




   
  

 

 

 

 

 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annettua lakia. Ta-
voite on muuttaa Sitran hallintorakennetta koskevaa sääntelyä siten, että se vahvistaa rahaston 
parlamentaarista ja laaja-alaista ohjausta. Sitralle esitetään säädettäväksi oma, Suomen Pankin 
pankkivaltuutetuista erillinen hallintoneuvosto, jonka jäsenmäärää ehdotetaan lisättäväksi. Hal-
lintoneuvoston tehtävät säilyisivät keskeisiltä osin ennallaan, jotta Sitran nykyinen asema riip-
pumattomana toimijana turvataan. Eräitä hallintoneuvoston tehtäviä esitetään kuitenkin tarken-
nettavaksi suhteessa Sitran hallituksen tehtäviin. Myös hallituksen jäsenten valintamenettelyä 
ja kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan paremmin Sitran toiminnallisia tarpeita. 
Yliasiamies ei ehdotuksen mukaan enää olisi hallituksen jäsen. Myös hallituksen asemaa yli-
asiamieheen nähden ehdotetaan vahvistettavaksi ja hallituksen tehtäviä tarkennettavaksi.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Laissa on siirtymäsäännös. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta Sitrasta, jäljempänä Sitra, säädetään Suomen itsenäisyy-
den juhlarahastosta annetussa laissa (717/1990), jäljempänä Sitra-laki. Sitra-lailla on Suomen 
Pankin omistuksessa ja hallinnassa ollut Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto muu-
tettu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto -nimiseksi rahastoksi. Lain 1 §:n 2 momentin mukaan 
se saa käyttää toiminnassaan nimitystä Sitra.  

Sitra on eduskunnan vastattavana oleva rahasto. Sitran toiminnan tavoitteet on määritelty yleis-
luonteisesti Sitra-lain 2 §:ssä. Sitra edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden 
määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä toimimalla eri-
tyisesti sellaisten hankkeiden toteuttamiseksi, jotka vaikuttavat kansantalouden voimavarojen 
käyttöä tehostavasti tai tutkimuksen ja koulutuksen tasoa kohottavasti taikka jotka selvittävät 
tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja.  

Sitra-lain 9 §:n mukaan rahaston hallintoneuvostona toimivat eduskunnan pankkivaltuutetut 
päättävät vuosittain rahaston täsmällisemmistä toiminnanperiaatteista ja painopisteistä vahvis-
taessaan rahaston lyhyen ja pitkän ajan talous- ja toimintasuunnitelman. Valtiovarainministeriö 
määrää hallintoneuvoston jäsenten palkkiot. Hallintoneuvoston kokoonpanosta säädetään myös 
eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 13 §:ssä ja eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosään-
nön (252/2000) 3 §:n 3 momentissa. 

Sitra-lain 10 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä ja lain 11 §:n 3 momentin mukaan 
hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Sitran nykyinen hallitus on valittu vuonna 2018. Sen 
toimikausi päättyy vuoden 2019 lopussa. Hallituksessa ovat edustettuina valtiovarainministeriö, 
työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Yliasiamies on hallituksen jäsen. 
Sitran nykyinen hallintorakenne ei kaikilta osin vastaa Sitran toiminnallisia tarpeita. Sitran ta-
voitteen ja tehtävien kannalta on keskeistä turvata sen riittävän riippumaton asema kehityksen 
ja kasvun pitkäjänteisenä mutta tulevaisuusorientoituneena edistäjänä ja kiinnittää samalla huo-
miota toiminnan mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen. Tässä suhteessa merkityksellistä on 
panostaminen Sitran laaja-alaiseen ohjaukseen sekä asiantuntemukseen sen johtamisessa.  

Nykyisellään Sitran ohjaus hallintoneuvoston tasolta ei välttämättä toteudu parhaalla mahdolli-
sella tavalla, koska pankkivaltuutettujen pääasialliset tehtävät Suomen pankin osalta eivät mah-
dollista erikoistunutta syventymistä Sitran toimintaan. Toisaalta Sitran laaja-alainen tehtävä-
kenttä ja asema puoltavat nykyistä laajempaa parlamentaarista osallistumista ohjaukseen. 

