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Valtiontalouden tarkastusviraston  
tuloksellisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaansa 
sisältyneen strategisen intressin yhtiöiden ohjausta koskeneen tarkastuk-
sen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksesta an-
taman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskerto-
muksen, joka lähetetään valtioneuvoston kanslialle, liikenne- ja viestintämi-
nisteriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, puolustusministeriölle, työ- ja 
elinkeinoministeriölle ja valtiovarainministeriölle sekä tiedoksi eduskunnan 
tarkastusvaliokunnalle ja valtiovarain controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista valtioneuvoston kanslialla, lii-
kenne- ja viestintäministeriöllä, maa- ja metsätalousministeriöllä, puolus-
tusministeriöllä, työ- ja elinkeinoministeriöllä ja valtiovarainministeriöllä 
on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen sisälly asiavirheitä, se-
kä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen joh-
dosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2017.

Helsingissä 25. syyskuuta 2015 
 

 Ylijohtaja           Marko Männikkö

 Johtava tuloksellisuustarkastaja              Hannu Tervo

Dnro 044/54/2014





Tarkastusviraston kannanotot

Valtion omistajapolitiikkaa koskevissa periaatepäätöksissä on vuodesta 
2004 lähtien käytetty termiä strateginen intressi kaupallisen ja kilpailluil-
la markkinoilla toimivan yhtiön omistamisen perusteena. Valtion strategi-
set intressit kohdistuvat erityisesti huoltovarmuuteen, muuhun infrastruk-
tuurin ylläpitämiseen sekä maanpuolustukseen.

Tarkastuksessa arvioitiin, ovatko ministeriöt ohjanneet tarkoituksenmu-
kaisesti valtion strategisen intressin toteuttamista valtionyhtiöiden kaut-
ta. Tarkastuksessa selvitettiin strategisten intressien määrittelyn selkeyttä, 
yhtiöiden ohjausta intressin toteuttamiseksi, yhtiöiden toiminnan talo-
udellisuutta, intressien toteutumisen raportointia sekä sitä, onko tarkoi-
tuksenmukaista määritellä valtionyhtiöitä strategisen intressin yhtiöiksi. 
Tarkasteltuja strategisen intressin yhtiöitä oli 21, ja niiden yhteenlaskettu 
liikevaihto oli noin 33 miljardia euroa vuonna 2013. Yhtiöistä selvästi suu-
rimmat ovat Neste Oyj ja Fortum Oyj, joiden liikevaihto oli yhteensä noin 
23 miljardia euroa eli noin 70 % kaikkien strategisen intressin yhtiöiden yh-
teenlasketusta liikevaihdosta.

Strategisista intresseistä vastaavat ministeriöt määrittelevät yhtiöille 
asetettavat strategiset intressit, joista talouspoliittinen ministerivaliokunta 
päättää. Intressin selkeä määrittely on tärkeää erilaisten tulkintojen välttä-
miseksi. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto on koonnut yhtiöil-
le asetettujen strategisten intressien määritelmät yhteen julkiseen asiakir-
jaan. Määritelmät ovat pääosin riittävän selkeitä ja ymmärrettäviä. Valtion 
strategiset intressit voivat myös muuttua ajan kuluessa. Siksi on tärkeää päi-
vittää intressejä ja tarkastella myös sitä, mitkä toiminnot tai yhtiöt ovat val-
tion kannalta strategisesti tärkeitä. Valtioneuvoston kanslian omistajaoh-
jaus on päivittänyt intressejä yhteistyössä niistä vastaavien ministeriöiden 
kanssa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta ei kuitenkaan keväällä 2015 
tehnyt päätöstä sille valmistellusta intressien päivityksestä. 

Strategisen intressin yhtiöitä ohjataan osakeyhtiön ohjausmenettelyjen 
mukaisesti ja perustuen lakiin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohja-
uksesta (1368/2007) sekä valtioneuvoston periaatepäätökseen omistajapo-
litiikasta (3.11.2011). Yhtiöiden toiminnan sisältö ja suuntaaminen strategi-
sen intressin mukaisesti perustuvat pääasiassa valtion omistukseen sekä 
yhtiön toimialaan ja tehtävämääritykseen. Osalla yhtiöistä intressin toteu-
tus perustuu ministeriön ja yhtiön väliseen sopimukseen. Omistajaohjaus-
osasto ja ministeriöt ovat tehneet yhteistyötä strategisten intressien huo-
mioimiseksi yhtiöiden ohjauksessa, vaikka ministeriöiden välisiä työryhmiä 
ei olekaan muodollisesti perustettu periaatepäätöksen kuvaamalla tavalla. 
Strategisen intressin merkitys yhtiöiden sisäisessä ohjauksessa ei ollut ar-
vioitavissa, koska siitä ei ollut käytössä dokumentoitua tietoa. 

Strategisen intressin toteuttamisesta valtiolle aiheutuneita kustannuk-
sia ei kyetä tarkkaan arvioimaan. Puolet strategisen intressin yhtiöistä on 
sellaisia, että niiden koko toiminta liittyy strategiseen intressiin, ja useilla 
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muillakin yhtiöillä strategisen intressin osuus toiminnasta on merkittävä. 
Tämän vuoksi strategisen intressin hoidon kustannuksia ei voida selväs-
ti erottaa yhtiöiden muusta taloudenpidosta. Useat yhtiöt myyvät valtiolle 
palveluja tai tavaroita markkinaehtoisesti, ja lisäksi viidellä yhtiöllä on mah-
dollisuus saada valtiolta korvausta strategisen intressin hoidosta. Korvaus-
summat ovat pieniä. Strategisen intressin yhtiöiden liiketoiminta on ollut 
pääsääntöisesti kannattavaa. 

Strategisista intresseistä raportoidaan pääasiassa osana vuosittaista ra-
portointia yhtiöiden toiminnasta. Raportointi intressien toteutumisesta on 
yleensä niukkaa ja rajoittuu lähinnä tapauksiin, joissa yhtiöille on asetettu 
erityisvelvoitteita. Intresseistä raportoidaan erikseen tosin myös silloin, kun 
niitä on tarve päivittää. Tarkastuksen perusteella ei voida sanoa, miten hy-
vin valtion strategiset intressit ovat toteutuneet yhtiöiden kautta kokonai-
suutena. Ministeriöiden omien arvioiden mukaan intressit ovat toteutuneet 
lähes poikkeuksetta. Ministeriöillä ei kuitenkaan ole yhtenäisiä raportointi-
käytäntöjä eikä arvioiden tueksi ole tuotettu riittävästi dokumentoitua tie-
toa. Systemaattisempi arviointi ja raportointi tukisivat valtioneuvoston en-
nakoivampaa päätöksentekoa strategisiin intresseihin liittyvissä asioissa.

Tarkastuksen perusteella voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, että val-
tiolla on erikseen määritelty lista strategisen intressin yhtiöistä sekä näille 
määritetyt intressit ja että ministerit voivat käsitellä listaa kokonaisuutena 
talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. 

Tarkastusviraston suositukset 

Tarkastusvirasto suosittaa, että
1. valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto arvioi yhteistyössä 

ministeriöiden kanssa nykyisten strategisten intressien merkittävyy-
den ja esittää asian talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätettä-
väksi

2. valtioneuvoston kanslia arvioi yhteistyössä ministeriöiden kanssa, 
ovatko kaikki nykyiset strategisten intressien yhtiöt listalla perus-
tellusti vai voidaanko strateginen intressi hoitaa myös muulla tavoin 
kuin strategisen intressin yhtiöksi määrittelyn kautta

3. valtioneuvoston kanslia huolehtii yhdessä ministeriöiden kanssa sii-
tä, että strategisen intressin yhtiöiden toiminnasta intressin toteu-
tuksessa raportoidaan systemaattisesti talouspoliittiselle ministeri-
valiokunnalle. Koko strategisen intressin toteutumisen arvioinnista 
vastaa intressistä vastaava ministeriö.







Tarkastusviraston kannanotot 5

1 Mitä tarkastettiin 11

2 Ovatko yhtiöiden strategiset intressit selkeät? 15

2.1 Strategiset intressit kohdistuvat erityisesti huoltovarmuuteen 15
2.2 Strategisen intressin kuvaukset ovat selkeitä ja ymmärrettäviä 18
2.3 Strategisen intressin määritelmiä päivitetään tarpeen mukaan 20
2.4 Fortumin strategista intressiä päivitettiin sähkönsiirtoverkon myynnin vuoksi 21
2.5 VR-Yhtymän strategista intressiä on tarkistettu 23

3 Miten yhtiöitä ohjataan strategisen intressin toteuttamiseksi? 25

3.1 Strateginen intressi on ohjauksen taustalla oleva omistuksen peruste 25
3.2 Muutamille yhtiölle on asetettu erillisiä intressivelvoitteita 27
3.3 Omistajaohjausosasto ja ministeriöt ovat tehneet yhteistyötä strategi-

sen intressin huomioon ottamiseksi 28

4 Onko strategista intressiä toteutettu valtion kannalta taloudellisesti? 31

4.1 Valtiolle aiheutuvaa kustannusta strategisen intressin hoidosta ei voi-
da tarkkaan arvioida 31

4.2 Valtio kattaa harvoissa tapauksissa strategisen intressin kustannuksia 32
4.3 Strategisen intressin yhtiöt toimivat kannattavasti 33
4.4 Valtion omistuksen muut taloudelliset vaikutukset 36

5 Miten hyvin strategisten intressien toteutuminen tiedetään ja raportoidaan? 39

5.1 Raportointi strategisen intressin yhtiöistä on pääasiassa taloudellista 39
5.2 Strategisten intressien toteutumista ei voitu arvioida 43

6 Onko valtioyhtiöiden määrittely strategisen intressin yhtiöiksi tarkoituksenmukaista? 47

6.1 Strateginen intressi omistuksen perusteena on tarkoituksenmukainen 47
6.2 Yliopistokiinteistöyhtiöt muutettiin erityistehtäväyhtiöistä strategisen 

intressin yhtiöiksi 48

Liite: Miten tarkastettiin 53

Viitteet 57

Sisällys





11

1 Mitä tarkastettiin

Vuoden 2014 hallituksen vuosikertomuksen mukaan valtion yhtiöomistus-
ten arvo oli noin 30 miljardia euroa vuonna 2014. Omistuksista pörssiyh-
tiöiden osakkeita oli 18,5 miljardia euroa. Näistä valtion suorassa omistuk-
sessa olevien osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa 10,9 miljardia 
euroa ja Solidiumin omistuksessa olevien 7,6 miljardia euroa. Valtion suo-
raan omistaman pörssisalkun markkina-arvo nousi 13,8 % vuonna 2014. Val-
tioneuvoston kanslian omistajaohjauksessa olevien yhtiöiden vuonna 2014 
valtiolle maksamat osingot ja pääoman palautukset olivat noin 1,7 miljar-
dia euroa. Yhtiöt, joissa valtiolla oli omistuksia, työllistivät vuonna 2014 yh-
teensä noin 208 000 henkilöä, joista Suomessa noin 87 000.1

Valtiolla on yhtiöiden omistukselle erilaisia intressejä. Joissakin yhti-
öissä valtiolla on ainoastaan tai lähes yksinomaan vahva sijoittajaintressi. 
Näissä yhtiöissä valtion pyrkimyksenä on saada sijoitukselleen mahdolli-
simman hyvä tuotto. 

Sijoittajaintressin lisäksi valtion omistukseen voi liittyä strategisia in-
tressejä, joilla tarkoitetaan valtion perustehtävien kannalta merkityksel-
lisiä tehtäviä tai toimintoja. Valtio pyrkii turvaamaan strategisia intressejä 
eri tavoin, esimerkiksi poikkeusoloja koskevan lainsäädännön avulla se-
kä omistamalla strategista intressiä toteuttavia yhtiöitä ja ohjaamalla niitä 
omistajaohjauksen keinoin. Strateginen intressi -termiä on käytetty valtion 
omistajapolitiikkaa koskevissa periaatepäätöksissä vuodesta 2004 lähtien 
kaupallisen ja kilpailluilla markkinoilla toimivan yhtiön omistamisen perus-
teena. Valtion strategiset intressit kohdistuvat erityisesti huoltovarmuuteen, 
infrastruktuurin ylläpitämiseen ja turvaamiseen sekä maanpuolustukseen.2

Valtiolla voi olla yhtiöissä myös sääntelyyn tai viranomaistehtäviin liitty-
vä erityisintressi, jolloin yhtiöllä on valtion määrittelemä elinkeino- tai yh-
teiskuntapoliittinen tai muu poliittinen tehtävä tai jokin muu erityisrooli. 

Yhtiöiden omistamisen erilaiset perustelut näkyvät valtion omistusten 
yhtiökohtaisessa luokituksessa, jossa yhtiöt on sijoitettu seuraaviin luokkiin:

 – 1a) Valtiolla on vahva sijoittajaintressi.
 – 1b) Vahvan sijoittajaintressin lisäksi yhtiöön liittyy strateginen int-

ressi
 – 2) Valtiolla on sääntelyyn tai viranomaistehtäviin liittyvä erityisint-

ressi.3

Vuoden 2014 aikana toteutettujen järjestelyjen seurauksena valtiolla on 
omistuksia 63 yhtiössä, joista kaupallisesti toimivia on 40 ja erityistehtä-
väyhtiöitä 23.4 Kaupallisesti toimivista yhtiöistä 21:ssä valtiolla oli strategi-
nen intressi vuonna 2013.

Valtion omistajaohjauksen ylintä päätösvaltaa käyttää eduskunta säätä-
mällä yhtiökohtaisten omistuksien rajat ja myöntämällä määrärahat osakkei-
den hankintaan tai yhtiöiden pääomittamiseen. Valtioneuvoston yleisistunto 
päättää yhtiöomistuksien ostoista ja myynneistä sekä hyväksyy omistajaoh-
jauksen yleiset periaatteet. Omistajaohjauksesta vastaava ministeri käyttää 
valtion omistajaohjauksen puhevaltaa ja vastaa omistajaohjauksesta valtio-
neuvostolle sekä eduskunnalle. Kaupallisin perustein toimivien yhtiöiden 
omistajaohjaus on sijoitettu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosas-
tolle.5 Kanslian työjärjestyksen (162/2015) mukaan omistajaohjausosaston 
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tehtävänä on valtion yleisen omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen val-
mistelu ja täytäntöönpano, ministeriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöi-
den omistajaohjaus sekä eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntö-
jen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi.

Tarkastuksessa arvioitiin, ovatko ministeriöt ohjanneet tarkoituksenmu-
kaisesti valtion strategisen intressien toteuttamista valtionyhtiöiden kaut-
ta. Tarkastuksessa selvitettiin strategisten intressien määrittelyn selkeyttä, 
yhtiöiden ohjausta intressin toteuttamiseksi, yhtiöiden toiminnan talou-
dellisuutta, raportointia intressien toteutumisesta sekä sitä, onko strategi-
sia intressejä tarkoituksenmukaista hoitaa määrittelemällä valtionyhtiöitä 
strategisen intressin yhtiöiksi. Tarkastuksen kriteereinä pidettiin seuraa-
via asioita: strateginen intressi on määritelty selkeästi sekä ohjaajan että 
ohjattavan kannalta; valtionyhtiöitä on ohjattu riittävällä tavalla intressin 
toteuttamiseksi; ohjaus on luonut strategisen intressin yhtiöille edellytyk-
set saavuttaa mahdollisimman hyvä taloudellinen kokonaistulos; ohjaajilla 
on tieto intressin toteutumisen asteesta ja systemaattinen tapa tämän tie-
don muodostamiseen; strategisen intressin yhtiöt eroavat muista yhtiöistä 
jollain loogisella perusteella, eli valtiolla pitää olla syy määritellä joku yh-
tiö strategisen intressin yhtiöksi.

