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Erityistehtävät ja strategiset intressit
Erityistehtävät
Erityistehtävistä ja niiden määrittelystä vastaavat kunkin yhtiön omistajaohjauksesta vastaava
ministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö
TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Tarjota, ylläpitää ja kehittää yhteiskunnan, viranomaisten sekä elinkeinoelämän tarvitsemia
liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita, joilla varmistetaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus
sekä huolehditaan liikenteenohjauksen ja -hallinnan toimintavarmuudesta normaaliolojen
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita tarjotaan
puolustus- ja turvallisuusviranomaisten tarpeita varten siinä laajuudessa, kuin se on näiden
lakisääteisten virkatehtävien hoitamiseksi perusteltua. Yhtiö kerää, hallitsee ja hyödyntää
liikenteenohjaukseen liittyvää tietoa sekä tarjoaa sitä tasapuolisesti myös muiden
toimijoiden saataville.
YLEISRADIO OY
Valtion omistusosuus: 99,98 %
Erityistehtävä:
Tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen
liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yleisissä viestintäverkoissa yhtäläisin
ehdoin.
POHJOLAN RAUTATIET OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Edistää suuria raideliikenneinvestointeja ja kehittää kokonaisvaltaisesti rautatietoimialaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
CSC – TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY
Valtion omistusosuus: 70 %
Erityistehtävä:
Ylläpitää ja kehittää keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria
tietotekniikkapalveluita.
HEVOSOPISTO OY
Valtion omistusosuus: 25 %
Erityistehtävä:
Hevosalan
ammatillisen
valmennuskeskuksen ylläpito.

oppilaitoksen
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Sosiaali- ja terveysministeriö
ALKO OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Alkoholilain (1102/2017) 23 §:ssä säädetty erityistehtävä: Alkoholihaittojen vähentäminen.
STUK INTERNATIONAL OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Palvelumyynnin tarkoitus on tuottaa voittoa omistajalleen Suomen valtiolle ja edesauttaa
Säteilyturvakeskuksen osaamisen kehittymistä.
Työ- ja elinkeinoministeriö
FINNVERA OYJ
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export
Credit Agency (ECA).
SUOMEN MALMIJALOSTUS OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Akku- ja kaivostoimialan kehittäminen ja omistaminen.
SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäminen, elinkeinoelämän uudistaminen ja kasvuyritysten
luominen.
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Elinkeinoelämän uudistumisen edistäminen sekä yhteiskuntapolitiikan suunnittelun ja
toimeenpanon tukeminen ja tutkimuksen kaupallistaminen.
Ulkoministeriö
TEOLLISEN YHTEISTYÖN RAHASTO OY, FINNFUND
Valtion omistusosuus: 94,1 %
Erityistehtävä:
Finnfund edistää kohdemaidensa taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla
yksityisen sektorin hankkeita.
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Valtioneuvoston kanslia
FINNPILOT PILOTAGE OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Huolehtia luotsauspalveluiden tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä
luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla.
GASONIA OY
Valtion omistusosuus: 99%
Erityistehtävä:
Toimiminen valtion kaasuliiketoimintaan liittyvissä omistuksellisissa erityisjärjestelyissä.
GOVERNIA-KONSERNI
Valtion omistusosuus: 100%
Erityistehtävä:
Toimiminen valtion sijoitustoimintaa harjoittavana yhtiönä, jota voidaan käyttää
omistuksellisiin erityisjärjestelyihin.
KUNTARAHOITUS OYJ
Valtion omistusosuus: 16 %
Erityistehtävä:
Turvata valtion tukeman asuntojen uustuotannon ja perusparannuksen edullinen rahoitus.
SUOMEN ERILLISVERKOT OY (ml. Suomen Turvallisuusverkko Oy)
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Julkisen hallinnon viranomaisten käytössä olevien ja yhteiskunnan turvallisuuden
varmistamiseen liittyvien tietoliikenneverkkojen sekä muiden turvaverkkojen rakentaminen ja
operointi sekä niihin liittyvien palveluiden toimittaminen. Erityistehtävä perustuu lakiin julkisen
hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta sekä lakiin sähköisen viestinnän palveluista.
SUOMEN ILMAILUOPISTO OY
Valtion omistusosuus: 49,5 %
Erityistehtävä:
Ilmailualan koulutusta antavan oppilaitoksen ylläpitäminen.
VALTION KEHITYSYHTIÖ VAKE OY
Valtion omistusosuus: 100%
Erityistehtävä:
Määritelty yhtiön toimiohjeessa
VEIKKAUS OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Yhtiön erityistehtävä on määritelty arpajaislaissa
SOLIDIUM OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Erityistehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä
listatuissa yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistusten taloudellista arvoa.
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Valtiovarainministeriö
HANSEL OY
Valtion omistusosuus: 65 %
Erityistehtävä:
Hansel Oy on yhteishankintayksikkö, jonka tehtävänä on lisätä tuottavuutta julkiseen
hallintoon ja toimia vaikuttavien ja vastuullisten julkisten hankintojen edelläkävijänä.
