
STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATENS ÄGARPOLITIK DEN 7 JUNI
2007

Statens företagsförmögenhet utgör en betydande del av nationalförmögenheten, och vid skötseln av
denna egendom eftersträvar staten ett så gott ekonomiskt och samhälleligt helhetsresultat som
möjligt.

Det förväntas att statens ägarpolitik är öppen, förutsebar och konsekvent. Staten strävar efter att
som ägare vara konsekvent och följa samma grundlinjer oberoende av vilket ministerium som
ansvarar för ägarstyrningen av olika bolag. Genom den koncentration av ägarstyrningen som
genomfördes den 1 maj 2007 har man säkerställt att ägarstyrningen av bolag som verkar i en
konkurrensutsatt miljö på ett öppet och förtroendeingivande sätt har särskiljts från
regleringsuppgifterna.

Staten är ägare i bolag av vitt skilda slag. En del av bolagen utför specialuppgifter som har nära
anknytning till statsförvaltningen medan största delen av bolagen bedriver affärsverksamhet helt på
marknadsvillkor. Till en del av dessa ansluter emellertid statliga strategiska intressen som bör
beaktas vid organiseringen av ägarstyrningen. En del av de bolag som är verksamma på
marknadsvillkor är dessutom börsnoterade, vilket förutsätter att värdepappersmarknaden och
regleringen kring den beaktas också i samband med ägarstyrningen och ägararrangemangen.
Mellan de olika bolagen finns så väsentliga skillnader i fråga om betydelse, ägarstruktur och statlig
ägarandel att dessa bör beaktas även i de allmänna principerna för ägarpolitiken och
ägarstyrningen.

Detta principbeslut stakar ut de centrala principer och verksamhetssätt som gäller för statens
ägarstyrning. Principbeslutet riktas till de myndigheter som svarar för ägarpolitiken, inte till bolagen,
detta för att det i alla situationer skall vara klart att det ägarpolitiska beslutsfattandet ankommer på
myndigheterna och det beslutsfattande som gäller affärsverksamheten på bolagens egna organ. I en
bilaga till principbeslutet definieras samarbetet mellan olika ministerier när det gäller ägarstyrningen
av bolag med specialuppgifter och strategiskt betydande bolag.

Uppgiftsfördelningen mellan det ansvariga ministeriet och finanspolitiska ministerutskottet i beslut
som rör ägarstyrningen grundar sig på det faktum att de betydande lösningar som hänför sig till
statens ägarpolitik eller sätten att verkställa ägarstyrningen förutsätter finanspolitiska
ministerutskottets godkännande. Finanspolitiska ministerutskottet meddelar dessutom vid behov
linjer eller ståndpunkter som kompletterar principbeslutet.

Utgående från de allmänna premisser som fastställts ovan har statsrådet i dag, efter att ärendet
behandlats av statsrådets finanspolitiska ministerutskott och finansutskott, beslutat fatta följande
principbeslut om målen och principerna för statens ägarpolitik.

1. Statens bolagsinnehav och målen för ägandet

Staten är majoritetsägare i sjutton och betydande minoritetsägare i tjugotvå bolag som är
verksamma på marknadsvillkor.  Utöver detta är staten ägare i femton sådana bolag med
specialuppgifter som antingen handhar en viss uppgift som staten anvisat dem eller har en dispens
som är orsak till att de inte är verksamma i en konkurrensutsatt miljö. När man inkluderar de
dotterbolag och underkoncerner som ingår i statsbolagens och statens intressebolags koncerner
torde antalet bolag som bedriver affärsverksamhet uppgå till över 1 000. En ansenlig del av
koncernbolagen är utländska bolag.

