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Bilaga 1.

Samarbetet mellan SRK:s avdelning för ägarstyrning och ministerierna i ägarstyrningen av för staten
strategiskt viktiga bolag som är verksamma på marknadsvillkor

Ägarstyrningen av bolag som är verksamma på marknadsvillkor koncentrerades till statsrådets kanslis
avdelning för ägarstyrning den 1 maj 2007. Bland de bolag som är verksamma på marknadsvillkor finns det
emellertid ett flertal sådana i vilka staten har ett så kallat strategiskt intresse. Strategiska intressen är bl.a.
uppgifter i anslutning till basservicen eller samhällsomfattande tjänster, funktioner med anknytning till
infrastrukturen eller uppgifter som är betydelsefulla med tanke på försörjningsberedskapen. Ett statligt
innehav i sig ger inte upphov till strategiska intressen, utan det är alltid fråga om sådana uppgifter eller
funktioner som är viktiga med tanke på statens primära uppgifter och skötseln av dem.

Utgångspunkten är att man sörjer för statens strategiska intressen genom ägarstyrning, inte genom
reglering. I ägarstyrningen är det viktigt att avdelningen för ägarstyrning och det ministerium som är centralt
med tanke på det strategiska intresset bedriver regelbundet samarbete i syfte att säkerställa att avdelningen
för ägarstyrning i tillräcklig grad beaktar intresset i den ägarstyrning avdelningen bedriver.

Statsrådets kansli utövar statens ägarmakt i bolaget i enlighet med de beslut som statsrådet fattat och de
anvisningar och ställningstaganden som finanspolitiska ministerutskottet godkänt. Kansliet

- sörjer för den styrning och de anvisningar som hänför sig till verksamheten.
- utser statens kandidater till bolagets styrelse och bereder ägarens andra ärenden i anslutning till

beslutsfattandet på bolagsstämmor.
- sörjer för den uppföljning av bolaget som sker mellan bolagsstämmorna och för kontakterna mellan

styrelsen och den operativa ledningen.
- säkerställer att bolaget följer riktlinjerna för ägarstyrningen så att de bolagsspecifika särdragen som

finns på grund av det strategiska intresset samtidigt beaktas i tillräcklig grad.

För flera bolags vidkommande är de strategiska intressena sådana att deras innehåll och betydelse bör
bedömas inte bara utgående från ägarstrategin utan också utgående från utvecklingen och
myndighetsuppgifterna inom branschen i fråga. Med tanke på sådana bedömningar bildas mindre
arbetsgrupper som sammanträder åtminstone en gång om året och som består av 1 2 representanter för
avdelningen för ägarstyrning och 1 2 representanter för det ministerium som är centralt med tanke på det
strategiska intresset. Arbetsgruppens medlemmar fungerar också som kontaktpersoner i frågor som gäller
bolaget och dess ägarstyrning.

Arbetsgruppen skall årligen bedöma vilket slag av strategiskt intresse staten har i bolaget och hur det skall
beaktas i ägarstyrningen av bolaget och i ägarens ställningstaganden. Avdelningen för ägarstyrning vidtar
behövliga åtgärder med beaktande av omständigheter i anslutning till bolaget (offentligt noterat eller
onoterat), karaktären på dess verksamhet (särbehandling eller särskilda förpliktelser/fri verksamhet på
konkurrensvillkor) och statens ägarandel. Eventuella avvikande uppfattningar förs till finanspolitiska
ministerutskottet för behandling.

Det strategiska intressets betydelse framträder i första hand i beslutsfattandet kring statens ägarandel och
ägarstrategi. Utgångspunkten är att statens strategiska intressen inte skall äventyras varken med de
åtgärder som staten som ägare själv vidtar (aktieförsäljning och strukturarrangemang) eller med de beslut
som bolagets organ fattar (företagsförvärv, omläggning av affärsinriktningar, förnyande av strategin e.d.).

- I vissa bolag förutsätter detta att staten förblir den enda ägaren, t.ex. på grund av att ett bolag har en
särställning inom ett visst affärsområde eller på grund av att bolaget har ålagts uppgifter i anslutning
till basservicen eller förpliktelser med anknytning till samhällsomfattande tjänster. Till de mest
uppenbara exemplen på sådana bolag hör Motiva Oy och VR-Group Ab.

- I de flesta bolag förutsätter de strategiska intressena inte att staten är ensam ägare utan det krävs
en sådan ägarandel och ett sådant inflytande med vars hjälp de strategiska intressena kan främjas
och ett eventuellt äventyrande av intressena förhindras. Staten är majoritetsägare i tre börsbolag av
strategisk betydelse  Finnair Oyj, Fortum Abp och Neste Oil Abp. Dessutom har en industriell



minoritetsandel förvärvats i vissa onoterade, strategiskt betydande bolag, t.ex. Patria Abp och Vapo
Oy. I vissa strategiskt betydande bolag är staten dock fortfarande den enda ägaren, t.ex. i Itella Oyj.

Bilaga: Strategiskt betydande bolag och de ministerier som ansvarar för det strategiska intresset

Handels- och industriministeriet
Fortum Abp
Neste Oil Abp
Gasum Oy
Fingrid Oyj
Vapo Oy
Motiva Oy

Kommunikationsministeriet
Finnair Oyj
Raskone Oy
Posten Finland Abp
VR-Group Ab

Jord- och skogsbruksministeriet
Boreal Växtförädling Ab
Finska centralen för utsädespotatis Ab
Suomen Viljava Oy

Försvarsministeriet
Patria Abp

Finansministeriet
Ab Myntverket i Finland

Miljöministeriet
Ekokem Oy Ab


