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Valtion omistajapolitiikan selvitysmies ja omistajaohjaustyöryhmä antoivat raporttinsa

18.12.2003 0:00
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Valtion omistajapolitiikan selvitysmies varatuomari Matti Vuoria luovutti tänään 18.12.2003 raporttinsa
kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle valtioneuvoston juhlahuoneistossa, Helsingissä. Samassa
yhteydessä antoi mietintönsä omistajaohjaustyöryhmä, jonka puheenjohtajana on ollut johtaja Markku
Tapio.

Selvitysmies ehdottaa korkean tason asiantuntijaryhmää

Selvitysmiesraportissa ehdotetaan valtion omistajapolitiikan korkean tason asiantuntijaryhmän
perustamista sekä omistajapolitiikkaa koskevan lainsäädännön tarkistamista. Vuoria pitää perusteltuna,
että valtio tekee omat peruslinjauksensa pörssilistattujen intressiyhtiöittensä palkkio- ja
kannustinjärjestelmistä ja että yhtiöt noudattaisivat pörssin uutta corporate governace -suositusta sen
voimaantulosta lähtien.

Selvitysmies näkee ensisijaisen tärkeäksi, että omistajaohjaus erotetaan mahdollisimman nopeasti ja
tehokkaasti elinkeinotoiminnan säätelystä ja muista yhtiöille merkityksellisistä viranomaistoiminnoista.
Lisäksi hän painottaa valtio-omistajan edustautumisen tarpeellisuutta yhtiöiden hallituksissa.
Hallintoneuvostoista tulisi luopua kaikissa noteeratuissa yhtiöissä. Raporttiin sisältyy ehdotus valtion
omistajapolitiikkaa koskevaksi periaatepäätökseksi.

Omistajaohjaustyöryhmä esittää omistajaohjauksen keskittämistä

Omistajaohjaustyöryhmä on luokitellut valtionyhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt markkinaehtoisesti
toimiviin ja erityistehtäviä hoitaviin yhtiöihin. Työryhmä esittää, että valtioneuvosto päättäisi perustaa
erityisen omistajaohjausyksikön, jolle siirretään kaikkien markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden
omistajaohjaus ja joka vastaa yleisestä omistajapoliittisesta valmistelusta ja koordinoinnista. Yksikkö
osallistuisi kaikkien erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden omistajaohjaukseen siltä osin kuin kysymys on
keskeisistä corporate governance -periaatteista ja niiden noudattamisesta. Regulaatio-ongelmien
ratkaisemisen kannalta valtioneuvoston kanslia olisi työryhmän mukaan paras omistajaohjausyksikön
sijoituspaikka.

Työryhmä esittää, että omistajaohjausyksikkö aloittaisi toimintansa viimeistään 1.1.2007. Koska
omistajaohjausta tulee yhdenmukaistaa mahdollisimman nopeasti, olisi siirtymäkaudeksi mahdollisimman
nopeasti käynnistettävää yhteistyöjärjestely, jossa omistajapoliittisten asioiden valmistelusta kaikilta osin
vastaisi KTM:n, LVM:n ja VM:n edustajista muodostettava virkamiestyöryhmä.

Ministeri vie esitykset pian hallituksen käsittelyyn Tilaisuudessa ministeri Pekkarinen totesi, että
molemmat raportit tarjoavat hyvät ainekset valtion omistajapolitiikan ja omistajahallinnon edelleen
kehittämiseksi:

- Pidän selvitysmiehen ehdotusta omistajapolitiikan korkean tason asiantuntijaryhmästä kiinnostavana.
Olisi hyvä, jos korkeimmalla mahdollisella poliittisella ja markkina-asiantuntemuksen tasolla voitaisiin
yhteisvoimin vuosittain arvioida omistajapolitiikan toimintaympäristön näkymiä. Haluan kuitenkin
muistuttaa, että hallituksen osalta talouspoliittisella ministerivaliokunnalla on - ymmärtääkseni myös
selvitysmiehen ajattelun mukaan - keskeinen poliittinen rooli näissä arvioissa. On mahdollista, että ensi
kevääseen mennessä hallitus tulee eduskunnan eteen omistajapoliittisilla linjauksillaan. Siinä yhteydessä
eduskunta voi ennalta arvioida selvitysmiehen esittämiä lainmuutostarpeita.

