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1 Nyckeltal

Figur 1. Värdet på statens bolagsinnehav branschvis och nyckeltal år 2017

Figur 2. Omsättning och rörelsevinst av statliga bolagsinnehav

* Vid utgången av 2017. För börsbolagens del marknadsvärdet, för de olistade bolagens del ägarstyrningens uppskattning av värdet.
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2 2017 Händelser

Meddelande om Altias listning på börsen
Staten meddelade i oktober att man utreder möjligheten att notera Altia Abp på bör-
sen, bredda den inhemska ägarbasen och sänka statens ägarandel i det helägda bola-
get. En börsnotering är det naturliga följande steget med tanke på bolagets tillväxt och 
utveckling i Finland och utomlands och staten måste som ansvarsfull ägare erbjuda de 
metoder ägaren har till bolagets förfogande. En börsnotering bidrar till bolaget inträde 
på kapitalmarknaden, breddar bolagets ägarunderlag, erbjuder allmänheten en möjlig-
het att investera i bolaget, ökar transparensen i bolagets affärsverksamhet, kännedo-
men om bolaget och intressegruppernas intresse. Efter översiktsperiodens slut medde-
lade staten i februari 2018 om bolagets börsnotering och handeln med bolagets aktier 
inleddes 19.4.2018. Statens ägarandel minskade till 36,2 procent..

Sotedigi grundades
Sotedigi Oy grundades i augusti med medel ur statens utvecklingsbolag Vake Oy. Bola-
gets uppgift är att utveckla social- och hälsovårdens riksomfattande klient- och patient-
uppgiftssystem och andra digitala lösningar. För bolagets eget kapital på 90 miljoner 
euro och andra uppläggningskostnader används medel som statens utvecklingsbolag 
Vake Oy fått genom försäljningen av Ekokem Oyj. Aktierna i Sotedigi överlåts från Va-
ke i form av återbetalning av eget kapital direkt till statens ägo. Aktiernas förvaltning 
och bolagets ägarstyrning överfördes till finansministeriet. 

Järnvägarnas persontrafik öppnades för konkurrens
Regeringen beslutade öppna järnvägens persontrafik för konkurrens. I praktiken av-
står staten från VR:s ensamrätt att trafikera Finlands järnvägsnät under nästa decen-
nium, då andra aktörer kan komma med på järnvägens persontrafikmarknad. Först 
konkurrensutsätts i regionaltågstrafiken i södra Finland. Den genomförs i samarbete 
mellan avdelningen för ägarstyrning, kommunikationsministeriet samt VR-Group Ab.

Riksdagen sänkte gränserna för minsta ägarandel i Neste och Vapo
Riksdagen godkände regeringens proposition om att gränsen för statens minsta äga-
randel i Neste Abp och Vapo Oy sänks från 50,1 procent till 33,4 procent. Propositionen 
överläts som en del av den första tilläggsbudgeten för 2017, som trädde i kraft i början 
av juli. Sänkningen av ägarandelen ger regeringen möjlighet att överföra de ägarande-
lar som överskrider gränsen på 33,4 procent till Valtion kehitysyhtiö Vake Oy i enlig-
het med principbeslutet om statens ägarpolitik. 
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Staten donerade aktier i Neste till Itla
Som en del av en riksdagsledamöters lagmotion som riksdagen godkänt och 100-års-
jubileet av Finlands självständighet beslutade statsrådets allmänna sammanträde do-
nera statsägda aktier i Neste Abp till ett värde av högst 50 miljoner euro till Självstän-
dighetsjubileets barnstiftelse (Itla). I och med donationen minskade statens andel av 
det röstetal som aktierna medför i Neste Abp till 49,7 procent.
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3 Statens ägarstyrning

Riksdagen utövar den högsta makten i statens ägarstyrning. Statsrådets allmänna sam-
manträde beslutar om bolagiseringar samt om köp och försäljning. Det finanspolitis-
ka ministerutskottet tar ställning till ägarpolitiken och ägarstyrning. Avdelningen för 
ägarstyrning vid statsrådets kansli svarar för riktlinjerna för ägarstyrningen på stats-
rådsnivå och sköter i första hand de kommersiellt drivna bolagens ägandestyrning. 
Ägarstyrningen av specialuppgiftsbolagen hör huvudsakligen till övriga ministeriers 
ansvarsområde.

För ägarstyrningsavdelningens ägarstyrning grundades statens utvecklingsbolag Val-
tion kehitysyhtiö Vake Oy 2016. Bolagets uppgift är att sätta det kapital som staten in-
vesterat i bolagen i kraftigare omlopp än i dag samt stöda ny och nuvarande företags-
verksamhet. Samma år överfördes statens innehav i Ekokem till Vake, varifrån det 
såldes till Fortum.

Vid ingången av 2017 trädde statsrådets handlingsdirektiv för Vake i kraft. I direktivet 
ingår bestämmelser om bolagets verksamhet och grunderna för beslutsfattandet i bo-
laget. På Vake tillämpas aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen samt lagen om 
statens bolagsinnehav och ägarstyrning. 

Sotedigi Oy grundades i Vakes balans hösten 2017 för att utveckla social- och hälso-
vårdens riksomfattande klient- och patientuppgiftssystem och andra digitala lösning-
ar. För bolagets eget kapital på 90 miljoner euro och andra uppläggningskostnader 
användes medel som statens utvecklingsbolag Vake Oy fått genom försäljningen av 
Ekokem. Aktierna i Sotedigi överläts från Vake i form av återbetalning av eget kapital 
direkt till statens ägo. Aktiernas förvaltning och bolagets ägarstyrning överfördes till 
finansministeriet. 

För Vake utnämndes en styrelse bestående av utomstående sakkunniga i mars 2018 
och i och med inleds bolagets egentliga verksamhet under år 2018. 

Figur 3. Statens ägarstyrning

Parlamentariskt 
sammansatt delegation 
för statens ägarstyrning

Ägarstyrningminister

Statsrådets kansli

Övriga ansvariga ministrar
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Finanspolitiska ministerutskottet

Riksdagen

Statsrådets allmänna sammanträde

Solidium Vake Direktiva innehav / SRK Direktiva innehav / övriga
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4 Premiering

Den mest betydelsefulla enskilda faktor som påverkar premieringen av aktiebolagens 
ledning var implementeringen av direktivet om aktieägarnas rättigheter. Direktivet ut-
färdades våren 2017 och den nationella implementeringstiden för medlemsstaterna går 
ut i juni 2019. Det förutsätter att börsbolagen vid sina bolagsstämmor rapporterar om 
premieringspolicyn och om förändringar i premieringen. 

Den statliga ägaren var i framkant och utvidgade bägge kraven att omfatta alla statsägda 
bolag redan det ägarpolitiska principbeslutet som offentliggjordes i maj 2016. Vid bolags-
stämmorna våren 2017 rapporterade samtliga bolag för första gången om dessa frågor. 
Premieringsrapporterna från de direktägda börsbolagen Finnair, Fortum och Neste höll 
mycket hög kvalitet. Också de största onoterade bolagen gav goda rapporter. För alla de 
mindre bolagen, särskilt specialuppgiftsbolagen, uppnådde rapporterna inte tillräckligt 
hög kvalitet. Efter översiktsperioden, på våren 2018, var de rapporter som presentera-
des på bolagsstämmorna av högre kvalitet. Ägarstyrningen anser att också de onoterade 
statsägda bolagens rapportering i och med direktivet har uppnått en tillräckligt god nivå. 

Under 2017 fortsatte utvecklingen när det gäller premieringen av ledningen i samma 
riktning som föregående år. Premieringen av ledningen i de stora företagen utveck-
lades fortfarande i mer internationell riktning och fjärmade sig ytterligare från före-
tag på hemmamarknaden. En uppgiftsvis granskning blev vanligare i stället för all-
männa branschvisa jämförelser. Den helhetsekonomiska utvecklingen syntes alltjämt 
också i bolagens resultatutveckling, som reflekterades i premieringen. På allmän ni-
vå ledde detta till att premierna steg något, både i premieringsprogram på kort och på 
lång sikt. Grundlönerna förblev på samma nivå i helhetsgranskningen. Utvecklingen 
av premieringen av ledningen i de statsägda bolagen följde i huvudsak den allmänna 
marknadsutvecklingen. 

Den statliga ägaren har som mål att förhålla sig pragmatiskt till premieringen i enlighet 
med lagbundenheterna på den konkurrerande marknaden. Den statliga ägaren beaktar 
skillnaderna enligt börsbolagens och de onoterade bolagens samt specialuppgiftsbola-
gens krav i sina riktlinjer för premieringen. Premieringen av ledningen och personalen 
är ett verktyg med vilket bolagets styrelse försöker uppnå en värdeökning för bolaget. 
När bolagets ledning och anställda premieras för att ha uppnått mål som ökar bolagets 
värde på lång sikt, har de och ägaren ett gemensamt intresse. För att kunna verka på 
den konkurrensutsatta marknaden måste statsägda bolag kunna anställa ledning och 
personal med konkurrenskraftiga villkor. Det statliga ägarskapet kan inte skapa olika 
rättigheter eller förmåner för bolag, och heller inte ställa extra krav eller begränsning-
ar jämfört med privata företag. Bolagets styrelse fattar besluten om premiering av led-
ning och personal. Som ägare fattar staten inga beslut som rör premiering.
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5 Styrelseval

Under 2017 föreslog ägarstyrningen styrelsekandidater för 31 bolags bolagsstämmor 
eller nomineringsutskott. De tillsatta styrelserna hade sammanlagt 187 ledamöter, av 
vilka staten hade utnämnt 166. Kvinnornas andel av alla de ledamöter som staten hade 
rätt att utnämna 2017 var cirka 43 procent. År 2018 har ägarstyrningen föreslagit eller 
kommer att föreslå styrelsekandidater för bolagsstämmorna eller nomineringsutskot-
ten i 31 bolag. Antalet ledamöter i dessa styrelser är sammanlagt 185, av vilka staten har 
rätt att utnämna 163. Av de utnämnda ledamöterna inleder 25 sin första period i styrel-
sen i ett statsägt bolag, 11 kvinnor och 15 män. Statens helägda placeringsbolag Solidi-
um Ab verkar aktivt i nomineringsutskotten i sina egna portföljbolag och är inte inklu-
derat i siffrorna ovan. 

Under 2017 föreslog den statliga ägaren styrelsekandidater vid sammanlagt över 60 
bolagsstämmor. Detta inkluderar de bolag vilkas ägarstyrning handhas av statsrådets 
kansli och de övriga ministerierna. De utnämnda styrelserna hade sammanlagt över 
300 medlemmar. Kvinnornas andel av alla styrelsemedlemmar som invaldes 2017 var 
över 40 procent.