År 2006 var cirka 215 000 personer anställda av statsbolagen och statens intressebolag; hälften av
dessa i Finland och hälften i utländska koncernbolag. Av dessa var flertalet anställda av statens
intressebolag, och statsbolagens andel har kontinuerligt sjunkit när bolag helt eller delvis har
privatiserats.
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Mål för ägandet i bolag med specialuppgifter

I bolag som sköter statliga specialuppgifter har staten som ägare i första hand samhälleliga mål,
fastän en lönsam verksamhet samtidigt är ett allmänt mål. Bestämmelserna om vissa bolag finns i
speciallagar som också ställer normer för statens ägarpolitik och ägarstyrning.

Med tanke på de samhälleliga mål som är förenade med statligt ägande bör de bolag som sköter en
statlig specialuppgift fortsättningsvis ägas av staten ensam eller åtminstone kvarstå under statens
bestämmanderätt. I dessa bolag grundar sig statens ägarpolitiska mål på ett så gott samhälleligt och
ekonomiskt helhetsresultat som möjligt. Detta bedöms i första hand utgående från hur och med vilka
kostnader bolaget i fråga når de mål och sköter de uppgifter som har ställts av det ministerium som
svarar för förvaltningen av branschen, dvs. hur väl bolaget uppfyller sin samhälleliga serviceuppgift.

Mål för ägandet i bolag som är verksamma på marknadsvillkor

Huvuddelen av statsbolagen och statens intressebolag är verksamma på marknadsvillkor. Detta
innebär att bolagens verksamhetsprinciper, finansiella struktur och mål i fråga om avkastning skall
vara jämförbara med andra bolag som verkar inom samma bransch. Staten kan som ägare också ha
strategiska intressen i fråga om de bolag som är verksamma på marknadsvillkor, såsom
upprätthållande och säkerställande av infrastrukturen, och bolagen kan t.ex. ha skyldigheter i fråga
om basservicen. Dessa bolag verkar dock enligt klara affärsmässiga principer. I dessa bolag är
målet med ägarstyrningen att i varje enskilt fall uppnå det bästa ekonomiska helhetsresultatet. Detta
bedöms utgående från en långsiktig ökning av lönsamheten och ägarvärdet. När ägandet bedöms
beaktas statens strategiska intressen och bibehållandet av det inflytande som behövs för att dessa
skall kunna tryggas.

2. Lönsamhet och kostnadseffektivitet som mål

Målet för både de bolag som sköter en statlig specialuppgift och de bolag som är verksamma på
marknadsvillkor bör vara affärsekonomiskt lönsam verksamhet. Om staten är den enda ägaren i ett
bolag som sköter en specialuppgift beaktas dock dess samhälleliga serviceuppgift när
lönsamhetsmål ställs för bolaget. Om det i ett sådant bolag finns andra ägare är det möjligt att göra
undantag från normala lönsamhetsmål endast under gemensamt godkända villkor. Bolag som är
verksamma på marknadsvillkor följer alltid normala mål i fråga om lönsamhet och konkurrenskraft.
Om det för ett statsbolag som verkar på marknadsvillkor ställs andra mål som anknyter till bl.a.
industri-, regional- och sysselsättningspolitiken eller miljöskyddet, skall antingen de andra ägarna ha
godkänt detta eller alternativt skall de extra kostnader som bolaget orsakas ersättas utgående från
beslut som fattats på förhand, på ett sådant sätt att det inte är i strid med de förpliktelser som
Finlands EU-medlemskap medför.

När beslut fattas om statens allmänna stödåtgärder bör de bolag som är verksamma på
marknadsvillkor behandlas på samma sätt som andra jämförbara företag. Bolag som är verksamma
på marknadsvillkor beviljas statlig borgen på samma villkor som andra företag, och de har ingen
särställning och inga specialrättigheter. Staten svarar inte utan uttryckliga borgensbeslut för
bolagens skulder och andra förbindelser. När beslut fattas om finansierings- och
säkerhetsarrangemang i fråga om bolag som sköter en statlig specialuppgift beaktas de förpliktelser
som har ställts på bolaget, de behov som skötseln av dessa förorsakar bolagsfinansieringen samt
de förpliktelser som Finlands EU-medlemskap medför.

