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STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATENS ÄGARPOLITIK 
 

Statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik har riktats till de ministerier som ansvarar 
för ägarstyrningen och till deras tjänstemän. Avsikten med principbeslutet är att det skall 
styra statens ägarstyrning och det beslutsfattande som sammanhänger med den i alla statsbo-
lag och statens intressebolag. 
 
Statsrådet har senast i ett principbeslut om statens ägarpolitik från år 1999 dragit upp riktlin-
jer för de ägarpolitiska målen som gäller statens bolagsinnehav. Efter detta har stora ändrin-
gar skett i en del av ägarpolitikens verksamhetsbetingelser. Industrins strukturer har utveck-
lats, de finska företagens internationella verksamheter har ökat i betydelse och bolagen ut-
nyttjar effektivt den finansiering som de internationella kapitalmarknaderna erbjuder. Största 
delen av ändringarna grundar sig på rent marknadsekonomiska konkurrensfaktorer. Den in-
hemska debatten om statens ägarpolitik och den internationella utvärdering som OECD har 
genomfört har för sin del gett anledning att förnya de mål och principer som gäller statens 
ägarpolitik. Dessutom har i revideringsarbetet beaktats att de tidigare principerna och sättet 
att formulera dem delvis härstammar från 1980-talet, då bolagens kapitalförsörjning ännu 
var beroende av ägarna och betydelsen av statens bolagsinnehav samt ägarstyrningens verk-
samhetsbetingelser även i övrigt var väsentligt annorlunda än de är idag. 
 
Staten är ägare i bolag av mycket olika typ. En del av bolagen genomför specialuppgifter 
som är nära sammankopplade med statsförvaltningens uppgifter, men största delen av bola-
gen bedriver affärsverksamhet helt på marknadsvillkor. Ett bolag är verksamt på marknads-
villkor när det bedriver affärsverksamhet i en konkurrensutsatt omgivning, också om den ba-
ra är delvis konkurrensutsatt, och eftersträvar vinst med sin verksamhet. Alltid när ett bolag 
är verksamt i en konkurrensutsatt omgivning, också om den är bara delvis konkurrensutsatt, 
skall ägarstyrningen av bolaget hållas åtskild från regleringen och myndighetsuppgifterna, 
för att bolagens ekonomi och verksamhet skall vara genomsynliga och ägaren inte skall or-
saka marknadsstörningar i bolagens omgivning. Den första och viktigaste allmänna princi-
pen för ägarpolitiken är att effektivt skilja åt regleringen och ägarstyrningen så att statens 
ägarfunktion i fråga om de bolag som är verksamma på marknadsvillkor sköts självständigt, 
enhetligt och klart åtskilt från regleringsuppgifterna. Specialuppgifterna bör genomföras ef-
fektivt, men administreringen av och rapporteringen i fråga om de bolag som sköter dessa 
uppgifter bör arrangeras enligt samma allmänna principer som gäller för de bolag som age-
rar på marknadsvillkor. 
 
En del av de bolag som är verksamma på marknadsvillkor är börsnoterade. Detta förutsätter 
att värdepappersmarknaden och den reglering som gäller den beaktas också i samband med 
ägarstyrningen och ägararrangemangen. Dessutom skall det beaktas att redan en minoritets-
delägares inträde i ett aktiebolag väsentligt ändrar principerna för ägarstyrningen. När det i 
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ett bolag finns andra aktieägare än staten, följer av detta att ägarnas jämlikhet och bor-
genärsskyddet måste beaktas. En andra allmän princip för ägarpolitiken är att staten är 
verksam som ägare i enlighet med lagen om aktiebolag och värdepappersmarknadslagen, 
använder sitt ägarinflytande vid bolagsstämmorna och varken förutsätter eller kräver dis-
penser eller rättigheter som avviker från övriga ägares. 
 