Sitran toiminta on tavoitteidensa mukaisesti suuntautunut ajassa eläviin painopistealueisiin, 
jotka ovat myös enenevässä määrin poikkihallinnollisia toimialarajat ylittäviä, jopa ilmiölähtöi-
siä kokonaisuuksia. Tätä kehitystä vastaavasti myös Sitran hallitustason johtamiseen olisi tar-
peellista saada elementtejä, jotka tukevat paremmin tätä yhteiskunnalliseen muutoksen vastaa-
vaa toimintatapaa. Nykyisellään hallituksen kokoonpanosääntely ei täysin mahdollista esimer-
kiksi painopisteiden mukaisesti määräytyvän tai ministeriöiden toimialarajat ylittävän asiantun-
temuksen painottamista hallitustyöskentelyssä. 

Sitran yliasiamiehen asema hallituksen jäsenenä ei lisäksi vastaa vallitsevia yhteisöoikeudellisia 
periaatteita johto- ja vastuusuhteiden selväpiirteisyydestä. Hallituksella tulisi olla selkeä johto- 
ja valvontavalta suhteessa toimivan johtajan asemassa olevaan yliasiamieheen. 
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2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on vahvistaa Sitran parlamentaarista ja laaja-alaista ohjausta ja johtamista 
sekä toiminnallisiin tarpeisiin perustuvaa selkeää johtamisjärjestelmää. Tarkoituksena on tur-
vata sen riippumaton asema kehityksen ja kasvun pitkäjänteisenä mutta tulevaisuusorientoitu-
neena edistäjänä ja kiinnittää samalla huomiota toiminnan mahdollisimman suureen vaikutta-
vuuteen. Hallitusta koskevan sääntelyn tarkoituksena on   tukea paremmin rahaston tavoitteiden 
toteutumista 

2.2 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi Sitralle oma, Suomen pankin pankkivaltuutetuista eril-
linen hallintoneuvosto. Samalla ehdotetaan hallintoneuvoston kokoonpanon laajentamista siten, 
että se on riittävän laaja-alaisesti parlamentaarisesti koottu. Tällainen hallintoneuvosto vastaisi 
myös asiantuntemukseltaan, strategiselta tasoltaan ja tulevaisuuteen suuntautumiskyvyltään pa-
remmin Sitran kaltaisen toimijan päälinjojen ohjaamisen tarvetta. 

Sitran hallituksen kokoonpanosääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että se mahdollistaa 
paremmin rahaston toimintaan kiinnitetyn asiantuntemuspohjan osana johtamista. Uusi sääntely 
velvoittaisi ottamaan hallituksen valinnassa huomioon asiantuntemustarpeet, jotka pohjautuvat 
Sitran toimintasuunnitteluun ja sen mukaisiin painopisteisiin. Myös valtioneuvostoa edustavat 
hallituksen jäsenet olisi jatkossa mahdollista valita niistä ministeriöistä, joiden toimialoille Sit-
ran toiminnan painopistealueet kulloinkin kuuluvat. 

Samalla ehdotetaan selkeytettäväksi Sitran hallinto- ja johtamisjärjestelmää täsmentämällä hal-
lintoneuvoston, hallituksen ja yliasiamiehen välisiä suhteita. Yliasiamies ei enää jatkossa olisi 
Sitran hallituksen jäsen, vaan hallituksen johdon ja valvonnan alainen. Hallintoneuvosto edel-
leen valitsisi yliasiamiehen. Hallintoneuvoston tehtäviä ja hallitusta koskevaa sääntelyä täsmen-
netään siten, että ne ilmentävät hallituksen asemaa suhteessa yliasiamieheen. 

Lain tultua voimaan eduskunta valitsisi hallintoneuvoston vaalikaudeksi. Sitran toiminnan su-
juvuuden turvaamiseksi hallintorakenteen muutosvaiheissa vuonna 2018 valittu hallitus jatkaisi 
toimikautensa loppuun eli sen toimikausi päättyisi vuoden 2020 lopussa. Yliasiamies ei enää 
olisi hallituksen jäsen. Hänellä olisi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.  