- Jaan selvitysmiehen ajatuksen siitä, että valtion tulee tehdä omat peruslinjauksensa pörssilistattujen
intressiyhtiöittensä palkkio- ja kannustinjärjestelmistä. Toistan julkisuudessa esittämäni näkemyksen,
että valtion tulisi luopua vanhakantaisten optiojärjestelmien käytöstä palkitsemismetodina ja seurata
uudempia ja paremmin corporate governance -ajatteluun soveltuvia malleja.



- Mitä hallintoneuvostoihin tulee, olen omalta osaltani noudattanut sitä näkemystä, että
hallintoneuvostojen tehtäviä tulee selkeyttää niin, että pääsääntöisesti niiden ensisijainen tehtävä on
valvonta. Olen sitä mieltä, että esimerkiksi yhtiöiden hallituksesta päättäminen on omistajaohjauksesta
vastaavan tahon eikä hallintoneuvoston asia.

- Selvitysmies painottaa, että valtio-omistajan on tarpeen olla edustautunut yhtiöiden hallituksissa. Olen
sitä mieltä, että korkeimpien virkamiesten jäsenyys hallituksissa pitää harkita tapauskohtaisesti pitäen
lähtökohtana sitä, ettei virkamies voi olla regulaatiotehtäviensä piiriin kuuluvan yhtiön hallinnossa
mukana.

- Varatuomari Vuorian selvitysmiestyöhön sisältyvä ehdotus periaatepäätökseksi tarjoaa hyvän pohjan
asian viemiselle hallituksen käsittelyyn. Korostan sitä, että päätös on tarkoitettu noudatettavaksi
omistajapoliittisessa päätöksenteossa ja omistajaohjaustehtävien hoidossa. Periaatepäätöksellä ei
kuitenkaan voida asettaa velvoitteita yhtiöille, vaan tuoda esiin valtio-omistajan tavoitteet ja lähtökohdat.

- Omistajaohjaustyöryhmän luokittelu siitä, mitkä yhtiöt toimivat markkinaehtoisesti ja mitkä hoitavat
erityistehtäviä on mielestäni merkittävä ja selkeyttää käsitystä siitä, miltä pohjalta valtio omistajana
arvioi yksittäisten yhtiöiden asemaa. Kannatan kaikkien markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden osalta
työryhmän esittämää ajatusta omistajaohjaustehtävien kokoamisesta yhteen, perustettavaan
omistajaohjausyksikköön.

- Työryhmän esitys, että valtion omistajaohjauksen keskittyminen käynnistyisi välittömästi
valtioneuvoston päätökseen perustuvalla toiminnallisella yhteistyöjärjestelyllä on hyvä ja kannatettava
ehdotus. Sen toimeenpano jo varsin pitkälle takaisi sen, että omistajaohjaus toimisi myös käytännössä
yhdenmukaisesti.

- Koska pelkkä toiminnallinen keskittäminen ei vielä tuo kaikkia keskittämisestä saatavia hyötyjä, on
mielestäni erittäin tärkeä, että istuva hallitus tekee myös päätöksen organisatorisesta keskittämisestä eli
omistajaohjausyksikön perustamisesta, kuten työryhmä ehdottaa.

- Olen valmis jakamaan työryhmän ajatuksen, että regulaatio-ongelmien ratkaisemisen kannalta paras
olisi valtioneuvoston kanslia, koska ministeriöiden toimintaan liittyy tiettyjä sääntelytehtäviä. Hallituksen
tulevassa päätöksenteossa jouduttaneen kuitenkin tarkastelemaan asiaa myös laajemmalta
näkökulmalta. Mielestäni ministeriöiden onkin syytä jo siirtymäkaudenkin vuoksi ja aikana ensi tilassa
eriyttää sääntely ja omistajaohjaus tehokkaasti toisistaan.

