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Referat och de centrala förslagen

Enligt punkt 11.5 i regeringsprogrammet reder regeringen ut ”hur det på ett ändamålsenligt
sätt går att förverkliga en eventuell koncentration av ägarstyrningen i sådana statsbolag och
statens intressebolag som verkar på marknadsvillkor. Målet är att det nya arrangemanget tas i
bruk vid ingången av 2005. Samtidigt säkerställs att ägarstyrningen på ett öppet och
förtroendeingivande sätt har särskilts från regleringsuppgifterna och att det finns tilltro till
statens ägarpolitiska kunnande på marknaden. Till enheten koncentreras offentligt noterade
och andra på marknadsvillkor verkande statsbolag samt statliga intressebolag. Bolag som
sköter specialuppgifter kvarstår under de ansvariga ministeriernas förvaltning.”

Ägarstyrningsarbetsgruppens uppdrag grundade sig på denna punkt i regeringsprogrammet
och arbetsgruppen har gjort den utredning som avses i regeringsprogrammet samt kommit
med förslag som grundar sig på den.

Kategorisering av bolagen i sådana som är verksamma på marknadsvillkor och
sådana som sköter specialuppgifter

Arbetsgruppen har kategoriserat statsbolagen och statens intressebolag i sådana som är
verksamma på marknadsvillkor och sådana som sköter specialuppgifter samt i samband med
detta specificerat ifrågavarande specialuppgifter och vilka kopplingar de har till
myndighetsuppgifterna. Ett bolag är verksamt på marknadsvillkor när det helt eller delvis är
verksamt i en konkurrensutsatt omgivning. Bundenheten till marknadsvillkoren försöker man
således inte definiera ur ägarens eller ägarpolitikens synpunkt, utan utgående från bolagets
affärsverksamhet. Statens ägarintresse i bolag som är verksamma på marknadsvillkor kan
dock grunda sig också på något annat än ett rent placerarintresse. Ett sådant specialintresse
från statens sida kallas också ett strategiskt intresse och det kan sammanhänga t.ex. med
garanterandet av vissa funktioner som är viktiga med tanke på infrastrukturen,
försörjningsberedskapsfrågor eller bolagens ställning som viktiga producenter av basservice.

Trots det strategiska intresset är dessa bolag klart verksamma på marknadsvillkor. Skillnaden i
förhållande till de bolag som sköter en statlig specialuppgift är just att verksamheten försiggår
på marknadsvillkor och det tillräckliga avstånd mellan dessa funktioner och
myndighetsfunktionerna i branschen vilka denna verksamhet förutsätter. Innehållet och
beständigheten i de strategiska intressen som hänför sig till ägandet samt därigenom deras
betydelse med tanke på ägarstyrningen och de ägarpolitiska bedömningarna varierar företags-
och branschvis.

Principerna för arrangerandet av ägarstyrningen

Principen för utvecklandet av ägarstyrningen är att ägarstyrningen av de bolag som är
verksamma på marknadsvillkor till sina principer och grunder är en enhetlig funktion, vars
centrala utmaning är att åstadkomma en större konsekvens än i dagens läge och därigenom
trovärdighet. När utvecklingsalternativen bedömdes intog principen att ägarstyrningen måste
kunna särskiljas från regleringsuppgifterna på ett öppet och förtroendeingivande sätt en
central ställning. Denna princip kommer klart fram i regeringsprogrammet och i
arbetsgruppens uppdrag.

Arbetsgruppen har granskat totalt sju olika alternativ, som har varit uppe i debatten om
ägarstyrningen antingen i offentligheten eller mellan myndigheterna. De har bedömts med tre
centrala kriterier: genomförandet av en fungerande och enhetlig ägarstyrning, åtskiljandet av
ägarstyrningen och regleringen samt organiserandet av det ägarpolitiska beslutsfattandet.



Efter att ha jämfört olika alternativ har arbetsgruppen konstaterat att organiserandet av
statens ägarstyrningsfunktion så att den uppfyller dessa kriterier bäst kan realiseras genom att
en särskild ägarstyrningsenhet grundas, till vilken ägarstyrningen av alla bolag som är
verksamma på marknadsvillkor överförs och vilken svarar för den allmänna ägarpolitiska
beredningen och samordningen. Den fråga som är svårast att lösa är åtskiljandet av
ägarstyrningen och regleringen, eftersom ett effektivt genomförande av detta förutsätter att
ägarstyrningsfunktionerna placeras hos en myndighet som varken har branschvisa eller
allmänna reglerings- och myndighetsuppgifter som sammanhänger med närings- och
industripolitiken.

Arbetsgruppens förslag

Arbetsgruppen föreslår att statsrådet skall besluta grunda en ägarstyrningsenhet som svarar
för ägarstyrningen av alla bolag som är verksamma på marknadsvillkor samt för samordningen
av ägarstyrningen och för beredningen av frågor som sammanhänger med ägarpolitiken.

