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Kuka omistaa valtion maat ja metsät, tehtaat ja viljelykset, kulkuväylät ja viestilinjat, osaa-
misen ja ammattitaidon? Ne kuuluvat Suomen kansalle, meille kaikille yhdessä. Mekö olemme
antaneet luvan myydä ja tuhlata omaisuuttamme, suistaa sitä keinottelijoiden pusseihin ja vie-
raille maille? Valitettavasti näin on päässyt käymään. Hallitus on urakoinut koko 1990-luvun
ja eduskunta on antanut luvan yksityistää, yksityistää ja yksityistää. Mitä nyt muutama am-
mattiliitto, kommunisti ja kansalaisjärjestö on räpistellyt vastaan kun uusliberalismin aalto on
hyökynyt Suomeen.

1 Yksityistämispolitiikka Suomessa ja maailmalla

1.1 Toteutunut kehitys

Valtioiden omaisuutta yksityistettiin vuosina 1990 - 2001 OECD-maissa vuosittain noin 60 mil-
jardin euron arvosta (Kuva 1; [OECD (2002)]). Suomessa valtion osakeomistuksesta irrotettiin
vuosina 1991 - 2000 yhteensä noin 10 miljardia euroa [Teollisuussijoitus (1/2001)]. Yksityistämis-
tahti oli OECD-maissa kiivaimmillaan vuosina 1997-1999. Sen jälkeen vauhti on hiipunut. Syitä
on ainakin kolmenlaisia: valtioilta ovat myytävät yhtiöt käymässä vähiin; talouskehityksen epä-
varmuus on vähentänyt kiinnostuneiden ostajien määrää; yltiöpäinen kaiken yksityistäminen on
osoittanut huonoksi ratkaisuksi. Tunnettu esimerkki ovat Englannin yksityistettyjen rautateiden
ongelmat.

Suomessa valtiolla ei ole varsinaista yksityistämisohjelmaa. Eduskunta on tehnyt päätöksiä
yksi kerrallaan. Se on myös hyväksynyt kuvan 2 (alempi kaavio; [Valtion yhtiöomistus (2002)])
mukaiset yksityistämisvaltuudet.

Valtion yhtiöt tuottivat valtion budjettiin osinkotuloja vuosina 1992 - 1995 73 miljoonaa eu-
roa vuodessa. Vuosina 2000 - 2002 osinkotuloja oli 790 miljoonaa euroa vuodessa
([Valtioneuvoston tiedonanto (2002)], kts. myös kuva 2, ylempi kaavio [Valtion yhtiöomistus (2002)]).
Valtion liikelaitokset tulouttivat valtion kassaan vuonna 2001 yhteensä noin 70 miljoonaa eu-
roa (Liikelaitosten toimintakertomukset). Lukuja voi verrata valtion kaikkiin tuloihin (esim.
[Veronmaksajat, verkkosivu]): vuonna 2002 tuloja oli yhteensä noin 36 miljardia euroa, josta
verotuloja 30 miljardia euroa. Valtionyhtiöiden osingot ja liikelaitosten tuloutukset olivat yh-
teensä samaa suuruusluokkaa kuin autoveron tuotto (noin 1 miljardi euroa). Lisäksi valtionyh-
tiöt maksavat voitoistaan yhtiöveroa samoin kuin muutkin yhtiöt.

Valtionyhtiöt työllistivät kotimaassa 1990-luvun alussa noin 73 000 henkilöä, vuonna 2001
määrä oli enää 18 000. Muutosta kuvaa valtion teollisuus- ja energiayhtiöiden työvoimaosuuden
lasku: kun niiden osuus vastaavien teollisuusalojen kokonaistyövoimasta oli 1991 vielä 14,6 %,
oli se vuoden 2001 lopussa enää 3,8 % [Palkkatyöläinen, 2.7.2002].



1.2 Valtionomistuksen ja yksityistämisen tavoitteita

Valtionyhtiöitä perustettaessa luotiin työpaikkoja sinne missä niitä ei ollut. Seudut ja toimialat
olivat sellaisia, joista yksityiset eivät olleet kiinnostuneita pääomien puutteen tai suuren riskin
takia. Luonnonvarojen hyödyntäminen ja teollisuuden perustan rakentaminen, kansallisten met-
sävarojen käyttö ja energiansaannin turvaaminen kansalaisten ja maanpuolustuksen tarpeisiin
ovat olleet valtion sijoitusten taustalla [Palkkatyöläinen, 2.7.2002]. Alunperin tavoitteet olivat
enimmäkseen yhteiskuntapoliittisia eikä voiton tuottaminen valtion kassaan ollut ensisijaista.
On myös valtionyhtiöitä, jotka on perustettu hoitamaan erityistehtävää ilman minkäänlaista voi-
ton tuottamisen tavoitetta. Silti valtionyhtiöt ovat enimmäkseen menestyneet hyvin ja tuotta-
neet valtiolle tuloja. Luonnollisesti ne ovat kiinnostaneet yksityistä pääomaa niin Suomessa kuin
muuallakin.