Tarkastus rajattiin valtionyhtiöiden omistuksen kautta tapahtuvaan 
valtion strategisen intressin hoitoon. Tarkastus kohdistui valtioneuvoston 
kanslian omistajaohjausosaston ja muiden ministeriöiden strategisen int-
ressin yhtiöihin kohdistamaan omistajaohjaukseen. Tarkastus ei kohdistu-
nut strategisen intressin yhtiöiden toimintaan eikä tarkastuksessa selvitet-
ty strategisten intressien toteutumista. Valtiontalouden tarkastusvirastosta 
annetun lain (676/2000) 2 §:n mukaan tarkastusvirastolla on oikeus tarkas-
taa valtion määräysvallassa olevia yhtiöitä erityisesti sen selvittämiseksi, mi-
ten valtion omistajaohjausta ja osakasvaltaa on käytetty.

Strategisen intressin yhtiöiden ohjaus otettiin tarkastuksen kohteeksi, 
koska toiminta on tärkeää valtion perustehtävien kannalta. Valtionyhtiöt 
ovat myös merkittävä osa valtion varallisuutta ja niiden tulouttama voiton-
jako on valtiolle tärkeä tulonlähde. Tarkastus myös täydentää VTV:n muu-
ta valtionyhtiöihin kohdistuvaa tarkastusta.
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2 Ovatko yhtiöiden strategiset intressit 
selkeät?

Valtion strategiset intressit kohdistuvat erityisesti huoltovarmuuteen, muu-
hun infrastruktuurin ylläpitämiseen sekä maanpuolustukseen. Valtioneu-
voston kanslian omistajaohjausosasto on koonnut yhtiöille asetettujen stra-
tegisten intressien kuvaukset yhteen asiakirjaan, ja määritellyt intressit ovat 
hyvin eri osapuolten tiedossa. Intressin kuvaukset ovat pääosin selkeitä ja 
ymmärrettäviä. Valtion strategiset intressit muuttuvat ajan kuluessa, min-
kä vuoksi on tärkeää päivittää intressejä ja tarkastella myös sitä, mitkä toi-
minnot tai yhtiöt ovat valtion kannalta strategisesti tärkeitä. Valtioneuvos-
ton kanslian omistajaohjaus on päivittänyt intressejä yhteistyössä niistä 
vastaavien ministeriöiden kanssa.

2.1 Strategiset intressit kohdistuvat erityisesti 
huoltovarmuuteen

Valtion kokonaan tai osittain omistamia, strategisen intressin yhtiöiksi luo-
kiteltuja yhtiöitä oli 21.6.2013 päivätyn listauksen mukaan 21.6 Näistä yhti-
öistä kolme on pörssiyhtiöitä (Finnair, Fortum ja Neste). Strategisen intres-
sin yhtiöt voidaan jakaa valtion omistusosuuden mukaan valtion kokonaan 
omistamiin, valtioenemmistöisiin ja valtion osakkuusyhtiöihin (kuvio 1). 
Yhtiöiden omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kansliaan, lukuun 
ottamatta Fingridiä ja yliopistokiinteistöyhtiöitä, joiden omistajaohjauk-
sesta on vastannut valtiovarainministeriö.

Kuvio 1: Strategisen intressin yhtiöt valtion omistusosuuden ja -tyypin mukaan vuonna 
2013.
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Strategisen intressin yhtiöt toimivat useilla eri toimialoilla ja ovat hyvin 
erikokoisia sekä henkilöstömäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Suurim-
mat yhtiöt toimivat energiahuollon toimialoilla ja pienimmät ruokahuol-
lossa (kuvio 2).

Valtio-omisteisiin yhtiöihin liittyvät valtion strategiset intressit kohdis-
tuvat erityisesti huoltovarmuuteen, muuhun infrastruktuurin ylläpitämi-
seen ja turvaamiseen sekä maanpuolustukseen. Taulukossa 1 on esitetty eri 
hallinnonaloilla toimiville yhtiöille asetettujen strategisten intressien koh-
teet valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen verkkosivuilla (26.6.2013) 
julkaistujen strategisten intressien määrittelyjen pohjalta.7

Valtioneuvoston kanslia on valmistellut strategisten intressien muutok-
sia useiden yhtiöiden osalta yhdessä strategisesta intressistä vastaavien mi-
nisteriöiden kanssa vuonna 2015. Talouspoliittinen ministerivaliokunta ei 
kuitenkaan ehtinyt käsitellä intressien muutoksia keväällä 2015 vaan lykkä-
si käsittelyn yli vaalien.8 Tässä tarkastuksessa on tarkasteltu valtion strate-
gisia intressejä edellä mainitun, 26.6.2013 päivätyn omistajaohjauksen lis-
tauksen mukaisesti.
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Neste Oyj
17 462 M€

Fortum Oyj
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63 M€
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1 977 M€
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78,2 %
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1,0 % Ruokahuolto

0,1 %

Kuvio 2: Strategisen intressin yhtiöt liikevaihdon mukaan vuonna 2013.
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Työ- ja elinkeinoministeriö

Neste Oyj valtakunnallinen polttoainehuolto

Fortum Oyj sähkön tuotannon häiriöttömyys

Vapo Oy kotimaiset polttoaineet

Gasum Oy kaasun siirtoverkon omistus

Fingrid Oyj sähkön siirto ja huoltovarmuus

Motiva Oy energia- ja materiaalitehokkuus

Liikenne- ja viestintäministeriö

Arctia Shipping Oy jäänmurtopalvelut

Finnair Oyj lentoliikenne

Posti Group Oyj postipalvelut

VR-Yhtymä Oy rautatieliikenne

Suomen Lauttaliikenne Oy lossi- ja lauttapalvelut

Meritaito Oy merenmittaus ja öljyntorjunta

Puolustusministeriö

Leijona Catering Oy puolustusvoimien ravitsemuspalvelut

Patria Oy puolustusmateriaali ja huoltovarmuus

Maa- ja metsätalousministeriö

Boreal Kasvinjalostus Oy tuotantolajikkeiden jalostus 

Suomen Siemenperunakeskus Oy siemenperuna-aineiston tuottaminen

Suomen Viljava Oy viljan varastointi ja huoltovarmuus

Valtiovarainministeriö

Suomen Rahapaja Oy rahahuollon turvaaminen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

kaupallisiin periaatteisiin perustuvan  
toiminnan varmistaminen sekä kiinteistöjen  
kunnossapito ja perusparannukset

Taulukko 1: Strategisen intressin yhtiöt ja intressin ydinsisältö toimialoittain.

2.2 Strategisen intressin kuvaukset ovat 
selkeitä ja ymmärrettäviä

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto on koonnut yhtiöitä koske-
vien valtion strategisten intressien kuvaukset yhteen asiakirjaan.9 Asiakir-
ja on julkisesti saatavilla valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 
verkkosivuilla, mikä on hyvä asia. 

Strategisen intressin määrittelyä ja selkeyttä eri asiakirjoissa selvitettiin 
yhtiöille, ministeriöille ja omistajaohjaukselle lähetetyillä selvityspyynnöil-
lä ja perehtymällä strategisia intressejä koskeviin asiakirjoihin. Suurin osa 
esitetyistä strategisen intressin kuvauksista on selkeitä ja ymmärrettäviä. 

Selvityspyyntöön vastanneen yhtiön, ministeriön ja omistajaohjauksen 
esittämät strategisen intressin määritelmät ovat ydinsisällöltään yhteneväi-
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set lähes jokaisen yhtiön osalta. Jos kyselyyn vastanneet ministeriöt nime-
sivät strategisen intressin lähteen, se oli edellä mainittu omistajaohjauksen 
asiakirja. Kyselyyn vastanneet yhtiöt saattoivat viitata intressin määritte-
lyssä myös muihin asiakirjoihin, esimerkiksi yhtiön ja ministeriön välisiin 
sopimuksiin. Kaikki kyselyyn vastanneet yhtiöt eivät nimenneet asiakirjaa, 
jossa sitä koskeva strateginen intressi on määritelty. Pörssiyhtiöille (Finnair, 
Fortum ja Neste) selvityspyyntöä ei lähetetty.

Muutamien yhtiöiden osalta strategisten intressien kuvaukset erosivat 
omistajaohjauksen tai intressistä vastaavan ministeriön kuvauksista jon-
kin verran. Eroavaisuus näkyi yleensä siinä, että yhtiön esittämä kuvaus oli 
konkreettisempi tai enemmän yhtiön toimintaa kuvaava kuin omistajaoh-
jauksen tai ministeriön esittämä kuvaus. Lisäksi yhden yhtiön oma kuvaus 
strategisesta intressistä oli selvästi laajempi kuin ministeriön ja em. asia-
kirjan määrittely.

Lähes kaikki Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen verkkosivuil-
la julkaistut strategisten intressien kuvaukset olivat selkeitä. Monet kuva-
ukset olivat tosin lyhyitä melko yleisluonteisia. Esimerkkinä epäselvästä 
määrittelystä mainittakoon VR:n hoitaman strategisen intressin kuvaukses-
sa mainittu ”raideliikenteen edistäminen”. Omistajaohjausosaston edusta-
jan mukaan määritelmästä esitetään poistettavaksi raideliikenteen edistä-
minen, koska tavaraliikenne on avattu kilpailulle.10

Valtion strateginen intressi, joka yhtiöiden omistuksen ja toiminnan 
kautta on haluttu turvata, on kuvattu melko ymmärrettävästi jokaisen yhti-
ön osalta. Ymmärrettävyydessä oli lähinnä aste-eroja. Pienen tai jotakin eri-
tyistehtävää hoitavan yhtiön osalta intressin sisältö saattaa olla arkijärjellä 
helpompi ymmärtää kuin suuren ja monitoimialaisen yhtiön, jonka toimin-
noista intressi kattaa vain osan. 

On ymmärrettävää, että lyhyessä tekstissä strategista intressiä ei voi ku-
vata tyhjentävästi, vaan se määritellään lyhyesti jollakin verbillä, kuten var-
mistaa, taata, turvata, tuottaa, ylläpitää tai edistää. Yhtiöiden tehtävänä on 
hoitaa kuvauksissa määriteltyjä strategisesti tärkeitä tehtäviä omalla toi-
minnallaan. Strategisen intressin tulisi vaikuttaa yhtiön toiminnalle ase-
tettuihin tavoitteisiin.

Lähes kaikkien yhtiöiden osalta strateginen intressi oli kuvattu niin sel-
keästi, että se on ainakin periaatteessa muutettavissa tavoitteiksi. Saatujen 
selvitysten perusteella tavoitteiden suhde intressiin jäi joidenkin yhtiöi-
den osalta epäselväksi. Tavoitteiden suhde strategiseen intressiin oli sel-
kein yhtiöillä, joiden koko toiminta liittyy strategisen intressin toteuttami-
seen. Omistajaohjausosasto toi selvityksessään esiin myös sen, että tietyillä 
toimialoilla valtion strateginen intressi voidaan turvata pelkän omistuksen 
avulla eli estämällä määräysvallan luisuminen muille kuin Suomen valtiolle.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston mukaan strategisen 
intressin tavoitteet sisältyvät yleensä erittelemättöminä yhtiöiden liiketoi-
minnallisiin tavoitteisiin, joissa ne voidaan ottaa huomioon. Tavoitteet ase-
tetaan normaalisti hallituksen strategiatyössä ja vuosisuunnittelussa, ja tätä 
kautta myös strategisen intressin tavoitteet ohjaavat tavoitteiden asettamis-
ta. Lisäksi usean omistajan yhtiöissä osakassopimus voi sisältää tavoittei-
den asettamista ohjaavia kirjauksia, jotka liittyvät yhtiötä koskevaan stra-
tegiseen intressiin.11



20

2.3 Strategisen intressin määritelmiä 
päivitetään tarpeen mukaan

Valtion strategiset intressit muuttuvat ajan kuluessa. Siksi on tärkeää päi-
vittää intressejä ja tarkastella myös sitä, mitkä toiminnot tai yhtiöt ovat val-
tion kannalta strategisesti tärkeitä. Valtioneuvoston kanslian omistajaohja-
usosasto on tehnyt strategisten intressien päivitystyötä yhdessä intresseistä 
vastaavien ministeriöiden kanssa. Päivitysmenettelyssä intressistä vastaava 
ministeriö tekee analyysin ja taustamuistion intressin päivityksestä. Omis-
tajaohjaus vie esityksen strategisen intressin tai yhtiön statuksen muutta-
misesta talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan, joka päättää asiasta.

Omistajaohjausosaston mukaan omistajapolitiikkaa koskevan valtioneu-
voston periaatepäätöksen (3.11.2011) nojalla osasto kävi ohjauksessaan olevi-
en kaupallisten yhtiöiden strategista intressiä koskevat keskustelut niistä vas-
taavien ministeriöiden kanssa edellisen kerran vuosina 2012–2013. Useiden 
yhtiöiden osalta intressien sisältöä ja merkitystä on arvioitava omistajastra-
tegian lisäksi toimialan kehityksen ja viranomaistehtävien näkökulmasta. 
Yhtiöiden strategiset intressit on määritelty näissä omistajaohjausosaston 
ja ministeriöiden välisissä keskusteluissa. Talouspoliittinen ministerivalio-
kunta käsitteli ja vahvisti strategiset intressit joko muutettuina tai entisinä 21 
yhtiölle ja poisti yhden yhtiön intressin. Yhtiöiden strategiset intressit koot-
tiin 26.6.2013 päivättyyn muistioon. Muistion mukaan Ekokem Oy:n stra-
teginen intressi poistettiin tuolloin, koska supistuva vaarallisen jätteen ka-
pasiteetin tarve ja lisääntyvä kilpailu olivat muuttaneet yhtiön suhteellista 
asemaa. Strategiset intressit sisältyvät myös omistajaohjausosaston kokoa-
maan ns. KTS-katsausten materiaaliin, jossa talouspoliittiselle ministeriva-
liokunnalle esitetään kaksi kertaa vuodessa katsaus kaikista valtioneuvos-
ton kanslian omistajaohjauksessa olevista yhtiöistä.12

Omistajaohjausosaston ja ministeriöiden välinen työryhmä on kokoontu-
nut vuoden 2014 syksyllä osaston aloitteesta päivittämään kesäkuussa 2012 
käsiteltyjä ja kesäkuussa 2013 julkaistuja strategisia intressejä. Työryhmän 
kokoonpano on määräytynyt ministeriöittäin päivitysprosessin aikaisten 
vastuiden mukaisesti. Tässä prosessissa on käyty läpi strategisten intres-
sien ajantasaisuus ja tehty tarvittavat muutokset intressien muotoiluihin. 
Samalla on käyty läpi intresseihin vaikuttavat perusteet, jotka esitetään ta-
louspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn ja vahvistusmenettelyyn 
samassa asiakirjassa (muistioluonnos päivätty 20.3.2015). Omistajaohjaus-
osaston mukaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan oli määrä käsitellä 
asia keväällä 2015, mutta asia siirtyi yli vaalien.13

Omistajaohjausosaston mukaan talouspoliittiselle ministerivaliokun-
nalle laadittavan muistion kutakin strategista intressiä koskeva taustoitus 
ja perustelu ovat vastuuministeriön laatimia ja kattavat intressin sisällön ja 
merkityksen arvioinnin sekä omistajastrategian että yhtiön toimialan ke-
hityksen ja viranomaistyön näkökulmasta. Talouspoliittisella ministeriva-
liokunnalla on mahdollisuus arvioida taustoitusten riittävyys. Työryhmän 
työ on ollut suoraan tämän lopullisen muistion laatimista koskeva iteroiva 
prosessi, eikä muita asiakirjoja ole prosessissa syntynyt. Vuosien 2012–2013 
prosessiin liittyi erillisiä taustoittavia muistioita, mutta talouspoliittiseen 
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ministerivaliokuntaan viety muistio käsitti vain itse prosessimäärittelyt.14

Omistajaohjausosaston edustajan mukaan osaston ja ministeriöiden yh-
dessä valmistelema strategisten intressien päivitysesitys keväällä 2015 koh-
distuu suureen osaan yhtiöitä. Päivityksen valmistelussa on pyritty tiivistä-
mään intressien kuvaukset siten, että ne sisältävät vain olennaisen.15

2.4 Fortumin strategista intressiä päivitettiin 
sähkönsiirtoverkon myynnin vuoksi

Tarkastuksessa tehtiin kolme strategisen intressin merkitykseen ja vaiku-
tuksiin liittyvää tapaustarkastelua. Yksi tarkasteluista kohdistui Fortumin 
sähkönsiirtoverkkojen myyntiin ja siitä aiheutuneeseen tarpeeseen muut-
taa strategisen intressin sisältöä. Tapaustarkastelu toteutettiin käymällä lä-
pi eduskunnassa ja mediassa asiasta käyty keskustelu vuonna 2013 ja haas-
tattelemalla valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston virkamiehiä.

