
 
    

   
 
Bästa läsare av statsrådets ägarpolitiska principbeslut  
Ministerier med ansvar för ägarstyrning 
Statsägda bolag 
 
Ansvarsfullt ägarskap vid kriser och under normala förhållanden 

Tiderna förändras, men ansvaret kvarstår. Betydelsen av ansvarsfullhet framhävs i synnerhet när nationen är 
i kris. Nu lever vi i en tid som vi aldrig sett förut. 
 
Statsrådets ägarpolitiska principbeslut som du håller i din hand har beretts så att det tål granskning både i 
vardagliga situationer och i undantagsförhållanden som skakar vår nation. 
 
Fundamentet i principbeslutet utgörs av de långsiktiga principerna för ägarstyrningen – vi vill fortsätta 
bedriva en förutsägbar, framåtblickande ägarpolitik som tryggar statens strategiska intressen. Ansvarsfullhet, 
klimatet och digitaliseringen lyfts fram som nya prioriteringar. 
 
Företagsansvar är framförhållning och omfattar all verksamhet inom bolagen. Jag efterlyser ansvar från 
bolagen också när det gäller personalpolitik, och upprepar nu min önskan. Om coronakrisen leder till 
beklagliga, oförutsedda effektiviseringsåtgärder i bolaget, gäller det framför allt att fokusera på 
permitteringar. Uppsägningar ska vara den absolut sista utvägen. I det rådande coronavirusläget uppmanar 
jag dessutom till återhållsamhet och krismedvetenhet i all ersättning till ledningen. 
 
Coronaviruset har på en mycket kort tid skakat den ekonomiska miljön i grunden. Redan nu ser det ut som 
om de negativa effekterna på affärsverksamheten kommer att bli exceptionellt stora. Staten som ägare är 
medveten om att den förändrade miljön påverkar bolagens resultatskick och förmåga att ge utdelning. 
 
I ledningen och styrelserna för de statsägda bolagen finns mycket näringslivskompetens och ekonomisk 
kompetens som det lönar sig att dra nytta av vid eftervården av krisen. Vid sidan av den akuta 
krishanteringen förbereder sig ägarstyrningen också på återuppbyggnad av Finlands ekonomi. Vi är beredda 
att delta i statsrådets gemensamma återuppbyggnadsgrupp och lägga fram förslag som stärker ägarvärdet 
och bidrar till Finlands återhämtning. 
 
I och med det nya ägarpolitiska principbeslutet är statens målsättning att de statliga bolagen ska vara 
föregångare i övergången till en klimatneutral cirkulär ekonomi, i utnyttjandet av digitaliseringen och i fråga 
om ansvarsfullhet. I fortsättningen förutsätter staten som ägare bland annat att bolagen utreder 
klimatförändringens konsekvenser för sin affärsverksamhet, och beaktar dessa i sitt strategiarbete. 
Dessutom förutsätts de statsägda bolagen beakta målet om ett klimatneutralt Finland 2035 och målen i 
klimatavtalet från Paris. Målen ska uppnås genom att stärka den hållbara konkurrenskraften på ett socialt 
ansvarsfullt sätt. 
 
Endast ett ansvarsfullt bolag kan vara framgångsrikt. Endast ett framgångsrikt bolag kan vara ansvarsfullt. 
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