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VALTIONEUVOSTON ASETUS LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIO-
NEUVOSTON ASETUKSEN 2 §:N MUUTTAMISESTA 

 
Taustaa 
 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 1.2.2019 valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön 
perustamista rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikennein-
vestointien edistämiseksi. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamien linjausten mukaan 
osakeyhtiö muodostaisi myöhemmin konsernin perustamalla seuraavat tytäryhtiöt: Hankeyhtiö 
Suomi-rata, Hankeyhtiö Turun tunnin juna, Kalustoyhtiö, Kiinteistöyhtiö ja Rail Baltica -yhtiö. 
 
Valtioneuvosto päätti 14.2.2019 oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriön perustamaan uuden 
valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimuksen 
ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat. Yhtiö, Pohjolan Rautatiet Oy, perustettiin 14.2.2019.  
 
Tällä asetusmuutoksella Pohjolan Rautatiet Oy kirjattaisiin liikenne- ja viestintäministeriön toi-
mialaan kuuluvaksi yhtiöksi.  

 
 
1 Liikenne- ja viestintäministeriöstä annettu valtioneuvoston asetus 
 

Liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 2 §:ssä tode-
taan liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat yhtiöt.  
 

2 Ehdotetut muutokset 
 
Asetuksen 2 §:ään esitetään lisättäväksi Pohjolan Rautatiet Oy ja pykälän numerointia muutet-
tavaksi vastaavasti. 
 
 

3 Asian valmistelu 
 

Asetusmuutos on valmisteltu virkamiestyönä liikenne- ja viestintäministeriössä. Liikenne- ja 
viestintäministeriö on valtioneuvoston ohjesäännön 29 §:n mukaisesti pyytänyt valtioneuvoston 
kanslian lausuntoa asetuksen 2 §:n muuttamisesta ehdotetulla tavalla. Valtioneuvoston kansli-
alla ei ollut lausuttavaa asiasta. 
 
Valtioneuvoston kanslia pyysi ministeriöiltä kommentteja muutosehdotusten mahdollisista vai-
kutuksista ministeriöiden toimintaan. Ministeriöillä ei ollut huomauttamista ehdotettuun asetuk-
sen 2 §:n tekstiin. 

 
Oikeuskanslerin ohjeistuksen mukaan toimitusministeristö voi antaa teknisluonteisen (muun 
muassa eduskunnan hyväksymään lakiin tai talouspoliittiseen toimeenpanoon liittyvän) asetuk-
sen, mikäli se ei sisällä merkittävää yhteiskuntapoliittista harkintaa. Ehdotetun muutosasetuk-
sen voidaan katsoa olevan tällä tavoin teknisluonteinen, ja näin ollen toimitusministeristön voi-
daan katsoa olevan toimivaltainen antamaan ehdotetun muutosasetuksen.  

 Muistio LVM/484/03/2019 
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Asetus ei ole ollut oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä tarkastetta-
vana muutoksen vähäisen ja teknisen luonteen johdosta. 
 

4 Voimaantulo  
 

Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan välittömästi huhtikuussa 2019.  
 
5 Esitys 
 

Esitetään, että valtioneuvosto antaisi asetuksen liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun val-
tioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. 


