lindquist ym. 2017, s. 73. 
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:n mukaan kontrolloida ja seurata toimintaa. Jos kunta päättää sopimuksen yksityisen yrittäjän kanssa, 

tulee kunnan KL 10:9 :n mukaan sopimuksella varmistaa itselleen sellainen informaatio, joka 

mahdollistaa sen antamaan yleisölle katsauksen lopetetusta toiminnasta.  

6.2 Julkiset palvelussuhteet ja niitä koskevat riita-asiat Ruotsin kunnallishallinnossa  

Ruotsissa on julkisten palvelussuhteiden osalta erilainen käytäntö kuin Suomessa, koska siellä on 

lainsäätäjän tavoitteena ollut se, että sama työlainsäädäntö koskisi kaikkia palvelussuhteessa olevia. Siten 

yleisesti julkisessa palvelussuhteessa olevia koskee sama laki kuin yksityisessä palvelussuhteessa olevia 

(LAS, lag om anställningsskydd 1982:80 ja MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet 1976:580). 

Tämän lisäksi valtion ja kunnan palvelussuhteessa olevien osalta on säädetty erityislainsäädäntöä 

julkisen viranomaistoiminnan erityisluonteen vuoksi (LOA, lag om offentlig anställning 1994:260). 

Ruotsissa työtuomioistuimet ja yleiset käräjäoikeudet ovat toimivaltaisia käsittelemään palvelussuhteista 

johtuvia riita-asioita. Oikeudenkäyntimenettelyistä työsuhderiidoissa säädetään erillisessä laissa (LRA, 

lag om rättegången i arbetsvister 1974:371), mitä lakia sovelletaan myös julkisoikeudellista 

palvelussuhdetta koskevissa tapauksissa. Lisäksi sovelletaan yleisen oikeudenkäymiskaaren (RB, 

rättegångsbalken 1942:740) säännöksiä soveltuvin osin.312 

Työtuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään sellaista riita-asiaa, joka koskee työehtosopimuksessa 

määriteltyä asiaa, MBL:n tulkintaa tai sellaisen yksittäisen työntekijän riita-asiaa, johon työnantaja 

noudattaa työehtosopimusta. Työntekijäjärjestöillä on kanneoikeus myös ilman työntekijän eli jäsenen 

suostumusta. Jos järjestö ei nosta kannetta, on työntekijällä oikeus nostaa kanne yleisessä 

käräjäoikeudessa. Yleinen käräjäoikeus on toimivaltainen käsittelemään muita palvelussuhteesta 

johtuvia riita-asioita. Käräjäoikeuden päätökseen tyytymätön voi valittaa päätöksestä kuitenkin vain 

työtuomioistuimeen eikä, kuten Suomessa, hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen. Työtuomioistuimen 

päätös on siten korkein oikeusaste työsuhderiidoissa, eikä siitä saa hakea muutosta.313 

Jos riita koskee sellaista asiaa, josta on säädetty erikseen muutoksenhaku hallintotuomioistuimelle, on 

työntekijällä silloin oikeus hakea muutosta myös hallintotuomioistuimelta. Suomessahan virkasuhteisten 

muutoksenhaku kohdistuu poikkeuksetta oikaisuvaatimuksen jälkeen hallinto-oikeuteen. Jos työntekijän 

                                                           
312 HE 196/2002 vp, s. 13–14. 
313 Ibid., s. 14. 
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työsopimus on irtisanottu tai purettu lainvastaisesti, voi tuomioistuin julistaa irtisanomisen tai 

purkamisen pätemättömäksi. Työntekijän palvelussuhde jatkuu silloin muuttumattomana, samoin kuin 

Suomessa kunnan virkasuhteisissa ja julkisissa palvelussuhteissa yleensäkin. Jos tuomioistuin julistaa 

irtisanomisen tai purkamisen pätemättömäksi, työntekijä voi vielä erikseen kanteella vaatia 

vahingonkorvausta perusteettomasta työsuhteen päättämisestä. Lisäksi työntekijällä on mahdollisuus 

valita, haluaako hän palata entiseen työhönsä vai vaatia vahingonkorvausta. Jos hän palaa työhönsä, on 

hänellä oikeus menetettyyn palkkaansa viivästyskorkoineen tuomion julistamiseen saakka. Jos hän 

valitsee vahingonkorvausmahdollisuuden, on hänellä oikeus vaatia vahingonkorvausta taloudellisesta 

vahingosta, joka hänelle on syntynyt työsuhteen päättymisen johdosta. Kummassakin edellisessä 

vaihtoehdossa työntekijällä on lisäksi oikeus vaatia vahingonkorvausta myös vahingonkorvauslain 

mukaisesti.314 

  

                                                           
314 HE 196/2002 vp, s. 14. 
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7 YHTEENVETO JA SUOSITUKSIA 

7.1 Yksityistämisen muotojen liikkeen luovutuksen soveltamisala  

Kunnallisten palvelujen materiaalinen, funktionaalinen315 ja organisatorinen316 yksityistäminen kuuluvat 

liikkeenluovutusdirektiivin soveltamisalan piiriin. Sen sijaan formaalinen yksityistäminen ei koskaan 

sisällä liikkeen luovutusta, koska tässä kategoriassa kunnallinen työnantaja ei vaihdu toiseksi. Julkisen 

varallisuuden yksityistämistä tapahtuu useimmiten organisatorisen yksityistämisen yhteydessä. Tällöin 

liikkeen luovutus voi tulla kyseeseen. Taulukossa 8 on esitetty yhteenveto erilaisista kunnallisten 

palvelujen yksityistämisen muodoista ja niiden suhteesta liikkeen luovutuksen soveltamisalaan. 