HAUS KEHITTÄMISKESKUS OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Koulutus- ja kehittämispalveluiden tarjoaminen hallinnon johtamisen ja osaamisen
uudistamiseen.
SOTEDIGI OY (APUTOIMINIMI VIMANA OY)
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja
vaikuttavuutta parantavien kansallisten digitaalisten ratkaisujen kehittäminen, viranomaisten
kansallisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen hyödyntämisen tukeminen sekä julkisen
hallinnon ICT:n integraation ja yhteentoimivuuden, tiedolla johtamisen sekä
asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutuksen ja tulevaisuuden
digitalisaation edistäminen.
SUOMEN KAASUVERKKO OY
Valtion omistusosuus: 100%
Erityistehtävä:
Toimiminen valtion kaasuverkkoihin liittyvissä omistuksellisissa erityisjärjestelyissä.
TIETOKARHU OY
Valtion omistusosuus: 20 % (ääniosuus 80 %)
Erityistehtävä:
Tietokarhu Oy vastaa osaltaan siitä, että Verohallinnon tietojärjestelmät mahdollistavat
verotuksen toimittamisen ajallaan ja oikein. Verohallinnon siirtyessä uuden tietojärjestelmän
käyttöön Tietokarhu Oy:n erityistehtävä päättyy vuoden 2020 lopussa.
Ympäristöministeriö
A-KRUUNU OY
Valtion omistusosuus: 100 %
Erityistehtävä:
Rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja suurimmilla kasvuseuduilla.
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Strategiset intressit
Strategisista intresseistä vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Niiden valmistelu
tehdään yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa.
Liikenne- ja viestintäministeriö
ARCTIA OY
Valtion omistus: 100 %
Toimiala: jäänmurto-, offshore- ja öljyntorjuntapalveluiden tuottaminen
Strategisen intressin määrittely:
Suomen elinkeinoelämän kuljetustarpeita palvelevan talvimerenkulun varmistaminen sekä
merivoimien varautumiseen ja valmiuteen liittyvien merenmittauspalveluiden tuottaminen
kaikissa oloissa.
FINAVIA OYJ
Valtion omistus: 100 %
Toimiala: Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin liittyvät palvelut
sekä muu lentoasemiin ja lentoliikenteeseen liittyvä liiketoiminta.
Strategisen intressin määrittely:
Kotimaisten ja kansainvälisten lentoyhteyksien tarjonnan varmistaminen Suomen
lentoasemaverkostoa kehittämällä ja ylläpitämällä.
FINNAIR OYJ (pörssinoteerattu)
Valtion omistus: 55,8 %
Toimiala: lentoyhtiö
Strategisen intressin määrittely:
Suomen aseman edelleen kehittäminen kansainvälisen lentoliikenteen keskuksena.
POSTI GROUP OYJ
Valtion omistus: 100 %
Toimiala: viestinvälitys (ml. postipalvelut) ja logistiikka
Strategisen intressin määrittely:
Postipalveluiden tuottaminen kaikkialla Suomessa.
SUOMEN LAUTTALIIKENNE OY
Valtion omistus: 100 %
Toimiala: lautta- ja vesiliikenteen palvelut
Strategisen intressin määrittely:
Lossi- ja lauttapalvelujen varmistaminen osana Suomen liikennejärjestelmää.
VR-YHTYMÄ OY
Valtion omistus: 100 %
Toimiala: rautatieliikenne sekä ratojen rakentaminen ja kunnossapito
Strategisen intressin määrittely:
Riittävän rautatieliikenteen jatkuvuuden varmistaminen.
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Maa- ja metsätalousministeriö
BOREAL KASVINJALOSTUS OY
Valtion omistus: 60,8 %
Toimiala: kasvinjalostus
Strategisen intressin määrittely:
Strateginen intressi on varmistaa markkinoiden toimivuuden edellyttämä pohjoisille
ilmastoalueille soveltuvien kasvintuotantolajikkeiden jalostaminen, jalostusaineiston
omistuksen säilyttäminen. Lajikkeiden saatavuus on tärkeää myös huoltovarmuuden
kannalta.
SUOMEN SIEMENPERUNAKESKUS OY
Valtion omistus: 22 %
Toimiala: perunalajikkeiden siemenaineiston puhdistus ja ylläpito, perus- ja sertifioidun
siemenen tuotanto, pakkaus ja markkinointi, perunalajikkeiden edustus ja jalostus
Strategisen intressin määrittely:
Strateginen intressi on kasvinterveyden edistäminen ja huoltovarmuuden ylläpito
tuottamalla tervettä ja Suomen olosuhteisiin soveltuvaa siemenperuna-aineistoa.
SUOMEN VILJAVA OY
Valtion omistus: 100 %
Toimiala: viljan ja muiden tuotteiden varastointi- ja käsittelypalvelut
Strategisen intressin määrittely:
Strateginen intressi on kilpailuneutraalilla tavalla varmistaa viljan varastointi- ja
käsittelymarkkinoiden toimivuus sekä ruokaketjun huoltovarmuuteen ja EU:n
interventiotoimintaan liittyvien tehtävien häiriöttömyys.