Riksdagens och statsrådets befogenheter med anknytning till statens bolagsinnehav regleras 
av lagen om utövande av statens delägarrätt i vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk 
verksamhet (740/1991) som gavs år 1991. I den föreskrivs i synnerhet om frågor som 
anknyter till hur staten kan avstå från sitt aktieinnehav och till ägararrangemang, om 
administreringen av aktieinnehav och grunderna för användningen av statens ägarinflytande. 
Behovet att revidera denna s.k. statsbolagslag bedöms och nödvändiga reformer genomförs. 
I det ägarpolitiska beslutsfattandet betonas en klar befogenhetsfördelning i enlighet med 
statsbolagslagen och den tredje allmänna principen för ägarpolitiken är en klar 
arbetsfördelning mellan riksdagen och statsrådet i enlighet med statsbolagslagen, där 
riksdagen fattar beslut om statens innehav inom ramen för gränser som är relevanta enligt 
lagen om aktiebolag (i den nuvarande lagen 2/3 kvalificerad majoritet, enkel majoritet eller 
1/3 kvalificerad minoritet) och statsrådet genomför eventuella ägararrangemang på det sätt 
som i varje situation är det ekonomiskt bästa och ändamålsenligt.  
 
I detta principbeslut har ovan beskrivna skillnader mellan olika bolag beaktats. Principbeslu-
tet har klart riktats till de myndigheter som svarar för ägarpolitiken, inte till bolagen. Den 
fjärde allmänna principen för ägarpolitiken är en klar arbetsfördelning mellan ägarna och 
ledningen: det ägarpolitiska beslutsfattandet ankommer på staten och det beslutsfattande 
som gäller affärsverksamheten på bolagens organ. 
 
Utgående från det som konstateras ovan har statsrådet idag, sedan saken har behandlats av 
statsrådets finanspolitiska ministerutskott och finansutskott, beslutat fatta följande princip-
beslut om målen och principerna för statens ägarpolitik. 
 
 
1. Betydelsen av statsbolagen och statens intressebolag 
 
Statens företagsförmögenhet utgör en betydande del av nationalförmögenheten. Vid skötseln 
av denna egendom eftersträvar staten ett så gott ekonomiskt och samhälleligt helhetsresultat 
som möjligt. 
 
De betydande bolag som idkar affärsverksamhet och som staten har bestämmande inflytande 
över (statsbolag) är 36 till antalet. Statens intressebolag, där staten är en betydande minori-
tetsägare (minst 10 %), är 18 till antalet. Dessutom är staten direkt eller indirekt delägare i 
talrika andra bolag. När man inkluderar de dotterbolag och underkoncerner som ingår i 
statsbolagens och statens intressebolags koncerner är antalet bolag som idkar affärsverk-
samhet över 1 000 och när man räknar med fastighetsbolagen stiger antalet till över 2 000. 
En ansenlig del av koncernbolagen är utländska bolag. 
 
Sedan ingången av förra decenniet har staten privatiserat flera bolag antingen helt eller så att 
staten fortfarande står som minoritetsägare i bolaget. Nya statsbolag har grundats när verk-
samheter som tidigare ankom på statsförvaltningen har överförts på affärsverk och dessa i 
sin tur har bolagiserats. Statsbolagen och statens intressebolag har varit delaktiga i talrika 
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inhemska och internationella strukturarrangemang, som har resulterat i att föremålet för sta-
tens ägande och ägarandelen väsentligt har förändrats. 
 
Statsbolagen och statens intressebolag hade ca 200 000 anställda år 2002. Största delen av 
personalen är anställd av statens intressebolag. Statsbolagens andel av de anställda har kon-
tinuerligt sjunkit, när bolag helt eller delvis har privatiserats. 
 
 
2. Bolag som sköter en statlig specialuppgift och bolag som är verksamma på 
marknadsvillkor 
 
Vissa statsbolag sköter statliga specialuppgifter. I dessa bolag har staten som ägare i första 
hand samhälleliga mål, fastän ett allmänt mål samtidigt är en lönsam verksamhet. Bestäm-
melserna om vissa bolag finns i en speciallag, som ställer normer för statens bolagsvisa 
ägarpolitik och ägarstyrning. 
 