Kunnallisten palvelujen materiaalisen yksityistämisen liikkeen luovutuksen soveltamisala on 

lähtökohtaisesti kaikkein selkein, koska siinä yksityistäminen ja samoin liikkeen luovutus tapahtuu 

yleensä ulkopuoliselle täydellisesti, vastiketta vastaan ja luonteeltaan pysyvästi. Funktionaalisen 

yksityistämisen liikkeen luovutuksen soveltuvuutta on omiaan hämärtämään luovutuksen osittaisuus ja 

myös tilapäisyys. Myös organisatorisessa yksityistämisessä saattaa esiintyä edellä mainittua 

epävarmuutta, varsinkin jos yksityistäminen on vastikkeetonta ja luonteeltaan kokeilua, väliaikaista tai 

vaikkapa kehittämiskumppanuutta. 

Taulukko 8. Kunnallisten palvelujen yksityistämisen muodot ja liikkeen luovutuksen soveltamisala. 

Yksityistämisen muoto Liikkeen luovutuksen soveltamisala 

Materiaalinen yksityistäminen Liikkeen luovutus soveltuu 

Funktionaalinen yksityistäminen Liikkeen luovutus soveltuu (Spijkers -kriteerit) 

Organisatorinen yksityistäminen Liikkeen luovutus soveltuu (apportti tai vastike) 

Formaalinen yksityistäminen Liikkeen luovutus ei sovellu koskaan 

Julkisen varallisuuden yksityistäminen Liikkeen luovutus voi tulla kyseeseen esimerkiksi 
organisatorisen yksityistämisen yhteydessä  

                                                           
315 Rasinmäki 1997, s. 461: Asiassa C-392/92 Schmidt EU:C:1994:134 oli kyse funktionaalisesta yksityistämisestä eli oman 
siivoustoiminnan lopettamisesta ja siivouspalvelujen ostamisesta ulkopuoliselta yrittäjältä.  
316 Ibid., s. 462–463: Asiassa C-298/94 Henke EU:C:1996:382 käytetyn argumentaation perusteella on mahdollista tehdä 
johtopäätös, että muut kuin julkista vallan käyttöä sisältävien tehtävien luovuttaminen toiselle julkisyhteisölle tai 
yksityisoikeudelliselle yhteisölle kuuluvat liikkeenluovutusdirektiivin 1(1) artiklan soveltamisalan piiriin. Toisaalta 
organisatorinen yksityistäminen EY:n tuomioistuinlauselman 14. kohdan nojalla voidaan sulkea direktiivin soveltamisalan 
piirin ulkopuolelle sillä perusteella, että ”yrityksen luovutuksena ei ole pidettävä julkisyhteisön rakenteen 
uudelleenjärjestämistä”. 
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7.2 Yhteenvetoa liikkeen luovutuksesta 

Liikkeen luovutuksen tunnistaminen on nähtävä ongelmana sekä Suomessa että EU-oikeudessa. 

Liikkeen luovutuksen tunnistaminen vaikeus johtuu yhteiskunnassa ja talouselämässä tapahtuvista 

muutoksista. Nykyisin verkostoitumisen lisääntyminen muuttaa voimakkaasti yritysten 

toimintaedellytyksiä muuttuvissa rakenteissa. Kaikkia muutoksia ei pystytä edes ennustamaan. Myös 

perinteinen alihankintatyö on muuttumassa monimuotoisempaan partneriyhteistyöhön sekä strategiseen 

verkostoyhteistyöhön. Uudessa yhteistyötavassa palvelun tai suoritteen toimittaja osallistuu ja sitoutuu 

tuotekehitykseen tuomalla omia ratkaisuja.317 Näin alihankintasuhteiden tunnistaminen tulee entistä 

vaikeammaksi.318  

Liikkeen luovutuksen tunnistamisen yhteydessä EU-oikeuden, aikaisemmin EY-oikeuden, ratkaisuilla 

on ollut huomattava sisällöllinen, kansallista arviointia yhtenäistävä vaikutus. Liikkeen luovutuksen 

tunnistaminen on nykyisin olennaisesti luovutettavan liiketoiminnan identiteetin säilymisen arviointia.319 

Kansallinen sääntely liikkeen luovutuksesta perustuu käytännössä täysin liikkeenluovutusdirektiivin 

mukaiseen määritelmään. EU-oikeuden vaikutuksen johdosta liikkeen luovutuksen tunnistaminen on 

muodostunut ylikansalliseksi kysymykseksi.320  

7.3 Suosituksia yritystoimintamuutosten järjestelyihin 

Hietala ym. mukaan kun henkilöstövaikutteisia yritystoimintamuutoksia, kuten alihankintaa, 

alihankkijan vaihtamista, sen käytön lopettamista taikka yrityksen osan ostamista, suunnitellaan ja 

järjestellään, on syytä huolellisesti selvittää, onko kyse työoikeuden säännöksissä tarkoitetusta liikkeen 

luovutuksesta. Varsinkaan silloin, kun asianomaisessa kohteessa on useita työntekijöitä, työnantajan ei 

kannata ottaa turhia riskejä. Tämä ohje pätee luonnollisesti erityisesti myös kunnallisiin työnantajiin, 

jotka käyttävät yhteiskunnan verovaroja.321 

Jos kyse on liikkeen luovutuksesta, on luovuttajan ja luovutuksensaajan huolellisesti selvitettävä 

keskenään luovutettavan kohteen henkilöstön asema ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Myyjälle 