Det är sedvanlig affärsverksamhet att bolag växer genom företagsförvärv och genom att dotterbolag
grundas, och beslut om detta fattas av bolagens förvaltningsorgan och ledning. Förvaltningsorganen
och ledningen fattar på samma sätt beslut om försäljning eller avvecklande av affärsinriktningar som
ingår i den normala affärsverksamheten.

I bolag som helt ägs av staten bör kontakterna mellan ägaren och företaget skötas så att den enhet
som svarar för ägarstyrningen 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 kontakter mellan ledningen och de större eller betydande 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 specialuppgiften inte äventyras.
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3. Ägarstyrningens principer

Det främsta målet för statens ägarpolitik och ägarstyrning är att utveckla bolagen och stödja den
långsiktiga tillväxten i ägarvärdet. Centrala utgångspunkter för detta 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 utvecklandet av en god corporate governance.

Statsrådets avdelning för ägarstyrning svarar för beredningen av riktlinjerna för ägarstyrningen och
för att ägarstyrningspraxisen är konsekvent. Ägarstyrningen skall ordnas så att staten som ägare
inte deltar i det affärsmässiga beslutsfattandet annat än vid bolagsstämmor. För bolagets resultat
ansvarar dess operativa ledning och förvaltningsorgan, som fattar beslut som gäller verksamheten
inom de ramar som lagen om aktiebolag och bolagsordningen ställer.

I syfte att beakta statens strategiska intressen upprättas former för samarbete mellan avdelningen
för ägarstyrning och de ministerier som svarar för intressena i fråga. För att man skall kunna
säkerställa konsekvensen i ägarstyrningspraxisen i fråga om bolag med specialuppgifter och
effektivisera den ekonomiska uppföljningen av bolagen läggs grunden till motsvarande
samarbetsarrangemang.

I ett bolag som sköter en specialuppgift är staten en aktiv ägare, som definierar innehållet i
specialuppgiften och dess betydelse för de mål som ställs för bolaget. Företagets
affärsverksamhetsstrategi definieras av bolagets ledning och förvaltningsorgan. Samordnandet av
affärsverksamhetsstrategin och specialuppgiften förutsätter samverkan mellan det ansvariga
ministeriet och bolagets ledning och förvaltningsorgan. Om förhållandet mellan avkastningsmål och
övriga mål beslutar det ansvariga ministeriet, vid behov utgående från ställningstaganden av
finanspolitiska ministerutskottet.

I ägarstyrningen av de bolag som är verksamma på marknadsvillkor är principen att det skall råda
ömsesidig jämlikhet mellan ägarna. Staten varken förutsätter särbehandling eller tar sig några
friheter, och blandar sig inte heller i styrelsens och den operativa ledningens beslutsfattande.
Ägarstyrningen grundar sig på självständig ägarstrategisk bevakning och beredning utgående från
vilken staten vid behov tar ställning till strategiska och ekonomiska frågor som gäller företaget.
Företagets styrelse och operativa ledning försäkrar sig på förhand om hur de betydande ägarna
förhåller sig till saken åtminstone när de åtgärder som planerats i företaget förutsätter att bolagets
aktier används som betalningsmedel eller något annat sådant företagsarrangemang, om vilket
beslut fattas vid bolagsstämman. I praktiken förs det också diskussioner med betydande ägare om
centrala frågor som gäller affärsverksamhetsstrategin och om strukturarrangemang, även om det är
bolagets styrelse som innehar beslutanderätten. Statens representanter diskuterar då med
företagsledningen och ordföranden för bolagets styrelse, i likhet med andra betydande ägare i
motsvarande situationer.

Ett allmänt mål vid organiserandet av bolagens förvaltning och beslutsfattande är att utveckla och
upprätthålla god förvaltningspraxis. Staten stöder som ägare en högklassig och öppen rapportering
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.

