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Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Päätös 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy luokitellaan tilastovuodesta 2015 

lähtien julkisyhteisöihin, alasektoriin S.13119 muut valtionhallinnon yk-

siköt. 

Taustaa 

Aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön alaisena virastona toiminut Teknolo-

gian tutkimuskeskus VTT yhtiöitettiin vuoden 2015 alussa voittoa tavoittele-

mattomaksi osakeyhtiöksi. Samalla VTT:hen yhdistettiin Mittatekniikan 

keskus (pl. akkredointiyksikkö FINAS). Valtio omistaa yhtiön koko osake-

kannan. Yhtiöittämisellä tavoitellaan joustavampaa ja kustannustehokkaam-

paa toimintaa. 

Sovellettava ohjeistus 

Julkisyhteisöjen luokittelua ohjaavat EKT 2010 ja ns. EDP-manuaali (Ma-

nual on Government Deficit and Debt). 

Laajaan julkiseen sektoriin (julkisyhteisöt ja julkiset yritykset) kuuluakseen 

on tarkasteltavan yksikön oltava julkisyhteisön valvoma. Jos julkisyhteisö 

omistaa yli puolet yksikön äänivaltaisista osakkeista, riittää se osoitukseksi 

valvonnasta. Julkisyhteisön valvoma yksikkö on julkinen tuottaja.  

Julkinen markkinatuottaja luokitellaan yritys- tai rahoituslaitossektoriin jul-

kiseksi yritykseksi. Julkinen markkinaton tuottaja luokitellaan julkisyhtei-

söt-sektoriin. Tavallisesti tuottajatyyppi määritetään laadullisten kriteerien ja 

niin sanotun 50 prosentin testin perusteella. Niille yksiköille, joiden arvioin-

tiin edellä mainittu tapa ei sovi, on EDP-manuaalissa lisäohjeistusta. 

Päätöksen perustelu 

VTT Oy on valtion kokonaan omistama, joten yhtiö on julkisyhteisön val-

voma.  

VTT on ennen yhtiöittämistä kattanut noin kolmasosan kustannuksistaan 

muilla kuin julkisyhteisöiltä saaduilla tuloilla. Loput noin kaksi kolmasosaa 

rahoituksesta on koostunut valtion budjettirahoituksesta ja muista julkisyh-

teisöiltä saaduista tuloista. Tulojen rakenteeseen ei yhtiöittämisen myötä ole 

ilmeisesti tulossa merkittäviä muutoksia. 

VTT Oy:n arvioidaan jatkossakin ”myyvän” yli puolet tuotoksestaan julkis-

yhteisöille. Valtio ei myöskään kilpailuta VTT:tä ennen siltä tekemiään ”os-

toja” (tämä koskee ainakin perusrahoitusta).  

Yli puolet tuotoksestaan julkisyhteisöille ilman kilpailua myyvä julkinen 

tuottaja luokitellaan EKT 2010:n kohtien 20.27-20.27 ja EDP-manuaalin 

kohdan I.2.4.2 mukaan julkisyhteisöt-sektoriin. VTT Oy luokitellaan siten 
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julkisyhteisöihin, sektoriin S.1311 valtionhallinto (tarkemmin S.13119 muut 

valtionhallinnon yksiköt).  

 
 

Lähteet 

EKT 2010  

Hallituksen esitys 74/2014 VTT Oy:n perustamisesta 

Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010 

(Eurostat 2014) 

Omat laskelmat valtion kirjanpitoaineiston perusteella 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:FI:PDF
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140074
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140074
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-010