                                                           
317 Katso esimerkiksi hankintalain 28 §:n innovaatiokumppanuusmenettely. 
318 Valkonen DL 1999, s. 138. 
319 Koskinen ym. 2002, s. 457. Ks. esimerkiksi korkeimman oikeuden tuomiot KKO 2001:48, 2001:44, 2000:12, 2000:7, 
1999:70 ja 1999:69. 
320 Bruun JFT 2001, s. 562: Bruunin mielestä kaikkien liikkeenluovutusasioiden EY-oikeudellistaminen on jopa 
huolestuttavaa. 
321 Hietala ym. 2016, s. 131. 
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eli luovuttajalle voidaan suositella niin sanotun due diligence -periaatteen mukaista 

selvittämisvelvoitetta, jotta uusi työnantaja eli luovutuksen saaja voisi tietää hänelle siirtyvät työnantajan 

oikeudet ja velvollisuudet. Kuntapuolella liikkeen luovutuksesta ei käydä varsinaisia 

yhteistoimintaneuvotteluja, koska työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 

annetun lain (YTKL, 449/2007) mukaan liikkeen luovutuksen yhteydessä ei käydä normaaleja 

yhteistoimintamenettelyjä, vaan niiden sijasta luovuttajalle ja luovutuksensaajalle on asetettu henkilöstöä 

koskeva informointivelvollisuus.322 Tiedottamisvelvollisuuden sisältö on määritelty EU:n 

liikkeenluovutusdirektiivissä.323 Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (YTL, 334/2007) piiriin 

kuuluvissa yrityksissä on puolestaan noudatettava kyseisen lain säännöksiä yhteistoimintamenettelystä 

liikkeen luovutuksen yhteydessä. Edelleen liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan olisi hyvä sopia 

keskinäisen vastuun jakautumisesta siltä varalta, että henkilöstömenoista syntyisi kunnallisesta 

viranhaltijasta annetun lain 25 §:n 3 momentissa säädetty yhteisvastuu. Jos asiasta ei ole sovittu, ollaan 

myöhemmin helposti hyvin hankalien selvitysten parissa.324 

7.4 Liikkeen luovutuksen käsillä olon merkitys eri henkilöstöryhmille 

Liikkeenluovutusdirektiivi325 on aikanaan EU-tasolla säädetty silmällä pitäen työntekijöiden etua eli se 

on normaalitapauksissa lähtökohtaisesti kaikkien henkilöstöryhmien, sekä virkasuhteisten että 

työsopimussuhteisten, edun mukainen käytäntö. Tällöin koko henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen 

mukana säilyttäen työpaikkansa. Lisäksi työntekijät pääsevät uuteen liikkeeseen ns. vanhoina 

työntekijöinä, ja tällä on merkitystä työntekijöiden niihin etuuksiin, jotka määräytyvät palvelusajan 

keston mukaan. Näitä ovat esimerkiksi vuosilomapäivien ansainta sekä irtisanomisajan pituus. Lisäksi 

työntekijät jatkavat entisellä työehtosopimuksella välittömästi liikkeen luovutuksen tapahtuman jälkeen 

                                                           
322 Kuntatyönantajat 2017, Etusivu > Palvelussuhde > Muutostilanteet > Liikkeen luovutus > Henkilöstön asema; YTKL 11 
§:n mukaan sekä liikkeen luovuttajan, että luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia 
työntekijöitä luovutus koskee 1. luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta, 2. luovutuksen syyt, 3. luovutuksesta 
työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset ja 4. suunnitellut, työntekijöitä koskevat 
toimenpiteet. Luovuttajan on annetta hallussaan olevat, näitä asioita koskevat tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin 
ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksen saajan on annettava samat tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon 
kuluessa luovutuksen toteutumisesta. 
323 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 215: Koska kysymys on siten tosiasiallisesti EU-oikeuden tulkinnasta, 
tiedottamisvelvollisuuden sisällön oikean tulkinnan määrittelee viime kädessä EU-tuomioistuin. 
324 Hietala ym. 2016, s. 131. 
325 EYVL, N:o L 61, 5.3.1977, s. 26–28. 
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sen voimassaolon päättymiseen saakka. Myös uusi työnantaja eli luovutuksen saaja voi lähtökohtaisesti 

olla tyytyväinen varmistaessaan osaavan työvoiman saannin. 

Sen sijaan siinä tapauksessa, että työntekijä ei jostain syystä halua siirtyä liikkeen luovutuksen mukana 

uuden työnantajan palvelukseen, eri henkilöryhmillä on erilainen mahdollisuus vastustaa siirtymistä. 