Till följd av de samhälleliga mål som har ställts för bolagen bör de bolag som sköter en stat-
lig specialuppgift fortsättningsvis ägas av staten ensam eller åtminstone bör staten hålla kvar 
sitt bestämmande inflytande i dem. I dessa bolag grundar sig statens ägarpolitiska mål på ett 
så bra samhälleligt och ekonomiskt helhetsresultat som möjligt. Detta bedöms i första hand 
utgående från på vilket sätt och hur effektivt bolaget i fråga når de mål och sköter de uppgif-
ter som har ställts av det ministerium som svarar för förvaltningen av branschen, dvs hur väl 
bolaget uppfyller sin samhälleliga serviceuppgift. 
 
Huvuddelen av statsbolagen och statens intressebolag är verksamma på marknadsvillkor. 
Detta innebär att bolagen bör vara jämförbara med övriga bolags inom branschen. 
 
Staten kan som ägare också ha strategiska intressen i fråga om de bolag som är verksamma 
på marknadsvillkor, såsom upprätthållande och säkerställande av infrastrukturen, eller bas-
serviceskyldigheter, men dessa bolag är verksamma enligt klara affärsverksamhetsprinciper. 
I dem är målet med ägarstyrningen att bästa möjliga ekonomiska helhetsresultat vid varje si-
tuation skall nås. Detta bedöms utgående från en långsiktig ökning av lönsamheten och ägar-
värdet. När ägandet bedöms beaktas statens strategiska intressen och bibehållandet av det 
inflytande som behövs för att dessa skall kunna tryggas. När man helt eller delvis avstår från 
ett innehav beaktas utöver inkomsterna av försäljningen också konsekvenserna för före-
tagens verksamhetsbetingelser. 
 
De bolag som är verksamma på marknadsvillkor är alltid verksamma med normala mål i 
fråga om lönsamhet och konkurrenskraft. Om en ägare ställer andra mål för ett statsbolag 
som är verksamt på marknadsvillkor, skall detta ha godkänts av alla ägare och de tilläggs-
kostnader som bolaget orsakas av detta skall ersättas utgående från beslut som fattats på för-
hand. Staten skall dock i ett dylikt fall agera på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen 
och inte heller gör intrång i de förpliktelser som Finlands EU-medlemskap medför. 
 
När beslut fattas om statens allmänna stödåtgärder, bör de bolag som agerar på marknads-
villkor behandlas på samma sätt som övriga jämförbara företag. Bolag som är verksamma på 
marknadsvillkor beviljas statlig borgen på samma villkor som övriga företag, och de har in-
gen specialställning och inga specialrättigheter. Staten svarar inte utan särskilt fattade bor-
gensbeslut för bolagens skulder eller andra förbindelser. När beslut fattas om finansierings- 
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och säkerhetsarrangemang i fråga om bolag som sköter en statlig specialuppgift beaktas de 
förpliktelser som har ställts på bolaget och de behov som skötseln av dem ställer i fråga om 
bolagets finansiering samt de förpliktelser som Finlands EU-medlemskap medför. 
 
Målet för de bolag som sköter en statlig specialuppgift bör vara en affärsekonomiskt lönsam 
verksamhet. Om staten är den enda ägaren i ett bolag som sköter en specialuppgift, kan dock 
dess samhälleliga serviceuppgift beaktas när lönsamhetsmål ställs för bolaget. Om det i ett 
sådant bolag finns andra ägare, är det emellertid möjligt att göra undantag från normala lön-
samhetsmål endast på gemensamt godkända villkor. 
 
Det är sedvanlig affärsverksamhet att bolag växer genom företagsförvärv och genom att dot-
terbolag grundas, och beslut om detta fattas i bolagen. I bolag som helt ägs av staten bör 
kontakterna mellan ägaren och företaget genomföras så att den enhet som svarar för ägars-
tyrningen på förhand får kännedom om betydande beslut som inverkar på branschen och 
strategin. I bolag där det finns andra ägare säkerställs detta inom ramen för sedvanliga kon-
takter mellan ledningen och de större ägarna på så sätt att styrelsens ordförande och 
verkställande direktören i första hand sörjer för kontakterna till ägarna. I de bolag som 
sköter en statlig specialuppgift skall, när branschändringar och företagsarrangemang 
bedöms, uppmärksamhet fästas vid att skötseln av specialuppgifterna inte äventyras. 

