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Strategisen intressin poistuminen
Ekokem Oy
Valtion omistusosuus: 34,1 %
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Omistajaohjausosaston näkemyksen mukaan valtiolla ei enää ole strategista omistusintressiä Ekokemissä.
1.1.2008 voimaan tulleella yhtiöjärjestyksen muutoksella ja verovapaudesta luopumisella Ekokemista tuli
markkinaehtoisesti toimiva yhtiö, jolla ei ole erityisvelvoitteita. Valtion strategisena intressinä Ekokemissa on
tähän asti ollut turvata se, että vaarallisten jätteiden tuottajille voidaan koko maassa tarjota korkeatasoiset
jätteiden keräys - ja käsittelypalvelut, erityisesti vaativa korkealämpötilakäsittely.
Supistuva vaarallisen jätteen kapasiteetin tarve ja lisääntyvä kilpailu ovat muuttaneet yhtiön suhteellista
asemaa. Yhtiön voidaan olettaa tarjoavan korkealämpötilakäsittelyä niin kauan, kuin se on liiketaloudellisesti
perusteltua nykyisen laitteiston teknisen käyttöiän loppuun asti. Omistajaohjausosaston arvioinnissa on
päädytty siihen, ettei valtiolla enää ole strategista omistusintressiä Ekokemissa. Tämän jälkeen
omistajaohjausosaston on perusteltua selvittää yhdessä kuntasektorin kanssa julkisen sektorin omistuksen
tarve Ekokemissa.

Strategisesti merkittävät yhtiöt
Aalto yliopistokiinteistöt Oy
Valtion omistusosuus: 33,3 %
Strategisesta intressistä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtiovarainministeriö
Strateginen intressi on olla yliopistokiinteistöyhtiöissä vähemmistöomistajana sen varmistamiseksi, että yhtiöt
toimivat tervein kaupallisin periaattein ja että asiakkaana olevilta yliopistoilta perittävän vuokran taso
mahdollistaa kiinteistöjen kunnossapidon ja tarvittavat perusparannukset. Valtion intressissä on myös, että
asiakkaana olevia yliopistoja kohdellaan tasapuolisesti ja yhtiöiden toiminta tukee yliopistouudistuksen
tavoitteita. Valtion omistusintressi rinnastuu pitkälti valtion omien kiinteistöjen käytön ja hoidon keskeisiin
periaatteisiin ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi valtion omistukset yliopistokiinteistöyhtiöissä on
osoitettu valtiovarainministeriön hallinnonalalle Senaatti-Kiinteistöjen vastuulle.

Arctia Shipping Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi yhtiössä on merenkulun toiminnan takaaminen jäänmurtopalveluja tuottamalla. Pitkällä
tähtäimellä jäänmurtajakapasiteetti saattaa siirtyä vähitellen suoraan valtion omistukseen. Jäänmurtoosaamisen säilyminen varmistetaan myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Arctiasta tehdään tarvittaessa
valtion ns. management-yhtiö, joka operoi (miehitys, huolto ja kunnossapito) ainakin merkittävää osaa
peruskapasiteetin murtajista.
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Boreal Kasvinjalostus Oy
Valtion omistusosuus: 60,75 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi yhtiössä on varmistaa elintarvikehuollon sekä elintarviketuotannon ja -teollisuuden
kilpailukyvyn turvaamisen edellyttämä pohjoisille ilmastoalueille soveltuvien päätuotantolajikkeiden
jalostaminen ja jalostusaineiston omistuksen säilyttäminen sekä varmistaa bioenergian tuotantoon
soveltuvien lajikkeiden saatavuus.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen korostaa erityisesti lajikejalostuksen merkitystä. Lajikkeiden saatavuus
on tärkeää myös huoltovarmuuden kannalta. Huoltovarmuuskeskus on yhtiön merkittävä asiakas.
Yhtiön kehittämisen kannalta on tärkeää, että yhtiön kehittämishankkeet ja innovaatiotoiminta ovat
yhteydessä ydintoimintaan eli tukevat päätuotantolajikkeiden jalostusta.
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä (896/1977,muut. 1126/1999) mahdollistaa korvauksen
maksamisen
huoltovarmuusvaraston
varoista
sellaisten
lajikkeiden
jalostustyöstä
ja
kantasiementuotannosta, jotka ovat huoltovarmuuden kannalta tärkeitä, mutta yritykselle kaupallisesti
kannattamattomia.