Staten har som mål att de kvinnliga respektive manliga styrelsemedlemmar som staten 
utnämnt i inget bolag utgör mindre än 40 procent. Om målet inte uppnås beror avvi-
kelsen oftast på antalet styrelsemedlemmar eller till exempel på det antal styrelsemed-
lemmar som staten enligt delägaravtalet har rätt att utnämna. 

Staten eftersträvar att mandatperioderna för de styrelseledamöter som väljs på förslag 
av staten ska vara 5–7 år. Bolagsstämman, där staten representeras av antingen minis-
tern med ansvar för ägarstyrningen eller en av ministern utsedd person, väljer styrel-
sens medlemmar och i allmänhet också styrelsens ordförande. När staten kartlägger sty-
relseledamöter har den tillgång till en resursbank som upprätthålls av en utomstående 
expert. Många sådana bolag, där staten inte är den enda ägaren, har ett nominerings-
utskott bestående av representanter förde största ägarna, som bereder de ärenden som 
rör sammansättningen och premieringen av styrelsen och nominerar styrelsekandida-
terna för bolagsstämman.

Centrala grunder för styrelsemedlemskapen är att kandidaterna har erfarenhet och sak-
kunskap, att styrelsernas samarbetsförmåga och mångsidiga kompetens säkerställs och 
att statsrådets mål för jämställdhet iakttas. Genom styrelseposter kan den statliga äga-
ren se till att dess mål uppnås på bästa möjliga sätt. När tjänstemän som ansvarar för 
statens ägarstyrning utnämns till styrelseledamöter i statsägda bolag bör det säkerstäl-
las att de inte bli jäviga i beredningen av beslut som rör statens bolagsinnehav eller vid 
annan utövning eller styrning av ägarmakten.
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6 Företagsansvar

Den statliga ägarens förväntningar har utvecklats kraftigt under senare år, från enbart 
rapporteringskrav till krav på ett alltmer strategiskt företagsansvar. Det här återspeg-
lar hur samhället och intressentgruppernas förväntningar har utvecklats. Endast ett 
ansvarsfullt företag kan skapa en hållbar konkurrensfördel. Därför är främjandet av 
företagsansvaret en viktig del av den aktiva ägarens uppsättning av medel för att öka 
ägarvärdet. I enlighet med principbeslutet förväntar sig ägaren att varje bolag ställer 
upp mätbara mål för företagsansvaret och på bolagsstämmorna rapporterar om hur de 
utfaller, vilka åtgärder som vidtagits och om målen för de kommande åren. Rapporte-
ringen genomfördes för första gången på bolagsstämmorna våren 2017. 

Agenda 2030
År 2015 avtalade FN:s medlemsländer om en global handlingsplan för hållbar utveck-
ling, Agenda 2030, som omfattar 17 mål som är gemensamma för alla. Finlands re-
gering beredde en nationell handlingsplan och lämnade den som en redogörelse till 
riksdagen i februari 2017. Regeringens plan baserar sig på det nationella samhälleligt 
åtagande för hållbar utveckling, som är en nationell tolkning av Agenda 2030. I prin-
cipbeslutet om ägarpolitiken sporrades bolagen att utnyttja samhällsåtagandet och in-
gå ett konkret, nyskapande och mätbart åtgärdsåtagande. Hittills har sammanlagt 16 
statsägda bolag ingått ett åtagande, totalt har 350 företag i Finland ingått ett åtgärds-
åtagande. Agenda 2030, som varit i kraft ett par år, har gett de finländska bolagen en 
global referensram för företagsansvarsarbetet. Den har fört med sig ett gemensamt 
språk och verktyg för att uppnå målen och effektivisera verksamheten med alla intres-
sentgrupper. Den statliga ägaren uppmuntrar fortfarande bolagen att utnyttja de möj-
ligheter som uppkommer på detta sätt i utvecklandet av sin egen affärsverksamhet, för 
att hitta nya partnerskap och drivrutiner samt i samarbetet med sina intressentgrupper. 

Koldioxidavtryck
Koldioxidavtrycket för statens direktägda börsbolag är större än till exempel Helsing-
fors börs koldioxidavtryck i medeltal. Detta beror på att energibranschen utgör nästan 
hälften av värdet av statens portfölj. Också Finnairs koldioxidutsläpp är på grund av bo-
lagets bransch betydande. De förändringar som klimatförändrinngen för med sig ska-
par för statens direktägda börsbolag risker och möjligheter, som måste beaktas också 
från ägarens perspektiv. Ägaren bedömer bolagens kolrisker och CO2-intensitet som 
en del av det normala ägarstrategiska arbetet. Med beaktande av branschinriktningen 
är det viktigt att bolagen har klara strategier och ambitiösa mål för att sänka CO2-ut-
släppen. Neste, Fortum och Finnair har alla utvecklat sin affärsverksamhet i en mera 
utsläppssnål riktning och eftersträvar aktivt en minskning av utsläpp.
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7 Skatteavtryck

I det principbeslut om ägarpolitiken som utfärdades 13.5.2016 konstateras att skatter-
na ska betalas till det land där resultatet uppkommer. Det är inte godtagbart att mini-
mera beskattningen till exempel genom att använda skatteparadis. 

För 2017 ska moderbolag för storföretag med en omsättning på minst 750 miljoner eu-
ro för första gången rapportera till skattemyndigheterna i sitt hemland om sin inter-
nationella beskattning, specificerad per land. I rapporten ska ingå uppgifter om bland 
annat resultat, betalda skatter, antalet anställda och om vissa balansposter. 

Kommissionen har också avgett ett förslag till direktiv som förpliktigar storföretag att 
ge en offentlig skatterapport per land. Innehållet i denna rapport skulle sannolikt vara 
mera begränsat än i den rapport som ska ges till skattemyndigheterna. Den offentliga 
skatterapporteringen per land kan träda i kraft tidigast 2019.

Ägarstyrningen vid Statsrådets kansli har uppmuntrat de statsägda bolagen att public-
era sina skatteuppgifter. Skatteuppgifterna för 2017 samlades in från alla statsägda bo-
lag. Alla dessa bolags totala skatteavtryck var 7,9 miljarder euro. De bolag som enbart 
lyder under statsrådets kanslis ägarstyning har redan flera års erfarenhet av offentlig 
skatterapportering och bolagen har ytterligare utvecklat sin rapportering.

Figur 4. De olika bolagens andelar av de betalda och redovisade skatterna 2017 

Det sammanlagda beskattningsutfallet för 2017 var cirka 7,0 (6,3) miljarder euro för 
de bolag som lyder under statsrådets kanslis ägarstyrning. Av det har Finlands andel 
stigit något och var omkring 5,1 (4,7) miljarder euro. Punktskatter stod för de största 
beskattningsutfallen. Mervärdesskatterna (netto), skatterna på löner samt arbetsgivar-
avgifter utgjorde de näst största posterna. 

Alko 8 %

Altia 8 %

Posti 4 %

VR 4 %

Gasum 3 %
Veikkaus 4 %

Finnair 1 %
Fingrid 1 %

Övriga 7 % 

Fortum 12 % 

Neste 48 %

Totalt skatteavtryck 7,9 miljarder euro
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Samtliga bolags sammanräknade resultat före skatter var 3,9 (1,8) miljarder euro. I 
Finland uppvisades ett beskattningsbart resultat på 2,6 (0,8) miljarder euro. Av bola-
gens sammantagna omsättning kom 71 (69) procent från Finland och 76 (73) procent 
av de anställda arbetade i Finland.

Av det sammanräknade beskattningsutfallet från samtliga bolag som stod i sådana län-
der som inte rapporteras separat för 11 (12) procent. I de här länderna uppvisades 22 
(45) procent av resultatet före skatter. De här ländernas andel av alla inkomstskatter 
var 5 (12) procent. Av samtliga bolags sammantagna omsättning uppkom 21 (22) pro-
cent i länder som inte rapporteras separat. Av de anställda arbetade 6 (8) procent i de 
här länderna.
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8 Grunduppgifter om bolagen

Tabell 1. Nyckeltal för börsbolag år 2017

Börsbolag
Omsättning,

mn €

Rörelse-
vinst,
mn €

Rörelse-
vinst
 -%

Balans-
omslutning,

mn €
Soliditet 

%

Nettoskuld-
sättnings-

grad %

Avkastning 
på

eget kapital 
%

Avkastning 
på

sysselsatt 
kapital % Anställda

Finnair Abp 2568,4 224,8 8,8 2887 42 70 18,1 13,6 5918
Fortum Abp 4520,0 1158,0 25,6 21753 61 7 6,5 7,1 8785

Neste Abp 13217,0 1171,0 8,9 7793 56 9 22,6 21,8 5297

Tabell 2. Nyckeltal för onoterade bolag år 2017

Onoterade
kommersiella 
bolag

Omsättning,
mn €

Rörelse-
vinst,
mn €

Rörelse-
vinst
 -%

Balans-
omslutning,

mn €
Soliditet 

%

Nettoskuld-
sättnings-

grad %

Avkastning 
på

eget kapital 
%

Avkastning 
på

sysselsatt 
kapital % Anställda

Altia Abp 359,0 26,1 7,3 398,4 34 35 11,1 12,5 762
Arctia Ab 48,9 0,1 0,3 274,5 50 70 -1,0 0,1 268
Boreal 
Växtförädling Ab 9,5 0,2 2,0 11,4 70 -24 1,0 2,2 70

Cinia Ab 40,6 1,8 4,4 108,4 38 73 1,0 1,9 231
Finavia Abp 373,6 54,4 14,6 1074,5 58 47 6,2 6,1 2172
Fingrid Abp 672,0 184,8 27,5 2113,3 38 125 16,7 10,0 352
Gasum Ab 925,0 114,2 12,3 1421,2 42 99 14,7 10,6 409
Kemijoki Ab 42,4 -6,4 -15,1 480,3 12 698 1,2 -1,4 36
Leijona Catering Ab 71,0 2,8 3,9 26,2 70 -64 11,2 14,1 442
Meritaito Ab 31,2 -3,7 -11,7 32,5 27 178 -37,6 -13,1 219
Motiva Ab 6,2 0,1 1,1 3,8 58 -87 3,5 3,8 58
Nordic Morning 93,4 5,9 6,3 48,6 47 12 22,5 23,3 548
Patria Abp 467,7 33,9 7,2 486,3 54 28 11,2 11,9 2762
Posti Abp 1647,0 -27,5 -1,7 1092,9 46 -9 -8,0 -3,5 16932
Raskone Ab 60,7 0,4 0,7 19,9 18 156 8,9 4,0 466
Finlands 
Färjetrafik  Ab 52,1 9,3 18,0 61,7 75 -33 16,8 21,0 309