Energiayhtiö Fortum myi joulukuussa 2013 sähkönsiirtoliiketoimin-
tansa Suomessa Suomi Power Networks Oy:lle (nimi muutettiin sittemmin 
Caruna Oy:ksi). Ostajayhtiön osakkaita olivat suomalaiset eläkeyhtiöt Keva  
(12,5 % osuus) ja LähiTapiola (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisi-
joittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). Os-
tajayhtiö oli siis 80-prosenttisesti ulkomaalaisomistuksessa. Velaton kauppa-
hinta oli 2,55 miljardia euroa, josta Fortum ennakoi saavansa myyntivoittoa 
1,8–1,9 miljardia euroa. Fortum käynnisti sähkönsiirtoliiketoiminnan tule-
vaisuuden vaihtoehtojen arvioinnin tammikuussa 2013. Prosessin myötä yh-
tiö arvioi parhaaksi vaihtoehdoksi myydä sähkönsiirtoliiketoiminnot. For-
tumin näkemyksen mukaan keskittyminen sähkön- ja lämmöntuotantoon 
lisää parhaiten yhtiön arvonmuodostusta pitkällä aikavälillä.16

Fortumin omistuksen strateginen intressi oli ”sähkön tuotannon ja ja-
kelun toimivuuden eli energiansaannin häiriöttömyyden varmistaminen 
myös poikkeusolosuhteissa”.17 Päivää ennen verkkojen myyntiä (11.12.2013) 
talouspoliittinen ministerivaliokunta muutti strategista intressiä siten, että 
se ei enää kata sähkön jakelua. Uuden määritelmän mukaan Fortumin omis-
tuksen strateginen intressi on ”sähkön tuotannon häiriöttömyyden varmis-
taminen myös poikkeusolosuhteissa”.18

Omistajaohjausosaston edustajan mukaan omistajaohjausosasto alkoi 
yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistella strategisen intres-
sin muuttamista sen jälkeen, kun Fortum oli tiedottanut sähkönsiirtoliike-
toimintaa koskevasta selvityksestä. Työ- ja elinkeinoministeriössä tehtiin 
analyysi ja valmisteltiin muistio intressin muutostarpeesta siinä tapaukses-
sa, että Fortum päättää myydä jakeluverkot. Koska Fortum on pörssiyhtiö, 
myyntipäätös tehtiin yhtiön hallituksen sisällä eikä myöskään valtio-omis-
taja saanut siitä ennakkoon tietoa. Tämän takia talouspoliittisen ministeri-
valiokunnan päätös muuttaa strategista intressiä tehtiin vasta myyntiä kos-
kevan sopimuksen julkistamista edeltävänä päivänä. Omistajaohjausosasto 
raportoi mahdollisesta myynnistä KTS-katsauksessa talouspoliittisen mi-
nisterivaliokunnan 12.6.2013 pidettyyn istuntoon ja myyntiä sivuttiin myös 
17.12.2013 pidettyyn istuntoon toimitetussa katsauksessa.19
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Ennakoitu jakeluverkon myynti aiheutti keskustelua eduskunnassa.20  
Keskeisinä asioina eduskuntakeskustelussa nousivat mahdollisen kaupan 
vaikutukset huoltovarmuuteen ja sähkön hintaan. Kansanedustajat keskus-
telivat asiasta mm. suullisilla kyselytunneilla ja tekivät asiasta neljä kirjallis-
ta kysymystä. Kysymyksissä perättiin myynnin lainmukaisuutta kansallisen 
turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta, omistajaohjausministe-
rin toimia asian yhteydessä, myynnin vaikutuksia sähkön kuluttajahintoihin 
sekä verkkojen säilymistä kotimaisessa omistuksessa. Omistajaohjaukses-
ta vastanneet ministerit torjuivat vastauksissaan epäilyt huoltovarmuuden 
vaarantamisesta ja myynnin vaikutuksista sähkön hintaan ja totesivat myyn-
nin lain mukaiseksi.

Edustajien suullisiin ja kirjallisiin kysymyksiin vastanneen omistajaoh-
jausministerin vastausten keskeinen sisältö oli seuraava: Sähkönjakelu on 
säänneltyä liiketoimintaa siten, että sääntelyllä rajoitetaan sekä yksittäisen 
yhtiön omistusosuutta verkosta että liiketoiminnasta saatavaa tuottoa. Jos 
jakeluverkon omistus on vaarassa joutua liiaksi ETA-alueen ulkopuolelle ja 
valtion intressi on vaarantumassa, hallituksella on mahdollisuus puuttua asi-
aan huoltovarmuusnäkökulmasta. Asiasta säädetään laissa ulkomaisten yri-
tysostojen seuraamisesta (172/2012) ja laissa ulkomaalaisten yritysostojen 
seurannasta annetun lain muuttamisesta (496/2014). Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö käsittelee yritysostojen seurantaa ja vahvistamista koskevat asiat. 
Huoltovarmuus on energiapolitiikan kannalta tärkeä asia, ja siksi valtio on 
turvannut kantaverkon omistuksen Fingridin kautta.

Omistajaohjauksesta vastanneen ministerin mukaan Fortumille oli il-
moitettu, että valtion intressinä on myös sähköverkkojen kunnossapito ja 
sähkönjakelun toimivuuden turvaaminen. Ministerin mukaan omistajan-
vaihdoksella ei ole vaikutusta asiakkaiden verkkomaksujen tasoon, koska 
toiminta on säänneltyä. Jakeluverkon myynnille ei ole laillista estettä, myyn-
ti on Fortumin hallituksen päätösvallassa ja pörssiyhtiön täytyy toteuttaa 
myynti markkinahintaan. Ministerin mahdollisuudet vaikuttaa asiassa rajoit-
tuvat keskusteluun hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa.

Valtion strategista intressiä Fortumissa jouduttiin siis muuttamaan, kos-
ka se oli määritelty liian laajasti. Eduskunnassa ja mediassa käydystä kes-
kustelusta voi päätellä, että Fortumin omistamien jakeluverkkojen myynti 
ei vaaranna huoltovarmuutta, koska kyse on jakeluverkosta eikä kantaver-
kosta. Fingrid vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa tuottajilta jakeluverk-
ko- ja teollisuusyrityksille.

Sähkön jakelun turvaaminen Fortumin verkko-omistuksen kautta ei ol-
lut aito strateginen intressi, vaikka se oli mukana strategisen intressin ku-
vauksessa. Intressiä piti muuttaa ja muutos täytyi viedä talouspoliittisen 
ministerivaliokunnan käsittelyyn. Valtioneuvoston kanslian omistajaohja-
usosasto hoiti prosessin intressin muuttamiseksi asianmukaisesti yhteis-
työssä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että valtion strategisten intressien tu-
lee olla aitoja ja selkeästi määriteltyjä, jotta edellä kuvatun kaltaiset proses-
sit intressin muuttamiseksi voitaisiin vastaisuudessa välttää. 
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2.5 VR-Yhtymän strategista intressiä on 
tarkistettu

VR-Yhtymä Oy on valtion sataprosenttisesti omistama osakeyhtiö. Yhtiön 
strategisena intressinä on omistajaohjausosaston asiakirjan mukaan ”raide-
liikenteen edistäminen ja sen toimivuuden turvaaminen”21. Omistajaohjaus-
osaston ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteistyössä tekemän strategisen 
intressin päivityskierroksen (2014–2015) yhteydessä intressiä on päivitetty, 
mutta sitä ei ole vielä hyväksytty talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-yhtymä ovat tehneet kaukoliiken-
nepalveluja ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisen lähiliikennepalveluja kos-
kevan ostopalvelusopimuksen, jonka mukaisesti liikenne- ja viestintäminis-
teriö maksaa näiden tehtävien hoidosta sopimuksen mukaisen korvauksen. 
Tämä strategisen intressin hoito ja sen mukaiset tehtävät muodostavat var-
sin pienen osan VR-Yhtymän kokonaistoiminnoista, tuotoista ja kustannuk-
sista (vuonna 2014 liikevaihto oli 1367 miljoonaa euroa, josta henkilöliiken-
teen osuus oli 566 miljoonaa euroa).

Yhtymällä on määräaikainen monopoliasema henkilökaukoliikenteen 
hoidossa. Liikenne- ja viestintäministeriön esittämän kannan mukaan sillä 
ei ole erityistä intressiä siihen, että VR-Yhtymä on strategisen intressin yh-
tiö. Lähinnä intressi on liittynyt siihen, että yhtymä on monopoliasemassa 
rautateiden henkilöliikenteen hoidossa, joten intressillä on varmistettu, et-
tä liikennöinti hoidetaan.

VR-Yhtymän kannan mukaan se on valtionyhtiö, joka sitoutuu strategi-
sen intressin toteuttamiseen liikenne- ja viestintäministeriön kanssa tehtä-
vän sopimuksen mukaisesti. Kilpailu rautatieliikenteen henkilökuljetuksis-
ta avautunee 2020-luvulla. VR-Yhtymän mukaan rautatieliikenne Suomessa 
ei ole houkutteleva toimiala.

Yhtymän strategista intressiä on tarkistettu. Yleispalveluvelvoitetta stra-
tegisen intressin ja omistuksen perustana voidaan pitää tarkastuksen ja saa-
tujen kannanottojen perusteella kyseenalaisena. Strategisen intressin yhti-
öistä vain VR-yhtymällä ja Postilla on yleispalveluvelvoite. Muilla kokonaan 
tai osittain omistetuilla yhtiöillä intressin toteutus pohjautuu pääasialli-
sesti yhtiön olemassaoloon ja toimialan tehtävien hoitoon ja sitä on tarvit-
taessa täsmennetty ko. yhtiön kanssa tehdyllä sopimuksella. Vähemmistö-
omistusyhtiöissä tai yhtiöissä, joissa valtiolla ei ole omistusta, strategisen 
intressin toteutuminen voidaan varmistaa myös lainsäädännön tai toimi-
lupaehtojen kautta.
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3 Miten yhtiöitä ohjataan strategisen 
intressin toteuttamiseksi?

Strateginen intressi on ohjauksen taustalla oleva omistuksen peruste. Stra-
tegisen intressin ohjaus on lähes kokonaan tavanomaisin liiketaloudellisin 
periaattein toimivan osakeyhtiön ohjausta. Toiminnan sisältö ja suuntaami-
nen strategisen intressin mukaisesti perustuvat yhtiön valtion omistukseen 
sekä yhtiön toimialaan ja tehtävämääritykseen. Osalla yhtiöistä strategisen 
intressin toteutuksesta on sovittu ministeriön ja yhtiön välisellä määräai-
kaisella sopimuksella. Omistajaohjausosasto ja ministeriöt tekevät yhteis-
työtä strategisten intressien huomioimiseksi yhtiöiden ohjauksessa. Stra-
tegisen intressin merkitystä yhtiöiden ohjauksessa ei voitu arvioida, koska 
siitä ei ollut tarkastuksessa käytössä dokumentoitua tietoa.

3.1 Strateginen intressi on ohjauksen 
taustalla oleva omistuksen peruste

Valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta on säädetty lailla 
1368/2007. Lain mukaan valtion yhtiöomistusta koskevilla päätöksillä tar-
koitetaan toimenpiteitä, joilla valtio luovuttaa tai hankkii osakkeita tai osak-
keenomistajana hyväksyy sellaisia yhtiöiden toimielinten päätöksiä, joiden 
seurauksena valtion omistus- tai äänivaltaosuus yhtiössä muuttuu. Valtion 
omistajaohjauksella tarkoitetaan valtion äänioikeuden käyttämistä yhtiöko-
kouksissa sekä muita toimenpiteitä, joilla valtio osakkeenomistajana myö-
tävaikuttaa yhtiöiden hallintoon ja toimintaperiaatteisiin. Laissa on säädet-
ty myös eri valtioelinten toimivallasta yhtiöomistusta ja omistajaohjausta 
koskevassa päätöksenteossa.22

Valtion omistamien yhtiöiden ohjausmenettelyt on määritelty edellä 
mainitussa valtionyhtiölaissa ja valtioneuvoston omistajapolitiikkaa kos-
kevassa periaatepäätöksessä (VNP 3.11.2011). Päätöksen mukaan valtioneu-
voston kanslian omistajaohjausosasto käyttää valtion omistajavaltaa ja huo-
lehtii mm. yhtiöiden toimintaan kohdistuvasta ohjauksesta. Päätöksessä on 
kerrottu myös omistajaohjauksen tavoitteet, lähtökohdat ja yhteistyö mi-
nisteriöiden kesken sekä erikseen valtioneuvoston kanslian omistajaohja-
usosaston ja ministeriöiden yhteistyö valtiolle strategisesti tärkeiden, kau-
pallisesti toimivien yhtiöiden omistajaohjauksessa.

Vastuuministeriön ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan tehtävänjako 
omistajaohjaukseen liittyvissä päätöksissä perustuu siihen, että merkittävät 
valtion omistajapolitiikkaan tai omistajaohjauksen toteutustapoihin liitty-
vät ratkaisut edellyttävät talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltoa.23

Lähes kaikki strategisen intressin yhtiöiksi määritellyt yhtiöt ovat kau-
pallisesti toimivia osakeyhtiöitä. Osakeyhtiössä keskeisin ohjauksen toi-
mielin on yhtiön hallitus. Valtionyhtiöissä omistajaohjaus on järjestetty si-
ten, että yhtiökokous valitsee hallitukseen omistusosuuksiin pohjautuvan, 
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yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän jäseniä ja hallituksen puheenjohtajan. 
Valtioenemmistöiset pörssiyhtiöt poikkeavat edellä olevasta menettelystä 
siten, että niiden hallituksissa ei ole valtion edustajaa.

