
TAMPEREEN YLIOPISTO
Taloustieteiden laitos

KUNNALLISTEN LIIKELAITOSTEN JULKINEN
TUKI JA SEN LÄPINÄKYMÄTTÖMYYS
KILPAILULLISENA ONGELMANA

Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Pro gradu -tutkielma
Tammikuu 2007
Ohjaaja: Salme Näsi

Patrik Marjamaa



1

TIIVISTELMÄ

Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos; yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Tekijä: MARJAMAA, PATRIK
Tutkielman nimi: Kunnallisten liikelaitosten julkinen tuki ja sen läpinäkymättömyys

kilpailullisena ongelmana
Pro gradu -tutkielma: 103 sivua, 1 liitesivu
Aika: Tammikuu 2007
Avainsanat: kunnallinen liikelaitos, julkinen tuki, kustannuslaskenta, läpinä-

kymättömyys, kilpailuneutraliteetti, kilpailulainsäädäntö
________________________________________________________________________________

Viime vuosina kuntatalous on joutunut entistä tiukemmalle, mikä on osaltaan johtanut kunnissa
uusien organisaatiomuotojen ja johtamisjärjestelmien käyttöönottoon. Kunnalliset liikelaitokset ovat
yksi tapa järjestää kuntien liiketoimintaa sekä pyrkiä kunnallisten palvelujen tuotannon
tehostamiseen. Liikelaitoksen etuja ovat virasto-organisaatiota itsenäisempi asema ja joustavammat
toimintamahdollisuudet. Juridisesti liikelaitos on kuitenkin osa kuntaa.

Liikelaitosten liiketoiminta suuntautuu kasvavassa määrin avoimille markkinoille, joilla on
useimmiten myös muita palveluntarjoajia. Markkinoilla toimittaessa ei ole tarkoituksenmukaista,
eikä edes yhteiskunnallisen kokonaishyödyn kannalta järkevää, että kunta oman liiketoimintansa
kautta vääristää tai rajoittaa taloudellista kilpailua ja näin ollen heikentää muiden palveluntarjoajien
toimintaedellytyksiä sekä potentiaalisten palveluntarjoajien mahdollisuuksia päästä markkinoille.

Tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan kunnallisten liikelaitosten julkista tukea ja sen
läpinäkymättömyyttä kilpailullisena ongelmana. Erityisesti tarkasteltiin sitä, miten laskentatoimen
kehittämisen kautta voitaisiin eliminoida julkiseen tukeen liittyviä kilpailuongelmia termin laajassa
merkityksessä ja kilpailun edistämisen näkökulmasta. Tutkimusaineistona käytettiin eri kirjallisia
lähteitä sekä kunnallisten liikelaitosten kilpailukysymysten asiantuntijoiden tutkimushaastatteluita.

Tutkimuksessa havaittiin, että kunnallisten liikelaitosten kenttä on varsin heterogeeninen, ja niiden
laskentatoimen taso on vaihteleva. Menetelmällisesti keskeistä kilpailun tasapuolisuuden kannalta on
se, että julkinen tuki kyetään eliminoimaan riittävän kehittyneen laskentatoimen avulla. Keskeisiksi
kilpailullisiksi ongelmiksi havaittiin aloittavan taseen muodostaminen, liiketaloudelliseen
kannattavuuteen liittyvät kysymykset, rahoituksen edullisuus sekä muu julkinen tuki kuten
vastikkeeton  resurssien  käyttö.  Julkisen  tuen  eliminoimisen  kannalta  keskeistä  on,  että
laskentatoimessa tehdyt ratkaisut ovat aina sekä teoreettisesti että käytännöllisesti perusteltuja.

Laskentatoimen menetelmien uskotaan jatkossa edelleen kehittyvän, ja ne tulkittiinkin tietyllä tapaa
toissijaiseksi asiaksi kunnallisten liikelaitosten kilpailuongelmien suhteen. Tärkeintä olisi määritellä
lainsäädännön tasolla, mikä oikeastaan on kunnallinen liikelaitos ja miten se eriytetään muusta
kuntakonsernista. Lisäksi tulisi tarkemmin määritellä, mitkä julkisen tuen muodot ovat hyväksyttäviä
ja mitkä taas eivät.

Kunnallisten liikelaitosten laskentatoimea ja sitä koskevaa sääntelyä kehittämällä voidaan saavuttaa
merkittävästi nykyistä parempi tilanne kilpailun tasapuolisuuden suhteen. On kuitenkin huomattava,
että vaikka tämä yksi kilpailuneutraliteetin uhkien luokka saataisiinkin kuntoon, jää jäljelle vielä
kaksi muuta: julkisen omistuksen ja julkisen toiminnan erityispiirteiden kilpailulliset vaikutukset.
Asiantuntijat olivatkin yhtä mieltä siitä, ettei ideaalitilanteen mukaista täydellistä
kilpailuneutraliteettia kunnallisissa liikelaitoksissa ole edes mahdollista saavuttaa.
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1 JOHDANTO

Julkisten palvelujen uudistumiskehitystä voidaan pitää yhtenä Suomen kansantalouden

merkittävimmistä kehityskuluista: 1900-luvun jälkipuoliskolla maahan rakennettiin suhteellisen

lyhyessä ajassa toimivan hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Uudistuksia julkisen sektorin

toimintatavoissa on luvassa jatkossa väestön ikääntymisestä, työvoiman saatavuuden muutoksista ja

kuntatalouden kokonaisvaltaisesta ja jatkuvasta epätasapainosta johtuen (Lehto 2005).

Kunnat vastaavat Suomessa pitkälti julkisten palveluiden tuottamisesta ja järjestämisestä.

1990-luvun alun lamavuosista lähtien kuntiin on kohdistunut yhä enemmän kustannuspaineita, ja

viime aikoina monet kunnat ovatkin joutuneet vaikeuksiin taloudellisen tasapainon säilyttämisessä

muun muassa lisääntyneiden lakisääteisten velvoitteiden johdosta. Esimerkiksi vuonna 2005 noin

kolmasosa Suomen kaikista kunnista teki tappiollisen tilinpäätöksen, ja 135 kunnan vuosikate oli

negatiivinen. (Kallio, Martikainen, Meklin, Rajala & Tammi 2006, 11; Sisäasiainministeriö 2001)

Julkisin varoin rahoitetun palvelutuotannon tehostamistarpeesta ja -keinoista on puhuttu Suomessa

paljon. Eräiden tutkimusten ja selvitysten mukaan julkisten palvelujen tuottavuutta voitaisiin

parantaa 10 – 20 prosenttia. Palvelurakenteita ja tuotantomalleja uudistamalla on Mäkitalon (2004,

166) mukaan mahdollista päästä jopa näitäkin suurempiin lukuihin.

Julkisrahoitteisten palvelujen järjestämistavoilla on vaikutusta palvelumarkkinoiden syntymiseen,

kehittymiseen ja säilymiseen. Julkisen sektorin uudistaminen on merkinnyt markkinaehtoistumisen

lisääntymistä kuntien toiminnassa uudentyyppisten toimintatapojen myötä. Kuntien

päätöksentekovaltaa kuntapalveluiden järjestämisestä ovat lisänneet siirtyminen laskennalliseen

valtionosuusjärjestelmään, uusi kuntalaki ja yksityiskohtaisen ohjauksen väheneminen

palvelualakohtaisessa lainsäädännössä. (Kunnalliskomitea 1993, 158-159 & Meklin 2001, 91)

Perinteinen normiorientoitunut, viranomaistyyppinen hierarkia ja resurssiperusteinen suunnittelu

ovat korvautumassa markkinasuuntautuneilla toimintatavoilla, joissa asiakkaalla ja hänen

tekemillään valinnoilla on entistä suurempi rooli (Virtanen 2005). Esimerkkejä markkinaohjauksen

lisääntymisestä julkisessa palvelutuotannossa ovat palvelusetelisovellutukset, tilaaja – tuottaja

-mallit, tulosjohtaminen ja tulosyksiköiden laskennallinen eriyttäminen, käyttäjämaksut,

liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen. Pisimmällä vietyjä markkinaohjauksen voimistamisen keinoja

ovat palvelujen ulkoistaminen ja yksityistäminen sekä kunnallisten palvelujen markkinoiden

avaaminen kilpailulle. (Mäkitalo 2004, 167)
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Kuntien toiminnan uudistamisessa keskeisessä roolissa on suhteellisen itsenäisten ja

tulosvastuullisten yksiköiden luominen. Tällaisia yksikköjä voivat olla esimerkiksi palvelukeskukset,

liikelaitokset, kunnan omistamat yhtiöt jne. (Kallio ym. 2006, 14) Näiden yksikköjen ohjaamisessa

markkinasignaalit antavat tilaaja – tuottaja -mallin ideaalin mukaisesti suuntaviivat yksikköjen

toiminnanohjaukselle ja niiden resurssien käyttöä koskevalle päätöksenteolle. Monet kunnat toimivat

Harisalon (2006) mukaan jo nyt puhtaasti konsernimaisesti. Kuntakonserniajattelu tarkoittaa

keskitetystä poliittisesta ohjauksesta luopumista ja vallan delegoimista useille erityyppisille

yksiköille sekä virkamiehille. Tämä on omiaan lisäämään tuloksellisuusajattelun ja laskennallisen

argumentaation merkitystä kunnan toiminnan ohjauksessa. Kuntakonsernia voidaan tarkastella sekä

johtamisjärjestelmänä että kirjanpidollisena yksikkönä (Leppänen 2001, 119).

Vaikka kuntien organisatoriset uudistukset ja kunnallisen palvelutuotannon kilpailuttaminen on

pääpiirteissään mahdollistettu, liittyy kunnallisten palveluiden markkinoihin vielä useita sellaisia

olosuhdetekijöitä, jotka kyseenalaistavat kilpailun toimivuuden. Eri palvelutuottajat eroavat

toisistaan esimerkiksi julkisen tuen sekä institutionaalisten tekijöiden johdosta. Myös markkinoille

pääsyn edellytykset ja käytettävissä olevat kilpailukeinot saattavat vaihdella merkittävästi

organisaatiosta ja sen taustasta riippuen. (Valkama 2004, 14) Julkisten yksikköjen ja yksityisten

elinkeinonharjoittajien välisten olosuhteiden tasapuolisuuteen eli kilpailuneutraliteettiin onkin

kiinnitetty viime vuosina kasvavassa määrin huomiota.

1.1 Tutkimuksen aihepiirin esittely

Suomessa kunnat ovat erityisesti 1990-luvulta lähtien ryhtyneet uudelleen organisoimaan

toimintaansa pitkän aikavälin tehokkuushyötyjen aikaansaamiseksi. Taustalla on laajempia

yhteiskunnallisia tekijöitä kuten esimerkiksi yksityistämiskehitys laajassa merkityksessään,

1990-luvun lama, väestön ikääntyminen, kunta – valtio -suhteen kehittyminen sekä yleiset julkisen

sektorin toimintaan kohdistetut tehostamisvaatimukset (ks. Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos

1995, 5). Monet asiantuntijatahot, kuten esimerkiksi OECD, ovat osaltaan pitäneet tärkeänä kilpailun

edistämistä julkisen sektorin palvelutuotannon eri aloilla sekä toisaalta myös julkisen sektorin

palvelutuotannon yleisen kustannustietoisuuden ja tehokkuuden parantamista (OECD 2004, 111).

Meklinin (2001, 91) mukaan Suomen kuntien talouden ohjausjärjestelmän muutos onkin toteutettu

useimpien OECD-maiden esimerkin mukaisesti New Public Management -oppeihin perustuen.
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Meklinin ja Martikaisen (2003, 5) mukaan kunnallisen palvelutuotannon kehityksessä on

havaittavissa kaksi suuntaa: kunnan toimijoiden keskinäisen vallan ja vastuiden uudelleen

jakautuminen sekä uusien organisaatiomuotojen käyttöön ottaminen. Kuntien toiminnan

markkinaehtoistumista edistäviä uudistuksia ovat olleet tilaaja – tuottaja -mallin erityyppiset

sovellutukset, palvelusetelikokeilut, yhtiöittämiset, ulkoistamiset sekä liikelaitostamiset

(Kilpailuvirasto 2001, 7). Tämän tutkimuksen kohteena oleva liikelaitostyyppinen organisointi

kytkeytyykin tiiviisti useisiin muihin julkishallinnon kehitys- ja organisointihankkeisiin.

Kunnan toimialapykälä antaa kunnille laajat mahdollisuudet toimia monilla vapaaehtoisilla alueilla

kunnan varsinaisten perustehtävien lisäksi. Kunnan yleisiä tarkoitusperiä voidaan toteuttaa myös

liiketoiminnan muodossa. (Kunnalliskomitea 1993, 180) Kuntatalouden heikko tilanne onkin usein

lisännyt kuntien paineita etsiä uusia rahoituskeinoja avoimilta markkinoilta, vaikka pelkkä

spekulatiivinen voiton tavoittelu ei sinänsä riittävä juridinen syy olekaan kunnallisen liiketoiminnan

harjoittamiseen (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2004, 38).

Kunnan harjoittaessa liiketoimintaa tulee tarkastella kriittisesti sen aiheuttamia kilpailullisia

vaikutuksia. Kunnan harjoittaessa liiketoimintaa kuntaorganisaation normaalin viranomaistoiminnan

ohessa on suuri vaara, että sen liiketoimintaan liittyy kilpailua vääristäviä ja rajoittavia toimintatapoja

kuten liiketoiminnan tukemista verovaroin, mikä puolestaan asettaa kyseisillä markkinoilla toimivat

elinkeinonharjoittajat eriarvoiseen asemaan. Kilpailunvääristymät ja -rajoitukset voivatkin

pahimmillaan merkittävästi vaikeuttaa yksityisten elinkeinonharjoittajien alalle pääsyä ja

toimintamahdollisuuksia. Markkinahäiriöiden minimoimiseksi kuntien liiketoiminnot pyritään

eriyttämään muusta kuntakonsernista esimerkiksi osakeyhtiön tai liikelaitoksen muotoon.

Kunnallisista liiketoimintaa harjoittavista organisaatioista erityisesti liikelaitosten kenttä on

heterogeeninen niitä koskevan sääntelyn vähäisyydestä johtuen. Kunnallisten liikelaitosten kenttä on

myös kunnallisia yhtiöitä huomattavasti vähemmän tutkittu alue. Näin ollen on aiheellista tarkastella

tarkemmin juuri kunnallisten liikelaitosten toimintaa markkinoilla ja siihen liittyviä kilpailullisia

ongelmia. Käytännössä kunnat ovat toteuttaneet liikelaitosmuotoista toimintaa monin eri tavoin.

Usein juuri kunnallinen liikelaitos on ollut kunnalle ensimmäinen askel kohti tehokkaampia ja

asiakaslähtöisempiä palvelujen tuotantotapoja. Perinteisesti liikelaitos on ollut nimenomaan

liiketoiminnan harjoittamista varten luotu organisaatio, mutta viime aikoina kiinnostus myös kunnan

sisäisten palvelujen liikelaitostamiseen on lisääntynyt (Teppo 2006, 21).
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Voidaan katsoa, että kuntien toiminnan uudistamisessa varsin keskeisessä roolissa tulisi olla

laskentatoimen ja sen tuottaman informaation. Laskentatoimen menetelmiä onkin omaksuttu

julkiselle sektorille yksityiseltä sektorilta kasvavassa määrin. Tulevaisuudessa kehityksen uskotaan

yleisesti ottaen jatkuvan samansuuntaisena. Myös kilpailunvääristymien ehkäisemisessä

laskentatoimella on merkittävä rooli: esimerkiksi raportoinnin avoimuus, hinnoittelun selkeys ja

hinnoittelun kustannusvastaavuus on nähty tehokkaiksi keinoiksi edistää kilpailuolosuhteiden

tasapuolisuutta.

Tammi (2006) on tutkinut toimintolaskennan käyttömahdollisuuksia ja siitä saatavia hyötyjä kunnan

johtamistyössä. Myös viime aikaisissa Tampereen yliopiston pro gradu -tutkielmissa on käsitelty

jonkin verran kunnallisen palvelutuotannon markkinaehtoistamista. Esimerkiksi Kolehmainen (2006)

on tutkinut tuotteistusta ja kustannuslaskentaa Tampereen kaupungin tilaaja – tuottaja -mallissa.

Teppo (2006) puolestaan käsittelee pro gradu -tutkielmassaan kunnallisia energia(liike)laitoksia

omistajien ja kuntalaisten välisten eturistiriitojen näkökulmasta.

Tilaaja – tuottaja -mallia on tutkittu laajasti laskentatoimen näkökulmasta esimerkiksi sosiaali- ja

terveydenhuollon piirissä 1990-luvulta lähtien (Hyvönen & Järvinen 2006, 5). Julkisen sektorin

uudistumista yleisemmin käsittelevää tutkimusta on tehty sitäkin runsaammin. Valkama (2004)

käsittelee väitöskirjassaan kilpailuneutraliteetin toteutumista kuntapalveluiden näennäismarkkinoilla

erityisesti kunnallisten yhtiöiden ja palvelusetelien suhteen. Viranomaisista puolestaan

Kilpailuvirasto (2001) on tutkinut ja arvioinut kuntien toimintaan liittyviä erilaisia

kilpailunrajoituksia ja kilpailua vääristäviä olosuhteita.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, oletukset ja rajaukset

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata kunnallisten liikelaitosten asemaa markkinoilla sekä siihen

liittyviä kilpailullisia ongelmia määritellystä näkökulmasta ja tehdyin rajauksin. Tutkimusaluetta

tarkastellaan ensinnäkin kunnallisten liikelaitosten saaman julkisen tuen ja sen läpinäkymättömyyden

näkökulmasta. Tällöin keskeisiä tarkastelun kohteita ovat liikelaitosten raportointi,

kustannuslaskenta ja hinnoittelu. Toisekseen tämä tutkielma on tehty kilpailuedellytysten

tasapuolisuuden näkökulmasta, jolloin korostuvat yksityisten elinkeinonharjoittajien mahdollisuudet

tasapuoliseen kilpailuun julkisen sektorin palveluntuottajan kanssa samoilla markkinoilla

toimittaessa.
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Tutkimuksessa oletetaan, että kuntien markkinaehtoisen ja liikelaitostyyppisen toiminnan

laajentuessa muodostuu entistä enemmän tarvetta parantaa liikelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä ja

selkiyttää niiden asemaa markkinoilla. Tutkielmassa tarkastellaankin sitä, mitkä ovat mahdollisuudet

laskentatoimen kehittämisen kautta edistää kunnallisten liikelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä ja

ratkaista havaittuja kilpailullisia ongelmia. Erityisen ongelmallisia kilpailuneutraliteetin

toteutumisen kannalta ovat tilanteet, joissa liikelaitos kilpailee avoimilla markkinoilla toimivien

yritysten kanssa julkisten palvelujen tuottamisesta.

Tässä tutkielmassa kilpailulliset ongelmat käsitetään laajasti kilpailun edistämisen näkökulmasta.

Kilpailullisiksi ongelmiksi luetaan myös potentiaaliset kilpailunvääristymät ja -rajoitukset, jotka

eivät suoraan kuulu Suomen tai Euroopan unionin kilpailulainsäädännön soveltamisalan piiriin.

Oletuksena on, että liikelaitosten markkinoilla toimimiseen liittyvät kilpailunvääristymät ja

-rajoitukset heijastuvat viime kädessä liikelaitoksen raportointiin, kustannuslaskentaan ja

hinnoitteluun. Tutkimuskohdetta kuvaillaan aluksi teoreettisessa osuudessa olemassa olevan

kirjallisuuden, virallislähteiden ja tapausesimerkkien avulla. Tutkimuksen varsinaisen empiirisen

osuuden muodostavat asiantuntijoiden haastattelut. Tutkimushaastatteluissa selvitetään, miten eri

näkökulmista kilpailukysymyksiä tarkastelevat asiantuntijat hahmottavat ongelmakenttää ja

mahdollisia ratkaisuja.

Tämän tutkimuksen keskeisimmät tutkimusongelmat ovat siis:

• Missä eri muodoissa kunnalliset liikelaitokset voivat saada kilpailuetuja välittömän ja

välillisen julkisen tuen sekä sen läpinäkymättömyyden kautta?

• Miten julkisen tuen aiheuttamia kilpailunvääristymiä ja -rajoituksia voitaisiin eliminoida

kehittämällä erityisesti kunnallisten liikelaitosten laskentatoimea ja sen sääntelyä?

• Mitkä ovat eri kilpailun sidosryhmien edustajien näkemykset kunnallisten liikelaitosten

kilpailullisista ongelmista sekä niiden ratkaisumalleista ja -mahdollisuuksista?

Tutkielmassa päähuomio kiinnitetään kuntien ns. ulkoisiin liikelaitoksiin, jotka nimen ja muiden

yleisesti liikelaitoksia määrittelevien kriteereiden perusteella ovat tunnistettavissa liikelaitoksiksi, ja

joiden toimintaan liittyy merkittävää kuntakonsernin ulkopuolista myyntiä. Aihealueeseen liittyvät

läheisesti esimerkiksi kuntien kokonaan tai osaksi omistamat yhtiöt, erilaiset palvelukeskukset ja

muut nettobudjetoidut yksiköt. Näiden piirteet eroavat kuitenkin niin selkeästi liikelaitoksesta, että

niiden käsittely satunnaista sivuamista lukuun ottamatta rajataan pois tutkielmasta.
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Liikelaitokset eivät kuitenkaan aina ole eriteltävissä yksiselitteisesti ulkoisiin ja sisäisiin

liikelaitoksiin. Tässä tutkimuksessa on otettu ainakin teoreettisella tasolla tarkasteluun mukaan myös

sellaiset liikelaitokset, joilla on kuntakonsernin ulkopuolista myyntiä ja tulevaisuudessa on

vähintäänkin mahdollista kasvattaa tätä avoimille markkinoille suuntautuvaa myyntiä merkittävissä

määrin. Tällaisten liikelaitosten tapauksessa kilpailukysymykset ovat tavallistakin vaikeampia ottaen

huomioon esimerkiksi tukipalveluita myyvän liikelaitoksen hinnoittelun vaikutukset muun

kuntakonsernin yksiköiden kustannuksiin.

Kunnallisia liikelaitoksia on mahdollista tietyssä määrin verrata valtion liikelaitoksiin, joista on

säädetty oma lakinsa. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon esimerkiksi erot valtion ja

kunnallisten liikelaitosten kokoluokan ja yhteiskunnallisten tehtävien suhteen. Tutkielmassa ei

myöskään käsitellä kuntayhtymien omistamia liikelaitoksia eli ehdotettuja liikelaitoskuntayhtymiä

(ks. Sisäasiainministeriö 2006), vaan keskitytään tarkastelemaan lähinnä yhden kunnan

organisaatioon kuuluvia liikelaitoksia.

1.3 Keskeiset käsitteet

Tutkielman keskeinen käsitteistö rakentuu etenkin aiemman kunnallisia liikelaitoksia,

kilpailuneutraliteettia sekä kuntien toiminnan uudistamista ja markkinaehtoistamista käsittelevän

tutkimuksen varaan. Keskeisiä käsitteitä tässä tutkielmassa ovat muun muassa kuntakonserni,

markkinaehtoistuminen, taloudellinen kilpailu, kilpailuneutraliteetti, määräävä markkina-asema,

luonnollinen monopoli, läpinäkyvyys ja vertailukelpoisuus. Eräitä muita tutkimuksen aihepiirin

kannalta olennaisia käsitteitä määritellään tutkielman myöhemmissä osissa.

Kuntakonsernin käsitettä käytetään nykyään yhä enemmän julkisessa keskustelussa.

Konsernityyppisellä rakenteella tarkoitetaan kuntaorganisaation jakautumista erityyppisiin

pienempiin osiin, joille delegoidaan toimivaltaa ja vastuuta toimintansa tuloksellisuudesta.

Kuntakonsernikäsitteen taustalla on yksityiseltä sektorilta tullut ajattelutapa, jossa korostetaan

kokonaisvaltaista tehokkuutta kunnan toiminnassa ja omistajaohjauksen merkitystä kunnan

liikelaitoksissa, kunnan omistamissa yhtiöissä, osakkuusyhtiöissä ja muissa vastaavissa yksiköissä.

Suomessa kuntakonserniajattelu liittyy kuitenkin vielä lähinnä suurimpien kaupunkien toiminnan
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organisoimiseen. Toisaalta konserni on juridinen, kirjanpidollinen yksikkö ja toisaalta taas

johtamisjärjestelmä (Maanonen 2005, 29).

Markkinaehtoistumisella tarkoitetaan laajassa merkityksessä kuntien toiminnan markkinaehtoisuutta

lisäävien muutosten toteuttamista sekä toisaalta markkinatyyppisen toiminnan ja

markkinaohjautuvuuden lisääntymistä myös niiden toimintaympäristössä. Markkinaehtoistumisessa

perinteinen suunnittelu korvautuu tietynasteisesti markkinasignaaleilla. (Kilpailuvirasto 2001, 11)

Markkinaehtoisen toimintaan liittyvät esimerkiksi vapaaehtoiset sopimussuhteet, valinnan vapaus ja

kilpailu. Markkinaehtoistaminen kuntien palvelujen järjestämisessä edellyttää palvelujen rahoittajan

eli tilaajan ja palvelujen tuottajan roolien selkiyttämistä.

Esimerkiksi Valkama (2004) kirjoittaa ”kuntapalveluiden näennäismarkkinoista”, joilla palvelut

pyritään järjestämään markkinatyyppisesti ja sopimusperusteisesti, mutta joilla kilpailu ei

tosiasiallisesti toimi riittävästi aidon kannustavuuden saavuttamiseksi. Aidossa markkinatilanteessa

taas osapuolet käyvät neuvotteluja tietyssä markkinapaikassa, osapuolilla on käytössään

päätöksenteon kannalta tarpeelliset tiedot, ja he tekevät sopimuksen vapaaehtoisuuteen ja tarjolla

olevien hyödykkeiden ominaisuuksiin perustuen.

Taloudellinen kilpailu voidaan käsittää esimerkiksi sellaisten parempien tapojen etsimiseksi, joiden

avulla voidaan tyydyttää kuluttajien tarpeet. Tärkeänä välittävänä tekijänä on tällöin hintajärjestelmä,

jonka kautta kysyntä ja tarjonta kommunikoivat keskenään. Täydellisen kilpailun tilanteessa hinnat

määräytyvät markkinoilla ilman julkisen vallan puuttumista hintojen muodostumiseen. (Kettunen

1979) Kilpailuun vaikuttavat esimerkiksi kilpailijoiden määrä, hankkijoiden ja asiakkaiden

neuvotteluvoima, uusien toimijoiden alalle pääseminen, lainsäädäntö ja muu sääntely sekä

korvaavien hyödykkeiden syntyminen. Järjestäytyneelle yhteiskunnalle on ominaista taloudellista

kilpailua koskevien sääntöjen olemassaolo eli yhteiskunnan kilpailujärjestys (Koponen, Okko &

Virtanen 2003, 11).

Taloudellista kilpailua pidetään sekä julkisen vallan että elinkeinoelämän itsensä toteuttamaa

sääntelyä parempana hyödykkeiden tuotannon, jakelun, organisoinnin ja taloudellisten voimavarojen

kohdentamisen mekanismina (Myllymäki 2003, 55). Kilpailu johtaa niukkojen resurssien

optimaaliseen kohdentumiseen, ja sitä kautta maksimoi yleisen hyvinvoinnin. Kaiken kaikkiaan

kilpailu on tärkeää kehityksen kannalta, sillä kilpailijat painostavat toisiaan alentamaan kustannuksia,

parantamaan laatua ja palvelua sekä kehittämään uusia tuotteita ja prosesseja (Markkula 1998, 7).
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Toisaalta taloudellista kilpailua voidaan käydä myös ei-markkinatyyppisissä olosuhteissa esimerkiksi

julkisen sektorin yksiköiden kesken.

Kilpailuneutraliteettiin pyrkimisen taustalla on julkisten monopolien avaaminen kilpailulle,

näennäismarkkinoiden vaikuttavuuden parantaminen sekä kilpailuttamisen edellytysten

parantaminen. Kuntien palveluhankintojen, markkinaehtoistumisen ja kilpailuttamisten yhteydessä

kilpailuneutraliteettiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Sinänsä kilpailuneutraliteetin käsite on

vielä suhteellisen uusi ja sen sisältö näin ollen melko vakiintumaton. Yleisesti ottaen käsite kuitenkin

liittyy eri osapuolten taloudellisen kilpailun puolueettomuuteen, yhdenvertaisuuteen ja

oikeudenmukaisuuteen. (Valkama 2004, 59-60)

Kilpailuneutraliteetin katsotaan vaarantuvan, mikäli markkinaprosessin ulkopuolinen tekijä muuttaa

ostopäätökseen vaikuttavia ominaisuuksia niin, että ostajan preferenssijärjestys muuttuu. Tällainen

ulkopuolinen tekijä voi olla esimerkiksi lainsäädäntö tai verotus. (Virtanen 2006) Kaiken kaikkiaan

kilpailuneutraliteettikysymysten voidaan katsoa liittyvän yleensä institutionaalisiin tekijöihin.

Institutionaalisten kilpailuneutraliteettiin vaikuttavien tekijöiden lisäksi kilpailun tasapuolisuuden

toteutumiseen voivat vaikuttaa osapuolet itse kilpailua rajoittavilla toimintatavoillaan.

Määräävä markkina-asema on Myllyntauksen (2001) mukaan sellaisella kunnallisella laitoksella,

jolla on tietyllä markkina-alueella sellainen oikeus tai asema, että se ohjaa merkittävästi hyödykkeen

hintatasoa tai toimitusehtoja tai vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin hyödykkeen tuotannossa tai jakelussa.

Mentulan, Pokelan ja Sarasteen (1998, 23-25) mukaan määräävä markkina-asema ei edellytä

täydellistä kilpailun puuttumista tai monopoliasemaa vaan yritys voi olla määräävässä

markkina-asemassa, vaikka markkinoilla esiintyykin kilpailua. Heidän mukaansa määräävän

markkina-aseman tunnusmerkit voivat täyttyä jo siinä vaiheessa, jos elinkeinonharjoittajan toiminta

vaikuttaa markkinoiden kokonaisuutta tarkastellen muiden toimijoiden käyttäytymiseen, mutta sen

sijaan elinkeinonharjoittaja itse ei ole riippuvainen kilpailijoidensa markkinakäyttäytymisestä. (ks.

Teppo 2006, 34)

Määräävän markkina-aseman äärimmäinen ilmenemismuoto on monopoliasema. Luonnollisella

monopolilla tarkoitetaan sellaisia toimintoja, jotka rakenteellisista syistä ovat edullisempia yhden

kuin useamman yrityksen hoitamina. Tyypillisiä luonnollisia monopoleja ovat

infrastruktuurityyppiset liiketoiminnot, kuten sähkö- ja vesihuolto. (Teppo 2006, 34-35) Samalla on

kuitenkin pidettävä mielessä, että määräävän markkina-aseman olemassaoloa ei sinänsä ole kielletty

vaan ainoastaan sen väärinkäyttö.
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Tässä tutkimuksessa korostuu eri yhteyksissä läpinäkyvyyden kriteeri kunnallisten liikelaitosten

kustannuslaskennan, hinnoittelun ja raportoinnin arvioimisessa. Esimerkiksi IASB (2006) mainitsee

keskustelumuistiossaan mahdollisena tilinpäätösinformaation arviointikriteerinä läpinäkyvyyden

käsitteen, jolla on ryhdytty viime vuosina käyttämään yleisesti kuvaamaan taloudellisen raportoinnin

laadukkuutta. Toisen määrittelyn mukaan läpinäkyvyydellä tarkoitetaan ennen kaikkea

laskentamenetelmien ja niitä koskevien standardien laadukkuuteen. Varsinaisista neljästä IASB:n

ehdottamista pääarviointikriteeristä 1  avoimuuden ja läpinäkyvyyden tarkastelun voidaan katsoa

liittyvän kilpailun näkökulmasta lähinnä raportoinnin vertailukelpoisuuteen ja ymmärrettävyyteen.

Vertailukelpoisuuden kriteeri (ml. yhtenäisyys) on tärkeä, koska sen toteutuminen mahdollistaa

tilinpäätösinformaation tarkastelemisen suhteessa laajempaan kontekstiin. Vertailukelpoisuus on siis

informaation ominaisuus, joka mahdollistaa yhtäläisyyksien ja erojen tunnistamisen kahden eri

yksikön tuottaman tilinpäätösinformaation välillä. Yhtenäisyydellä puolestaan tarkoitetaan sitä, että

eri taloudellisten yksikköjen välillä ja eri aikoina käytetään samantyyppisiä laskentatoimen

menetelmiä ja käytäntöjä. Vertailukelpoisuus on siis tavoite, jonka saavuttamisen yksi tärkeä

osa-alue yhtenäisyys on. (IASB 2006)

1.4 Tutkimusmetodit

Tutkimusta voidaan pitää systemaattisena ja kriittisenä todellisuutta koskevan tiedon tavoitteluna.

Tutkimuksellisen tiedon tulisi olla mahdollisimman objektiivista ja luotettavaa. (Uusitalo 1991,

24-25) Liiketaloustieteen keskeisin tutkimusalue ovat yritykset ja niihin rinnastettavat talousyksiköt.

Liiketaloustieteessä esiintyy kuitenkin useita erilaisia tutkimusalueita ja tutkimusongelmia. Tämän

vuoksi onkin ymmärrettävä, että liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa käytetään myös erilaisia

metodologisia ratkaisuja eli tutkimusotteita. Tutkimusotteen valinta riippuu muun muassa siitä,

minkälaisesta tutkimusongelmasta on kyse, millainen on tiedon taso lähtötilanteessa, millaista

aineistoa on saatavissa ja millaisiin tuloksiin loppujen lopuksi pyritään.

Liiketaloustieteen tutkimusotteiden ryhmittelemiseksi käytetään usein Neilimon ja Näsin (1980)

esittämää tyypittelyä. Tässä tyypittelyssä tutkimusotteet jaetaan käsiteanalyyttiseen, nomoteettiseen,

1  IASB:n keskustelumuistion (2006, 13-15) mukaan merkityksellisyys, luotettavuus,
vertailukelpoisuus, ymmärrettävyys.
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päätöksentekometodologiseen ja toiminta-analyyttiseen tutkimusotteeseen. Myöhemmin Kasanen,

Lukka ja Siitonen (1991) ovat esittäneet lisättäväksi tutkimusotteiden asetelmaan konstruktiivisen

tutkimusotteen, joka sijoittuu tutkimuksessa käytetystä metodista riippuen lähelle

toiminta-analyyttistä ja päätöksentekometodologista tutkimusotetta. Tyypittelyn perusteena on

käytetty tiedon käyttötarkoitusta2 sekä tiedon hankintatapaa3.

Tässä tutkimuksessa esimerkiksi kunnallisten liikelaitosten organisaatiomuodon problematiikkaa

käsitellään käsiteanalyyttisesti. Tutkijan työskentelyn Kilpailuvirastossa ja Tampereen kaupungin

kunnallishallinnon parissa voidaan puolestaan katsoa edustavan tietyllä tapaa toiminta-analyyttista

tutkimusotetta. Vaikka tässä tutkimuksessa voidaan katsoa olevan tiettyjä tutkimusotemallin

mukaisia piirteitä, ei tutkimusta kuitenkaan voida määritellä yksiselitteisesti tutkimusotemallin

avulla.

Tämä tutkimus voidaankin määritellä lähinnä laadulliseksi tutkimukseksi, jossa pyritään

kartoittamaan kunnallisten liikelaitosten saamaan julkiseen tukeen liittyviä kilpailullisia ongelmia ja

niiden mahdollisia ratkaisumalleja. Lähteinä käytetään aiempia tutkimuksia sekä muita kirjallisia

lähteitä, ja myös tutkijan työkokemusten kautta syntyneellä esiymmärryksellä on merkitystä

tutkimuksen rakentumiseen. Lisäksi tutkimusaineiston hankinnan menetelmänä on käytetty

tutkimushaastatteluja. Eri näkökulmista tutkimuskohteeseen perehtyneiden asiantuntijoiden

haastattelujen avulla katsotaan olevan mahdollista rakentaa kokonaisvaltaisempaa ja

ajankohtaisempaa kuvaa tutkimuskohteesta verrattuna tilanteeseen, jossa lähteenä olisi pelkästään

aiempi tutkimuskirjallisuus, viranomaisten suositukset yms. kirjalliset lähteet.

Tutkimuskohteen jäsentymättömästä luonteesta johtuen puolistrukturoiduissa

tutkimushaastatteluissa keskitytään tehtyjen rajausten mukaisesti keskeisimmiksi katsottuihin

teemoihin kunnallisten liikelaitosten julkisen tuen, sen läpinäkymättömyyden ja havaittujen

ongelmien eliminoimismahdollisuuksiin liittyen. Tutkimuksen objektiivisuuteen pyritään

esimerkiksi tiedostamalla eri näkökulmista tutkimuskohdetta tarkastelevien asiantuntijoiden

subjektiiviset painotukset (Eskola & Suoranta 1998, 18). Tutkimuksen haastatteluosuudessa

esitellään asiantuntijoiden keskeiset näkemykset tutkimuskohteesta, ja analysoidaan niitä suhteessa

esimerkiksi aiempaan tutkimukseen ja vallitsevaan tilanteeseen.