Äimälän analyysissä katsottiin aikaisemmin, että työntekijällä ei olisi sellaista henkilöoikeudellista 

elementtiä, jonka perusteella siirtymistä voisi oikeudellisesti tai edes kohtuusperusteisesti vastustaa.326 

Virkasuhteinen henkilö sen sijaan voi vedota siihen, että liikkeen luovutuksessa viranhaltijan siirtyessä 

työsuhteiseksi palvelussuhdeturva heikkenee oleellisesti virkasuhteeseen liittyvän jatkuvuusperiaatteen 

takia. Lisäksi mahdollisuus valittaa hallintotuomioistuimeen on katsottava tuovan virkasuhteiselle 

oleellisesti paremman oikeusturvan palvelussuhderiita-asioiden selvittämiseen kuin yleinen tuomioistuin 

työsopimussuhteiselle pelkästään jo jälkimmäisen vaihtoehdon aiheuttaman kuluriskin takia. 

Oman erikoistilanteen muodostaa virkasuhteisten jatkuvuusperiaate tilanteissa, joissa virkasuhde on 

palautettu hallintotuomioistuimessa, ja joissa muutoksenhakuprosessin aikana työyksikkö eli liike on 

luovutettu toiselle yksityiselle työnantajalle. Tällöin virkasuhteisella on oikeus päästä lainvoimaisen 

päätöksen jälkeen luovutuksen saajan palvelukseen. Vaihtoehtoisesti voidaan ajatella, että 

virkasuhteisella on oikeus palata entiseen virkasuhteeseensa. Sen sijaan työsuhteinen ei irtisanomisen 

jälkeen voi jatkaa irtisanomisaikaa pitempään uuden työnantajan palveluksessa olipa irtisanominen sitten 

myöhemmin todettu laittomaksi tai ei. Tässä työnantajan TSL 6:6 :n mukainen takaisinottovelvollisuus 

voi kuitenkin muuttaa tilannetta. Luovutuksensaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan mahdollisen 

tuomitun vahingonkorvauksen, jos työsuhde päättyi luovutuksensaajan palveluksessa. Virkasuhteisten 

työnantajalla voi tällaisessa tilanteessa syntyä iso kuluriski, jos hän toimii taitamattomasti tai 

huolimattomasti. Hyvä käytäntö olisi noudattaa valtioneuvoston periaatepäätöstä ja soveltamisohjetta 

muutosturvasta.327 

7.5 De lege ferenda 

Tekemäni lainopillinen tutkielma paljastaa tutkielman tekijän mielestä useita ongelmakohteita 

kansallisessa työlainsäädännössämme. Samoin katsaus Ruotsin tilanteeseen valottaa hyviä 

                                                           
326 Äimälä 1987 TYV, s. 113–115. 
327 Valtioneuvosto 2013, s. 9–26. 
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toimintatapoja, joita myös Suomessa voitaisiin soveltaa. Seuraavassa esitetään näitä tutkielman 

tekimisen aikana muodostuneita havaintoja lyhyesti.  

Liikkeen luovutuksen sääntely on Suomessa toteutettu erikseen työsopimuslaissa ja kunnallisesta 

viranhaltijasta annetussa laissa.328 Molemmat poikkeavat liikkeenluovutusdirektiivin329 sanamuodosta ja 

lisäksi ne ovat vielä keskenään erilaisia. Tästä voi aiheutua turhaa sekaannusta sovellettaessa muutenkin 

verrattain vaikeasti ymmärrettävää säännöstöä. Liikkeen luovutuksen säännökset tulisikin Suomessa 

yhtenäistää ja selkeyttää. 

Suomessa työntekijöillä on käytössä kaksi palvelussuhdetta nimittäin virkasuhde ja työsopimussuhde. 

Olisi perusteltua yhdistää nämä palvelussuhteet yhdeksi samaksi palvelussuhteeksi, kuten Ruotsissa on 

käytäntö. Palvelussuhteet ovat jo nyt melkein saman sisältöisiä, jolloin vaikeuksia syntyy lähinnä enää 

siinä, miten nämä erot pystytään hahmottamaan. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:ssä säädetään liikkeen luovutuksesta kunnallishallinnossa. 

Siinä virkasuhde muuttuu sanamuodon mukaisesti työsopimussuhteeksi. Tähän kaivattaisiin lisää 

täsmennystä, että hallintovirkamiehet ymmärtävät sen, mitä muuta asian käsittely vaatii käytännössä. 

Virkasuhteen jatkuvuusperiaate irtisanomistilanteessa, kun muutoksenhakuprosessin aikana on tehty 

liikkeen luovutus, on käytännössä ongelmallinen. Kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin 

tarvittaisiin tähän lisäselvennystä siitä, mitä asia merkitsee kunnalliselle viranhaltijalle. 

Virkasuhteisen mahdollinen oikeus kieltäytyä siirtyä liikkeen luovutuksessa uuden työnantajan 

palvelukseen saattaa myös aiheuttaa vaikeasti arvioitavan tilanteen. Kunnallisesta viranhaltijasta 

annettuun lakiin tarvittaisiin täsmennystä siitä tilanteesta, jossa viranhaltija päättää itse jäädä entisen 

kunnallisen työnantajan palvelukseen. 