Med tanke på ägarstyrningen är det centrala beslutandeorganet bolagets styrelse, till vars
medlemmar väljs sakkunniga personer utanför bolaget. När styrelsemedlemmar föreslås är viktiga
grunder kandidaternas erfarenhet och sakkunskap samt säkerställandet av samarbetsförmåga och
mångsidigt kunnande i styrelserna.

Ägarstyrningen ordnas så att staten har direkt representation åtminstone i styrelserna i alla sådana
bolag som helt ägs av staten, där staten är majoritetsägare eller där staten är en så betydande
minoritetsägare att den har faktisk bestämmanderätt. När en tjänsteman föreslås bli medlem av
styrelsen är utgångspunkten att styrelsemedlemmen i sitt uppdrag representerar bolaget och alla
dess aktieägare och inte är berättigad att agera enbart enligt statens ägarintresse. En tjänsteman
som har valts in i styrelsen agerar därmed i sin uppgift inom de ramar som lagen om aktiebolag,
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värdepappersmarknadslagen och de anvisningar som sammanhänger med den samt annan
privaträttslig lagstiftning som gäller bolaget ställer. En tjänsteman som är medlem av styrelsen deltar
inte i beredningen och beslutsfattandet i anslutning till ägarstyrningsuppgifterna som gäller bolaget
eller i fattandet av ägarpolitiska beslut som rör bolaget. I fråga om ett börsnoterat bolag upprätthålls
kontakterna mellan styrelsemedlemmar och de tjänstemän som sköter ägarstyrningsuppgifter så att
de begränsningar som hanteringen av insideruppgifter ställer på det ägarpolitiska beslutsfattandet
beaktas.

Förvaltningsråd kan anses vara motiverade endast i bolag som sköter statliga specialuppgifter och i
sådana bolag som är verksamma på marknadsvillkor där strategiska intressen är förknippade med
statens innehav år 2010. Förvaltningsråden vid andra bolag avskaffas. Förvaltningsrådens
mandatperioder förenhetligas och förvaltningsrådens uppgifter och beslutanderätt fastställs så att de
på bästa möjliga sätt beaktar den specialuppgift som bolaget sköter eller det strategiska intresse
som är förknippat med bolaget.

En central princip för ägarstyrningen är att bolagens konkurrenskraft skall tryggas till den del detta
kan påverkas med ägaråtgärder. Detta gäller också löner och premieringssystem. Överstora
förmåner är inte godtagbara, men staten är i egenskap av ägare redo att främja arrangemang som
garanterar bolagen möjligheter att konkurrera om kunniga och engagerade ledare och annan
personal. Premieringssystemen för ledningen bör härvid beakta de ägarpolitiska mål som föranleds
av långsiktigheten i statens innehav samt tillräckligt långa personliga engagemangsperioder för att
dessa mål skall kunna uppnås. Premieringen bör vara rättvis så att också övrig personal motiveras
och premieras, antingen via personalfonder eller på annat sätt. I bolag som sköter statliga
specialuppgifter bör premieringssystemen 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 ställs på bolagens verksamhet

Statens ägarpolitik grundar sig på en ökning av ägarvärdet som beaktar alla intressenter i bolaget.
För att bolagets lönsamhet och tillväxtmål skall kunna kombineras förutsätts att de skyldigheter som
lagstiftningen ställer i hemlandet och i övriga verksamhetsländer sköts exemplariskt. Speciellt viktiga
frågor är respekten för personalens ställning och rättigheter och en med tanke på miljön ansvarsfull
verksamhet. Ansvaret för det beslutsfattande som rör dessa ligger på företagens ledning och
styrelser.