2 Deskriptiivinen vs. normatiivinen tieto
3 Teoreettinen vs. empiirinen aineisto
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Kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensä ei haastateltavien määrä nouse tässäkään tutkimuksessa

kovin korkeaksi. Aineiston tieteellisyyden kriteeri ei näin ollen olekaan määrä vaan laatu.

Haastateltavien valitsemisessa kysymys on tutkijan kyvystä rakentaa tutkimukseensa teoreettiset

perustukset, jotka ohjaavat riittävässä määrin aineiston hankintaa. (Eskola & Suoranta 1998, 18)

Kilpailukysymysten kokonaisvaltainen hahmottaminen vaatii yleensä useiden eri

yhteiskuntatieteiden näkökulmien integroimista, mikä on huomioitu myös tämän tutkimuksen

aineiston hankinnassa (Koponen ym. 2003, 16).

Kunnallista liikelaitosta spesifinä organisaatiomuotona ei ole juurikaan teoretisoitu kirjallisuudessa,

vaan on puhuttu lähinnä yleisesti julkisista yrityksistä (Valkama 2004, 93). Näin ollen tässä

tutkimuksessa pyritäänkin saavuttamaan tutkimukselle asetetut tavoitteet kokoamalla, yhdistelemällä

ja analysoimalla eri lähteistä hankittua tietoa. Myös käsitteistöä pyritään selkiyttämään tutkimuksen

etenemisen kannalta olennaisilta osin. Kirjallisen aineiston rungon muodostavat kunnallisista

liikelaitoksista tehdyt aiemmat tutkimukset ja selvitykset sekä aihepiiriä käsittelevät erityyppiset

virallislähteet kuten lainsäädäntö, oikeustapaukset sekä eri työryhmien mietinnöt ja suositukset.

1.5 Tutkimuksen kulku

Tutkimuskohteen tarkastelu kovin yksityiskohtaisella tasolla ei ole järkevää tutkimuskohteen, eli

koko kunnallisten liikelaitosten kentän, heterogeenisestä luonteesta johtuen. Tutkimuksessa

keskitytäänkin lähinnä keskeisimmiksi katsottuihin teemoihin tietty yleisyystaso säilyttäen.

Tutkielma etenee tutkimuskohteen luonteesta johtuen varsin aineistolähtöisesti.

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuskohdetta, tehtyjä valintoja ja keskeisiä

käsitteitä. Tutkimuksen merkityksen ja kontekstin havainnollistamiseksi on olennaista esitellä ja

perustella oletukset kuntien liiketoiminnan alan laajentumisesta ja monimuotoistumisesta sekä sen

merkityksen yleisestä kasvusta.

Toisessa luvussa tarkastellaan tarkemmin kunnallista liiketoimintaa ja kunnallisten liikelaitosten

kenttää sekä niiden toimintaan liittyvää kilpailunlainsäädäntöä. Lisäksi käsitellään

elinkeinonharjoittajan käsitettä kilpailuoikeudessa sekä eräitä kilpailun edistämiseen liittyviä

näkökohtia.
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Tutkimuksen kolmannessa luvussa tarkastellaan erityisesti kunnallisten liikelaitosten saamaa julkista

tukea, kunnallisten liikelaitosten laskentatoimea sekä julkisen tuen oletettua läpinäkymättömyyttä

kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa. Lisäksi esitellään kolme tapausesimerkkiä kilpailullisista

ongelmista. Julkisen tuen erityistapauksista käsitellään omissa alakappaleissaan aloittavan taseen

muodostamista ja sijoitetun pääoman tuottovaatimusta.

Neljännen luvun muodostaa tutkimuksen varsinainen empiirinen osuus. Tutkimushaastatteluiden

avulla pyritään saamaan lisätietoa, vahvistusta tai eriäviä näkemyksiä kirjallisista lähteistä saatuihin

havaintoihin. Tutkimusta varten haastateltaviksi valittiin kunnallisten liikelaitosten kenttää tuntevat

henkilöt tilintarkastus- / konsultointialan yrityksestä, Valtiovarainministeriöstä, Kilpailuvirastosta

sekä Tampereen kaupungin konsernihallinnosta.

Viimeisessä eli viidennessä luvussa esitetään tutkimusprosessin yhteenveto. Luvussa esitetään niin

ikään tutkimuksen perusteella tehdyt johtopäätökset sekä suositukset kilpailun tasapuolisuuden

edistämiseksi kunnallisten liikelaitosten toimiessa markkinoilla.
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2 LIIKELAITOKSET KUNNALLISEN LIIKETOIMINNAN
TOTEUTTAJINA

Kuntien tärkein tehtävä on loppujen lopuksi palvelujen järjestäminen asukkailleen. Kunnan

palvelutehtävä on laajentunut koko kuntayhdyskuntaa koskevaksi kehittämistehtäväksi, ja suurin osa

yhteiskunnan tuottamista julkisista palveluista onkin nykyään kunnallisia. (Oulasvirta 1996, 3-4)

Suomessa trendinä on jo pitkään ollut kunnallisen itsehallinnon ja päätösvallan lisääminen

palveluiden järjestämisen tavoista (Myllymäki 2003).

Rasinmäki (1997, 478) kuvailee lainsäädännön kehittymistä mahdollistavaksi ja kilpailuttavan

kunnan markkinaorientoituneeksi suuntaukseksi. Tämä kehitys on ollut omiaan edistämään tilaaja –

tuottaja -mallin tyyppistä ajattelua ja organisointia, jossa hierarkkinen ohjaus korvautuu

sopimusohjauksella, ja samalla kuntakonsernin organisointi-, johtamis- ja laskentamenetelmät

lähestyvät yksityisen sektorin toimintatapoja. Voidaan ajatella, että byrokraattisen rationaalisuuden

ja markkinoiden rationaalisuuden kentät kohtaavat tietyllä tapaa tilaaja – tuottaja -mallissa

(Aidemark 2001, 553-554).

Julkisen sektorin kasvun rajojen tultua vastaan 1990-luvulla (ks. Liiketaloustieteellinen

Tutkimuslaitos 1995, 5) ajatellaan nykyään yhä useammin, että kunnan rooliin kuuluu järjestää ja

ohjata palveluntuotantoa. Tämän ajattelun mukaisesti kunnan ei siis välttämättä tarvitse enää itse

tuottaa palvelua, jos muut toimijat voivat tehdä sen kunnan omaa tuotantoyksikköä taloudellisemmin

ja tarkoituksenmukaisemmin (Oulasvirta 1996, 4-5). Suomessa kaikista julkisista palveluista noin

kaksi kolmasosaa järjestetään kuntien toimesta. Kuntien järjestämistä palveluista yhä suurempi osa

ostetaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoilta (Myllymäki 2003, 9). Esimerkiksi

kiinteistönhoidon palveluista 30 prosenttia ostetaan nykyään yksityiseltä sektorilta, siivous- ja

ruokapalveluissa vastaava luku on noin 10 prosenttia. Selvitysten mukaan erityisesti yritysten

tuottamien sosiaalipalvelujen osuus on kasvamassa nopeasti. (Mäkitalo 2004, 167)

1990-luvun alun syvän kansantalouden laman johdosta julkisen sektorin osuus

bruttokansantuotteesta nousi nopeasti 60 prosentin tuntumaan, mikä nähtiin usein

tehokkuusongelmaksi ja kansantaloudellisten ongelmien yhdeksi syyksi (Kilpailuttamisen

pelisäännöt 2002, 7). Useiden ekonomistien mukaan avainkysymys palvelutuotannon tehokkuuden

suhteen ei kuitenkaan ole, toimiiko tuotannon omistajana tai järjestäjänä yksityisen, julkisen tai

kolmannen sektorin toimija, vaan pikemminkin se, miten kilpailulliset markkinat ovat. Ainakin
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teoreettisella tasolla julkisen sektorin oma palvelutuotanto voi saavuttaa yhtä suuren tehokkuustason

kuin yksityisen sektorin vastaava palvelutuotanto. (Tuomala 1997, 112)

Niin sanottujen suunniteltujen markkinoiden perusajatuksena on luoda julkisen vallan toimesta

järkiperäiset markkinaolosuhteet julkiseen palvelutuotantoon, jolloin markkinat suunnitellaan

toteuttamaan poliittisesti asetettuja tavoitteita. Suunniteltujen markkinoiden toimivuuden

takaamiseksi niillä tulisi olla riittävästi toimijoita. Tällöin on mahdollista suunniteltujen

markkinoiden avulla maksimoida markkinaorientoituneesta toimintamallista saatavat hyödyt

julkisten palvelujen tuotannossa, ja samalla minimoida siitä aiheutuvat haitat. (Eloranta 1996, 11)

Maanosen (2005, 104) mukaan kuntien liiketoiminnan laajenemisen taustalla on pikemminkin

pyrkimys muuttaa poliittis-hallinnollista prosessia kuin tähdätä markkinoiden ehdoilla menestyvään

liiketoimintaan.

Kuntapalvelujen uudistusprosessi on suurilta linjoiltaan ollut tietoista muutoshakuisuutta, jossa

palveluiden rahoitus, tuotanto ja tilaaminen eriytetään toisistaan, ja tuotannon ja tilaamisen rajapinta

järjestetään markkinatyyppiseksi (Virtanen 2005). Kuntapalvelujen tuotantojärjestelmän

uudistamista voidaan tarkastella esimerkiksi kilpailun ja markkinaehtoisuuden lisäämisen

näkökulmasta. Kilpailunäkökohtien merkitys yhteiskunnassa onkin kasvanut merkittävästi

siirryttäessä sääntelytaloudesta avoimeen markkinatalouteen. (Alkio & Wik 2004, 3)

Kilpailun näkökulmasta katsottuna hyvinvointipalvelujen uudistamisen tavoitteena voidaan katsoa

olevan raja-aitojen poistaminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliltä sekä

yhtäläisten mahdollisuuksien luominen aitojen kilpailuetujen tavoittelemiselle ja toiminnan

kehittämiselle. Pitkällä aikavälillä tämän on katsottu koituvan koko kansantalouden hyödyksi sekä

henkisten että fyysisten resurssien tehokkaamman ja tarkoituksenmukaisemman käytön sekä

palvelujen monipuolistumisen ja kehittämisen kautta. Kuntapalveluiden uudistamisen

ongelmakohdiksi on puolestaan havaittu markkinoiden ja kestävän kilpailun luominen. Myös

julkisten hankintojen järjestäminen 4  sekä kuntalaisten aktivoiminen tekemään itseään koskevia

päätöksiä ovat jo käytännössäkin osoittautuneet haasteellisiksi tehtäviksi. (Virtanen 2005)

4 Esim. markkinaoikeuden ruuhkautuminen
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Palvelujärjestelmän kehittyessä julkisen vallan tehtävänä on huolehtia kilpailuneutraliteetin

toteutumisesta kaikkien palveluntuottajien kesken. Kuntien toiminnan uudistuessa ja

markkinaehtoisen toiminnan laajentuessa myös kilpailulainsäädännön soveltamisala laajenee ja

syntyy uudentyyppisiä kilpailunrajoitusongelmia. Laskentatoimi ja sen sääntely on yksi keskeinen

toimintakenttä kilpailuneutraliteetin edistämisessä. Laskentatoimen näkökulmasta

kilpailuneutraliteetin toteutumisen voidaan katsoa edellyttävän vähintäänkin kustannuslaskennan ja

hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Tämä ei kuitenkaan ole vielä varsinaisesti tae

kilpailuneutraliteetin toteutumisesta. (Kilpailuvirasto 2001, 11)

Samoilla markkinoilla toimittaessa yksityisen ja kunnallisen sektorin välinen kilpailuneutraliteetti

voidaan teoreettisella tasolla saavuttaa yhdenmukaistamalla palveluntuottajien toiminta- ja

kilpailuolosuhteet ja ottamalla käyttöön puolueettomat kilpailuttamiskäytännöt (Valkama 2004, 62).

Teoriassa olisi mahdollista sopia myös sektoreiden välisestä työnjaosta, jolloin sektoreiden välisestä

kilpailusta luovutaan. Kuntien toiminnan markkinaehtoistamiskehitys ja yleisempikin

yhteiskunnallinen kehitys tekevät työnjaon vaihtoehdosta epätodennäköisen. Käytännössä se

tarkoittaisi esimerkiksi julkisen sektorin liiketoiminnan rajojen määrittelyä lainsäädännössä.

2.1 Kunnallinen liiketoiminta

Kunnilla on pitkät perinteet liiketoiminnasta muun muassa vesi-, sähkö-, kaasu-, puhelin- ja

satamalaitostoiminnassa ja kauppahallitoiminnassa. Jo keskiajalla kunnilla oli tiilitehtaita ja

1600-luvulta lähtien myös muun muassa kauppakojuja ja myllyjä. Varsinainen kunnallisen

liiketoiminnan kehitysvaihe alkoi kuitenkin vasta 1800-luvun lopulla. Suhtautuminen kunnallisen

liiketoiminnan sallittavuuteen on vaihdellut suuresti ajan hengen ja yhteiskunnallisen kehityksen

mukaan. (Teppo 2006, 20)

1900-luvulla kunnat ovat hallinnoineet myös muun muassa sahoja, sementtivalimoita ja saunoja.

Viime vuosikymmeninä kuntien harjoittama liiketoiminta on laajentunut matkailu-, hotelli-,

ravintola-, kahvila-, pysäköintitalo- ja pesulatoimintoihin. Liiketoimintaa suunniteltaessa joudutaan

arvioimaan sen sopivuutta kunnalle ja siitä saatavia yleisiä hyötyjä. Voiton tavoittelun vuoksi kunta

ei voi harjoittamaa liiketoimintaa, vaan siihen tarvitaan erityisiä syitä. (Valkama 2004, 87-88)
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Kunnallisen liiketoiminnan pitkästä historiasta huolimatta kuntien toiminta keskittyy käytännössä

useimmiten sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä yhdyskuntapalveluiden, kuten energia-,

vesi- ja jätehuollon, palveluiden järjestämiseen. Suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa korostuu

pienempiä kuntia enemmän erityyppisten liiketoimintojen harjoittamisen merkitys osana

kuntakonsernin toimintaa. (Oulasvirta 1996, 44)

Kunta voi ottaa hoitaakseen tehtäviä lainsäädännössä määritellyiltä erityis- ja yleistoimialalta.

Erityistoimialan tehtävät ovat kuntien lakisääteisiä tehtäviä, jotka voivat olla joko pakollisia tai

vapaaehtoisia. (Kunnalliskomitea 1993) Erityistoimialan pakollisia tehtäviä ovat esimerkiksi

peruskoulutoiminta ja kaavoitus. Erityistoimialan vapaaehtoisista tehtävistä esimerkkejä ovat muun

muassa kunnan kirjaston ja lukion ylläpitäminen. (Teppo 2006, 23)

Suomessa kuntien liiketoiminta on kuulunut lähinnä kuntien yleiseen toimialaan. Kunnan toimialaan

kuulumisen tulkintaan vaikuttavat Harjulan ja Prättälän (2001, 77-86) mukaan toiminnan

yleishyödyllisyys tai yhteisyys, paikallisuus, yhdenvertaisuus, yksityisen tukemisen kielto, hallinnon

toissijaisuus, työnjako muiden viranomaisten kanssa, sopeutuminen muuhun lainsäädäntöön,

suhteellisuusperiaate sekä tarkoitussidonnaisuuden periaate. (ks. Teppo 2006, 23)

Karhun, Nissisen ja Valkaman (1999, 21-22) mukaan kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat ne

tehtävät, jotka kunta ottaa hoidettavakseen omien päätöstensä nojalla. Kuntien yleistoimialasta on

säännelty väljästi vain yleislausekkeella, minkä vuoksi yleistoimialaan kuuluminen on ratkaistu usein

oikeuskäytännön kautta. Hallintotuomioistuinten tulkinnat esimerkiksi kuntien kansainvälisen

toiminnan rajoittamisesta ovatkin saaneet ristiriitaisen vastaanoton. (ks. Teppo 2006, 23) Myös

kuntien harjoittama talonrakennus voittoa tavoitellen on oikeuskäsittelyssä rajattu kunnan

toimialueen ulkopuolelle.

Markkinaehtoisen toiminnan keskeisiä tunnusmerkkejä ovat vapaaehtoiset sopimussuhteet, valinnan

vapaus ja kilpailu. Käytännössä kuntasektorin organisaatioissa voidaan lisätä markkinaohjausta

monin eri tavoin, esimerkiksi organisatorisilla muutoksilla. Kuntakonserniin kuuluvien

talousyksiköiden voidaan ajatella muodostavan kuvion 1 mukaisesti eräänlaisen jatkumon niiden

suhteellisen itsenäisyyden mukaan näennäismarkkinoiden luomisen vaihtoehtoina. Jatkumon

ääripäissä ovat talousarvion kautta ohjattu virasto ja puhdasta liiketoimintaa harjoittava kunnan

omistama osakeyhtiö.
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Kuvio 1: Kuntien talousyksiköiden jatkumo niiden itsenäisyyden mukaan arvioituna (Kilpailuvirasto

2001, 24).

2.2 Kunnalliset liikelaitokset

Kunnallisia liikelaitoksia koskevaa lainsäädäntöä ei ole vuoden 2007 alkuun saakka ollut

varsinaisesti olemassa. Kunnallisia liikelaitoksia onkin käsitelty vain lähinnä

kirjanpitolainsäädännössä. Lisäksi kuntalaissa kunnallinen liikelaitos on mainittu, mutta sitä ei ole

juurikaan määritelty. Myöskään kunnallisen liikelaitoksen kilpailuneutraliteettinäkökohtiin ei ole

esimerkiksi kuntalaissa tai sen perusteluissa puututtu. (Valkama 2004, 146)

Valtion liikelaitosten kenttä on huomattavasti pidemmälle jäsentynyt. Uusimuotoisia valtion

liikelaitoksia koskeva laki tuli voimaan vuoden 1988 alusta, ja vuoden 1995 alkuun mennessä oli

valtiolle perustettu jo yhdeksän liikelaitosta (Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos 1995, 8).

Sittemmin liikelaitoksia on yhtiöitetty, ja uusia perustettu niin, että vuonna 2006 valtion liikelaitoksia

oli yhteensä kuusi kappaletta. Nykyinen valtion liikelaitoksia koskeva laki (laki valtion

liikelaitoksista 1185/2002) säädettiin vuonna 2002. Siinä määritellään valtion liikelaitoksen

toiminnan, talouden ja hallinnon perusteet. Kunkin valtion liikelaitoksen toimialasta ja tehtävistä

säädetään laitoskohtaisessa laissa (Meklin 2002, 95).

Lain mukaan valtion liikelaitoksen on toimittava liiketaloudellisten periaatteiden sekä eduskunnan

määrittelemien palvelu- ja toimintatavoitteiden mukaisesti. Liikelaitokset toimivat valtion

budjettitalouden ulkopuolella eli niillä on oma taloutensa, joten menotaloudessa valtion liikelaitoksen

päätöksenteon vapaus on suurempi kuin valtion budjettitalouden piiriin kuuluvissa yksiköissä.

Liikelaitokset eivät ole kuitenkaan irrallaan poliittisesta kontrollista, vaan ne toimivat ministeriöiden

ohjauksessa ja eduskunta päättää esimerkiksi tärkeimmistä investointikohteista ja investointien

enimmäismäärästä. Lisäksi liikelaitoksilla on tiettyjä yhtymäkohtia myös valtion talouteen (ks. Pöllä
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& Etelälahti 2002, 30). Hinnoittelustaan valtion liikelaitos päättää itse, ja se tapahtuu pääsääntöisesti

liiketaloudellisin perustein. (Meklin 2002, 93-95)

Liikelaitokselle määrättyjen, liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtävien hoitamiseen

liikelaitokselle voidaan osoittaa määräraha valtion talousarviosta. Niiltä osin kuin liikelaitos ei

kykene vastaamaan sitoumuksistaan, valtio vastaa niistä. Valtion liikelaitokset ja liikelaitoskonsernit

ovat myös kirjanpitovelvollisia. Pääsääntöisesti valtion liikelaitoksiin ja liikelaitoskonserneihin

sovelletaan kirjanpitolakia ja osakeyhtiölain säännöksiä kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.

Liikelaitoksen aloittava tase muodostetaan siirtämällä valtion omaisuutta, joka arvostetaan käypään

arvoon. (Laki valtion liikelaitoksista 1185/2002, 1-14§)

Toisin kuin valtion liikelaitosten on kunnallisten liikelaitosten toiminta osa kunnan toimintaa, joten

kunta on kirjanpitovelvollinen myös liikelaitostensa toiminnasta (kuntalaki 365/1995, 67§). Näin

ollen voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnalliset liikelaitokset eivät ole lähtökohtaisesti

kirjanpitovelvollisia omasta toiminnastaan. Valtion liikelaitoksiin verrattuna kunnallisilla

liikelaitoksilla on monimuotoisempia ja usein vähemmän markkinaorientoituneita tehtäviä.

Kunnallistenkin liikelaitosten joukossa on kuitenkin runsaasti puhtaasti kaupalliselta pohjalta

toimivia organisaatioita, joiden tehtäviä ei voida käytännössä miltään osin pitää enää yhtenä osana

kunnan hallintoa.

Liikelaitosmuoto on nähty kunnissa houkuttelevana organisaatiomuotona, koska siinä on voitu

yhdistää julkinen omistus ja kunnallispoliittinen päätöksenteko joustavamman organisoitumisen

kanssa. Liikelaitoksen ylijäämä voidaan ohjata kunnallishallinnolle, ja liikelaitoksen päätöksenteko

voidaan perustaa sekä kaupallisille että sosiaalisille kriteereille. Valkaman (2004, 93) mukaan

kunnallista liikelaitosta voidaankin pitää tietynlaisena kunnallisen viraston ja osakeyhtiön

hybridimuotona, myös suhteessa etäisyyteen kunnan poliittisen päätöksenteon piiristä.

Kunnallisia liikelaitoksia on perustettu palvelutoiminnan tehostamiseksi, kustannusvastuun

lisäämiseksi ja sisäisen valvonnan edellytysten parantamiseksi (Meklin & Martikainen 2003, 13).

Kilpailua voidaan hyödyntää myös pelkästään julkisen sektorin sisäisessä tuotannossa. Kun laatu ja

saatavuus ohjaavat palvelujen käyttöä ja tuottavuusnäkökohdat sekä kustannukset otetaan huomioon,

pystyy julkinen valta halutessaan allokoimaan resurssit tehokkaasti. Tällöin merkittävin muutos on

Mäkitalon ja Ruotisen (2006, 20) mukaan se, että resurssien kohdentamisessa suosittaisiin

tehokkaimpia yksiköitä, ei tehottomimpia, kuten nykyisin saattaa hyvinkin tapahtua.
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Perinteisesti liikelaitosmuotoon on kuitenkin organisoitu lähinnä toimintoja, joissa

maksuperusteisuudella ja yksityisillä asiakkailla on ollut suuri asema. Liikelaitosmuotoiseen

organisoimiseen on johtanut myös oman tuotannon kilpailuttaminen yksityisten palveluntarjoajien

kanssa. Sittemmin liikelaitostaminen on usein liittynyt tilaaja – tuottaja -mallin sovellusten

käyttöönottamiseen kunnissa, jolloin on muodostettu sisäisiä liikelaitoksia hoitamaan esimerkiksi

kaupungin tila- ja ruokapalveluja. Liiketoiminnan eriyttämistä on perusteltu niin ikään

kuntakonsernin organisaatiorakenteen selkiyttämisellä ja valmistautumisella tuleviin muutoksiin

kuten yhtiöittämiseen (Sisäasiainministeriö 2006, 13).

Liiketoiminnan luonteen perusteella liikelaitokset voidaan siis jakaa sisäisiin ja ulkoisiin

liikelaitoksiin, joista etenkin kunnan sisäistä liiketoimintaa harjoittavien liikelaitosten suosio on ollut

viime vuosina kasvussa (Teppo 2006). Sisäisiä liikelaitoksia ovat esimerkiksi vain kuntien omista

tilapalveluista vastaavat liikelaitokset. Ulkoiseen kunnalliseen liikelaitokseen liittyvät yleisesti ottaen

seuraavat tunnusmerkit: merkittävä ulkopuolinen myynti, kannattavuuspyrkimys toiminnassa,

investointien rahoituksen kattaminen pitkällä aikavälillä tulorahoituksella, liikelaitoksen ja asiakkaan

suhteen perustuminen sopimukseen ja asiakkaalla oleva harkintavalta liiketoiminnan tuotteiden

hankinnassa. (Sisäasiainministeriö 2006, 13)

Vuonna 2003 sellaisia kunnallisia liikelaitoksia, joiden toiminta oli eriytetty kunnan talousarviossa ja

kirjanpidossa Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ja Kuntaliiton varsinaisen kunnan liikelaitos

-mallin mukaisesti, oli Suomessa 120 kappaletta (Sisäasiainministeriö 2006). Nämä liikelaitokset

sijaitsivat 67 eri kunnassa. Vuoden 2004 lopussa aiemman määritelmän mukaisia kunnallisia

liikelaitoksia oli Kuntaliiton (2005) mukaan noin 130. Muilla tavoin eriytettyjä liikelaitoksia voidaan

kuitenkin arvioida olevan huomattavasti enemmän. Energia- ja vesihuoltolaitosten osalta toiminnan

liikelaitostaminen on johtunut pitkälti laissa säädetystä talouden eriyttämisvaatimuksista. Etenkin

kyseisillä aloilla liikelaitostaminen voidaan usein nähdä myös välivaiheeksi ennen toiminnan

yhtiöittämistä. (Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos 1995, 8)

Esimerkiksi Ruotsissa ja Britanniassa on otettu käyttöön uudet yleishyödylliset osakeyhtiömallit,

jotka voidaan ainakin jossain määrin nähdä vaihtoehdoksi liikelaitostamiselle. Uusien

organisaatiomuotojen avulla on pyritty muun muassa juuri eliminoimaan havaittuja julkisen sektorin

liiketoiminnan kilpailuneutraliteettiongelmia. Brittiläisessä CIC-mallissa5 yleishyödyllisyys

5 Community Interest Company
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tarkoittaa muun muassa voitonjaolle asetettuja rajoituksia. (Tuovinen 2006) Suomessa vastaavia

yhtiömuotoja ei ole toistaiseksi kokeiltu.

Kuviossa 2 on hahmoteltu kunnallisten liikelaitosten kenttää ja niiden asemaa palvelumarkkinoilla.

Kunnalliset liikelaitokset on kuviossa jaettu viiteen ryhmään. Näistä luonnollisten monopolien

ryhmän muodostavat lähinnä vesilaitokset. Toisen merkittävän ryhmän muodostavat energia-alan

liikelaitokset, joista tosin sähköliikelaitosten sähköverkkoliiketoiminta voidaan laskea myös

luonnolliseksi monopoliksi.

          MUUT JULKISEN              ERI SEKTOREIDEN         YKSITYISET ELINKEINON-
          SEKTORIN TOIMIJAT      YHTEENLIITTYMÄT         HARJOITTAJAT

          KUNTAYHTYMÄT JA                  KOLMANNEN SEKTORIN
          NIIDEN LIIKELAITOKSET                 TOIMIJAT

KUNTAPALVELUIDEN MARKKINAT

                 Yksityiset                 Julkisen sektorin                   Kuntakonsernin
                 asiakkaat                 sisäiset asiakkaat                 sisäiset asiakkaat

      Vesiliikelaitokset  Energia-alan    Muut ulkoiset    Sisäiset           Non-profit
                                     liikelaitokset    liikelaitokset     liikelaitokset   liikelaitokset

KUNNALLISET LIIKELAITOKSET

KUNTAKONSERNI

                  KUNNAN OMISTAMAT JA       KUNNAN MUU MAKSU-
                  OSAOMISTAMAT YHTIÖT       PERUSTEINEN TOIMINTA

Kuvio 2: Kunnallisten liikelaitosten asemointi palvelumarkkinoilla.

Kolmas ryhmä ovat muut liikelaitokset, joiden arvioidaan tulevaisuudessa entisestään yleistyvän (ks.

Kuntaliitto 2005). Nämä liikelaitokset voivat huolehtia esimerkiksi päivähoidon,

elinkeinopalveluiden, yhdyskuntapalveluiden tai vaikkapa tiettyjen tietyn erikoisalueen sosiaali- ja
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terveyspalveluiden tuottamisesta. Neljäs eli sisäisten liikelaitosten ryhmä toimii kuntakonsernien

sisällä markkinaohjautuvasti. Myös sisäisten liikelaitosten suosio on ollut viime vuosina kasvussa.

Lopuksi on erotettu omaksi ryhmäkseen vielä ns. non-profit liikelaitokset. Non-profit liikelaitos voi

huolehtia esimerkiksi tietyn alueen pelastustoiminnasta ilman tuottotavoitteita.

Esimerkiksi Tampereen kaupunkikonserniin kuului vuonna 2005 yhteensä seitsemän liikelaitosta.

Näistä Tampereen Sähkölaitos toimii energiatuotannon ja -siirron aloilla, Tampereen Vesi huolehtii

vesihuollosta ja Tampereen aluepelastuslaitos palo- ja pelastustoiminnasta. Tampereen kaupungin

liikennelaitos puolestaan hoitaa joukkoliikennettä Tampereen alueella, Tampereen auto- ja

konekeskus huolehtii kuljetusväline- ja konetoiminnasta, Tampereen Tietotekniikkakeskus tarjoaa

tietotekniikkapalveluita ja Tampereen kaupungin tilakeskus tilapalveluita. Lisäksi kaupunki on

perustanut palvelukeskuksia muun muassa ruokahuollon ja taloushallinnon toimialoille. (Tampereen

kaupungin internetsivut 20.10.2006)

Tampereen liikelaitokset kuuluvat aluepelastuslaitosta lukuun ottamatta konsernihallinnon

liiketoiminta- ja rahoitusryhmän omistajaohjaukseen. Yleisiä omistajapoliittisia tavoitteita ovat

kannattavuus ja kilpailukykyisyys. Liikelaitosten tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin

strategisia tavoitteita ja huolehdittava siitä, että liiketoimintaan liittyvät riskit pysyvät hallinnassa.

(Tampereen kaupunki 2005)

Tampereen kaupungin liikelaitokset on eriytetty jäljempänä esitellyn varsinaisen kunnan liikelaitos

-mallin mukaan. Yksiköt ovat vastuussa toiminnan kannattavuudesta suhteessa toiminnan sitomaan

pääomaan. Taseyksiköiden tulot ja menot eivät sisälly talousarvion käyttötalousosaan, vaan valtuusto

asettaa niille taloudelliset tulostavoitteet, jotka esitetään tuloslaskelmaosassa 6  ja liitetiedoissa 7 .

Tarkemmat taseyksikön tuloksen laskentaa koskevat tiedot sekä investointi-suunnitelmat esitetään

kaupungin talousarvion liitetiedoissa. (Tampereen kaupunki 2005)

Tampereen kaupungin liikelaitoksista esimerkiksi Tampereen Tietotekniikkakeskuksen

merkittävimpiä asiakkaita ovat Tampereen kaupungin konsernihallinto, kaupungin kaikki toimialat ja

liikelaitokset, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Pirkanmaan

sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Tekonivelsairaala Coxa, Pirkanmaan hoitokoti sekä muut

Pirkanmaan kunnat. Näin ollen myös kaupunkikonsernin ulkopuolinen myynti on merkittävää alalla,

6 Peruspääoman tuottotavoite
7 Liikelaitoksen tilikauden yli- tai alijäämä
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jolla on myös runsaasti yksityisen sektorin palvelutarjontaa. (Tampereen kaupungin internetsivut

20.10.2006)

Vuonna 2005 Tampereen kaupungin liikelaitoksissa työskenteli keskimäärin 2 618 henkilöä.

Kyseiseltä vuodelta kaupungin liikelaitokset tulouttivat kaupungille korvauksena peruspääomista

yhteensä 47,5 miljoonaa euroa, joka jäi asetetusta tavoitteesta 1,4 miljoonaa euroa johtuen

sähkölaitoksessa suoritetusta yritysjärjestelystä. Tuloutusta ei suoritettu liikennelaitokselta eikä

aluepelastuslaitokselta. Kaupungin talousarvioon liikelaitoksista sisältyivät lisäksi konsernituki

Tampereen kaupungin liikennelaitokselle sekä Tampereen veden, aluepelastuslaitoksen ja

Tietotekniikkakeskuksen pääomavelkojen ja antolainojen korot. (Tampereen kaupunki 2006)

Eräs mielenkiintoinen näkökohta kunnallisten liikelaitosten suhteen on niiden tuottamat voitot.

Esimerkiksi joulukuussa 2006 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ilmoitti haluavansa asiakasomistajana

osansa Tampereen kaupungin Tietotekniikkakeskuksen voitoista, jotka vuoden 2006 osalta arvioitiin

700 000 – 800 000 euroksi, lähinnä odotukset ylittäneestä kysynnän kasvusta johtuen. Kysymys

voitonjaosta on mielenkiintoinen muun muassa voiton muodostumisen näkökulmasta tarkasteltuna.

(Aamulehti 21.12.2006)

2.3 Liikelaitokset osana kuntakonsernia

Liikelaitostaminen on voitu suorittaa yksinkertaisimmillaan siten, että jonkin viraston nimitys on

vaihdettu liikelaitokseksi. Liikelaitosmuodolle ei siis ole olemassa mitään minimikriteerejä. Toisaalta

esimerkiksi nettobudjetointia voidaan soveltaa myös kunnan virastotyyppisiin yksiköihin. (Valkama

2004, 147) Edes liikelaitoksen johtosäännöllä ei ole pakko antaa liikelaitokselle muita

kuntakonsernin hallintokuntia enemmän itsenäisyyttä. Liikelaitos on siis osa kuntakonsernin taloutta,

ja niinpä liikelaitoksesta tulouttaminen on yksinkertaista kunnan sisäisen rahaliikenteen kyseessä

ollessa (Teppo 2006, 18).

Tehokkaan hallinnon kannalta nettoperiaatteen on katsottu soveltuvan hyvin kunnallisiin

liikelaitoksiin samoin kuin moniin muihin maksurahoitteisiin toimintoihin. Jo nettobudjetoinnin

sinänsä on katsottu siirtävän merkittävästi valtaa valtuustolta kyseessä olevan organisaation johdolle.

Nettobudjetin alaisella liikelaitoksella on siis varsin vapaat kädet varojen käyttämisessä ja talouden

järjestämisessä. (Heuru 2000, 317)
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Myllyntauksen (2001, 6-7) mukaan kunnan liiketoiminta voidaan eriyttää kolmella kuviossa 3

esitellyllä tavalla kirjanpidon ja talousarviosidonnaisuuden suhteen. Kunnan liiketoiminnan

eriyttämisestä ei ole säädetty erikseen kuntalaissa, vaan eriyttämismallien soveltaminen on kuntien ja

kuntayhtymien tehtävänä annettujen suositusten perusteella. Kuntalain nettobudjetointisäännöksen

on katsottu antavan mahdollisuuden liikelaitoksen erillisbudjetointiin ja erilliskirjanpitoon. Täytyy

kuitenkin huomata, että loppujen lopuksi liikelaitos perustetaan osaksi kunnan omaa organisaatiota

eikä se näin ollen muodosta omaa oikeushenkilöään.

Liikelaitoksen eriyttäminen kunnan muusta taloudesta perustuu siis kuntalain nettobudjetointia

koskevaan säännökseen (365/1995, 65§). Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto sekä Suomen

Kuntaliitto ovat antaneet ohjeita ja suosituksia kunnallisen liikelaitoksen talousohjauksen

järjestämisestä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa liikelaitoksen kirjanpidollisesta

käsittelystä kunnallisella liikelaitoksella tarkoitetaan toimintaa, jonka tunnuspiirteitä ovat

kannattavuusperusteinen liiketoiminta, kunnan muita yksikköjä itsenäisempi asema kunnan

talousarviossa sekä erillinen kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntaliiton suosituksessa on puolestaan kuvattu

ja ohjeistettu erilaisia malleja liikelaitoksen toiminnan ja talouden järjestämisestä.

(Sisäasiainministeriö 2006, 11)

Kuntaliiton mukaan kirjanpidollisia eriyttämisvaihtoehtoja ovat kunnan liikelaitos ja muu

taseyksikkö. Ne eroavat toisistaan talousarviokäsittelyn suhteen: kunnan liikelaitos on erillään

kunnan talousarviosta, kun taas muun taseyksikön määrärahat ja tuloarviot otetaan kunnan

talousarvioon. Myös kuviossa 3 esitetty kolmas vaihtoehto, laskennallisesti eriytetty liiketoiminta,

sisältyy kunnan talousarvioon siten, että liiketoiminnan tulot ja menot tai niiden erotus ovat

valtuustoon nähden sitovia. (Myllyntaus 2001, 6)

Laskennallisessa eriytyksessä kunnallisen liikelaitoksen talous eriytetään kunnan kirjanpidossa

muodostamatta siitä kuitenkaan erillistä kirjanpitoyksikköä. Kunnan tilinpäätöksessä esitetään

liikelaitoksen tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Laskennallisessa eriytyksessä ei noudateta

tasejatkuvuutta, vaan mainitut erät liitetään seuraavan tilikauden alussa jäännöspääomaan.