Työsopimussuhteisen ja virkasuhteisen oikeusturva kaipaa myös kehittämistä. Jos oikeusturvaa hakeva 

työntekijä käy läpi kaikki oikeusasteet eli käräjäoikeuden, hovioikeuden ja korkeimman oikeuden, se 

edellyttää kohtuuttoman paljon aikaa ja myös taloudellisia resursseja. Ruotsissa vastaava prosessi on 

saatu rajoitettua työtuomioistuimeen, jota jossain tapauksissa voi edeltää käräjäoikeuskäsittely. Myös 

viranhaltijan mahdollinen oikeusprosessi hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jälkeen voi 

                                                           
328 Valtion virkamieslaissa on lisäksi vielä oma sääntely liikkeen luovutuksesta. 
329 EYVL, N:o L 82, 22.3.2001, s. 16-20. 
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jatkua edelleen yleisessä tuomioistuimessa riita-asiana aina korkeimpaan oikeuteen asti, jolloin 

oikeudenkäynnin kesto voi muodostua kohtuuttoman pitkäksi. 

7. 6 Sote-uudistus 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tapahtumassa Suomen tähän asti mittavin yksittäinen 

liikkeenluovutustapahtuma, mikäli uudistus etenee eduskunnassa hallituksen esityksen mukaisesti. Kyse 

ei välttämättä ole kuitenkaan varsinaisesta liikkeen luovutuksesta, koska uudistuksessa suoritetaan 

julkisen sektorin uudelleenorganisointia kunnilta suunnitelluille maakunnille. 

Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli yhteensä 203 200 

henkilöä.  Tästä henkilöstöstä työskenteli kunnissa 105 000 (52 %) ja kuntayhtymissä 98 200 (48 %). 

Sosiaali- ja terveyspalvelut kattavat mm. perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, hammashoidon, 

kotipalvelun ja muut vanhuspalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelun ja muut sosiaalityön palvelut sekä 

näissä tarvittavan hallinnon. Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa lasten päivähoito ja varhaiskasvatus 

sijoittuvat sosiaalitoimeen, mutta toiminta on siirretty kunnissa sivistystoimen alaisuuteen. Lasten 

päivähoito ja varhaiskasvatus eivät siirry maakuntiin eivätkä siten ole em. lukumäärässä 203 200.330 

Lainvalmistelutöissä maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja 

pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annetun lain (SoteVpL) 3 luvun 14 §:n 1 

momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että siirrettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 

tehtävät kunnista ja kuntayhtymistä maakuntien ja maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten 

hoidettaviksi katsottaisiin tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto suoraan liikkeenluovutukseksi. 

Näin ollen työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutussäännöksiä 

sovellettaisiin kaikkiin uudistuksen yhteydessä toteutettaviin työnantajan vaihtumista merkitseviin 

muutoksiin riippumatta siitä, täyttyvätkö niissä työsopimuslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta 

annetussa laissa liikkeen luovutukselle säädetyt tunnusmerkit. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen henkilöstö siirtyisi sen maakunnan, tai maakunnan yhtiön palvelukseen, jolla on 

tuottamisvastuu niistä tehtävistä, joissa asianomainen henkilö on ollut ennen siirtymistä. Henkilöstön 
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siirtymisestä maakuntakonserniin kuuluvaan sekä maakunnan määräysvallassa olevaan yhteisöön 

säädetään saman §:n 4 momentissa.331 

Edellä mainitun lain 3 luvun 14 §:n 4 momentissa säädettäisiin henkilöstön siirtymisestä 

maakuntakonserniin kuuluvaan sekä maakunnan määräysvallassa olevaan yhteisöön sekä siirtymäajasta, 

jonka aikana tehtävien ja henkilöstön jatkosiirto maakuntakonserniin kuuluvaan tai maakuntien 

määräysvallassa olevaan yhteisöön luettaisiin niin ikään liikkeenluovutukseksi. Maakuntakonserni 

määritellään maakuntalain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa. Maakunta tytäryhteisöineen muodostaa 

maakuntakonsernin. Maakunnan tytäryhteisö on yhteisö, jossa maakunnalla on kirjanpitolain (KPL, 

1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Se, mitä maakunnan tytäryhteisöstä säädetään, 

sovelletaan myös maakunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön.  Maakuntien määräysvallassa olevia 

yhteisöjä ovat maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset ja muut yhteisöt, joista maakunnilla 

yhdessä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta.332 

Hallituksen esityksen mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, erityishuoltopiirit ja maakunnan liitot 

siirrettäisiin maakuntiin suoraan lain nojalla eli niiden omaisuus, vastuut ja velvoitteet siirtyisivät 

yleisseuraantona maakunnalle.333 

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen 

käytössä olevat toimitilat siirtyisivät vuokrasopimuksen nojalla maakunnan hallintaan. Siirtymäkauden 

vuokrasopimus olisi voimassa vähintään kolme vuotta ja maakunnalla olisi oikeus pidentää sopimuksen 

voimassaoloa vuodella. Siirtymäkauden jälkeen maakunta vuokraisi kunnalta ne tilat, jotka se 

toiminnassaan tarvitsisi. Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä kunnan 

omistama irtaimisto eli koneet kalusteet, laitteet, materiaalit sekä immateriaaliset oikeudet ja muut luvat 

siirtyisivät maakunnalle. Siirtyvään irtaimistoon eivät kuuluisi kunnan osakeomistukset lukuun ottamatta 

eräitä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien osakeyhtiöiden osakkeita.334 