Thatcherin Englannista levinnyt uusliberalismin aate ja yksityistämisen politiikka (esim.
[EVA, 1998]) levisi 1990-luvulla laajalti maailmalle. Yksityistämisen perustelut ovat enimmäk-
seen ideologisia: Valtiolle kuuluu huonosti kannattavan tai turvallisuuden kannalta tärkeän pe-
rustuotannon hoito. Kaikki kannattava kuuluu yksityisille. Valtio ei saa toimia siellä, missä jo on
yksityistä liiketoimintaa. Yksityinen on aina tehokasta ja tervettä, valtiollinen aina tehotonta ja
byrokraattista. Tämänkaltaisia olettamuksia ei juuri perustella teorian tai käytännön kannalta,
vaan ne on tarkoitettu uskottavaksi itsestäänselvyyksinä. Niiden taustalla on yhtä perustelema-
ton vakaumus siitä, että talous toimii parhaiten jos yhteiskunta (valtio) ei puutu siihen millään
tavalla.

1990-luvun yksityistämiselle on esitetty myös käytännöllisempiä taloudellisia perusteluja. Val-
tio tavoittelee sijoituksilleen hyvää tuottoa ja arvonnousua. Valtionyhtiöiden toiminnan tehosta-
miseen tarvitaan riskirahaa yksityisiltä. Tehokkaassa tuotannossa jokainen keskittyy siihen mitä
parhaiten osaa. (Tässä saatetaan olettaa valtion osaavan parhaiten hallintoa.) Yksityistäminen
tuo rahaa tai säästöä valtion budjettiin silloin kuin sitä tarvitaan sosiaalisten ohjelmien tai esim.
tieteen ja kulttuurin rahoitukseen. Myös lainsäädäntöön liittyviä perusteluja on kuultu varsinkin
siinä vaiheessa kun valtion laitoksia on muutettu valtion liikelaitoksiksi ja yhtiöiksi ja siten luotu
niiden yksityistämisen edellytykset. Kilpailulakien kannalta on pidetty tärkeänä, että budjetti-
varoin ei tueta valtion liiketoimintaa. Osakeyhtiömuotoa on pidetty joustavana mm. toiminnan
kansainvälisen laajentumisen kannalta.

2 Virastoista yksityisyhtiöiksi

Toista tietä yksityistäminen on edennyt valtion virastojen muodonmuutoksen kautta. 1980-
luvulla pölyisiin valtion virastoihin tuotiin ajatus tulosvastuusta: kunkin viraston pitäisi itse
ansaita mahdollisimman suuri osa käyttämistään varoista. Toiminta piti järjestää järkevästi ja
nykyaikaisesti, mielikuvitusta piti käyttää tuotteiden ja palveluiden luomiseen sekä asiakkaiden
löytämiseen. Siten saataisiin aikaan tehoa ja tuloksia sekä herätettäisiin sekä asiakkaiden et-
tä työntekijöiden luottamus. Hallinnollisen puuhailun ja komentelun aika oli ohitse, edessä oli
organisaatiouudistusten ja luovuuden uusi aika.

Uusi lähestymistapa tuottikin tuloksia. Monet uudistetut laitokset ryhtyivät tehokkaasti tuot-
tamaan tuotteita asiakkaille. Rahaa siirtyi taskusta toiseen - usein tosin valtion laitoksesta toi-
seen. Alalla saattoi jo olla tai sinne ilmaantui myös yksityisiä kilpailijoita. Seurasi keskustelu
kilpailusta ja sen säännöistä, ilmaantuivat valitukset Kilpailuvirastoon. Valtion laitoksia järjes-
tettiin uudestaan siten, että kaupallinen toiminta eristettiin omiin yksiköihinsä. Viraston muiden
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osastojen suhteet kaupallisiin osastoihin rakennettiin samanlaisiksi kuin niiden suhteet ulkopuo-
lisiin asiakkaisiin, jotta budjetin varoista ei vahingossa maksettaisi kaupallisen toiminnan me-
noja. Seuraava johdonmukainen askel oli kaupallisten osastojen muuttaminen liikelaitoksiksi tai
yhtiöiksi. Yhtiöt taas voitaisiin helposti yksityistää.

Nykyisin eri ministeriöiden alaisuudessa on valtionyhtiöitä, liikelaitoksia ja laitoksia. Liikenne-
ja viestintäministeriöön kuuluu niistä merkittävä osa. Ministeriössä yhtiöitä ja laitoksia on viime
vuosikymmenellä aktiivisesti muutettu muodosta toiseen ja yksityistetty. Pörssiyhtiöomaisuuden
arvosta 55 % on valtiovarainministeriön, 27 % liikenne- ja viestintäministeriön ja 18 % valtiova-
rainministeriön hallinnonalan yhtiöissä [Valtioneuvoston tiedonanto (2002)]. Neljästä liikelaitok-
sesta kaksi kuuluu liikenne- ja viestintäministeriöän.