Liikelaitoksen tuloarviot ja määrärahat otetaan mukaan kunnan talousarvioon samaan tapaan kuin

muillekin kunnan tehtäville. Käyttötalous budjetoidaan pääsääntöisesti nettomääräisesti niin, että

sitovia eriä ovat toimintakate ja rahoituserät. Liikelaitoksen investointeihin osoitetaan määrärahat

kunnan talousarviossa. (Sisäasiainministeriö 2006, 11)
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Varsinaisen liikelaitoksen ja taseyksikön eriytys kunnan kirjanpidossa tehdään yhdenmukaisella

tavalla. Kunnan tilinpäätöksessä esitetään liikelaitoksen tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma,

jotka johdetaan suoraan kirjanpidosta. Tasejatkuvuutta noudatetaan liikelaitoksen yli- ja

alijäämäerien osalta siten, että mainitut erät siirtyvät seuraavan tilikauden alussa edellisten tilikausien

yli- tai alijäämiin. (Sisäasiainministeriö 2006, 11)

Sen sijaan talousarviokäsittelyn osalta muu taseyksikkö ja varsinainen kunnan liikelaitos poikkeavat

toisistaan. Muun taseyksikön tuloarviot ja määrärahat otetaan kunnan talousarvioon. Käyttötalous

budjetoidaan pääsääntöisesti nettomääräisesti siten, että sitovia eriä ovat toimintakate ja rahoituserät.

Kunnan talousarviossa osoitetaan määrärahat investointeihin, ja lisäksi taseyksikölle voidaan kunnan

talousarvion rahoitusosassa ottaa määräraha pääomasijoituksiin ja tuloarvio pääoman palautuksiin.

(Sisäasiainministeriö 2006, 11-12)

Kuvio 3: Kunnan liiketoiminnan eriyttämisvaihtoehdot laskentatoimen näkökulmasta tarkasteltuna

(Myllyntaus 2001).

Varsinaisen kunnan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on erillinen osa kunnan talousarviossa

ja -suunnitelmassa. Liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat korvaus kunnan

sijoittamasta pääomasta, kunnan toiminta-avustus kunnalliselle liikelaitokselle, kunnan

pääomasijoitus liikelaitokseen sekä liikelaitoksen kunnalle maksamat pääoman palautukset ja korot.

Muutoin liikelaitos päättää varojensa käytöstä sekä toimintansa ja investointiensa rahoituksesta
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itsenäisesti johtokunnan tai vastaavan toimielimen hyväksymän seuraavan vuoden talousarvion

mukaisesti. (Sisäasiainministeriö 2006, 12)

Tiettyjä erityisaloja koskevien eriyttämissäännösten (vesihuoltolaki 119/2001,

maakaasumarkkinalaki 508/2000 ja sähkömarkkinalaki 386/1996) tavoitteena on selkeyttää kunnan

toimintaa niissä verkostoja ylläpitävissä liiketoiminnoissa, jotka ovat luonteeltaan monopoleja tai

määräävässä markkina-asemassa. Näin ollen pyritään lisäämään liiketoiminnan avoimuutta ja

estämään sitä kautta määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Erityislait ovat olleet omiaan

edistämään kuntien liiketoiminnan eriyttämiskehitystä. (Myllyntaus 2001, 10)

Sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain mukaan sähkö- tai maakaasuliiketoimintaa harjoittava

kunnallinen laitos tai kuntayhtymä tulee eriyttää kirjanpidollisesti kunnasta ja sille tulee laatia

tilikausittain osakeyhtiön tilinpäätöksen kanssa vertailukelpoinen tilinpäätös ja tase. Vesihuoltolain

mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa ja laitoksen on

laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös. Käytännössä kunnat ovat toteuttaneet

eriyttämisvaatimuksen yhtiöittämällä toiminnan tai perustamalla joko laskennallisesti tai

kirjanpidollisesti eriytetyn liikelaitoksen. (Sisäasiainministeriö 2006, 12)

Edellä mainituilla aloilla toimivien kunnallisten liiketoimintojen eriyttämisellä tavoitellaan siis

avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä paljastaisi mahdolliset ristisubventoinnit liikelaitoksiin liittyen.

Ristisubventoinnillahan tarkoitetaan esimerkiksi kilpailua rajoittavaa tilannetta, jossa monopoli- tai

määräävässä markkina-asemassa olevan toimialan voimavaroja käytetään kilpailluilla markkinoilla

toimivan liiketoiminnan tukemiseen. Määräävän markkina-aseman väärinkäytön estämiseksi

maksujen määräämisperusteiden tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvät ja vertailukelpoiset.

Eriyttämisen tavoitteena on parantaa liikelaitosten sekä yhtiö ja osuuskuntamuotoisten yritysten

tilinpäätösinformaation vertailtavuutta. Liiketoimintojen eriyttämisellä on myös havaittu olevan

mainituilla erityisaloilla vaikutuksia toiminnan tehostumiseen, valvonnan lisääntymiseen sekä

kustannusvastuun kasvamiseen. Toimintojen eriyttämisen tarkoituksena on laskentatoimen

näkökulmasta selkeyttää tuloksen laskentaa, kannattavuuden arviointia ja tulosvastuuta sekä lisätä

yleistä organisaation kustannustietoisuutta. Liiketapahtumien kirjautuminen erilliskirjanpitoihin

saattaa lisäksi parantaa myös sisäisen rahaliikenteen valvontaa. (Myllyntaus 2001, 10-11)

Kunnalliset liikelaitokset sijoittuvat organisaatiotyyppinä kunnallisten virastojen ja kunnallisten

yhtiöiden välimaastoon. Näin ollen myös niiden laskentatoimi on tietyssä määrin oma
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erityistapauksensa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kirjanpito-ohjeet ja Kuntaliiton

eriyttämissuositukset eivät sido kuntia niiden perustaessa liikelaitoksia. Jos kunta soveltaa

kuntajaoston kirjanpito-ohjeista poikkeavaa kirjanpitokäytäntöä, on sen kuitenkin noudatettava muun

muassa kuntalakia ja hyvää kirjanpitotapaa (Sisäasiainministeriö 2006, 16).

Kirjanpidolla ja sen käytännöillä on merkitystä myös organisaatioiden johdon laskentatoimeen ja

kustannuslaskentaan, vaikkakin esimerkiksi vain osa kustannuksista on kirjanpidon mukaisia menoja.

Näin ollen ulkoista laskentatoimea koskeva sääntely, kuten kirjanpito-, vero- yms. lainsäädäntö,

ulottuu myös johdon laskentatoimen alueelle esimerkiksi varaston arvostamisen kautta (Vehmanen &

Koskinen 1997, 32). Kun kuntasektorilla siirryttiin 1990-luvun lainsäädännön uudistusten myötä

hallinnollisesta kirjanpidosta liikekirjanpidon soveltamiseen, jäi johdon laskentatoimen kehittäminen

käytännössä kuntien omalle vastuulle. Tammen (2006, 163) mukaan olisi ollut johdonmukaista

panostaa myös johdon laskentatoimen kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen, kun koko kuntien

toiminnan uudistaminen perustui pitkälti johtamisen muutokseen.

2.4 Kilpailuneutraliteetti kunnallisessa liiketoiminnassa

Suppean määrittelyn mukaan kilpailupolitiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla

kilpailuviranomainen puuttuu elinkeinonharjoittajien toimintaan kilpailunrajoituksista annettuun

lakiin nojautuen. Kilpailulainsäädäntö ei suoranaisesti edistä taloudellista kilpailua, vaan se pyrkii

vaikuttamaan välillisesti poistamalla elinkeinonharjoittajien toimintaan liittyviä kilpailunrajoituksia.

Laajemman määrittelyn mukaan kilpailupolitiikalla käsitetään toiminta, jolla pyritään ylläpitämään

markkinamekanismin toimintaa vaikuttamalla elinkeinonharjoittajien toimintaympäristöön ja

viranomaisten päätöksentekoon. Laajan määrittelyn mukaan kilpailupolitiikka kattaa kaikki julkisen

vallan taloudellisen kilpailun luonteeseen vaikuttavat toimet. (Kilpailuvirasto 1995, 6)

Määttä, Frank ja Pääkkönen (2001, 74) määrittelevät kilpailuneutraliteetin tilanteeksi, jossa yhtäkään

palveluntuottajaa ei syrjitä markkinoilla. Deighton-Smithin (2001, 30) mukaan kilpailuneutraliteetti

puolestaan tarkoittaa julkisen ja yksityisen sektorin välisen kilpailun oikeudenmukaisuutta. Trembath

(2002, 5) ulottaa käsitteen jo olemassa olevaksi oletettujen osapuolten lisäksi myös potentiaalisiin

kilpailijoihin. Hänen mukaansa kilpailuneutraliteetti viittaa markkinatilanteeseen, jossa

palveluntuottajien kilpailuedellytykset ovat oikeudenmukaiset esimerkiksi siten, ettei yhdellekään
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palveluntuottajalle anneta muita enemmän verovapauksia eikä yhdenkään toimia säännellä enemmän

kuin toisten.

Kilpailuneutraliteetin toteutuminen edellyttää Valkaman (2004, 253) mukaan, että kilpailevilla

palveluntuottajilla on käytössään yhtäläiset institutionaaliset mahdollisuudet ja rajoitteet

toiminnassaan. Toimivilla markkinoilla tuotteet hinnoitellaan laskentatoimen tuottaman informaation

perusteella. Hintojen muutokset puolestaan ilmentävät muun muassa kyseisen palveluntuottajan

taloudellista tehokkuutta. Kilpailuneutraliteettiongelmien ja kilpailunvääristymien uhat liittyvät

lähinnä institutionaalisiin tekijöihin, kun taas kilpailua rajoittavat toimintatavat liittyvät osapuolten

omaan toimintaan. Kilpailuetuja ja -haittoja suhteessa kilpailijoihinsa voi toimijoille aiheutua sekä

kilpailunvääristymistä että kilpailunrajoituksista.

Kilpailukysymykset ovat relevantteja, kun kunnan palvelutuotantoa vertaillaan muihin toimijoihin

kunnan palveluiden osto- tai myyntitilanteessa. Ostopuolella hankintalainsäädännössä rajataan

kilpailuttamisvelvoitteen ulkopuolelle hankintayksikön oma tuotannollinen toiminta, esimerkiksi

sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava kunnallinen liikelaitos, joka ei muodosta omaa juridisesti

erillistä yksikköään. Sen sijaan kilpailuttamisvelvoite koskee esimerkiksi palvelujen ostoa toisilta

kunnilta, kuntayhtymiltä ja liikelaitoksilta, joiden jäsen tai omistaja kyseinen kunta ei ole. Lisäksi

kilpailuttamista koskevat ostoille asetetut kynnysarvot. (Melin & Paunio 2001; 59, ks. myös

Kaarresalo 2004)

Mäkitalon ja Ruotisen (2006, 19) mukaan julkisten palvelujen monimuotoisuus ja niille asetetut

yhteiskunnalliset tavoitteet vaikuttavat siihen, missä määrin eri toimialoja kannattaa altistaa

markkinatestiin. Esimerkiksi luonnollisten monopolien ydintoimintojen liikelaitostamisella ei

saavuteta kilpailun mukanaan tuomia tehokkuusetuja. Kuitenkin jo välituotepalveluja osaavasti

kilpailuttamalla voidaan saada aikaan huomattaviakin tehokkuushyötyjä.

Siihen, miten pitkälti kunnallinen liikelaitos voi toiminnassaan toteuttaa kilpailuneutraliteettia,

vaikuttavat keskeisesti kaupungin- tai kunnanvaltuuston tekemät linjaukset liikelaitoksen

itsenäisyyden asteesta. Toisin sanoen liikelaitokselle annettavat päätöksentekovaltuudet,

budjettisidonnaisuuden aste, taloudellinen itsenäisyys ja päätöksentekoelimien valinnat vaikuttavat

keskeisesti liikelaitoksen omavastuisuuden ja riippumattomuuden toteutumiseen. Liikelaitosten

kilpailuneutraliteetin toteutumista estää yleisperiaate, jonka mukaan kunnallisten liikelaitosten

suhteen noudatetaan kunnallishallinnon yleisiä säännöksiä. (Valkama 2004, 147) Tiivistetysti

voidaan todeta, että kunnallisten liikelaitosten keskeisten kilpailuneutraliteettiongelmien on katsottu
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johtuvan niiden liiketoimintaympäristöstä ja -mallista, niitä koskevasta sääntelystä sekä varsinaisesta

välittömästä ja välillisestä julkisesta tuesta.

Oma lukunsa kilpailukysymysten suhteen ovat kolmannen sektorin toimijat, joita kunnat ja

Raha-automaattiyhdistys (myöh. RAY) usein tukevat erilaisten avustusten kautta. Erityisesti

hyvinvointipalveluiden tuottamisessa kolmannen sektorin toimijoilla on merkittävä rooli, ja niiden

saamat julkiset tuet voivat aiheuttaa merkittäviä kilpailunvääristymiä kunnallisten palveluiden

markkinoilla, kun avustusta saanut järjestö voi hintakilpailussa hinnoitella palvelunsa

tuotantokustannuksiaan ja markkinahintaa alhaisemmiksi. (Myllymäki 2003, 11) Tällöin avustukset

voivat toimia kolmannen sektorin hyödyksi, yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden

kustannuksella. Usein kolmannen sektorin toimijat kuitenkin toimivat yhteistyössä kuntasektorin

kanssa kunnallisten palvelujen tuottajina.

Julkinen tuki voi yleisten yhteiskunnallisten näkökohtien kannalta olla perusteltua ja hyväksyttävää,

mutta sen edesauttama taloudellinen toiminta voi ajan myötä muuttua kilpailua rajoittavaksi

(Myllymäki 2003, 11). Viime vuosina esimerkiksi juuri RAY onkin muuttanut yhteistyössä

viranomaisten ja Suomen Yrittäjät ry:n kanssa voittovaroistaan jakamiensa avustusten jakoperusteita

paremmin kilpailunäkökohdat huomioon ottaviksi. Avustustoiminnan kilpailuvaikutusten seurantaan

velvoittaa nykyään myös 2000-luvun alussa voimaan tullut erityislaki (valtionavustuslaki 688/2001).

Tämä on esimerkki kilpailupolitiikan toteuttamisesta käsitteen laajassa merkityksessä.

2.5 Kilpailulainsäädäntö

Markkinoilla ilmenevät kilpailunrajoitukset ovat johtaneet siihen, että on jouduttu

kilpailulainsäädännön keinoin valvomaan yritysten kilpailukäyttäytymistä (Koponen ym. 2003, 16).

Taloudellista tehokkuutta ja kuluttajien etua vaalivan kilpailuoikeuden yhteiskunnallinen rooli on

kasvanut viime vuosikymmeninä merkittävästi samalla, kun sen asiallinen soveltamisala on

laajentunut. Nykyään kilpailulakeja sovelletaan useilla sellaisilla taloudellisen toiminnan alueilla,

joiden aiemmin katsottiin kuuluvan julkisen vallan sääntelyn tai tiettyjen erityistoimien piiriin. Hyviä

esimerkkejä tällaisista ovat valtiovallan alla olleet posti- ja teletoiminta sekä energia- ja

liikennesektorit. (Alkio & Wik 2004, 3)



31

Kilpailuoikeuden laajaan määritelmään kuuluvat julkisia yrityksiä koskeva sääntely, julkiset

tukitoimet sekä julkisia hankintoja koskeva sääntely (Alkio & Wik 2004, 5). Kuntasektorilla

taloudellisen kilpailun toteutumista rajoittavat kilpailuolosuhteiltaan epäneutraalit kuntapalvelujen

näennäismarkkinat ja taloudellista kilpailua rajoittavat toimintatavat. Kirjallisuudessa

kilpailuneutraliteetin tavoittelemista on perusteltu toteamalla, ettei ole oikeudenmukaista, että

kunnallinen palveluntuottaja nauttii institutionaalisista kilpailueduista silloin, kun ne kilpailevat

yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Haitallisten kilpailu- ja tehokkuusvaikutustensa ohella kunnallisten toimijoiden tukeminen saattaa

olla myös julkisten resurssien epätarkoituksenmukaista tai jopa suoranaista väärinkäyttämistä. Näin

on esimerkiksi siinä tilanteessa, kun julkisten subventioiden avulla rajoitetaan tehokkaan

palvelutuotannon syntymistä hyvinvointipalveluiden markkinoille. (Valkama 2004, 61)

Kilpailuttamistilanteessa tarjouksen tekijän saaman julkisen tuen vaikutus tulisi eliminoida. Julkinen

tuki sinänsä ei kuitenkaan ole julkisista hankinnoista annetun lain mukainen tarjouksen

hylkäämisperuste (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2004, 20).

Suomen ensimmäinen kilpailulaki, laki talouselämässä esiintyvien kilpailunrajoitusten valvonnasta

(47/1957), tuli voimaan vuonna 1957. Laki perustui julkisuusperiaatteeseen, jonka mukaan

viranomaisten tehtävänä oli selvittää ja rekisteröidä talouselämässä esiintyvät kilpailunrajoitukset.

Tarjouskartellit olivat kiellettyjä ja myös määrähinnat voitiin kieltää yksittäistapauksissa. Lakia

valvomaan perustettiin kartellivirasto. Sittemmin kilpailunrajoituslainsäädäntöä on uudistettu

osittaisuudistuksin kohti yhä tiukempaa suhtautumista taloudellista kilpailua rajoittaviin

toimenpiteisiin. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1997, 14)

Nykyinen laki kilpailunrajoituksista (480/1992, myöh. kilpailunrajoituslaki) tuli voimaan syyskuun

1992 alussa. Siihen tehdyissä osittaisuudistuksissa on täsmennetty kilpailunrajoituslain asiallista

soveltamisalaa sekä kilpailuviraston tarkastusvaltuuksien sisältöä. (Kauppa- ja teollisuusministeriö

1997, 14) Kilpailunrajoituslaki on säädetty turvaamaan ”– – terve ja toimiva taloudellinen kilpailu

vahingollisilta kilpailunrajoituksilta”. Lain soveltamisessa huomiota kiinnitetään ennen kaikkea

kuluttajien etuun sekä elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapauteen perusteettomilta esteiltä ja

rajoituksilta.

Kilpailunrajoituslainsäädännön kautta säännellään elinkeinonharjoittajien toimintaa.

Elinkeinonharjoittajaksi lasketaan lain mukaan luonnollinen henkilö tai yksityinen tai julkinen

oikeushenkilö, joka ammattimaisesti pitää kaupan, ostaa, myy tai muutoin vastiketta vastaan hankkii
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tai luovuttaa tavaroita tai palveluksia. (Laki kilpailunrajoituksista 480/1992, 2§) Kilpailuviraston

toimivalta koskee vain elinkeinonharjoittamista, minkä vuoksi sen mahdollisuus vaikuttaa suoraan

julkisen vallan muutoin aiheuttamiin kilpailunrajoituksiin on merkittävästi vähäisempi (Markkula

1998, 21).

Kilpailunrajoituslaissa (480/1992) määritellään kielletyt kilpailunrajoitukset. Kiellettyjä ovat

sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien

päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka aiheuttavat

merkittävästi kilpailun estymistä, rajoittumista tai vääristymistä. Kunnallisiin liikelaitoksiin voi

liittyä esimerkiksi sellaisten sopimusten, päätösten ja menettelytapojen kieltäminen, joilla asetetaan

toimijat eriarvoiseen asemaan samankaltaisten suoritteiden kyseessä ollessa.

Myös elinkeinonharjoittajan harjoittama määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kielletään

kilpailunrajoituslainsäädännössä. Määräävä markkina-asema katsotaan olevan

elinkeinonharjoittajalla tai niiden yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on sellainen

yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema markkinoilla, että se ohjaa hyödykkeen hintatasoa ja

toimitusehtoja tai muulla vastaavalla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai

jakeluportaalla. (Laki kilpailunrajoituksista 480/1992, 3§)

Erityisaloja kunnallisia liikelaitoksia koskevien eriyttämissäännösten tavoitteena onkin juurin

määräävän markkina-aseman väärinkäytön estäminen ja liiketoiminnan avoimuuden lisääminen.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä voi olla esimerkiksi kohtuuttoman (korkean)

hinnoittelukäytännön soveltaminen tai niin sanottu saalistushinnoittelu, jossa muuttuvat

kustannukset alittavalla hinnoittelulla pyritään poistamaan kilpailua ja kilpailijoita alalta. (Teppo

2006, 32 & 35) Ennen vuonna 1992 säädettyä kilpailunrajoituslakia yleisin kilpailua rajoittava tekijä

Suomessa oli horisontaalinen hintayhteistyö. 1990-luvun puolivälissä kilpailupolitiikan painopiste

siirtyi vahingollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön estämiseen. Käytännössä

kilpailuviranomaiset ovat käsitelleet muun muassa useita luonnollisten monopolien, kuten sähkö- ja

vesilaitosten, aikaansaamia kilpailunrajoituksia. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1997, 73)

Viimeksi Suomen kilpailunrajoituslakia muutettiin 1.5.2004, jolloin kansallinen kilpailunrajoituslaki

harmonisoitiin yhdenmukaiseksi Euroopan yhteisöjen kilpailusäännöstön kanssa. Lainmuutoksen

jälkeen kansallinen kilpailunrajoituslaki kieltää täsmälleen samat menettelyt kuin EY:n

kilpailuoikeus. EY:n kilpailusääntöjen tavoitteena on varmistaa tavaroiden, palvelujen, pääomien ja

henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin alueella. Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on eräs
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Euroopan yhteisöjen kilpailuoikeuden kulmakivistä luotaessa toimivia yhteismarkkinoita. EY:n

kilpailusääntöjen tavoitteena on niin ikään, ettei tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden

toteuttamista estetä yritysten välisillä kilpailunrajoituksilla tai käyttämällä väärin määräävää

markkina-asemaa. (Myllymäki 2003, 58)

Rooman sopimuksen 81 artikla sisältää kielletyt kilpailunrajoitukset ja artikla 82 määräävän

markkina-aseman väärinkäytön kiellon. Julkisista yrityksistä on säädetty EY:n

perustamissopimuksen 86 artiklassa ja julkisesta tuesta 87 artiklassa. EU:n normien pohjalta

Suomessa on säädetty muun muassa laki yritystuen yleisistä ehdoista (786/1997), joka ei kuitenkaan

koske kuntia yleistoimialan mukaan annettujen yritystukien suhteen. Laki koskee kuntia vain silloin,

kun tuki on myönnetty välillisesti valtion varoista. Kuntien omista varoistaan myöntämä tuki jää siis

lain soveltamisalan ulkopuolelle. Myöskään vähämerkityksinen tuki ei kuulu tukien

valvontajärjestelmien alaisuuteen, ja kunnathan myöntävät toimialueestaan johtuen harvemmin

sellaisia tukia, jotka laajamittaisesti vääristäisivät kilpailua EU:n tasolla. (Niemi 2006, 60-61)

Mikäli havaittu kilpailunrajoitus vaikuttaa Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliseen kauppaan,

sovelletaan Euroopan yhteisön asiaa koskevia säännöksiä. Yksinomaan Suomessa vaikuttaviin

kilpailunrajoituksiin puolestaan sovelletaan Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä. Jos tapaukseen

voidaan soveltaa sekä kansallista että EY:n kilpailulainsäädäntöä, saavat EY:n kilpailusäännökset

etusijan kansalliseen lainsäädäntöön verrattuna. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Euroopan

unionin komission suhtautuminen julkisiin palveluihin on ollut varsin kilpailuorientoitunutta.

Suomessa lisäksi muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriö on kannustanut kilpailuttamiseen niin

kutsuttujen hyvinvointipalvelujen järjestämisen suhteen (Myllymäki 2003, 58 & 80).

2.6 Julkisyhteisöt elinkeinonharjoittajina

Elinkeinonharjoittamista koskevan tunnusmerkistön täyttyminen on kilpailunrajoituslain keskeisiä

soveltamisedellytyksiä. Lakia on sovellettu lähtökohtaisesti vain elinkeinonharjoittajiin tai niiden

yhteenliittymiin, toisaalta käsite on kuitenkin tarkoitettu laajaksi (Määttä 2004, 56). Kilpailuviraston

tietojensaantia ja tarkastusoikeuksia koskeva toimivalta voidaan kohdistaa laissa tarkoitettuihin

elinkeinonharjoittajiin, samoin on asia uhka- ja seuraamusmaksujen kohdentamisen suhteen

(Lindberg 2006, 17-18).
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Lindbergin (2006, 35-36) mukaan kilpailunrajoituslain vaikeimpia soveltamisongelmia aiheuttavat

tilanteet, joissa joudutaan arvioimaan julkisyhteisöjen asemaa markkinoilla: onko toiminta

elinkeinonharjoittamista, julkisen vallan käyttöä vai viranomaistoimintaa. Kilpailunrajoituslain

aiemmat perustelut rajaavat lain soveltamisen ulkopuolelle julkisyhteisöjen lakisääteiset toiminnot

kuten kuntien terveys- ja sosiaalihuollon sekä koulutoimen. Lisäksi kilpailuneuvosto on linjannut,

ettei laki koske viranomaistoimintaa, ja ettei julkisen vallan käyttö ole lain tarkoittamaa

elinkeinotoimintaa.

Sillä, missä muodossa julkisyhteisö markkinoilla toimii, ei ole ollut Lindbergin (2006, 36) mukaan

ratkaisevaa merkitystä elinkeinonharjoittamisen tulkinnan kannalta. Kilpailunrajoituslakia on

sovellettu valtion tai kuntien kokonaan tai osaksi omistamien yhtiöiden harjoittamaan toimintaan,

mutta toisaalta myös julkisyhteisön muussa kuin yhtiö- tai liikelaitosmuodossa harjoittama toiminta

on voitu tulkita elinkeinonharjoittamiseksi. Piekkolan (2003, 136) mukaan julkisyhteisön tulkinta

elinkeinonharjoittajaksi on Suomessa keskimäärin selvästi tiukempaa kuin muissa EU-maissa.

Julkisyhteisöjen toimintaa voidaan arvioida kilpailuneutraliteetin näkökulmasta esimerkiksi sillä

perusteella, voisiko vastaavaa toimintaa harjoittaa yksityinen toimija. Mikäli yksityiset

elinkeinonharjoittajat voisivat harjoittaa kyseistä toimintaa, voidaan tämän katsoa johtavan

tulkintaan elinkeinonharjoittamiseksi. Ratkaisukäytäntö on kuitenkin ollut melko epäyhtenäistä, ja

ratkaisu on voinut olla päinvastainenkin, jos julkisyhteisön toiminta ei ole selkeästi aiheuttanut

markkinahäiriöitä tai ulottunut yksityisen liiketoiminnallisuuden puolelle. (Lindberg 2006, 36-37)

Kilpailunrajoituslain mukaan myös kuntien kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt ja laitokset voivat

olla lain tarkoittamia elinkeinonharjoittajia. Elinkeinonharjoittajan toiminnan luonteen kriteereiksi

laissa mainitaan ammattimaisuus, taloudelliseen tulokseen tähtääminen sekä vastikkeellisuus.

Kriteereistä on lain soveltamiskäytännössä korostunut etenkin toiminnan vastikkeellisuus,

vaikkakaan pelkkä kunnallisen toiminnan vastikkeellisuus ei vielä tarkoita elinkeinonharjoittajaksi

tulkitsemista. (Lindberg 2006, 32-33)

Esimerkiksi valtion liikelaitoksia on pidetty elinkeinonharjoittajina. Tällöin on viitattu muun muassa

siihen, että kysymyksessä on omilla tuloillaan toimeentuleva laitos, mikä merkitsee sen käyttävän

vähintäänkin omakustannusperusteista hinnoittelua. Valtion liikelaitoksille on myös asetettu

omistajan eli valtion taholta tiettyjä tuloutusvaatimuksia. Tärkeää on huomata, että

oikeuskäytännössä esimerkiksi kuntien toimintojen lakisääteisyyttä ei ole katsottu esteeksi

elinkeinonharjoittamiseksi tulkitsemiselle. (Määttä 2004, 57 & 62)
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Myös kuntien harjoittama vastikkeellinen liiketoiminta on tulkittu ratkaisukäytännössä lähes

poikkeuksetta kilpailunrajoituslain tarkoittamaksi elinkeinonharjoittamiseksi. Näin etenkin silloin,

kun kyseistä toimintaa ei säädellä lainkaan erityislainsäädännöllä. Mikäli erityislainsäädäntö taas on

jollain tavalla velvoittavasti vaikuttanut tai ohjannut kunnan toimintaa, on tulkinta vaatinut

kokonaisvaltaista tilannearviota. Mielenkiintoisen tilanteen elinkeinonharjoittajaksi tulkitsemisen

suhteen muodostavat julkiyhteisöjen kasvavassa määrin suorittamat ulkoistamiset, myös

viranomaistoimintojen suhteen. Näissä tapauksessa yksi keskeinen arviointikriteeri on maksujen

määrittäjä ja niiden määrittämistapa. (Lindberg 2006, 38 & 52)

Ratkaisukäytännössään Kilpailuvirasto on linjannut elinkeinonharjoittamisen käsitettä esimerkiksi

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin Laboratoriokeskuksen toimintaa koskeneessa asiakokonaisuudessa.

Siinä Kilpailuvirasto ulotti tarkastelunsa myös kuntien ja kuntayhtymien toiminnan

markkinaehtoistamisen ja yksityisille markkinoille laajentamisen yleisempään arvioimiseen.

Kilpailuviraston tulkintaa ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu tuomioistuinkäsittelyssä.

(Kilpailuviraston ratkaisu 24.5.2002)

Kun kunta saattaa tuotantonsa markkinatyyppiseen ympäristöön, vaikka vain sisäiseenkin, ja

uudistaa samalla tuotannon ohjausvälineensä tyypillisiin markkinasignaaleihin perustuviksi, toiminta

muuttuu Kilpailuviraston Laboratoriokeskuksen tapauksessa tekemän linjauksen mukaan

markkinaympäristössä harjoitettavaa elinkeinotoimintaa asiallisesti vastaavaksi. Selkeän tilaajan ja

tuottajan erottaminen kunnan organisaatiossa ja näiden välisen suhteen muuttaminen

markkinatyyppiseksi sopimiseksi, toiminnallisten normien sijasta, tekee siis tuotanto-organisaatiosta

Kilpailuviraston linjauksen mukaan kilpailunrajoituslaissa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan.

(Kilpailuviraston ratkaisu 24.5.2002) Linjaus on merkittävä tulevaisuudessa, kun oletetaan

liikelaitosten yleistyvän ja laajentuvan yhä uusien toimialojen markkinoille.

2.7 Kilpailun edistäminen

Markkinataloudellisen kilpailun toimivuus on yhteiskunnan taloudellisen suorituskyvyn kannalta

keskeisimpiä asioita. Taloudellinen kilpailu on Suomen talousjärjestelmässä tullut yhä

merkittävämmäksi tekijäksi, ja samalla myös kilpailupolitiikan merkitys talouspolitiikassa on

kasvanut muun muassa taloudellisen kehityksen, resurssien tehokkaan allokaation ja demokraattisen
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yhteiskunnan turvaamisen näkökulmista. Näin ollen myös kilpailunrajoitusten ja -vääristymien sekä

niiden vaikutusten tunnistaminen on entistä tärkeämpää. (Koponen ym. 2003, 5 & 8-9)

Kilpailun edistäminen on noussut entistä ajankohtaisemmaksi aiheeksi myös kansainvälisessä

keskustelussa. Esimerkiksi OECD:ssä pohditaan kilpailunäkökohtia säännöllisesti. Kilpailun

edistämisen tavoitteita kilpailunrajoitustapausten ohella pitävät asialistalla myös

kilpailuviranomaisten maailmanlaajuinen yhteistyöorganisaatio ICN 8  sekä EU:n jäsenmaiden

välinen verkosto ECN9. (Kilpailuvirasto 2001)

Yksityistämiskehityksen myötä valtiolla ja kunnilla on merkittävä rooli myös kilpailullisilla

markkinoilla lähinnä omistamiensa tai osaomistamiensa yhtiöiden ja liikelaitostensa kautta. Valtion

liikelaitoksilla ja yhtiöillä on huomattava asema monien alojen markkinoilla, kunnat ovat puolestaan

päävastuussa perus- ja hyvinvointipalvelujen järjestämisestä asukkailleen. Kilpailunäkökohdat

yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä ovat näin ollen tulossa entistä tärkeämmiksi ja

ajankohtaisemmiksi. (OECD 2003, 115)

Kilpailunvääristymillä voi olla vaikutuksia molempiin suuntiin, eli ne voivat muodostaa kunnalliselle

toimijalle sekä kilpailuetuja että kilpailuhaittoja suhteessa kilpailijoihin. Esimerkiksi kunnan

toiminnan luonteesta johtuen sen liiketoimintaan kohdistuu rajoitteita, jotka eivät anna kunnan

palvelutuotannolle tai liiketoiminnalle samanlaisia toimintamahdollisuuksia ja -vapauksia kuin mitä

yksityisen sektorin toimijoilla on käytössään. (Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos 1995, 27)

Kilpailun edistämisen näkökulmasta tavoitteena on varmistaa toimivan kilpailun edellytykset

yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuotannon välillä. Tämä on keskeistä etenkin, kun julkisia

palveluita on alettu avata kilpailulle ja toisaalta, kun julkinen tuotanto on laajentunut alueille, joilla

aiemmin on toiminut vain yksityisiä yrityksiä tai kolmannen sektorin toimijoita. Kilpailun

edistäminen liittyy läheisesti tehokkuuden edistämiseen, eri sektoreiden rajat ylittäen. Tavoitteena on

luoda sellainen kilpailuympäristö, joka on tasapuolinen ja vapaa keinotekoisista alalle tulemisen

esteistä (Markkula 1998, 8). Painopiste kilpailun edistämisessä on selkeästi siirtymässä valtion

liiketoiminnan tarkastelusta kunnalliseen tuotantotoimintaan. Muun muassa kuntien talousvaikeudet,

väestön ikääntyminen ja muut ajankohtaiset haasteet luovat paineita uusille ratkaisuille, joiden yksi

keskeinen linja on kunnallisten palvelujen markkinaehtoistaminen. (Virtanen 2005)

8 International Competition Network
9 European Competition Network
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”Kilpailun edistämisellä pyritään vaikuttamaan kilpailua haittaaviin rakenteisiin,

säädöksiin ja toimintatapoihin. Tavoitteena on, etteivät esimerkiksi julkisyhteisöjen

toimintatavat, mukaan lukien niiden oma elinkeinotoiminta, vääristäisi ja rajoittaisi

kilpailua vaan päinvastoin lisäisivät toimivan kilpailun edellytyksiä. Keskeistä

kilpailun edistämisessä on se, että lainsäädäntöä kehitettäessä kilpailunäkökulma

huomioitaisiin mahdollisimman kattavasti ja jo varhaisessa vaiheessa.”

(Kilpailuvirasto 2001)

Useimmiten kilpailunrajoitukset käsitetään yritysten aikaansaamiksi yksipuolisiksi tai yritysten

välisiksi kilpailunrajoituksiksi. Kuitenkin yritysten toiminnan ohella myös esimerkiksi lait, asetukset,

hallinnolliset määräykset ja julkisen sektorin toimijoiden toimintatavat saattavat haitata

markkinoiden toimintaa. Näihin nk. julkisiin kilpailunrajoituksiin ei pääsääntöisesti voida soveltaa

kilpailunrajoituslakia, sillä julkisen vallan käyttö perustuu aina erityislainsäädäntöön, joka

puolestaan ohittaa yleislain luonteisen kilpailunrajoituslain. Julkiset kilpailunrajoitukset ovatkin

luonteeltaan lähinnä sääntelyteoreettisia tai oikeuspoliittisia ongelmia. Toisaalta yksityisten ja

julkisten kilpailunrajoitusten rajanveto on kuitenkin ainakin jossain määrin hämärtymässä. (Määttä

2004, 25 & 53)

Kilpailunrajoituslakia sovelletaan kuitenkin sellaisiin kilpailunrajoituksiin, joita julkisyhteisöt, kuten

valtio ja kunnat, ovat aikaansaaneet elinkeinotoiminnassaan 10 . Tällaisina kilpailunrajoituksina

voidaan viitata kunnallisten sähkö-, kaasu- ja vesilaitosten toimintaan, jolloin on siis erityisesti

noussut esille määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. (Määttä 2004, 26) Kilpailunrajoituslain

soveltamisalan ulkopuolelle jääviin julkisen vallan aiheuttamiin kilpailuongelmiin voidaan yrittää

vaikuttaa aloitteiden, suositusten, lainsäädännön kehittämisen ja yleisen mielipideilmaston

muokkaamisen kautta (Markkula 1998, 21).

