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STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ÄGARPOLITIKEN DEN 7 JUNI 2007

Bilaga 2.

Rollen hos SRK:s avdelning för ägarstyrning i ägarstyrningen av bolag som sköter
statliga specialuppgifter

Ägarstyrningen av bolag som är verksamma på marknadsvillkor koncentrerades till
statsrådets kanslis avdelning för ägarstyrning den 1 maj 2007. Ägarstyrningen av
bolag som sköter statliga specialuppgifter kvarstår hos de ministerier som ansvarar för
specialuppgifterna i fråga. För att säkerställa tillräcklig enhetlighet i statens
ägarstyrning och behövlig ekonomisk sakkunskap i ägarstyrningen skall samarbetet
mellan avdelningen för ägarstyrning och det ansvariga ministeriet ordnas i enlighet
med följande principer:

Det ansvariga ministeriet

- utövar statens ägarmakt i bolaget i enlighet med speciallagar, statsrådets
beslut och de anvisningar och ställningstaganden som finanspolitiska
ministerutskottet har godkänt.

För detta ändamål skall det ansvariga ministeriet

- sörja för den styrning och de anvisningar som hänför sig till verksamheten.
- definiera bolagets specialuppgift och de krav som utgående från den skall

ställas på bolaget.
- fastställa de kostnader som specialuppgiften orsakar bolaget, lägga fram

behövliga förslag om de anslag som skall reserveras för dessa samt ansvara
för användningen av anslagen och tillsynen i anslutning därtill.

- följa upp och bedöma skötseln av specialuppgiften och dess
kostnadseffektivitet.

- utse statens kandidater till bolagets styrelse och bereda ägarens andra
ärenden i anslutning till beslutsfattandet på bolagsstämmor.

- sörja för den uppföljning av bolaget som sker mellan bolagsstämmorna och för
kontakterna mellan styrelsen och den operativa ledningen.

- säkerställa att bolaget följer riktlinjerna för ägarstyrningen så att de
bolagsspecifika särdragen som finns på grund av specialuppgiften samtidigt
beaktas i tillräcklig grad.

Avdelningen för ägarstyrning

- följer förverkligandet av de allmänna riktlinjerna för statens ägarpolitik och
corporate governance-praxisen i bolag med specialuppgifter och bistår vid
behov det ansvariga ministeriet i frågor som hänför sig till utövandet av
ägarmakten.

För detta ändamål skall avdelningen för ägarstyrning

- följa upp bolagets ekonomiska situation och rapporteringen om den.
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- följa upp och bedöma bolagets förvaltning och rapportering och för detta utse
en ansvarig tjänsteman som fungerar som kontaktperson till det ansvariga
ministeriet.

- på begäran av det ansvariga ministeriet lägga fram förslag till sådana
styrelsemedlemmar utanför statsförvaltningen som representerar
specialkunnande i anslutning till bolagets bransch och affärsverksamhet.

- på begäran av det ansvariga ministeriet utse en tjänstemannamedlem till
bolagets styrelse.

- på det ansvariga ministeriets begäran delta i beredningen av ärenden inför
bolagsstämman, i bedömningen av eventuella premieringssystem och i andra
uppgifter som hänför sig till ägarstyrningen.

- koordinera de ansvariga ministeriernas samarbete i frågor som hänför sig till
ägarstyrningen och bereda allmänna anvisningar och riktlinjer som gäller
ägarstyrningen av de bolag som sköter en specialuppgift och som förs till
finanspolitiska ministerutskottet för behandling efter att de ansvariga
ministerierna har meddelat sin uppfattning om dem.

En professionell skötsel av ägarstyrningen förutsätter att det vid det ansvariga
ministeriet finns antingen en enhet, en grupp inom ministeriet eller en utsedd
tjänsteman som ansvarar för detta och som har till uppgift att sköta beredningen,
uppföljningen och kontakterna i anslutning till ägarstyrningen. Avdelningen för
ägarstyrning utser antingen ministerievis eller bolagsvis en eller två tjänstemän som
skall ansvara för de biträdande uppgifter som ankommer på avdelningen och
kontakterna med det ansvariga ministeriet.

Med tanke på ägarstyrningen av bolag med specialuppgifter bildas arbetsgrupper som
är gemensamma för det ansvariga ministeriet och avdelningen för ägarstyrning.
Utgångspunkten är att arbetsgrupperna sammanträder två gånger per år, vid behov
även oftare. I arbetsgrupperna finns 1–2 representanter för det ansvariga ministeriet
och 1–2 representanter för avdelningen för ägarstyrning. Arbetsgrupperna skall fästa
särskild uppmärksamhet vid följande frågor:

- Definierandet av bolagets specialuppgift eller särställning och dess betydelse
för ägarstyrningen.

- Eventuella förändringar i specialuppgiften eller särställningen och deras
betydelse för ägarstyrningen (skall bedömas med 2 3 års mellanrum).

- Kostnadseffektiviteten när det gäller skötseln av specialuppgiften.
- Bolagets styrelses sammansättning och behov av förnyelse.
- Tidsenligheten och ändamålsenligheten i premieringsförfarandena.

Bilaga: Bolag med specialuppgifter och de ministerier som ansvarar för ägarstyrningen
av dem.

Handels- och industriministeriet
 Finnvera Abp
 Finlands Industriinvestering Ab

Kommunikationsministeriet
 Rundradion Ab 1)
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 Undervisningsministeriet
 CSC-Tieteellinen Laskenta Oy
 Hästinstitut Ab
 Suomen Ilmailuopisto Oy
 Suomenlinnan Liikenne Oy
 Oy Veikkaus Ab

Inrikesministeriet
 Suomen Erillisverkot Oy

Social- och hälsovårdsministeriet
 Alko Ab

Utrikesministeriet
 Finnfund/Fonden för industriellt samarbete Ab

Finansministeriet
 Hansel Ab
 Tietokarhu Oy
 Arsenal Abp 2)
 Yrityspankki SKOP Oyj 3)

Statsrådets kansli
 Solidium Oy

Fotnoter:
1) riksdagens roll i den praktiska ägarstyrningen beaktas
2) i likvidation, ägarstyrningen avviker klart från det normala
3) i likvidation, ägarstyrningen avviker klart från det normala