 
 

3. Ägarstyrningens principer 
 
Det främsta målet för statens ägarpolitik och ägarstyrning är att utveckla bolagen och att 
stöda den långsiktiga tillväxten i ägarvärdet. Centrala utgångspunkter är att ägaren agerar 
öppet och konsekvent, att ansvarskännande och sakkunniga medlemmar föreslås i bolagens 
styrelser, att ägaren satsar på bolagens ledarresurser och på att få ledningen att engagera sig i 
bolaget samt att alla ägare och även andra intressenter beaktas. Ägarens viktigaste verktyg är 
en självständig ägarstrategi och en god förvaltningspraxis (corporate governance). 
 
Staten deltar som ägare i det beslutsfattande som gäller affärsverksamheten vid bolagss-
tämmorna. För bolagets resultat ansvarar dess operativa ledning och förvaltningsorgan, som 
fattar de beslut som gäller verksamheten inom de ramar som lagen om aktiebolag och bolag-
sordningen ställer. 
 
I de bolag som sköter en statlig specialuppgift avviker statens ägarroll från den staten har i 
bolag som är verksamma på marknadsvillkor.  
 
I ett bolag som sköter en specialuppgift är staten en aktiv ägare, som definierar innehållet i 
specialuppgiften och dess betydelse för de mål som skall ställas för bolaget. Företagets af-
färsverksamhetsstrategi definieras av bolagets ledning och förvaltningsorgan. Samman-
jämkningen av affärsverksamhetsstrategin och specialuppgiften förutsätter samverkan av det 
ansvariga ministeriet och bolagets ledning och förvaltningsorgan. Om förhållandet mellan 
avkastningsmålet och övriga mål beslutar det ansvariga ministeriet, vid behov utgående från 
ställningstaganden av finanspolitiska ministerutskottet. 
 
Vid ägarstyrningen av de bolag som är verksamma på marknadsvillkor är principen att ägar-
na är jämlika. Ägarstyrningen grundar sig på ägarstrategisk bevakning och beredning, ut-
gående från vilken staten vid behov tar ställning till strategiska och ekonomiska frågor som 
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gäller företaget. Företagets styrelse och operativa ledning försäkrar sig på förhand om hur de 
mera betydande ägarna förhåller sig till saken åtminstone när de åtgärder som planerats i fö-
retaget förutsätter att bolagets aktier används som betalningsmedel eller något annat företag-
sarrangemang, om vilket beslut fattas vid en bolagsstämma. I praktiken bör man diskutera 
med betydande ägare om centrala strategiska frågor och strukturarrangemang, fastän det är 
bolagets styrelse som innehar beslutanderätten. Härvid diskuterar det ansvariga ministeriets 
representanter med företagsledningen och ordföranden för bolagets styrelse. På motsvarande 
sätt bör staten som ägare informera bolagets styrelse om sina planer. 
 
Vid organiserandet av bolagens förvaltning och beslutsfattande är ett allmänt mål att utvec-
kla och upprätthålla bra förvaltningspraxis. Staten stöder som ägare en högklassig rapporte-
ring som är så öppen som möjligt om bolagets ekonomi och verksamhet. Bolagen förväntas 
känna till både inhemska och internationella corporate governance –rekommendationer och 
genomföra den bästa praxis som är förenlig med dem. Till dylik bästa praxis hör att per-
sonalrepresentation och påverkningsmöjligheter för personalen har säkerställts i förvaltning-
sorganen åtminstone inom de ramar som definieras i lagen om personalrepresentation. Prin-
cipen är att en eller flera representanter för personalen väljs in i bolagets förvaltningsråd el-
ler styrelse, om det inte är motiverat att ordna deras möjlighet att få information och deras 
representanters deltagande i de beslutande organen på något annat sätt, t.ex. av skäl som 
sammanhänger med bolagets affärsverksamhet eller ägaruppbyggnad.  
 