Julkiset kilpailunrajoitukset voidaan Kilpailuviraston (2001) mukaan jakaa kolmeen luokkaan:

1. Rakenteelliset esteet, jotka estävät tai vaikeuttavat markkinoille pääsyä tai aiheuttavat

markkinoilta poistumista. Esimerkkejä rakenteellisista esteistä ovat yksinoikeudet,

tarveharkintaan perustuvat toimiluvat, tekniset standardit, ammattitaitovaatimukset ja

kaavoitus.

10 Vrt. elinkeinonharjoittajan käsite
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2. Toiminnalliset esteet, joiden kautta julkinen valta rajoittaa tai ohjaa yritysten kilpailukeinojen

käyttöä markkinoilla. Esimerkki toiminnallisista esteistä on mainonnan kieltäminen tietyiltä

elinkeinonharjoittajilta.

3. Välillinen sääntely, jonka kautta voidaan vaikuttaa yritysten kannattavuuteen. Esimerkkejä

välillisestä sääntelystä ovat julkiset tuet ja välillinen verotus.

Kunnallisten liikelaitosten suhteen edellä esitetyn jaottelun mukaisesti kyseeseen voivat tulla

esimerkiksi välillisen sääntelyn keinoista julkiset tuet eri muodoissaan, jotka ovat tämän tutkimuksen

mielenkiinnon keskeinen kohde. Julkisilla tuilla voi olla merkittäviä välillisiä tai välittömiä

vaikutuksia kilpailun toteutumiseen kunnallisen liikelaitoksen toimialan markkinoilla. Luonnollisesti

myös esimerkiksi sääntelyllä, verotuksella ja julkisen toiminnan erityispiirteillä voi olla

merkittäviäkin kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

Erityisesti kunnille palveluja myyvät tai sen toimintojen kanssa kilpailevat yksityiset

elinkeinonharjoittajat ovat vaatineet useissa eri yhteyksissä kustannuslaskennan perusteiden

yhtenäistämistä kuntasektorilla. Usein on esitetty väitteitä siitä, etteivät kuntasektorin

palveluntuottajat ole tuotteistaneet palvelujaan riittävästi ja jos olisivatkin, niin eivät ole ainakaan

laskeneet palvelujensa todellisia tuotantokustannuksia. Tämän puolestaan on automaattisesti katsottu

heijastuvan niiden hinnoitteluun. (Melin & Linnakko 2003, 7)

Aiemmin kilpailunrajoituslaissa ollut 9 § mahdollisti Kilpailuviraston ja Markkinaoikeuden

puuttumisen menettelytapoihin, jotka ”– – terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta

sopimattomalla tavalla vaikuttavat hyödykkeiden hinnan muodostukseen”. Käytännössä pykälä koski

julkisia tukia ja niiden mahdollistamaa, kilpailua rajoittavaa alihinnoittelua, joka ei edellyttänyt

määräävää markkina-asemaa. Kilpailunrajoituslain 9 §:n mukaan ei pystytty kieltämään julkisen tuen

myöntämistä, sen sijaan tuen saaneen yhteisön aikaansaamaan markkinahäiriöön voitiin puuttua.

(Myllymäki 2003, 56)

Julkisen vallan aikaansaamia kilpailunrajoituksia koskevia aloitteita tehdessään ja lausuntoja

antaessaan Kilpailuvirasto tarkasteli tilannetta aiemmin usein käyttäen hyväksi juuri

kilpailunrajoituslain 9 §:n yleislauseketta. Sen mukaan julkisella kilpailunrajoituksella katsottiin

olevan vahingollisia vaikutuksia, mikäli se vähensi elinkeinoelämän tehokkuutta taikka esti tai

vaikeutti toisen elinkeinon harjoittamista. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1997, 74) Vuoden 2004

kilpailunrajoituslain uudistamisen yhteydessä 9 §:n yleislausekkeesta luovuttiin. Tämä vaikeutti

entisestään Kilpailuviraston ja Markkinaoikeuden puuttumista monimutkaisiin julkisten tukien ja
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alihinnoittelun aiheuttamiin kilpailunrajoituksiin tilanteissa, joihin ei liity määräävää

markkina-asemaa.

Julkisiin tukiin ja alihinnoittelutapauksiin vaikutetaankin lakimuutoksen jälkeen lähinnä

Kilpailuviraston tekemien aloitteiden, suositusten ja eri tahojen kanssa tehdyn yhteistyön avulla.

Kilpailunrajoituslainsäädännön avulla voidaan puuttua lähinnä kuntien määräävässä

markkina-asemassa olevaan elinkeinotoimintaan sekä tiettyihin muihin julkisten

elinkeinonharjoittajien kiellettyihin toimintatapoihin. Kunnallisten liikelaitosten

kilpailuneutraliteetin edistäminen on pääosiltaan useiden osapuolten toimesta tapahtuvaa kilpailun

edistämistä eikä niinkään kilpailuviranomaisen kilpailunvalvontaa.
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3 JULKINEN TUKI JA SEN LÄPINÄKYMÄTTÖMYYS

Kunnallisten liikelaitosten sääntelystä ja niiden toimintaympäristön piirteistä aiheutuu tiettyjä

taloudellisia vaikutuksia. Nämä vääristävät kilpailua, mikäli ne toteutuvat eri asteisesti tai muutoin

eri tavoin eri sektoreiden toimijoiden suhteen. On kuitenkin huomattava, että kilpailun vääristyminen

voi tietyissä olosuhteissa olla hyödyllistä koko yhteiskunnan kannalta, ja että erilaiset rajoitukset ja

sääntely voivat myös lisätä kilpailua (Virtanen 2005). Pääsääntöisesti sääntely kuitenkin rajoittaa

kilpailua, ja kilpailun vääristyminen on haitallista kuntakontekstissa: kilpailun vääristyminen suosii

yleensä kunnallista toimijaa, mikä puolestaan estää vaihtoehtoisten tuottajien syntymisen ja

tulemisen markkinoille, ja sitä kautta aiheuttaa kilpailu- ja tehokkuushaittoja.

Tutkimuksessa käytetyn aineiston perusteella voidaan todeta, että keskeisimmät kunnallisten

liikelaitosten kilpailun tasapuolisuuden kipupisteet liittyvät verotukseen11, hankintalainsäädäntöön,

julkisen sektorin kilpailutuskäytäntöihin, välittömiin ja välillisiin julkisiin tukiin, ristisubventioihin,

liiketaloudellisesti kannattamattomista tehtävistä maksettuihin korvauksiin, investointi- ja

liikeriskeihin, sijoitetulle pääomalle asetettuihin tuottovaatimuksiin, aloittavan taseen

muodostamiseen ja liiketoiminnan rahoittamiseen. Yleisesti ottaen myös kunnallisen liikelaitoksen

rooli osana julkista sektoria ja kuntakonsernia aiheuttaa riskejä kilpailunvääristymien toteutumiselle.

Nämä riskit voivat liittyä esimerkiksi julkista hallintoa koskevaan sääntelyyn, periaatteisiin ja

arvoihin, liikelaitoksen poliittiseen kontrolliin, kunnan päätöksentekojärjestelmään sekä kunnan

toimialaa ja -aluetta koskevaan sääntelyyn. (Marjamaa 2006)

Laskentatoimen näkökulmasta kunnallisten liikelaitosten kilpailullisten ongelmien keskiössä

välittömän ja välillisen julkisen tuen kannalta ovat kehittymätön kustannuslaskenta, sijoitetun

pääoman tuottovaatimuksen asettaminen sekä läpinäkymättömyys niin aloittavan taseen erien

arvostamisen, kustannuslaskennan, hinnoittelun kuin raportoinninkin suhteen. (Marjamaa 2006)

Tässä luvussa keskitytään tutkimusongelman mukaisesti tarkastelemaan julkisen tuen ja sen

läpinäkymättömyyden aiheuttamia välittömiä ja välillisiä kilpailuvaikutuksia. Kaksi muuta

kilpailullisten ongelmien osa-aluetta, julkisen omistuksen vaikutukset sekä julkisen toiminnan

erityispiirteet12, jätetään tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

11 So. tulovero, arvonlisävero, kiinteistövero
12 Esim. poliittinen päätöksenteko vs. liiketaloudelliset periaatteet
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Tarkkoja rajoja kilpailun tasapuolisuuden eri uhkien luokkien välille on vaikea vetää. Tässä

tutkimuksessa on käsitelty tutkimusasetelman kannalta tarkoituksenmukaiseksi arvioituja julkisen

tuen piiriin tulkittuja asioita sekä välittömiin että välillisiin julkisiin tukiin ja niiden

kilpailuvaikutuksiin liittyen. Esimerkiksi kunnallisen liikelaitoksen aloittavan taseen muodostaminen,

kunnan asettamat sijoitetun pääoman tuottovaatimukset sekä osin myös liikelaitoksen rahoitukselliset

kilpailuedut on laskettu julkisen tuen piiriin kuuluvaksi muun muassa kunnan omien

vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta arvioiden13.

3.1 Julkisen tuen muodoista

Tilanteessa, jossa kunnallinen liiketoiminta laajenee jo toimiville markkinoille, syntyy helposti

kritiikkiä julkisen toimijan kilpailuedusta kuten esimerkiksi toiminnan laajuuden tuottamista eduista,

kustannusten verorahoituksesta ja kustannuslaskennan tulkinnanvaraisuuksista. Julkinen tuki voi

sinänsä olla yleisten periaatteiden kannalta hyväksyttävää, mutta sen mahdollistama taloudellinen

toiminta voi muuttua ajan myötä kilpailua rajoittavaksi (Melin & Paunio 2001, 82).

Erimielisyyttä esiintyy siitä, tulisiko kuntien tulla jo toimiville palvelumarkkinoille laisinkaan vai

tulisiko sen tyytyä omien sisäisten ohjaus- ja laskentajärjestelmiensä kehittämiseen. Yksityisen,

julkisen ja kolmannen sektorin hyväksyttävien roolien määrittely yhteiskunnan eri osa-alueilla onkin

laajemman yhteiskuntapoliittisen tarkastelun aihe (ks. esim. Powell & Clemens 1998). Esimerkiksi

taloustieteen SCP-kehikossa 14  (structure-conduct-performance), julkiset tuet ja verotus kuuluvat

markkinajärjestelmän ulkopuolelta tuleviin vaikutuksiin, jotka kuvaavat julkista valtaa käyttävien

yksiköiden arvovalintoja (Melin & Paunio 2001, 15 & 79).

Kunnallisten liikelaitosten toimintaa markkinoilla on arvosteltu läpinäkyvyyden puutteesta.

Läpinäkymättömyys mahdollistaa esimerkiksi liiketoiminnan tukemisen julkisten subventioiden

avulla tai monopoli- ja määräävässä markkina-asemassa olevan toimialan voimavarojen käytön

kunnallisen liikelaitoksen liiketoiminnan tukemiseen kilpailluilla markkinoilla. Kuntia on myös

syytetty kohtuuttomasta hinnoittelusta ja kunnan organisaation resurssien vastikkeettomasta

käyttämisestä liikelaitoksen toiminnassa. (Sisäasiainministeriö 2006)

13 Vrt. esim. verotus
14 1950-luvulla kehitetty viitekehys sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoiden tarkastelemiseen
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Kustannuslaskennan käsitteistön ja käytäntöjen vakiintumattomuus voi altistaa

kilpailuneutraliteettiongelmille ja kilpailua rajoittaville toimintatavoille. Valkaman (2004, 248)

mukaan kilpailun tasapuolisempi toteutuminen edellyttäisi omakustannusperiaatteen sisällön

tarkempaa määrittelyä ja terminologian yhtenäistämistä kunnallisen liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Täydellisen kattavaa kustannusten kohdistamismenetelmää ei kuitenkaan ole edes mahdollista luoda.

Tämä on havaittu aiemmissa tutkimuksissa, joissa on todettu omakustannusperiaatteen mukaisten

laskentakaavojen epäonnistuneen kustannuslaskennan yhdenmukaistamisessa.

Laissa julkisista hankinnoista (1505/1992, 6§, myöh. hankintalaki) todetaan kunnan oman yksikön

mukanaolosta kilpailutuksessa seuraavaa:

”Ehdokkaita ja tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä kaikissa

hankintamenettelyn vaiheissa. Jos ehdokkaana tai tarjouksen tekijänä on

hankintayksikön omistama yhteisö tai laitos, on sitä kohdeltava samoin kuin muitakin

ehdokkaita ja tarjoajia.”

Kilpailuttamista koskevat säädökset eivät siis millään tavalla rajoita kunnan oman organisaation

mukanaoloa hankintakilpailussa. Kustannuslaskennan kannalta syntyy kuitenkin tällöin ongelmia,

koska koko kuntaorganisaation tuomien etujen olemassaolo tai niiden puuttuminen tulisi olla

tunnistettavissa oman työn hinnasta esitettävässä laskelmassa. Oman yksikön tarjouksessa ei saa olla

piiloon jäävää subventiota vaan kaiken on oltava näkyvissä tarjouskilpailun hinnoissa.

(Kilpailuttamisen pelisäännöt 2002, 48)

Julkisen sektorin roolia on perinteisesti korostettu niin sanottujen meriittihyödykkeiden tarjoamisessa.

Meriittihyödykkeiden kulutuksesta katsotaan koituvan hyvinvoinnin lisäystä positiivisten

ulkovaikutusten vuoksi, millä perustellaan niiden kysynnän kasvattamista julkisten subventioiden

avulla. Meriittihyödykkeet nähdään usein hyvinvointivaltion ydinpalveluina, jotka ovat keskeisessä

asemassa kunnallisessa palvelutuotannossa. Myös meriittihyödykkeiden tuottamisessa voidaan

nykykäsityksen mukaan käyttää hyväksi markkinaehtoisia toimintatapoja. (Kilpailuvirasto 2001, 15)

Julkinen rahoitustuki tarkoittaa eri julkisista rahoituslähteistä elinkeinonharjoittajille suuntautuvaa

tukea. Julkista rahoitustukea ovat esimerkiksi välittömät valtion tuet, valtion eri yhteisöjen

myöntämät tuet sekä kuntien tuet. Julkista tukea arvioidessa päädytään yleensä johtopäätökseen, että

julkinen tuki on kilpailuolosuhteissa periaatteessa aina kilpailua vääristävää. On myös tärkeää

huomata, että kun tuella ei ole positiivisia hyvinvointivaikutuksia, niin yhteiskunnan tukeen
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kohdistama rahallinen meno on aina suurempi kuin tuen avulla aikaansaatu hyöty. (Kilpailuvirasto

1995, 7)

Julkinen tuki parantaa tukea vastaanottaneen elinkeinonharjoittajan toimintaedellytyksiä suhteessa

muihin elinkeinonharjoittajiin, jotka eivät saa vastaavaa tukea. Esimerkiksi investointeihin suunnattu

tuki vähentää niihin liittyviä riskejä, ja siirtää riskeistä osan julkiselle toimijalle. Kilpailullisia

vaikutuksia seuraa myös siitä, että julkinen tuki alentaa tuotantokustannuksia, mikä mahdollistaa tuen

saajan hintojen alentamisen tai voittojen kasvattamisen. Periaatteessa elinkeinonharjoittajan ei tulisi

voida hinnoitella tuotteitaan alle todellisten tuotantokustannusten ainakaan pidemmällä aikavälillä.

(Kilpailuvirasto 1995, 7)

Julkisten tukien vaikutuksesta tuen saajiin kohdistuva kilpailupaine vähenee samalla kun

pääomamarkkinoiden asettamat rajoitteet alenevat, mikä puolestaan lisää tehottomuutta

elinkeinonharjoittajan toiminnassa. Pitkällä aikavälillä tuettu yritys menettää kilpailuedellytyksiään

ja voi pysyä markkinoilla ainoastaan kasvavan tuen turvin. Tuen kilpailua vääristäviä vaikutuksia

voidaan vähentää vaatimalla vastikkeellisuutta tai ulottamalla mahdollisuus tukeen kaikkiin

kyseisillä markkinoilla toimiviin yhtäläisin ehdoin. (Kilpailuvirasto 1995, 8-16)

Kilpailuneutraliteettia on mahdollista edistää myös esimerkiksi muuttamalla tuotantoon suunnattuja

tukia tulonsiirroiksi (Melin & Paunio 2001, 83).

Mikäli kunnallinen liikelaitos hoitaa sekä viranomaistehtäviä että liiketoimintaa, voi kilpailu

vääristyä viranomaistehtävien hoidosta maksettavien korvausten johdosta. Eräs keino kilpailun

tasapuolisuuden varmistamiseksi onkin maksaa julkista tukea, liiketoiminnan vakiinnuttua,

ainoastaan suoritetuista, tarkkaan määritellyistä julkisista tehtävistä. Esimerkiksi Euroopan unionin

komission päätöksen (2005) mukaan jäsenvaltioiden yritykselle julkisten palvelujen suorittamisesta

maksamien korvausten kriteerit ovat seuraavat:

1. Tuensaajana olevan yrityksen tehtäväksi on tosiasiallisesti annettava julkisen palvelun

velvoitteiden täyttäminen, ja nämä velvoitteet on määriteltävä selvästi.

2. Parametrit, joiden perusteella korvaus lasketaan, on etukäteen vahvistettava objektiivisesti ja

läpinäkyvästi.

3. Korvaus ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen, jotta voidaan kattaa kaikki ne kustannukset tai osa

niistä kustannuksista, joita julkisen palvelun velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa, kun otetaan

huomioon kyseisestä toiminnasta saadut tulot ja kyseisten velvoitteiden täyttämisestä saatava

kohtuullinen tuotto.



44

4. Muussa kuin hankintalainsäädännön mukaisessa kilpailuttamistilanteessa korvauksen taso

määritellään tarkastelemalla sellaisia kustannuksia, joita hyvin johdetulle ja asetettujen

julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisen kannalta riittävillä välineillä varustetulle

keskivertoyritykselle aiheutuisi kyseisten velvoitteiden täyttämisestä.

3.2 Julkinen tuki kilpailuongelmana

Kun kuntien palvelutuotantoa avataan kilpailulle, syntyy tarvetta tarjota omaa tuotantokapasiteettia

ulkopuolisille kuten esimerkiksi muille kunnille. Julkisen sektorin organisaation toimiessa

markkinoilla syntyy helposti kilpailullisia ongelmia verrattaessa kunnallista toimijaa yksityisiin

yrityksiin. Tilanne on sama, kun kunnan oman palvelutuotannon kilpailukykyä mitataan

kilpailuttamalla. Näissä tilanteissa tulee olla osoitettavissa, ettei kyse ole alihinnoittelusta tai

ristisubventoinnista. (Alkio & Wik 2004, 821). Tässä kappaleessa esitetään kolme tapausesimerkkiä

kunnallisten liikelaitosten kilpailullisista ongelmista. Esimerkit on valittu sekä kilpailuoikeuden

soveltamisen että yleisemmän tason kilpailun edistämisen näkökulmista.

Markkinoille pyrkivien organisaatioiden näkökulmasta markkinoilla pääsyn tulisi olla riippuvainen

taloudellisen toiminnan eli toimialan ”luonnollisista” esteistä, kuten esimerkiksi palveluntuottajan

ylivertaisesta tietotaidosta, ja olla siten vapaa yhteiskunnan rakentamista ”keinotekoisista” esteistä.

Hyvä esimerkki tällaisista keinotekoisista esteistä ovat yksittäisen tuottajan julkiselta vallalta saamat

tuet esimerkiksi edullisemman rahoituksen, merkittävän alkupääoman tai välittömien, toimintaan

suunnattujen tukien muodossa. (Melin & Paunio 2001, 15)

Käytännössä kunnallisen palvelutuotannon kustannuslaskennan linjaukset kilpailun kannalta

oikeudenmukaisen hinnoittelun saavuttamiseksi ovat vaikeita kysymyksiä. Tuotantotoimintojen

pitäminen oman organisaation piirissä luonteeltaan kokonaan tai osittain sisäisten palvelujen osalta

antaa kunnalle luonnollisesti mahdollisuuksia vaikuttaa itse hintatasoon ja hillitä paikallisten

markkinahintojen nousupaineita (Kallio ym. 2006). Kustannuslaskennan kehittymättömyys ja

hinnoittelun läpinäkymättömyys voivat tukea määräävässä markkina-asemassa olevan liikelaitoksen

kohtuuttoman korkeaa hinnoittelua sekä tuotto- ja tuloutustasoa tai vastaavasti läpinäkymättömästi

tuetun toiminnan alihinnoittelua.
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Esimerkiksi kohtuuton hinnoittelu on kilpailunrajoituslaissa  (480/1992) määriteltyä määräävän

markkina-aseman väärinkäyttöä. Kilpailuoikeudessa hinnoittelukäytännön kohtuullisuutta on

arvioitu hyödykkeen tuottamisesta, jakelusta ja markkinoinnista aiheutuvien kustannusten perusteella.

Tuotteen hinnan tulisi tuomioistuinten tekemien linjausten mukaan olla kohtuullisessa suhteessa

syntyneisiin kustannuksiin. (Myllyntaus 2001, 10) Kilpailuviranomaiset ovat käsitelleet esimerkiksi

Helsingin Satama -liikelaitoksen hinnoittelun kohtuullisuutta useampaankin otteeseen kymmenen

viime vuoden aikana (Markkinaoikeuden päätös 2002).

Helsingin satama on vuoden 1995 alusta ollut kunnallinen liikelaitos. Kaupungin

hallinnossa se on kuulunut tekniseen toimeen, ja sitä koskeva päätöksenteko on

tapahtunut kaupunginhallituksessa, kaupunginvaltuustossa ja satamalautakunnassa.

Helsingin Satama liikelaitoksen liikevaihto on vuosittain ollut keskimäärin 60 – 70

miljoonan euroa.

Kilpailuvirasto tutki Helsingin Sataman matkustajamaksun korotusta viidestä markasta

20 markkaan vuonna 1992. Kilpailuvirasto esitti, että kilpailuneuvosto kieltäisi

matkustajamaksun korotuksen kilpailunrajoituslain mukaisena kohtuuttomana

hinnoitteluna, määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Lisäksi Kilpailuvirasto

antoi Helsingin satamalaitokselle väliaikaisen kiellon matkustajamaksun korotuksen

toimeenpanemisesta (Alkio & Wik 2004, 618).

Kilpailuneuvosto (nyk. Markkinaoikeus) hylkäsi päätöksellään Kilpailuviraston

esityksen katsottuaan, ettei Helsingin Satama ollut käyttänyt väärin kiistämätöntä

määräävää markkina-asemaansa. Kilpailuneuvoston mukaan satamatoiminnasta ja

matkustajaliikenteen palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia ja

välillisiä kustannuksia ei voitu laskea siten, että tuotettujen palvelujen kustannuksia

vastaava hinta olisi voitu määritellä tarkasti. Lisäksi hinnoittelupäätöksessä oli otettu

huomioon Länsisataman rakentamiseen liittyvät investointitarpeet.

Myöhemmin korkein hallinto-oikeus (myöh. KHO) kumosi kilpailuneuvoston päätöksen

ja määräsi Helsingin kaupunginhallituksen tekemän hinnannostopäätöksen

kumottavaksi. KHO:n mukaan määräävää markkina-asemaa oli käytetty väärin

nostamalla Helsingin Sataman matkustajamaksu nelinkertaiseksi ilman päätöksen

tueksi esitettyjä laskelmia tai selvityksiä. Vaikka huomioon otettiin kyseisestä

toiminnasta aiheutuvat välilliset kustannukset ja se, ettei kustannusvastaavuutta
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vastaavissa kunnallisten liikelaitosten tapauksissa aiemmin oltu edellytetty, KHO:n

mukaan kyse oli kohtuuttomasta hinnoittelusta.

Helsingin kaupungin satamalautakunta päätti KHO:n päätöksen jälkeen korottaa

Helsingin Sataman matkustajamaksua 5 markasta 10 markkaan. Vuonna 2000

Kilpailuvirasto teki uuden esityksen Helsingin Satama -liikelaitoksen vuosina 1997 –

1999 tapahtuneesta kohtuuttomasta hinnoittelusta. Markkinaoikeus hylkäsi esityksen

vedoten kustannusten nousuun, yleiseen hintatasoon alalla sekä pääoman tuoton

kohtuullisuuteen.

Kilpailunvääristymiä ja -rajoituksia ehkäisee tehokkaasti se, että hinnoitteluun vaikuttavat

kustannukset ja niiden jakoperusteet ovat selkeästi todennettavissa. Tätä on vaadittu esimerkiksi eri

oppilaitoksilta, jotka myyvät ulkopuolisille opiskelijatöitä ja muita hyödykkeitä, ja vaikuttavat näin

ollen kyseisiä tuotteita ja palveluita tarjoavien yksityisten elinkeinonharjoittajien markkinoihin.

Vuonna 1998 opetusministeriö, Kilpailuvirasto, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Yrittäjät ry antoivat

lukuisten yhteydenottojen jälkeen yhteisen suosituksen opiskelijatöiden ja oppilaitosten myymien

muiden hyödykkeiden hinnoittelulle. (Kilpailuviraston suositus 1998)

Kilpailuvirasto sai 1990-luvun loppupuolella lukuisia yhteydenottoja eri alojen

yrityksiltä koulutuksenjärjestäjien kilpailua vääristävästä toiminnasta. Perussyynä

kilpailunvääristymiin pidettiin koulutuslaitosten alhaista ja kustannuksia

vastaamatonta hinnoittelua, jonka oli mahdollistanut niiden saama julkinen tuki.

Selvitystyön perusteella Kilpailuvirasto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät ry ja

opetusministeriö päätyivät antamaan yhteisen suosituksen opiskelijatöiden ja

koulutuslaitosten tuottamien muiden hyödykkeiden hinnoittelusta.

Suosituksen mukaan koulutuslaitosten opiskelijatöistä perittävien maksujen tulisi

vastata mahdollisimman pitkälti käypiä markkinahintoja. Toisaalta hinnoittelussa

voidaan kuitenkin ottaa huomioon esimerkiksi opiskelijatöiden luonne, usein alempi

laatutaso, pidemmät toimitusajat ja koulutusvaiheesta johtuva työn suorittajien

vähäisempi ammattitaito.

Muiden koulutuslaitosten tarjoamien hyödykkeiden suhteen kilpailunrajoituksia syntyy

Kilpailuviraston mukaan, jos julkinen talous laajentaa toimintaansa maksulliseen

palvelutoimintaan siten, että se käyttää tähän verovaroja taikka vyöryttää
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liiketoimintansa kustannuksia kilpailulta suojattuun lakisääteiseen tai muuhun

toimintaan. Epäoikeudenmukaisia kilpailullisia vaikutuksia syntyy myös silloin, kun

julkinen talous hinnoittelee kilpailutilanteessa tuottamansa hyödykkeet alle todellisten

tuotantokustannusten ja ilman sijoitetun pääoman tuottovaatimusta.

Annettu suositus kehottaa koulutuslaitoksia hinnoittelemaan kilpailulle avoimille

markkinoille tarjoamansa hyödykkeet liiketaloudellisten perusteiden mukaan

kannattavasti. Hyödykkeiden hinnoilla tulisi kattaa niiden tuottamisesta aiheutuneet

keskimääräiset kokonaiskustannukset ja kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle.

Välittömien kustannusten lisäksi katettaviksi tulisivat näin ollen myös

aiheuttamisperiaatteen mukainen osuus poistoista ja koroista sekä muista yleisistä ja

yhteisistä kustannuksista liiketaloudellisesti perustellulla tavalla laskettuna.

Kilpailuviraston mukaan kilpailua rajoittavaa ristisubventointia ehkäisee tehokkaasti

se, että hinnoitteluun vaikuttavat kustannukset ja niiden jakoperusteet ovat selkeästi ja

avoimesti jälkeenpäin todettavissa. Näin ollen esimerkiksi koulutuksenjärjestäjien

tilinpäätösten ja muiden taloustietojen läpinäkyvyyden parantaminen nähtiin

keskeiseksi kehittämisen kohteeksi.

Edellä esitetyssä esimerkkitapauksessa mainitut hinnoittelun kriteerit edellyttävät, että kunnallisen

toimijan kustannuslaskenta on riittävän kehittynyttä. Toiminnan kustannusrakenteen tunteminen on

siis peruslähtökohta kunnallisen liikelaitoksen tuotteiden hinnoittelulle, tarjouskilpailuihin

osallistumiselle ja sitä kautta myös oikeudenmukaiselle taloudelliselle kilpailulle. (Eloranta 1996, 36)

Toisaalta taas useat huomioon otettavat kriteerit lisäävät kontekstisidonnaisuutta ja

tulkinnanvaraisuutta liikelaitoksen hinnoittelussa.

Keskeisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön mahdollisuuden kunnallisissa liikelaitoksissa

muodostavat kilpailijoita keinotekoisesti poissulkevat menettelytavat. Kilpailutilanne kunnallisen

organisaation ja yksityisen tuottajan välillä hankintakilpailuissa ja yleisemminkin saattaa johtaa niin

sanottuun saalistushinnoitteluun, joka perustuu kunnallisen liikelaitoksen saamaan taloudelliseen

tukeen tai ristisubventioon.

Alihinnoittelu ja kilpailijoiden toimintaedellytysten keinotekoinen heikentäminen on todellinen riski

kunnallisen tuotannon laajetessa perinteisen yksityisen tuotannon saralle (Kilpailuvirasto 2001, 54).

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin Laboratoriokeskus-liikelaitoksen tapaus on hyvä ja kokonaisvaltainen
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esimerkki kustannuslaskennan ja hinnoittelun läpinäkymättömyydestä kilpailullisena ongelmana

(Kilpailuviraston ratkaisu 24.5.2002). Melinin ja Paunion (2001, 67) mielestä keskeinen ongelma

Laboratoriokeskuksen tapauksessa on myös se, että kilpaillessaan yksityisten elinkeinonharjoittajien

kanssa Laboratoriokeskus saa valtaosan liikevaihdostaan kilpailuttamattomilta markkinoilta alalla,

jolla saavutettavissa olevat skaalaedut ovat suuret.

Kilpailuvirasto vastaanotti 1998 Lääkärikeskusten yhdistys ry:n toimenpidepyynnön

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perustamasta laboratorioalan

liikelaitoksesta. Kyseinen Laboratoriokeskus-niminen liikelaitos oli yhdistyksen

mukaan laajentanut toimintaansa elinkeinotoimintana pidettävään palvelutuotantoon

ja hinnoitellut tutkimuspalvelunsa kustannusvastaamattomasti yksityisasiakkaille

palveluitaan samalla aktiivisesti markkinoiden. Lisäksi yhdistys katsoi julkisen ja

yksityisen sektorin erilaisen arvonlisäverokohtelun vääristävän laboratoriopalvelujen

tuottajien välistä kilpailua.

Asiakokonaisuudesta tehdyissä selvityksissä kävi ilmi, että Laboratoriokeskus vastaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja pääosin myös alueen terveyskeskusten tarvitsemista

laboratoriotutkimuksista. Liikelaitoksen perustamisella sairaanhoitopiiri oli pyrkinyt

laboratoriotoimintojen tehostamiseen keskittämällä toimintoja liikelaitoksen

hoidettavaksi. Liikelaitoksen perustamisen valmistelussa Laboratoriokeskuksen

toimintaperiaatteeksi määriteltiin muun muassa sairaanhoitopiirin ulkopuolelle

suuntautuvan myynnin lisääminen.

Laboratoriokeskuksen oli tarkoitettu toimivan taloudellisesti suhteellisen

riippumattomana muusta kunnallisesta päätöksenteosta, ja sille piti turvata riittävä

itsenäisyys esimerkiksi henkilöstön ja talouden suhteen. Vuonna 1999 liikelaitos toimi

nettobudjetointiperiaatteella, ja vuoden 2000 alusta lähtien Laboratoriokeskus on ollut

erillinen taseyksikkö, jolle on nimetty johtokunta ja vahvistettu johtosääntö. Aloittava

tase liikelaitokselle hyväksyttiin kesällä 2000.

Laboratoriokeskuksen johtokunnan linjapäätöksen mukaan päätavoitteeksi

liikelaitoksen hinnoittelulle asetettiin tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuus ja

markkinahintojen seuraaminen kilpailunrajoituslain sallimissa rajoissa.

Kilpailuviraston mukaan Laboratoriokeskuksen kustannuslaskenta ei ainakaan vielä

vuonna 1999 tuottanut riittävän tarkkaa tietoa hinnoittelun perusteeksi.
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Kustannuslaskennan kehittämiseksi Laboratoriokeskus siirtyikin sittemmin

toimintolaskentaan tavoitteenaan tarkentaa tiettyjen keskeisten toimintojen

aiheuttamia kustannuksia.

Laboratoriokeskus tulkittiin kilpailunrajoituslainsäädännön tarkoittamaksi

elinkeinonharjoittajaksi koko toimintansa osalta. Kilpailuvirasto korosti

selvitysprosessin kuluessa, että julkisen sektorin toimijoiden tarjoamat avoimien

markkinoiden hyödykkeet tulisi hinnoitella yksityisten elinkeinonharjoittajien tavoin

liiketaloudellisesti kannattavasti. Hinnoittelussa olisi otettava huomioon kaikki

toimintaan liittyvät kustannukset mukaan lukien sijoitetulle pääomalle asetettava

tuottotavoite. Julkisella terveydenhuollon toimintayksiköllä katsottiin olevan

kilpailuetuna yksityiseen elinkeinonharjoittajaan verrattuna kilpailulta suojattu

perustoiminta, suuren toimintavolyymin antamat mittakaavaedut sekä

omakustannushinnoitteluperiaate.

Kilpailuviraston mukaan Laboratoriokeskuksen hinnoitteluperiaatteet eivät täyttäneet

kilpailuneutraliteettivaatimuksia. Viraston mukaan kustannuslaskennan selkeyden

puute merkitsee aina uhkaa, joka usein myös toteutuu alihinnoitteluna. Tämä olisi

vältettävissä selkeällä palvelujen tuotteistamisella, täsmällisellä kustannuslaskennalla

ja liiketaloudellisella, toiminnan kannattavuuteen perustuvalla hinnoittelulla.

Yleisemmällä yhteiskunnallisella tasolla Kilpailuvirasto esitti huolensa myös

terveydenhuollon asiakasmaksusäädösten ja sairausvakuutuskorvausten kilpailua

rajoittavista vaikutuksista.

Laboratoriokeskuksella todettiin olevan määräävä markkina-asema lakisääteisessä

toiminnassaan palvelulaboratorioiden ja keskuslaboratorioiden markkinoilla

Pirkanmaalla. Kilpailuvirasto ei kuitenkaan saanut selvityksissään riittävästi näyttöä

kilpailunrajoituslain mukaisesta määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Sen

sijaan selvitystyönsä perusteella Kilpailuvirasto teki aloitteen sosiaali- ja

terveysministeriölle tarkasteltuaan tapauksen yhteydessä laajemminkin kuntien ja

kuntayhtymien toimintaa terveydenhuollon markkinoilla. Merkille pantavaa

tapauksessa oli muun muassa elinkeinonharjoittajan käsitteen laaja tulkinta kunnan

toiminnan markkinaohjautuvuuteen pohjautuvan organisoinnin perusteella.
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Merkittävä riski kilpailuneutraliteetin suhteen syntyy myös silloin, kun kunnallinen liikelaitos hoitaa

liiketaloudellisesti kannattamattomia tehtäviä. Tällöin näiden tehtävien hoidosta maksettava tuki, tai

pikemminkin korvaus, ei saisi ylittää kyseisen tehtävän hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Aiheutuvien kustannusten määrittely ei ole kuitenkaan yksiselitteistä esimerkiksi poistojen,

pääomalle maksettavan korvauksen, hallinnollisten menojen ja tehtävän hoidosta saatujen tulojen

huomioon ottamiseen liittyvien kysymysten johdosta. (Sisäasiainministeriö 2006, 28)

Kannattavuutta voidaan tarkastella sekä koko toiminnan että yksittäisten toimintojen näkökulmasta.

Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto (2006) on esittänyt lausunnossaan, että kaiken

liikelaitoksen toiminnan tulisi olla liiketaloudellisesti kannattavaa, mikä käytännössä kieltäisi

toiminta-avustusten käytön ja muiden julkisten tehtävien hoitamisen kunnallisissa liikelaitoksissa.

Esimerkkinä käytetyn Tampereen suhteen tämä linjaus muodostaisi ongelmia ainakin

liikennelaitoksen ja aluepelastuslaitoksen suhteen: liikennelaitokselle maksetaan suoraa julkista

rahoitustukea, ja aluepelastuslaitokselta ei puolestaan vaadita tuottoja sijoitetulle peruspääomalle.

Kilpailun toteutumisen kannalta uhan muodostavat myös niin sanotut ristisubventiot, jonka

käsitteestä on olemassa useita, hieman eripainotteisia määritelmiä. Kuntaliiton omaksuman

määritelmän mukaan ristisubventoimisessa monopoli- tai määräävässä markkina-asemassa olevan

toiminnan voimavaroja käytetään kilpailullisilla markkinoilla toimivan liiketoiminnan tukemiseen.

