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Talous- ja ympäristötilastot 

   

Leijona Catering Oy:n sektoriluokitus 
 
Päätös 
 
Leijona Catering Oy luokitellaan julkisyhteisöihin tilastovuodesta 2012 alkaen. 

Taustaa 

 
Puolustusvoimien ruokahuolto hoidettiin ennen vuotta 2012 puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksen 

kautta ns. puolustusvoimien sisäisenä ruokahuoltona.  Puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskus oli osa puo-

lustusvoimien toimintaa ja kuului valtion sektoriin (S1311). 

 

Valtioneuvosto päätti uuden osakeyhtiön perustamisesta vuonna 2011. Päätös oikeutti valtioneuvoston kanslian 

perustamaan osakeyhtiön, johon siirretään puolustusvoimien hallinnassa oleva, ravitsemuspalveluiden tuottami-

seen tarkoitettu omaisuus. Puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksen henkilökunta siirtyi yhtiöittämisen 

mukaisesti myös Leijona Catering Oy:n palvelukseen. Puolustusvoimien ravitsemuspalveluiden yhtiöittämisestä 

säädettiin laki 16.12.2011 (1297/2011) ja yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2012. 

 

Yhtiön kaikki osakkeet ovat Suomen valtion merkitsemiä. Yhtiöittämisen kautta puolustusvoimien ruokahuollon 

palvelukeskuksen oikeudellinen muoto ja omistus järjestettiin siten, että perustettu yhtiö toimii valtion sidosyk-

sikkönä.  Yhtiön päätoimiala on ravitsemustoimiala. Leijona Catering Oy:n suurin asiakas vuonna 2012 oli puo-

lustusvoimat, joka osti yli 90 % yhtiön palveluista.   

Sovellettava ohjeistus 
 
Julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkamanuaalin1 (ns. EDP-manuaali) luvun I.2.3 mukaisesti yksittäinen institutio-

naalinen yksikkö – toinen yritys, kotitalous tai julkisyhteisö – varmistaa yrityksen valvonnan omistamalla yli 

puolet äänivaltaisista osakkeista tai muutoin valvomalla yli puolta osakkeenomistajien äänimäärästä.  

 

Manuaalin luvun I.2.4.3 mukaan julkisyhteisön suorittamat maksut julkiselle yksikölle eivät ole myyntituloja 

esimerkiksi silloin, kun julkinen tuottaja ei ole samassa tilanteessa yksityisen tuottajan kanssa.    

Päätöksen perustelu 
 
Luvun I.2.4.3 mukaan julkisyhteisön suorittamat maksut julkiselle yksikölle eivät ole myyntituloja esimerkiksi 

silloin, kun julkinen tuottaja ei ole samassa tilanteessa yksityisen tuottajan kanssa. Yhtiöittämisen kautta puolus-

tusvoimien ruokahuollon oikeudellinen muoto ja omistus järjestettiin niin että perustettu yhtiö toimii valtion si-

dosyksikkönä, jolloin puolustusvoimat voivat hankkia siltä palveluja ilman julkisista hankinnoista annetun lain 

(348/2007) mukaista kilpailutusta.  

 

Leijona Catering Oy:tä on soveltavan ohjeistuksen mukaan pidettävä julkisena markkinattomana tuottajana ja se 

luokitellaan julkisyhteisöjen sektorille, tarkemmin valtiolle2  (S1311) tilastovuoden 2012 alusta. 

                                                      
1 Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA95,   
2 Sektoriluokitus 2000: S.1311 Valtionhallinto  

  Sektoriluokitus 2012: S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt 