Myntverket i 
Finland Ab 85,0 -1,8 -2,1 59,4 44 87 -8,0 -3,4 169

Finska Centralen 
för Utsädespotatis 
Ab

3,2 0,0 0,0 3,4 62 52 -2,6 -1,0 14

Suomen Viljava Ab 16,7 4,4 26,5 27,2 74 23 18,4 18,6 62
Tapio Ab 9,8 0,7 7,4 15,2 65 -56 6,6 7,6 57
Vapo Ab 392,1 20,0 5,1 812,4 43 79 2,6 3,0 776
VR-Yhtymä Ab 1251,5 110,3 8,8 1817,8 67 6 6,1 7,4 7540
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Tabell 3. Nyckeltal för specialuppgiftsbolag år 2017

Bolagen med 
specialuppgifter

Omsättning,
mn €

Rörelse-
vinst,
mn €

Rörelse-
vinst
 -%

Balans-
omslutning,

mn €
Soliditet 

%

Nettoskuld-
sättnings-

grad %

Avkastning 
på

eget kapital
 %

Avkastning 
på

sysselsatt 
kapital % Anställda

Air Navigation 
Services Finland Ab 63,9 9,3 14,5 38,6 42,8 -9,1 42,9 44,5 402

A-Kruunu Ab 3,6 0,8 23,5 128,4 24,1 200,0 0,9 0,9 8
Alko Ab 1174,8 52,6 4,5 271,2 31,7 -147,4 50,2 65,2 1870
Baltic Connector Ab 0,0 -1,1 42,6 78,6 -102,5 -4,9 -4,7 12
CSC Tieteen 
tietotekniikan 
keskus Ab

40,5 1,6 3,9 26,4 27,6 -314,0 39,9 49,6 310

Finnpilot Pilotage 
Ab 38,1 2,6 6,9 27,5 69,4 -34,3 11,0 13,0 315

Finnvera Abj 0,0 109,0 27,2 10337,0 12,7 8,5 367
Finpro Ab 59,2 -0,2 -0,3 21,5 55,3 -5,9 3,4 3,4 281
Finrail Ab 36,0 2,4 6,5 12,5 37,2 -170,7 49,7 60,9 419
Governia-
koncernen 44,8 12,7 28,4 190,8 65,5 13,7 7,8 6,4 23

Hansel Ab 10,4 0,2 1,9 19,3 84,4 -97,1 1,1 1,4 83
Haus 
Kehittämiskeskus 
Ab

6,1 0,1 1,7 4,1 51,6 -143,1 9,5 8,0 30

Hästinstitut Ab 7,2 0,0 0,2 4,6 76,0 -38,9 0,7 1,0 79
ICT-palvelukeskus 
Vimana Ab 0,0 -0,2 0,0 0,2 20,3 -371,0 -425,0 -425,0 5

Kommunfinans Abp 204,1 198,4 97,2 34738,1 3,9 12,6 134
Solidium Ab 89,1 4650,1 91,0 1,0 0,4 0,4 11
STUK International 
Ab 0,6 -0,1 -17,6 9,0 74,1 -118,1 -18,3 -10,8 1

Suomen 
Erillisverkot Ab 93,2 5,9 6,3 263,8 85,7 -11,0 1,9 2,6 318

Suomen 
Ilmailuopisto Ab 9,5 0,5 4,8 19,0 95,4 -34,8 2,0 2,7 41

Finlands 
Industriinvestering 
Ab

0,0 80,2 1020,3 95,9 -46,2 6,9 8,4 32

Finlands 
Universitets-
fastigheter Ab

150,9 38,8 25,7 1268,8 47,7 103,5 3,6 3,2 36

Teknologiska 
forskningscentralen 
VTT Ab

153,2 -18,2 -11,9 243,5 58,5 -60,8 -13,9 -14,2 1919

Fonden för 
industriellt 
samarbete Ab 
(Finnfund)

0,0 -10,2 463,7 52,6 68,7 0,8 13,4 76

Terrafame Group 
Ab 220,0 -7,9 -3,6 694,5 53,3 -14,7 -5,2 1,6 656

Tietokarhu Ab 29,1 4,6 15,7 16,2 25,1 0,0 98,8 122,6 160
Valtion Kehitysyhtiö 
Vake Ab 198,0 0,0 0,0 4,5 100,0 -100,0 -7,9 0,2 0

Veikkaus Ab 3230,9 1021,3 31,6 1344,8 87,5 -8,6 69,8 69,9 2039
Rundradion Ab 472,3 7,0 1,5 249,2 54,1 4,6 5,3 4,1 2786
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9 Aktieportföljens utveckling

Statens direktägda börsbolag
Marknadsvärdet av statens direktägda börsportfölj steg med 32 procent 2017. Värdeste-
gringen stöddes av Finnairs och Nestes utomordentliga avkastningsutveckling. Nestes 
aktiekurs steg tack vare den goda resultatutvecklingen med 46 procent 2017. Finnair 
gick upp med 218 procent och Fortum med 13 procent. Portföljens totala avkastning 
var 39,8 procent. Helsingforsbörsens generalindex steg med 6,4 procent och avkast-
ningsindex med 10,7 procent, varmed statens portfölj utvecklades synnerligen bra jäm-
fört med den allmänna utvecklingen på marknaden. Bolagens utveckling ha också va-
rit bättre än jämförelseindex. 

Tabell 4. Utvecklingen av marknadsvärdet av statens börsinnehav, miljoner euro. 
Ägar-
andel 

% 2013 2014 2015 2016 2017

Finnair Abp 55,8 198 177 388 288 917
Fortum Abp 50,8 7 499 8 103 6 277 6 570 7440
Neste Abp 50,1 1 846 2 577 3 549 4 689 6853
Sammanlagt 9 543 10 858 10 215 11 547 15210
Solidium Ab:s ägande sammanlagt 8 172 7 616 6 835 7 848 8538
Sammanlagt 17 715 18 474 17 050 19 395 23 748

Tabell 5. Bolagens avkastningsutveckling 
Avkastning 

% 1 år
Jämförelse-
index 1 år

Avkastning 
% 5 år*

Jämförelse-
index 5 år*

Finnair Abp 225,7 68,8 41,9 22,5
Fortum Abp 22,8 9,6 11,2 6,8
Neste Abp 51,4 3,3 45,4 4,8
Sammanlagt 39,8 10,7 21 15,1

* Annualiserad

Figur 5. Utvecklingen av statens direktägda börsbolags aktiekurser
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Utdelningsavkastningen på statens direktägda börsbolag är räknat enligt kurserna vid 
utgången av 2017 4,8 (5,8) procent. Helsingforsbörsens utdelningsavkastning räkna i 
marknadsvärdet i slutet av 2017 var 4,6 (4,4).

De statsägda bolagen betalade 2017 i utdelning och kapitalåterbäringar sammanlagt 
1845 (935) miljoner euro. Siffran höjs av att Solidiums utdelning för räkenskapsperi-
oden 2015/2016 på 278 miljoner undantagsvis betalades på 2017 års sida samt av att 
flera bolag betalat extra utdelning och kapitalåterbäringar. Den utdelning och de ka-
pitalåterbäringar som betalades av de onoterade kommersiellt drivna bolagens var re-
kordhöga 444 (255) miljoner euro.

Figur 6. Vinstutdelning och intäkter av aktieförsäljning som staten erhöll kassabaserade
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Bolag som ägs via Solidium

Tabell 6. Fördelningen av Solidiums placeringsportfölj 31.12.2017
Solidium – alla aktieplaceringar Mn. € % av bolaget % av aktieportföljen
Sampo 3 053 12,0 36
Stora Enso* 1 282 12,3 15
Outokumpu 736 22,8 9
SSAB** 677 17,1 8
Metso 637 14,9 7
Elisa 550 10,0 6
Telia Company 511 3,2 6
Kemira 298 16,7 3
Valmet 274 11,1 3
Outotec 194 14,9 2
Tieto 193 10,0 2
Konecranes 125 4,2 1
Ahtium 10 7,6 0
Solidium – alla aktieplaceringar 8 538 100
Fördelning av placeringar Mn. € % av portföljen
Solidium – alla placeringar 8 847 100
Solidium – alla aktieplaceringar 8 538 97
Solidium – alla penningmarknadplaceringar 309 3

* Solidiums andel av samtliga aktier i Stora Enso är 12,3 % och av samtliga röster 27,3 %
** Solidiums andel av samtliga aktier i SSAB är 17,1 % och av samtliga röster 11,0 %

Aktiebplaceringarnas andel av Solidiums placeringsportfölj var cirka 97 procent 
31.12.2017. Av aktieplaceringarna vägde Sampo mest, bolagets andel av hela portföl-
jen var 36 (36) procent.

Solidiums placeringar på penningmarknaden var 309 (688) miljoner euro.

Tabell 7. Avkastningen av Solidiums placeringar

Avkastning, % 1 år Avkastning , % från början*

Bolag Index Bolag Index
Ahtium -46,4 -5,8
Elisa 10,8 0,2 21,6 8,1
Kemira -0,8 11,0 18,2 12,4
Konecranes 2,0 12,5
Metso 8,9 17,8 22,7 12,5
Outokumpu -8,0 17,7 -2,6 0,4
Outotec 42,2 17,8 -0,7 11,1
Sampo 13,2 6,3 20,8 18,9
SSAB 24,7 17,7 -0,7 0,4
Stora Enso 32,1 11,3 13,3 11,7
Telia Company 1,4 0,2 6,0 6,7
Tieto 5,8 17,2 12,6 13,1
Valmet 21,0 17,8 29,1 6,1
Aktieportföljens
totala avkastning 12,9 11,5 13,2 14,5

Penningmarknadplaceringar 0,4 0,5
Avkastning på placeringarna 12,2 12,9

* Från början av verksamheten 11.12.2008 utom Elisa 11.6.2009, Outotec 14.12.2011, Tieto 1.1.2010, Ahtium 1.6.2011, Valmet 2.1.2014 och Konecranes 24.5.2017
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Totalavkastningen på Solidiums portfölj översteg totalavkastningen för det viktbegrän-
sade avkastningsindexet OMX Helsinki Cap GI under de senaste 12 månaderna. Av-
kastningen på aktieportföljen räknad från början av bolagets verksamhet understeg 
jämförelseindexets avkastning. 

Den bästa avkastningen under kalenderåret gav Outotec, Stora Enso, SSAB och Val-
met, medan åter Outokumpus och Kemiras avkastning blev negativ. 

Solidium har under kalenderåret genomfört aktieförsäljningar på 197 miljoner euro. 
Försäljningarna består av Outokumpus två aktieförsäljningar på sammanlagt 130 mil-
joner euro, försäljningen av aktier i Stora Ensos R-serie för 67 miljoner euro. I början 
av 2018 har Solidium dessutom sålt SSAB B-aktier för 151 miljoner euro, Telia Com-
pany för 517 miljoner euro och Sampo för 466 miljoner euro.