Strategisen intressin yhtiöiden ohjauksessa ei useimmissa tapauksissa 
voida erottaa strategisen intressin ohjausta yhtiön muusta ohjauksesta. Tä-
mä johtuu siitä, että intressin hoito on osa yhtiön normaalia liiketoimintaa.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston mukaan strateginen int-
ressi on yhtiön omistamisen ja määräysvallan säilyttämisen peruste. Omista-
jaohjausosaston mukaan intressi on mukana myös yhtiön liiketaloudellisten 
tavoitteiden asettamisessa ja osaltaan taustana myös yhtiön strategiatyös-
sä. Strategiatyö muodostaa liiketaloudellisen kehittämisen, suunnittelun ja 
tavoitteenasetannan pohjan. Yhtiö asettaa siis itse tavoitteensa, mutta pro-
sessin taustalla vaikuttaa yhtiölle asetettu strateginen intressi. Tarkastuk-
sessa ei voitu dokumentoituun tietoon perustuen arvioida strategisen int-
ressin merkitystä yhtiöiden liiketaloudellisten tavoitteiden asettamisessa.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston mukaan yhtiöiden oh-
jaus toteutuu normaalien corporate governance -käytäntöjen ja -roolitusten 
mukaan. Tärkeimmät ohjausta määrittävät normit ovat osakeyhtiölainsää-
däntö, arvopaperimarkkinalaki ja valtionyhtiölainsäädäntö. Ohjausta mää-
rittävät myös corporate governance -suositukset ja valtioneuvoston periaa-
tepäätös. Yksittäisistä ohjausmenettelyistä avainasemassa on hallituksen 
jäsenten valinta. Valtioneuvoston periaatepäätös omistajapolitiikasta vah-
vistetaan vaalikausittain, ja siinä voidaan määrittää uudelleen myös yhtiöi-
den ryhmittelyä ja strategisen intressin muotoiluja.

Omistajaohjausosaston mukaan strategisen intressin ohjaus on osa omis-
tajaohjausta, eikä se erotu siinä erilliseksi menettelyksi muutoin kuin intres-
sien määrittelyä koskevassa ministeriöiden välisessä keskustelussa ja talo-
uspoliittisen ministerivaliokunnan intressit vahvistavassa käsittelyssä sekä 
heijastuessaan myyntivaltuuksien tason arviointiin. Strateginen intressi vä-
litetään yhtiölle sen hallituksen kautta. Yhtiötä informoidaan myös erikseen 
intressin määrittelyn päivityksestä. Omistajaohjausosaston mukaan halli-
tuksen virkamiesjäsenellä on hyvä käsitys valtion kokonaisintressistä tie-
tyn yhtiön toimialalla ja myös ko. yhtiöön liittyvästä strategisesta intressis-
tä. Tämä virkamiesjäsenen perustieto vahvistaa hallituksen mahdollisuutta 
strategisen intressin merkityksen arviointiin.

Strategisen intressin määrittämän toiminnan osuus vaihtelee yhtiöittäin. 
Joidenkin yhtiöiden koko toiminta on intressin toteutusta, kun taas joillakin 
se kattaa vain pienen osan toiminnasta. Myös intressin mukaisen toimin-
nan erotettavuus muusta toiminnasta vaihtelee yhtiökohtaisesti (tauluk-
ko 3). Intressin hoito on selkeästi erotettavissa yhtiön muusta toiminnasta 
vain kolmessa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan yhtiössä (Pos-
ti, VR, ja Meritaito) sekä yhdessä valtiovarainministeriön hallinnonalan yh-
tiössä (Suomen Rahapaja). Valtio omistaa nämä yhtiöt kokonaan. Toisaalta 
intressi ei ole erotettavissa muissa valtion kokonaan omistamissa yhtiöis-
sä (Leijona Catering, Motiva, Suomen Lauttaliikenne ja Suomen Viljava).
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Taulukko 2: Strategisen intressin yhtiöt intressin hoidon erotettavuuden ja valtion 
omistusosuuden mukaan. Valtion omistusosuuden tilanne 18.8.201524.

 SI:n hoito 
selvästi 

erotettavissa
SI-ministeriö Omistaja 

ohjaaja
Valtion  

omistus, %

Suomen Siemenperunakeskus Oy MMM VnK 22,0

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy VM VM 33,3

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy VM VM 33,3

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy VM VM 33,3

Neste Oyj TEM VnK 50,1

Vapo Oy TEM VnK 50,1

Fortum Oyj TEM VnK  50,8

Fingrid Oyj TEM VM 53,1

Finnair Oyj LVM VnK  55,8

Boreal Kasvinjalostus Oy MMM VnK  60,8

Gasum Oy TEM VnK  75,0

Patria Oy PLM VnK  90,4

Arctia Shipping Oy LVM VnK 100

Suomen Viljava Oy MMM VnK 100

Leijona Catering Oy PLM VnK 100

Motiva Oy TEM VnK 100

Suomen Lauttaliikenne Oy LVM VnK 100

VR-Yhtymä Oy LVM VnK 100

Posti Group Oyj LVM VnK 100

Meritaito Oy LVM VnK 100

Suomen Rahapaja Oy VM VnK 100

3.2 Muutamille yhtiölle on asetettu erillisiä 
intressivelvoitteita

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston mukaan strategisen int-
ressin mukaiset tavoitteet sisältyvät siis yleensä erittelemättöminä yhtiöi-
den asettamiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnalliset tavoit-
teet asetetaan normaalisti hallituksen strategiatyössä ja vuosisuunnittelussa, 
jossa ne voidaan ottaa huomioon ja jossa ne siten ohjaavat tavoitteiden aset-
tamista. Omistajaohjausosaston edustajan mukaan monen yhtiön kohdal-
la tilanne voidaan ymmärtää niin, että yhtiö toteuttaa strategista intressiä 
jo olemassaolollaan ja toimialamäärityksensä mukaisten tehtävien hoidol-
la. Intressin hoidolle ei siten tarvitse erikseen asettaa tavoitteita eikä sen to-
teutusta erikseen seurata.25
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Ministeriöiltä ja yhtiöiltä saatujen selvitysten mukaan erillisiä strategi-
sen intressin hoitoon kohdistuvia tavoitteita ei ole asetettu ja yhtiön liike-
taloudelliset tavoitteet asettaa yhtiö itse. Tähän ovat kuitenkin poikkeuk-
sena ne yhtiöt, joiden toiminnasta intressin hoito on selkeästi erotettavissa 
tai joille se on määritetty laissa tai erillissopimuksissa erityisenä velvoittee-
na. Velvoitteiden toteuttamiseksi on tehty yhtiöiden ja ministeriöiden tai vi-
rastojen välisiä sopimuksia, joiden avulla tiettyä intressiä pyritään toteut-
tamaan. Sopimus sinänsä ja raportointi sen toteuttamisesta ovat osa yhtiön 
ohjaamista intressiin liittyvissä asioissa.

Esimerkiksi VR toteuttaa strategista intressiä julkisen palveluvelvoitteen 
kautta. Tämän vuoksi tärkeä ohjaustoimi on VR:n ja liikenne- ja viestintä-
ministeriön välinen sopimus henkilöjunaliikenteen yksinoikeudesta vuosil-
le 2009–2019. Siinä on määritelty VR:n yksinoikeus henkilöjunaliikentee-
seen sekä yhtymälle asetettu julkinen palveluvelvoite. Pääkaupunkiseudun 
kilpailutettu henkilöliikenne alkaa vuoden 2018 alussa. VR:n yksinoikeut-
ta kaukoliikenteen henkilöliikenteeseen on jatkettu vuoteen 2024 saakka.

Myös Posti hoitaa strategista intressiä yleispalveluvelvoitteen mukai-
sesti. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan postimarkkinat on lain-
säädännössä avattu kilpailulle, joten ministeriö ei voi ohjata Postia tai an-
taa tämän omistukseen liittyviä strategisia tavoitteita. Omistajaohjauksesta 
erillisenä asiana Viestintävirasto on nimennyt Posti Group Oyj:n postilain 
mukaiseksi yleispalveluyritykseksi koko maassa. Sen strategisena intressi-
nä on tuottaa postipalvelut päivittäin kaikkialla Suomessa yleispalveluvel-
voitteen mukaisesti.

Yhtiöille on voitu asettaa strategisen intressin mukaisia velvoitteita myös 
huoltovarmuuden suhteen. Näiden velvoitteiden toteutuksesta yhtiöt rapor-
toivat myös Huoltovarmuuskeskukselle. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan 
sille raportoivat Boreal Kasvinjalostus Oy ja Suomen Siemenperunakeskus 
Oy vuosittain. Viljojen varmuusvarastoinnista Huoltovarmuuskeskukselle 
raportoivat sen sopimuskumppanit kahdesti vuodessa. Fortum ja Neste ra-
portoivat polttoaineiden velvoitevarastoinnista. Vapo raportoi turpeen tur-
vavarastoista, jos sillä on voimassa olevia sopimuksia. Huoltovarmuuskes-
kus ja omistajaohjausosasto pitävät tiivistä yhteyttä strategisen intressin 
yhtiöiden suhteen sekä lausunnoilla että epämuodollisilla menettelyillä.26 

3.3 Omistajaohjausosasto ja ministeriöt ovat 
tehneet yhteistyötä strategisen intressin 
huomioon ottamiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan valtioneuvoston kanslian omis-
tajaohjausosasto käyttää valtion omistajavaltaa yhtiössä valtioneuvoston 
päätösten sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan hyväksymän ohjeis-
tuksen ja kannanottojen mukaisesti. Päätöksessä on kuvattu omistajaohjauk-
sen tavoitteet ja lähtökohdat sekä omistajaohjausosaston ja ministeriöiden 
yhteistyö valtiolle strategisesti tärkeiden kaupallisesti toimivien yhtiöiden 
omistajaohjauksessa.

Periaatepäätöksen mukaan omistajaohjauksessa tarvitaan säännöllistä 
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yhteistyötä omistajaohjausosaston ja strategisesta intressistä vastaavan mi-
nisteriön kesken ja strategisten intressien huomioon ottaminen varmiste-
taan yhteistyöjärjestelyillä omistajaohjausosaston ja kyseisistä intresseistä 
vastaavien ministeriöiden välillä.27 Useiden yhtiöiden osalta strategiset int-
ressit ovatkin sellaisia, että niiden sisältöä ja merkitystä tulee arvioida omis-
tajastrategian sekä myös kyseisen toimialan kehityksen ja viranomaistehtä-
vien hoidon näkökulmasta. Periaatepäätöksen mukaan tällaisia arviointeja 
varten tulee perustaa vaalikaudeksi suppeat työryhmät, jotka kokoontuvat 
kerran vuodessa. Työryhmissä tulee olla edustettuina sekä omistajaohjaus-
osaston että ministeriöiden edustajat.

Omistajaohjausosaston edustajan mukaan strategisesta intressistä vas-
taava ministeriö ei useinkaan voi osallistua yhtiön ohjaukseen, koska sillä 
voi olla hallinnonalaan ja politiikkaan liittyviä sääntelytehtäviä. Tämän ta-
kia ohjaus on keskitetty omistajaohjausosastolle, mutta ministeriö asettaa 
yhtiötä koskevan strategisen intressin. 

Omistajaohjausosaston selvityksen mukaan on perustettu työryhmä, jo-
hon eri ministeriöiden edustajat ovat osallistuneet sen mukaan, minkä yhti-
ön strategista intressiä on käsitelty. Ryhmä on kokoontunut kahden vuoden 
välein. Periaatepäätöksessä edellytettiin ryhmien kokoontuvan vuosittain. 
Ryhmässä on valmisteltu strategisten intressien päivitystä koskevat esityk-
set vuosina 2013 ja 2015. Intressien muutoksista ovat vastanneet ministeri-
öt. Omistajaohjausosasto on vienyt ryhmän laatimat esitykset talouspoliitti-
sen ministerivaliokunnan päätettäväksi. Ministeriöiden ja valtioneuvoston 
kanslian omistajaohjausosaston välinen yhteistyö näyttää toteutuneen pe-
riaatepäätöksen hengen mukaisena, vaikka erillisiä suppeita työryhmiä ei 
olekaan perustettu.

Omistajaohjausosaston selvityksen mukaan ministeriöiden kanssa pi-
detään yhteyttä jatkuvasti ja asioita hoidetaan myös juoksevasti työryhmä-
työn ulkopuolella. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön edustajan 
mukaan ministeriön ja omistajaohjausosaston edustajat tapaavat puoli tu-
sinaa kertaa vuodessa ja lisäksi on muuta yhteydenpitoa.28 
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4 Onko strategista intressiä toteutettu 
valtion kannalta taloudellisesti?

Strategisen intressin toteuttamisesta valtiolle aiheutuneita kustannuksia ei 
kyetä tarkkaan arvioimaan. Puolet strategisen intressin yhtiöistä on sellai-
sia, että niiden koko toiminta liittyy strategiseen intressiin, ja useilla muil-
lakin yhtiöillä strategisen intressin osuus toiminnasta on merkittävä. Tä-
män vuoksi strategisen intressin hoidon kustannuksia ei voi selvästi erottaa 
yhtiöiden muusta taloudenpidosta. Useat yhtiöt myyvät valtiolle palveluja 
tai tavaroita markkinaehtoisesti, ja lisäksi viidellä yhtiöllä on mahdollisuus 
saada valtiolta korvausta strategisen intressin hoidosta. Korvaussummat 
ovat pieniä. Strategisen intressin yhtiöiden liiketoiminta on ollut pääsään-
töisesti kannattavaa.

4.1 Valtiolle aiheutuvaa kustannusta 
strategisen intressin hoidosta ei voida 
tarkkaan arvioida

Tarkastellut 21 strategisen intressin yhtiötä ovat erilaisia sen mukaan, missä 
määrin strateginen intressi kytkeytyy niiden toimintaan. Kymmenen yhtiön 
koko toiminta voidaan nähdä strategisen intressin toteutukseen liittyvänä. 
Lopuista yhtiöistä seitsemällä strategisen intressin toteutus kattaa merkit-
tävän osan liiketoiminnasta, kun taas neljällä taas intressin toteutus on ra-
jatumpi tai jopa melko vähäinen osa liiketoimintaa. Yhtiöt, joissa intressin 
toteutuksen osuus liiketoiminnasta on rajatumpaa, ovat Posti Group Oyj, 
VR-Yhtymä Oy, Suomen Rahapaja Oy ja jossain määrin myös Meritaito Oy.

Pääsääntöisesti strategisen intressin kustannukset ovat siis osa yhtiöiden 
yleistä kustannusrakennetta eivätkä ole erotettavissa yhtiön liiketoiminnan 
muista kuluista. Tämän vuoksi vain harvoissa yhtiöissä strategisen intressin 
aiheuttamat kustannukset ovat täsmällisesti arvioitavissa eikä valtiolle ai-
heutuvaa kustannusta strategisen intressin hoidosta voida tarkkaan arvioida. 