- Tavoitteenani on omalta osaltani vaikuttaa siihen, että asiat ovat niin pikaisesti kuin mahdollista
hallituksen käsiteltävänä, valtioneuvoston periaatepäätöksen osalta viimeistään ensi vuoden alkuviikkoina
ja omistajaohjauksen keskittämisen osalta hyvissä ajoin ensi kevään aikana.

Lisätiedot
johtaja Markku Tapio, KTM, puh. (09 1606 3598
teollisuusneuvos Ilkka Puro, KTM, puh. (09) 1606 3634

Talouspoliittinen ministerivaliokunta: Valtion omistajaohjaus keskitetään

15.6.2004 11:47
119/2004

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tänään 15.6.2004 valtion omistajaohjauksen
keskittämistä kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen esityksestä. Ministerivaliokunta hyväksyi
kannanoton, jonka mukaan valtion omistamien markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden omistajaohjaus
keskitetään yhteen omistajaohjausyksikköön niin, että uusi yksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2007.

Omistajaohjauksen keskittämiseen edetään kahdessa vaiheessa: · ensimmäisessä vaiheessa perustetaan
omistajaohjauksen johtoryhmä, · toisessa vaiheessa perustetaan omistajaohjausyksikkö.

Tarkoituksena on, että valtioneuvosto lähiaikoina · päättää keskittämisen ensimmäisen vaiheen
toteuttamisesta ja perustaa omistajaohjauksen johtoryhmän, · päättää mitkä valtionyhtiöt ja valtion
osakkuusyhtiöt kuuluvat markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden ryhmään ja siten keskitetyn
omistajaohjauksen piiriin.



Omistajaohjauksen johtoryhmään nimitetään kauppa- ja teollisuusministeriön, valtiovarainministeriön ja
liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksesta vastaavat johtavat virkamiehet ja heidän
henkilökohtaiset varahenkilönsä. Puheenjohtajaksi tulee KTM:n edustaja.

Johtoryhmä aloittaa toimintansa 1.7.2004. Sen tehtävänä on varmistaa, että
omistajaohjaustoimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen ovat yhdenmukaisia koko valtionhallinnossa.
Yhtiökohtaisten kannanottojen, päätösten ja toimenpiteiden esittely- ja toimeenpanovastuu säilyy
kuitenkin edelleen kullakin vastuuministeriöllä sektoriinsa kuuluvien yhtiöiden osalta.

KTM vastaa edelleen nykykäytännön mukaisesti valtion omistajapolitiikan kehittämisestä ja yleisestä
ohjauksesta sekä niihin liittyvien kannanottojen, päätösten ja toimenpiteiden valmistelusta. Tavoitteena
on, että valtioneuvosto viimeistään vuoden 2006 alussa päättää keskittämisen loppuun saattamisesta ja ·
päättää perustaa valtion omistajaohjausyksikön,
· päättää yksikön sijoituspaikasta.

Perustettavan omistajaohjausyksikön tehtävänä on vastata markkinaehtoisesti toimivien valtionyhtiöiden
ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksesta sekä yleisestä omistajapoliittisesta valmistelusta ja
koordinoinnista.

Lisätietoja: johtaja Markku Tapio, puh. (09) 1606 3598
neuvotteleva virkamies Pekka Timonen, puh. (09) 1606 3694

Valtion omistajaohjauksen johtoryhmä nimitettiin

23.6.2004 14:07
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Valtioneuvosto asetti tänään 23.6.2004 valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen
johtoryhmän. Sen tehtävänä on varmistaa, että omistajaohjaustoimenpiteiden valmistelu ja
toteuttaminen ovat yhdenmukaisia koko valtionhallinnossa.

Ryhmän johdolla ja valvonnassa valmistellaan kaikki markkinaehtoisesti toimivia yhtiöitä koskevat
hankkeet, jotka edellyttävät talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyä tai valtioneuvoston päätöksiä
taikka muutoin ministeriöiden välistä yhteistä harkintaa.