Med tanke på ägarstyrningen är det centrala beslutandeorganet bolagets styrelse, till vars 
medlemmar väljs sakkunniga som är oavhängiga av bolaget. När styrelsemedlemmar föres-
lås är viktiga grunder kandidaternas erfarenhet och sakkunskap samt samarbetsförmåga och 
mångsidiga kunnande. Om bolaget har ett förvaltningsråd, bör dess uppgifter och beslutan-
derätt fastställas så att de beaktar den specialuppgift som bolaget sköter eller det strategiska 
intresse som är förknippat med bolaget. I börsnoterade bolag bör förvaltningsråden ha såda-
na uppgifter med tonvikten på övervakning, vilka är förenliga med den bästa praxisen inom 
landet samt med Helsingfors fondbörs anvisningar och rekommendationer. 
 
Den centrala principen för ägarstyrningen är att bolagens konkurrenskraft skall tryggas till 
den del som detta kan påverkas med ägaråtgärder. Detta gäller också löner och premierings-
system. Staten bör stöda arrangemang genom vilka bolagen garanteras möjligheter att kon-
kurrera om kunniga och engagerade ledare och annan personal. Premieringssystemet för 
ledningen bör härvid beakta de mål som föranleds av långsiktigheten i statens innehav samt 
tillräckligt långa personliga engagemangsperioder för att dessa mål skall kunna realiseras. 
Premieringen bör beakta motivationen hos hela personalen och den genomförs antingen via 
personalfonder eller på annat sätt. I bolag som sköter statens specialuppgifter bör incitamen-
ten planeras så att de beaktar betydelsen av både de mål som hänför sig till specialuppgiften 
och de ekonomiska målen i bolaget i fråga. 
 
 
4. Ägarpolitiska mål som skall ställas på bolagens verksamhet 
 
Statens ägarpolitik grundar sig på en ökning av ägarvärdet som beaktar alla intressenter i bo-
laget. För att bolagets lönsamhet och tillväxtmål skall kunna kombineras förutsätts att de 
skyldigheter som lagstiftningen ställer sköts exemplariskt. Personalens ställning bör beaktas 
och verksamheten bör ta sitt ansvar för miljön.  
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Utgångspunkten för bolagens personalpolitik är att bästa praxis och ingångna avtal följs och 
att personalpolitiken utvecklas aktivt. Staten är som ägare beredd att främja uppkomsten av 
nya arbetsplatser och värdesätter en långsiktig personalpolitik, där arbetsförhållandenas kon-
tinuitet och arbetstagarnas kunskapskapital beaktas. I bolag som helt ägs av staten bör kon-
takterna mellan ägaren och företaget genomföras så att ägaren på förhand är medveten om 
betydande åtgärder som påverkar personalens ställning. 
 
Målet med bolagens miljöpolitik är ett ansvarsfullt beteende, som grundar sig på respekt för 
lagstiftningen, internationella fördrag och olika intressenters motiverade förväntningar. Sta-
ten är som ägare beredd att främja arrangemang genom vilka bolagen eftersträvar att sam-
manjämka aspekter som gäller produktion, ekonomi och miljö på ett sätt som främjar bola-
gets konkurrenskraft. 
 
Bolagens dividendpolitik är av central betydelse för staten. Staten värdesätter en 
dividendpolitik som är förutseende, beaktar ägarens intressen och utgår ifrån ett jämnt 
dividendflöde som är jämförbart i branschen. Statens dividendförväntningar bedöms årligen 
på ett sådant sätt att bolagets soliditetsbehov och utvecklingsmöjligheter beaktas.   
 
 
5. Ändringar i ägarbasen och ägararrangemang 
 
De avgöranden som sammanhänger med ändringar i bolagens ägarbas fattas i enlighet med 
de fullmakter som riksdagen har fattat beslut om. Det system för beslutsfattande som ankny-
ter till genomförandet av ägararrangemangen görs klarare och utnyttjandet av de alternativa 
förfaranden som bolagslagstiftningen medger möjliggörs genom att statsbolagslagen juste-
ras. 
 
De bolag som sköter en statlig specialuppgift bör staten också i fortsättningen vara ensam 
ägare till eller hålla kvar sitt bestämmande inflytande i. En breddning av ägarbasen i dem 
kommer närmast i fråga när specialuppgiftens betydelse minskar eller försvinner eller när 
det kan bedömas att skötseln av specialuppgiften blir effektivare i och med att andra ägare 
kommer med eller deras ägarandel ökar. 
 