Kunnan sote-työntekijät siirtyisivät ensimmäisessä vaiheessa liikkeen luovutuksella maakuntaan ja 

toisessa vaiheessa he myös siirtymäajan aikana mahdollisesti siirtyisivät liikkeen luovutuksella 

maakuntakonserniin kuuluviin yhteisöihin. Kunnan irtain omaisuus siirtyisi lähtökohtaisesti 
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332 Ibid., s. 511. 
333 Ibid., s. 201. 
334 Ibid., s. 201. 
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vastikkeettomasti maakunnille. Sote-rakennukset vuokrattaisiin määräajaksi maakunnille. Kunnan 

kannalta epäedullisessa skenaariossa sote-rakennukset voivat menettää huomattavan osan arvostaan, jos 

niitä ei saada enää jatkossa vuokrattua siihen käyttötarkoitukseen, mihin ne on alun perin rakennettu. 

Samoin irtaimen omaisuuden vastikkeeton luovutus on kunnan kannalta ongelmallinen, koska myös 

kunnan omaisuuden suoja on lailla turvattu. Kunnan toimintojen muista viimeaikaisista 

uudelleenjärjestelyistä on seuraavassa alaluvussa tehty yhteenvetoa, mikä on myös koottu taulukkoon 9. 

7. 7 Kunnan toiminnan uudelleenjärjestelymuotojen yhteenvetoa 

Kuntarakenteen järjestelyistä on säädetty useissa eri laeissa. Kuntajakolain (1196/1997) hallituksen 

esityksessä henkilöstön asemasta ehdotettiin säädettäväksi silloisen voimassa olevan kuntajakolakia 

vastaavasti kuntajaon muutostilanteissa. Siten hallituksen esityksen mukaan kuntajaon muutokset, jotka 

johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsottiin liikkeen luovutukseksi. Säännöksen oli 

tarkoitettu koskemaan kaikkia lain voimassaoloaikana tapahtuvia kuntajaon muutostilanteita.335 

Sisällöltään vastaavat säännökset sisältyivät myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun 

lakiin (169/2007). Kuntarakennelaissa (1698/2009) on vastaavat säännökset henkilöstön asemasta kuin 

nyt jo kumotussa kuntajakolaissa. 

Yhtiöittäminen kunnan omaan harkintaan perustuen tapahtuu silloin, kun kunnalle ei ole missään laissa 

asetettu yhtiöittämisvelvoitetta. Kunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 7 §:ssä ja aikaisemman 

kuntalain (365/1995) 2 §:ssä. Jos kunnan tehtävä ei ole laissa säädetty, niin kunta voi luopua tehtävästä 

tai myös yhtiöittää tehtävän hallinnollisella päätöksellä. Esimerkiksi ennen vuotta 2015 

ammattikorkeakoulut, joista säädeltiin ammattikorkeakoululailla (351/2003, kumottu), olivat yleisesti 

kunnan liikelaitoksia, mutta ammattikorkeakouluja myös yhtiöitettiin osakeyhtiöiksi sekä toisaalta myös 

palautettiin takaisin kunnan liikelaitoksiksi. Yhtiöittämisissä käytettiin yleisesti liikkeen luovutusta, 

mutta myös vastaavasisältöisiä sopimuspohjaisia yhtiöittämisjärjestelyjä esiintyi. Liikkeen luovutusta 

käytettäessä taloudellisen toiminnan kriteeri saattaa kuitenkin olla epäselvä.  
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Taulukko 9. Kunnan toiminnan uudelleenjärjestelymuodot ja liikkeen luovutuksen soveltaminen. 

Kunnan toiminnan 
uudelleenjärjestelymuoto 

Liikkeen luovutus Säädös 

Kuntarakenteen järjestelyt Järjestelyt on katsottu 
liikkeen luovutuksiksi ja sitä 
on käytetty turvaamaan 
henkilöstön oikeudet 

kuntajakolaki (1196/1997) 29 
§ 
laki kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta 
(169/2007) 13 § 
kuntarakennelaki (1698/2009) 
29 § 

Yhtiöittäminen omaan 
harkintaan perustuen: 
esimerkiksi 
ammattikorkeakoulujen 
yhtiöittäminen ennen vuotta 
2015 

Ammattikorkeakoulujen 
yhtiöittämisissä on käytetty 
yleisesti liikkeen luovutusta, 
mutta taloudellinen 
toiminnan kriteeri on 
epäselvä 

kuntalaki (410/2015) 7 § 
ammattikorkeakoululaki 
(351/2003) 

Yhtiöittäminen lakiin 
perustuen: esimerkiksi 
ammattikorkeakoulujen 
yhtiöittäminen vuoden 2015 
alusta lukien 

Yhtiöittämisissä käytettiin 
yleisesti liikkeen luovutusta, 
mutta taloudellinen 
toiminnan kriteeri on 
epäselvä 

kuntalaki (410/2015) 7 § 
ammattikorkeakoululaki 
(932/2014) 

Yhtiöittämisvelvollisuuden 
alaiset toiminnat 

Alussa liikkeen luovutus lain 
perusteella, jatkossa 
tapauskohtainen arviointi 

kuntalaki (365/1995) 2 a § 
(626/2013) 
kuntalaki (410/2015) 126 § 

Kunnan tehtävien siirto 
valtiolle – case 
toimeentulotuen maksatus 

Ei liikkeen luovutus laki toimeentulotuesta 
(1412/1997) 