Staten anser det viktigt att personalrepresentationen och tillräckliga påverkningsmöjligheter för
personalen har säkerställts i bolagets förvaltningsorgan åtminstone inom de ramar som definieras i
lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning. Målet för bolagens personalpolitik bör vara
att bolagen är exemplariska arbetsgivare som följer ingångna arbetsmarknadsavtal och kontinuerligt
och initiativrikt utvecklar sin personalpolitik.

Staten är som ägare beredd att främja arrangemang som skapar förutsättningar för uppkomsten av
nya arbetsplatser och staten värdesätter som ägare en långsiktig personalpolitik, där
arbetsförhållandenas kontinuitet och arbetstagarnas kunskapskapital beaktas också när
verksamheten är utsatt för olika kostnadstryck. I bolag som helt ägs av staten bör kontakterna
mellan ägaren och företaget genomföras så att ägaren på förhand är medveten om sådana
betydande åtgärder som påverkar personalens ställning.

Målet med bolagens miljöpolitik bör vara ett exemplariskt och ansvarsfullt beteende, som grundar
sig på respekt för lagstiftningen, internationella fördrag och olika intressenters motiverade
förväntningar. Staten är som ägare beredd att främja arrangemang genom vilka bolagen strävar
efter att sammanjämka aspekter som gäller produktion, ekonomi och miljö på ett sätt som främjar
bolagets konkurrenskraft.

Eftersom staten är en långsiktig ägare har bolagens vinstutdelning och utdelningspolitik stor
betydelse för staten. Staten värdesätter en förutsebar utdelningspolitik som beaktar både företagets
finansieringsbehov och ägarens intressen och som utgår ifrån ett förhållandevis jämnt
utdelningsflöde som är jämförbart i branschen. Statens vinstutdelningsförväntningar bedöms årligen
på ett sådant sätt att tryggandet av bolagets soliditet och utvecklingsmöjligheter beaktas.

5. Ändringar i ägarbasen och ägararrangemang
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Alla avgöranden som har samband med ändringar i ägarbasen och ägararrangemangen träffas i
enlighet med de fullmakter som riksdagen har fattat beslut om.

De bolag som sköter en statlig specialuppgift bör också i fortsättningen ägas helt av staten eller
åtminstone kvarstå under statens bestämmanderätt. En breddning av ägarbasen i dem kommer
närmast i fråga endast 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: bolag där staten främst har ett placerarintresse och bolag där staten har ett
strategiskt intresse som har samband med ägandet. 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 speciellt strategiskt intresse i bolaget, t.ex. i anslutning till de samhälleliga
basfunktionerna, är ett betydande statligt innehav i allmänhet befogat.

En allmän utgångspunkt för samtliga ägararrangemang är att det bästa ekonomiska
helhetsresultatet skall nås. Som kriterium gäller inte enbart försäljningspriset på bolaget eller
aktierna, utan man fäster särskilt vikt vid förbättrandet av den samhällsekonomiska
konkurrenskraften och den ekonomiska konkurrensen, tryggandet av de branschspecifika
verksamhetsbetingelserna för den inhemska industrin och det inhemska näringslivet, bevarandet
och ökandet av kompetensen samt tryggandet av sysselsättningen.

Syftet med ägararrangemang och aktieförsäljningar är också att trygga en så stabil ägarbas som
möjligt. Inhemska institutioners och småplacerares samt bolagets personals möjligheter att bli
aktieägare och vara delaktiga i säljning av aktier främjas på lämpligt sätt.

6. Ministeriesamarbetet i ägarstyrningen

I bilagorna till detta principbeslut beskrivs de verksamhetssätt med hjälp av vilka man organiserar
det samarbete som bedrivs mellan statsrådets kansli och andra ministerier i ägarstyrningen av bolag
som sköter statliga specialuppgifter och bolag som är verksamma på marknadsvillkor och i vilka
staten har ett strategiskt intresse.

Bilaga 1.

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

Bilaga 2.

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

Finansministeriet
Ab Myntverket i Finland

Miljöministeriet
Ekokem Oy Ab
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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.



2

- 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