Yhtiökohtaisten kannanottojen, päätösten ja toimenpiteiden esittely- ja toimeenpanovastuu säilyy
kuitenkin edelleen kullakin vastuuministeriöllä sektoriinsa kuuluvien yhtiöiden osalta.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vastaa edelleen nykykäytännön mukaisesti valtion omistajapolitiikan
kehittämisestä ja yleisestä ohjauksesta sekä niihin liittyvien kannanottojen, päätösten ja toimenpiteiden
valmistelusta.

Johtoryhmän kokoonpano on:

Puheenjohtaja: johtaja Markku Tapio, kauppa- ja teollisuusministeriö
Henkilökohtainen varajäsen ja varapuheenjohtaja: teollisuusneuvos Ritva Hainari, kauppa- ja
teollisuusministeriö

Jäsen: finanssineuvos Jarmo Väisänen, valtiovarainministeriö
Henkilökohtainen varajäsen: finanssineuvos Jarmo Kilpelä, valtiovarainministeriö

Jäsen: osastopäällikkö, ylijohtaja Samuli Haapasalo, liikenne- ja viestintäministeriö
Henkilökohtainen varajäsen: finanssineuvos Kalevi Alestalo, liikenne- ja viestintäministeriö

Ryhmä aloittaa toimintansa 1.7.2004. Sen toimikausi päättyy 31.12.2006, jolloin perustettava uusi
omistajaohjausyksikkö aloittaa toimintansa.

Valtioneuvosto päätti myös, että tällä hetkellä 37 valtionyhtiötä ja valtion osakkuusyhtiötä kuuluu liitteen
mukaisesti (yhtiöryhmät 1a ja 1b) markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden ryhmään ja siten keskitetyn
omistajaohjauksen piiriin.



Lisätiedot
johtaja Markku Tapio, KTM, puh. (09) 1606 3598
LIITE_SUOMI.doc (48 KB)

Valtion omistajaohjaus keskitetään valtioneuvoston kansliaan
13.12.2005 11:53

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään 13.12.2005 puoltanut kannanottoa, jonka
mukaan perustettava uusi valtion omistajaohjausyksikkö sijoitetaan valtioneuvoston kansliaan.
Valtioneuvoston kanslia täyttää parhaiten ehdon, jonka mukaan omistajaohjaus tulee tehokkaasti eriyttää
yhtiöiden ja niiden toiminta-alojen kannalta merkityksellisistä sääntely- ja viranomaistehtävistä.

Valtion omistajaohjausyksikön vastuulle siirretään kaikkien markkinaehtoisesti toimivien valtion
omistamien yhtiöiden omistajaohjaus sekä yleinen omistajapoliittinen valmistelu ja koordinointi. Uusi
yksikkö aloittaa toimintansa 1.5.2007.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanoton pohjalta omistajaohjauksen johtoryhmä valmistelee
hyvissä ajoin vuoden 2006 alkupuolella budjettiin liittyvät ja hallinnolliset toimenpiteet, joita uuden
yksikön toiminnan käynnistäminen edellyttää. Valmistelu toteutetaan yhteistyössä valtioneuvoston
kanslian ja asianomaisten ministeriöiden kanssa.

Lisätietoja

kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, puh. (09) 1606 3500
johtaja Markku Tapio, puh. (09) 1606 3598

Valtion omistajaohjauksen johtoryhmän toimintaa jatketaan
14.12.2006 14:17
277/2006

Valtioneuvosto päätti tänään jatkaa valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen
johtoryhmän toimikautta 30.4.2007 saakka. Ryhmän tehtävänä on varmistaa, että
omistajaohjaustoimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen ovat yhdenmukaisia koko valtionhallinnossa.

