Lag
om ändring av lagen om statliga affärsverk

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) 8 § 2 mom. 11 punkten och 19 §,
ändras 1—3 §, 6 § 1 mom., 7 § 2 och 3 mom., 8 § 2 mom. 1 punkten och 13 § 4 mom., samt
fogas till 9 § nya 3 och 4 mom. och till 13 § ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir
5 mom., som följer:
1§
Lagens tillämpningsområde och syfte
Denna lag tillämpas på statliga affärsverk som producerar tjänster för staten i enlighet med
principerna i 3 §. I denna lag föreskrivs om grunderna för affärsverkens verksamhet, ekonomi,
förvaltning och styrning.
Bestämmelser om enskilda affärsverk finns dessutom i en särskild lag om respektive affärsverk. Ett affärsverk kan på det sätt som föreskrivs i den särskilda lagen ha ett eller flera dotteraffärsverk som bildar en koncern mellan affärsverken. Denna lag tillämpas på den verksamhet
som bedrivs av affärsverket och dess dotteraffärsverk, om inte något annat föreskrivs i lagen
om affärsverket.
2§
Ställning och uppgifter
Ett affärsverk tillhandahåller enligt serviceavtal tjänster för statliga ämbetsverk och inrättningar, statliga fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen
och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen.
Ett affärsverk kan enligt serviceavtal tillhandahålla tjänster också för
1) sådana sammanslutningar och stiftelser som staten har bestämmande inflytande över och
vars uppgift enligt bestämmelser i lag eller med stöd av lag är att bedriva annan än ekonomisk
verksamhet,
2) sådana sammanslutningar som tillhandahåller tjänster för staten i egenskap av anknutna
enheter enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016),
3) sådana sammanslutningar och stiftelser vars verksamhet främst finansieras med anslag
som tagits in i statsbudgeten och som inte är sådana kunder som avses i 1 punkten.
3§
Principerna för affärsverkens verksamhet
Ett affärsverk ska skötas enligt företagsekonomiska principer. I den utsträckning ett affärsverk självt tillhandahåller tjänster i ett konkurrensläge på marknaden eller producerar tjänster
till nytta för kunderna i ett konkurrensläge på marknaden, ska affärsverket prissätta sina tjänster på marknadsvillkor. Ett affärsverk kan endast i liten utsträckning bedriva verksamhet i ett
konkurrensläge på marknaden.

Ett affärsverk svarar för sina förbindelser med statlig egendom som överförts i dess besittning. Om ett affärsverk inte förmår svara för sina förbindelser, svarar staten för dem.
6§
Riksdagens styrning av affärsverken
I samband med behandlingen av statsbudgeten ska riksdagen
1) godkänna affärsverkets viktigaste servicemål och andra verksamhetsmål,
2) godkänna ökning och nedsättning av affärsverkets grundkapital samt besluta om intagande av anslag i statsbudgeten för att beviljas för ökning av affärsverkets grundkapital,
3) ge sitt samtycke till att affärsverket upptar lån för finansiering av verksamheten,
4) godkänna maximibeloppet för affärsverkets investeringar under nästa räkenskapsperiod
samt bemyndiganden för affärsverket att ingå sådana förbindelser för investeringar som medför utgifter under senare räkenskapsperioder.
——————————————————————————————
7§
Styrelse
——————————————————————————————
Det ministerium till vars förvaltningsområde affärsverket hör utser styrelsemedlemmarna för
högst tre år i sänder. Ministeriet förordnar en av medlemmarna att vara styrelsens ordförande
och en att vara vice ordförande. Minst en av medlemmarna ska företräda personalen vid affärsverket eller dess dottersammanslutning. Den medlem som företräder personalen ska vara
anställd hos affärsverket eller dottersammanslutningen. Närmare bestämmelser om styrelsens
sammansättning och mandatperiodens längd får utfärdas genom förordning av statsrådet, vilken utfärdas särskilt för varje affärsverk.
Det ministerium till vars förvaltningsområde affärsverket hör kan befria styrelsen eller en
medlem av styrelsen från uppdraget.
——————————————————————————————
8§
Styrelsens uppgifter
——————————————————————————————
Styrelsen ska särskilt
1) göra framställning om budgetförslaget för affärsverket och i anslutning därtill om förslag
till servicemål och andra verksamhetsmål för affärsverket för det följande året,
——————————————————————————————
9§
Verkställande direktör
——————————————————————————————
På verkställande direktören tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar enligt
vad som föreskrivs om dem i 40 kap. i strafflagen (39/1889) i fråga om offentligt anställda arbetstagare. På verkställande direktören tillämpas dessutom 40 kap. 7, 8, 9 och 10 § i strafflagen.
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Ett dotteraffärsverk kan ha en verkställande direktör. Om dotteraffärsverket har en verkställande direktör, tillämpas på honom eller henne vad som föreskrivs om affärsverkets verkställande direktör.
13 §
Affärsverkets balansräkning
——————————————————————————————
När statliga enskilda fastighetsförmögenhetsposter eller lös egendom som direkt anknyter
till dem överförs mellan affärsverk, beslutar dessa med avvikelse från vad som föreskrivs i 2
mom. om överföringarna, när affärsverken enligt lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet har rätt att besluta om överlåtelse av egendom. Överföringen redovisas som en
ökning eller minskning av övrigt eget kapital för affärsverket.
Innan ett beslut enligt 1—4 mom. fattas ska affärsverkets revisorer göra en uppskattning av
egendomen och förpliktelserna och värdet på dessa samt ge ett utlåtande därom.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President

Sauli Niinistö

Kommunminister Sirpa Paatero
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