Gasum Oy
Valtion omistusosuus: 24 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi on varmistaa kotimainen määräysvalta kaasun siirtoverkon omistavassa yhtiössä. Kun
maakaasumarkkinat syntyvät, siirto ja markkinointi tulee eriyttää. Strateginen intressi on varmistaa
kotimainen ja tarvittaessa valtion määräysvalta siirtoverkkoyhtiössä (ml. LNG-varasto).

Finnair Oyj
Valtion omistusosuus 55,81 % (pörssinoteerattu)
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi yhtiössä on varmistaa lentoliikennejärjestelmän toimivuus, sekä Helsinki-Vantaan
lentokenttään yhtiön kotikenttänä perustuva kansainvälisten lentoyhteyksien riittävän kattava ylläpito.
Strateginen intressi pohjautuu suorien lentoyhteyksien varmistamisen vaikutukseen Suomen kilpailukyvylle,
Helsinki-Vantaan HUB-aseman riippuvuuteen Finnairin kilpailukykyisestä toiminnasta, Suomen suoriin
lentoyhteyksiin Eurooppaan ja Aasiaan, Finnairin edullisiin slotteihin (nousu- ja laskeutumisaikoihin) useissa
Aasian keskuksissa sekä Venäjän lentoliikennesopimuksen sisältämään kansallisuuslausekkeeseen

Fingrid Oyj
Valtion omistusosuus: 53,1 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtiovarainministeriö
Strategisen intressin perusteena Fingridissä ovat sähkön huoltovarmuuden sekä yhteiskunnalle
välttämättömien sähköjärjestelmän resurssien ja sähkönsiirtoyhteyksien toimivuuden ylläpitäminen ja
kehittäminen. Fingrid omistaa valtakunnallisen sähkön kantaverkon ja keskeiset rajajohdot sekä toimii sähköjärjestelmän järjestelmävastaavana. Fingridin tehtävä on keskeinen koko yhteiskunnan toiminnan ja
sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta. Osa Fingridin hoitamista tehtävistä on katsottu perustuslain 124
§:ssä tarkoitetuiksi viranomaistehtäviksi, jotka on annettu muun kuin viranomaisen hoidettavaksi.

26.6.2013
Fortum Oyj
Valtion omistusosuus: 50,76 % (pörssinoteerattu)
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi on sähkön tuotannon häiriöttömyyden varmistaminen myös poikkeusolosuhteissa
(täsmennetty 11.12.2013).

Helsingin yliopistokiinteistöt Oy
Valtion omistusosuus: 33,3 %
Strategisesta intressistä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtiovarainministeriö
Kuten Aalto yliopistokiinteistöt Oy

Itella Oyj
Valtion omistusosuus: 100 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi on yleispalveluvelvoitteen mukaisten päivittäisten postipalveluiden tuottaminen kaikkialla
Suomessa. Strateginen intressi perustuu yleispalveluvelvoitteeseen, jota sääntelee postipalvelulaki
313/2001.

Leijona Catering Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Puolustusministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi on huolehtia kokonaisvastuullisesti puolustusvoimien ravitsemuspalvelujen tuottamisesta
niin normaaliolosuhteissa kuin poikkeusolosuhteissa. Yhtiöllä on myös valmiudet muiden viranomaisten,
kuten rajavartiolaitoksen, ravitsemuspalvelujen tuottamiseen.
Strateginen intressi on määritelty mm. hallituksen esityksessä laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen
yhtiöittämisestä (HE 109/2011 vp) sekä yhtiön ja puolustusvoimien välisessä ruokahuoltoa koskevassa
sopimuksessa. Lisäksi elintarvehuolto on määritelty valtioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden
tavoitteista (539/2008) kaikissa olosuhteissa turvattavaksi yhteiskunnan elintärkeäksi ja huoltovarmuuden
painopistealaksi.

Meritaito Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi on yleispalveluvelvoitteen päättymisen jälkeen taata merenmittauspalvelut
aluevalvontalain mukaisesti Suomen aluevesillä sekä öljyntorjuntavalmiuden ylläpito. Meritaito täyttää
turvallisuusviranomaisten turvallisuuskriteerivaatimukset (KATAKRI).
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Motiva Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strategisena intressinä on tuottaa asiantuntijaorganisaationa ja osaamiskeskuksena palveluita, jotka
edesauttavat valtion energiastrategiassa ja erityisohjelmissa määriteltyjen energiatehokkuuden, uusiutuvan
energian ja materiaalitehokkuuden edistämistavoitteiden toteutumista.