Kesäkuussa 2004 nimitetyn johtoryhmän työn jatkaminen on tarpeen siihen saakka, kunnes valtion
markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden omistajaohjaus keskitetään valtioneuvoston kansliaan
perustettavaan valtion omistajaohjausyksikköön 1.5.2007. Keskittämistä koskeva esitys sisältyy
eduskunnan käsiteltävänä olevaan valtion talousarvioehdotukseen.

Omistajaohjauksen johtoryhmän kokoonpano on 1.1.2007 alkaen:

Puheenjohtaja: johtaja Markku Tapio, kauppa- ja teollisuusministeriö
Henkilökohtainen varajäsen ja varapuheenjohtaja: teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, kauppa- ja
teollisuusministeriö

Jäsen: finanssineuvos Jarmo Väisänen, valtiovarainministeriö
Henkilökohtainen varajäsen: finanssineuvos Jarmo Kilpelä, valtiovarainministeriö

Jäsen: finanssineuvos Kalevi Alestalo, liikenne- ja viestintäministeriö
Henkilökohtainen varajäsen: neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot
sijoittajasuhdepäällikkö Ilkka Puro, puh. (09) 1606 3634



Oikeustieteen tohtori Pekka Timonen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön
johtajaksi

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
21.3.2007 12.44

Valtioneuvosto nimitti keskiviikkona 21. maaliskuuta oikeustieteen tohtori Pekka Timosen valtioneuvoston
kanslian omistajaohjausyksikön johtajan virkaan 1.5.2007 lukien. Timonen on työskennellyt vuodesta
2001 neuvottelevana virkamiehenä kauppa- ja teollisuusministeriön omistajapolitiikan yksikössä, jossa
hän on kehittänyt valtion omistajapolitiikkaa ja omistajaohjausta sekä vastannut merkittävästä osasta
omistajaohjaukseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Pekka Timonen on Tampereen yliopiston
oikeustaloustieteen dosentti ja Helsingin yliopiston kauppaoikeuden dosentti. Hänen tutkimus- ja
opetustyönsä pääasiallisena kohteena on ollut yritysjuridiikka.

Valtion omistajaohjaus keskitetään valtioneuvoston kansliaan perustettavaan omistajaohjausyksikköön.
Uusi yksikkö aloittaa toimintansa 1.5.2007. Sen tehtävänä on valtion omistajapolitiikka, kanslian alaisten
valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus, yhtiöiden omistuspohjan laajentaminen, omistusjärjestelyt ja
osakesijoittaminen sekä eri ministeriöiden omistajaohjauskäytäntöjen yhteensovittaminen ja
ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi. Omistajaohjausyksikkö työskentelee
omistajaohjausasioista vastaavan ministerin alaisuudessa.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia p. (09) 1602 2007

Keskitetty omistajaohjaus aloittaa
1.5.2007 0.11

Valtion keskitetty omistajaohjaustoiminto käynnistyy vapun jälkeisenä päivänä.

Omistajaohjauksesta vastaavan puolustusministeri Jyri Häkämiehen alaisuudessa toimii valtioneuvoston
kansliaan perustettu omistajaohjausosasto. Sen ylijohtajana on oikeustieteen tohtori Pekka Timonen.
Henkilöstömäärä on 16.

Osasto hoitaa markkinaehtoisesti toimivien valtion omistamien yhtiöiden omistajaohjauksen sekä yleisen
omistajapolitiikan valmistelun ja koordinoinnin. Kaikkiaan osaston vastuulla on 40 yhtiön omistajaohjaus,
joista 13 on pörssiyhtiöitä. Valtion erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden omistajaohjaus säilyy kuudella eri
ministeriöllä.

Keskittämisen seurauksena valtion markkinaehtoisten yhtiöiden omistajaohjaus on eriytetty
yritystoiminnan sääntely- ja viranomaistehtävistä, joita eri ministeriöillä on. Tavoitteena on tähänastista
yhdenmukaisempi ja luotettavampi omistajaohjaus.

 Lisätietoja: ylijohtaja Pekka Timonen, omistajaohjausosasto, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 1602 3000
ja finanssineuvos Ilkka Puro, omistajaohjausosasto, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 1602 3006
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