(Myllyntaus 2001, 10) Ristisubventointia voidaan toteuttaa sekä kustannuksia että tuottoja siirtämällä.

Erityisesti kunnallisessa palvelutuotannossa on mahdollista, että ristisubventointia harjoitetaan siitä

edes tietämättä. Tämä voi johtua etenkin kehittymättömästä tai harhaanjohtavasta

kustannuslaskennasta. Lisäksi ristisubventioiden vaaraa lisäävät Valkaman (2004, 259) mukaan

muun muassa kunnan toiminnan monialaisuus, julkiset subventiot sekä kannattavuudeltaan

erityyppisten yksiköiden ylläpito.

Kuntien yhteisöavustukset ovat Valkaman (2004, 245) mukaan hyvä esimerkki ristisubventioista.

Kunnat jakavat avustuksia yhdistyksille, jotka saattavat osallistua yksityisten elinkeinonharjoittajien

rinnalla kuntien järjestämiin palveluhankintojen kilpailutuksiin. Tukien kohdentaminen suoraan

kuntalaisille edistää ristisubventiomahdollisuuksien eliminointia. Kilpailuviraston (1998, 2) mukaan

kilpailua rajoittavasta ristisubventiosta ei ole kyse silloin, kun kilpailulle avoimesta toiminnasta

saaduilla tuloilla rahoitetaan julkisen sektorin toimintoja, joiden suhteen ei esiinny kilpailua.
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3.3 Kunnallisen liikelaitoksen laskentatoimi kilpailun tasapuolisuuden
näkökulmasta

Laskentatoimella oli tärkeä rooli tulosohjauksen kehittämisessä, ja se on edelleen toimivan

tulosjohtamisen perusedellytys. Aikaisemmin kunnallinen laskentatoimi oli lähinnä hallinnollista

kirjanpitoa, jonka tehtävänä oli määrärahojen käytön seuranta. Nykyään julkisessa keskustelussa

nousee usein esiin oletus, että kuntia pidetään palvelujen järjestäjinä, ei enää pelkästään niiden

tuottajina. Kehitys on aiheuttanut paineita kustannuslaskennan uudistamiselle sekä

kannattavuusajattelun yleistymistä (Pöllä & Etelälahti 2002, 90).

Kustannuslaskennan kehittämistarpeista on Suomen julkisessa hallinnossa keskusteltu aina

1960-luvulta alkaen. Keskustelun intensiteetti on vaihdellut eri aikoina, mutta vaatimus

kustannuslaskennan kehittämistarpeista on tullut joka tapauksessa jäädäkseen myös julkiselle

sektorille. Laskentatoimen merkityksen kasvuun julkisessa hallinnossa onkin englanninkielisessä

kirjallisuudessa viitattu käsitteellä ”accountingization”. Usein esitetäänkin väitteitä, että kunnan

talouden ja toiminnan ongelmat johtuvat jossain määrin puutteellisesta kustannuslaskennasta. (Näsi

ym. 2001, 7 & 21).

Kunnan ulkoisen laskentatoimen tuottama informaatio on virallista ja määrämuotoista tietoa jo

tapahtuneesta toiminnasta. Sitä säännellään muun muassa kirjanpitolain ja -asetuksen kautta. Johdon

laskentatoimi on sen sijaan luonteeltaan enemmän tulevaisuuteen suuntautunutta ja jatkuvaa. Johdon

laskentatoimea koskevaa, ulkoiseen laskentatoimeen verrattavissa olevaa yksityiskohtaista sääntelyä

ei ole juurikaan olemassa. (Melin & Linnakko 2003, 14) Kunnallinen laskentatoimi ei ole varsinkaan

aiemmin ollut yhtä selkeästi jakautunut ulkoiseen ja johdon laskentatoimeen kuin yksityisten

yritysten piirissä.

Perinteisesti laskentatoimen rooli kunnissa on liittynyt lähinnä talousarvion ja käyttösuunnitelmien

tekemiseen ja niiden seurantaan. Uudemmat painotukset taas korostavat toiminnallisen johdon roolia

ja laskentatoimen roolia sen päätöksenteon tukena. (Keski-Suni 1995, 16) Vakiintuneinta ja

kehittyneintä esimerkiksi kustannuslaskennan käyttö on perinteisesti ollut yhdyskuntapalveluissa

sekä luonnollisesti juuri kuntien liiketoiminnoissa (Karila 1998, 105 & 278).

Mielenkiintoisia näkökohtia kuntakonsernin johdon laskentatoimessa ovat Keski-Sunin (1995, 34)

mukaan muun muassa toiminnanohjaus, päätöksenteko, työprosessien kustannusten selvittäminen,

yksikkökustannusten selvittäminen, vaihtoehtojen vertailu, tuotteiden hinnoittelu, tuottavuus-,
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taloudellisuus- ja tehokkuusvertailut sekä kannattavuuden selvittäminen. Tarkoituksellinen

kilpailumekanismien tuominen kunnallishallintoon sekä suoritteiden hinnoittelutarve lisäävät

kehittyneen kustannuslaskennan tarpeellisuutta (Näsi ym. 2001, 44).

3.3.1 Kustannuslaskenta ja hinnoittelu

Kustannus voidaan yleisellä tasolla määritellä tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuvaksi uhraukseksi.

Suoritekohtaisten kustannusten selvittäminen on johdon laskentatoimen keskeisimpiä tehtäviä.

(Riistama & Jyrkkiö 1982, 46) Kunnan ja kuntayhtymän kustannuslaskennan oppaassa (1994, 11)

kustannuslaskennan tarkoitukseksi on määritelty ”tuotannontekijöistä aiheutuvien kustannusten

kohdistaminen laskentakohteelle”. Laskentakohde voi tällöin olla esimerkiksi tuotannontekijälaji,

toiminto, vastuuyksikkö, suorite tai tuote.

Perinteisessä normi- ja budjettiorientoituneessa kunnallisessa tuotantotoiminnassa kustannuslaskenta

ei ole ollut merkittävässä asemassa. Toisaalta kustannuslaskennan käyttöönotto ei ole ollut helppoa

muun muassa kunnan tuottamien hyödykkeiden erityispiirteistä johtuen. (Kilpailuvirasto 2001, 23)

Kustannuslaskennan kehittymättömyyttä on selitetty kunnan toiminnan verorahoitteisuudella.

Valkaman (2004, 243) mielestä kehittymättömyys johtuu kuitenkin enemmän kuntien tilaus- ja

tuotantofunktioiden eriyttämättömyydestä.

Laskentajärjestelmät eivät Kallion ym. (2006, 146) mukaan pysty nykymuodossaan tuottamaan

kunnille uusien hallintamallien edellyttämää informaatiota. Kuntien kustannuslaskentajärjestelmät

ovat toistaiseksi niin puutteellisia, että ne eivät tarjoa tuotteiden ja palvelujen hinnoittelulle riittävän

laadukasta informaatiota, jota tarvittaisiin entistä enemmän markkinaperusteisesti toimittaessa.

Kustannuslaskenta, siinä tehtävät ratkaisut ja niiden perustelut onkin tulkittu tässä tutkimuksessa

keskeisiksi asioiksi julkisen tuen kilpailuvaikutusten hahmottamiseksi ja niiden eliminoimiseksi.

Johdon laskentatoimen kokonaisvaltaisen kehittämisen tarve kunnissa on ilmeinen. Kunnissa

sovelletaan nykyään hyvin kirjavia kustannuslaskentakäytäntöjä, mikä tavallaan onkin tyypillistä

organisaatio- ja tilannekohtaisuutta korostavalle johdon laskentatoimelle. (Kallio ym. 2006, 329)

Kirjanpidon keräämät tiedot eivät enää riitä johdon päätöksenteon tueksi ja tuloksellisuuden

edistämiseksi, vaan tarvitaan perinteisestä rekisteröinnistä erillisiä kustannuslaskentajärjestelmiä (ks.

Näsi ym. 2001, 15).
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Kustannusten laskemiseksi joudutaan aina tekemään monia valintoja. Näitä keskeisiä valintoja

kutsutaan vakiintuneesti laskentatoimen laajuus-, mittaus-, kohdistus-, jaksotus- ja

arvostamisongelmiksi. (Pellinen 2003, 49) Näistä mittausongelma liittyy Riistaman ja Jyrkkiön (1991,

44) mukaan siihen, miten tietyn toimenpiteen tai ajanjakson tuotot ja kustannukset voidaan mitata.

Laajuusongelman suhteen pitää ratkaista, mitä tuottoja ja kustannuksia missäkin tilanteessa

sisällytetään laskelmiin, ja arvostusongelman suhteen se, mitä yksikköhintoja missäkin tilanteessa

tulisi käyttää. Kohdistus- ja jaksotusongelmat puolestaan käsittelevät sitä, mitkä tuotot ja

kustannukset kohdistuvat tietylle toimenpiteelle ja mitkä tietylle ajanjaksolle.

Kun kunnallinen liikelaitos kilpailee yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa, on kiinnitettävä

erityistä huomiota hinnoitteluun, erityisesti hinnoittelun kustannusvastaavuuteen ja toiminnan

liiketaloudellisiin periaatteisiin. Keskeisenä kysymyksenä tällöin on kustannusten kohdistaminen

täysimääräisesti ja perutellusti. Hinnoittelussa yksityisten elinkeinonharjoittajien ja kunnallisen

liikelaitoksen kustannuslaskelmien tulee olla vertailukelpoisia: mikäli hinnoitteluun liittyy julkista

tukea, se tulee ottaa huomioon eri toimijoiden tarjoushintoja verrattaessa. (Kilpailuvirasto 2001, 59)

Kustannusten kohdentaminen tuotteille tai palveluille riippuu siitä, miten tuotteistaminen on tehty ja

palvelut määritelty, ja mihin tarkoitukseen kustannuslaskentaa käytetään. (Melin & Linnakko 2003,

11) Kustannuslaskenta palvelee organisaation toimivaa johtoa, joten kustannuslaskennassa

heijastuvat väistämättä myös johdon näkemykset ja organisaation tavoitteet. Kustannuslaskennan

tulokset antavatkin vain yhden tulkinnan todellisista toteutuneista kustannuksista (Valkama 2004,

244). Kustannuslaskenta luo yleisen perustan hyödykkeiden hinnoittelulle, vaikkakin ainakin

yksityisen elinkeinonharjoittajan on markkinoilla toimiessaan otettava huomioon useita muita

markkinoihin, kilpailutilanteeseen, organisaation tarkoitukseen ja strategiaan liittyviä tekijöitä.

(Kilpailuvirasto 2001, 23)

Keskeinen ajatus kustannusten käsittelyssä ja niiden osoittamisessa laskentakohteille on

aiheuttamisperiaate. Aiheuttamisperiaatteen mukaan jokaiselle tuotantovaihtoehdolle kohdistetaan

ne tuotot ja kustannukset, joita se aiheuttaa. Transaktiokustannusten, kuten sopimusvalmistelusta ja

-valvonnasta aiheutuvien kustannusten, huomioiminen on niin ikään tärkeää kuntakonsernin

ulkopuolelta ostettavien palvelujen suhteen. Kilpailuviraston ratkaisukäytännön linjausten mukaan

kaikki keskeiset kustannukset tulisi sisällyttää kustannuslaskelmiin. Tuotantovaihtoehtojen

vertailussa voidaan puolestaan käyttää investointilaskennan perinteisiä keinoja kuten nykyarvo-,

annuiteetti-, sisäisen korkokannan sekä kustannus – hyötysuhde -menetelmiä. (Valkama 1994, 33)
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Useimmissa tapauksissa aiheuttamisperiaatetta ei voida noudattaa täydellisesti, vaan joudutaan

turvautumaan likimääräisiin ratkaisuihin. Ratkaisujen likimääräisestä luonteesta puolestaan johtuu se,

että kustannuslaskentaan on kehitetty useita eri menetelmiä. (Riistama & Jyrkkiö 1982, 47)

Kustannuslaskentaoppien mukaan laskentatilanne määrääkin sen, miten ratkaistaan yleiset

kustannuslaskennan perusongelmat (Meklin 2006, 313). Kustannuslaskennassa ei siis ole olemassa

mitään yksiselitteistä oikeaa tapaa vaan kustannusten laskeminen perustuu pitkälti tilannekohtaiseen

arviointiin sekä oikeudenmukaisuus-, tarkoituksenmukaisuus- ja tasapuolisuusarviointiin.

(Kilpailuvirasto 2001, 23) Tapauskäsittelyssään Kilpailuvirasto on pyrkinyt ratkaisemaan

käsittelemissään tapauksissa kustannuslaskentaan liittyvät tulkinnanvaraisuudet kilpailun

toteutumisen kannalta parhaimman vaihtoehdon hyväksi.

Esimerkiksi muuttuvien ja kiinteiden kustannusten laskeminen ei ole helppoa, sillä tarkasteltava

aikaväli vaikuttaa siihen, mitkä kustannukset luetaan kiinteiksi ja mitkä taas muuttuviksi.

Alihinnoitteluväitteiden osalta on huomiota kiinnitetty myös kysymykseen, millä aikavälillä ja missä

vaiheessa kannattavuus- ja hinnoitteluvertailua voidaan lopulta tehdä. Toiminnan aloittamisvaiheessa

alihinnoittelu voi olla välttämätöntä pidemmällä aikavälillä riittävien markkinaosuuksien

saavuttamiseksi.

Laskettaessa kunnallisen palvelun kustannuksia markkinavertailua varten tarvitaan selkeät perusteet

sille, mitä kustannuseriä laskelmaan voidaan sisällyttää. Piekkolan (2003, 140) näkemyksen mukaan

yleiskustannuslisinä kustannuksiin tulee sisällyttää hallinnon, pääoman ja rahoituksen kustannukset.

Sen sijaan esimerkiksi demokraattisesta päätöksentekojärjestelmästä, eli organisaatiomuodon

julkiseen rooliin liittyvästä erityispiirteestä, aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan tulisi vyöryttää

yksittäisille palveluille ja tuotteille. Piekkolan tulkintaa on käytetty myös tässä tutkimuksessa julkisen

tuen käsitteen sisällön määrittelemisessä.

Organisaatio voi kohdentaa oman toimintansa kustannuksia erilaisilla vaihtoehtoisilla tai toisiaan

täydentävillä kustannuslaskentamenetelmillä, joita ovat suorajakolaskenta, ekvivalenssilaskenta,

lisäyslaskenta sekä viime aikoina suosiotaan kasvattanut toimintolaskenta, jossa kustannukset

pyritään kohdistamaan mahdollisimman pitkälti aiheuttamisperiaatteen mukaan (ks. Hurme 2000).

Käytännössä kustannusten laskemisessa voidaan tarvita jopa kaikkia edellä mainittuja menetelmiä.

(Melin & Linnakko 2003, 15-16) Tyypillisimmin kustannuslaskenta on kohdistunut konkreettisiin,

välittömästi havaittaviin laskentakohteisiin.
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Kuntien kustannuslaskentaa on aikaisemmin toteutettu yleisesti ottaen suhteellisen karkealla tasolla:

usein tehtäväkohtaiset kustannukset on jaettu suoritemäärällä ja kustannuksiin on laskettu mukaan

vain välittömät ulkoiset menot. Ongelmia ovat aiheuttaneet muun muassa toiminnan monialaisuus,

tuotteiden suuri määrä, hallintokustannusten merkittävä osuus sekä vakiintuneiden jakoperusteiden

puuttuminen. Kustannusluokituksia yhtenäistämällä on pyritty kustannusten vertailuun ja

kustannustietojen vaihtoon kuntien kesken. Pisimmälle kehittynyttä ja vakiintuneinta kirjanpidosta

erillisten kustannuslaskentajärjestelmien käyttö on kuntien rakennus- ja liikelaitostoiminnassa.

Kunnallishallinnon kehittymisen ohella myös nykyinen lainsäädäntö on erityisratkaisuilla

velvoittanut kunnalliset liikelaitokset julkistamaan hinnoitteluperiaatteitaan. (Tammi 2006, 59-60)

Anttila jakaa hinnoittelun kahteen pääluokkaan: kustannuspohjaiseen ja markkinaperusteiseen

hinnoitteluun. Näistä kustannuspohjainen hinnoittelu voi perustua joko voiton tuottamiseen tai

julkisen vallan päättämiin hintoihin, jolloin tarkoituksena on suojella kuluttajia ylihinnoittelulta

määrittelemällä hinnat palveluille kustannusperusteisesti ja korkeintaan kohtuullista tuottoa

tavoitellen. Toiseen pääluokkaan Anttila laskee kilpailuperusteiset ja kysyntäperusteiset

hinnoittelumenetelmät. (Anttila 2001, 47) Käytännössä elinkeinonharjoittajat käyttävät kuitenkin

hinnoittelumenetelmiä lomittain. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna voidaan joka tapauksessa

olettaa tilaaja – tuottaja -mallin suosivan kilpailu- ja kysyntäperusteisia menetelmiä, tiettyjen kuntien

toimintaan liittyvien erityisehtojen puitteissa.

Kunnallisten liikelaitosten hinnoittelulle merkittävän ongelman aiheuttavat kasvavat

mittakaavatuotot. Toisin sanoen sellaiset tilanteet, joissa keskimääräiset kustannukset alenevat

tuotoksen kasvaessa. Tällaiset toiminnot, kuten sähkön tuotanto ja jakelu, ovat usein ajautuneet

julkisen sektorin piiriin ja monissa tapauksissa kehittyneet myös vakiintuneiksi luonnollisiksi

monopoleiksi. (Tuomala 1997, 201-202).

Aikaisemmin esimerkiksi kuntien välinen palveluiden vaihto ja kauppa on ollut ongelmallista, koska

palveluille on ollut vaikea löytää oikeaa hintaa (Keski-Suni 1995, 19). Tämä on saattanut aiheuttaa

turhia kustannuksia, kaksoisrakenteita ja toiminnan jäykkyyksiä eri kuntien raja-alueilla esimerkiksi

päivähoito- ja terveyspalveluissa. Monissa tapauksissa kuntien palvelujen hinnoittelu perustuukin

Lehdon (2005, 53) mukaan yhä lähinnä epärationaalisiin keskimääräisiin kustannuksiin.

Laskentatoimen perinteisen ajattelutavan mukaan kustannukset muodostavat tuotteen hinnan ja sen

kannattavuuden arvioinnin perustan (Laitinen 1990, 122). Yksityisten elinkeinonharjoittajien

tapauksessa omakustannusperiaate on kannattavuuteen tähtäävän hinnoittelun minimitaso. Toisin



56

sanoen elinkeinonharjoittaja ei menesty pitkällä tähtäimellä, mikäli se myy palvelunsa alle niiden

omakustannusperiaatteen mukaisten kustannusten. (Valkama 2004, 246)

Kuntaliiton suositusten (Kunnan liiketoimintojen järjestäminen 1996, 29) mukaan kuntien tulisi

liiketoiminnassaan noudattaa omakustannusperiaatetta. Kunnallisten liikelaitosten toiminnassa

omakustannusperiaate tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotettaville palveluille ja hyödykkeille

kohdistetaan valmistuksen tuotannontekijäkustannukset mukaan lukien oman pääoman kustannukset

(ks. Laitinen 1990, 150) sekä myynnin ja hallinnon kustannukset. Kunnallistaloudessa oman

pääoman tuottovaatimus on yleensä sisällytetty pääomakustannuksiin, jotka koostuvat poistoista ja

pääomalle laskettavasta niin sanotusta laskennallisesta korosta.

Palveluntuottajien puolittaista itsenäisyyttä ei vielä voida pitää riittävänä takeena

omakustannusperiaatteen soveltamisesta kunnallisten palveluntuottajien hinnoittelussa. Valkaman

(2004, 243) mukaan tarkempi sääntely olisikin tehokkain keino kustannuslaskennan

yhdenmukaistamiseen eri toimijoiden välillä. Toisaalta kustannuslaskenta ja omakustannusarvojen

määritteleminen ovat kuitenkin perinteisesti kuuluneet laskentatoimen sääntelemättömään alueeseen

(Myllyntaus 2002, 129). Kilpailuoikeuden oikeuskäytännössä esimerkiksi alihinnoittelutapauksissa

huomiota on kiinnitetty tunnuslukuihin, kuten esimerkiksi yrityksen sijoitetun pääoman tuottoon ja

toimintakateprosenttiin (Määttä 2004, 267).

Hinnoitteluun kilpailullisilla markkinoilla vaikuttavat luonnollisesti myös kysyntä, kilpailu,

organisaation omat tavoitteet ym. tekijät. Laitisen (1990, 318) mukaan onnistuneen hinnoittelun

tunnusmerkkejä ovatkin juuri sen joustavuus ja sopeutuvuus suhteessa organisaation sisällä ja sen

ulkoisessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kunnallisten liikelaitosten hinnoitteluun vaikuttaa

myös niiden rooli osana kuntakonsernia. Lisäksi kunnan johtosäännöstä riippuen voi olla ainakin

periaatteessa mahdollista, että kunnanhallitus puuttuu otto-oikeudellaan liikelaitoksen johdon

määrittelemiin hinnoitteluperiaatteisiin.

Valtion maksuperustelaissa esiintyvä liiketaloudellisin perustein tapahtuvan hinnoittelun käsite

aiheutti aikoinaan paljon kysymyksiä. Lain mukaan muiden kuin julkisoikeudellisten hyödykkeiden

hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein. Periaate saatettiin ymmärtää jopa kehotuksena

maksimaaliseen voitontavoitteluun. Pöllän ja Etelälahden (2002, 76-77) mukaan periaatteella on

kuitenkin tarkoitettu lähinnä yksikön oikeutta päättää hinnoittelustaan ja toisaalta sen vastuuta

omasta kannattavuudestaan.
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Se, millä tasolla ja millä aikavälillä toiminnan tulee olla kannattavaa, on tapauskohtainen kysymys.

Kannattavuusvaatimusta ei voida tulkita niin suppeasti, että jokaisen yksittäisen suoritteen tulisi joka

hetkellä olla kannattava, sillä eihän näin tapahdu välttämättä edes yksityisten yritysten toiminnassa.

Pöllä ja Etelälahti (2002, 251) katsovatkin liiketaloudellisin perustein tapahtuvan hinnoittelun

tarkoittavan aiheutuvien kustannusten ohella ainakin kysynnän ja kilpailutilanteen huomioon

ottamista. Monopoliasemassa tuotetut liiketaloudelliset suoritteet voidaan kuitenkin hinnoitella

omakustannusarvoonsa. Kunnallisen toiminnan tuotteistamisen, kustannuslaskennan ja hinnoittelun

lukuisiin ongelmiin ovat törmänneet esimerkiksi Kallio ym. (2006, 274-277) tutkimuksessaan tilaaja

– tuottaja -mallin soveltamisesta Suomessa kolmessa eri kaupungissa.

3.3.2 Pääoman tuottovaatimus

Yritystoiminnassa kannattavuutta voidaan tarkastella joko absoluuttisena tai suhteellisena.

Absoluuttisella kannattavuudella tarkoitetaan tuottojen ja kustannusten erotusta. Suhteellisella

kannattavuudella puolestaan tarkoitetaan tuottojen ja kustannusten erotuksen suhdetta sijoitettuun

pääomaan. Absoluuttista kannattavuutta tarkastellaan useimmiten erilaisten katelukujen avulla.

Suhteellisen kannattavuuden yleisimmät mittarit ovat puolestaan sijoitetun pääoman tuottoaste ja

investoinnin sisäinen korko. (Pöllä & Etelälahti 2002, 252)

Tilinpäätösinformaatiota tiivistetään tunnuslukumuotoon, jotta yritysten väliset kokoerot ja saman

yrityksen koon muuttuminen ajan myötä saadaan kontrolloitua. Kokoerot eivät vaikeuta eri yritysten

ja ajankohtien vertailua, kun haluttu tilinpäätöserä jaetaan kokomuuttujalla kuten liikevaihdolla tai

taseen omaisuuserillä, sillä saatu tunnusluku ilmaisee tilinpäätöserän prosentteina kyseisestä

kokomuuttujasta. (Kallunki & Kytönen 2004, 168)

Kilpailuviraston lausunnossaan (1997, 4) esittämää, kaavan 1 kunnan sijoittaman pääoman

tuottoprosentti -tunnuslukua voidaan käyttää esimerkiksi liikelaitoksen hinnoittelun ja tuottojen

kohtuullisuuden arvioimiseen. Tunnusluku sisältää liikelaitoksen taseen mukaisen peruspääoman ja

oman pääoman muut erät sekä kunnan liikelaitokselle myöntämät sisäiset lainat. Oman pääoman

luonteisina erinä käsitellään myös vapaaehtoisia varauksia ja käyttöomaisuuden arvonkorotuksia.
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               yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia

               + peruspääoman tuotto + sisäiset korot

Sijoitetun pääoman tuotto-% = 100 * ------------------------------------------------------------

               oma pääoma + sisäiset lainat + investointivaraukset

               + käyttöomaisuuden arvonkorotus

Kaava 1: Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti -tunnusluku (Kilpailuviraston lausunto 1997).

Kilpailuviraston lausunnon (1997, 5) mukaan kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti vastaa

Yritystutkimusneuvottelukunnan oman pääoman tuottoprosentti -tunnuslukua. Erona on, että

yrityskontekstissa tuloutukset omistajille tapahtuvat osingonjakona, kun taas kunnallisessa

liikelaitoksessa peruspääoman tuotto käsitellään tilikauden rahoituskuluna. Tunnusluvun avulla

voidaan vertailla liikelaitoksia alan muihin toimijoihin absoluuttisia tunnuslukuja paremmin.

Liikelaitoksen sisäiset lainat käsitellään vieraan pääoman ryhmässä, kun taas omistajilta saadut

pääomalainat merkitään omaan pääomaan. Kunta voi vapaasti päättää, merkitseekö se

pääomasijoituksensa liikelaitokseen peruspääomana vai sisäisenä lainana. Näin ollen molemmat

pääomaerät, samoin kuin liikelaitoksen niistä maksamat korvaukset, lasketaan mukaan tunnuslukuun.

Huomionarvoista on, että käyttöomaisuuden arvostus ja poistokäytäntö vaikuttavat olennaisesti

tunnusluvun muodostumiseen (Teppo 2006, 15). Vaikeuksia tunnusluvun käytölle aiheuttavat

esimerkiksi toiminta-avustukset, liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtävien hoitamisesta

saadut korvaukset sekä myös näihin toimintoihin sitoutuneen pääoman huomioiminen (ks. Pöllä &

Etelälahti 2002, 253).

Kunnan vapaus määritellä peruspääoma ja sisäiset lainat omien intressiensä mukaisesti antaa

mahdollisuuden muun kuntatalouden läpinäkymättömään tukemiseen, kun esimerkiksi

prosentuaalinen tuottovaatimus lasketaan yliarvostetusta peruspääomasta. Kunta voi niin ikään

suhteellisen vapaasti päättää siitä, minkä tasoista korkoa se perii kunnalliselle liikelaitokselle

myönnetyistä sisäisistä lainoista. Näin ollen tulouttamista voidaan suorittaa myös korkotulojen kautta.

Toisaalta taas avoimilla markkinoilla toimivan liikelaitoksen kuntakonsernin sisäinen lainoittaminen

voidaan katsoa aiheuttavan liiketoiminnan rahoittamiseen liittyvän mahdollisen

kilpailunvääristymisuhan (vrt. Piekkola 2003).

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että palvelumarkkinoilla ne toimijat, jotka toimivat ilman

voitontavoittelua, ovat usein aloilta, joilla ei esiinny varsinaista kilpailua. Rahoitus tällaisille
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toimijoille tulee yleensä suoriteperusteisena rahoituksena tai suoraan budjettirahoituksena. Toisin

sanoen voitto-orientaatio seuraa markkinoiden kilpailun astetta, jolla taas on havaittu olevan

positiivista korrelaatiota palvelujen laadun kehittymiseen. Myös voittoa tavoittelematon toimija voi

toimia tehokkaasti sopivassa kontekstissa. (Valkama 2004, 85)

Kunnalliselle liikelaitokselle asetettava pääoman tuottovaatimus voi olla sen kilpailijoista riippuen

kilpailuetu tai kilpailuhaitta. Pääoman tuottovaatimuksen luonteesta ei kuitenkaan olla yksimielisiä,

sillä sitä voidaan pitää luonteeltaan myös puhtaasti kilpailukeinona, joka ei välttämättä sinänsä

vääristä kilpailua. Tällöin eri yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden katsotaan olevan

lähtökohtaisesti yhdenvertaisessa asemassa, ja täten myös yhtä lailla vapaita määrittelemään oman

pääoman tuottovaatimuksensa. Tällöin pääoman tuottovaatimuksen taso on organisaation oma

valinta, ja näin ollen ennemminkin kilpailunrajoitus kuin kilpailunvääristymä.

Nykyisen lainsäädännön kilpailuoikeudelliset näkökohdat koskevat pääoman tuottovaatimusten

tarkastelua ainoastaan määräävän markkina-aseman tapauksessa. Tässä tutkimuksessa sijoitetun

pääoman tuottovaatimuksen alhaisuus on tulkittu ennen kaikkea kilpailun tasapuolisuuden

näkökulmasta potentiaaliseksi välillisen julkisen tuen muodoksi. Tuottovaatimuksen kohtuuttoman

korkea taso puolestaan on pikemminkin yhteiskunnallinen kysymys, ja suhteellinen ongelma

liikelaitoksen asiakasyrityksille, mikäli niiltä peritään merkittävästi korkeampia maksuja esimerkiksi

infrastruktuuripalveluista verrattuna kilpailijoihinsa.

Teppo (2006) on tutkinut sijoitetun pääoman tuottoa eräissä kunnallisissa energia-alan

liikelaitoksissa verraten niitä liikelaitoksille asetettuihin tuottotavoitteisiin, eräiden yksityisten

yritysten oman pääoman tuottoprosentteihin ja kyseessä olevien liikelaitosten hinnoitteluun. Lisäksi

Teppo on arvioinut liikelaitosten tuloutusten merkitystä omistajakaupunkien kokonaistalouteen.

Taulukkoon 1 on täydennetty Tepon tutkimuksen tietoihin15 vastaavat tiedot vuosilta 2005 – 2008

Helsingin ja Tampereen kaupunkien vuoden 2005 tilinpäätöksistä ja vuoden 2006 talousarvioista

(Helsingin kaupunki 2005 & 2006,  Tampereen kaupunki 2005 & 2006).

Tarkastelun kohteena taulukossa 1 ovat Helsingin kaupungin omistama Helsingin Energia ja

Tampereen kaupungin omistama Tampereen Sähkölaitos, jotka ovat molemmat energia-alan

liikelaitoksia. Ne myyvät energiaa eri muodoissa sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Helsingin

Energian toimialueena on koko maa, Tampereen Sähkölaitoksen toimialueena lähinnä Pirkanmaa.

15 Vuodet 2001 – 2004



60

Kunnallisina liikelaitoksina Helsingin Energiaa ja Tampereen Sähkölaitosta sitovat talouden osalta

kuntakonsernien sisäisten lainojen korot sekä peruspääoman tuottovaatimukset. Taulukossa 1 on

tarkasteltu näiden kahden liikelaitoksen sijoitetun pääoman tuottoa kaupunkien talousarvioissa ja

tilinpäätöksissä.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Helsinki
Talousarvion tuottotavoite 7,0 % 11,0 % 15,0 % 16,0 % 14,0 % 14,0 % 14,0 %
Toteutunut sijoitetun
pääoman tuotto-% 12,9 % 18,9 % 19,3 % 16,1 % - - -
Tampere
Talousarvion tuottotavoite 8,1 % 11,1 % 13,0 % 12,0 % 13,7 % 14,2 % 15,0 %
Toteutunut sijoitetun
pääoman tuotto-% 11,0 % 13,2 % 14,5 % 13,1 % - - -

Taulukko 1 (Teppo 2006, Tampere 2005 & 2006, Helsinki 2005 & 2006): Helsingin ja Tampereen

kunnallisten energia-alan liikelaitosten sijoitetun pääoman tuottovaatimukset vuodesta 2002 alkaen

(Vuodet 2002 – 2004: Teppo 2006, vuodet 2005 – 2008: Marjamaa).

Taulukon 1 tietojen perusteella voidaan todeta, että energialiiketoiminta on ollut varsin tuottoisaa

Helsingin ja Tampereen kaupungeille viime vuosina. Prosentuaalinen sijoitetun pääoman tuotto on

noussut merkittävästi sekä Helsingissä että Tampereella verrattaessa vuoden 2008 talousarvioiden

lukuja esimerkiksi vuoteen 2002. Peruspääomalle maksettu korvaus on pysynyt Helsingin Energiassa

vakiona ollen vuosien 2002 ja 2004 välisenä aikana 47 429 000 euroa (Helsingin kaupunki 2006).

Sen sijaan Tampereen Sähkölaitoksen Tampereen kaupungille peruspääomasta maksama korvaus on

noussut merkittävästi: 2002 vuoden 1 850 000 eurosta 2005 vuoden 13 650 000 euroon. Voimassa

olevan taloussuunnitelman mukaan noususuuntaus jatkuu myös tulevaisuudessa. (Tampereen

kaupunki 2006)

Energialiikelaitosten tuottojen tuloutuksilla voidaankin katsoa olevan merkittävä vaikutus kyseessä

olevien kaupunkien talouteen. Tepon (2006, 61) tutkimuksen mukaan sijoitetun pääoman

tuottovaatimuksilla voi olla myös vaikutusta liikelaitoksen hinnoitteluun. Tarkempien arvioiden

tekeminen kuitenkin edellyttäisi Tepon tutkimusta laajempaa otosta sekä pidemmän aikavälin

seurantaa. Myös energia-alan markkinoiden viimeaikainen kehitys on omiaan vaikeuttamaan

hinnoitteluvaikutusten ja riippuvuussuhteiden laadun tarkastelua. Esimerkiksi Tampereen

Sähkölaitoksen sähkön hinnat ovat nousseet tarkastelujaksolla merkittävästi jyrkemmin kuin

sijoitetulle pääomalle asetetut tuottovaatimukset.
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Teppo (2006, 51) vertaa vielä tarkastelemiensa energia-alan liikelaitosten sijoitetun pääoman

tuottoprosenttia vuosina 2002 – 2004 maan kahdeksan korkeimman oman pääoman tuottoprosentin

saavuttaneeseen yritykseen. Tässä vertailussa Helsingin Energialle ja Tampereen Sähkölaitokselle

asetetut sijoitetun pääoman tuottoprosenttitavoitteet ja toteutuneet sijoitetun pääoman tuotot

näyttäytyvät hyvin kohtuullisina. Vertailujoukon valinnassa tulisi kuitenkin ottaa huomioon

paremmin esimerkiksi kyseessä oleva toimiala, yritysten kokoluokka ja muut tarkastelun kohteisiin

liittyvät erityispiirteet. Vertailujoukkona tulisikin käyttää ennemmin suomalaisia energia-alan

toimijoita tai vaihtoehtoisesti kunnallisia energiayhtiöitä ja -liikelaitoksia.

3.3.3 Aloittavan taseen vaikutukset

Julkisyhteisöjen toimiessa elinkeinonharjoittajina toimijoiden aloittavan taseen rakentumiseen tulee

kiinnittää erityistä huomiota. Vaikka julkisomisteiset yhtiöt ja liikelaitokset eivät olekaan

rahoituksellisesti täysin verrattavissa yksityisesti omistettuihin yrityksiin, niitä perustettaessa

muodostetaan aloittava tase, joka puolestaan vaikuttaa toimijan peruskustannusrakenteeseen ja täten

myös sen kilpailuasemaan markkinoilla. (OECD 2003, 16)

Aloittavan taseen kilpailulliset vaikutukset 16  ovat välillisiä ja kuuluvat luonteeltaan

kilpailuneutraliteettiongelmien ja kilpailunrajoitusten välimaastoon. Esimerkiksi kilpailijoihin

verrattuna ylivoimaisten resurssien antaminen liikelaitokselle pääomavaltaisella toimialalla tai

vaikkapa siirrettävien omaisuuserien aliarvostaminen on laskettu tässä tutkimuksessa kuuluvan

välillisen julkisen tuen piiriin. Taseen omaisuuserien yliarvostaminen on puolestaan ongelma etenkin

läpinäkyvyyden kannalta mahdollistaessaan liikelaitoksen ylisuuret ja läpinäkymättömät tuloutukset

kunnalle.

Eri laskentatoimen teoriasuuntaukset antavat erilaisia vastauksia siihen, miten taseen erät tulisi

arvostaa. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että ääripäitä ovat hankintamenoon perustuvat ja

markkinahintoihin perustuvat arvostusmenetelmät. Voidaan kuitenkin ajatella, että kunnallisen

liikelaitoksen avaavaa tasetta muodostettaessa hankintamenoon perustuva arvostaminen on ollut

tähän asti Suomessa lähtökohtainen oletusarvo Saarion luoman teoriaperustan mukaisesti.