3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Sitran toiminta rahoitetaan rahaston peruspääomasta ja rahoitustoiminnasta saaduilla tuotoilla, 
joten valtion budjettitalouden menot eivät muutu tämän esityksen vuoksi.  

Sitran hallintoneuvoston kokoonpanon laajennus saattaa vaikuttaa hallintoneuvoston jäsenille 
maksettavien korvausten kokonaiskustannuksiin. Palkkiot ehdotetaan säädettäväksi suoraan 
lailla murto-osana kansanedustajan palkkion määräytymisestä. Valtiovarainministeriö ei enää 
määräisi hallintoneuvoston jäsenten palkkioita. Ehdotettu palkkiosääntely korottaisi hieman 
hallintoneuvoston jäsenten palkkioita. Palkkiot rahoitetaan rahaston varoista. 
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3.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Esityksellä ei ole vaikutusta valtion, kuntien ja muiden julkisen hallinnon viranomaisten tehtä-
viin tai niiden jakoon.  

Sitran hallitukseen valittavien ministeriöedustajien osalta valtioneuvoston yleisistunto tekisi jat-
kossa valtiovarainministeriön esittelystä hallintoneuvostolle esityksen valittavista edustajista. 
Voimassa olevassa 10 §:ssä erikseen säädetyt ministeriöt ovat tehneet ehdotuksensa suoraan 
hallintoneuvostolle. 

Sitran johtamisjärjestelmää muutetaan rahaston toiminnan tehostamiseksi ja vastuiden selkeyt-
tämiseksi. Jatkossa Sitran hallitus myös vastaisi nimenomaisesti esityksen tekemisestä hallinto-
neuvostolle yliasiamiehen valitsemiseksi tai vapauttamiseksi sekä vastuuvapauden myöntä-
miseksi hänelle. 

3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole ympäristövaikutuksia eikä vaikutuksia kansalaisten asemaan, yhdenvertaisuu-
teen, miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon tai kuntien ja muiden julkisyhteisöjen talouteen.  

Sitran hallintoneuvostoon ja hallitukseen kohdistuvien muutosten voidaan katsoa parantavan 
Sitran toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, avoimuutta sekä turvaavan rahaston pitkä-
jänteistä ja tulevaisuusorientoitunutta riippumatonta toimintaa. Jatkossa erillinen hallintoneu-
vosto ja sen laaja-alainen kokoonpano, samoin kuin hallituksen toiminnallisesti joustava ko-
koonpano parantaisivat edellytyksiä strategiseen ja vaikuttavaan päätöksentekoon. 

3.4 Vaikutukset henkilöstön asemaan 

Rahaston henkilöstön osalta esityksen vaikutukset rajoittuvat yliasiamieheen. Hän ei enää olisi 
hallituksen jäsen, vaan toimisi esittelijänä hallituksen kokouksessa. Hänellä olisi kuitenkin läs-
näolo- ja puheoikeus hallituksessa. Yliasiamiehen valitsisi ja vapauttaisi edelleen hallintoneu-
vosto, mutta tämä tapahtuisi hallituksen esityksestä. 

3.5 Muut vaikutukset 

Voimassa olevan lain mukaisesti eduskunnan pankkivaltuutettuja valittaessa korostuu Suomen 
Pankin ohjauksessa tarvittava talous- ja rahapoliittinen osaaminen. Nyt ehdotettava pankkival-
tuutettujen valinnasta erillinen Sitran hallintoneuvoston jäsenen valinta voisi korostaa esimer-
kiksi tulevaisuusorientoitunutta, elinkeino- ja talouselämään, yhteiskunnallisiin ilmiöihin, op-
pimiseen ja rahaston toimintasuunnitteluun liittyvää osaamista. Eduskunta päättäisi kussakin 
valintatilanteessa, millaisia seikkoja se haluaa painottaa valinnassa. 