På motsvarande sätt har Solidium under kalenderåret köpt aktier för 191 miljoner eu-
roa. Förvärven bestod av Konecranes aktieförvärv på sammanlagt 122 miljoner euro 
och förvärvet av Stora Ensos aktier i A-serien på 69 miljoner euro. Solidium sålde såle-
des aktier i Stora Ensos R-serie och köpte i stället röststarkare aktier i A-serien. I bör-
jan av 2018 har Solidium köpte aktier för 887 miljoner euro. Dessa förvärv består av 
köp av Konecranes för 43 miljoner euro och Nokia för 887 miljoner euro.

I Solidiums aktieportfölj har under året som nya bolag kommit in Konecranes och No-
kia. På motsvarande sätt har Telia Company uteslutits ur portföljen. Konecranes kom 
med i portföljen våren 2017 och Nokia i mars 2018. Återstoden av Telia Company sål-
des ut från portföljen i februari 2018.

Solidiums aktieportföljs marknadsvärde steg under kalenderåret med 690 miljoner eu-
ro till 8 538 (7 848) miljoner euro. Samtidigt översteg intäkterna av Solidiums aktie-
försäljning aktieförvärven med sex miljoner euro. 

Figur 7. Solidiums aktieplaceringar och -försäljning år 2017
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Utdelningsavkastningen på bolagens Solidiums aktieportfölj enligt kurserna i slutet av 
2017 är 4,5 (5,5) procent och utdelningsrelationen 109 (95) procent. Enligt samma be-
räkningssätt var utdelningsavkastningen på Helsingforsbörsen 4,6 (4,4) procent ja och 
utdelningsrelationen 78 (81) procent.

Solidium har fått cirka 3,1 miljarder euro i utdelning sedan 2008. Staten har för sin del 
fått cirka 5,0 miljarder euro i kapitalåterbäringar och utdelning från Solidium. Bola-
get har således betalat staten cirka 1,9 miljarder mer än vad det själv har erhållit i ut-
delning. Det här har varit möjligt genom Solidiums aktieförsäljningar som har lett till 
att bolagets årliga utdelningssumma minskat från cirka 400 miljoner till under 300 
miljoner euro.

Figur 8. Utdelningsavkastningen på Solidiums aktieportfölj 
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Finnair Abp

Finnair är ett nätverksflygbolag som är 
specialiserat på reguljärtrafik mellan Asi-
en och Europa. Reguljärnätet omfattade 19 
destinationer i Asien, 7 i Nordamerika och 
mer än 100 i Euroopa. Passagerarantalet 
var nästan 12 miljoner och bolaget trans-
porterade 157 miljoner kilo frakt.

FINNAIR ABP

Statens ägarandel

55,8 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att vidareutveckla Finlands ställning som centrum för 
internationell flygtrafik

Styrelse 20.3.2018

Jouko Karvinen (ordf.), Colm Barrington, Montie Brewer, 
Mengemeng Du, Maija-Liisa Friman, Henrik Kjellberg, 
Jonas Mårtensson, Jaana Tuominen

Verkställande direktör

Pekka Vauramo

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 2568,4 2316,8
Rörelsevinst M€ 224,8 116,3
Rörelsevinstprocent % 9 5 
Balansomslutning M€ 2887,1 2527,6
Soliditet % 42 41 
Nettoskuldsättningsgrad* % 69,9 78,3 
Avkastning på eget kapital % 18,1 10,8 
Avkastning på sysselsatt kapital % 13,6 8,9 %
Utdelning totalt M€ 38 13
Utdelning till staten M€ 21 7
Investeringar M€ 397,4 486
Anställda totalt 31.12 5918 4838
Anställda i Finland 31.12 5406 4423
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 4/5 4/5
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/5 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 90,1 89,8
Skatteavtryck i Finland M€ 89,4 89,1

* Inbegriper beräknade leasingavgifter för sju år framåt.

Ett år av lönsam tillväxt
Finnairs omsättning lyfte ordentligt till följd av den 
stora efterfrågan på flygresor i kombination med 
den förnyade flygplansflottan. Antalet flygresenä-
rer som anlitade bolaget ökade med mer än en mil-
jon under året och nådde nya rekordhöjder. Passa-
gerarbeläggningen växte på alla trafikområden ut-
om i inrikestrafiken. Även inom fraktrafiken utnytt-
jades kapaciteten mer.

Av omsättningen består cirka 79 procent av passa-
gerarintäkter, vilka ökade på alla trafikområden. 
Också omsättningen i fråga om andra produkter 
ökade. Det gäller då extraförsäljning, frakt och 
resetjänster. Bolagets jämförbara rörelseresultat 
förbättrades varje kvartal jämfört med motsva-
rande kvartal året innan och uppgick till 170 mil-
joner euro. 

Bolaget såg över sina strategiska mål och siktar nu 
på att fördubbla Asientrafiken jämfört med 2010 re-
dan 2018. Det tidigare målet var en fördubbling se-
nast 2020. Vidare är målet att fördubbla intäkter-
na av extraförsäljningen senast 2020 jämfört 2016 
års nivå. Antalet passagerare ska enligt avsikt öka 
till 20 miljoner senast 2030.

Bättre bränsleeffektivitet
Bränsleeffektiviteten ökade med 6,7 procent tack 
vare att A350-flottan är ekonomiskt effektiv och att 
beläggningsgraden totalt sett ökat. De absoluta ut-
släppen av bolagets verksamhet ökade klart mindre 
än kvantiteten erbjudna tonkilometer.

Den snabbare tillväxten ledde till att bolaget an-
ställde ettusen nya medarbetare och investerade 10 
miljoner euro i personalutbildning. Bolaget satsa-
de också på välbefinnande i arbetet, vilket märktes 
genom att sjukfrånvaron och olycksfallsfrekvensen 
minskade.

Bolagets ständiga arbete för att förbättra kundupp-
levelsen märktes i att kunderna var allt nöjdare.

10 Statens direkta börsinnehav



24

Fortum Abp

Fortum är ett energibolag som genom sin 
strategi strävar mot ett utsläppssnålt ener-
gisystem och optimal resursanvändning. År 
2017 framskred strategin konkret på flera 
affärsområden. 

FORTUM ABP

Statens ägarandel

50,8 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att säkerställa en tillräcklig elproduktion även under exceptionella 
förhållanden

Styrelse 28.3.2018

Matti Lievonen (ordf.), Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, 
Kim Ignatius, Essimari Kairisto, Klaus-Dieter Maubach, 
Anja McAlister, Veli-Matti Reinikkala

Verkställande direktör

Pekka Lundmark

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 4520 3632
Rörelsevinst M€ 1158 633
Rörelsevinstprocent % 26 17
Balansomslutning M€ 21753 21964
Soliditet % 61 62
Nettoskuldsättningsgrad % 7,4 -0,3
Avkastning på eget kapital % 6,5 3,6
Avkastning på sysselsatt kapital % 7,1 4,0
Utdelning totalt M€ 977 977
Utdelning till staten M€ 496 496
Investeringar M€ 1629 1294
Anställda totalt 31.12 8785 8108
Anställda i Finland 31.12 2165 2029
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/8 2/9
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/5 3/5
Totalt skatteavtryck M€ 966 741
Skatteavtryck i Finland M€ 199 213

Klar resultatförbättring
Fortums resultat utvecklades i positiv riktning på 
flera olika affärsområden. Den jämförbara rörelse-
vinsten steg med 26 procent till 811 miljoner euro. 
Marknadsläget utvecklades relativt väl och bidrog 
till resultatutvecklingen. Divisionen Russia hade 
den kraftigaste ökningen. Dess jämförbara rörel-
sevinst steg till 296 (191) miljoner euro. Också divi-
sionen Generations resultattillväxt var positiv. Den 
tuffa konkurrensen försämrade divisionen Consu-
mer Solutions resultat något. 

Konkreta framsteg med att genomföra strategin
Det första och viktigaste målet i bolagets strategi 
är att utveckla dels produktiviteten, dels bransch-
strukturerna inom energiproduktionen. Det näst 
viktigaste målet är att växa som företag genom att 
erbjuda städerna hållbara energilösningar. Det 
tredje och fjärde tillväxtområdet siktar på att sä-
kerställa en långvarig konkurrenskraft inom fram-
tidens energisystem, vilket ska ske genom att före-
taget blir större inom sol- och vindkraft och ska-
par nya energilösningar. I slutet av 2017 offentlig-
gjorde Fortum att det lagt bud på Uniper. I febru-
ari 2018 var ägarposten 47,12 procent. Fortum in-
ser att en energiomställning kräver både minska-
de utsläpp och tryggad leveranssäkerhet. Fortum 
förväntar sig att investeringen i Uniper ger stabi-
la intäkter som bidrar till en hållbar nivå på utdel-
ningen och medger investeringar i arbetet med att 
ta fram nya energilösningar. Under året omstruk-
turerade bolaget också ägandet i Hafslund och in-
vesterade i sol- och vindkraft. Målet är att produk-
tionen av vind- och solkraft ska kunna räknas i gi-
gawatt. Kapaciteten växte till 295 (58) MW. For-
tum är en av de utsläppssnålaste energiproducen-
terna i Europa. Dess koldioxidfria produktion upp-
gick 2017 till 61 (62) procent av produktionen. Bola-
get nådde sitt mål när det gäller specifika utsläpp av 
koldioxid och ökad energieffektivitet. Arbetarskyd-
det försvagades av företagsköp och bolaget har inte 
till alla delar nått sina mål i fråga om arbetsmiljön.
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Neste Abp

Neste följde sin strategi. Bolaget vill växa på 
den globala marknaden för förnybara pro-
dukter och vara ledande aktör i Östersjöre-
gionen. Nestes ekonomiska resultat nådde 
nytt rekord och bolaget valdes in på andra 
plats på listan Global 100 övwer ansvars-
fulla företag.

NESTE ABP

Statens ägarandel

50,1 % (49,7 % 4.1.2018)

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att säkerställa den rikstäckande bränsleförsörjningen med 
beaktande av försörjningsberedskapsaspekter.