Laskentatoimen teoriaperustaa yhdenmukaistettaessa markkinahintoihin perustuvat käyvän arvon

arvostusmenetelmät kuitenkin valtaavat alaa IAS- / IFRS -standardien mukana. (Vehmanen 2006)

16 Esim. yliresurssointi tai omaisuuden siirtäminen alihintaan
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Aloittavalla taseella voi olla kilpailuvaikutuksia sekä pääoman määrän että sen arvostamisen kautta.

Jos kunnallisen liikelaitoksen oman pääoman erät aliarvostetaan tai jos pääomarakenne ei vastaa

yksityisen sektorin vastaavia, rakennetaan julkiselle elinkeinonharjoittajalle merkittävää kilpailuetua

verrattuna sen kilpailijoihin. (OECD 2003, 16) Voimassa olevan lainsäädännön mukaan

liikelaitoksen toiminta voidaan eriyttää kunnan toiminnasta laskennallisesti ilman tasejatkuvuutta.

Tämän voidaan katsoa olevan omiaan asettamaan kunnallinen liikelaitos eri asemaan yksityisiin

elinkeinonharjoittajiin verrattuna.

Kun kunnat siirtyivät noudattamaan soveltuvin osin kirjanpitolakia, oli kuntien avaavien taseiden

käyttöomaisuusarvoissa merkittäviä eroja, epätarkkuuksia ja puutteellisuuksia. Valkaman (2004, 117)

mukaan tämä johtui siitä, että kunnallinen käyttöomaisuus sisällytettiin kuntien taseisiin vasta

1970-luvulla, laskennasta annetut ohjeet jätettiin väljiksi ja niitä muutettiin moneen eri otteeseen.

Erot arvostuskäytännöissä vääristävät tilinpäätösanalyysien tunnuslukuja ja tuottavat ongelmia

kilpailun tasapuolisuuden suhteen etenkin kustannusperusteisessa hinnoittelussa.

Käytännössä liikelaitosta muodostettaessa on mahdollista, ja tietyissä olosuhteissa jopa

todennäköistä, että aloittava tase rakennetaan lähinnä kuntakonsernin tulouttamistavoitteita silmällä

pitäen. Peruspääoma voidaan helposti määritellä koko kuntakonsernin kannalta

tarkoituksenmukaiselle tasolle tilanteeseen sopivien arvostuskäytäntöjen avulla. Kuntakonsernin

tuloutusten ja korkotulojen tasoa ja suhdetta voidaan niin ikään vapaasti ohjata peruspääoman ja

sisäisen velan suhteen määrittelyn kautta. Tällöin kilpailullisilla markkinoilla tärkeät kilpailullisten

vaikutusten huomioiminen jää luonnollisesti sivurooliin.

Vaikka kunnallisille liikelaitoksille taataankin tietynasteinen taloudellinen itsenäisyys, on

ongelmallista, että loppujen lopuksi liikelaitoksen käytössä oleva omaisuus on kunnan omistuksessa,

ja vastaavasti liikelaitoksen menot ja tulot ovat myös kunnan menoja ja tuloja. (Kilpailuvirasto 2001,

25) Liikelaitosmuodon eroamisen organisatorisilta ominaisuuksiltaan ja piirteiltään esimerkiksi

osakeyhtiömuotoisesta liiketoiminnasta voidaan katsoa aiheuttavan välillisiä kilpailullisia

vaikutuksia.



63

4  KILPAILULLISET ONGELMAT ASIANTUNTIJOIDEN SILMIN

4.1 Tutkimuskohde ja aineiston keruu

Tutkimuksen empiiriseen osuuteen haastateltaviksi on valittu kunnallisten liikelaitosten toimintaan,

ohjaukseen ja sääntelyyn eri tavoin liittyviä tahoja, joilla on katsottu olevan merkittävästi näkemystä

myös kunnallisen liiketoiminnan kilpailukysymyksistä. Tutkimuksen punaisen langan muodostavat

kuntien palvelutuotannon uudistaminen, siitä aiheutuvat kilpailuneutraliteettiongelmat ja niiden

eliminoiminen. Haastateltaviksi valittiin henkilöt, joilla katsottiin olevan merkittävästi

kokonaisvaltaista näkemystä kunnallisten liikelaitosten kilpailukysymyksistä.

Haastateltaviksi kutsuttiin henkilöt kunnallisia liikelaitoksia koskevan lainsäädännön valmisteluun

osallistuvasta valtiovarainministeriöstä 17  sekä julkisten kilpailunrajoitusten eliminoimiseen

pyrkivästä Kilpailuvirastosta. Lisäksi tutkimukseen haastateltiin kuntia niiden toiminnan

uudistamisessa konsultoivan PwC:n julkisen sektorin osaston asiantuntijaa/johtajaa sekä Tampereen

konsernihallinnon liikelaitosten ohjauksesta vastaavaa controlleria.

Aineiston analysoimisen kannalta on tärkeää tiedostaa haastateltavien tahojen lähtökohdat.

Yksinkertaistaen voidaankin todeta muun muassa, että Kilpailuviraston tehtävänä on huolehtia

toimivasta taloudellisesta kilpailusta, ja valtiovarainministeriön intressinä on julkisen sektorin

palvelutuotannon tehokkuuden parantaminen. Tampereen kaupunki puolestaan on ollut monessa

suhteessa edelläkävijä uudistaessaan toimintaansa kohti tilaaja – tuottaja -mallia. Sille on

oletettavasti tärkeää esimerkiksi, että mahdollisuudet organisoida toimintoja joustavasti tilanteeseen

sopivalla tavalla säilyvät myös tulevaisuudessa. PwC puolestaan pyrkii osallistumaan kuntasektorin

kokonaisvaltaiseen uudistamiseen omassa liiketoiminnassaan muun muassa palvelutuotannon

kehityshankkeiden ja uudelleenjärjestelyjen parissa.

Haastattelu on yksi keskeisimmistä tiedonhankinnan keinoista. Joustavana menetelmänä haastattelu

soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin, ja sen avulla on mahdollista hankkia hyvinkin syvällistä tietoa.

Haastattelun katsotaan sopivan tutkimusmenetelmäksi erityisen hyvin silloin, kun tarkasteltavana on

vähän kartoitettu, tuntematon alue. Haastattelumetodin ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa myös

17 Kaksi haastateltavaa valtiovarainministeriöstä
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silloin, kun haastateltavan vastaukset halutaan sijoittaa laajempaan kontekstiin tai kun halutaan tutkia

vaikeita ja monimutkaisia ilmiöitä tai asioita. (Hirsjärvi & Hurme 2001)

Tässä tutkimuksessa on perusteltua käyttää haastattelua tutkimusmenetelmänä, sillä kunnallisten

liikelaitosten kilpailuneutraliteettiongelmat ja niiden ratkaisumallit ovat suhteellisen uusi,

monimutkainen ja varsin jäsentymätön ongelma-alue. Haastateltaviksi valittiin asiaa syvällisesti

tuntevat tahot, jolloin on mahdollista saavuttaa monipuolisin asiantuntemus tutkimuskäyttöön.

Haastateltavien joukon kasvattaminen kovin suureksi ei tässä yhteydessä toisi juurikaan lisäarvoa

tulosten ja niiden tulkintojen suhteen (Hirsjärvi & Hurme 2001, 58).

Haastattelumenetelmänä käytetään tässä tutkimuksessa puolistrukturoitua haastattelua. Oletuksena

on tällöin ollut, että haastateltavilla henkilöillä on merkittävästi tietoa ja kokemuksia haastattelun

aihepiiristä. Haastatteluissa tutkielman teoreettiseen viitekehykseen perustuva kysymysrunko on

ollut kaikille haastateltaville sama, mutta kysymysten keskinäinen järjestys on voinut vaihdella.

Lisäksi haastateltaville on voitu esittää lisäkysymyksiä, mikäli se on katsottu olennaiseksi lisätiedon

hankkimisen ja haastattelun etenemisen kannalta. (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 47)

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 184-185) mukaan tutkimuksen laadun kannalta on ensiarvoisen

tärkeää haastattelurungon (ks. liite 1) luominen. Haastattelijan tulee myös etukäteen miettiä, miten

haastatteluteemoja voidaan syventää tarpeen vaatiessa, ja pohtia myös vaihtoehtoisia lisäkysymysten

muotoja. Huolellisuus haastattelujen valmistelussa ja myöhemmin haastattelujen raportoinnissa on

omiaan lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Kyseiset näkökohdat pyrittiin huomioimaan

haastattelujen valmistelussa ja niiden käsittelyssä.

Tutkimuksen haastattelut tehtiin Helsingissä ja Tampereella 13.–27.11.2006. Haastattelut

nauhoitettiin mp3-nauhurille, ja niiden pituus vaihteli 45 minuutin ja yhden tunnin ja 15 minuutin

välillä. Viimeisissä haastatteluissa oli jo selkeästi havaittavissa, että aineisto alkoi toistamaan itseään,

mikä tulkittiin selväksi merkiksi aineiston riittävyydestä.

4.2 Aineiston käsittely ja analysointi

Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa uutta tietoa

tutkittavasta asiasta. Analyysin avulla aineisto pyritään tiivistämään kadottamatta silti sen sisältämää
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informaatiota. Analyysin kautta pyritäänkin itse asiassa kasvattamaan kerätyn aineiston

informaatioarvoa luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja nostamalla tiedon kehittämisen

kannalta olennaiset asiat esiin. (Eskola & Suoranta 1998, 138)

Laadullinen analyysi alkaa usein jo heti haastattelutilanteessa, niin tässäkin tapauksessa. Toinen

laadulliselle tutkimukselle ominainen piirre on, että aineistoa analysoidaan yleensä lähellä aineistoa

ja sen kontekstia. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 136) Haastatteluvaiheen jälkeen haastatteluissa kerätty

aineisto litteroidaan ja kirjoitetaan auki. Haastattelututkimuksen tekemiseen ei ole olemassa yhtä

oikeaa kaavaa, ja niinpä suurten linjojen ja yhtäläisyyksien löytämisen lisäksi myös havaituilla

poikkeuksilla on usein oma tutkimuksellinen arvonsa. Olennaista on empiirisen osuuden ja

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen yhteen nivominen.

Tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet perustuvat ajatukselle siitä, että tutkija voi päästä

käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja objektiiviseen totuuteen. Kummankin käsitteen käyttö liittyy

läheisimmin tavalla tai toisella kvantitatiiviseen mittaamiseen perustuviin menetelmiin. Eskolan ja

Suorannan (1998, 211) mukaan laadullisessa tutkimuksessa arviointi pelkistyykin kysymykseksi

tutkimusprosessin luotettavuudesta kokonaisvaltaisesti.

Reliabiliteetin on katsottu perinteisesti liittyvän tulosten vastaavuuteen joko arvioitsijasta,

haastateltavasta tai menetelmästä riippumatta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 136). Tämän tutkimuksen

tutkimuskohteen luoteesta johtuen voidaan kuitenkin olettaa, etteivät kaikki perinteiset reliabiliteetin

kriteerit sellaisenaan sovellu käytettäväksi. Sen sijaan tutkimustulosten reliabiliteetin voidaan katsoa

liittyvän lähinnä tutkijan itsensä toimintaan, kuten esimerkiksi haastateltavien valintaan,

haastattelujen litterointiin ja johtopäätösten tekemiseen. Aineiston tulkinnan voidaan katsoa olevan

reliaabelia, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia (Eskola & Suoranta 1998, 214). Kvalitatiivisessa

tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan siis ensisijaisesti aineiston käsittelyn ja analyysin

luotettavuutta.

Tutkimusprosessin validiteetin suhteen on keskeistä se, kuinka prosessin aikana tehtyjä valintoja on

tuotu esille. Validiteetin käsite jakautuu kahteen päätyyppiin: tutkimusasetelma- ja

mittausvaliditeettiin. Käsillä olevan tutkimuksen arviointiin näistä soveltuu lähinnä

tutkimusasetelmavaliditeetti, jonka voidaan katsoa liittyvän esimerkiksi tutkimuksen teoreettisen

viitekehyksen rakentamiseen ja tutkimustulosten analysoimiseen.
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Tutkimusasetelmavaliditeetin alakäsitteistä rakennevaliditeetti tarkastelee sitä, käsitteleekö tutkimus

sitä, mitä sen on oletettu koskevan. Sisäinen validiteetti puolestaan tarkastelee sitä, pitävätkö tehdyt

päätelmät paikkansa vai vaikuttavatko jotkin ulkopuoliset tekijät saatuihin tuloksiin. Ulkoinen

validiteetti puolestaan tarkoittaa tutkimustulosten yleistettävyyttä esimerkiksi erilaisiin tilanteisiin ja

henkilöihin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 187-188)

Koko tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan sekä tutkimuksen teon että johtopäätösten

luotettavuuden suhteen. Tähän sisältyy niin tutkimusasetelman ja tutkimuskysymysten asettelun18

kuin käytettyjen metodien ja analyysien johdonmukaisuutta19. Tämän tutkimuksen aineistoa on

pyritty analysoimaan suhteessa tutkimuksen tavoitteisiin sekä aiempaan tietämykseen ja

luonnollisesti myös aineiston sisäisiä suhteita tarkastellen. Tutkimusprosessin kuluessa tehtyjä

oletuksia, valintoja ja rajauksia on raportoitu tarkoituksenmukaiseksi arvioidussa laajuudessa.

4.3 Kilpailulliset ongelmat ja niiden ratkaisuehdotukset

Tähän mennessä kunnallisten liikelaitosten kilpailukysymyksiin on perehdytty lähinnä

Kilpailuvirastossa muutamien tapauskäsittelyiden yhteydessä sekä valtiovarainministeriössä

makrotason kansantaloudellisissa kysymyksissä (Virtanen 2006 & Mäkitalo 2006). Esimerkiksi

Tuominen-Thuesenin (2006) mukaan kunnalliset liikelaitokset elävät vielä nykyään aika lailla omaa

elämäänsä etenkin suurten kaupunkien ulkopuolella. Kunnallisten liikelaitosten

kilpailuproblematiikkaa on siis käsitelty tähän mennessä suhteellisen vähän. Tulevaisuudessa niiden

merkityksen ja määrän uskotaan kuitenkin kasvavan, kun tukipalveluihin perustetut liikelaitokset

alkavat toimimaan myös avoimemmin markkinoilla. Liikelaitostettavia tukipalveluja voivat olla

esimerkiksi tietotekniikka-, ruoka- ja pesulapalvelut.

Salosen (2006) mukaan nykytilanne on epämääräinen kuntien kannalta, koska lainsäädäntö ei tunne

kunnallista liikelaitosta organisaatiomuotona. Esimerkiksi yrittäjien suunnalta tulee ajoittain

kritiikkiä kilpailuneutraliteettikysymyksistä etenkin kuntien laajentaessa liiketoimintaansa uusille

markkinoille. Kritiikin määrä riippuu pitkälti kyseisten markkinoiden ominaisuuksista.

18 Esim. merkityksellisyys ja käytettävät lähteet
19 Esim. eteneminen tutkimusstrategian mukaisesti koko työn ajan
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”Yllättäen kukaan ei tunnu kiinnittävän huomiota esimerkiksi kaupunkien

liiketoimintaan työterveydenhuollossa, koska lääkäreillä on muutoinkin paljon töitä ja

hinnatkin ovat kohdallaan. Yhdestä lisätoimijasta ei siis olla huolissaan.

Muutosvaiheessa reaktiot ovat aina suurimpia, mutta pikku hiljaa ne laantuvat ja

saatetaan huomata, etteihän se ollutkaan aivan suora kilpailija. Ja toisaalta

kilpailuhan voi aina välillä kehittää myös muiden toimintaa.” (Salonen 2006)

Virtanen (2006) puolestaan määrittelee kunnallisen liikelaitoksen nimenomaan markkinaehtoisessa

toiminnassa mukana olevaksi taloudelliseksi yksiköksi, joka toimiessaan markkinoilla ja

kilpaillessaan muiden toimijoiden kanssa aiheuttaa ilmiöitä, jotka kuuluvat suoraan

kilpailulainsäädännön soveltamisen piiriin. Esimerkkejä tällaisista tapauksista ovat kunnalliset

sähköliikelaitokset, joiden hinnoittelun kohtuullisuutta on Kilpailuvirastossa arvioitu useampaan

otteeseen. Pääosin kunnallisten liikelaitosten kilpailulliset ongelmat kuuluvat kuitenkin

kilpailunedistämistoiminnan piiriin.

4.3.1 Kunnallinen liikelaitos organisaatiomuotona

Haastatteluissa keskityttiin tutkimaan kunnallisten liikelaitosten kilpailullisia ongelmia

laskentatoimen näkökulmasta. Tämän perusteella rakennettiin myös tutkimuksen haastattelurunko

(ks. liite 1). Haastatteluissa kilpailullisen aseman kannalta keskeisimmäksi ongelmaksi nousi

kuitenkin hieman yllättäen se, että nykyään liikelaitokseksi voidaan kutsua melkein mitä tahansa

yksikköä. Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen kunnallisen liikelaitoksen eriyttämisestä kunnan

talousarviossa ja tilinpäätöksessä, mutta näitä ohjeistuksia ei tunnuta noudatettavan riittävässä määrin

(Vasilieff 2006). Tutkimusaineiston perusteella voidaankin todeta, että kunnallisia liikelaitoksia

koskevalle puitelainsäädännölle olisi tarvetta eikä linjauksia tulisi jättää ainoastaan yksittäisten

kuntien tai niiden yhteistyöelinten vastuulle.

”Kunhan vain ensin tiedettäisiin, mikä on kunnallinen liikelaitos. Lainsäädännön

kehittämisen yhteydessä liikelaitoksiksi määriteltiin käytettyjen kriteereiden mukaan

vain kourallinen niin sanotuista liikelaitoksista, ja nekin olivat lähinnä

sähkölaitoksia.” (Vasilieff 2006)
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Liikelaitostamisen ulkopuolelle rajataan useimmiten toiminnot, joihin liittyy merkittävällä tavalla

julkisen vallan käyttöä, esimerkiksi etuuspäätösten tekemistä sosiaalitoimessa. Tämän rajauksen

jälkeenkin jäljelle jää merkittävä osa kunnan toiminnoista, joista etenkin selkeästi tukipalveluiksi

laskettavat toiminnot ovat seuraavana liikelaitostettavien toimintojen listalla. Liikelaitostamisen

uskotaan yleistyvän merkittävästi jo lähitulevaisuudessa etenkin suuremmissa kaupungeissa, ja myös

seudullisia liikelaitoksia tullaan perustamaan yhä enemmän (Tuominen-Thuesen 2006).

”Kunnallisten liikelaitosten luonnollinen laajenemissuunta on lopulta

peruspalvelutuotanto. Koska peruspalveluista tuotetaan kaksi kolmasosaa juuri

kunnissa, piilee niissä valtava tehostamispotentiaali. Esimerkiksi valtion

liikelaitoksissa on saavutettu kevyesti 20 – 30 prosentin tehokkuushyötyjä. Tämä on

täysin verrannollista kuntasektoriin. Tulevaisuudessa tuki- ja taustapalveluiden

liikelaitostaminen tulee varmasti yleistymään. On vaikea kuvitella, mikä voittoa

tuottava toiminta ei sopisi liikelaitostettavaksi.” (Mäkitalo 2006)

Kunnissa nähtiin runsaasti mahdollisuuksia liikelaitostamiselle tukipalveluissa, kuten IT- ja

tilapalveluissa, sekä myös nk. peruspalveluissa. Esimerkiksi Tampereella on selvitetty Hatanpään

sairaalan liikelaitostamista (Salonen 2006). Liikelaitostamisen taustalla pitäisi kuitenkin aina olla

todelliset muutokset palvelun tuotannossa. Jos kustannuslaskenta ja toiminnanohjaus ovat olleet jo

aikaisemmin korkealla tasolla, ei liikelaitostamisella välttämättä saavuteta merkittävää nettohyötyä

esimerkiksi hallinnon kasvusta aiheutuvien kustannusten takia. Huomiota tulisi kiinnittää myös

perustettavan liikelaitoksen toimintaperiaatteiden ja johtamisen määrittelemiseen

(Tuominen-Thuesen 2006).

”Periaatteessa ei ole olemassa sellaista kunnan tukipalvelua, jota ei voitaisi

liikelaitostaa, ja useita niistä vielä myöhemmin yhtiöittää. Kiinteistöpuoli,

maanrakennus, IT, hyvinvointipalvelujen tukipalvelut jne. Vaikka kuinka paljon

voitaisiin tehdä näillä aloilla tehokkuuden parantamiseksi. Omistajaohjaus toteutuu

liikelaitoksessa aivan eri tasolla kuin hallintokunnassa.” (Vasilieff 2006)

Tampereen kaupunki on liikelaitostanut palvelutuotantoaan, ja vuoden 2007 alussa aloittaa

toimintansa kolme uutta liikelaitosta: Tampereen Ateria, Logistiikkakeskus ja Katu- ja vihertuotanto.

Liikelaitostettavilla toiminnoilla on Tampereen kaupungin linjan mukaan sisäisten asiakkaiden

lisäksi oltava vähintäänkin mahdollisuus hankkia myös ulkoisia asiakkaita. Periaatteessa liikelaitos

voi keskittyä myös pelkästään sisäisiin asiakkaisiin, mutta tällöin pitää aiheutua toiminnan
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tehostumista, josta saatavien hinta- ja laatuhyötyjen puolestaan pitää koitua sisäisten asiakkaiden

hyväksi. Lähtökohtaisesti liikelaitosten pitäisi aina kyetä kannattavaan toimintaan. (Salonen 2006)

Kunnallisten liikelaitosten kilpailullisia ongelmia tarkasteltaessa kysymys on loppujen lopuksi

tietyllä tapaa arvostuksista: kuinka paljon ollaan valmiita vaarantamaan kilpailuneutraliteettia

julkisen palvelutuotannon tehostamisen vuoksi. Julkisen sektorin aggressiivinen markkinoiden

valtaaminen yksityisten toimijoiden kustannuksella ei liene tarkoituksenmukaista missään

olosuhteissa. Kunnallisten liikelaitosten kilpailuneutraliteettikysymyksissäkään ei ole olemassa

tiettyjä totuuksia, vaan arvio riippuu pitkälti kulloisestakin tarkastelunäkökulmasta. (Mäkitalo 2006)

”Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa mielestäni sitä, että julkisen sektorin

tuotantoyksiköllä ei tulisi olla minkäänlaista erityisasemaa verrattuna yksityisen

sektorin toimijaan, ei kilpailuetuja eikä -haittoja. Tämä tarkoittaa myös verokohtelua

eli toisin sanoen kunnallisten liikelaitosten tulisi maksaa arvonlisäveroa,

kiinteistöveroa ja tuloveroa samalla tavalla kuin muidenkin yritysten.” (Vasilieff 2006)

Kilpailunrajoituslain noudattamista valvovan Kilpailuviraston rooli suhteessa kunnallisten

liikelaitosten kilpailullisiin ongelmiin on kaksijakoinen: toisaalta se toimii valvovana viranomaisena

kilpailunrajoitusten suhteen sekä toisaalta proaktiivisesti ennakoitavissa olevien kilpailullisten

ongelmien ehkäisemiseksi ja kilpailun edistämiseksi. Virtasen (2006) näkemyksen mukaan on

varmaa, että jos liikelaitostamisessa ei kyetä eliminoimaan kilpailuneutraliteetin uhkia, eivät

tavoitellut tehokkuustavoitteetkaan tule toteutumaan. Pidemmällä tähtäimellä tällöin luodaan myös

kilpailunrajoituslain tarkoittamia kilpailunrajoituksia.

”Jos halutaan tehostaa kunnallista palvelutuotantoa, yksi suosiotaan jatkuvasti

kasvattava keino siihen on liikelaitostaminen. Seurauksena on kuitenkin myös tiettyjä

vaikutuksia taloudelliseen kilpailuun. Tällöin on määriteltävä, minkä asteiset

kilpailuneutraliteettiongelmat ovat siedettävissä. Luonnollisesti kilpailullisia ongelmia

voidaan tiettyyn rajaan asti pyrkiä eliminoimaan esimerkiksi lainsäädäntöä ja

kunnallisten liikelaitosten laskentatoimea ja sen läpinäkyvyyttä kehittämällä.”

(Mäkitalo 2006)

Mäkitalon (2006) mukaan voidaan myös kysyä, onko Suomen kilpailulainsäädäntö optimaalista

julkisen palvelutuotannon kehittämisen kannalta, sillä esimerkiksi Tanskassa julkisen sektorin

toimijat voivat paljon vapaammin kokeilla uusia ratkaisuja eri sektoreiden toimijoiden kesken.
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Julkisen palvelutuotannon organisointikysymysten suhteen onkin Suomessa Mäkitalon mukaan

sisäänrakennettu ristiriita asetettujen tavoitteiden ja kilpailulainsäädännön välillä.

Toisaalta taas Virtasen (2006) mukaan esimerkiksi Australiassa on voimassa julkisen sektorin

markkinoilla toimimista koskevaa erityislainsäädäntöä, joka asettaa Suomen kilpailulainsäädäntöön

verrattuna huomattavasti tiukemmat rajat muun muassa julkisen sektorin liiketoiminnan

laajenemiselle ja hinnoittelulle sekä ottaa kantaa myös tiettyihin kustannuslaskennan periaatteisiin ja

menetelmiin. Näin on pyritty linjaamaan rajoja julkisen sektorin laajenemiselle ja eliminoimaan

etenkin julkisesta omistuksesta itsestään aiheutuvia kilpailuneutraliteetin uhkia.

Kilpailuneutraliteettikysymykset nähtiin merkittävästi tärkeämmiksi ja ajankohtaisemmiksi suurissa

kaupungeissa kuin pienissä kunnissa. Pienempien kuntien liikelaitokset ovat lähes pelkästään vesi- ja

sähkölaitoksia, joista ainakin vesilaitokset ovat kiistämättömästi luonnollisia monopoleja.

Suuremmissa kaupungeissa taas ollaan kasvavassa määrin liikelaitostamassa myös erilaisia

tukipalveluita, joita saattavat tarjota samoilla markkinoilla myös yksityiset yritykset ja kolmannen

sektorin toimijat. Ongelmia  nähtiin olevan yhä myös hankintalainsäädännön soveltamisessa ja sen

tavoitteiden hahmottamisessa (Tuominen-Thuesen 2006).

”Kilpailuasioita ei voida katsoa niin jyrkästi, kun ottaa huomioon kuntakentän

moninaisuuden. Toisaalta, jos ei ole minkäänlaista kilpailua, ei ole myöskään olemassa

kovin tehokasta toimintaa. Tulevaisuudessa kuntiin kohdistuva tehokkuus- ja

läpinäkyvyysvaatimusten ristipaine ei ainakaan tule helpottumaan.” (Mäkitalo 2006)

”Monissa pienemmissä kunnissa ei ole vielä kunnolla hahmotettu koko

hankintalainsäädäntöä. Ei siis ymmärretä, miksi ei esimerkiksi voida suosia jotain

paikallista toimijaa. Ei millään haluta hyväksyä sitä, että ostopalvelut pitää

kilpailuttaa, ja että riskinä on saada jokin isompi toimija, kun voitaisiin luoda

työpaikkoja omankin kunnan kuljetusyritykseen.” (Tuominen-Thuesen 2006)

Käsitykset kunnallisen liikelaitoksen pysyvyydestä organisaatiomuotona vaihtelivat jonkin verran.

Kunnallista liikelaitosta on perinteisesti pidetty eräänlaisena välivaiheena yhtiöittämiseen. Toisaalta

taas kunnallisen liikelaitosmallin täsmällisempi määrittely lainsäädännön tasolla loisi oletettavasti

lisää pysyvyyttä tälle organisaatiotyypille. Virastosta liikelaitokseksi siirtymistä voidaan joka

tapauksessa pitää selvästi suurempana muutoksena kuin liikelaitoksen yhtiöittämistä. Mitä
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pysyvämmäksi ratkaisuksi liikelaitostaminen muodostuu, sitä tärkeämpiä ovat luonnollisesti myös

kilpailulliset näkökohdat.

”Valtiolla liikelaitokset ovat olleet välikauden ratkaisuja. Esimerkiksi kysymys

Tieliikelaitoksen yhtiöittämisestä tulee varmasti lähiaikoina ajankohtaiseksi. Niiltä

osin kuin myös kuntien suhteen kysymys on välikauden ratkaisusta, voidaan paremmin

sietää kilpailuneutraliteetin puutteita. Mutta mitä pidempiaikaisesta toiminnasta on

kysymys, sitä tärkeämmiksi kilpailunäkökohdat tulevat.” (Virtanen 2006)

Liikelaitosmallia tulisi esimerkiksi Virtasen (2006) mukaan kehittää niin, että kunnalliset

liikelaitokset pystyisivät toimimaan kohtuullisen kilpailuneutraliteetin puitteissa pitkälläkin

aikavälillä. Luonteeltaan liikelaitos on tietyllä tapaa muutosorganisaatio: virastomuotoisesta

toiminnasta siirrytään lopulta selkeästi kunnasta erilliseen ja markkinaehtoiseen toimintaan. Tämä ei

kuitenkaan tarkoita Virtasen mukaan sitä, etteikö liikelaitosmallia tulisi kehittää, sillä ovathan

liikelaitokset käytännössä jääneet suhteellisen pitkäaikaisiksi ratkaisuiksi.

”Mikäli kyseessä on luonnollinen monopoli, voisi liikelaitosmuoto olla pysyvämpikin

ratkaisu. Tämä kuitenkin edellyttää, että tietyt valtion liikelaitosmallin, jossa siinäkin

riittää vielä kehittämistä, kriteerit täyttyisivät myös kunnallisten liikelaitosten

suhteen.” (Vasilieff 2006)

Kuntakonsernin raportoinnissa tulee täydellisyyden periaatteen mukaisesti näkyä myös sen

omistamat yhtiöt ja liikelaitokset. Kunnallisen liikelaitoksen oman talousarvion ja tilinpäätöksen

lisäksi liikelaitoksen tulee näkyä myös konsernitaseessa, mutta kuitenkin selvästi kunnan

varsinaisesta toiminnasta eriytettynä. Tällöin luonnollisesti myös julkisen tuen tulee olla eliminoitu

raportoitavista eristä. (Vasilieff 2006)

Tuominen-Thuesenin (2006) mukaan nykyiset Kuntaliiton antamat suositukset liikelaitoksen

eriyttämisestä ovat liian väljät. Tästä syystä ei ole muodostunut riittävän selkeitä käytäntöjä

liikelaitosten suhteen. Epätietoisuutta esiintyy niin kuntien talousjohdon kuin myös tilintarkastajien

piirissä. Nykyistä tarkempi ohjeistus saisi oletettavasti myös päättäjät ymmärtämään paremmin, että

kyse todella on kuntakonsernista erillisestä yksiköstä.

”Juridisestihan liikelaitos katsotaan nykyään kunnan organisaatioon kuuluvaksi.

Kuitenkin liikelaitoksen taloudellisen aseman eriyttämisen tulisi mielestäni vastata
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ihan osakeyhtiön tilannetta. Pitäisi siis saavuttaa samankaltainen läpinäkyvyys

taloudellisissa suhteissa.” (Virtanen 2006)

Eri kaupungeissa ja kunnissa liikelaitosten itsenäisyyden aste on vaihdellut sääntelyn puuttumisesta

johtuen. Esimerkiksi Tampereella liikelaitokset ovat Salosen (2006) mukaan olleet perinteisesti

suhteellisen etäällä muusta kaupunkikonsernista, jolloin niillä on ollut paljon vapauksia oman

toimintansa määrittelyn suhteen. Kaiken kaikkiaan Tampereella onkin hyviä kokemuksia

liikelaitostamisesta, ja organisaatiomallia pidetään jo nykyisellään varsin toimivana.

Kunnallisesta liikelaitoksesta tulisi Salosen (2006) mielestä joka tapauksessa tulevaisuudessa tehdä

oma juridinen yksikkönsä, ja taata näin ollen sille riittävän itsenäiset toimintamahdollisuudet.

Esimerkiksi sähköalalla tämä alkaa olemaan elinehto markkinoiden kehittymisestä johtuen.

Liikelaitosten itsenäisyys tulisi Salosen mukaan huomioida myös kuntien johtosäännöissä niin, ettei

esimerkiksi liikelaitosten hinnoitteluun puututtaisi liikelaitoksen johtamisperiaatteiden vastaisesti20.

Keskeistä olisi myös yhtenäistää liikelaitosmallia valtakunnallisesti niin, että eri kuntien

liikelaitokset olisivat paremmin vertailukelpoisia sekä keskenään että suhteessa muihin yrityksiin.

Tampereella liikelaitoksia on perustettu pitkän tähtäimen toimintaa silmällä pitäen, sillä Salosen

(2006) mukaan liikelaitostettujen toimintojen yhtiöittämiseen ei ole olemassa minkäänlaisia paineita

tai suunnitelmia. Ainoastaan Tampereen sähkölaitoksen yhtiöittäminen saattaa tulla keskusteluun

jossain vaiheessa muun muassa toimialan kehityksestä aiheutuvien muutospaineiden johdosta.

Liikelaitostaminen on siis Tampereella pitkäaikainen ratkaisu, mihin kannustaa myös

verotuslainsäädäntö. Toisin kuin kaupungin omistamien yhtiöiden osingot voidaan liikelaitosten

peruspääomalle maksamat korvaukset tulouttaa kuntakonsernille verottomasti, koska kunnalliset

liikelaitokset eivät ole verovelvollisia juridisia yksiköitä.

”Verotuksella on nykytilanteessa aika suuri merkitys. Jos liikelaitokset tulouttavat nyt

50 miljoonaa euroa vuodessa, niin verojen jälkeen tuo summa olisikin vain 35

miljoonaa.” (Salonen 2006)

20 Vrt. esim. kaupunginhallituksen otto-oikeus liikelaitoksen johtokunnan päätöksiin
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Tutkimuksen lähtökohtaisena oletuksena oli, että kunnallisten liikelaitosten laskentatoimeen saattaa

liittyä piirteitä, jotka aiheuttavat kilpailullisia ongelmia. Tämän mukaisesti rakennettiin myös

puolistrukturoitujen tutkimushaastatteluiden kysymysrunko. Haastatteluissa korostui varsinaisten

laskentatoimen kysymysten ohella myös perustavaa laatua oleva kysymys liikelaitoksen asemasta

organisaatiomuotona. Haastateltujen painotukset vaihtelivat muun muassa heidän

taustaorganisaatioistaan johtuen, mutta myös paljon yhteneviä mielipiteitä löytyi: liikelaitosten

arvioidaan yleistyvän tulevaisuudessa merkittävästi ja laajenevan uusille toimialoille,

kilpailukysymysten uskotaan tulevan entistä tärkeämmiksi ja liikelaitosten asemaan kaivataan

kipeästi selkiyttämistä.

Pitäisi myös ymmärtää, etteivät kunnallisen liiketoiminnan kilpailuneutraliteettikysymykset ole

yksiulotteisesti arvioitavissa. Liikelaitostaminen on keino tavoitella tehokkuushyötyjä tietyllä

kunnan toimialalla. Näiden tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi voidaan kuitenkin joutua tinkimään

jonkin verran kilpailuneutraliteetin suhteen. Lisäksi kunnan toimintaan liittyy paljon erilaisia

yhteiskunnallisia tavoitteita, joiden edistäminen voi suorastaan vaikeutua liikelaitostamisen johdosta.

Hyötyjen ja haittojen kokonaisvaltainen arviointi ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun etsiminen

kuuluu yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon tehtävien piiriin.

4.3.2 Kunnallisten liikelaitosten laskentatoimen kehittyneisyys

Haastatellut tahot eivät työskentele liikelaitosten johdon laskentatoimen parissa vaan heidän

kontaktinsa kunnallisiin liikelaitoksiin muodostuvat yleisesti ottaen lainsäädännön kehittämistyön,

kilpailulainsäädäntöön perustuvan tapauskäsittelyn, konsultoinnin tai konserniohjauksen kautta.

Näin ollen tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista luoda kovin yksityiskohtiin menevää kuvaa

kunnallisten liikelaitosten laskentatoimen yksityiskohtaisesta kehittyneisyydestä. Sen sijaan voidaan

olettaa, että haastateltavilla on riittävästi kokemusta ja näkemystä liikelaitosten laskentatoimen

yleisemmän kehityksen arvioimiseksi.

Omistajien eli kuntalaisten näkökulmasta julkisen hallinnon laskentatoimi on esimerkiksi Mäkitalon

(2006) mukaan aika heikolla tasolla. Kustannukset voidaan määrittää, mutta laatu- ja

saatavuuskriteerit vain heikosti. Tutkimusaineiston perusteella voidaan olettaa, että mitä aidompi

liikelaitos ja mitä toimivammilla markkinoilla se toimii, sitä kehittyneempää sen laskentatoimi on.

Eri aloilla toimivilla liikelaitoksilla on luonnollisesti erilaiset tarpeet laskentatoimen suhteen.



74

Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa on Virtasen (2006) mukaan usein kysymys

hyvin monimutkaisesti ja vaikeasti mitattavista asioista. Julkisuudessa huomiota ovat saaneet muun

muassa Helsingin ja Tampereen kustannuslaskennan kehittämisprojektit.