2.1 Esimerkkejä Liikenne- ja viestintäministeriöstä

Tässä ministeriössä yhtiöitä ja laitoksia on kuluvan vuosikymmenen aikana aktiivisesti muutettu
muodosta toiseen ja yksityistetty. Kehitys jatkuu edelleen. Liikenneministeriön alaiset laitokset
on esitetty taulukossa 1 [Mietintö, 2001]. Yhtiöistä eduskunta on antanut valtuudet laajentaa
Finnairin ja Soneran omistuspohjaa siten, että valtionomistuksesta saa luopua Sonerassa koko-
naan ja Finnairissa 50.1 % asti. Tie- ja vesirakennushallituksen kehitys Tielaitokseksi ja edel-
leen Tiehallinnoksi ja Tieliikelaitokseksi (esim. [Tiehistoria, verkkosivu]) on ollut ministeriössä
esimerkkinä ja tavoitteena muillekin virastoille. Tielaitoksen jakamisella pyrittiin keskittämään
hallinto ja kilpailuttaminen valtion laitokselle ja voiton tekeminen liikelaitokselle. Myös enti-
set Valtion rautatiet ja Autorekisterikeskus on jaettu. Ilmatieteen laitoksen jakamisesta sääalan
yhtiöksi ja valtion laitokseksi on olemassa työryhmän ehdotus [Mietintö, 2001], mutta se on tois-
taiseksi haudattu: perustettava uusi yhtiö olisi ilmeisesti ollut liian pieni.

Taulukko 1: Liikenne- ja viestintäministeriön laitokset, liikelaitokset ja yhtiöt

Virastot ja laitokset Liikelaitokset Osakeyhtiöt

Ajoneuvohallintakeskus Suomen Autokatsastus Oy
Finnair Oyj

Ilmatieteen laitos
Merenkulkulaitos

Merentutkimuslaitos
Raskone Oy

Ratahallintokeskus VR-yhtymä Oy
Sonera Oyj

Suomen Erillisverkot Oy
Suomen Posti Oyj

Tiehallinto Tieliikelaitos
Viestintävirasto

Yleisradio Oy
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Vuoden 2003 alusta tuli voimaan uusi laki valtion liikelaitoksista [ Lakiesitys]. Se korvaa ensim-
mäisen, vuonna 1987 voimaan tulleen lain. Ensimmäiset liikelaitokset aloittivat toimintansa vuo-
den 1989 alusta lukien. Tähän mennessä on neljästätoista virastosta, laitoksesta tai niiden osista
muodostettu liikelaitoksia. Kymmenen liikelaitosta on muutettu valtionyhtiöiksi. Näistä neljä
valtionyhtiötä on yksityistetty [Lakiesitys]. Muutoksia ovat kokeet seuraavat liikenne- ja viestin-
täministeriön laitokset: Posti- ja telelaitos (liikelaitoksena 1.1.1990-31.12.1993), Valtionrautatiet
(1.1.1990-30.6.1995), Ilmailulaitos (1.1.1991-edelleen), Autorekisterikeskus (1.1.1993-31.12.1995),
Valtion korjaamo, sittemmin Raskone (1.7.1994-31.12.1998) ja Tieliikelaitos (1.1.2001-edelleen).
Siten monelle laitokselle liikelaitosmuoto on ollut vain välivaihe matkalla kohti osakeyhtiömuotoa.

Keskustelu mm. postin, rautateiden ja tieliikelaitoksen yksityistämisestä on kesken. Virallisia
päätöksiä ei ole tehty, mutta valmistelutyö epäilemättä on meneillään. Tilanteen seuraaminen
on tarpeen - varsinkin ammattiliittojen sopisi olla valppaina. Kysymys on tuhansien ihmisten
työpaikoista ja miljoonien liikkumisesta ja palveluista. Liikenteen järjestämisellä on merkittäviä
ympäristövaikutuksia.

3 Valtion omistuksen puolesta yksityistämistä vastaan

3.1 Perusteluja valtion omistuksen puolesta

Pro Koskenkorva-aineistoissa [Pro Koskenkorva] on näkökulmia valtion omistuksen säilyttämisen
ja laajentamisen puolesta:

• Valtion merkittävä osallistuminen talouselämään on kokonaistaloudellisesti tehokasta.

• Kansainväliset kokemukset yksityistämisestä osoittavat, että halutut tavoitteet ovat usein
jääneet saavuttamatta.