Styrelse 5.4.2018

Matti Kähkönen (ordf.), Elizabeth (Elly) Burghout, Martina Flöel, 
Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendahl, 
Willem Schoeber, Marco Wiren

Verkställande direktör

Matti Lievonen, fr.o.m. 1.11.2018 Peter Vanacker

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 13 217 11 689
Rörelsevinst M€ 1171 1155
Rörelsevinstprocent % 8,9 9,9
Balansomslutning M€ 7 793 7 443
Soliditet % 55,8 50,6
Nettoskuldsättningsgrad % 9,5 18,2
Avkastning på eget kapital % 22,6 27,5
Avkastning på sysselsatt kapital % 21,8 22,7
Utdelning totalt M€ 436 333
Utdelning till staten M€ 218 167
Investeringar M€ 472 407
Anställda totalt 31.12 5339 5001
Anställda i Finland 31.12 3581 3399
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/9 2/8
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 3826 3598
Skatteavtryck i Finland M€ 3162 2987

Utmärkt ekonomiskt resultat
Neste gjorde sin största jämförbara rörelsevinst nå-
gonsin, 1 101 miljoner euro (983 mn euro). De för-
nybara produkternas jämförbara rörelsevinst stod 
liksom 2016 för den största andelen av koncernens 
resultat. Det affärsområdet gjorde en jämförbar rö-
relsevinst på 561 (469) miljoner euro. Också i fråga 
om oljeprodukterna gick det bättre än året innan: 
den jämförbara rörelsevinsten var 495 (453) mil-
joner euro. Resultatet för segmentet Marketing & 
Services försämrades något och låg på 68 (90) mil-
joner euro.

Neste nådde sitt ekonomiska mål. Avkastningen på 
det sysselsatta kapitalet överskred återigen klart 
målnivån på 15 procent. Balansräkningen stärktes 
tack vare ett gott ekonomiskt resultat och kassaflö-
de. Andelen skulder av det totala kapitalet var 8,7 
(15,4) procent, medan bolagets strategiska mål är 
att andelen ska vara mindre än 40 procent.

Nestes strategi
Neste har två strategiska mål: att växa globalt på 
området förnybara produkter och att vara ledande 
aktör i Östersjöregionen. 

I fråga om förnybara produkter prioriterar bolaget 
världsomspännande tillgång till avfallsråvaror, glo-
balisering av Nestes MY-diesel och utveckling av 
förnybara kemikalier. Bolaget har meddelat att det 
placerar sin nya kapacitet för förnybar produktion i 
Singapore. Målet är att investeringsbeslutet ska fat-
tas 2018 på så sätt att produktionen i den nya enhe-
ten som planerat kan starta senast 2022.

I Östersjöregionen eftersträvar Neste en ledande 
position genom hög kundbelåtenhet, operativ ef-
fektivitet och raffinaderiändringar. Bolaget lycka-
des sammanföra funktionerna vid raffinaderierna 
i Finland till en enda helhet 2017.

Regleringen inverkar starkt på Nestes verksamhets-
förutsättningar. Ett exempel på detta är de globala 
regler om svavel i fartygsbränsle som träder i kraft 
2020.
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Altia Abp

Altia är Nordens ledande alkoholdrycks-
företag som verkar i Norden, Estland och 
Lettland och det har produktion i Cognac 
i Frankrike. Bolaget tillverkar, importe-
rar, exporterar, säljer och distribuerar eg-
na produktmärken samt produkter för hu-
vudmän och exporterar alkoholdrycker till 
ungefär 30 länder. 

ALTIA ABP

Statens ägarandel

100 % (36,2 % 19.4.2018)

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Inget strategiskt intresse

Styrelse 1.3.2018

Sanna Suvanto-Harsaae (ordf.), Kim Henriksson, Annikka Hurme, 
Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Torsten Steenholt, Kai Telanne

Verkställande direktör

Pekka Tennilä

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 359,0 356,6
Rörelsevinst M€ 26,1 46,3
Rörelsevinstprocent % 7,3 13,0
Balansomslutning M€ 398,4 438,6
Soliditet % 34 44
Nettoskuldsättningsgrad % 34,9 2,5
Avkastning på eget kapital % 11,1 19,0
Avkastning på sysselsatt kapital % 12,5 17,6
Utdelning totalt M€ 0,0 70,5
Utdelning till staten M€ 0,0 70,5
Investeringar M€ 11,9 8,7
Anställda totalt 31.12 703 797
Anställda i Finland 31.12 411 448
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/3 2/5
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 607,5 648,3
Skatteavtryck i Finland M€ 301,3 332,9

Lönsamheten förbättrades för fjärde året I följd
År 2017 växte Altias omsättning måttfullt 0,7 pro-
cent. Tillväxten berodde på den starka efterfrågan 
på industriprodukter och på den fortsatt goda för-
säljningsutvecklingen för både Altias egna nyckel-
brand och de centrala produkterna för huvudmän. 
Det jämförbara rörelseresultatet och rörelsevinsten 
ökade tack vare den växande omsättningen och ef-
fektiverings- och centraliseringsåtgärderna. Rörel-
sevinsten för 2016 innehöll poster som påverkar 
jämförbarhen för sammanlangt 19,9 miljoner euro. 

År 2018 väntas den positiva utvecklingen för port-
följen med Altias centrala varumärken fortsätta. 
Kostnadstrycket på de centrala råvarorna och ut-
vecklandet av exporten påverkar lönsamhetsut-
vecklingen. Det jämförbara rörelseresultatet vän-
tas förbättras eller förbli på samma nivå som 2017. 

Den nya alkohollagen, som trädde i kraft 1.1.2018 
ger Altia möjlighet att utvidga sin produktport-
följ till dagligvaruhandeln, som nu får sälja long 
drink-drycker tillverkade av starka spritdryck-
er med användning av starka alkoholdryckers va-
rumärken. Altia får också presentera starka alko-
holdrycker till exempel i produktkatalogen på nä-
tet och publicera produktinformation på grundni-
vå och bilder av starka alkholdrycker på sina webb-
sidor. 

En modern och ansvarsfull dryckeskultur
För Altia är företagsansvaret av central strategisk 
betydelse. I produktionsprocesserna och vid inves-
teringar beaktas energi- och miljösynpunkter. Al-
tia har förbundit sig att följa BSCI:s etiska princi-
per både i sin egen och i hela leveranskedjans verk-
samhet. Altias mål är att det inte ska inträffa någ-
ra arbetsolycksfall i dess produktionsinrättningar. 

Verksamheten i fabriken i Koskenkorva baserar sig 
på cirkulär ekonomi: det lokalt odlade korn som an-
vänds som råvara utnyttjas helt i produktionen av 
olika produkter för Altias egna och för industrikun-
ders behov samt i sista hand för biokraftverket vid 
Koskenkorva-fabriken

11 Onoterade kommersiella bolag
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Arctia Abp

Arctia är ett specialrederi som tillhandahål-
ler isbrytartjänster, oljebekämpnings- och 
offshoretjänster samt assisterande tjänster 
för hamnarna i Finland och internationellt. 

ARCTIA ABP

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att säkerställa vintersjöfarten för transportbehoven hos Finlands 
näringsliv 

Styrelse 9.3.2018

Pertti Saarela (ordf.), Pirjo Kiiski, Hanna Masala, Ilpo Nuutinen, 
Antti Pankakoski

Verkställande direktör

Tero Vauraste

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 48,9 60,7
Rörelsevinst M€ 0,1 12,9
Rörelsevinstprocent % 0,3 21,2
Balansomslutning M€ 274,5 287,4
Soliditet % 50,1 49,9
Nettoskuldsättningsgrad % 70,4 62,5
Avkastning på eget kapital % -1 6,4
Avkastning på sysselsatt kapital % 0,1 5,8
Utdelning totalt M€ 1,5 4,6
Utdelning till staten M€ 1,5 4,6
Investeringar M€ 5,7 131,6
Anställda totalt 31.12 268 265
Anställda i Finland 31.12 268 265
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/5 2/6
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/3 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 4,2 6,4
Skatteavtryck i Finland M€ 4,2 6,4

Ett ekonomiskt relativt stramt år 
Antalet isbrytningsdagar ökade 2017 trots den mil-
da vintern. Antalet isbrytningsdagar var samman-
lagt 447 (385). De tekniska problemen med flottans 
nyaste fartyg Polaris i början av säsongen ökade an-
talet offhire-dagar, men fartyget visade sig dock ha 
den bästa isbrytningseffektiviteten i flottan. Isbryt-
ningens servicenivå förblev hög under hela isbryt-
ningssäsongen. 

Arctias omsättning sjönk under räkenskapsperi-
oden närmast på grund av att den internationella 
verksamheten var mindre än under tidigare år. He-
la koncernens omsättning stannade vid 48,9 (60,7) 
miljoner euro och rörelsevinsten var knappt posi-
tiv. Finansieringskostnaderna ledde till att koncer-
nens resultat för räkenskapsperioden blev negativt. 
Bolagets balans- och finansieringsställning förblev 
stabila, på samma nivå som föregående år. Offsho-
reomsättningen sjönk till 13,6 (28,3) miljoner euro 
och rörelseresultatet visade en förlust på 7,2 (+5,9) 
miljoner euro. Kombi-isbrytaren Nordica var på vå-
ren i frakt i Ryssland. Marknadsläget i Nordameri-
ka var utmanande och nya begränsningar fastställ-
des för den marina energiproduktionen. I den ut-
manande situationen är bolagets strävanden till ett 
mångsidigare tjänsteutbud viktiga. 

Ökning av nyttjandegraden fortfarande i fokus
Bolaget söker med sin strategi en höjning av nytt-
jandegraden, vilket är en förutsättning för förbätt-
rad lönsamhet i synnerhet i offshore-affärsverk-
samheten. I framtiden blir planeringen av investe-
ringar och hanteringen av kassaströmmen allt vik-
tigare. Arctia strävar kontinuerligt efter att göra sitt 
tjänsteutbud mångsidigare, exempelvis i riktning 
mot forskning och internationell farledsisbrytning. 
Under året satsade bolaget kraftigt på försäljnings- 
och marknadsföringsarbete. 

Arctias mål är att minska koldioxidutsläppen i sin 
verksamhet. Den nya isbrytaren Polaris är den för-
sta LNG-isbrytaren i världen. Användningen av 
LNG minskar isbrytarens utsläpp betydligt. Säker-
heten i tjänsterna och i vidare bemärkelse hela sjö-
fartens säkerhet är för Arctia det viktigaste enskil-
da ansvarsområdet. 
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Boreal Växtförädling Abp

Boreal Växtförädling Abp förädlar och 
marknadsför jordbruksgrödor av hög kva-
litet och med god avkastning för yrkesod-
lare som verkar i nordliga förhållanden. 
Boreal är stark marknadsledare inom sin 
bransch i Finland.