Niissä yhtiöissä, joissa strategisen intressin hoito oli erotettavissa muus-
ta toiminnasta, yhtiöissä oli selkeä käsitys intressin hoidon kustannuksis-
ta. Arviot perustuivat kustannuslaskentaan ja kirjanpitoon, ekonometri-
seen arvioon (Postin kirjepalvelujen yleispalveluvelvoitteen kustannukset) 
tai ohjaavan ministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen liiketaloudellises-
ti kannattamattoman toiminnan ylläpidosta. Näissä tapauksissa tunniste-
tut kustannukset olivat yhtiölle ja valtiolle liikevaihtoon verrattuna pienet,  
0,1–3,8 % liikevaihdosta.

Eri ohjaustasot (talouspoliittinen ministerivaliokunta, valtioneuvoston 
kanslian omistajaohjausosasto ja ministeriöt) ovat laatineet vaihtelevasti ar-
vioita strategisen intressin hoidon panostuksista ja kustannuksista. Valtio-
neuvoston kanslian omistajaohjausosasto ei ole laatinut arvioita tai laskelmia 
strategisen intressin hoidosta valtiontaloudelle aiheutuvista kustannuksis-
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ta tai hyödyistä. Omistajaohjausosasto arvioi kuitenkin yhtiökohtaisesti sen 
ohjausvastuulla oleville yhtiöille aiheutuvia kustannuksia. Kyseiset arviot 
eivät ole sisältäneet numeerisia arvioita kustannusten suuruudesta.

4.2 Valtio kattaa harvoissa tapauksissa 
strategisen intressin kustannuksia

Strategisen intressin hoidosta aiheutuvien kustannusten kattaminen ja kor-
vaaminen on toteutettu listaamattomissa valtionyhtiöissä erilaisin menette-
lyin ja yhtiön erityispiirteet huomioon ottaen. Useissa tapauksissa strategi-
sen intressin hoidosta aiheutuvat kustannukset katetaan tulorahoituksella, 
jolloin erillisiä valtion korvauksia ei tarvita.

Valtio korvaa strategisen intressin kustannuksia vain harvoissa yhtiöis-
sä, ja korvauksen määrä suhteessa liikevaihtoon on pieni. Näissä tapauksis-
sa valtion korvaustapaa voi pitää perusteiltaan selvänä ja pääosin läpinäky-
vänä. Yhtiöt, jotka saavat korvausta strategisen intressin toteuttamisesta, 
ovat Boreal Kasvinjalostus Oy, Meritaito Oy, Suomen Rahapaja Oy ja Suo-
men Siemenperunakeskus Oy. Näiden saamien korvausten määrä oli vuon-
na 2013 yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.

VR-yhtymä Oy:llä on liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sopimus, 
jonka mukaan VR vastaa tiettyjen kannattamattomien rataosuuksien lii-
kennöinnistä. Toisaalta VR:llä on yksinoikeus henkilöjunaliikenteen har-
joittamiseen Suomessa.

Posti Oyj:llä on postilain 33 §:n mukaan määriteltynä yleispalveluvel-
voitteen toteuttajana oikeus saada korvaus siitä osasta yleispalvelun net-
tokustannuksista, joka muodostaa tälle kohtuuttoman taloudellisen rasit-
teen. Kustannusten korvaamisesta päättää liikenne- ja viestintäministeriö 
Viestintäviraston laatiman nettokustannuslaskelman pohjalta. Postilain  
33 § mukaan muiden postiyritysten tulee osallistua näiden kustannusten kor-
vaamiseen yleispalvelun tarjoajalle ja korvauksen määräytymisestä ja perus-
teista säädetään erikseen lailla. Tätä lakia ei kuitenkaan ole toistaiseksi sää-
detty. Liikenne- ja viestintäministeriö on 30.10.2014 julkaissut tutkimuksen 
”Postiyritysten osallistuminen postin yleispalvelun kustannusten korvaami-
seen”, jossa arvioidaan vaihtoehtoisia malleja tukimaksujen keräämiseksi.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan sen yhtiöille maksamien korvausten 
osalta kustannusten kattamisen menettelyt ja periaatteet ovat selvät. Huolto-
varmuuskeskus ja yhtiöt päivittävät sopimukset ja korvaustasot määräajoin. 

Tarkastuksen selvityspyyntöön antamissaan vastauksissa kuusi yhtiötä 
piti kustannusten kattamismallia selkeänä, mutta kaksi yhtiötä (Posti Group 
Oyj ja Meritaito Oy) puolestaan esitti kritiikkiä rahoitusmallin toimivuudes-
ta. Kustannusten kattamismalli puuttui kahdelta yhtiöltä (Posti Group Oyj 
ja Suomen Lauttaliikenne Oy), joista toiselle koituu huomattava taloudelli-
nen rasite strategisen intressin hoidosta. 

Olisi asianmukaista, että eri ohjaustasot (talouspoliittinen ministeriva-
liokunta, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto ja ministeriöt) te-
rävöittäisivät tietoisuuttaan strategisen intressin toteutuksesta aiheutuvista 
kustannuksista sekä näkemystään kustannustenkattamisjärjestelmän käyt-
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töönotosta ja toimivuudesta erityisesti tilanteessa, jossa strateginen intressi 
aiheuttaa yhtiön toiminnalle huomattavan taloudellisen rasitteen.  

Valtio on useille yhtiöille tärkeä asiakas

Korvausten maksamisen lisäksi valtio on useille yhtiöille merkittävä pal-
velujen tai tuotteiden ostaja. Seitsemän yhtiötä totesi valtion kattavan osan 
strategisen intressin kustannuksista. Näistä neljä yhtiötä saa puhtaasti kor-
vauksia, ja muut totesivat valtion joko ostavan palvelut yhtiöltä, tai olevan 
yhtiön pääasiakas; jäänmurtotoiminnan, puolustusmateriaalin ja puolus-
tusvoimien ravitsemuspalvelujen kaltaiset hankinnat eivät ole varsinaisesti 
korvauksia strategisen intressin toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi. On yllättävää, ettei korvausta suoriteta sellaisillekaan yhtiöil-
le, joissa strategisen intressin toteuttaminen vaatii huomattavia pääomia ja 
on useissa tapauksissa liiketaloudellisesti kannattamatonta markkinaeh-
toisessa ympäristössä.

Valtio on olennainen asiakas ainakin viidelle yhtiölle: Arctia Shipping 
Oy, Leijona Catering Oy, Motiva Oy, Patria Oyj ja Suomen Lauttaliikenne Oy. 
Omistajayliopistot ovat olleet pääasialliset asiakkaat yliopistokiinteistöyhti-
öissä (Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, Suo-
men Yliopistokiinteistöt Oy). Lisäksi useat yhtiöt toimivat strategisen int-
ressin vuoksi täydellisessä tai lähes täydellisessä monopoliasemassa. Tämä 
parantaa yhtiön markkina-asemaa verrattuna tilanteeseen, jossa yhtiö toi-
mii kaupallisesti, toisin sanoen markkinaehtoisessa toimintaympäristössä.

4.3 Strategisen intressin yhtiöt toimivat 
kannattavasti

Valtion omistajapolitiikkaa koskevissa valtioneuvoston periaatepäätöksis-
sä 7.6.2007 ja 3.11.2011 on määritelty valtion yhtiöomistus ja omistuksen ta-
voitteet erityistehtäväyhtiöissä ja markkinaehtoisesti toimivissa yhtiöissä. 
Taloudelliset tavoitteet on määritelty erikseen erityistehtäväyhtiöille ja kau-
pallisesti toimiville yhtiöille. 

Strategisen intressin yhtiöistä erityistehtäväyhtiöitä ovat kolme yliopis-
tokiinteistöjä hoitavaa yhtiötä. Erityistehtäväyhtiöissä valtion omistajapo-
liittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen 
ja taloudelliseen kokonaistulokseen. Yhteiskunnallista ja taloudellista ko-
konaistulosta arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisil-
la kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä eli to-
teuttaa niitä tavoitteita ja tehtäviä, jotka tehtävänalan hallinnosta vastaava 
ministeriö on yhtiölle asettanut. 

Markkinaehtoisesti toimivissa yhtiöissä omistajaohjauksen tavoittee-
na on kulloinkin parhaan taloudellisen kokonaistuloksen saavuttaminen, 
jota arvioidaan kannattavuuden ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun 
perusteella. 
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Strateginen intressi ei aiheuttanut erityistehtäväyhtiöissä 
kustannuksia

Tarkastuksessa havaittiin, että kolme yhtiötä (Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, 
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy) lukeu-
tuu omistuksen perusteen mukaisesti strategisen intressin erityistehtäväyh-
tiöiksi. Yhtiöille ei ole aiheutunut strategisen intressin toteutuksesta kus-
tannuksia lukuun ottamatta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n mainitsemia 
vähäisiä matka- ja kokouskuluja, joten strategisen intressin toteuttamisella 
ei ole ollut kielteistä tulosvaikutusta. Yliopistokiinteistöyhtiöiden tulokseen 
myönteisesti vaikuttavana seikkana tuotiin esille valtio-omistuksen myön-
teinen vaikutus rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja ehtoihin, mutta arvi-
oita sen taloudellisesta merkityksestä ei ole tehty. Tarkastuksessa ei tullut 
esille strategisen intressin toteutuksesta aiheutuneita haittoja. 

Strategisen intressin yhtiöiden liiketulos on ollut pääsääntöisesti 
voitollinen

Kaupallisesti toimivien yhtiöiden kannattavuutta selvitettiin yhtiöistä esitet-
tyjen tunnuslukujen perusteella. Lähteinä käytettiin valtion omistajaohjauk-
sen vuosikertomuksia vuosilta 2011–2013 sekä hallituksen vuosikertomus-
ta vuosilta 2012 ja 2013. Kannattavuuden tunnuslukuina olivat liikevoitto, 
eli yrityksen liiketoiminnan tulos ennen rahoituseriä, ja liikevoittoprosent-
ti, eli liikevoiton suhde liikevaihtoon. 

Pörssinoteerattujen ja listaamattomien kaupallisesti toimivien yhtiöi-
den sekä erityistehtäväyhtiöiden liiketoiminta on ollut tarkasteltavana ai-
kana pääsääntöisesti kannattavaa. Valtioneuvoston kanslian ohjauksessa 
olevien listaamattomien, kaupallisesti toimivien, strategisen intressin yhti-
öiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 6 325 miljoonaa euroa, ja se on pie-
nentynyt hienoisesti vuoden 2012 noin 6 431 miljoonasta eurosta. Vuonna 
2013 kolmen (2012 yhden ja 2011 neljän) strategisen intressin yhtiön liike-
voitto oli negatiivinen. Strategisen intressin yhtiöiden keskimääräinen lii-
kevoitto vuonna 2013 oli 8,4 %. Vuonna 2012 liikevoitto oli 8,04 %. Kannat-
tavuutta arvioitiin liikevoittojen summan suhteella liikevaihtojen summaan 
(vaihtoehtoisesti liikevaihdoilla painotettujen liikevoittoprosenttien sum-
man suhteella liikevaihtojen summaan). Liikevoiton tarkastelua toimialo-
jen sisällä ei tehty yhtiöiden vähäisen lukumäärän vuoksi.

Yleisesti ottaen liikevoiton alle 10 %:n arvoja voidaan pitää tyydyttävi-
nä ja yli 10 %:n arvoja hyvinä.29 Liikevoiton tasosta ei kuitenkaan voi tehdä 
mekaanisia päätelmiä tuloksen hyvyydestä, koska yhtiökohtaiset ja toimi-
alakohtaiset erot voivat olla suuria. Huomionarvoista on, että strategisen 
intressin erityistehtäväyhtiöt eli yliopistokiinteistöyhtiöt (valtion omistus  
33,3 %, omistajayliopistojen omistus 66,7 %) ylsivät tarkasteltavana ajanjak-
sona jopa yli 40 %:n liikevoittoon. Yhdeksän yhtiötä (43 %) kasvatti tulostaan 
ja kahdentoista yhtiön (57 %) liiketulos heikkeni vuosien 2012 ja 2013 välillä.
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Taulukko 3: Liikevaihto ja liikevoitto v. 2011–2013 strategisen intressin 
omaavissa kaupallisissa ja erityistehtäväyhtiöissä (miljoonaa euroa). Lähteet: 
Omistajaohjausosaston vuosikertomukset 2011–2013 (pörssiyhtiöt ja listaamattomat 
valtionyhtiöt), hallituksen vuosikertomus 2012–2013 (erityistehtäväyhtiöt).

Pörssiyhtiöt Listaamattomat 
valtionyhtiöt

Erityistehtävä- 
yhtiöt Yhteensä

Vuosi 2013

Liikevaihto (1000 €) 25 918 6 325 786 33 029

Liikevoitto (1000 €)   2 335    271 176   2 782

    Liikevoitto-% 9,0 4,3 22,3 8,4

Vuosi 2012

Liikevaihto (1000 €) 26 461 6 431 755 33 647

Liikevoitto (1000 €)    2 218      306 184   2 708

    Liikevoitto-% 8,4 4,7 24,4 8,0

Vuosi 2011

Liikevaihto (1000 €) 23 839 6 667 n/a 30 506

Liikevoitto (1000 €)   2 587     206 n/a   2 793

    Liikevoitto-% 10,9 3,1 n/a 9,2

Strategisen intressin vaikutus ei näy taloudellisessa raportoinnissa 

Arvioitaessa omistaja-arvon pitkäjänteistä kasvua kuvaavia tietoja havait-
tiin, ettei omistajaohjausosaston vuosikertomuksessa ole esitetty määri-
telmää omistaja-arvolle tai toimintamallia omistaja-arvon luomiseen, ja oli 
epäselvää, mitkä toimet tuli katsoa omistaja-arvoa lisääviksi toimenpiteik-
si. Vuosikertomuksessa raportoitiin taloudellista kehitystä ja tilaa sekä yri-
tysvastuuta käsitteleviä tietoja. Omistajaohjausosaston vuosikertomuksen 
ja hallituksen vuosikertomuksen sisällöstä ei käynyt ilmi, huomioidaanko 
strateginen intressi esimerkiksi alhaisempana tuotto- tai tuloutusvaatimuk-
sena, ja poikkeaako vaatimus strategisen intressin omaavissa erityistehtä-
väyhtiöissä siitä, mikä listaamattomissa valtionyhtiöissä ja pörssiyhtiöis-
sä on käytäntönä. 
Salkkuyhtiöiden perustietojen yhteydessä esitetään Valtion tuotto 2009–
2013 -tieto (CAGR, compound aggregate growth rate), jonka laskentakaava 
on esitetty Julkaisun tietolähteet -osiossa. Tätä tunnuslukua ei ole kuiten-
kaan laskettu erityistehtäväyhtiöille. Erityistehtäväyhtiöiden omistajapoliit-
tisten tavoitteiden saavuttamista arvioidaankin ensisijaisesti sen perusteella, 
minkälaisilla kustannuksilla yhtiö toteuttaa sille annetun yhteiskunnalli-
sen palvelutehtävän. Lisäksi salkkuyhtiöitä koskevat perustiedot on esitet-
ty ainoastaan tarkasteltavan vuoden osalta, jolloin vertailu eri vuosien vä-
lillä ei ole mahdollista.
Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto on palautteessaan toden-
nut, että kaupallisen yhtiöomistuksen osalta omistaja-arvoa mitataan sal-
kun kehityksen kautta, mikä muodostuu pörssiyhtiöiden markkina-arvon 
kehityksestä ja kerran vuodessa tarkastellusta listaamattomien yhtiöiden 
kirjanpitoarvosta. Koska kaupalliset yhtiöt kilpailevat itsenäisesti markki-
noilla, ei valtio-omistaja ole nähnyt perustetta tuottovaatimuksen muut-
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tamiseen omistuksen perusteena olevien strategisten intressien vuoksi. 
Kasvua kuvaava CAGR-tunnusluku soveltuu itsenäisesti markkinoilla kil-
pailevien yhtiöiden tarkasteluun, ei niinkään erityistehtäväyhtiöiden, joi-
den tehtäviin kuuluu valtion nimeämän yhteiskunnallisen palvelutehtävän 
toteuttaminen. Näissä tilanteissa osaa kustannuksista ei välttämättä rahas-
teta asiakkaalta ja oleellista on minkälaisen hinnan valtio tilaajana maksaa.