Neste Oil Oyj
Valtion omistusosuus: 50,1 % (pörssinoteerattu)
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strategisena intressinä on valtakunnallisen polttoainehuollon turvaaminen erityisesti poikkeusolosuhteissa
huoltovarmuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Patria Oyj
Valtion omistusosuus: 73,2 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Puolustusministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Yhtiö on maamme puolustusstrategian kannalta erittäin tärkeä. Tämä perustuu kumppanuuteen
Puolustusvoimien
kanssa;
tytäryhtiö
Millog
Oy:n
ja
Puolustusvoimien
välillä
strateginen
kumppanuussopimus; tytäryhtiö Patria Aviation Oy:n ja Puolustusvoimien välillä yhteistyösopimus. Myös
Nammo Oy, jonka osakkeista Patria Oyj omistaa 50,0 % on tärkeä yhteistyökumppani Puolustusvoimille.

Suomen Lauttaliikenne Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strategisena intressinä on lossi- ja lauttapalvelujen varmistaminen osana yleistä tieverkkoa.

Suomen Rahapaja Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Valtiovarainministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi liittyy yleiseen rahahuoltoon ja valtiovarainministeriön yhdessä Suomen Pankin kanssa
määrittelemään liikkeellä olevan käyttörahan riittävyyden turvaamiseen, ml. kolikoiden valmiusvarastoihin ja
niiden turvajärjestelyihin.

Suomen Siemenperunakeskus Oy
Valtion omistusosuus: 22 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi liittyy huoltovarmuuden turvaamiseen ja kasviterveyden edistämiseen tuottamalla
puhdasta ja Suomen olosuhteisiin soveltuvaa siemenperuna-aineistoa tarkoitukseen perustetulla ns. High Grade (HG)-alueella, jonka tuotantovaatimuksista on säädetty lailla (574/2002)
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Suomen Viljava Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strateginen intressi on vaikuttaa yhtiön omistuksen kautta viljan varastointi- ja käsittelymarkkinoiden
toimivuuteen kilpailunäkökohdat huomioon ottaen sekä varmistaa maamme huoltovarmuuteen ja EU:n
interventiotoimintaan liittyvien tehtävien häiriöttömyys.
Viljan varastointi on osa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen strategiaa, joka on määritelty yhteiskunnan
turvallisuusstrategiaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 16.12.2010. Suomen Viljava Oy on
huoltovarmuuden kannalta tärkeä valtionyhtiö, jonka kautta valtio varmistaa alkutuotannon
toimintaedellytyksiä sekä normaaliolojen häiriötilanteissa että poikkeusoloissa. Keskeistä on koko viljan
tuotantoketjun ja logistiikan toimivuus alkutuotannosta jalostukseen, jakeluun ja kulutukseen.
Keskeinen huoltovarmuustoimintaa ohjaava säädös on valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
(539/2008). Elintarvikehuolto on määritelty kaikissa oloissa turvattavaksi yhteiskunnan elintärkeäksi
toiminnoksi ja yhdeksi huoltovarmuuden painopistealaksi.
Siemenkauppalaissa (728/2000) säädetään siemenkauppaa koskevat toimintaehdot, joita noudatetaan
Huoltovarmuuskeskuksen sertifioidun siemenviljan varmuusvarastoja käytettäessä. Laissa todetaan myös
huoltovarmuusvarastoitu lajikkeellinen siemenvilja, jota voidaan käyttää silloin kun markkinoille ei muutoin
pystytä toimittamaan siemenhuollon turvaamiseksi riittävästi sertifioitua siementä. Interventiotoiminnasta on
annettu EU:n asetukset.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Valtion omistusosuus: 33,3 %
Strategisesta intressistä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtiovarainministeriö
Kuten Aalto Yliopistokiinteistöt Oy

Vapo Oy
Valtion omistusosuus: 50,1 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strategisena intressinä on varmistaa kotimaisen energiatuotannon monipuolisuus. Vaikka turpeen käyttöä
mahdollisesti vähennetään, turve säilyy tulevaisuudessakin merkittävänä kaukolämmön ja sähköntuotannon
polttoaineena Suomessa. Puuraaka-aineen asema liikenteen biopolttoaineen tuotannossa on EUpreferensseissä merkittävästi vahvistumassa, mikä edesauttaa Vapon kehittämän tuotantoteknologian
kaupallistamista. Valtiolla on em. syistä huoltovarmuuteen ja Suomen uusiutuvan energian tavoitteisiin
perustuva vahva strateginen intressi Vapossa