BOREAL VÄXTFÖRÄDLING ABP

Statens ägarandel

60,75 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att säkerställa förädlingen av de växtsorter som lämpar sig för 
produktion i de nordliga klimatområdena samt bevarandet av 
äganderätten till förädlingsmaterialet för att marknaden ska 
fungera. Tillgången till sorterna är också viktig med tanke på 
försörjningsberedskapen

Styrelse 21.3.2018

Riitta Mynttinen (ordf.), Jaakko Halkilahti, Jyrki Lepistö, 
Birgitta Vainio-Mattila, Petri Vihervuori

Verkställande direktör

Jyrki Lepistö

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 9,5 9,8
Rörelsevinst M€ 0,2 0,7
Rörelsevinstprocent % 2 ,0 7,2 
Balansomslutning M€ 11,4 11,0
Soliditet % 70 80
Nettoskuldsättningsgrad % -24,0 -21,3
Avkastning på eget kapital % 1,0 5,2
Avkastning på sysselsatt kapital % 2,2 8,3
Utdelning totalt M€ 0,3 0,3
Utdelning till staten M€ 0,2 0,2
Investeringar M€ 0,7 0,6
Antal anställda totalt 31.12. 70 62
Antal anställda i Finland 31.12. 70 62
Könsfördeln. i ledningsgruppen n/m 3/3 2/5
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Skatteavtryck totalt M€ 2,7 2,9
Skatteavtryck i Finland M€ 2,7 2,9

Boreal gör produktutvecklingsarbete med sikte på 
framtiden 
Boreals omsättning minskade med 3,2 procent jäm-
fört med föregående räkenskapsperiod. Nedgång-
en berodde på att både royaltyintäkterna och betal-
ningarna för rätt att använda gårdens eget utsäde 
minskade. Dessutom har konkurrensen skärpts då 
utbudet på utländska sorter ökat ytterligare. På ex-
portmarknaden har däremot den positiva utveck-
lingen fortsatt även om exportens andel av de tota-
la intäkterna fortfarande är liten. 

Rörelsevinsten försvagades märkbart jämfört med 
året innan. Växtperioden var exceptionellt kall och 
regnig. Lantbrukets lönsamhet var fortsättningsvis 
svag och odlingsarealen för säd fortsatte att minska. 

Boreals marknadsandel av odlingsarealen var för 
sädesslag 53 procent och för vallväxter ungefär 70 
procent. År 2017 godkändes 11 nya sorter från Bo-
real för Finlands växtsortlista.

De största investeringarna omfattade renovering-
en av växthusen och anslutningen av växthusen till 
växthusregleringsautomatik och till jordvärmesys-
temet samt anskaffning av åker för försöksverksam-
het och maskinanskaffning för odlingen.

Betydelsen av ansvarsfull matproduktion har lyfts 
fram allt starkare 
Växtförädlingen spelar en central roll i anpassning-
en till klimatförändringen. Vikten av lokal sortför-
ädling växer särskilt i ytterområden som Finland. 
Boreal har en avgörande roll också då prioritering-
arna i lantbruksproduktionen ändras och man till 
exempel börjar utöka odlingsarealerna för ärt och 
bondböna för att höja självförsörjningen av protein. 
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Cinia Ab

Cinia Ab är ett flerbranschföretag som er-
bjuder nätverks-, programvaru- och moln-
tjänster inom datatrafik och datateknik. 
Cinia opererar med nätverk för datatrafik 
som ägs av bolaget och av kunderna. Cini-
as kunder är huvudsakligen producenter av 
för samhället kritiska tjänster. 

CINIA AB

Statens ägarandel

77,5 %

Ägarstyrning

Kommunikationsministeriet

Strategiskt intresse i innehavet

Främjande av för samhället betydande datatrafikförbindelser som 
kräver stor kapacitet 

Styrelse 2018

Esko Aho, ordf. (från 17.10.2017), Karri Alameri, 
Heidi Koskinen (från 17.10.2017), Hanna Sievinen, 
Janne Yli-Äyhö (från 17.10.2017)

Verkställande direktör

Ari-Jussi Knaapila

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 40,6 36,3
Rörelsevinst M€ 1,8 1,4
Rörelsevinstprocent % 4,4 3,9
Balansomslutning M€ 108,4 111,3
Soliditet % 38,3 37,5
Nettoskuldsättningsgrad % 72,7 113,4
Avkastning på eget kapital % 1,0 1,6
Avkastning på sysselsatt kapital % 1,9 1,6
Utdelning totalt M€ 0,1 0,3
Utdelning till staten M€ 0,1 0,2
Investeringar M€ 6,9 22
Anställda totalt 31.12 231 215
Anställda i Finland 31.12 231 215
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 1/6 1/5
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/3 1/6
Totalt skatteavtryck M€ 13,5 12,5
Skatteavtryck i Finland M€ 13,5 12,5

Verksamhetens utveckling 2017
Cinia Ab (tidigare Cinia Group Ab) är ett bolag där 
staten innehar aktiemajoriteten. Kommunikations-
ministeriet ansvarar för bolagets ägarstyrning. Till 
koncernen hör utöver moderbolaget Cinia även de 
av moderbolaget direktägda bolagen C-Lion1 Ab 
(99,9 %) och Cinia Cloud GmbH (100 %). 

Under 2017 skapades en tydligare koncernstruktur 
för Cinia. I samband med detta fusionerades dot-
terbolagen Cinia One Ab, Cinia Cloud Ab och Ci-
nia Solutions Ab med moderbolaget Cinia Ab. Var-
ken i Cinia Ab eller C-Lion1 Ab har statens inne-
hav förändrats.

År 2017 omsatte bolaget 40,6 mn euro (36,3 mn 
euro 2016) och rörelsevinsten var 1,8 mn euro (1,4 
mn euro 2016). Jämfört med 2016 ökade koncer-
nens totala omsättning med cirka 4,3 miljoner eu-
ro (+12 %). Så gott som samtliga tjänster uppvi-
sade tillväxt, men i synnerhet de internationella 
förbindelsetjänsterna och programvarutjänster-
na ökade mest. Investeringen i havskabelsystemet 
C-Lion1, som gjordes 2015-2017, spelar en central 
roll för den internationella förbindelsetjänstverk-
samheten. 

Företagsansvar
Cinia har som mål att inkludera samhällsansvaret 
i sin dagliga verksamhet: ledarskap, utveckling och 
lösningar för kunderna. Bolaget anser det vara vik-
tigt att verka på ett för miljön hållbart sätt och fort-
löpande fästa uppmärksamhet vid energikonsum-
tionen och materialeffektiviteten. Sedan 2016 har 
Cinia använt sig av en ledningsmodell som stöder 
sig på hållbar utveckling och som grundar sig på 
FN:s målsättningar för hållbar utveckling.
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Finavia Abp

Bolaget upprätthåller och utvecklar Hel-
singfors-Vanda flygplats och ett flyg-
platsnätverk som täcker hela landet. Kon-
cernen har två affärsverksamhetsområ-
den, Helsingfors-Vanda flygplats och flyg-
platsnätverket. Dessutom komplettera-
des bolagets serviceuppgifter inom flyg-
trafiken av dotterbolagen Airpro och 
Lentoasemakiinteistöt.

FINAVIA ABP

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Beredning av det strategiska intresset pågår

Styrelse 19.3.2018

Harri Sailas (ordf.), Katja Keitaanniemi, Annaleena Kiikonen, 
Nina Kiviranta, Esko Pyykkönen, Erkka Valkila, Stefan Wentjärvi

Verkställande direktör

Kimmo Mäki

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 373,6 380,9
Rörelsevinst M€ 54,4 42,3
Rörelsevinstprocent % 14,6 11,1
Balansomslutning M€ 1 074,5 1 000,9
Soliditet % 58,4 58,9
Nettoskuldsättningsgrad % 47,2 38,8
Avkastning på eget kapital % 6,2 4,9
Avkastning på sysselsatt kapital % 6,1 5,1
Utdelning totalt M€ 8,0 0
Utdelning till staten M€ 8,0 0
Investeringar M€ 181,8 182,8
Anställda totalt 31.12 2 696 2 995
Anställda i Finland 31.12 2 696 2 995
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/8 1/9
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/7 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 77,0 85,8
Skatteavtryck i Finland M€ 77,0 85,8

Rekordstort passagerarantal
Finnavias lönsamma tillväxt fortsatte år 2017. År 
2017 reste sammanlagt 22,7 miljoner passagerare 
via bolagets flygplatser. Särskilt den internationel-
la trafiken ökade, med 11,7 procent. 

Antalet resenärer på Helsingfors-Vanda flygplats 
slog nytt rekord med siffran 18,9 miljoner passage-
rare (17,2), vilket är 9,9 procent mer än föregående 
år. Det sammanlagda passagerarantalet på Finavias 
andra flygplatser var 3,8 miljoner vilket var en ök-
ning med 5,7 procent från föregående år.

Finnavia-koncernens omsättning 2017 minskade 
med 1,9 procent från föregående år. Detta berod-
de att flygtrafiktjänstverksamheten bolagiserades 
till ett eget bolag, ANS Finland Oy, från och med 
1.4.2017. Den jämförbara omsättningen steg med 
10,3 procent till 373,6 miljoner euro (338,6). 

Utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda, 
som sträcker sig till början av 2020-talet och ska 
kosta totalt 900 miljoner euro fortsatte planenligt. 

Ansvarsarbete en kedja av goda handlingar
Finavias ansvarsarbete är en helhet där alla detal-
jer ska stämma. Det sammanlagda resultatet är säk-
ra, högklassiga tjänster och en serviceupplevelse av 
världsklass.

Säkerhet är ledordet för all verksamhet i Finavia. 
Bolagets ställer sina målsättningar för miljöarbe-
tet maximalt högt. Smidigt resande och förstklas-
sig service är bolagets absoluta mål. Bolaget arbetar 
långsidigt för att bygga upp Finlands konkurrens-
kraft på ett hållbart sätt. Bolagets verksamhet ska 
vara affärsekonomiskt lönsam.

Helsingfors-Vanda flygplats har varit kolneutral 
från augusti 2017. 

I personalutvecklingen fokuserade man på att för-
bättra lednings- och förmansarbetets kvalitet och 
på förändringsledning och utbildning om kundupp-
levelsen.
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Fingrid Abp

Fingrids mest centrala strategiska mål är 
att säkerställa en säker eltillgång och en 
fungerande elmarknad för samhället och 
att förmånligt tillhandahålla de tjänster 
som kunderna behöver. År 2017 var stam-
nätets överföringskapacitet i effektiv an-
vändning och överföringssäkerheten var 
fortsättningsvis på en utomordenligt nivå. 

FINGRID ABP

Statens ägarandel

53,1 % (28,2 % FM 24,9% Försörjningsberedskapscentralen)

Ägarstyrning

Finansministeriet

Strategiskt intresse i innehavet

Att säkerställa att elöverföringen och elsystemen fungerar och är 
störningsfria under alla förhållanden

Styrelse 28.3.2018

Järvi Juhani (ordf.), Anu Hämäläinen, Päivi Nerg, Sanna Syri, 
Esko Torsti

Verkställande direktör

Jukka Ruusunen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 672,0 586,1
Rörelsevinst M€ 184,8 192,0
Rörelsevinstprocent % 27,5 32,8
Balansomslutning M€ 2113 2101
Soliditet % 37,8 36,4
Nettoskuldsättningsgrad % 125,2 134,2
Avkastning på eget kapital % 16,7 18,8
Avkastning på sysselsatt kapital % 10,0 10,4
Utdelning totalt* M€ 173,5 98
Utdelning till staten M€ 64,3 35,3
Investeringar M€ 107 142
Anställda totalt 31.12 355 334
Anställda i Finland 31.12 355 334
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/6 2/6
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/3 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 93 77
Skatteavtryck i Finland M€ 93 77

*  Utdelningen betalas I två poster, av vilka dem eventuella andra posten på 
sammanlagt 50,1 miljoner euro betalas enligt regeringens beslut efter att 
halvårsrapporten fastställts

Översikt över händelserna 2017 
År 2017 var både operativt och ekonomiskt ett 
mycket gott år för bolaget ur såväl samhällets, kun-
dernas, ekonomins och ägarnas, de interna proces-
sernas och personalens synvinkel. 