• Pelkät liiketaloudelliset kriteerit eivät ole aina sopivia ohjaamaan toimintaa (esim. monet
peruspalvelut kuten posti, rautatiet, yleisradio).

• Valtionyhtiöt työllistävät suoraan tai välillisesti satoja tuhansia ihmisiä eri puolilla maata.
Valtio omistajana voi halutessaan harjoittaa järkevämpää työllisyys- ja aluepolitiikkaa kuin
pelkästään maailmanmarkkinoista käsin ohjautuva yhtiö.

• Valtionosuudet antavat mahdollisuuden järkevämpään ympäristöpolitiikkaan kuin ylikan-
sallinen yhtiörakenne.

• Valtion riittävän suuri omistusosuus antaa mahdollisuuden toiminnan demokraattiseen oh-
jailuun ja on läpinäkyvämpää.

• Valtion rooli talouselämässä on yksi keino lisätä ihmisten ja yhteisöjen turvallisuutta ja
yhteiskunnallista vakautta eri puolilla maailmaa.

• Valtionyhtiöt ovat yksi merkittävä valtion tulonlähde ja varmistavat osaltaan mm. sosiaa-
liturvan ja peruspalvelujen rahoittamista.

Perusteluihin voisi lisätä myös valtionyhtiöiden mahdollisuuden ylläpitää suomalaista tieteellistä
ja teknistä asiantuntemusta olennaisilla ja kehittyvillä aloilla.
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3.2 Perusteluja yksityistämistä vastaan

Yksityistämistä vastaan voidaan jo saatujen kokemusten perusteella esittää painavia yleisiä pe-
rusteita, mm.

• Yksityistäminen asettaa liikevoiton ainoaksi toiminnan ohjaajaksi. Ei ole perusteita olet-
taa, että tämä toimii, t.s. että suunnittelematon voitontavoittelu ohjaa taloutta koko kan-
santalouden kannalta haluttuun suuntaan.

• Yksityistäminen voi siirtää päätösvallan päätösvallan asiantuntemattomiin (esim. Suomen
oloja tuntemattomien ulkomaisten sijoittajien) käsiin. Tämä voi avata tien tuhlaukseen ja
keinotteluun.

• Yksityistäminen uhkaa kansalaisten perusoikeuksia. Yksityinen voi luonnollisesti tuottaa
palveluita, joita valtio ostaa ja jakaa maksutta kansalaisille. Parhaassakin tapauksessa tä-
mä merkitsee valvonnan ja byrokratian kasvua. Kilpailuttaminen voi laskea kustannuksia
jossakin, mutta tuottaa yhteiskunnalle mittaamattomia kustannuksia toisaalla.

• Yksityistäminen tekee demokraattisen päätöksenteon ja valvonnan vaikeaksi tai mahdotto-
maksi. Yksityinen yhtiö joutuu toimimaan lakien mukaisesti, mutta vain omistajat tekevät
sen päätökset.

• Yksityistäminen uhkaa työntekijöiden asemaa ja oikeuksia. Tämä tietää ammattiliitoille
uusia tehtäviä ja vaatimuksen toimia mahdollisesti entistä hankalampien neuvottelukump-
paneiden kanssa.

3.3 Valtion omistuksen uudet mahdollisuudet

Nyky-Suomessa sekä valtio että yksityisomistajat ovat liikkeellä liiketoiminnan periaattein. Met-
sähallitus kaataa surutta Etelä-Suomen vanhoja metsiä täyttääkseen valtion asettamat tulosta-
voitteet [Luontoliitto, verkkosivu]. Senaatti-kiinteistöt vuokraa markkinahintaan korkeakouluille
niiden itse omistamia tiloja. Valtion omistukseen sisältyvät mahdollisuudet ovat paljolti käyttä-
mättä. Valtion laitokset ja yhtiöt voisivat olla aloitteentekijöitä ja edelläkävijöitä

• ekologisesti kestävän tuotannon kehittämisessä ja ympäristönsuojelussa

• työntekijöiden osallistumisessa ja demokraattisessa päätöksenteossa

• alueellisen kehityksen edistämisessä ja perusoikeuksien turvaamisessa omalla seudullaan

Näiden mahdollisuuksien hahmottaminen ja aloitteenteko vaatisivat selvitystyötä ja pohti-
mista tapaus kerrallaan.

4 SKP:n kanta

SKP vastustaa valtion omaisuuden yksityistämistä. Perusteluja vuodelta 2000 on esitetty pu-
heenvuorossa [SKP, 2000]. Keskuskomitean kannanotto Sonerasta on otsikoitu �Soneran opetus:
Jo riittää yksityistäminen� [SKP, 2002]. SKP:n mielestä Lipposen hallitus ja varsinkin kokoomus
liikenneministereineen ovat päävastuussa yksityistämisen katastrofaalisista seurauksista.
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