4.4 Valtion omistuksen muut taloudelliset 
vaikutukset

Yhtiöiden asema valtion strategisen intressin yhtiönä voi vaikuttaa niiden 
kustannuksiin tai tuottoihin myös välillisesti. Nämä hyödyt tai haitat eivät 
kuitenkaan sinänsä liity strategiseen intressiin vaan valtion omistukseen 
yleensä. Yhtiöt toivat selvityksissään esille erilaisia valtion omistuksesta 
koituvia hyötyjä tai haittoja. Valtion omistus voi esimerkiksi tuoda yhtiölle 
uskottavuutta vienti- tai rahoitusmarkkinoilla. Pääomavaltaisissa yhtiöissä 
valtion osallistuminen voi tuottaa taloudellista hyötyä vierasta pääomaa han-
kittaessa. Strategisen intressin yhtiö voi saada myös vahvan tai lähes mono-
poliaseman markkinoilla. Lisäksi intressin toteuttaminen voi kehittää yhti-
össä osaamista, joka tuottaa taloudellista hyötyä muussa liiketoiminnassa.

Pörssiyhtiöissä valtion omistusosuuden säilyttäminen voi rajoittaa yh-
tiön osakkeen likviditeettiä osakemarkkinoilla ja vaikuttaa yhtiön markki-
na-arvoa alentavasti. Valtion omistusosuuden tason määrittely voi rajoittaa 
yhtiön strategista liikkumavaraa, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti markki-
na-arvoon.
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5 Miten hyvin strategisten intressien 
toteutuminen tiedetään ja 
raportoidaan?

Suurin osa strategisista intresseistä raportoinnista on raportointia yhtiöiden 
taloudellisesta toiminnasta. Raportointi strategisten intressien hoitamises-
ta tai toteutumisesta on niukkaa ja rajoittuu lähinnä tapauksiin, joissa yhti-
öille on asetettu erityisvelvoitteita. Strategisista intresseistä raportoidaan 
erikseen myös silloin, kun niitä on tarvetta päivittää. Tarkastuksen perus-
teella ei voida sanoa, miten hyvin valtion strateginen intressi on toteutunut 
yhtiöissä kokonaisuutena. Ministeriöiden omien arvioiden mukaan intres-
si on toteutunut lähes poikkeuksetta, mutta arvioiden tueksi ei ole tuotet-
tu dokumentoitua tietoa.

5.1 Raportointi strategisen intressin yhtiöistä 
on pääasiassa taloudellista

Valtion strategiset intressit liittyvät pääasiassa huoltovarmuuteen, eli pyr-
kimykseen turvata tietyt yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömät 
toiminnot myös poikkeusoloissa, ja strategisen intressin yhtiöt ovat osa jär-
jestelmää, jossa huoltovarmuutta tai muita strategisiksi katsottuja tavoit-
teita toteutetaan. Ei voida kuitenkaan olettaa, että yhtiöiden toiminnasta 
raportoimalla voitaisiin muodostaa kokonaiskuvaa huoltovarmuudesta tai 
jonkun politiikkalohkon tilasta. Yhtiöt toimivat kaupallisesti ja raportoi-
vat toiminnastaan sen mukaisesti. Strateginen intressi voi sisältyä yrityk-
sen yleisiin tavoitteisiin, jolloin se ei käy erillisenä asiana raportoinnista 
suoraan ilmi. Strategisen intressin rooli raportoinnissa voi myös vaihdel-
la riippuen esimerkiksi siitä, miten suuren tai erillisen osan yhtiön toimin-
nasta sen hoito muodostaa.

Raportointia tarkasteltaessa on hyvä erottaa kaksi asiaa: raportointi yh-
tiön toiminnasta ja raportointi strategisen intressin hoidosta. Käytännös-
sä raportointi kuitenkin on pääosin raportointia yhtiöiden toiminnasta, jo-
hon strategisten intressien hoito sisältyy.

Yhtiöt raportoivat intressin hoidosta osana vuosittaista toimintakerto-
mus- ja tilinpäätösraportointia. Raportointi on pääasiassa taloudellista ja 
vain muutamat yhtiöt raportoivat intressin hoidosta erikseen. Ministeri-
öiden raportointikäytännöt eivät ole yhtenäiset. Valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjaus raportoi ohjaamistaan yhtiöistä hallitukselle KTS-katsa-
uksissa suoraan ja osana omistajaohjauksen vuosikertomusta. Hallitus ra-
portoi valtion yhtiöomistuksista eduskunnalle osana vuosikertomustaan. 
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Eduskunta

Vuosikertomus Hallitus
Talpo

Omistaja- 
ohjausosaston 
vuosikertomus

Raportointi  
talouspoliittiselle 
ministerivaliokunnalle

VNK 
Omistajaohjausosasto

Työryhmät

VMTEM

MMM PLM

LVM

Viestintävirasto
Huoltovarmuuskeskus

Pörssiyhtiön raportointi

Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus

Pörssiyhtiöt
Yhtiöt

Raportointi  
ministeriöille

Postin  
raportointi

Kuvio 3: Raportointi strategisen intressin yhtiöiden toiminnasta.

Strategisen intressin toteutumisen raportointitapoja on useita

Strategisen intressin yhtiöiden toiminnasta ja strategisista intresseistä rapor-
toinnissa voidaan periaatteessa erottaa seuraavat raportointitavat (kuvio 3):

 – yhtiön raportointi strategisesta intressistä ministeriölle, valtioneu-
voston kanslialle ja intressin toteutumista seuraavalle virastolle tai 
sopimuskumppanille 

 – ministeriöiden raportointi valtioneuvoston kanslialle tai muille toi-
mijoille

 – valtioneuvoston kanslian raportointi hallitukselle
 – hallituksen raportointi eduskunnalle.

Lähes kaikki selvityspyyntöön vastanneet yhtiöt ilmoittivat raportoivansa 
strategisen intressin toteutumisesta intressistä vastaavalle ministeriölle osa-
na yhtiön vuosittaista toimintakertomus- ja tilinpäätösraportointia. Kahden 
yhtiön vastauksissa intressin raportointia ei mainittu, mutta nekin ilmoit-
tivat raportoivansa toiminnastaan ministeriölle. Raportointi osana toimin-
takertomus- ja tilinpäätösraportointia voidaan katsoa riittäväksi, jos yhtiön 
toiminta on kokonaan tai lähes kokonaan strategisen intressin toteuttamista. 

Lisäksi eräillä yhtiöillä on erityisiä raportointivelvoitteita. Liikenne- ja 
viestintäministeriön mukaan VR raportoi sille julkisen palvelun velvoitteen 
osalta henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskevan sopimuksen toteutu-
misesta. Posti raportoi Viestintävirastolle postilain mukaisten velvoitteiden 
täyttämisestä. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yhtiöt rapor-
toivat strategisen intressin toteutumisesta ministeriölle erikseen.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan sille raportoivat vuosittain Boreal 
Kasvinjalostus ja Suomen Siemenperunakeskus. Viljojen varmuusvarastoin-
nista raportoivat Huoltovarmuuskeskuksen sopimuskumppanit kahdesti 
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vuodessa. Pörssiyhtiöt Fortum ja Neste raportoivat Huoltovarmuuskeskuk-
selle polttoaineiden velvoitevarastoinnista ja Vapo turpeen turvavarastoista.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston mukaan yhtiöt eivät ra-
portoi omistajaohjausosastolle strategisesta intressistä erikseen, vaan yhti-
öiden raportointi on taloudellista raportointia. Pörssiyhtiöitä koskevan lain-
säädännön mukaan ne eivät edes voi raportoida erikseen jollekin omistajalle. 
Pörssiyhtiöiden vuosikertomusraportoinnissa (2013) ei ollut erillisiä mai-
nintoja valtion strategisista intresseistä.30 Pörssiyhtiöissä valtion strategi-
nen intressi kytkeytyy omistajaohjausosaston mukaan omistuksen tasoon.

Omistajaohjausosaston mukaan tarve vaatia strategisen intressin erillis-
raportointia on ensisijaisesti ministeriöillä. Omistajaohjausosaston mukaan 
strategisen intressin toteutumista seurataan osana yhtiökohtaista ohjausta 
ja muutostarpeista keskustellaan intressistä vastaavan ministeriön kanssa.

Ministeriöillä ei ole yhtenäisiä raportointikäytäntöjä 

Strategisista intresseistä vastaavien ministeriöiden raportointikäytännöt 
poikkesivat toisistaan. Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti raportoivansa 
hallinnonalansa yhtiöiden intressin toteutumisesta vuosittain omistajaohja-
usosastolle yhtiökohtaisten KTS-katsausten avulla. Myös puolustusminis-
teriö ilmoitti raportoivansa hallinnonalansa yhtiöiden osalta säännöllisesti 
omistajaohjausosastolle. Valtiovarainministeriö ilmoitti raportoivansa yli-
opistokiinteistöyhtiöiden osalta talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 
sekä hallituksen vuosikertomukseen. (VM on vastannut myös yliopistokiin-
teistöjen ohjauksesta.) Valtiovarainministeriö ei raportoi erikseen intressin 
toteutumisesta Rahapajan osalta, mutta se järjestää rahahuoltoon liittyvän 
kolmikantakokouksen Suomen Pankin ja Rahapajan kanssa vuosittain. Lii-
kenne- ja viestintäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö eivät vastanneet 
raportointia koskeviin kysymyksiin, mistä voinee päätellä, että ne eivät ra-
portoi erikseen strategisen intressin yhtiöistä omistajaohjaukselle. Kysei-
set ministeriöt pitävät kuitenkin yhteyttä omistajaohjausosaston kanssa ja 
valmistelevat talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle menevät muistiot 
intressien päivitysprosessin yhteydessä.

Ministeriöt raportoivat omissa toimintakertomuksissaan myös niistä po-
litiikka-alueista tai toiminnoista, joihin valtion strategiset intressit kohdis-
tuvat. Lisäksi ministeriöt raportoivat toimintansa tuloksellisuudesta osana 
hallituksen vuosikertomusta.

Ministeriöillä ei ole yhtenäisiä käytäntöjä raportoida strategisista intres-
seistä tai vaatia yhtiöitä raportoimaan niistä. Raportointi on lähinnä talou-
dellista ja toteutuu osana muuta raportointia. Käytännöt vaihtelevat toimi-
alan, yhtiön ja intressin luonteen mukaan. 

Omistajaohjausosasto raportoi hallitukselle suoraan ja osana 
omistajaohjauksen vuosikertomusta

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto raportoi ohjaamiensa yh-
tiöiden toiminnasta osana julkaisemaansa vuosikertomusta.31 Vuosikerto-
muksessa on esitetty yhtiökohtainen 1–3 sivun mittainen kuvaus valtion 
omistamista yhtiöistä. Kuvauksen tietosisältönä on omistusintressin tai eri-
tyistehtävän kuvaus, valtion omistusosuus, yhtiön avainhenkilöt sekä yhtiön 
taloudelliset tunnusluvut. Kuvauksen tekstiosassa on yleiskuvaus yhtiöstä, 
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sen taloudellisesta tilanteesta sekä yritysvastuusta.
Valtioneuvoston kanslia esittää lisäksi strategisen intressin yhtiöitä kos-

kevat ns. KTS-katsaukset kahdesti vuodessa talouspoliittiselle ministeriva-
liokunnalle. Katsauksissa raportoidaan valtion osakeomistuksen kokonaisti-
lanteesta sekä raportointikaudella tapahtuneista mahdollisista omistuksen 
muutoksista ja meneillään olevista muutosprojekteista. Katsauksissa rapor-
toidaan myös valtion suoraan omistaman pörssisalkun kehitys, valtion osa-
kemyynnit ja sijoitukset sekä valtion saama voitonjako. Raportissa on esi-
tetty jokaisen yhtiön osalta myös omistuksen peruste eli valtion strateginen 
intressi yhtiössä. Katsausten sisältö on kehittynyt viime vuosien aikana jä-
sentyneempään ja helpommin luettavaan muotoon.32

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston mukaan strategisesta 
intressistä vastaavat ministeriöt ovat raportoineet intressien ajantasaisuu-
desta talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle osana intressien päivitys-
prosessia. Valiokunnalle laadittavan muistion kutakin strategista intressiä 
koskeva taustoitus ja perustelut ovat siitä vastaavan ministeriön laatimia. 
Strategisiin intresseihin vaikuttavia tekijöitä seurataan myös juoksevasti. Jos 
nopeasti muuttuneet olosuhteet edellyttävät intressin määrittelyn muutta-
mista, voidaan muutos valmistella joustavasti työryhmissä ja päätös tehdä 
talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.33

Omistajaohjauksella on periaatteessa hyvät mahdollisuudet saada ja 
analysoida tietoa strategisen intressin yhtiöiden toiminnasta. Omistajaoh-
jaus raportoi yhtiöistä suoraan hallitukselle ja erikseen omassa vuosiker-
tomuksessaan. Raportointi on pääasiassa taloudellista. Strategisista intres-
seistä raportoidaan erikseen lähinnä silloin, kun niitä on tarvetta päivittää. 
Myös ministeriöt osallistuvat tähän raportointiin valmistelemalla intresse-
jä koskevat muistiot.

Hallitus raportoi valtion yhtiöomistuksista eduskunnalle osana 
vuosikertomustaan

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on nostanut esille valtion yhtiöomistus-
ta koskevan raportoinnin mietinnöissään (TrVM 1/2009 vp, TrVM 11/2010 
vp, TrVM 4/2012 vp ja 7/2014 vp).

Valiokunnan mietinnössä 7/2014 vp todettiin, että koska valtion yh-
tiövarallisuus ei kuulu talousarvioon sisältyvään valtiontalouteen, antaa 
hallituksen vuosikertomukseen sisältyvä raportointi eduskunnalle hyvän 
mahdollisuuden saada tietoa ja käyttää valvontavaltaa myös talousarvion 
ulkopuolisen valtiontalouden osalta. Valtion yhtiöomistusta koskeva rapor-
tointi on nykyisin sisällytetty hallituksen vuosikertomuksen ensimmäiseen 
osaan. Lisäksi omistajaohjaus julkaisee oman vuosikertomuksen ohjaukses-
saan olevista yhtiöistä. 