Stamnätets överföringssäkerhet var 99,9997 pro-
cent och störningarna orsakade en ellös tid på i 
medeltal 2,2 minuter till anslutningspunkterna. 
I en europeisk jämförelse mellan bolag med mot-
svarande infrastruktur hörde Fingrids prissättning 
av stamnätet till de förmånligaste. Den uppmätta 
kundnöjdheten var 3,9 (på skalan 1–5) och även 
markägarnas respons på verksamheten var på en 
god nivå. 

Säkerheten i likströmsförbindelserna. som är viktig 
med tanke på elmarknaden och priset på finländsk 
el, nådde till den bästa nivån genom tiderna. Under 
året fattades flera investeringsbeslut som gällde un-
derhållet och utvecklandet av stamnätet. 

Förvaltningen av stamnätets egendom är i en inter-
nationell jämförelse i toppklass globalt. Fingrid fick 
liksom flera gånger tidigare en topplacering i den 
internationella jämförelsen ITAMS (International 
Transmission Asset Management Study) på våren. 
I jämförelsen mäts effektiviteten i egendomsför-
valtningen. 

Ansvarsfullhet är ett av bolagens värden och det 
syns i all verksamhet. Företagsansvaret leds inte-
grerat i Fingrids ledningssystem. 
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Gasum Ab

Gasum är ett energibolag som importe-
rar naturgas till Finland för energiproduk-
tion, industri, hushåll och land- och sjötrafik 
samt producerar och förädlar biogas.

GASUM AB

Statens ägarandel

26,5 % av A-aktierna, 50,2 % av röstetaleta (Gasonia 73,5 % av 
A-aktierna, 49,8 % av röstetalet)

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att säkerställa att överföringen av gas och gassystemet fungerar 
under alla förhållanden

Styrelse 13.4.2018

Juha Rantanen (ordf.), Stein Dale, Elina Engman, Timo Koponen, 
Päivi Pesola, Elisabet Salander Björklund, Jarmo Väisänen

Verkställande direktör

 Johanna Lamminen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 925,0 843,3
Rörelsevinst M€ 114,2 124,8
Rörelsevinstprocent % 12,4 14,8
Balansomslutning M€ 1421,2 1461,5
Soliditet % 41,6 40,8
Nettoskuldsättningsgrad % 99,2 102
Avkastning på eget kapital % 14,7 19,2
Avkastning på sysselsatt kapital % 10,6 11,5
Utdelning totalt M€ 33 50
Utdelning till staten M€ 33 50
Investeringar M€ 23 137
Anställda totalt 31.12 409 375
Anställda i Finland 31.12 288 309
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/5 3/6
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 208 195
Skatteavtryck i Finland M€ 203 177

Genom företagsköp allt starkare ställning på 
marknaden
År 2017 var ekonomiskt lyckat för Gasum. Omsätt-
ningen ökade med 10 procent. Ökningen av om-
sättningen stöddes av den positiva utvecklingen av 
LNG- och biogasaffärsverksamheten, LNG och bio-
gasaffärsverksamheten utgör 26 procent av Gasums 
totala omsättning. Gasum utvidgades 2017 till bio-
gasmarknaden i Sverige samt fortsatte utvecklan-
det av lösningar för cirkulär ekonomi. 

Stegringen av priset på naturgas fortsatte i jämn 
takt hela 2017. Naturgasvolymerna sjönk med 6 
preocent på grund av det varma vädret.

Tillväxten på LNG-marknaden fortsatte 2017. Star-
kast var tillväxten i sjötrafiken, där försäljningen 
av Skangas stegf med ungefär 40 procent jämfört 
med året innan. I . LNG-affärsverksamheten höj-
de Gasum i juni 2017 sin ägarandel i det nordiska 
LNG-bolaget Skangas till 70 procent. LNG-affärs-
verksamhetsenhetens omsättning ökade med 20 
procent. Ökningen av omsättningen har påverkats 
av volymökningen. Bolaget har slutfört de viktigas-
te investeringarna i LNG-affärsverksamheten, så en 
fortsatt tillväxt kan förväntas de kommande åren. 

Biogasaffärsverksamhetens produktionskapacitet 
fördubblades i januari 2017 med företagsköpet av 
Swedish Biogas International, vilket också fördubb-
lade affärsverksanhetens omsättning. 

En ny lag om naturgasmarknaden trädde i kraft i 
b örjan av 2018. Bolaget fortsätter förberedelser-
na för öppnandet av parti- och minuthandelsmark-
naden för naturgas i början av 2020 tillsammans 
med kunderna och intressentgrupperna samt för-
bereder sig för differentieringen av försäljning och 
distribution av gas.

Gasum siktar på en kolneutral framtid
Då man går in för att uppnå utsläppsmålen för tra-
fiken och industrin kommer gasens roll som ut-
släppssnålt bränsle sannolikt att öka. När det gäl-
ler företagsansvaret satsade bolaget också på att fö-
renhetliga verksamhetssätt med anknytning till sä-
kerheten i olika affärsverksamheter samt uppdate-
rade sitt företagsansvarsprogram.
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Kemijoki Ab

Kemijoki Ab producerar ungefär en tred-
jedel av Finlands vattenkraft. Med vatten-
kraft tryggas Finlands energiförsörjning 
under en tid med förnybara energikällor. 
Kemijoki producerar ungefär en tredjedel 
av vattenkraften i Finland i 20 kraftverk. 
Den elektricitet som produceras av Kemi-
joki säljs till ägarna till självkostnadspris 
och bolaget har inte något vinstsyfte.

KEMIJOKI AB

Statens ägarandel

50,1 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Inget strategiskt intresse

Styrelse 6.4.2018

Tiina Tuomela (ordf.), Risto Andsten, Elina Engman, 
Tapio Jalonen, Tapio Korpeinen, Pekka Manninen, Jukka Ohtola 

Verkställande direktör

Tuomas Timonen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 42,4 44
Rörelsevinst M€ -6,4 -5
Rörelsevinstprocent % -15 -11
Balansomslutning M€ 480,3 477
Soliditet % 12 15
Nettoskuldsättningsgrad % 698,5 534,2
Avkastning på eget kapital % 1,2 1,3
Avkastning på sysselsatt kapital % -1,4 -1,1
Utdelning totalt M€ 0,8 0,8
Utdelning till staten M€ 0,4 0,4
Investeringar M€ 22,1 16,5
Anställda totalt 31.12 36 38
Anställda i Finland 31.12 36 38
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/3 2/5
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 26,4 27,5
Skatteavtryck i Finland M€ 26,4 27,5

Kemijokis ekonomiska huvudmål är 
kostnadseffektivitet
Den totala nyttjandegraden för kraftverken var fort-
satt god, cirka 97 procent, under 2017. Tack vare ett 
vattenrikt år och en god total nyttjandegrad var pro-
duktionen 4 891 gigawattitimmar. vilket motsvara-
de 33 procent av den el som producerades med in-
hemsk vattenkraft. Vid slutet av året var fyllnads-
graden för vattenreserverna 77 procent, vilket är 
något över genomsnittet. 

Den detaljerade beredningen av bygget av ett kraft-
verk i Sierilä fortsatte hela året och Högsta förvalt-
ningsdomstolen fastställde vattenhushållningstill-
ståndet för projektet. Kemijoki fortsatte också re-
noveringarna av kraftverken och miljöinvestering-
arna enligt planerna. 

Vattenkraft är den viktigaste formen av förnybar 
elproduktion och spelar en central roll i 
anpassningen till klimatförändringen
Utom sina goda egenskaper har också vattenkraften 
negativa miljöeffekter, som uppkommer genom or-
sakas av bygget av nya kraftverk, reglerad använd-
ning av de nuvarande kraftverken och av reglering-
en av vattendrag. För att lindra de negativa mil-
jöverkningarna använde bolaget 2017 3,7 miljoner 
euro för miljövård. Av detta var fiskevårdsskyldig-
heternas andel 2,7 miljoner euro.

Kemijoki lanserade en företagsansvarslicensför di-
gital inlärningsmiljö. Före utgången av 2017 hade 
alla bolagets anställde avlagt licensen. Företagsan-
svarslicensen publicerads också som bolagets sam-
hällsåtagande Hållbar utveckling 2050.
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Leijona Catering Ab

Leijona Catering Oy är ett finländskt bolag 
som har specialiserat sig på personalres-
tauranger samt kompletterande tjänster. 
Leijona Catering fokuserar på strategiskt 
partnerskap med försvarsmakten samt på 
sådana säkerhetskritiska objekt inom stats-
förvaltningen som utses separat.

LEIJONA CATERING AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att trygga försvarsmaktens verksamhet genom att producera 
nödvändiga kosthållningstjänster under alla förhållanden

Styrelse 16.3.2018

Riitta Laitasalo (ordf.), Sinikka Mustakari, Teemu Penttilä, 
Juha Rannikko, Katri Westerberg, Anton Westermarck

Verkställande direktör

Ritva Paavonsalo

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 71 71,1
Rörelsevinst M€ 2,8 2,5
Rörelsevinstprocent % 4 4 
Balansomslutning M€ 26,2 28,7
Soliditet % 70 75
Nettoskuldsättningsgrad % -64,4 -81,2 
Avkastning på eget kapital % 11,2 12,1 
Avkastning på sysselsatt kapital % 14,1 9,8 
Utdelning totalt M€ 5 5
Utdelning till staten M€ 5 5
Investeringar M€ 2,2 1,3
Anställda totalt 31.12 442 468
Anställda i Finland 31.12 442 468
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/2 2/3
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/3 3/3
Totalt skatteavtryck M€ 7,7 7,8
Skatteavtryck i Finland M€ 7,7 7,8

Över 70 000 portioner mat varje dag runtom i 
Finland med så hög grad av inhemskhet som 
möjligt
Leijona Catering producerar avtalsenligt tjänster 
inom Försvarsmaktens matförsörjning i alla bered-
skapslägen. Det nya avtalets giltighetstid är tio år 
och det kan avslutas tidigast den 31 december 2027. 
Det strategiska partnerskapet grundar sig på nära 
samarbete. Under 2017 avstod bolaget från sin af-
färsverksamhet på den privata marknaden.