4  Asian valmiste lu  

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Esitys perustuu valtiovarainministeri Petteri Or-
pon 21.12.2018 asettaman parlamentaarisen työryhmän loppuraporttiin. Työryhmän puheenjoh-
tajana toimi kansanedustaja Matti Vanhanen. Työryhmän tehtävänä oli arvioida ja laatia tarvit-
tavat uudistusehdotukset lainsäädännön muotoon liittyen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston 
rahaston Sitran rooliin, tehtäviin ja hallintoon. Työryhmän tuli erityisesti selvittää ja tehdä tar-
vittavat ehdotukset seuraavista asiakokonaisuuksista:  



   
  

 

 6  
 
 

 

1) Sitralle lainsäädännössä asetetut tehtävät, niiden ajanmukaisuus ja tehtävät suhteessa 
käytettävissä oleviin resursseihin,  

2) Sitran hallinnon osalta vaihtoehdot irrottaa Sitran hallintoneuvoston kytkentä pankki-
valtuutettuihin ja määrittää Sitralle oma erillinen hallintoneuvosto ja vaihtoehdot ehdo-
kasasetteluun, jäsenten lukumäärään ja valintatapaan, 

3) Sitran hallituksen kokoonpanon ajanmukaisuus, jäsenten lukumäärä, ehdokasasettelu ja 
yliasiamiehen asema suhteessa hallitukseen, 

4) muut mahdolliset uudistukset liittyen toimeksiannon kokonaisuuteen. 

Työryhmän tuli toimia myös vuorovaikutuksessa Sitran toiminnan ulkopuolista kokonaisarviota 
laativan työn kanssa ja tarvittaessa lausua myös siitä. 

Työryhmän raportti on julkaistu valtiovarainministeriön julkaisusarjassa 2019:19. 

Valtiovarainministeriö on 12.6.2019 kuullut eduskuntaryhmiä parlamentaarisen työryhmän eh-
dotuksista. Kuultujen eduskuntaryhmien mukaan valmistelua voidaan jatkaa työryhmän loppu-
raportin pohjalta. Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot puolueiden eduskuntaryhmiltä, mi-
nisteriöiltä, Sitralta, valtioneuvoston oikeuskanslerilta, Eduskunnan oikeusasiamieheltä, Suo-
men Pankilta ja Valtiontalouden tarkastusvirastolta. Pyydettyjen lausuntojen lisäksi myös … 
antoivat lausunnon. 

Lausunnonantajat… 

… ja ilmoittivat, että niillä ei ole lausuttavaa tässä asiassa.    

Esitetyt tarkennukset on otettu huomioon lopullisessa hallituksen esityksessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

8 §. Pykälässä säädetään Sitran hallinnosta ja erityisesti hallintoneuvostosta. Säännöksen 1 mo-
mentti säilyisi ennallaan ja vahvistaisi Sitran hallintorakenteen edelleen koostuvan hallintoneu-
vostosta, hallituksesta sekä yliasiamiehestä. 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että sen mukaan eduskunta valitsisi rahaston hallinto-
neuvostoon vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä 13—17 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsen-
määrä kasvaisi. Poliittisten voimasuhteiden mukaisesti parlamentaarinen edustus voitaisiin ta-
sapuolisesti turvata pienemmälläkin hallintoneuvoston jäsenmäärällä. Jäseniä voitaisiin kuiten-
kin valita enintään 17. Jäseniä valittaessa eduskunta voisi kiinnittää huomiota myös esimerkiksi 
tulevaisuusorientoituneeseen, elinkeino- ja talouselämään, yhteiskunnallisiin ilmiöihin, oppimi-
seen ja rahaston toimintasuunnitteluun liittyvään osaamiseen. Eduskunta päättäisi kussakin va-
lintatilanteessa, millaisia seikkoja se haluaa painottaa valinnassa.  

Pykälän uuden 3 momentin mukaan hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaisi vaalin toimit-
tamisesta ja päättyisi, kun seuraava vaali toimitetaan. Hallintoneuvosto valitsisi keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Uuden 4 momentin mukaan jäsenten valinnassa noudatettaisiin eduskunnan vaalisääntöä 
(250/2000). Jos rahaston hallintoneuvoston paikka vapautuisi vaalikauden kuluessa, tällöin toi-
mitettaisiin eduskunnan vaalisäännön 13 §:n mukainen täydennysvaali, ellei puhemiesneuvosto 
katso täydennysvaalia tarpeettomaksi toimielimen jäljellä olevan toimikauden lyhyyden tai 
muun sellaisen syyn vuoksi. 
 