VR-Yhtymä Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Strategisesta intressistä vastaava ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö
Omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Strategisena intressinä on raideliikenteen edistäminen ja sen toimivuuden turvaaminen. Strategista intressiä
toteutetaan erityisesti valtion VR:lle asettaman julkisen palveluvelvoitteen kautta. VR:n saaman
henkilöliikenteen yksinoikeuden ja julkisen palveluvelvoitteen vuoksi omistuspohjan mahdollinen
laajentuminen voi tulla kysymykseen aikaisintaan 2020-luvulla.
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Erityistehtäväyhtiöt
Alko Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö
Erityistehtävänä on alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeudesta huolehtiminen siten, että tavoitteena
on alkoholin kulutuksesta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Erityistehtävä perustuu alkoholilakiin
(1143/1994) sekä alkoholiyhtiön toiminnasta annettuun asetukseen (243/2000).

CSC tieteellinen laskenta Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhtiön tehtävänä on voittoa tavoittelematta valtion sidosyksikkönä tarjota ja kehittää tietotekniikan palveluja
tieteen, tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon tarpeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee yhtiön kanssa
vuosittain sopimuksen palveluista. Yhtiöllä on merkittävä rooli Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepoliittisen
ohjauksen ja kehittämisen välineenä.

Finavia Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö
Erityistehtävä on ilmailun edistämiseksi ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen
lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja
Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa. Erityistehtävä perustuu ilmailulakiin (1194/2009) ja lakiin
ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (877/2009)

Finnpilot Pilotage Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö
Erityistehtävänä on huolehtia luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä
luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla. Erityistehtävä
perustuu luotsauslaissa (940/2003) määriteltyyn monopoliasemaan.

Finnvera Oyj
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö
Erityistehtävä on rahoituspalveluja tarjoamalla edistää ja kehittää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten
toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä ja vientitoimintaa. Yhtiön tulee toiminnassaan edistää valtion
aluepoliittisten tavoitteiden toteuttamista. Yhtiön toiminta tulee suunnata korjaamaan rahoituspalvelujen
tarjonnassa esiintyviä puutteita. Erityistehtävän perustuu lakiin valtion erityisrahoitusyhtiöstä (443/1998).
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Governia Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Erityistehtävänä on toimia valtion sijoitustoimintaa harjoittavana yhtiönä, jonka vahvaa tasetta voidaan
käyttää muiden valtio-omisteisten yhtiöiden kehittämiseen ja omistuksellisiin erityisjärjestelyihin. Governian
tytäryhtiön Kruunuasunnot Oy:n tehtävänä on varmistaa Puolustusvoimien asuntotarpeen tyydyttäminen.

Hansel Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtiovarainministeriö
Erityistehtävänä on toimia valtion yhteishankintayksikkönä. Yhtiön tehtävänä on hankkia muille
hankintayksiköille tavaroita ja palveluja sekä tehdä tavaroita ja palveluja koskevia hankintasopimuksia ja
puitejärjestelyjä. Yhtiö ylläpitää yhteishankintoina kilpailutettuja sopimuksia. Lisäksi yhtiön tehtävänä on
tuottaa asiakkailleen hankintatoimeen liittyviä asiantuntija- ja kehittämispalveluja. Yhtiön tarkoituksena ei ole
voiton tuottaminen. Erityistehtävä perustuu julkisista hankinnoista annettuun lakiin (348/2007) sekä vesi- ja
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettuun lakiin
(349/2007).

HAUS Kehittämiskeskus Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtiovarainministeriö
Erityistehtävänä on tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita valtionhallinnolle sekä harjoittaa
asiantuntijapalveluiden vientiä EU:n ja sen jäsenmaiden hallinnoille sekä kv-järjestöille, joissa Suomi on
jäsen. Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna sidosryhmäyksikkönä.
Erityistehtävä perustuu lakiin Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (944/2009).