Ostopalvelut ja alihankinnat Spijkers -kriteerit soveltaen; 
Liikkeen luovutus, jos 
aineellista ja aineetonta 
omaisuutta (enemmistö 
henkilöstöstä) siirtyy 

laki julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista 
(1397/2016) 

Sote-uudistus/maakuntien 
muodostus 2019 alussa 

Ensimmäisessä vaiheessa 
järjestely katsottaisiin 
liikkeen luovutukseksi 

SoteVpL 

Sote-uudistus/maakuntien 
uudelleenjärjestely 

Toisessa vaiheessa järjestely 
luettaisiin liikkeen 
luovutukseksi siirtymäaikana 

SoteVpL 

Yhtiöittäminen lakiin perustuen on käsillä sillin, kun kunnan tehtävän yhtiöittämisestä on säädetty laissa, 

jolloin kunnalle ei jää harkintavaltaa toiminnan yhtiöittämisessä. Esimerkiksi ammattikorkeakoululaissa 

(932/2014) säädettiin ammattikorkeakoulujen toiminnan muutoksesta osakeyhtiömuotoisiksi. Tällöin 

kaikki jäljellä olevat, kunnan liikelaitoksina toimineet, ammattikorkeakoulut paitsi 
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Poliisiammattikorkeakoulu täytyi käytännössä yhtiöittää vuoden 2015 alusta lukien. Hallituksen 

esityksessä viitattiin liikkeen luovutukseen mahdollisuuteen, mutta mitään ehdotonta kannanottoa 

liikkeen luovutuksen soveltuvuudesta kyseiseen järjestelyyn ei kuitenkaan otettu.336 Yhtiöittämisen 

toteuttamisen tapa jäi siten kunnan omalle vastuulle. 

Yhtiöittämisvelvollisuus kilpailutilanteessa markkinoilla syntyy, kunnan hoitaessa kuntalain 7 §:ssä 

tarkoitettua tehtävää kilpailullisilla markkinoilla. Tällöin sen on kuntalain 126 §:n nojalla annettava 

tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi eli kyseessä on pakollinen 

yhtiöittämisvelvollisuus. Yhtiöittämisvelvollisuus liittyi pääosin Euroopan komission EU-

valtiotukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen.337 Yhtiöitettäviä toimintoja olivat 

muun muassa liikelaitostetut energia-, satama-, liikenne- ja kiinteistö- ja ruokahuollon palvelut, joissa 

työskenteli Kevan vuoden 2009 tilaston mukaan yli 8 000 henkilöä.338 

Hallituksen esityksessä ehdotettiin, että sellaisen toiminnan yhtiöittäminen, jota kunnat harjoittavat lain 

voimaantullessa ja jonka ne joutuvat yhtiöittämään lain perusteella, katsottaisiin lain perusteella liikkeen 

luovutukseksi. Liikkeen luovutusta koskevia edellytyksiä ei tarvitsisi erikseen selvittää, vaan oikeudet ja 

velvollisuudet määräytyisivät liikkeen luovutusta koskevien säännöksien perusteella. Esityksessä ei 

kuitenkaan ehdotettu säädettäväksi liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä sellaisen toiminnan 

yhtiöittämiseen, jonka kunnat yhtiöittävät lain voimaantulon jälkeen omien päätöksiensä perusteella sen 

vuoksi, että ne siirtävät uusia tehtäviä hoidettavaksi kilpailutilanteeseen markkinoilla. Näiden osalta jäisi 

tapauskohtaisesti ratkaistavaksi, täyttyvätkö liikkeen luovutusta koskevat edellytykset. Näiden osalta ei 

ole tiedossa, millaisia tilanteita liikkeen luovutusta koskevat säännökset koskisivat. Jos yhtiöittämiset 

katsottaisiin kaikissa tapauksissa liikkeen luovutuksiksi, liikkeen luovutusta koskevilla tunnusmerkeillä 

ei olisi kuntasektorilla enää merkitystä, vaan kaikki yhtiöittämiset katsottaisiin liikkeen luovutukseksi.339 

Kunnan tehtävien siirrosta valtiolle on esimerkkinä, kun toimeentulosta annetun lain (1412/1997) 

mukainen perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksatus siirrettiin lailla (815/2015) kunnilta 

Kansaneläkelaitoksen (Kela) hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lukien. Hallituksen esityksessä arvioitiin, 

ettei lakiuudistus sisältänyt sellaisia muutoksia esimerkiksi henkilöstön asemaan liittyen, että muutos 
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voitaisiin rinnastaa liikkeenluovutustilanteeseen. Hallituksen esityksessä arvioitiin, että direktiiviä 