Med tanke på att problemet med regleringen skall kunna lösas är den bästa placeringsplatsen
för ägarstyrningsenheten statsrådets kansli.
Det föreslås att ägarstyrningsenheten skall inleda sin verksamhet senast 1.1.2007. Det är dock
skäl att förenhetliga statens ägarstyrning så snabbt som möjligt. Därför föreslår arbetsgruppen
att ett samarbetsarrangemang skall inledas så snabbt som möjligt för en övergångsperiod som
föregår grundandet av ägarstyrningsenheten. I detta arrangemang skall en
tjänstemannaarbetsgrupp, som bildas av representanter för handels- och industriministeriet
(HIM), kommunikationsministeriet (KM) och finansministeriet (FM) (”ledningsgruppen för
ägarstyrningen”), svara för beredningen av ägarpolitiska ärenden för finanspolitiska
ministerutskottet och också för olika ministrar i bolagsvisa ärenden som är av betydelse med
tanke på en enhetlig ägarstyrning. I samband med detta skall också den första etappen av
koncentreringen av ägarstyrningen genomföras, och till HIM:s ägarstyrning skall överföras alla
de statsbolag och statens intressebolag som är verksamma på marknadsvillkor, vilka hör
under andra ministerier än HIM, KM eller FM.

Behovet att förenhetliga statens ägarstyrning begränsas inte bara till bolag som är verksamma
på marknadsvillkor, utan ägarstyrningspraxis bör förenhetligas också i de bolag som sköter
specialuppgifter. Därför föreslår arbetsgruppen att ägarstyrningsenheten skall delta i
ägarstyrningen av alla bolag som sköter specialuppgifter till den del som det är fråga om
centrala corporate governance –principer och iakttagandet av dem. Den funktionella och
ekonomiska ägarstyrningen av bolag som sköter specialuppgifter skall ankomma på de
ministerier som svarar för dessa myndighetsuppgifter.



ÄGARSTYRNINGEN AV DE BOLAG SOM STATEN ÄGER

STATENS HELHETSINTRESSE

STRATEGISKT INTRESSEPLACERARINTRESSE
Bolaget har strategisk
betydelse

Bolaget sköter en
specialuppgift

1. KONCENTRERAD ÄGARSTYRNING 2. ”POLITISK"
STYRNING

STYRANDE PART

Bolagsgrupp 1 a Bolagsgrupp 1 b Bolagsgrupp 2
Altia Abp
Engel-Koncernen Ab
Haus Oy
Kemijoki Oy
Kemira Oyj
Metso Abp
Motiva Oy
OM-Hex Abp
Outokumpu Oyj
Rautaruukki Abp
Sampo Abp
Santapark Oy
Silta Oy
Sponda Oyj
Stora Enso Oyj
Siemenperunakeskus
Oy
TeliaSonera Abp

Boreal Växtförädling
Ab
Edita Abp
Ekokem Ab
Fingrid Oyj
Finnair Oyj
Fortum Abp
Gasum Oy
Kapiteeli Oy
Patria
Industries
Abp
Myntverket
Ab
Raskone Oy
Posten Finland Abp
Suomen Viljava Oy
Tietokarhu Oy
Vapo Oy
VPU
Beklädnadsfabrik Ab
VR-Group Ab

Alko Ab
CSC-tieteellinen laskenta
Oy Finnvera Abp
Hansel Ab
OHY Arsenal Abp
Solidium Oy
Suomen Erillisverkot Oy
Suomen Hevosopisto Oy
Suomen Ilmailuopisto Oy
Finlands
Industriinvestering Ab
Finlands Exportkredit
Abp Suomenlinnan
Liikenne Oy Fonden för
industriellt samarbete Ab
Veikkaus Ab
Yleisradio Oy
Yrityspankki Skop Oyj

SHM
UVM
HIM
FM
FM
Ägarstyrningsenheten
KM
UVM
UVM
HIM
FM
UVM
UM

UVM
KM
FM

Bolagsgrupp 1 a: Som ägare har staten endast eller nästan enbart ett starkt
placerarintresse. När ägarstyrningen organiseras måste det bestämmande inflytande som
sammanhänger med statens ägarandel samt den ägarrisk och det deltagande i
beslutsfattandet i bolaget som grundar sig på ägandet beaktas.

Bolagsgrupp 1 b: Utöver ett starkt placerarintresse hänför sig till bolaget också strategiska
intressen, till följd av vilka det är skäl för staten att tills vidare kvarstå som en stark ägare
eller på ett annat sätt säkerställa ifrågavarande strategiska intressen, om ägarandelen minskas
eller om man avstår från ägandet.

Bolagsgrupp 2: Som ägare har staten ett specialintresse som anknyter till regleringen eller
till myndighetsuppgifter: bolaget har en närings- eller samhällsuppgift eller en annan politisk
uppgift eller en annan specialroll som staten har fastställt.