Hevosopisto Oy
Valtion omistusosuus: 25 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityistehtävänä on hevosalan ammatillisen oppilaitoksen ylläpito, alan koulutuksen järjestäminen ja
kehittäminen sekä muun muassa neuvonta ja tietopalvelutoiminta sekä hevosjalostuksen ja -kasvatuksen
edistäminen. Hevosopisto toimii ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaisesti hevosalan
valtakunnallisena
ammatillisena
oppilaitoksena
järjestäen
perustutkintoon
johtavaa
opetussuunnitelmaperusteista koulutusta. Lisäksi järjestetään aikuisille erilaista valmistavaa koulutusta sekä
muuta ammatillista lisäkoulutusta. Erityistehtävä perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta (630/1998).

Kuntarahoitus Oyj
Valtion omistusosuus: 16 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Ympäristöministeriö
Erityistehtävänä on turvata valtion tukeman asuntojen uustuotannon ja perusparannuksen edullinen rahoitus.

Solidium Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Erityistehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä listatuissa yrityksissä
ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistusten taloudellista arvoa.
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Suomen Erillisverkot Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtioneuvoston kanslia
Erityistehtävänä on julkisen hallinnon viranomaisten käytössä olevien ja yhteiskunnan turvallisuuden
varmistamiseen liittyvien tietoliikenneverkkojen sekä muiden turvaverkkojen rakentaminen ja operointi sekä
niihin liittyvien palveluiden toimittaminen ja konsultointi. Sen lisäksi yhtiö omistaa kokonaan Suomen
Turvallisuuverkko Oy –nimisen yhtiön, jonka toimialana ja tehtävänä on yhteiskunnan kriittisen johtamisen ja
turvallisuus-toimintojen käytössä olevan turvallisuusverkon operointi ja siihen liittyvien palvelujen
tuottaminen. Kummankaan yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen omistajalleen, vaan yhtiön
palvelutehtävien kustannustehokas tuottaminen. Erityistehtävä perustuu viestintämarkkinalakiin (393/2003)
ja lakiin julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (ns. TUVE-laki), joka on vielä valmistelussa.

Suomen Ilmailuopisto Oy
Valtion omistusosuus: 49,5 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityistehtävänä on ilmailualan ammattilentäjäkoulutusta järjestävän
Erityistehtävä perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998).

oppilaitoksen

ylläpitäminen.

Suomen Teollisuussijoitus Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö
Erityistehtävänä on toimia pääomasijoitusyhtiönä, joka edistää suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja
talouden kasvua. Erityistehtävä perustuu lakiin Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä
(1352/1999).

Teollisen yhteistyön rahasto (Finnfund) Oy
Valtion omistusosuus: 90,4 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Ulkoasianministeriö
Erityistehtävänä on tarjota pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä.
Finnfundin tavoitteena on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä
itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa. Erityistehtävä perustuu lakiin Teollisen yhteistyön
rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (291/1979).

Tietokarhu Oy
Valtion omistusosuus: 20 % osakkeista, 80 % äänivallasta
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtiovarainministeriö
Erityistehtävänä on tuottaa pääasiassa Verohallinnolle tietotekniikkaratkaisuja sekä tietojärjestelmien
kehittämis- ja ylläpitopalveluja.

Veikkaus Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Veikkauksella on yksinoikeus raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen.
Erityistehtävänä on toimeenpanna raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelejä siten, että
rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset estetään sekä pelaamisesta
aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja vähennetään. Erityistehtävä perustuu arpajaislakiin (muutettu

26.6.2013
viimeksi lailla 575/2011), VNA Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta, SM asetus Veikkaus Oy:n
rahapelien pelisäännöistä, lisäksi mm. VNA raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä.

Yleisradio Oy
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävästä vastaava ja omistajaohjauksesta ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö
Erityistehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio- ja radio-ohjelmiston ja siihen liittyvien oheis- ja
lisäpalvelujen jokaisen saataville. Yleisradio oy:stä annetun lain mukaisesti yhtiö toimii Liikenne- ja
viestintäministeriön hallinnonalalla, mutta eduskunnalla ja sen valitsemalla hallintoneuvostolla on
käytännössä keskeinen rooli yhtiön hallinnon, valvonnan ja ohjauksen järjestämisessä.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtiovarainministeriö
Erityistehtävänä on 1990-luvun pankkikriisiin liittyvien luottojen perintä ja yhtiön selvitystilan myötä
omaisuuden palauttaminen valtiolle.

Yrityspankki Skop Oy, selvitystilassa
Erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö: Valtiovarainministeriö
Erityistehtävänä on 1990-luvun pankkikriisiin liittyvien luottojen perintä ja yhtiön selvitystilan myötä
omaisuuden palauttaminen valtiolle.