2001/23/EY sovelletaan taloudellista toimintaa harjoittaviin julkisiin tai yksityisiin yrityksiin riippumatta 

siitä tavoittelevatko ne voittoa. Direktiivissä tarkoitettuna luovuttamisena ei kuitenkaan pidetä 

hallintoviranomaisten uudelleenorganisointia eikä hallinnollisten tehtävien en siirtämistä julkisyhteisöltä 

toiselle. Tämä on myös Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö.340  

Vaikka valtio ja kunta voivat olla osallisena liikkeen luovutuksessa, niillä on hallituksen esityksen 

mukaan kuitenkin tehtäviä, jotka eivät voi kuulua liikkeenluovutuksen piiriin. Direktiivi koskee 

ainoastaan tehtäviä, joissa ei käytetä julkista valtaa. Julkisella sektorilla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että virasto tai sen osa muutetaan yhtiöksi tai toiminta ulkoistetaan. Perustoimeentulotuen siirrossa oli 

kyse lailla säädettävästä tehtävien siirrosta julkisyhteisöltä toiselle. Tässä yhteydessä ei 

liikkeenluovutukselle ominaisella tavalla siirretty muuta aineellista omaisuutta työnantajalta toiselle eikä 

kyse ollut itsenäisen toiminnallisen kokonaisuuden luovutuksesta.341 

Hallituksen esityksen mukaan toimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen perustuu toimeentulotuesta 

annettuun lakiin, joka toteuttaa perustuslain 19 §:n 1 momenttia. Sen mukaan jokaisella, joka ei kykene 

hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 

huolenpitoon. Toimeentulotukitehtävillä on välitön ja olennainen yhteys yksittäisten ihmisten oikeuksiin 

ja selviytymiseen. Toimeentulotukeen liittyvien tehtävien järjestäminen eivät niiden sisältö ja luonne 

huomioon ottaen rinnastu markkinoilla tuotettaviin palveluihin, vaan Kansaneläkelaitoksen tehtävät 

lakisääteisen sosiaaliturvan ja perustoimeentulotuen toimeenpanijana ovat kiinteä osa julkisen vallan 

tosiasialliseen käyttämiseen liittyvää toimintaa, johon ei sovelleta liikkeen luovutusta koskevia 

säännöksiä.342 

Edellä olevan mukaisesti kunnan palveluksessa olevaan henkilöstöön ei sovellettu hallituksen esitykseen 

liittyen liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä, vaan Kansaneläkelaitos sai ratkaista itse kuinka paljon 

toimeentulotukitehtävissä käytettiin Kansaneläkelaitoksen silloista henkilöstöä ja kuinka paljon uutta 

henkilöstöä palkattiin toimeentulotukitehtäviin. Kunnan työntekijät saattoivat hakea 

Kansaneläkelaitoksen avoinna olevia tehtäviä.343 

                                                           
340 HE 358/2014 vp, s. 26–27. 
341 Ibid., s. 27. 
342 Ibid., s. 27. 
343 Ibid., s. 27. 
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Ostopalvelut ja alihankintatilanteet joudutaan arvioimaan Spijkers -tapauksessa344 mainittujen kriteerien 

valossa in casu. Ratkaisevaa arvioinnissa on, käsittääkö luovutus suurimman osan aiemmin omalla 

henkilökunnalla hoidetusta tehtäväkokonaisuudesta. Kun kysymys on liiketoiminnan siirtämisestä toisen 

työnantajan toimintaan kokonaisuutena, ei arvioinnissa ole merkitystä tämän uuden työnantajan 

toiminnan laajuudella. Mikäli ao. työhön erityisesti osoitetut työntekijät ovat luovuttajan palveluksessa 

samanaikaisesti palvelleet pääosin muita toimeksiantajia ja kysymyksessä olevalla alalla henkilöstön 

siirtyminen on merkittävä tuotannontekijä, ei toiminnallisen kokonaisuuden luovutuksesta ole useinkaan 

kysymys. Edelleen, mikäli toiminta on alihankkijan palveluksessa organisoitu kiinteäksi, 

erottamattomaksi osaksi muuta toimintakokonaisuutta, ei se ole enää luovutettavissa uudelle 

alihankkijalle tai palautettavissa takaisin luovuttajalle erillisenä kokonaisuutena.345 

Ostopalvelut ja alihankinnat ja niiden sääntely mutkistuvat ainakin joissakin tapauksissa edelleen, kun 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus346 tulee voimaan 25.5.2018 lukien. Samaan aikaan on tarkoitus tulla 

voimaan uusi kansallinen, entisen henkilötietolain (HTL, 523/1999) korvaava, tietosuojalaki, josta on jo 

annettu hallituksen esitys347. Hyvin ongelmalliseksi uusi sääntely voi muodostua vanhojen 

ostopalvelujen suhteen ainakin silloin, jos yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulosta aiheutuu jo 

tehtyihin hankintasopimuksiin sellaisia muutoksia, joita ei voida hankkia hankintalain 40 §:n mukaisena 

suorahankintana tai 41 §:n mukaisena suorahankintana lisätilauksissa. Tällöin on mahdollista se, että 

koko hankinta joudutaan kilpailuttamaan uudestaan.348 Ja tällä taas voi olla vaikutuksia henkilöstön 

asemaan, jos jo toteutuneita liikkeen luovutuksia joudutaan arvioimaan uudestaan. 

                                                           
344 C-24/85 Spijkers EU:C:1986:127,  kohta 13. 
345 Valkonen DL 1999, s. 123–124. 
346 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus), EUVL N:o l 119, 4.5.2016, s. 1–88. 
347 HE 9/2018 vp. 
348 Jousi koulutustilaisuus 2018, s. 24. 