8 a §. Pykälä on uusi ja siinä säädettäisiin hallintoneuvoston jäsenten palkkioista. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan hallintoneuvoston jäsenen palkkio olisi sidottu kansanedustajan palkkion laki-
perusteiseen määräytymiseen. Hallintoneuvoston jäsenelle maksettaisiin 1/15 kansanedustajan 
vuotuisesta palkkiosta kaikkine määrävuosikorotuksineen. Myös Suomen Pankin pankkivaltuu-
tettujen ja KELAn valtuutettujen palkkiot määräytyvät kansanedustajan palkkion pohjalta. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle mak-
settaisiin vuotuiset palkkiot, joiden suuruus olisi puheenjohtajalle puolet ja varapuheenjohtajalle 
viidesosa hallintoneuvoston jäsenen vuotuisesta palkkiosta. Vuotuisesta palkkiosta maksettai-
siin kuukausittain kahdestoistaosa. 

Pykälän 3 momentin mukaan hallintoneuvoston jäsenelle maksettaisiin kultakin kokoukselta 
kokouspalkkiota kolmasosa kuukausipalkkiosta. 

Pykälän 4 momentin mukaan hallintoneuvosto päättäisi sihteerin palkkiosta. 

Pykälän 5 momentin mukaan hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja muut hallintoneuvoston toi-
minnasta aiheutuvat kustannukset suoritettaisiin rahaston varoista. 

9 §. Pykälässä säädetään hallintoneuvoston tehtävistä. Pykälän 1 kohdan mukaan yliasiamiehen 
valitsee ja vapauttaa hallintoneuvosto. Ehdotetun muutoksen mukaan valinta ja vapauttaminen 
tehtäisiin hallituksen esityksestä. Tällä täsmennyksellä pyritään selkeyttämään hallituksen ja 
yliasiamiehen tehtävänjakoa vallitsevien hyvien hallintomallien mukaisesti. 
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Pykälän 4 kohta ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallintoneuvosto vahvistaisi vuosittain ta-
lous- ja toimintasuunnitelman seuraavalle neljälle vuodelle. Nykyinen kuuden vuoden aikajänne 
on käytännössä osoittautunut liian pitkäksi. 

Pykälän 8 kohta ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallintoneuvosto päättäisi hallituksen esi-
tyksestä myöntää vastuuvapauden yliasiamiehelle. Myös tämä muutos pohjautuisi hallituksen 
ja yliasiamiehen keskinäisen aseman selkiinnyttämiseen. 

10 §. Pykälässä säädetään hallituksen kokoonpanosta ja nimeämisestä. Pykälän 1 momentin mu-
kaan hallituksessa olisi vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Jäseniä valittaessa tulisi 
kiinnittää huomiota rahaston toimintasuunnittelun edellyttämään osaamiseen. Hallintoneuvosto 
vahvistaisi lain 9 §:n 3 ja 4 kohtien mukaisesti vuosittain rahaston talous- ja toimintasuunnitel-
man ja talous- ja toimintasuunnitelman edellä mainitun muutosehdotuksen mukaisesti seuraa-
valle neljälle vuodelle. Toimintasuunnitelmien yhteydessä tarkentuvat rahaston toiminnan pai-
nopistealueet. Enintään kolmen hallituksen jäsenen tulisi edustaa ministeriöitä, joiden toimi-
aloille toiminnan painopistealueet pääosin kuuluvat.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan valtioneuvoston yleisistunto 
tekisi valtiovarainministeriön esittelystä rahaston hallintoneuvostolle esityksen ministeriöiden 
edustajista Sitran hallituksen jäseniksi. Valinnassa painottuisi rahaston toimintasuunnitelman 
mukainen ministeriöiden toimiala. Näin turvattaisiin rahaston keskeisiin hankkeisiin liittyvä 
kulloinkin tarvittavan hallinnonalan tietämyksen saaminen hallituksen käyttöön.  