Hallituksen vuosikertomuksessa 2013 on käsitelty lyhyesti valtioneuvos-
ton kanslian omistajaohjauksessa olevista yhtiöistä pörssinoteeratut yhtiöt, 
kun taas muiden kaupallisesti toimivien yhtiöiden tiedot löytyvät omista-
jaohjausosaston vuosikertomuksesta. Tarkastusvaliokunta piti mietinnös-
sään tärkeänä, että jatkossa valtion koko yhtiöomaisuudesta raportoitaisiin 
hallituksen vuosikertomuksessa. Raportoinnin sisältöä tulisi myös uudis-
taa, sillä se ei nykymuodossaan vastaa eduskunnan tietotarpeita. Valiokun-
ta ei ollut tyytyväinen vuoden 2013 hallituksen vuosikertomuksen tapaan 
käsitellä valtionyhtiöitä.34
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Vuoden 2014 hallituksen vuosikertomuksessa on kuvattu valtion omis-
tajaohjauksen päätöksentekoa ja organisoitumista, raportoitu valtionyhtiöi-
den yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, kaupallisesti toimivien yhtiöiden 
taloudellisesta kehityksestä, hallitusvalinnoista sekä yritysvastuusta ja pal-
kitsemisesta. Yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta raportoitaessa todetaan, 
että osassa valtionyhtiöitä on ministeriöiden asettama strateginen intressi.

Valtion yhtiöomistusten raportointi vuodesta 2013 vuoteen 2014 on tiivis-
tynyt huomattavasti, ja päällekkäisyys valtion omistajaohjauksen vuosiker-
tomuksen kanssa on vähentynyt. Myös esitystapa on kehittynyt. Raportissa 
on osio, jossa kerrotaan yhtiöomistuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuu-
desta. Asioita ei enää kuvata vain yhtiökohtaisesti, vaan esitys on jaettu tee-
moihin. Muutosten takia hallituksen raportointi valtion yhtiöomistuksista 
on kehittynyt lukijaystävällisempään suuntaan.

5.2 Strategisten intressien toteutumista ei 
voitu arvioida

Tarkastuksen tavoitteena ei ollut arvioida strategisen intressin toteutumis-
ta, mutta tarkastuksessa selvitettiin, ovatko ministeriöt tuottaneet doku-
mentoitua tietoa toteutumisesta. Tarkastuksen perusteella ei voida sanoa, 
miten hyvin valtion strateginen intressi on toteutunut valtionyhtiöissä ko-
konaisuutena. Ministeriöiden omien arvioiden mukaan strateginen intres-
si on toteutunut lähes poikkeuksetta, mutta ministeriöt eivät ole tuottaneet 
intressien toteutumisesta dokumentoitua tietoa.

Valtioneuvoston kanslia toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamas-
saan palautteessa, että valtion strateginen intressi jollain tietyllä toimialal-
la voi olla laajempi kuin se intressi, joka toteutuu jonkin tietyn yhtiön omis-
tuksen kautta. Tämä kokonaisintressi voi toteutua eri keinoin, esimerkiksi 
lainsäädännön kautta. Eri ministeriöt arvioivat todennäköisesti tätä koko-
naisintressiä eri tavoin, eivätkä nämä tavat ole välttämättä yhteismitallisia. 
Tämä heijastuu yksittäisistä yhtiöistä tehtäviin arvioihin. Tässä tilanteessa 
omistajaohjaus katsoo strategista intressiä omistamisen perusteena. Ohja-
uksen tavoitteena on varmistaa yhtiön hyvä taloudellinen tulos, joka turvaa 
intressin toteutumista.

Maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö ja valtiovarainmi-
nisteriö arvioivat, että valtion strategiset intressit ovat toteutuneet niiden 
hallinnonaloilla toimivien yhtiöiden osalta. Edellä mainitut ministeriöt esit-
tivät yleensä myös jonkin perustelun arvionsa tueksi. Myös työ- ja elinkei-
noministeriö arvioi, että valtion strategiset intressit ovat toteutuneet sen 
hallinnonalan yhtiöiden osalta. Pörssiyhtiöiden osalta ministeriö siirsi arvi-
ointivastuun omistajaohjausosastolle. Liikenne- ja viestintäministeriö siir-
si vastuun intressin toteutumisen arvioinnista Postin osalta Viestintäviras-
tolle ja muiden yhtiöiden osalta omistajaohjaukselle.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen mukaan jo omistaminen 
sinänsä voi toteuttaa määriteltyä strategista intressiä. Lähtökohtana on, et-
tä intressi ei toteudu sääntelyn vaan nimenomaan omistajaohjauksen kaut-
ta. Yhtiöomistuksen kautta intressit on voitu hoitaa taloudellisesti ja tehok-
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kaasti. Intressien hoitaminen muussa organisaatiomuodossa ei ehkä olisi 
edes mahdollista ja sitoisi liikaa julkista rahaa. Strategisen intressin tarkoi-
tuksenmukainen toteutuminen edellyttää kuitenkin yhtiön liiketoiminnan 
terveyttä. Hyvä taloudellinen tulos antaa resurssit intressin hoitoon silloin-
kin, kun valtio ei ole valmis sitä kompensoimaan. 

Tiedonmuodostuksen tavat vaihtelevat – ministeriöt arvioivat 
yhtiöiden selviytyneen hyvin 

Saatujen selvitysten perusteella vain osa strategisen intressin yhtiöistä ra-
portoi erikseen strategisten intressien toteutumisesta ministeriöille. Suu-
rin osa yhtiöistä raportoi vain toimintakertomuksissa ja tilinpäätöksissä. 
Myös ministeriöiden menettelyt tiedon hankinnan ja raportoinnin suh-
teen vaihtelevat. 

Vastausten perusteella strategisesta intressistä vastaavilla ministeriöillä 
oli lähes kaikkien yhtiöiden osalta käytössä menettelyjä, joiden avulla han-
kitaan tietoa yhtiön toiminnasta ja sitä kautta myös intressin toteutumises-
ta. Menettelyt tosin perustuivat useissa tapauksissa ministeriön ja yhtiön 
väliseen epäviralliseen ja ei-dokumentoituun yhteydenpitoon. Ministeriöt 
ilmoittivat lähes poikkeuksetta, että yhtiö on hoitanut strategista intressiä 
hyvin, eli ministeriöillä vaikuttaa olevan käsitys intressin toteutumisen as-
teesta. Pörssiyhtiöiden (Finnair, Fortum ja Neste) osalta menettelyjä ei sel-
vitetty. Alla on kuvattu selvityspyyntöihin saatujen vastausten perusteella 
eri ministeriöiden menettelyjä tiedon hankkimiseksi yhtiöiden toiminnas-
ta ja intressien toteutumisesta.35

Maa- ja metsätalousministeriöön on perustettu ministeriön sisäinen 
työryhmä, joka hoitaa strategisiin intresseihin liittyviä asioita ja vastaa yh-
tiökohtaisen KTS-raportoinnin valmistelusta. Ministeriö soveltaa samo-
ja menettelyjä kaikkiin oman hallinnonalansa yhtiöihin. Tätä voi pitää hy-
vänä käytäntönä.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ministeriön edustaja on nimitetty 
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston työryhmään, jossa on kä-
sitelty strategisia intressejä. Muita menettelyjä ministeriö ei energiayhtiöi-
den osalta nimennyt. Fingridin osalta ministeriön energiaosasto ja Fingrid 
järjestävät 1–2 kertaa vuodessa tapaamisia, joissa keskustellaan keskeisistä 
yhtiön tehtäviin kuuluvista ajankohtaisista asioista. Motivan osalta minis-
teriöllä ei ole erityistä seurantaa, mutta seurantaa tehdään hanketoiminnan 
johto- ja ohjausryhmien kautta. Koska suurin osa Motivan toiminnasta liit-
tyy ministeriön mukaan strategiseen intressiin, antaa tieto yhtiön toiminnas-
ta kuvan myös intressin hoidosta. (Motiva Oy toimii julkisista hankinnoista 
annetun lain 347/2007 mukaisena sidosyksikkönä, jonka merkittävimmät 
asiakkaat ovat ministeriöt ja muu valtionhallinto.)

Valtiovarainministeriön mukaan yliopistokiinteistöyhtiöiden osalta tie-
donmuodostuksen tapoja ovat yhtiön vuosikertomus ja raportointi yhtiö-
kokouksessa, kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhteistyöryhmä sekä eril-
linen raportointi hallituksen vuosikertomusta varten. Rahapajalle asetetun 
intressin toteutumista ministeriö seuraa ja arvioi pitämällä yhtiöön sään-
nöllisesti yhteyttä mm. kokousten muodossa. Rahahuoltoa koskien on pi-
detty valtiovarainministeriön johdolla kolmikantakokous Suomen Pankin 
ja Suomen Rahapaja Oy:n kanssa kaksi kertaa vuodessa. Valtiovarainminis-
teriön mukaan se on myös arvioinut säännöllisesti Rahapajan strategisen 
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intressin olemassaoloa ja sen perusteita valtioneuvoston kanslian omista-
jaohjausosaston kanssa.

Puolustusministeriön mukaan se seuraa Leijona Cateringin toimintaa 
osana hallinnonalan tulosraportointia. Puolustusvoimat raportoi säännöl-
lisesti ministeriölle Leijona Cateringin ja puolustusvoimien välisen kump-
panuusyhteistyön kehittymisestä osana vuosittaista tulosraportointia. Puo-
lustusministeriön mukaan sen yhteydenpito Patriaan on jatkuvaa osana 
ydintoimintoja.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei kertonut Postia lukuun ottamatta yh-
teydenpidosta yhtiöihin. Ministeriö katsoi, että yhtiöiden raportointia ja 
ohjausta koskeviin kysymyksiin vastaaminen kuuluu omistajaohjaukselle. 
Ministeriön ja yhtiöiden välisestä yhteydenpidosta saatiin kuitenkin tietoa 
yhtiöille lähetetyn selvityspyynnön avulla. Selvityksissä nousi esiin tiedon-
muodostuksen tapoina mm. tapaamiset omistajaohjaustiimin ja yhtiön hal-
lituksen välillä, yhtiöstä tehdyt erillisselvitykset sekä raportointi omistaja-
ohjaajalle, Viestintävirastolle ja ministeriölle.

Tiedonmuodostuksen tavat ja keinot vaihtelevat siis sekä ministeriöittäin 
että yhtiöittäin eikä strategisen intressin asettaneilla ministeriöillä ole yhte-
näisiä menettelyjä tiedon hankkimiseksi strategisen intressin toteutumises-
ta. Ministeriöt arvioivat yhtiöiden selviytyneen hyvin strategisten intressien 
hoidossa, mutta ne eivät esittäneet arvioidensa tueksi dokumentoitua tietoa.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto toteaa tarkastuskerto-
musluonnoksesta antamassaan palautteessa, että strategiset intressit liittyvät 
valtion perustehtäviin, jotka voivat myös muuttua ajan kuluessa. Yhtiöiden 
omistaminen on yksi osa intressien hoidon keinovalikoiman kokonaisuut-
ta. Kokonaisuuden osaa koskeva raportointi ei siten ole ongelmatonta. Ar-
vio intressien toteutumisen kokonaisuudesta ja omistuksen osuudesta sii-
nä on tehtävissä vain intresseistä vastaavien ministeriöiden kokonaisarvion 
kautta. Siltä osin kuin yhtiöitä koskeva raportointi on tehtävissä, se voidaan 
toteuttaa osana KTS-menettelyä.
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6 Onko valtioyhtiöiden määrittely 
strategisen intressin yhtiöiksi 
tarkoituksenmukaista?

Tarkastuksen perusteella voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, että val-
tiolla on erikseen määritelty lista strategisen intressin yhtiöistä sekä niil-
le määritetyt intressit ja että ministerit voivat käsitellä listaa kokonaisuu-
tena talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Tarkastuksen perusteella 
voi kuitenkin pohtia, ovatko kaikki nykyisellä strategisen intressin yhtiöi-
den listalla olevat yhtiöt siellä perustellusti.

6.1 Strateginen intressi omistuksen 
perusteena on tarkoituksenmukainen

Valtionyhtiöiden luokittelussa valtion omistamat yhtiöt on siis jaettu yhtiö-
ryhminä kaupallisesti toimiviin yhtiöihin ja erityistehtäväyhtiöihin. Kaupal-
lisesti toimivat yhtiöt jaetaan valtion omistusperusteen pohjalta sijoittaja-
intressin ja strategisen intressin yhtiöihin.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kaupallisesti toimivien val-
tionyhtiöiden joukossa on useita sellaisia yhtiöitä, joihin valtiolla on strate-
ginen intressi. Strategisen intressin merkitys ilmenee ensisijaisesti valtion 
omistusosuutta ja omistajastrategiaa koskevassa päätöksenteossa. Joissa-
kin yhtiöissä intressin turvaaminen edellyttää valtion pysymistä ainoana 
omistajana. Useimmissa yhtiöissä intressi ei edellytä valtion yksinomistus-
ta vaan sellaista omistusosuutta ja vaikutusvaltaa, jolla strategisen intressin 
toteutumista voidaan edistää ja sen vaarantuminen tarvittaessa estää. Tar-
kastuksen perusteella yhtiöiden hoitamien strategisten intressien merki-
tys kuitenkin vaihtelee elintärkeiden toimintojen turvaamisesta jopa mar-
ginaalisiksi katsottaviin tehtäväalueisiin saakka.

Strategisen intressin yhtiöiden listaa on päivitetty 

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päättää siitä, mitkä yh-
tiöt määritellään strategisen intressin yhtiöiksi ja mitkä niiden intressit 
ovat. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto valmistelee määrit-
telyjä yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Strategisen intressin yhtiöiden 
listalta on poistunut vuosina 2012–2014 yhteensä neljä yhtiötä ja listalle on 
tullut yksi yhtiö. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan perustelumuisti-
ossa esitetään sekä kriteerit yhtiöiden aseman muutokselle että kunkin yh-
tiön strateginen intressi.

Strategisen intressin yhtiön asema voidaan myös purkaa talouspoliitti-
sen ministerivaliokunnan päätöksellä. Perustelut esitetään perustelumuis-
tiossa. Menettely perustuu omistajaohjausosaston ylläpitämään käsittely-
järjestykseen, jossa omistajaohjausosasto yhteistyössä intressistä vastaavan 
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ministeriön kanssa laatii esityksen perusteluineen talouspoliittiselle minis-
terivaliokunnalle. Esimerkiksi kun Ekokem Oy poistettiin listalta, poisto pe-
rusteltiin lyhyesti omistajaohjausosaston 26.6.2013 päivätyssä muistiossa.36

Ministeriöt pitävät strategisen intressin hoitoa yhtiöiden kautta 
tarkoituksenmukaisena

Strategisista intresseistä vastaavien ministeriöiden ja omistajaohjausosas-
ton selvityksissä todettiin poikkeuksetta, että valtion strategisten intressien 
hoitaminen määrittelemällä kaupallisesti toimivia yhtiöitä strategisen int-
ressin yhtiöiksi on tarkoituksenmukaista. Ministeriöt eivät kuitenkaan pe-
rustelleet kantaansa tarkoituksenmukaisuudesta.