De bolag som är verksamma på marknadsvillkor kan delas in i två grupper med tanke på en 
ändring av ägarbasen: de bolag där staten främst har ett placerarintresse och de bolag där 
staten har ett strategiskt intresse som sammanhänger med ägandet (t.ex. att försäkra sig om 
vissa funktioner som är viktiga med tanke på infrastrukturen samt försörjningsberedskapen). 
Om staten främst har ett placerarintresse i ett bolag, kan staten helt eller delvis avstå från sitt 
ägande, och det att statens majoritetsinnehav eller kvalificerade minoritet enligt lagen om 
aktiebolag bibehålls har ingen självständig betydelse. Om staten har ett särskilt strategiskt 
intresse i ett bolag, beaktas detta i de bedömningar och beslut som gäller innehavet i bolaget.  
 
Utgångspunkten för ägararrangemangen är att det bästa ekonomiska helhetsresultatet skall 
nås. Det centralaste kriteriet är försäljningspriset på bolaget eller dess aktier. Bedömningen 
av helheten påverkas också av möjligheterna att trygga den inhemska industrins och närings-
livets branschvisa verksamhetsbetingelser och konkurrenskraft, att bevara kunnandet samt 
av arrangemangens verkningar på konkurrensen och sysselsättningen. 
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Syftet med ägararrangemang och aktieförsäljningar är att trygga en så stabil ägarbas som 
möjligt. Inhemska institutioners och småplacerares samt bolagets personals möjligheter att 
bli aktieägare och delta i aktieförsäljningar främjas i samband med aktieförsäljningarna. 
 
 
6. Organiserandet av ägarstyrningen 
 
Statens ägarpolitik bör vara öppen, förutsägbar och konsekvent. De statsbolag och statens 
intressebolag som är verksamma på marknadsvillkor skall agera enligt samma regler och 
villkor som sina konkurrenter. Staten bör inte ge några fördelar som andra företag inte har, 
utan bolagen bör ha samma ställning som övriga företag. Ifall staten ställer särskilda förplik-
telser för företag som delvis är verksamma på marknadsvillkor, skall de ersättningar som be-
talas för dem vara offentliga och grunda sig på kostnadsmotsvarighet. 
 
För ägarstyrningen svarar ministerierna och finanspolitiska ministerutskottet. Betydande av-
göranden som anknyter till statens ägarpolitik eller sätten att realisera ägarstyrningen förut-
sätter behandling i finanspolitiska ministerutskottet. 
 
Staten agerar aktivt som ägare när bolagens styrelser bildas och utvärderas. Bolagsvis går 
man till väga så att i de ärenden som gäller ägaren representeras staten av någon annan än 
den representant för staten som är medlem i styrelsen. Utgångspunkten för ägarstyrningen är 
statens direkta representation i styrelserna i sådana bolag som helt ägs av staten, där staten är 
majoritetsägare eller där staten är en minoritetsägare som använder faktiskt bestämmande 
inflytande. Representationen organiseras så att jävsbestämmelserna i förvaltningslagen 
beaktas. 
 
Tjänstemännens verksamhet i styrelserna organiseras så att styrelsemedlemskapen inte även-
tyrar en effektiv och oberoende skötsel av ägarstyrningsuppgifterna. En representant för sta-
ten som är styrelsemedlem deltar inte i den beredning och det beslutsfattande som anknyter 
till ägarstyrningen av bolaget.  
 
En representant för staten som har valts till styrelsemedlem representerar i denna uppgift bo-
laget och dess samtliga aktieägare. En representant för staten som har valts in i styrelsen 
agerar i denna uppgift inom de ramar som lagen om aktiebolag, värdepappersmarknadslagen 
och de anvisningar som sammanhänger med den samt övrig privaträttslig lagstiftning som 
gäller bolaget ställer. I fråga om ett börsnoterat bolag realiseras kontakterna mellan en sty-
relsemedlem och de tjänstemän som sköter ägarstyrningsuppgifter så att de begränsningar 
som hanteringen av insideruppgifter ställer på det ägarpolitiska beslutsfattandet beaktas. 
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