Kunnallisen liikelaitoksen laskentatoimen kehittyneisyyden katsottiin riippuvan pitkälti muun

kuntakonsernin laskentatoimesta. Poikkeuksia luonnollisesti on olemassa esimerkiksi kaupunkien

koosta ja toimialojen luonteesta johtuen, mutta yleisesti ottaen kuntien kustannuslaskennan ei

katsottu olevan kovin korkealla tasolla verrattuna yrityksiin. (esim. Tuominen-Thuesen 2006)

Salonen (2006) sen sijaan pitää ainakin Tampereen kaupungin liikelaitosten laskentatoimen tasoa

täysin vertailukelpoisena yritysmaailmaan.

Kunnallisten liikelaitosten ulkoisen laskentatoimen voidaan katsoa olevan huomattavasti

kehittyneempää kuin sisäisen laskentatoimen. Ulkoisen laskentatoimen suhteen

kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistukset ovat kuitenkin olleet suhteellisen merkittävässä

asemassa. Sen sijaan sisäisen laskentatoimen ohjeistukseen ei ole kiinnitetty läheskään yhtä paljon

huomiota. (Mäkitalo 2006)

”Kunnallisten liikelaitosten laskentatoimeen liittyy edelleenkin monenlaista

tarkoitushakuisuutta, rationaalisten liikkeenjohdon menetelmien kustannuksella.

Seuranta puolestaan riippuu pitkälti esimerkiksi tilintarkastajien osaamisesta ja

rohkeudesta puuttua epäkohtiin. Käytännössähän on niin, että laskentatoimelle on tilaa

juuri niin paljon kuin sille on kysyntää.” (Mäkitalo 2006)

Kuntien käytössä olevien resurssien niukkuuden yms. tekijöiden vaikutuksesta kuntien

kustannuslaskentaan arvioidaan kohdistuvan tulevaisuudessa entistä suurempia vaatimuksia, kun

ryhdytään nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja perusteellisemmin vertailemaan, mitä palvelujen

järjestäminen maksaa ensinnäkin muilta ostettuna ja toiseksi omana tuotantona tuotettuna. Tällöin

kuntien yleisempikin intressi laskea oman tuotannon todelliset kustannukset kasvaa merkittävästi.

(Tuominen-Thuesen 2006)

Kuntien toiminta nähtiin periaatteessa julkiseksi ja läpinäkyväksi, sillä esimerkiksi erilaisista

palveluista maksetut määrät saadaan selville. Sen sijaan tuotteiden selkeästä tuotteistamisesta, ja näin

ollen maksettujen määrien todellisesta sisällöstä, ollaan monin paikoin vielä hyvin kaukana. Myös

kustannuslaskennassa on hyvin erilaisia käytäntöjä esimerkiksi yleiskustannusten vyöryttämisen
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suhteen. Kunnissa raportoidaan tiettyjen perinteiden mukaisesti eikä arvioida, että vastaako

raportointi nykyistä tiedontarvetta vai ei. (Tuominen-Thuesen 2006)

Kustannuksia ja tuottoja ei asiantuntijoiden mukaan läheskään aina kohdisteta riittävän tarkasti edes

liikelaitoksissa. Usein kohdistetaan erät lähinnä kustannuspaikoilla, jotka sisältäisivät vielä runsaasti

erilaisia toimintoja (Tuominen-Thuesen 2006). Toimintolaskennan käyttöönottoa ja kehittämistä

voidaankin pitää yhtenä menetelmällisenä edistysaskeleena kunnallisissa liikelaitoksissa.

Kunnallisten liikelaitosten johdon laskentatoimi kehittyy jatkuvasti, mutta kentän heterogeenisuuden

takia olisi syytä jatkaa ja laajentaa laskentatoimen ja kustannuslaskennan kehittämisprojekteja

(Virtanen 2006).

”Yhteiskustannuksia ja välillisiä kustannuksia ei aina pystytä allokoimaan riittävällä

tarkkuudella tuotteille. Esimerkiksi terveydenhuollossa on ollut pitkä taival selvittää,

kuinka erilaiset kustannukset tulisi toiminnoille jakaa.” (Virtanen 2006)

Virtasen (2006) mukaan tavoitteena tulee olla ideaalitilanne, jossa liikelaitoksen kustannuslaskenta

perustuu sekä teoreettisesti että käytännöllisesti perusteltavissa oleviin ratkaisuihin. Tämän voidaan

katsoa edellyttävän liikelaitoksen riittävää eriyttämistä muusta kuntakonsernista, kunnan ja

liikelaitoksen välisten taloudellisten suhteiden täydellistä läpinäkyvyyttä sekä julkisen tuen muotojen

määrittelemistä ja eliminoimista.

Yhtä mieltä oltiin siitä, ettei täydellistä kilpailuneutraliteettia kunnallisten liikelaitosten toiminnassa

kyetä saavuttamaan muun muassa julkiseen omistukseen liittyvien taloudellisten riskien

vähäisyydestä johtuen. Toisaalta kuitenkin painotettiin, etteivät kilpailuneutraliteettiongelmat

kohdistu vain yhteen suuntaan vaan liikelaitoksille aiheutuu myös tiettyjä haittoja esimerkiksi niiden

heikommasta taloudellisesta liikkumavarasta ja joustavuudesta sekä päätöksenteon julkisuudesta

johtuen. (Virtanen 2006)

Salosen (2006) mukaan esimerkiksi Tampereen Sähkölaitoksen laskentajärjestelmät ovat

hyvätasoiset olipa vertailukohta sitten mikä tahansa. Kehittyneisyys johtuu muun muassa pitkistä

perinteistä sekä toiminnan ja markkinoiden luonteesta. Uusissa liikelaitoksissa tuotteistaminen,

kustannuslaskenta ja kannattavuuslaskelmat ovat uudempia asioita, mutta joka tapauksessa Salosen

arvion mukaan hyvällä tasolla verrattuna muihin kuntiin. Hinnoittelu kaupungin liikelaitoksissa on

pyritty avaamaan niin, että siinä ovat mukana todellisuudessa aiheutuneet kustannukset sekä osuus

yleiskustannuksista kuten korvaukset muun kuntakonsernin palveluiden käytöstä. Esimerkiksi
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taloushallinnon palvelukeskuksen myötä taloushallinnon palvelujen käytetyt resurssit on saatu

näkymään myös liikelaitosten kustannuksissa.

Salonen (2006) korostaa läpinäkyvyydestä, että liikelaitoksen sisäisessä käytössä on luonnollisesti

tarkempaa informaatiota kuin mitä esitetään ulospäin. Vaikka kaupunki onkin julkinen organisaatio,

niin sen liikelaitosten on silti syytä ajatella myös kilpailullista asemaansa. Kilpailunäkökohtien

huomioiminen on siis Tampereella itsestäänselvyys, kun liikelaitoksella on kuntakonsernin

ulkopuolista myyntiä. Ulospäin ja asiakkaille tietoa avataan siinä määrin kuin lainsäädäntö ja

asiakassuhteen hoitaminen kulloinkin vaativat. Sisäinen laskenta pidetään siis suurilta osin

liikelaitoksen omana tietona kilpailutilanteessa toimittaessa.

Kunnallisten liikelaitosten laskentatoimen kehittyneisyyden voidaan arvioida tutkimuksen

perusteella vaihtelevan kunnittain ja toimialoittain. Kehitystä tapahtuu jatkuvasti muun muassa

toimintolaskennan käyttöönoton yleistyessä, mutta paljon on myös tekemistä jäljellä. Esimerkiksi

kuntien ja liikelaitosten suhteisiin liittyy vielä runsaasti ei-rahamääräisiä tekijöitä, jotka ovat omiaan

tukemaan väitteitä kunnallisten liikelaitosten kustannuslaskennan puutteista ja suoranaisesta

alihinnoittelusta.

Kaikista tekijöistä, kuten kunnan päätöksentekojärjestelmästä tai vaikkapa julkisen sektorin toimijaa

koskevista erityisvelvoitteista, aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan ole ylipäätänsä edes

mahdollista ottaa huomioon liikelaitosten kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa. Joka tapauksessa

laskentatoimen riittävä kehittyneisyys on perusedellytys parhaimman mahdollisen

kilpailuneutraliteetin tavoittelemiselle.

4.3.3 Liiketaloudellisen kannattavuuden vaatimus

Kilpailun kannalta on erityisen olennaista sellainen liikelaitostaminen, jonka seurauksena julkisen

sektorin toiminta laajenee toimiville markkinoille. Tällöin myös sijoitetun pääoman

tuottovaatimuksella voidaan katsoa olevan vaikutusta taloudelliseen kilpailuun, vaikka kaikki tutkijat

eivät näin olekaan ajatelleet pitäessään tuottovaatimusta lähinnä organisaation omana valintana eikä

niinkään liiketoiminnan pakollisena piirteenä. Joka tapauksessa kannattavuus- ja tuottovaatimukset

vaikuttavat niin merkittävällä tavalla liikelaitoksen toimintaan, että niiden on arvioitu kuuluvan

julkisen tuen aiheuttamien kilpailullisten ongelmien piiriin laajasti tulkittuna.
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Erimielisiä oltiin siitä, minkä tyyppisiä toimintoja, esimerkiksi liiketaloudellisen kannattavuuden

suhteen, voidaan liikelaitostaa. Tampereen kaupungin näkökulmasta kunnalla tulisi loppujen lopuksi

olla oikeus organisoida toimintansa haluamallaan tavalla (Salonen 2006). Tämä on ymmärrettävää,

sillä Tampereen kaupungin liikelaitosten joukossa on myös voittoa tuottamattomia organisaatioita.

Tuominen-Thuesen (2006) taas katsoo, että liikelaitostamiseen tulisi aina liittyä vähintäänkin oletus

markkinoilla toimimisesta.

Vasilieff (2006) suhtautuu tiukemmin liikelaitostamisen kriteereihin kannattavuuden suhteen. Hänen

mukaansa kunnallisen liiketoiminnan tulisi olla aina kannattavaa. Kunnallisen liikelaitoksen

sijoitetun pääoman tuottovaatimuksen tulisi puolestaan olla lähellä sekä yleistä pääoman

tuottovaatimusta että toimialan keskiarvoa. Näin voitaisiin saavuttaa tietynlainen kultainen keskitie

tuottovaatimusten suhteen. Myös kaikkien liikelaitosten hoitamien tehtävien pitäisi olla

lähtökohtaisesti kannattavia.

Tampereen kaupunki on asettanut liikelaitosten tuottotavoitteet Tampereen seudulla tai koko maassa

kyseisellä toimialalla toimivien yritysten keskiarvon mukaan tai jopa hieman keskiarvon alapuolelle.

Ottamalla todellisten tai mahdollisten kilpailijoiden tuottotaso huomioon, on Salosen (2006) mukaan

haluttu saada hinnoittelun rakenne vastaamaan muiden toimijoiden hinnoittelua. Kuitenkin

esimerkiksi voittoa tuottamaton aluepelastuslaitos on organisoitu liikelaitosmuotoon puhtaasti

käytännön syistä: osakkaiden kannalta on järkevää, että laitoksen kustannuksia ja tehokkuuden

kehitystä voidaan luotettavasti mitata, vaikka toimintaan ei ajatusta liiketaloudellisesta

kannattavuudesta liitykään. Toisin kuin liikennelaitos aluepelastuslaitos pystyy kuitenkin tekemään

positiivista tulosta jäsenkunnilta kerättävien maksujen ansiosta.

Tuominen-Thuesen (2006) korostaa, että kunnan toiminnan kannalta ajateltuna pääoman

tuottovaatimuksen tasoa olennaisempi asia on, että liikelaitokset toimisivat ylipäätänsä kannattavasti,

ja vieläpä niin, ettei niiden toimintaan liity julkista tukea. Voiton tuottaminen ei kuulu kunnan

toimintaperiaatteisiin, ja tämän voidaan katsoa Tuominen-Thuesenin mukaan koskevan myös

kunnallisia liikelaitoksia. Kun tarkoituksena on tuottaa voittoa ja toimia avoimilla markkinoilla, niin

yhtiöittämisen tulisi olla ensisijainen organisointimuoto.

Virtasen (2006) mukaan kunnallisia liikelaitoksia varten luotavan lainsäädännön tulisi estää ainakin

tilanteet, joissa liikelaitoksen toiminta on pitkällä aikavälillä tappiollista tai joissa ei esiinny

laisinkaan pääoman tuottovaatimusta. Lisäksi lainsäädännön kautta tulisi kieltää toiminta, joissa
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kunnallisia liikelaitoksia käytetään piiloverotuksen välineinä, mihin käyttöön liikelaitosten

organisaatiomuotoa ei ole alunperin tarkoitettu.

Tuominen-Thuesenin (2006) mukaan ei voida ehdottomasti vaatia, että kaikkien kunnallisen

liikelaitoksen toimintojen tulisi olla liiketaloudellisesti kannattavia, sillä tämä aiheuttaisi

joustamattomuutta liikelaitosten toimintaan. Myös yksityisillä yrityksillä on usein tiettyjä

kannattamattomia toimintoja, joilla voi kuitenkin olla muuntyyppisiä hyödyllisiä vaikutuksia koko

yrityksen näkökulmasta. Pikemminkin kannattavuuden kriteeriä tulisi tarkastella kokonaisuuden

kannalta. Esimerkiksi vaihtoehtoisten palveluntarjoajien puuttuessa liikelaitokselle voitaisiin

Tuominen-Thuesenin mielestä osoittaa myös tiettyjä lakisääteisiä tehtäviä, joista jonkun kunnan

yksikön olisi joka tapauksessa huolehdittava. Tämä kuitenkin edellyttää, että kyseiset toiminnot

eriytetään riittävällä tavalla markkinaehtoisesta toiminnasta.

Mäkitalo, Vasilieff ja Virtanen suhtautuivat huomattavasti kielteisemmin liiketaloudellisesti

kannattamattomien tehtävien hoitamiseen liikelaitoksissa (Mäkitalo 2006, Vasilieff 2006 & Virtanen

2006). Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta voidaankin ajatella, ettei kunnallisille liikelaitoksille ei

tulisi tarkoitushakuisesti antaa hoidettavaksi julkisia, liiketaloudellisesti kannattamattomia tehtäviä.

Toisaalta liiketaloudellisesti kannattamattomia tehtäviä ei tulisi ehdottomasti liikelaitoksilta

kieltääkään. Vähintäänkin tulisi pitää huolta siitä, että kyseiset tehtävät on riittävällä tavalla eriytetty,

ja etteivät liiketaloudellisesti kannattamattomista tehtävistä mahdollisesti maksetut korvaukset

subventoi muuta liikelaitoksen toimintaa.

”Jos liikelaitoksessa on paljon kannattavuudeltaan erilaisia toimintoja sekaisin, niin

kilpailuneutraliteettikysymykset menevät vaikeiksi.” (Mäkitalo 2006)

”Mikäli liikelaitokselle on annettu liiketaloudellisesti kannattavien tehtävien lisäksi

myös kannattamattomia tehtäviä, tulisi nämä erottaa toisistaan selkeästi resurssien

käytön, kustannusten maksamisen ja tulojen osalta. Parempi kuitenkin olisi, jos nämä

kannattamattomat tehtävät hoidettaisiin kokonaan muuntyyppisissä organisaatioissa.”

(Virtanen 2006)

Kunnallisten liikelaitosten potentiaalinen voitontuottamiskyky riippuu ratkaisevasti siitä, mikä

toimiala on kyseessä. Pahimmillaan kyse voi Virtasen (2006) mukaan olla suoranaisesta

piiloverotuksesta, mikä on tähän mennessä ollut julkisessa keskustelussa esillä lähinnä energia-alan

suhteen. Teknisellä toimialalla mahdolliset tuotot ovat jo pienempiä, ja esimerkiksi
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liikelaitosmuotoinen ruokapalvelutoiminta saattaa vaatia jo subventioita ollakseen edes

laskennallisesti voitollista. Kunnallisten liikelaitosten ylisuurten tuottojen katsottiin heijastelevan

lähinnä liikelaitoksen monopoliasemaa tai muun tyyppistä markkinoiden toimimattomuutta.

Liikelaitoksen taserakenne puolestaan saattaa mahdollistaa näiden ylisuurten voittojen

läpinäkymättömän tuloutuksen kunnalle (Vasilieff 2006).

”Käytännössä kunnalliset sähköyhtiöt ja -laitokset olivat pitkään kuntien pankkeja ja

rahakoneita. Paikoittain näin taitaa olla vieläkin.” (Vasilieff 2006)

Koko yhteiskunnan kannalta liikelaitosten liian korkeita tuottoja ei nähty järkeviksi. Niin kutsuttu

piiloverotus pitäisi Mäkitalon (2006) näkemyksen mukaan kyetä eliminoimaan jo pelkästään kunnan

toiminnan läpinäkyvyydenkin takia: ”Verot tulisi kerätä veroina ja maksut maksuina.” Ylihinnoittelu

ja kohtuuttoman suuret tuloutukset mahdollistuvat Mäkitalon mukaan kuitenkin lähinnä juuri

tilanteissa, kun kyseisten markkinoiden toiminnassa on ongelmia, mitä taas ei voida pitää

liikelaitosten itsensä aiheuttamana. Sidosryhmien, kuten veronmaksajien, kannalta ylisuuret

tuloutukset herättävät kysymyksiä siitä, onko kuntien palveluiden rahoitus järjestetty

tarkoituksenmukaisimmalla ja läpinäkyvimmällä mahdollisella tavalla.

Julkisten yritysten toiminnasta ei myöskään saisi aiheutua muiden sektorin toimijoiden

toimintaedellytysten heikentymistä. Usein kunnalliset liikelaitokset toimivat infrastruktuurin parissa,

ja tällöin liikelaitoksen harjoittama tarpeeton ylihinnoittelu rasittaa ainakin suhteellisesti palvelujen

käyttäjien, kuten kuntalaisten, kunnassa toimivien yritysten ja kolmannen sektorin organisaatioiden,

taloutta. (Vasilieff 2006) Tällaiseksi toiminnaksi voidaan katsoa esimerkiksi maanrakentaminen sekä

energia-, vesi- ja jätehuolto. Kohtuuton hinnoittelu on kilpailunrajoituslain kieltämää määräävän

markkina-aseman väärinkäyttämistä. Kilpailun tasapuolisuuden kannalta ylisuurten tuottojen

keräämistä ei ole niinkään ongelmallista.

”Jos ei kukaan valista päättäjiä, niin tyytyväisinähän sitä otetaan kuntaan vastaan

lisää rahaa, pidetään veroprosentti kurissa ja tulot liikelaitoksen kautta.”

(Tuominen-Thuesen 2006)

Paitsi markkinoiden toimimattomuudesta, katsottiin ylisuurten tuloutusten kertovan myös

tehottomuuden suuresta todennäköisyydestä kunnallisessa liikelaitoksessa. Kun tuotot ovat korkealla

tasolla, harvalla organisaatiolla riittää intoa kehittää ja tehostaa omaa toimintaansa samalla tavalla
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kuin toimivien markkinoiden tilanteessa. Koko yhteiskunnan resurssien tehokkaan allokoinnin

kannalta tämän ei luonnollisestikaan katsottu olevan paras mahdollinen tilanne. (Vasilieff 2006)

Kuten aiemmin tutkimuksessa todettiin on sähkölaitos ollut pitkään Tampereen kaupungille

tietynlainen rahageneraattori. Markkinat ovat kuitenkin Salosen (2006) mukaan kehittyneet niin, että

sähkölaitoksesta ulos jaettavaksi jäävät varat ovat tulevaisuudessa entistä rajallisemmat.

Kuntakonsernin sisäistä toimintaa harjoittavien liikelaitosten ylisuuret tuloutustavoitteet aiheuttavat

puolestaan haitallisia vaikutuksia muuhun kuntakonserniin suurempien sisäisten veloitusten kautta,

jolloin esimerkiksi peruspalveluiden tuotantokustannukset nousevat. Salonen ei kuitenkaan kannata

liikelaitosten tuottotason sääntelyä tilanteiden moninaisuudesta johtuen. Kuntien pitäisi pikemminkin

kyetä itsenäisesti toimimaan terveen järjen rajoissa.

”Tuottovaatimuksia pitää olla mahdollista muuttaa niin, että hinnoittelu pysyy

kohdallaan ja vastaa markkinoiden tilannetta, ja niin että kunnan saama hyöty saadaan

kohtuulliseksi. Tampereella liikelaitosten tuloutukset eivät ole muuttuneet kaupungin

menopaineiden mukaan vaan ne on saatu pidettyä vakaalla tasolla.” (Salonen 2006)

Liiketaloudellisen kannattavuuden vaatimus sekä koko toiminnan että tiettyjen tehtävien kannalta

liittyvät laajempaan kysymykseen kunnallisen liikelaitoksen asemasta organisaatiomuotona.

Kilpailun tasapuolisuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että markkinoilla toimittaessa myös

kunnallisen liiketoiminnan tulisi aina olla liiketaloudellisesti kannattavaa ja että myös liikelaitoksille

olisi asetettu pääoman tuottovaatimukset. Kunnallisia liikelaitoksia on syytetty muun muassa

ylisuurista tuotoista, joita ei voida kuitenkaan pääsääntöisesti pitää varsinaisena kilpailun

tasapuolisuuden ongelmana, vaan pikemminkin yhteiskunnallisten palvelujen rahoittamisen

läpinäkyvyysongelmana ja kilpailuoikeuden mukaisena, mahdollisena määräävän markkina-aseman

väärinkäyttönä.

Lähtökohtaisesti kunnalliselle liikelaitokselle ei kilpailun tasapuolisuuden näkökulmasta tulisi

määrätä liiketaloudellisesti kannattamattomia julkisen hallinnon tehtäviä. Liiketaloudellisesti

kannattamattomat tehtävät kunnan tulisi hoitaa muun tyyppisessä organisaatiossa tai ostaa

liikelaitokselta palveluina ja eriyttää ne riittävällä tavalla muista toiminnoista. Toisaalta yksittäisten

liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtävien oma-aloitteista hoitamista ei tulisi myöskään kieltää

liikelaitoksilta, sillä onhan myös yksityisesti omistetuilla yrityksillä muuta liiketoimintaa tukevia,

kannattamattomia tehtäviä.
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Markkinoilla toimivan liikelaitoksen pääoman tuottovaatimus tulisi määritellä maan, alueen ja

toimialan yritysten pääoman tuottotasot huomioon ottaen kohtuulliselle tasolle. Nykyään kunnilla on

kuitenkin myös sisäisiä ja non-profit liikelaitoksia, joille ei ole asetettu ainakaan markkinoihin

verrattavissa olevia tuottotavoitteita. Arvioitavaksi tuleekin, mikä on tämäntyyppisten liikelaitosten

tulevaisuus: tulisiko kunnilla olla mahdollisuus liikelaitostaa toimintojaan tehokkuuden

tavoittelemisen tai esimerkiksi usean kunnan yhteistyöorganisaation järkevän rakenteen

tavoittelemisen perusteella ilman pääoman tuottotavoitteita tai edes oletusta markkinoilla

toimimisesta.

4.3.4 Aloittavan taseen muodostaminen

Virtanen (2006) määrittelee ylivoimaisten resurssien antamisen kunnalliselle liikelaitokselle

kuuluvan varsinaisen julkisen tuen ja julkisesta omistuksesta aiheutuvien kilpailuvaikutusten

välimaastoon. Tässä tutkimuksessa aloittavan taseen muodostaminen on kuitenkin määritelty

kokonaisuudessaan tutkimustehtävän mukaiseksi ja tutkimuksen rajausten piiriin kuuluvaksi

asiakokonaisuudeksi. Esimerkiksi taseen erien aliarvostaminen on selkeästi julkista tukea. Myös

liikelaitoksen yliresurssoinnilla on merkittäviä kilpailuvaikutuksia etenkin toimialoilla, joilla

mittakaavaedut korostuvat. Esimerkiksi tällaisesta voidaan katsoa vaikkapa kuljetus- ja konepalvelut.

Aloittavan taseen muodostamista voidaan Vasilieffin (2006) mukaan pitää vielä nykyäänkin tietyissä

olosuhteissa pitkälti ”poliittisena päätöksenä”. Tämä on vaarallista kilpailun tasapuolisuuden

kannalta, mikäli liikelaitokselle siirretään aloittavaan taseeseen eriä alihintaan. Mitään kovin selkeää

linjaa liikelaitosten aloittavien taseiden muodostamisessa ei tähän mennessä ole ollut olemassa.

Ongelmallisia asioita aloittavan taseen muodostamisessa ovat taseen erien arvostaminen sekä

aloittavan taseen rakenne.

Myös Virtasen (2006) mukaan on selvää, että kilpailuun voidaan vaikuttaa olennaisesti, jos

liikelaitokselle annettaan kilpailijoihin nähden ylivoimaiset resurssit, vaikka varsinaiseen

alihinnoitteluun ei syyllistyttäisikään. Ilmeinen kilpailunvääristymisriski siis on olemassa, ja niinpä

olisi Virtasen mielestä tarvetta valtion liikelaitosten muodostamisen kaltaiselle sääntelylle, jolla

varmistettaisiin vertailukelpoinen ja läpinäkyvä resurssointi.
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”Keskeistä on, ettei laskentateknisesti ja keinotekoisesti pyritä parantamaan

liikelaitoksen toimintaedellytyksiä suhteessa muihin. Pitäisi siis olla niin sanoakseni

samalla planeetalla kilpailijoiden kanssa.” (Virtanen 2006)

Salosen (2006) näkemyksen mukaan kunnallisten liikelaitosten keskeisimmät kilpailulliset ongelmat

koskevat juuri aloittavan taseen muodostamista. Kysymys on tällöin siitä, minkälaiset

omaisuusmassat siirretään liikelaitokselle ja miten ne siirretään. Kuntasektorilla aloittavan taseen

ongelmatkaan eivät tosin Salosen mielestä ole millään tavalla olennaisia verrattuna esimerkiksi

Tieliikelaitoksen perustamiseen ja sen toimintaan maanrakennusalalla, jossa resurssien mittakaava

oli aivan eri luokkaa.

”Tampereen kaupungin liikelaitoksissa puhutaan aika pienistä tase-eristä, tilakeskus

omistaa tilat ja niin poispäin. Taseet eivät ole mitenkään raskaita vaan muodostuvat

lähinnä toimintaan tarvittavista hyödykkeistä. Puhdasta rahaakaan ei liikelaitoksille

anneta kassaan kuin kahden kolmen kuukauden pääomatarpeen verran. Näin ei synny

epätervettä tilannetta kilpailijoiden kannalta.” (Salonen 2006)

Kontrolli aloittavan taseen muodostamisessa toimii Salosen (2006) mukaan myös toisinpäin, sillä

liikelaitosten johdon pyrkimyksenä on luonnollisesti saavuttaa liikelaitokselle kaupunkikonsernin

taholta asetetut tavoitteet. Toisin sanoen mitä enemmän peruspääomaa liikelaitokselle siirretään, sitä

suuremmiksi ja vaikeammin saavutettaviksi muodostuvat liikelaitoksille usein prosenttiluvuin

määritellyt tulouttamistavoitteet. Salonen katsoo kyseisen asetelman eliminoivan uusien

liikelaitosten yliresurssoinnin uhat ja erien yliarvostaminen.

Kilpailun tasapuolisuuteen pyrittäessä kunnallisen liikelaitoksen aloittavan taseen erät tulisi

Vasilieffin (2006) mukaan aina arvostaa käypään arvoon, ja taserakenteen tulisi vastata kyseessä

olevan toimialan keskimääräistä taserakennetta. Tuominen-Thuesen (2006) puolestaan korostaa

tapauskohtaista harkintaa aloittavan taseen erien arvostuskysymyksissä.

”Arvon määritteleminen taseen erille ei ole ihan yksiselitteistä. Jos ajatellaan, että

esimerkiksi kunnan tilahallinto liikelaitostetaan, niin mikä on liikelaitokselle

siirrettävän vuokratalon arvo, kun sillä on runsaasti velkaa ja se on liikelaitokselle

pikemminkin riski kuin positiivinen asia. Tällaiset asiat pitää arvioida kohteittain.

Kirjanpitoarvo ei välttämättä kerro yhtään mitään, ja niinpä käyvälle arvolle onkin

vaikea keksiä varteenotettavaa vaihtoehtoa.” (Tuominen-Thuesen 2006)
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Yleismääritelmän mukaan hyödykkeen käyväksi arvoksi katsotaan se hinta, johon hyödyke voitaisiin

vaihtaa asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä.

Käyvän arvon määrittelemiseen voidaan käyttää todellisen markkina-arvon puuttuessa erilaisia

menetelmiä kuten vaikkapa erän käyttöarvoa tai jälleenhankinta-arvoa (ks. esim. IASB 2005).

Monesti määrittelemisen perusteeksi tarvitaan kyseessä olevan erityisalan asiantuntijan arviota.

Toisaalta käyvän arvon määrittelemisen kustannukset eivät saisi julkisessa toiminnassa nousta liian

korkeiksi. Näin ollen monesti kysymykseen tuleekin riittävän hyvän arvion saavuttaminen käyvästä

arvosta ilman asiantuntija-arvioiden käyttämistä. (Tuominen-Thuesen 2006)

Tampereen kaupunki käyttää tase-erien siirtämisessä pääsääntöisesti kaupungin kirjanpidossa olleita

kirjanpitoarvoja. Salonen (2006) katsoo näiden vastaavan siirrettävien erien käypiä arvoja, koska

kaupunkikonsernin kirjanpidossa ei tapahdu katkosta vaan erät siirretään jäljellä olevan

kirjanpitoarvonsa mukaisina. Näin ei Salosen mukaan pääse syntymään arvostuksenkaan kautta

kilpailun kannalta epäoikeudenmukaista tilannetta. Joka tapauksessa esimerkiksi

Tuominen-Thuesenin (2006) ja Salosen (2006) näkemysten osittaisesta ristiriitaisuudesta voidaan

päätellä, että käyvän arvon määrittelemisen menetelmiinkin liittyy vielä tulkinnanvaraisuutta.

Julkisten varojen kyseessä ollessa voidaan kunnallisten liikelaitosten raportointia tarkastella

läpinäkyvyyden näkökulmasta. Kuntalaisilla tulisi siis olla mahdollisuus seurata, missä käytössä

kunnan julkiset varat ovat. Tämä näkökulma korostaa huomion kiinnittämistä julkisen sektorin

toimijoiden taseisiin sekä tietynlaista tilivelvollisuuden toteutumista. Virtasen (2006) mukaan

läpinäkyvyyden kriteeri edellyttää ensinnäkin, että liikelaitoksen ja kunnan kaikki taloudelliset

suhteet ovat ehdottoman läpinäkyviä, toiseksi liikelaitokselle annettavien taloudellisten resurssien

kohtuullisuutta sekä kolmanneksi raportoinnin vertailukelpoisuutta kilpailijoihin nähden.

”Kunnallisen liikelaitoksen aloittavan taseen muodostamisessa esimerkiksi hyvän

kirjanpitotavan velvoitteet ovat hyvin väljät. Sen sijaan esimerkiksi osakeyhtiölaissa

velvoitetaan tilintarkastajat arvioimaan omaisuus. Siellähän noudatetaan

varovaisuuden periaatetta, ettei eriä yliarvostettaisi. Liikelaitoksissa kyse on kuitenkin

useimmiten aliarvostamistapauksista.” (Vasilieff 2006)

Kuntien tilintarkastusta pidettiin yleisesti ottaen hyvänä verrattuna esimerkiksi valtion

tilintarkastukseen, suoritetaanhan kunnissa tarkastusta sekä ammattitilintarkastajien että

tarkastuslautakunnan toimesta. Puutteita nähtiin lähinnä kunnallisten liikelaitosten tarkastustoimen
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ohjaamisessa. Toisin sanoen ei ole riittävän selkeästi ilmaistu, kunnallisten liikelaitosten taseita

arvioidaan. (Vasilieff 2006)

Kirjallisten aineistojen perusteella tehdyt oletukset aloittavan taseen kilpailullisista ongelmista saivat

vahvistusta tutkimushaastatteluissa. Vaikka useimmiten kunnallisten liikelaitosten tilanne ei olekaan

verrattavissa pääomavaltaisten alojen valtion liikelaitoksiin, voidaan aloittavan taseen

muodostamisessa silti luoda merkittävää kilpailuetua omaisuuserien aliarvostamisen ja

yliresurssoinnin avulla. Peruspääoman ja sisäisten lainojen määrittely puolestaan luo perustan

kunnan tulevaisuudessa liikelaitoksesta saamille tuloille. Tähän määrittelyyn liittyy siis uhka

laskentatoimen ratkaisujen tekemisestä kunnan tulouttamistavoitteita silmällä pitäen, mikä

puolestaan heikentää myös koko kuntakonsernin toiminnan läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta.

Kunnallisten liikelaitosten aloittavan taseen muodostamiseen kaivattiin nykyistä tiukempaa ohjausta

valtion liikelaitosten tavoin: liikelaitoksen taserakenteen tulisi vastata toimialan keskimääräistä

taserakennetta ja taseen erät tulisi arvostaa käypiin arvoihin. Tärkeintä on, että kunnalliset

liikelaitokset olisivat toimintaa käynnistettäessä resursseiltaan suurin piirtein vertailukelpoisia

muiden toimijoiden kanssa. Laskentatoimen näkökulmasta keskeistä on, että tehdyt ratkaisut ovat

sekä teoreettisesti että käytännöllisesti perusteltavissa, ja ettei laskentatoimen menetelmien avulla

läpinäkymättömästi vääristetä kilpailua.

4.3.5 Välitön rahoitustuki ja muu julkinen tuki

Sen lisäksi, ettei kunnallista liikelaitosta ole määritelty riittävästi, on myös julkisen tuen määritelmä

tunnettu esimerkiksi Vasilieffin (2006) mukaan heikosti. Kunnissa ei yksinkertaisesti hahmoteta,

mikä kaikki on julkista tukea, ja mikä merkitys sillä on kilpailun kannalta. Tilanne on Vasilieffin

mukaan hyvin erityyppinen kuin esimerkiksi valtion liikelaitoksissa ja myös verrattuna EU:ssa

valitseviin käsityksiin, joiden mukaan julkiseksi tueksi lasketaan kaikki sellaiset julkisomisteisen

toimijan saamat etuudet, joita yksityisen sektorin yrityksillä ei ole mahdollista saada.

”Nykyään puhutaan paljon yrittäjyyden tukemisesta. Mielestäni yrittäjyyden tukemisen

suhteen keskeistä on, ettei heikennetä yritysten toimintaedellytyksiä tukemalla

markkinoilla toimivaa julkista tuotantoyksikköä. Vasta sen jälkeen voidaan ryhtyä

tosissaan  puhumaan elinkeinopolitiikasta.” (Vasilieff 2006)
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Tuominen-Thuesen (2006) tarkastelee liikelaitosten rahoitustukea kuntien näkökulmasta, jolloin

tukea voidaan pitää ”– – yhtenä keinona saada tuloslaskelman viimeinen rivi plussalle”. Markkinoilla

toimittaessa tuen tulisi kuitenkin olla selkeästi kohdennettu tiettyjen palveluiden toteuttamiseen eikä

niin, että tuki määräytyy sen mukaan, millaiseksi tulos on muodostumassa. Tuki tulisi voida ottaa

huomioon kustannuslaskennassa niin, että tiedetään tarkasti, mihin toimintaan tuki liittyy ja millä

perusteilla tukea maksetaan. Tuloksen todellinen muodostuminen tulisi aina voida määritellä

luotettavasti.

Välitön julkinen tuki voidaan jakaa koko organisaatioon kohdistuvaan sekä tiettyihin toimintoihin

kohdistuvaan tukeen. Monesti tukea maksetaan koko organisaation kannattavuuden varmistamiseksi

sopeutumisvaiheessa. Tällöin julkinen tuki voikin Virtasen (2006) mukaan olla hyväksyttävää,

mikäli se liittyy nimen omaan liikelaitoksen perustamisvaiheeseen, tuki on kohdennuttu tarkasti, ja

on olemassa selkeästi tarkoitus luopua tuesta jossain vaiheessa.

Jos kunta tarvitsee tiettyä liikelaitoksen tuottamaa palvelua tarjoten sitä alle tuotantokustannusten

kuntalaisille, tulisi kunnan ostaa kyseiset palvelut liikelaitokselta tilaaja – tuottaja -mallin mukaisesti.

Kunta voi myös antaa tukea suoraan kuntalaisille, jolloin palvelujen tuotantoon ei liittyisi

mahdollisesti kilpailua vääristävää subventointia. (Vasilieff 2006) Esimerkiksi Tampereen

kaupungin työntekijöilleen tarjoama, työnantajan osaksi maksama työsuhdematkalippu koettiin

hyväksi ratkaisuksi tukea sekä työntekijöiden joukkoliikenteen käyttämistä että välillisesti myös

Tampereen kaupungin liikennelaitoksen taloutta. Hyväksi ratkaisu koettiin myös sen kannalta, että

asiakkaiden käyttäytyminen vaikuttaa suoraan tuen realisoitumiseen TKL:lle (esim. Vasilieff 2006).