TAPIO OY
Valtion omistus: 100 %
Toimiala: Bio- ja metsätalousalan palveluiden tuottaminen; (metsä- ja biotalouden
asiantuntijapalvelut, metsäalan kustannustoiminta ja metsäpuiden siementuotanto).
Yhtiö on ns. in-house-toimija. Strateginen intressi liittyy metsäpuiden siementuotantoon,
jota harjoittaa Tapio Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Tapio Palvelut Oy.
Strategisen intressin määrittely:
Strateginen intressi on varmistaa metsätalouden käyttöön suomalaisiin
olosuhteisiin sopivaa ja hyvälaatuista metsäpuiden siemenaineistoa, niin että
pitkän ajan huoltovarmuus huomioidaan.
Puolustusministeriö
LEIJONA CATERING OY
Valtion omistus: 100 %
Toimiala: ravitsemispalvelujen tuottaminen sekä muu siihen liittyvä liiketoiminta
Strategisen intressin määrittely:
Strateginen intressi on turvata puolustusvoimien toiminta tuottamalla tarvittavat
ravitsemispalvelut kaikissa oloissa.
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PATRIA OYJ
Valtion omistus: 50,1 %
Toimiala: puolustusvälineteollisuuden sekä muun puolustusvalmiutta ylläpitämistä
palvelevan tuotannon sekä niihin liittyvän tai niiden yhteyteen soveltuvan liiketoiminnan
harjoittaminen
Strategisen intressin määrittely:
Strateginen intressi on turvata puolustusvoimien toiminta tuottamalla sekä ylläpitämällä
välttämättömiä puolustustarvikkeita ja palveluja kaikissa oloissa.
Työ- ja elinkeinoministeriö
FINGRID OYJ
Valtion omistus: 28,2 % (Huoltovarmuuskeskus omistaa lisäksi 24,9 %)
Toimiala: sähkömarkkinalain mukainen kantaverkkotoiminta ja siihen liittyvä
järjestelmävastuu
Strategisen intressin määrittely:
Strategisena intressinä on sähkön siirron ja sähköjärjestelmän toimivuuden ja
häiriöttömyyden turvaaminen kaikissa olosuhteissa.
FORTUM OYJ
Valtion omistus: 50,8 % (pörssinoteerattu)
Toimiala: sähkön, lämmön ja kaasun tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti
Strategisen intressin määrittely:
Strateginen intressi on sähköntuotannon riittävyyden varmistaminen myös
poikkeusolosuhteissa.
GASGRID FINLAND OY
Valtion omistus: 100,0 % (valtion suora omistus 26,5 % osakkeista ja 50,2 % äänivallasta,
loput Suomen Kaasuverkko Oy:n kautta)
Toimiala: maakaasumarkkinalain mukainen siirtoverkkotoiminta ja siihen liittyvä
järjestelmävastuu
Strategisen intressin määrittely:
Strategisena intressinä on kaasun siirron ja kaasujärjestelmän toimivuuden ja häiriöttömyyden turvaaminen kaikissa olosuhteissa.
GASUM OY
Valtion omistus: 100,0 % (valtion suora omistus 26,5 % osakkeista ja 50,2 % äänivallasta,
loput Gasonia Oy:n kautta)
Toimiala: kaasun hankinta, tuotanto, myynti ja jakelu sekä sähkön hankinta ja myynti
Strategisen intressin määrittely:
Strategisena intressinä on metaanipohjaisten teollisuuden raaka-aineiden ja energiantuotannon polttoaineiden huollon turvaaminen huoltovarmuusnäkökohdat huomioon
ottaen.
MOTIVA OY
Valtion omistus: 100 %
Toimiala: konsultointi-, kehittämis-, viestintä- ja koulutuspalveluiden tuottaminen sekä
kansallinen ja kansainvälinen projektitoiminta, joiden tavoitteena on kestävän kehityksen
edistäminen
Strategisen intressin määrittely:
Strategisena intressinä on varmistaa puolueettomat asiantuntija ja projektipalvelut
energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden edistämisessä.
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NESTE OYJ
Valtion omistus: 44,7 % (pörssinoteerattu)
Toimiala: öljyn ja kaasun tuotanto, öljy-, energia- ja kemianteollisuus ja kauppa
Strategisen intressin määrittely:
Strategisena intressinä on valtakunnallisen polttoainehuollon turvaaminen
huoltovarmuusnäkökohdat huomioon ottaen.
VAPO OY
Valtion omistus: 50,1 %
Toimiala: turveteollisuus, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden tuotanto ja kauppa
Strategisen intressin määrittely:
Strategisena intressinä on varmistaa kotimaisten polttoaineiden saatavuus
energiatuotantoon huoltovarmuusnäkökohdat huomioon ottaen.
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