Omistajaohjausosaston mukaan jo omistaminen sinänsä voi toteuttaa 
strategista intressiä ja lähtökohtana on, että intressi ei toteudu sääntelyn 
vaan nimenomaan omistajaohjauksen kautta. Yhtiöomistuksen kautta int-
ressit on voitu hoitaa taloudellisesti ja tehokkaasti. Vastaavien intressien 
hoitaminen muussa organisaatiomuodossa ei ehkä olisi edes mahdollista 
tai sitoisi julkisia varoja tavalla, johon ei olisi varaa. 

Myös Huoltovarmuuskeskuksen mukaan strategisen intressin hoito yh-
tiöomistuksen kautta on toimiva ja tarkoituksenmukainen osa huoltovar-
muuden turvaamista. Pääsääntöisesti huoltovarmuussyistä valtion mää-
räysvallassa olevat toimijat harjoittavat liiketoimintaa täysin kaupallisilla 
ehdoilla. Varmistettu kotimainen omistus takaa sen, että kyseiset toimijat 
harjoittavat liiketoimintaa kotimaassa eivätkä luovu siitä tilapäisten huo-
nojen aikojen vuoksi. 

Vaikka strategisen intressin yhtiöiden listaa on päivitetty, tarkastuksen 
perusteella voidaan kuitenkin pohtia, ovatko kaikki nykyisellä listalla ole-
vat yhtiöt siellä perustellusti. Esimerkiksi Postin, VR:n, Meritaidon tai Mo-
tivan hoitamien intressien osalta voidaan kysyä, edellyttävätkö ne koko yh-
tiön määrittelyä strategisen intressin yhtiöiksi.

Tarkastuksen perusteella voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, että val-
tiolla on erikseen määritelty lista strategisen intressin yhtiöistä sekä niille 
määritetyt intressit ja että ministerit voivat käsitellä listaa kokonaisuutena 
talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Tarkoituksenmukaisena voidaan 
pitää myös sitä, että listaa yhtiöistä ja strategisista intresseistä on päivitet-
ty säännöllisesti viemällä muutosehdotuksia talouspoliittiseen ministeri-
valiokuntaan. Vuoden 2015 alkupuolella listan päivittäminen ei kuitenkaan 
onnistunut, koska ministerivaliokunta ei ehtinyt sitä käsitellä. Huomionar-
voista toki on, että lista ei kata kaikkia valtiolle tärkeitä yhtiöitä, joita voi-
vat olla myös erityistehtäväyhtiöt sekä eräät Solidiumin omistamat yhtiöt.

6.2 Yliopistokiinteistöyhtiöt muutettiin 
erityistehtäväyhtiöistä strategisen 
intressin yhtiöiksi

Yliopistouudistukseen liittyvän yliopistokiinteistöyhtiöiden perustamisen 
tärkeimpänä tavoitteena vuonna 2009 oli, että yhtiöt takaavat yliopistojen 
pääomittamisen pitkällä aikavälillä. Valtion keskeisimpiä intressejä osa-
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omistajuuden taustalla oli varmistaa kiinteistökannan arvon ja käyttökun-
non säilyminen ja tilojen mahdollisimman taloudellinen turvaaminen kor-
keimman opetuksen käyttöön.

Alun perin yliopistokiinteistöyhtiöt luokiteltiin erityistehtäväyhtiöiksi 
3.11.2011 päivätyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä omistajapolitiikas-
ta. Sittemmin yhtiöiden luokittelua tarkistettiin valtioneuvoston kanslian 
aloitteesta strategisesti merkittäviksi yhtiöiksi sillä perusteella, että valtio 
ei voisi periaatepäätöksen mukaan olla vähemmistöomistajana valtion eri-
tyistehtävää hoitavissa yhtiöissä. 

Myös eduskunnan tarkastusvaliokunta arvioi mietinnössään (TrVM 
5/2014 vp, 4.6.2014) Senaatti-kiinteistöjen asemaa. Tarkastusvaliokunta pi-
ti Senaatti-kiinteistöjen asemaa ja toimintaa yliopistokiinteistöyhtiöiden 
osaomistajana ongelmallisena. Valiokunnan mukaan oli syytä selvittää, mi-
ten ja millä edellytyksin voidaan luopua Senaatti-kiinteistöjen omistuksista 
yliopistokiinteistöyhtiöissä. Hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa 
vuosille 2015–2018 (3.4.2014) oli linjattu, että valtion varallisuutta ohjataan 
nykyistä tuottavampaan käyttöön myymällä muun muassa Senaatti-kiinteis-
töjen hallinnoimaa kiinteistövarallisuutta. 

Yliopistokiinteistöyhtiöiden valtion omistamien osakkeiden myyntipro-
sessi käynnistettiin pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmaan 
sisältyneen kirjauksen (24.6.2014) johdosta: ”Hallitus käynnistää keskuste-
lut Senaatti-kiinteistöjen osittain omistamien yliopistokiinteistöjen myymi-
sestä yliopistoille tai muille mahdollisille ostajille vuonna 2015”. Hallitus 
teki periaatepäätöksen osakkeiden myymisestä ilman, että yhtiön omistuk-
sen perusteena ollut luokittelu strategisen intressin yhtiöiksi oli purettu. 

Valtiovarainministeriö ja Senaatti-kiinteistöt ovat valmistelleet ja toi-
meenpanneet osakkeiden myyntiä yliopistokiinteistöyhtiöiden (Aalto-yli-
opistokiinteistöt Oy ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy) osakkeiden osalta, 
joista on saatu ostotarjous yhtiöiden osake-enemmistön omistavilta yliopis-
toilta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 20.3.2015 puoltanut osa-
keomistusten myyntiä. Yhden yliopistokiinteistöyhtiön (Suomen Yliopis-
tokiinteistöt Oy) kohdalla ei saatu tarjouksia. Valtiovarainministeriö tulee 
esittämään eduskunnalle edellä mainittujen kahden yhtiön osakkeiden 
myyntiä ostotarjousten pohjalta. Valtiolla ei ole Suomen Yliopistokiinteis-
töt Oy:n osakkeiden osalta myyntipakkoa. 

Yliopistokiinteistöyhtiöosakkeiden myyntiä edelsi strategisen 
intressin poistaminen

Strategisen intressin poistoa ja osakkeiden myyntiä koskeva valmistelupro-
sessi alkoi elokuun 2014 aikana Stubbin hallitusohjelman kirjausta koske-
neella keskustelulla ja toimeenpanon suunnittelulla, jotka käytiin valtiova-
rainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausyksikön virkamiesten ja Senaatti-kiinteistöjen kesken. Tä-
män jälkeen valtiovarainministeriö pyysi 2.9.2014 toimeksiannolla Senaat-
ti-kiinteistöjä laatimaan esiselvityksen yliopistokiinteistöosakeyhtiöiden 
osakkeiden myyntimahdollisuuksista. Lopullinen esiselvitys luovutettiin 
valtiovarainministeriölle 3.10.2014. 

Valtiovarainministeriössä käynnistettiin lokakuussa valmistelu esiselvi-
tyksen tulosten ja etenemisehdotuksen viemiseksi talouspoliittisen minis-
terivaliokunnan käsiteltäväksi. Valmistelussa tunnistettiin, että yliopisto-
kiinteistöosakeyhtiöt on luokiteltu valtion omistajapolitiikkaa koskevassa 
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valtioneuvoston periaatepäätöksessä (3.11.2011) strategisiksi yhtiöiksi. Val-
mistelussa näkemys oli, että mikäli kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden 
myyntineuvottelut käynnistetään, kiinteistöosakeyhtiöiden strateginen int-
ressi päättyy valtio-omistajan näkökulmasta. Jos osakkeiden myynnistä käy-
dään neuvotteluja ja pyydetään ostotarjouksia, yhtiöitä ei voitane enää luo-
kitella valtion omistajapolitiikassa strategisiksi yhtiöiksi. Poliittinen ohjaus 
myyntiä koskevien keskusteluiden käynnistämiseksi kertoi, että yhtiöiden 
strateginen intressi voi muuttua. 

Osakkeiden myynnistä ja yhtiöiden strategisen intressin muutoksesta 
keskusteltiin yliopistokiinteistöjen omistajaohjauksen yhteistyöryhmän 
kokouksessa 19.11.2014 valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausyksikön virkamiesten kesken. Päätelmä oli, että mikäli yhti-
ön osakkeiden myynti käynnistetään, merkinnee se myös yhtiöihin liittyvän 
valtion strategisen intressin muutosta (yhtiöiden luokituksen muuttumis-
ta). Intressin muuttuminen on tarpeen käsitellä talouspoliittisessa minis-
terivaliokunnassa ennen osakkeiden myyntineuvottelujen aloittamista ja 
myynnin toteuttamista. 

Valtiovarainministeriö esitteli esiselvityksen tulokset ja myyntimahdol-
lisuudet talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle, joka käsitteli 2.12.2014 
valtion omistuksessa olevien yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden myyn-
timahdollisuuksia. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että yli-
opistokiinteistöosakeyhtiöt eivät muodosta valtio-omistajalle erityisint-
ressiä, jolloin valtio voi luopua vähemmistöosakeomistuksesta kokonaan 
tai joissakin yhtiöissä. Kun strateginen intressi oli muutettu talouspoliitti-
sen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti, valtiovarainministeriö an-
toi 2.12.2014 toimeksiannon Senaatti-kiinteistöille ja pyysi sitä ryhtymään 
toimenpiteisiin myyntineuvottelujen ja myyntiesityksen toteuttamiseksi. 
Tarkastusvirastolla ei ole huomautettavaa strategisen intressin poistamis-
ta koskevasta prosessista. 

Strategisen intressin poistuminen ei poista valtion intressiä 

Yliopistokiinteistöosakeyhtiöiden valtion omistamien osakkeiden tultua 
myydyiksi valtiolla ei ole mahdollisuutta varmistaa strategisen intressin 
määritelmän (poistettu 12/2014) mukaisten periaatteiden toteutumista. 
Valtiolla on kuitenkin edelleen intressi sen suhteen, että kiinteistöt tuke-
vat yliopistojen toimintaa ja että niitä ylläpidetään siten, että tilojen ja kiin-
teistöjen arvo säilyy myös pitkällä aikavälillä ja kiinteistöjen hoito ja hallinta 
on kustannustehokasta. Lähtökohtaisesti on ostajien vastuulla pitää hyvää 
huolta kohdeyhtiöiden kiinteistöjen kunnosta ja arvon säilymisestä, vastata 
kiinteistökannan ylläpidon ja kunnostamisen rahoituksesta sekä varmistaa 
yhtiöiden toiminta tervein kaupallisin periaattein. Valtiolla ei ole jatkossa 
velvoitetta rahoittaa kiinteistöjen ylläpitoa tai kunnossapitoa. Myynnin yh-
teydessä on pyritty varmistamaan ostajan vastuu kiinteistöjen hyvästä hoi-
dosta ja arvon säilyttämisestä kirjaamalla tätä koskeva ehto kauppakirjaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yliopistojen tulosohjausta. Sillä 
voi olla halutessaan mahdollisuus vaikuttaa mainittujen intressien jonkin-
asteiseen toteutumiseen tulevaisuudessa esimerkiksi seuraamalla kiinteis-
töyhtiöiden talouden ja kiinteistöomaisuuden arvon kehitystä.
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Liite: Miten tarkastettiin
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Liite

Tarkastuksen tavoite

Tarkastuksessa arvioitiin, ovatko ministeriöt ohjanneet tarkoituksenmu-
kaisesti valtion strategisten intressien toteuttamista valtionyhtiöiden kaut-
ta. Tarkastus ei kohdistunut strategisen intressin yhtiöiden toimintaan eikä 
tarkastuksessa selvitetty strategisten intressien toteutumista.

Tarkastuksen kohde

Tarkastus kohdistui valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ja mui-
den ministeriöiden strategisen intressin yhtiöihin kohdistamaan omistaja-
ohjaukseen. Tarkastuskertomusluonnokseen pyydettiin lausunto valtioneu-
voston kanslian omistajaohjausosastolta, valtiovarainministeriöltä, työ- ja 
elinkeinoministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriötä, liikenne- ja vies-
tintäministeriöltä ja puolustusministeriöltä. Lausunnot ja kuvaus lausun-
non perusteella tehdyistä muutoksista löytyvät valtiontalouden tarkastus-
viraston verkkosivuilta.

Tarkastuskysymykset, kriteerit ja aineistot

Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, ovatko ministeriöt ohjanneet tarkoituk-
senmukaisesti valtion strategisen intressin toteuttamista yhtiöiden kautta. 
Pääkysymykseen vastaamiseksi esitettiin viisi tarkentavaa tarkastuskysy-
mystä. Ne esitetään seuraavassa taulukossa.
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Tarkastuksen osakysymykset

1. Miten selkeitä yhtiöiden strategiset intressit 
ovat?

2. Miten yhtiöitä ohjataan strategisen intressin to-
teuttamiseksi?

3. Onko strategista intressiä toteutettu valtion kan-
nalta taloudellisesti? 

4.  Miten hyvin strategisen intressin toteutuminen 
tiedetään ja miten siitä raportoidaan? 

5.  Onko valtionyhtiöiden määrittely strategisen 
intressin yhtiöiksi tarkoituksenmukaista?

Tarkastuksen kriteerit ja tärkeimmät aineistot

Kriteerit: Strategisen intressin määrittelyn selkeys se-
kä ohjaajien että ohjattavien kannalta.

Aineistot: Hallinnon ja yhtiöiden asiakirjat, selvitys-
pyyntö omistajaohjaajille, ministeriöille ja yhtiöille.

Kriteerit: Ohjauksen riittävyys strategisen intressin to-
teuttamiseksi.
 
Aineistot: Hallinnon asiakirjat yhtiöiden ohjaamisesta 
sekä selvityspyyntö ohjaajille ja ohjattaville.

Kriteerit: Ohjaus on luonut yhtiöille edellytykset saa-
vuttaa mahdollisimman hyvä taloudellinen kokonais-
tulos.

Aineistot: Hallinnon ja yhtiöiden asiakirjat, selvitys-
pyyntö ohjaajille ja ohjattaville sekä yhtiöiden ohjaa-
misesta vastaavien virkamiesten haastattelut.

Kriteerit: Ohjaajilla on tieto intressin toteutumisen as-
teesta ja systemaattinen tapa tiedon muodostamiseen.

Aineistot: Hallinnon asiakirjat, selvityspyyntö ohjaajil-
le ja ohjattaville sekä yhtiöiden ohjaamisesta vastaavi-
en virkamiesten haastattelut.

Kriteerit: Peruste, minkä takia valtio on määritellyt jon-
kin yhtiön strategisen intressin yhtiöksi.

Aineistot: Hallinnon asiakirjat, virkamiesten haastat-
telut valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä sekä 
selvityspyyntö ohjaajille ja ministeriöille.
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Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus aloitettiin 7.10.2014 ja aineiston kerääminen päätettiin 9.6.2015. 
Tarkastuskertomusluonnos lähetettiin palautteelle 30.6.2015. Tarkastus-
kertomuksen antamisesta päätettiin 15.9.2015.

Tarkastuksen tekijät

Johtava tuloksellisuustarkastaja Hannu Tervo, johtava tilintarkastaja Pert-
ti Saarelainen, ylitarkastaja Sanna Ollila, ohjaajana tuloksellisuustarkastus-
päällikkö Lassi Perkinen ja laadun varmistajana tuloksellisuustarkastusjoh-
taja Jarmo Soukainen.
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