Palveluseteleitä ja muita kuntalaisille suunnattuja subventoinnin muotoja voidaan siis pitää kilpailun

kannalta huomattavasti parempina vaihtoehtoina kuin etenkin liikelaitoksille maksettuja välittömiä,

tarkemmin määrittelemättömiä tukia.

Tampereen kaupunkikonsernissa ei Salosen (2006) mukaan makseta julkista tukea muille kuin

liikennelaitokselle. Sillekin maksettavan konsernituen tasoa on pyritty alentamaan viime vuosina.

Tuella mahdollistetaan esimerkiksi kannattamattomien reittien ja linjojen ajaminen, joita ei

kuitenkaan tarkemmin eritellä vaan tuki kanavoidaan liikennelaitokselle yhtenä summana. TKL on

hyvä esimerkki liikelaitoksesta, johon liittyy liiketoiminnan ohella runsaasti intressejä esimerkiksi

liikennesuunnittelun, ympäristönäkökohtien yms. asioiden suhteen.
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Tampereen siirtyessä toiminnassaan kokonaisvaltaisesti tilaaja – tuottaja -malliin vuoden 2007 alusta

eliminoituvat Salosen (2006) mukaan keskeiset mahdollisuudet subventoida liikelaitosten toimintaa

esimerkiksi todellisia kustannuksia edullisemmilla tukipalveluilla. Ristisubvention mahdollisuudet

on nykytilanteessa Salosen mukaan eliminoitu, ja samoja hintoja sovelletaan kunnan tuottamissa

palveluissa sekä kuntakonsernin sisä- että ulkopuolelle.

Mikäli kunnallisen liikelaitoksen tiettyihin toimintoihin maksetaan julkista tukea, tulee tuki

haastateltujen mukaan selkeästi kohdistaa juuri kyseiselle toiminnolle niin, ettei tuki pääse

vaikuttamaan muille toiminnoille laskettuihin kustannuksiin tai hintoihin ristisubventoinnin kautta.

Teknologinen kehitys on helpottanut tukien kohdistamista sekä tuettujen toimintojen eriyttämistä ja

helpottanut näin ollen esimerkiksi ristisubventioiden mahdollisuuden eliminoimista. Selkeintä olisi

joka tapauksessa, mikäli julkista tukea ei kohdistuisi laisinkaan liikelaitosmuotoiseen liiketoimintaan.

(Vasilieff 2006)

Tuominen-Thuesen (2006) korostaa kilpailuttajan vastuuta tilanteessa, jossa julkisten palvelujen

tuottamista kilpailutetaan kunnallisen liikelaitoksen ja muiden toimijoiden kesken. Liikelaitokset

pitäisi saada toimimaan samoilla ehdoilla ja vertailukelpoisesti yritysten kanssa. Jo tarjouspyynnössä

pitäisi selvittää tilaajan taholta, mitä julkisen tuen muotoja liikelaitoksen toimintaan liittyy.

Olennaista on myös yleisempi tilaustoiminnan osaaminen ja ostettavien palveluiden riittävän tarkka

määritteleminen.

”Kilpailulainsäädännön tavoitteethan tarkoittavat, ettei hinnoissa saa olla mukana

mitään piiloeriä. Esimerkiksi Tilakeskuksessa ei ole lähdetty aktiivisesti rynnimään

markkinoille, ja sitä kautta parantamaan liikelaitoksen kannattavuutta. Joka

tapauksessa kaikki laskelmat tehdään sen mukaan, että markkinoilla toimittaessa

voitaisiin tarpeen vaatiessa todistaa, että toiminta on terveellä pohjalla.” (Salonen

2006)

Virtanen (2006) arvioi, että julkista tukea liittyy eri muodoissaan eniten liikelaitostettuihin

tukipalveluihin, ja että esimerkiksi energiantuotannossa tukea ei esiinny samoissa määrin.

Liikelaitoksen tulisi Virtasen mukaan toimia markkinaehtoisesti. Julkinen tuki vääristää kilpailua ja

aiheuttaa useimmiten ei-toivottua läpinäkymättömyyttä liikelaitoksen toimintaan.

Kun julkisen tuen eliminointia ei ole hoidettu riittävällä tarkkuudella, voidaan liikelaitoksen

raportoinnin perusteella tehdä vertailuja lähinnä yksikön oman historiallisen kehityksen suhteen. Sen
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sijaan vertailukelpoisuuden kriteeri ei toteudu muiden alan toimijoiden suhteen käytettyjen

laskentatoimen osa-alueiden teoreettisten perustojen mahdollisten erojen takia. Kilpailutilanteessa

juuri liikelaitosten raportoinnin vertailukelpoisuuden kriteerin toteutuminen on Tuominen-Thuesenin

(2006) mielestä keskeisimpiä tavoitteita.

Suuri vaara kilpailun vääristymiseen on, mikäli liikelaitosta ei ole eriytetty riittävästi muusta kunnan

toiminnasta, ja niiden välillä on runsaasti esimerkiksi ei-rahamääräisiä tapahtumia.

Kustannuslaskennalla tulisi kyetä laskemaan perusteet hinnoittelulle todellisten kustannusten

perusteella ilman julkisen tuen vaikutusta. Usein kunnilla ei kuitenkaan ole edes halua etsiä tai

eliminoida julkisen tuen muotoja, sillä liikelaitokset mielletään  kunnan perustoiminnan osaksi, joka

on vain eriytetty esimerkiksi toiminnan paremmasta seurattavuudesta ja arvioitavuudesta johtuen

(Tuominen-Thuesen 2006).

Toimintojen riittämätön eriyttäminen altistaa siis liikelaitoksen kustannuslaskennan ja hinnoittelun

ristisubventioiden uhalle. Ristisubventiot puolestaan mahdollistavat kilpailun rajoittamisen

esimerkiksi monopoliaseman kautta tuetun alihinnoittelun tai vastikkeettoman resurssien käytön

kautta. Kilpailunäkökohtien lisäksi ristisubventiot vaikeuttavat Virtasen (2006) näkemyksen mukaan

kunnallista päätöksentekoa, kun ei nähdä, mikä on todellinen resurssien käyttö ja mitkä ovat

toiminnan todelliset kustannukset. Tällöin päätöksenteko perustuu virheelliseen ja

läpinäkymättömään informaatioon.

”Jos ei ole selviä rajoja ja on julkista tukea, niin hinnoittelulla ja raportoinnilla ei ole

juurikaan merkitystä. Tietysti se kertoo jotain siitä, ovatko rahat riittäneet vai eivät,

mutta varsinaisesta toiminnan tehokkuudesta tällainen raportointi ei kerro yhtään

mitään. Rakenteet ja perusasiat pitää siis hoitaa ensin kuntoon. Kustannuslaskentaan,

hinnoitteluun ja raportointiinhan on kyllä sitten olemassa malleja vaikka millä mitalla.

Niiden käyttökelpoisuus on kuitenkin kyseenalaista, mikäli perusteet eivät ole

kunnossa.” (Vasilieff 2006)

Perusongelmaksi kustannuslaskennan ja hinnoittelun suhteen nähtiin, ettei tuotteistamista ole tehty

kunnissa riittävän kokonaisvaltaisesti vaan pikemminkin vertailuhintojen kehittämiseksi yksittäisille

ostopalveluille. Tällöin joudutaan tekemään paljon laskelmia, jotka sisältävät runsaasti erilaisia

oletuksia. Tuominen-Thuesenin (2006) mukaan tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittämisen

aidon ja pidemmän aikavälin vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi pitäisikin lähteä nimenomaan

kunnan oman toiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä mahdollisimman tuottavaksi ja
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tehokkaaksi. Pelkkä eriyttäminen ei lisää tehokkuutta ainakaan yhtä paljon kuin markkinapaineen

kannustus oman toiminnan kehittämiseen.

Julkisen tuen suhteen tutkimushaastatteluissa korostui se, ettei kunnissa ole täysin hahmotettu

liikelaitosten julkisen tuen merkitystä ja kilpailullisia vaikutuksia. Läpinäkymättömiä julkisen tuen

muotoja ei siis välttämättä edes mielletä julkiseksi tueksi. Välittömät rahoitustuet liikelaitoksille ovat

julkisen tuen perusmuoto: rahoitustuet vääristävät markkinoilla kilpailua automaattisesti ja

aiheuttavat ainakin pidemmällä aikavälillä myös suoranaisia tehokkuushaittoja. Toiminnan

läpinäkyvyyden ja arvioitavuuden kannalta tärkeää olisi, että välitön julkinen tuki kohdennettaisiin

mahdollisimman tarkasti tietyille toiminnoille. Myös esimerkiksi palvelusetelien käyttöä pidetään

kilpailun kannalta huomattavasti rahoitustukea tasapuolisempana ratkaisuna.

Mitä pidemmälle liikelaitos on eriytetty muusta kunnasta, sitä läpinäkyvämpiä ovat niiden väliset

taloudelliset suhteet. Eniten julkista tukea arvioitiin liittyvän äskettäin ja uusille toimialoille

perustettujen liikelaitosten toimintaan esimerkiksi vastikkeettoman resurssien käytön muodossa. Sen

sijaan perinteisten ja pitkälle eriytettyjen liiketoimintojen, kuten sähköliikelaitosten, toiminnan

katsottiin olevan nykyään suhteellisen läpinäkyvää julkisen tuen osalta. Joka tapauksessa parasta olisi,

mikäli markkinaehtoisesti toimivia kunnallisia liikelaitoksia ei tuettaisi välittömin eikä välillisin

julkisin tuin.

4.3.6 Edullisemman rahoituksen kilpailuetu

Tutkimushaastatteluissa korostunut kunnallisen liikelaitoksen mahdollisuus saada lainaa

markkinakorkoja alemmilla koroilla julkisomisteisesta asemasta johtuen tulkittiin ongelmaksi

taloudellisen kilpailun tasapuolisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Mahdollisuus edullisempaan

rahoitukseen ei ole varsinaista julkista tukea, vaan pikemminkin liikelaitoksen julkisesta asemasta

johtuva kilpailuetu. Markkinakorkoja huomattavasti edullisempi kuntakonsernin sisäinen lainoitus

on tässä tutkimuksessa kuitenkin tulkittu tietynasteiseksi julkiseksi tueksi. Edullisemmalla

rahoituksella katsottiin olevan niin merkittäviä kilpailullisia vaikutuksia liikelaitoksen

kustannuslaskennan ja hinnoittelun kautta, että se otettiin tässä yhteydessä käsiteltäväksi muiden

julkisen tuen muotojen ohella.
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Tyypillistä kunnallisille liikelaitoksille on Virtasen (2006) mukaan, että pääoman kustannukset ovat

aliedustetut ja puutteellisesti käsitellyt. Myös se, että kunnat turvaavat liikelaitostensa hetkellisen

likviditeetin katsottiin ongelmalliseksi (Tuominen-Thuesen 2006). Näistä edullisemman rahoituksen

kilpailuetu eliminoidaan valtion liikelaitoksissa nykyisin siten, että liikelaitokset maksavat

markkinakorkoisen lainan ja toteutuneen korkotason lainan välisten hoitokulujen erotuksen valtiolle

(Vasilieff 2006).

Tampereen kaupunki on ottanut käyttöön konsernipankin, joka huolehtii kaupungin

virastomuotoisten toimintojen lisäksi myös liikelaitosten ja osakeyhtiöiden rahoituksesta.

Markkinoilla kaupunki saa muun muassa julkisen asemansa takia lainaa muita edullisemmin ehdoin.

Kun myös liikelaitosten ja osakeyhtiöiden rahoitustarve hoidetaan samalla, on mahdollista saavuttaa

entistä suuremmat volyymit ja paremmat ehdot, etenkin liikelaitosten ja yhtiöiden kannalta. (Salonen

2006) Konsernipankin voidaan katsoa korostavan entisestään kunnallisen liikelaitoksen eritysasemaa

rahoituksen suhteen verrattuna sen kilpailijoihin.

Salosen (2006) mukaan kilpailun näkökulmasta on ajateltavissa, että toimittaessa avoimilla

markkinoilla kilpailutilanteessa myös kunnallisten liikelaitosten rahoituksellinen etu kilpailijoihinsa

verrattuna tulisi pyrkiä eliminoimaan vastaavalla tavalla. Kunnallisen liikelaitoksen edullisemmasta

rahoituksestaan saama etu voi olla hyvinkin merkittävä etenkin suurempien lainojen kyseessä ollessa.

Käytännössä esimerkiksi Tampereella voitaisiin ohjeistaa konsernipankkia noudattamaan

liikelaitoksille annettavien lainojen suhteen markkinoiden korkotasoa, jolloin korkohyöty

muodostuisi suoraan kuntakonsernille. Samaa markkinakorkojen seuraamisen käytäntöä tulisi tällöin

soveltaa myös perinteisemmän kuntakonsernin sisäisen lainoituksen suhteen.

Käsitykset olivat yhtenevät siitä, että toimittaessa selkeästi avoimilla markkinoilla kilpailutilanteessa

liikelaitosten korkoetua voitaisiin kilpailuneutraliteetin edistämiseksi eliminoida valtion

liikelaitosten tavoin. Toinen näkökulma asiaan kuitenkin on yhteiskunnan kannalta järkevien

hankkeiden toteuttaminen: edullisemmat lainanhoitokulut ovat mahdollistaneet monia sellaisia

kokonaishyödyn kannalta järkeviä hankkeita, jotka eivät muutoin ehkä olisi toteutuneet laisinkaan

(Salonen 2006). Asiaa voidaan siis tarkastella yksityisen elinkeinonharjoittajan ja

kilpailuedellytysten tasapuolisuuden lisäksi myös esimerkiksi veronmaksajan näkökulmasta, jolloin

johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä voisivat olla hyvinkin erilaiset.

Liikelaitoksen toiminnan tulisi edellä kuvatussa tilanteessa olla kannattavaa niin, että se pystyisi

keräämillään maksutuotoilla hoitamaan kulujensa ja peruspääomalle asetetun tuottovaatimuksensa
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lisäksi myös lainakulunsa ja vieläpä korkohyödystä kunnalle suoritettavan maksun. Mikäli nämä

kriteerit eivät täyty, niin investointi on pitkälti suoraan kunnan vastuulla eikä niinkään liikelaitoksen.

Tietyllä tavalla palataan siis kysymykseen siitä, mikä on liikelaitoksen asema suhteessa muuhun

kuntakonserniin sekä siihen, tulisiko avoimille markkinoille toimintaansa laajentavan kunnallisen

liikelaitoksen toiminnan olla kaikilta osin liiketaloudellisesti kannattavaa.

Tarkasteltaessa koko kuntakonsernia ei julkisesta asemasta saavutetun korkohyödyn maksaminen tai

muodostuminen suoraan kunnalle muuttaisi suurten hankkeiden rahoituskustannuksia eikä näin ollen

vaarantaisi myöskään yhteiskunnallisesti tärkeiden hankkeiden toteuttamista. Tämä kuitenkin

edellyttää ensinnäkin, että tällaisten suurten hankkeiden investointilaskelmat tehdään koko

kuntakonsernin näkökulmasta eikä korkohyödystä kunnalle maksettavaa maksua huomioida

hankkeen aiheuttamaksi rahoituskustannukseksi.

Odotettavissa on, että kunnallisia liikelaitoksia koskevassa tulevassa lainsäädännössä liikelaitosten

asema olisi itsenäisempi verrattuna monien kuntien nykykäytäntöihin. Tämä oletettavasti heikentäisi

mahdollisuuksia tarkastella liikelaitosten investointeja rahoituksenkaan osalta ikään kuin koko

kuntakonsernin investointeina.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Suomessa kunnallisten liikelaitosten kenttä on hyvin selkiytymätön ja moninainen. Arviot

varsinaisten kunnallisten liikelaitosten määrästä vaihtelevat 30:sta 130:een riippuen käytetyistä

kunnallisen liikelaitoksen määrittelyn kriteereistä. Muilla tavoin eriytettyjä liikelaitoksia on

merkittävästi enemmän. Yleisesti ottaen liikelaitosten määrän arvioidaan kasvavan tulevina vuosina.

Perinteisesti kunnallisia liikelaitoksia ovat olleet vesi- ja sähköliikelaitokset. Viime vuosina

liikelaitostaminen on yleistynyt, ja uusia liikelaitoksia on perustettu hoitamaan erilaisia kuntien

tukipalveluita kuten esimerkiksi ruoka- ja tilapalveluita. Liikelaitostaminen on keskittynyt ja

keskittyy tulevaisuudessa entistä enemmän suuriin kaupunkeihin. Tämän tutkimuksen kohteena

olivat liikelaitokset, joilla on merkittävää kuntakonsernin ulkopuolista myyntiä tai ainakin

mahdollisuus kasvattaa ulkopuolista myyntiä merkittävästi tulevaisuudesta. Hyvä esimerkki

tällaisesta on Tampereen Tietotekniikkakeskus.

Aidon tilaaja – tuottaja -mallin ja tehokkuuden tavoittelemisen näkökulmasta voidaan olettaa, että

tulevaisuudessa liikelaitokset toimivat kasvavassa määrin markkinoilla, mihin liittyy myös kunnan

omien palvelumarkkinoiden avaaminen kilpailulle. On selvää, että jos yksikön tuottamia

tukipalveluita myydään kuntakonsernin sisäisille toimijoille, ei ole järkeä tuottaa voittoa tai seurata

markkinahintoja, sillä tällöin kuntakonsernin tuottamien peruspalveluiden kustannukset nousisivat ja

kuntakonsernin talousohjaus monimutkaistuisi. Toisaalta mikäli kunta ostaa palvelut automaattisesti

liikelaitokseltaan, syntyy kuntakonsernin sisälle monopoli, mikä puolestaan aiheuttaa oletettavasti

tehokkuustappioita pidemmällä aikavälillä.

Tutkimuksessa ilmeni, että kunnallisten liikelaitosten toimintaan markkinoilla liittyy vielä useita

epäkohtia kilpailun tasapuolisuuden näkökulmasta. Kilpailullisten ongelmien keskeisiä syitä ovat

käsitteiden selkiytymättömyys ja epäselvyys kunnallisten liikelaitosten asemasta. Ennen kuin

voidaan analysoida luotettavasti kunnallisen liikelaitoksen julkista tukea ja sen aiheuttamia

kilpailullisia ongelmia, tulee määritellä ensinnäkin se, mikä oikeastaan on kunnallinen liikelaitos ja

mikä on sen asema suhteessa muuhun kuntakonserniin. Toisekseen tulee määritellä se, mikä on

julkista tukea kunnan ja sen liikelaitosten suhteessa, ja mitkä osat siitä hyväksytään ja mitä taas ei.

Joka tapauksessa kunnallisten liikelaitosten kilpailulliset ongelmat liittyvät nykyään

kilpailupolitiikan näkökulmasta lähinnä kilpailunedistämisen, ei niinkään kilpailunvalvonnan, piiriin.

Näin ollen kilpailupolitiikkaa tarkastellaan käsitteen laajassa merkityksessä. Kilpailun edistämisen
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näkökulmasta keskeistä on saada kunnallisten liikelaitosten toiminta läpinäkyväksi ja

vertailukelpoiseksi sekä suhteessa muihin liikelaitoksiin että yksityisen sektorin yrityksiin. Kilpailun

edistämisessä tulee ottaa huomioon myös kunnallisten liikelaitosten potentiaaliset kilpailijat.

Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi määräävää markkina-asemaa väärinkäyttävät,

elinkeinonharjoittajaksi tulkitut kunnalliset liikelaitokset, joihin voidaan soveltaa suoraan

kilpailulainsäädäntöä. Tällaisia ovat olleet aiemmin etenkin kunnalliset sähköliikelaitokset. Kuntien

terveys-, sosiaali- ja sivistyspalvelut on rajattu tähän saakka elinkeinonharjoittamisen käsitteen

ulkopuolelle. Jos ja kun kuntien liikelaitosmuotoinen (liike)toiminta laajenee tulevaisuudessa myös

näille aloille, syntyy varmasti vaikeita tulkintaongelmia elinkeinonharjoittajaksi tulkitsemisessa.

Kilpailuviranomaisen linjauksen mukaanhan on mahdollista, että jo pelkkä liikelaitosmuotoinen

organisoiminen markkinatyyppisessä ympäristössä aiheuttaa toimijan tulkitsemisen

kilpailunrajoituslaissa tarkoitetuksi elinkeinonharjoittajaksi.

Käsitykset kunnallisten liikelaitosten kustannuslaskennan kehitystasosta vaihtelivat jonkin verran.

Yhtä mieltä oltiin kuitenkin siitä, että taso vaihtelee merkittävästi, ja että parantamisen varaa on vielä

runsaasti. Yleisesti ottaen suurissa kaupungeissa, ja etenkin niiden perinteisissä liiketoiminnoissa,

kustannuslaskenta on kaikkein kehittyneintä, kun taas pienissä kunnissa se on heikointa johtuen

muun muassa rajallisista resursseista ja siitä, ettei liiketoiminnalla tai kilpailunäkökohtien

huomioimisella ole samankaltaisia perinteitä kuin suuremmissa kaupungeissa. Usein

laskentajärjestelmän kehittämisen tai asiantuntija-arvioiden kustannukset saattavat ylittää niiden

avulla saavutettavat hyödyt, ainakin pelkästään kunnan näkökulmasta tarkasteltuna. Myös

hankintalainsäädännön ja etenkin sen tavoitteiden tunteminen on yhä puutteellista etenkin

pienemmissä kunnissa.

Yhtä mieltä oltiin siitä, että kehitystä kustannuslaskennan saralla tapahtuu jatkuvasti, esimerkiksi

toimintolaskennan käyttöönoton myötä. Kustannuslaskentaa, hinnoittelua tai edes kilpailuttamista ei

kuitenkaan prosesseina itsessään pidetä kovin ongelmallisina kilpailun tasapuolisuuden

näkökulmasta. Tärkeintä on, että kunnallisten liikelaitosten pelisäännöt ja toimintatavat ovat

kunnossa, ja että kunta tilaajana määrittelee tilattavat palvelut riittävän täsmällisesti. Kun puitteet

ovat kunnossa, löydetään kyllä riittävän hyvät menetelmät eriyttämiseen, kustannuslaskentaan ja

hinnoitteluun.

Käytännössä tämä tarkoittaa entistä selkeämpien ja yhtenäisempien toimintatapojen luomista

esimerkiksi lainsäädännön kehittämisen kautta tässä tutkimuksessa käsiteltyjen näkökohtien suhteen.
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Keskeistä on esimerkiksi määritellä kunnallinen liikelaitos organisaatiomuotona, sen suhde muuhun

kuntakonserniin, julkinen tuki ja sen eri muotojen hyväksyttävyys, aloittavan taseen muodostamisen

periaatteet, sijoitetun pääoman tuottovaatimuksen määrittelyn perusteet sekä korvaukset muun

kuntakonsernin resurssien käytöstä ja liikelaitoksen hoitamista liiketaloudellisesti

kannattamattomista tehtävistä. Myös liikelaitosten rahoituksen suhteellinen edullisuus voidaan

tulkita ainakin osittain julkiseksi tueksi.

Tutkimuksessa nousi esiin useita keinoja selkiyttää kunnallisen liikelaitoksen kilpailullista asemaa ja

asemaa suhteessa muuhun kuntakonserniin. Tällaisiksi keinoiksi voidaan katsoa

lainsäädäntötasoinen määrittely itsenäisestä oikeushenkilöstä, ja näin ollen vaatimus liikelaitosten

automaattisesta ja täydellisestä kirjanpidollisesta eriyttämisestä. Käytännössä liikelaitokset ovat

muodostuneet suhteellisen pitkäaikaisiksi kunnissa, joten kysyä sopiikin tulisiko liiketaloudellisesti

kannattava toiminta yhtiöittää suoraan. Tällöin ainakin kilpailuneutraliteettikysymykset tulisivat

automaattisesti paremmin huomioon otetuiksi. Toinen vaihtoehto on kehittää kunnallisen

liikelaitoksen organisaatiomallia niin, että kilpailunäkökohdat otetaan nykyistä paremmin huomioon.

Huomionarvoista on, että myös verotus vaikuttaa merkittävästi liikelaitosmallin suosioon.

Tutkimuksessa korostui erityisesti kunnallisen liikelaitoksen rahoitukseen liittyvä etu kilpailijoihin

verrattuna. Kunnallisen liikelaitoksen ollessa käytännössä osa kuntaa saa se huomattavasti yksityisen

sektorin kilpailijoitaan edullisempia luottoja. Kilpailun tasapuolisuuden näkökulmasta tämä on

ongelmallista erityisesti kunnan sisäisen lainoituksen osalta. Myös esimerkiksi Tampereen

kaupungin perustama konsernipankki korostaa tätä etua entisestään ainakin siinä tapauksessa, että

kaupunkikonsernin saama korkoetu koituu kokonaan tai edes osittain liikelaitoksen hyväksi.

Kyseinen kilpailun tasapuolisuuden uhka voitaisiin eliminoida samalla tavalla kuin valtion

liikelaitosten suhteen on tehty. Tällöin liikelaitos maksaisi asemastaan aiheutuvan korkohyödyn

esimerkiksi vuosittain kunnalle, mikä ei kuitenkaan vaarantaisi yhteiskunnallisesti tärkeitä hankkeita,

mikäli kyseisten hankkeiden investointilaskelmia tarkasteltaisiin koko kuntakonsernin näkökulmasta

eikä korkohyödyn maksua kunnalle näin ollen huomioitaisi hankkeen aiheuttamaksi

rahoituskustannukseksi. Markkinakorkotason käytön vaatimusta voitaisiin ajatella sovellettavan

myös perinteisen kuntakonsernin sisäisen lainoituksen suhteen, ainakin selkeässä kilpailutilanteessa.

Kilpailun tasapuolisuuden näkökulmasta paras ratkaisu olisi, mikäli kunnallisten liikelaitosten

rahoitustuista luovuttaisiin. Hyvä vaihtoehto rahoitustuille olisivat esimerkiksi suoraan kuntalaisille

suunnatut tuet, esimerkiksi palvelusetelien muodossa. Julkista tukea on myös kuntakonsernin
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resurssien vastikkeeton hyväksikäyttö liikelaitoksen liiketoiminnassa. Kustannuslaskennassa

tulisikin siis ottaa huomioon myös tämä resurssien käyttäminen hinnoittelemalla käytetyt palvelut tai

kohdistamalla esimerkiksi osa hallintokustannuksista liikelaitokselle.

Julkisiin tukiin liittyvät myös kunnallisten liikelaitosten liiketaloudellisesti kannattamattomat

tehtävät. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että markkinoilla toimittaessa kilpailun kannalta

olisi selvintä, etteivät kunnalliset liikelaitokset hoitaisi näitä tehtäviä, ainakaan automaattisesti. Kunta

voisi hoitaa kyseiset tehtävät jonkin muun yksikkönsä kautta tai ostaa palvelun kilpailutuksen

perusteella, johon myös liikelaitos voisi osallistua. Vähintäänkin kannattamattomat tehtävät tulisi

laskennallisesti eriyttää riittävän pitkälti liikelaitoksen muista toiminnoista, ja niistä maksettujen

korvausten perusteet tulisi määritellä ennalta ja riittävän tarkasti.

Nykyään liikelaitosten joukossa on rahageneraattoreita, nollatulokseen pyrkiviä ns. non-profit

liikelaitoksia sekä ilman välitöntä rahoitustukea selkeästi kannattamattomia liikelaitoksia.

Kunnallisia liikelaitoksia koskevaa lainsäädäntöä luotaessa arvioitavaksi tuleekin, millaisia

toimintoja kannattavuudeltaan kuntien tulisi voida liikelaitostaa. Joka tapauksessa on selvää, että

markkinoilla toimittaessa tulisi myös liikelaitokselta vaatia tuottoa siihen sijoitetulle pääomalle.

Tällöin vertailuarvoina voidaan käyttää esimerkiksi kyseisen alueen tai toimialan yritysten

keskiarvoja. Julkisuudessa on usein kiinnitetty huomiota liikelaitosten ylisuuriin tuloutuksiin. Nämä

havaittiin tutkimuksessa ongelmallisiksi kilpailuoikeuden ja yhteiskunnan rahoittamisen

läpinäkyvyyden kannalta. Ylisuuret tuloutukset voivat olla merkki kilpailunrajoituslain

tarkoittamasta määräävän markkina-aseman väärinkäyttämisestä.

Liikelaitoksen aloittavan taseen muodostaminen havaittiin keskeiseksi kilpailunvääristymisen uhaksi.

Liikelaitokselle luodaan kilpailuetua, mikäli sille annetaan ylivoimaiset resurssit kilpailijoihinsa

nähden esimerkiksi omaisuuserien aliarvostamisen kautta. Tämä uhka on vakavin etenkin

pääomavaltaisilla toimialoilla. Toinen uhka liittyy liikelaitoksen peruspääoman määrittelemiseen.

Ongelmana on tällöin se, että ratkaisuja tehdään monesti kunnan tulouttamistavoitteita silmällä pitäen

eikä kilpailunäkökohtia huomioida riittävästi.

Erot arvostuskäytännöissä siis vääristävät taloudellisen raportoinnin lukuja, tuottavat ongelmia

kilpailun tasapuolisuuden suhteen sekä heikentävät liikelaitosten raportoinnin läpinäkyvyyttä ja

vertailukelpoisuutta. Kunnallisten liikelaitosten aloittavan taseen muodostamista tulisikin säännellä

nykyistä tarkemmin. Valtion liikelaitosten tavoin voitaisiin myös kunnallisten liikelaitosten

aloittavan taseen muodostaminen perustaa käypiin arvoihin. Tämä luonnollisestikin edellyttäisi
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selkeitä linjauksia käyvän arvon määrittelemisen periaatteiden ja menetelmien suhteen. Kiteytetysti

läpinäkyvyyden toteutumisen voidaan katsoa edellyttävän vähintäänkin kolmea asiaa: liikelaitoksen

ja kunnan kaikkien taloudellisten suhteiden ehdotonta läpinäkyvyyttä, liikelaitokselle annettavien

resurssien kohtuullisuutta sekä raportoinnin vertailukelpoisuutta kilpailijoihin nähden.

Kaiken kaikkiaan kunnallisten liikelaitosten asemaa markkinoilla ja sen toiminnan arviointiperustaa

tulee selkiyttää. Kunnalliset liikelaitokset tulevat tutkimuksen perusteella yleistymään

tulevaisuudessa ja organisaatiomuoto laajenee myös nk. peruspalveluiden tuotantoon. Oletettavissa

on myös, että liikelaitokset alkavat tarjoamaan palveluita myös entistä enemmän avoimilla

markkinoilla esimerkiksi toisille kunnille, kuntayhtymille jne., ja toisaalta myös kuntien omaa

palvelutuotantoa avataan kilpailulle. Näin ollen kunnallisten liikelaitosten ja niiden arviointiperustan

yhteneväisyys on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää pyrittäessä vähintäänkin kohtuulliseen

kilpailuneutraliteetin toteutumiseen.

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin ennen kaikkea julkisia kilpailunrajoituksia, joiden katsottiin

aiheutuvan esimerkiksi lainsäädännöstä ja julkisen sektorin toimintatavoista. Kilpailullisia ongelmia

on tarkasteltu etenkin kilpailunedistämisen näkökulmasta ottaen huomioon potentiaaliset kilpailijat ja

myös kilpailuoikeuden näkökohdat. Kunnallisen liikelaitoksen kilpailulliset ongelmat jaettiin tässä

tutkimuksessa kolmeen osaan: julkisen omistuksen vaikutuksiin, julkisen sektorin toiminnan

erityispiirteisiin sekä julkiseen tukeen. Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan nimenomaan

julkista tukea, jonka käsite on ymmärretty laajasti kattaen oleellisiksi arvioidut mahdollisuudet sekä

välilliseen että välittömään julkiseen tukeen. Erityisen ongelmallisiksi havaittiin tunnistamaton ja

läpinäkymätön julkinen tuki.

Kuitenkin myös olosuhdetekijöillä, kuten liikelaitosten verotuksella, sekä julkiseen toimintaan

liittyvillä erityispiirteillä, kuten liikelaitosten poliittisella kontrollilla tai hyvän hallinnon periaatteilla,

on merkittäviä kilpailullisia vaikutuksia, kun liikelaitokset laajentavat tulevaisuudessa toimintaansa

markkinoille (ks. esim. Hautamäki 2004). Esimerkiksi kunnan toiminnan julkisuus saattaa heikentää

merkittävästi liikelaitoksen kilpailuedellytyksiä, kun kilpailijat saavat käyttöönsä perinteisessä

yritystoiminnassa salassa pidettävää tietoa. Samat tekijät vaikuttavat luonnollisesti myös kunnallisen

liikelaitoksen houkuttelevuuteen organisaatiomallina.

Kunnallisten liikelaitosten laskentatoimea ja sitä koskevaa sääntelyä kehittämällä voidaan joka

tapauksessa merkittävällä tavalla eliminoida liikelaitosten toimintaan liittyviä

kilpailuneutraliteettiongelmia julkisen tuen eri muotojen osalta, ja parantaa näin ollen toiminnan
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läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta. Tämän jälkeenkin jäljelle jäävät vielä julkisesta omistuksesta

ja julkisen toiminnan erityispiirteistä aiheutuvat kilpailulliset vaikutukset, joiden eliminoiminen on

vielä huomattavasti vaikeampi, ellei suorastaan mahdoton, tehtävä. Julkisesta omistuksesta johtuvia

kilpailuneutraliteettiongelmia on pyritty esimerkiksi Australiassa hoitamaan sääntelemällä Suomea

tarkemmin julkisen sektorin liiketoiminnan laajenemista21.

Toivottavaa on, että lähitulevaisuudessa kunnallisista liikelaitoksista ja niiden toimintaan liittyvistä

kilpailukysymyksistä säädetään lainsäädännön tasolla, jolloin kunnat joutuvat yhdenmukaistamaan

liikelaitostensa toimintaperiaatteita ja -käytäntöjä. Tämän jälkeen olisi mahdollista ja tärkeää

kartoittaa ja analysoida tarkemmin kuntien harjoittaman liikelaitosmuotoisen toiminnan laajuutta, eri

muotoja ja siinä tapahtunutta kehitystä. Toiminnan volyymien selvittämisen myötä olisi mahdollista

myös arvioida tarkemmin kilpailukysymysten ja havaittujen kilpailullisten ongelmien tosiasiallista

merkittävyyttä, ja näin ollen arvioida myös kokonaisvaltaisesti liikelaitosmallin hyötyjä ja haittoja

kunnallisen palvelutuotannon uudistamisen ja tehostamisen välineenä.

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin kunnallisten liikelaitosten julkisiin tukiin liittyviä kilpailullisia

ongelmia erityisesti kilpailun edistämisen näkökulmasta. Liikelaitostaminen vaikuttaa kuitenkin

markkinoiden lisäksi myös moneen muuhun asiaan, kuten kuntakonsernin ohjaukseen. Viime aikoina

onkin kiinnitetty huomiota esimerkiksi kuntien toimintojen liikelaitostamisen ja yhtiöittämisen

vaikutuksiin kunnalliseen demokratiaan ja poliittisen kontrollin toteutumiseen. Kuntasektorilla

kilpailukysymyksissä on siis yksityisten elinkeinonharjoittajien intressien lisäksi kyseessä myös

yleisemmin veronmaksajien intressit.

21 Vrt. kunnan toimiala Suomessa
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LIITE 1: HAASTATTELUKYSYMYKSET

1. Miten kehittynyttä näkemyksesi mukaan on kunnallisten liikelaitosten johdon laskentatoimi

nykypäivänä? Kuinka hyvin esimerkiksi julkinen tuki eri muodoissaan kyetään eliminoimaan

kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa?

2. Arvioi kunnallisten liikelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä? Esim. kustannuslaskenta, hinnoittelu

ja raportointi?

3. Mitä ongelmia kilpailun tasapuolisuuden suhteen liittyy näkemyksesi mukaan kunnallisen

liikelaitoksen toimintaan? Esim. seuraavien asioiden suhteen:

• Liikelaitoksen eriyttäminen muusta kuntakonsernista?

• Aloittavan taseen muodostaminen?

• Sijoitetun pääoman tuottovaatimus?

• Muu julkinen tuki?

• Korvaukset liiketaloudellisesti kannattamattomista tehtävistä?

• Liikelaitosten kustannuslaskenta ja hinnoittelu?

• Ristisubventiot?

4. Miten edellä esiin nousseita kunnalliseen liikelaitokseen liittyviä kilpailullisia ongelmia voitaisiin

eliminoida erityisesti liikelaitosten laskentatoimea ja sen läpinäkyvyyttä kehittämällä?

5. Kuntasektori ja sen toimintatavat kehittyvät vauhdilla. Mitkä ovat kunnallisten liikelaitosten

keskeisimmät tulevaisuuden haasteet niiden roolin ja kilpailullisen aseman selkiyttämisen suhteen?

6. Mitä muuta haluaisit korostaa kunnallisten liikelaitosten kilpailullisiin ongelmiin ja niiden

ratkaisumalleihin liittyen?