11 §. Pykälässä säädetään hallituksen tehtävistä ja toiminnasta. Voimassa olevan pykälän 1 mo-
mentissa hallituksen tehtäväksi on säädetty rahaston toiminnan johto. Tätä ehdotetaan nyt tar-
kennettavaksi säätämällä hallituksen tehtäväksi huolehtia rahaston hallinnosta ja rahaston toi-
minnan asianmukaisesta järjestämisestä. Esitys tarkentaa hallituksen tehtäviä nykyisten organi-
saatiosäännösten edellyttämällä tavalla. 

Pykälän muutettavaksi ehdotettavassa 2 momentissa säädettäisiin hallituksen kokouksen kool-
lekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sekä asioiden ratkaisemisesta. Hallitus kokoontuisi pu-
heenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kun hallituksessa olisi 
lakiehdotuksen 10 §:n mukaan vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, olisi se päätösval-
tainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista valituista jäsenistä on paikalla.  
Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla. Asiat ratkaistaan yksinker-
taisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Pykälän 3 momentti säilyisi ennallaan ja hallituksen toimikausi olisi edelleen kaksi vuotta. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan uutta säännöstä hallituksen oikeudesta yksittäistapauksessa 
tehdä päätös yliasiamiehen tehtäviin kuuluvassa asiassa. Tämän poikkeuksellisen menettely-
mahdollisuuden tarkoituksena on korostaa hallituksen esimiesasemaa yliasiamieheen nähden.  

12 §. Pykälässä säädetään yliasiamiehen tehtävistä ja toiminnasta. Pykälän 1 momentti tehtävien 
sisällöstä säilyisi ennallaan.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan yliasiamiehellä on oikeus olla 
läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa. Tämä säännös on tarpeen sen vuoksi, 
että yliasiamies ei enää olisi hallituksen jäsen.  
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2  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

Ehdotukset eivät vaikuta perustuslain 22 §:n mukaiseen perus- ja ihmisoikeuksien turvaami-
seen. 

Hallituksen käsityksen mukaan esityksen käsittelylle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ole 
estettä. 

3  Riippuvuus muista esi tyks istä  

Ehdotetun lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti, kuin eduskunnan puhe-
miesneuvoston ehdotuksena annettavat eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 13 §:n ja edus-
kunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön (252/2000) 3 §:n muutokset.  

4  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2020.  Lakiin sisältyy siirtymäsäännös. Tämän lain voi-
maantultua eduskunta valitsisi uuden hallintoneuvoston ja yliasiamies lakkaisi olemasta halli-
tuksen jäsen. Yliasiamiehellä olisi oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä 
puhevaltaa. Lain 10 ja 11 §:ää sovellettaisiin hallituksen valintaan, kokoonpanoon, tehtäviin, 
päätöksentekoon ja toimikauteen vuodesta 2020 lukien valittaessa seuraavaa hallitusta. Lain 
12 §:n 2 momenttia yliasiamiehen läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksessa sovel-
lettaisiin tämän lain voimaantultua.  

 

 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:   
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Lakiehdotus 

Laki 
Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti   
muutetaan Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain (717/1990) 8 §, 9 §:n 1, 4 ja 

8 kohta sekä 10—12 §,  
sellaisena kuin niistä on 8 § osaksi laissa 1252/1999 ja 10 § laissa 1366/2018, ja 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti:  

 
8 § 

Rahaston hallintoa hoitavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies. 
Hallintoneuvostossa on vähintään 13 ja enintään 17 jäsentä.  
Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Hei-

dän toimensa alkaa niin pian kuin vaali on toimitettu ja kestää seuraavan hallintoneuvoston jä-
senten vaalin toimittamiseen.  

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

8 a § 
Hallintoneuvoston jäsen saa vuotuisen palkkion, joka on viidestoistaosa edustajanpalkkiosta 

annetun lain (328/1947) mukaan kansanedustajalle kulloinkin suoritettavasta vuotuisesta palk-
kiosta kaikkine määrävuosikorotuksineen. 

Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuotuiset palk-
kiot, joiden suuruus on puheenjohtajalle puolet ja varapuheenjohtajalle viidesosa hallintoneu-
voston jäsenen vuotuisesta palkkiosta. Vuotuisesta palkkiosta maksetaan kuukausittain kahdes-
toistaosa. 

Hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan kultakin kokoukselta kokouspalkkiota kolmasosa 
kuukausipalkkiosta. 

Hallintoneuvosto päättää sihteerin palkkiosta. 
Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja muut hallintoneuvoston toiminnasta aiheutuvat kus-

tannukset suoritetaan rahaston varoista. 
  

9 § 
Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa rahaston hallintoa ja päättää toiminnan periaatteista. 

Hallintoneuvoston on erityisesti: 
1) valittava ja vapautettava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet sekä 

hallituksen esityksestä yliasiamies sekä määrättävä heidän palkkionsa ja palkkaetunsa; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

4) vahvistettava vuosittain talous- ja toimintasuunnitelma seuraavalle neljälle vuodelle; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

8) päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja hallituksen esityksestä yliasiamiehelle; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

10 § 
Hallituksessa on vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi on valit-

tava rahaston toimintasuunnittelun edellyttämää asiantuntemusta edustavia henkilöitä, joista 
enintään kolme edustaa ministeriöitä, joiden toimialoille hallituksessa käsiteltävät asiat pääosin 
kuuluvat.  

Valtioneuvoston yleisistunto tekee valtiovarainministeriön esittelystä hallintoneuvostolle esi-
tyksen edellä 1 momentissa tarkoitetuista ministeriöiden edustajista. 
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11 § 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia rahaston hallinnosta ja rahaston toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kut-
susta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista va-
lituista jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen yliasiamiehen tehtäviin kuuluvassa asiassa.  

 
12 § 

Yliasiamiehen tehtävänä on hoitaa rahaston hallintoa sekä kehittää rahaston toimintaa hallin-
toneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Yliasiamiehellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 20  .  
Eduskunta valitsee uuden hallintoneuvoston tämän lain voimaantultua. Lain 10 ja 11 §:ää so-

velletaan hallituksen valintaan, kokoonpanoon, tehtäviin, päätöksentekoon ja toimikauteen vuo-
desta 2020 lukien valittaessa seuraavaa hallitusta.  Lain 12 §:n 2 momenttia yliasiamiehen läs-
näolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksessa sovelletaan tämän lain voimaantultua.  

————— 
 
Helsingissä    päivänä     kuuta 20  

Pääministeri 

Antti Rinne  

 
 

Valtiovarainministeri Mika Lintilä  
 
  



   
  

 

 12  
 
 

 

Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 
Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti   
muutetaan Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain (717/1990) 8 §, 9 §:n 1, 4 ja 

8 kohta sekä 10—12 §,  
sellaisena kuin niistä on 8 § osaksi laissa 1252/1999 ja 10 § laissa 1366/2018, ja 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti:  

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
8 § 

Rahaston hallintoa hoitavat hallintoneu-
vosto, hallitus ja yliasiamies. 

Hallintoneuvostoon kuuluvat eduskunnan 
asettamat pankkivaltuutetut. Hallintoneuvos-
ton puheenjohtajana toimii pankkivaltuuston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana pank-
kivaltuuston varapuheenjohtaja. Hallintoneu-
voston jäsenten palkkiot määrää valtiova-
rainministeriö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 § 
Rahaston hallintoa hoitavat hallintoneu-

vosto, hallitus ja yliasiamies. 
Hallintoneuvostossa on vähintään 13 ja 

enintään 17 jäsentä.  
Hallintoneuvoston jäsenet valitsee edus-

kunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäi-
villä. Heidän toimensa alkaa niin pian kuin 
vaali on toimitettu ja kestää seuraavan hal-
lintoneuvoston jäsenten vaalin toimittami-
seen.  

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

8 a § 
Hallintoneuvoston jäsen saa vuotuisen 

palkkion, joka on viidestoistaosa edustajan-
palkkiosta annetun lain (328/1947) mukaan 
kansanedustajalle kulloinkin suoritettavasta 
vuotuisesta palkkiosta kaikkine määrävuosi-
korotuksineen. 

Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle 
ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuotuiset 
palkkiot, joiden suuruus on puheenjohtajalle 
puolet ja varapuheenjohtajalle viidesosa hal-
lintoneuvoston jäsenen vuotuisesta palkki-
osta. Vuotuisesta palkkiosta maksetaan kuu-
kausittain kahdestoistaosa. 

Hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 
kultakin kokoukselta kokouspalkkiota kol-
masosa kuukausipalkkiosta. 

Hallintoneuvosto päättää sihteerin palkki-
osta. 

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja 
muut hallintoneuvoston toiminnasta aiheutu-
vat kustannukset suoritetaan rahaston va-
roista. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
9 § 

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa ra-
haston hallintoa ja päättää toiminnan periaat-
teista. Hallintoneuvoston on erityisesti: 

1) valittava ja vapautettava hallituksen pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäse-
net sekä yliasiamies sekä määrättävä heidän 
palkkionsa ja palkkaetunsa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4) vahvistettava vuosittain talous- ja toi-
mintasuunnitelma seuraavalle kuudelle vuo-
delle; 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen 
jäsenille ja yliasiamiehelle; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 § 
Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Valtio-

varainministeriön, työ- ja elinkeinoministe-
riön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tulee 
olla edustettuina hallituksessa. Yliasiamies 
on hallituksen jäsen.  
 
 
 
 
 
 
 

11 § 
Hallituksen tehtävänä on rahaston toimin-

nan johto. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai va-

rapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on pää-
tösvaltainen kokouksen puheenjohtajan ja 
kahden muun jäsenen ollessa saapuvilla. 
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntene-
nemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkai-
see puheenjohtajan ääni. 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
 
 
 
 
 
 

  
9 § 

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa ra-
haston hallintoa ja päättää toiminnan periaat-
teista. Hallintoneuvoston on erityisesti: 

1) valittava ja vapautettava hallituksen pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäse-
net sekä hallituksen esityksestä yliasiamies 
sekä määrättävä heidän palkkionsa ja palkka-
etunsa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) vahvistettava vuosittain talous- ja toi-
mintasuunnitelma seuraavalle neljälle vuo-
delle; 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen 
jäsenille ja hallituksen esityksestä yliasiamie-
helle; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 
Hallituksessa on vähintään viisi ja enin-

tään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi 
on valittava rahaston toimintasuunnittelun 
edellyttämää asiantuntemusta edustavia hen-
kilöitä, joista enintään kolme edustaa minis-
teriöitä, joiden toimialoille hallituksessa kä-
siteltävät asiat pääosin kuuluvat. 

Valtioneuvoston yleisistunto tekee valtio-
varainministeriön esittelystä hallintoneuvos-
tolle esityksen edellä 1 momentissa tarkoite-
tuista ministeriöiden edustajista. 
 

11 § 
Hallituksen tehtävänä on huolehtia rahas-

ton hallinnosta ja rahaston toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hä-
nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun ko-
kouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet 
muista valituista jäsenistä on paikalla. Asiat 
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmis-
töllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni. 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä 

päätöksen yliasiamiehen tehtäviin kuulu-
vassa asiassa.  
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 § 
Yliasiamiehen tehtävänä on hoitaa rahaston 

hallintoa sekä kehittää rahaston toimintaa 
hallintoneuvoston ja hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

12 § 
Yliasiamiehen tehtävänä on hoitaa rahaston 

hallintoa sekä kehittää rahaston toimintaa 
hallintoneuvoston ja hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Yliasiamiehellä on oikeus olla läsnä halli-
tuksen kokouksessa ja käyttää siellä puheval-
taa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
Eduskunta valitsee uuden hallintoneuvos-

ton tämän lain voimaantultua. Lain 10 ja 
11 §:ää sovelletaan hallituksen valintaan, 
kokoonpanoon, tehtäviin, päätöksentekoon ja 
toimikauteen vuodesta 2020 lukien valitta-
essa seuraavaa hallitusta.  Lain 12 §:n 2 mo-
menttia yliasiamiehen läsnäolo- ja puhe-
oikeudesta hallituksen kokouksessa sovelle-
taan tämän lain voimaantultua.  

————— 
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