Leijona Caterings affärsverksamhet fortsatte att va-
ra lönsam under 2017. Bolaget fortsatte också sitt 
långsiktiga arbete för att förbättra kundorientering-
en och effektiviteten i verksamheten samt utveck-
la kompetensen. Leijona Caterings omsättning var 
år 2017 nästan på samma nivå som året innan och 
rörelsevinsten förbättrades. Bolagets investeringar 
uppgick till 2,2 (1,3) miljoner euro. 

Leijona Catering förutspår att omsättningen kom-
mer att minska under innevarande räkenskapsperi-
od, bland annat till följd av att man avstår från res-
taurangerna på den privata marknaden. Lönsam-
heten beräknas alltjämt vara god. 

Utvecklandet av ansvarsfulla förfaranden fortsatte
Ansvarsfullhet är en av Leijona Caterings värde-
ringar och en integrerad del av bolagets strategi och 
ledning av affärsverksamheten. Bolagets ansvars-
fulla verksamhet uppfyller kraven enligt ISO 14001- 
och OHSAS 18001-standarderna. Etiska anvisning-
ar, etiska anvisningar för underleverantörer, miljö-
politiken samt företagshälsovårds- och säkerhets-
systemet konkretiserar bolagets företagsansvars-
arbete, som i sin tur styrs av bolagets värderingar 
och strategi. Bolaget har bl.a. satt klara mål för en 
minskning av svinnet och bioavfall.

Som ett ekonomiskt starkt företag kunde Leijona 
Catering bära sitt ansvar för miljön, möta kunder-
nas behov och ta hand om sin personal.
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Meritaito Ab

Meritaitos verksamhetsområde omfattar 
farledshållning, drift och underhåll av ka-
naler, uppgifter för att förebygga och be-
kämpa miljöskador, vattenbyggande, pla-
nering och experttjänster, sjömätning samt 
andra uppgifter i anslutning till farleder 
och byggande. 

MERITAITO AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Det strategiska intresset är att producera sjömätningstjänster för 
marinens beredskap under alla förhållanden.

Styrelse 22.3.2018

Mats Rosin (ordf.), Heikki Martela, Sinikka Mustakari, 
Kari Savolainen, Sanna Sonninen

Verkställande direktör

Hannu Ylärinne, fr.o.m. 24.7.2017

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 31,2 28,3
Rörelsevinst M€ -3,7 -5,0
Rörelsevinstprocent % -11,9 -17,7
Balansomslutning M€ 32,5 34,7
Soliditet % 26,5 39,0
Nettoskuldsättningsgrad % 177,9 109,6
Avkastning på eget kapital % neg. neg.
Avkastning på sysselsatt kapital % neg. neg.
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 0,4 6,3
Anställda totalt 31.12 219 232
Anställda i Finland 31.12 219 232
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 1/5 0/6
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/3 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 6,5 6,3
Skatteavtryck i Finland M€ 6,5

Verksamhetsmiljön och utmaningar
Meritaito har sedan 2013 verkat helt på den konkur-
rensutsatta marknaden. I Finland är bolaget mark-
nadsledande i sin bransch. När det gäller interna-
tionella projekt har Meritaito strävat efter tillväxt 
främst inom sjömätning och försäljning av sjömär-
ken. Under 2017 genomförde bolaget sjömätnings-
projekt för de norska och svenska sjömätningsmyn-
digheterna.

År 2017 var de största riskerna och osäkerhetsfakto-
rerna i verksamheten främst sammankopplade med 
lönsamheten i internationella projekt, omsättning-
ens beroendeförhållande till de största kunderna i 
hemlandet och kostnadskontrollen i allmänhet. Bo-
lagets affärsverksamhet uppvisade förlust trots att 
omsättningen ökade. Kostnader av engångskarak-
tär i anslutning till utvecklandet av affärsverksam-
heten bidrog till förlusten. Även de stora fartygsin-
vesteringar i anslutning till sjömätningsprojekt som 
gjordes 2015 och 2016 belastade resultatet.

Det vidtogs systematiska effektiviseringsåtgär-
der under 2017. Utvecklings- och effektiviserings-
åtgärderna gällde delområden och processer som 
är kritiska för verksamheten och de inbegrep t.ex. 
upphandling, entreprenaderbjudanden och pro-
jektuppföljning. Bolaget strävar efter att använda 
de tillgängliga resurserna effektivt och att utveck-
la förfarandena och processerna. Målet är att man 
ska kunna möta kundernas behov på ett kostnads-
effektivt sätt.

Bolagets nya verkställande direktör Hannu Ylärin-
ne inledde sitt arbete i juli 2017.

Meritaitos utsikter
Meritaito har som mål att utvecklas till ett ledan-
de Cleantech-företag inom sjöfarten i Östersjöbas-
sängens område. Bolaget strävar efter att bevara vo-
lymen i farledshållningen och sjömätningen så stor 
som möjligt. Samtidigt finslipar bolaget tjänsterna 
och kundrelationerna i anslutning till sin basverk-
samhet, och under Cleantech-paraplyet utvecklar 
man nya smarta lösningar för att skydda, kartläg-
ga och observera havsmiljön. På den internationel-
la marknaden verkar bolaget under varumärket Se-
ahow.
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Motiva Ab

Motiva är ett expertföretag som uppmunt-
rar till effektiv och hållbar användning av 
energi och material. Med hjälp av kunskap, 
lösningar och tjänster som Motiva tillhan-
dahåller kan den offentliga förvaltningen, 
företag, kommuner och konsumenter träf-
fa resurseffektiva, verkningsfulla och håll-
bara val. 

MOTIVA AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att säkerställa opartiska experttjänster för att främja 
energieffektivitet, förnybar energi och resurseffektivitet.

Styrelse 22.3.2018

Anja Kahri (ordf.), Petteri Kuuva, Jukka Ohtola, Timo Tähtinen, 
Eeva Vakkilainen

Verkställande direktör

Hille Hyytiä

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 6,2 6,5
Rörelsevinst M€ 0,1 -0,2
Rörelsevinstprocent % 1 -3
Balansomslutning M€ 3,8 3,6
Soliditet % 58 54
Nettoskuldsättningsgrad % -86,8 -84,2
Avkastning på eget kapital % 3,5 -9,1
Avkastning på sysselsatt kapital % 3,8 -8,9
Utdelning totalt M€ 0,1 0
Utdelning till staten M€ 0,1 0
Investeringar M€ 0,0 0,0
Anställda totalt 31.12 58 64
Anställda i Finland 31.12 58 64
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/3 2/5
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 1,9 2,2
Skatteavtryck i Finland M€ 1,9 2,2

Motiva främjar försöksverksamhet och är 
koordinator för kompetenscentrum 
Motivas omsättning sjönk med 3,5 procent jämfört 
med året innan. De anpassningsåtgärder som in-
leddes under den föregående räkenskapsperioden 
slutfördes och man lyckades vända rörelseresulta-
tet i positiv riktning. Motivas solvens och likvidi-
tet har förblivit goda. Bolaget betalar 100 000 euro 
i utdelning för den avslutade räkenskapsperioden.

Statsrådets kansli och Motiva utarbetar framöver 
tillsammans metoder för att främja försöksverk-
samhet med hjälp av plattformen Plats för försök. 
Motiva har också valts till koordinator för projek-
tet Keino, som är ett nytt nätverksbaserat kom-
petenscentrum för hållbar och innovativ offentlig 
upphandling. 

Motiva har ingått ett samhälleligt åtagande för 
hållbar utveckling
Motiva är ett statligt bolag för hållbar utveckling, 
som uppmuntrar till effektiv och hållbar använd-
ning av energi och material. Motiva har ingått ett 
samhälleligt åtagande för hållbar utveckling. Ge-
nom åtagandet vill man påskynda utvecklingen av 
en resursklok finländsk ekonomi genom material-
effektivitetsavtal. Motiva Services Oy har genom si-
na märken för ansvarsfullhet, miljömärket Svanen 
och EU:s miljömärke, förbundit sig till att främja 
ansvarfull upphandling i kommunerna. 

Energi- och materialeffektivitet är centrala medel 
för att dämpa klimatförändringen i samhällseko-
nomin, företagen och hushållen. Motiva spelar en 
central roll i att förbättra samhällets resurseffek-
tivitet och den vägen företagens konkurrenskraft. 
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Nordic Morning Abp

De tre segmenten för Nordic Morning-kon-
cernens affärsverksamhet är i enlighet med 
den nya strategin Nordic Morning, Edita 
Prima och Edita Publishing. Nordic Mor-
nings affärsverksamhet omfattar ett bo-
lag i Finland och flera bolag i Sverige. Ed-
ita Prima Ab och Edita Publishing Ab finns 
i Finland.

NORDIC MORNING ABP

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Inget strategiskt intresse

Styrelse 21.3.2018

Per Sjödell (ordf.), Ingrid Jonasson Blank, Pekka Hurtola, 
Anni Korkiakoski, Anni Ronkainen, Jukka Ruuska

Verkställande direktör

Anne Årneby

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 93,4 103,4
Rörelsevinst M€ 5,9 -14,3
Rörelsevinstprocent % 6 -14
Balansomslutning M€ 48,6 54,6
Soliditet % 46,8 36,6
Nettoskuldsättningsgrad % 12,1 30,7
Avkastning på eget kapital % 22,5 -53,5
Avkastning på sysselsatt kapital % 23,3 -37,6
Utdelning totalt M€ 2 2
Utdelning till staten M€ 2 2
Investeringar M€ 0,7 0,7
Anställda totalt 31.12 548 653
Anställda i Finland 31.12 258 263
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 4/7
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/3 3/3
Totalt skatteavtryck M€ 25,8 33
Skatteavtryck i Finland M€ 8,8 9,9

Affärsverksamhetens nya struktur
Den nya verksamhetsstrukturen är uppdelad i tre 
segment för affärsverksamhet, och Nordic Mor-
nings segment inbegriper flera bolag. Nordic Mor-
ning Finland, Nordic Morning Sweden, Ottoboni 
Sweden, Nordic Morning Data-Driven Content, 
Mods Graphic Studio och CountQuest Interactive 
verkar inom segmentet. Nordic Morning tar fram 
digitala lösningar för affärsverksamhet och databa-
serad marknadsföring och service. Målet är att ska-
pa tillväxt och kundlojalitet för kunden. 

Edita Prima tillhandahåller personaliserade tryck-
tjänster med vars hjälp man kan skapa automatise-
rad kundkommunikation och stödmaterial för för-
säljning.

Edita Publishing utvecklar smarta metoder för in-
lärning samt informationstjänster genom att ut-
nyttja digitalisering och innehåll på ett nytt sätt.

Anne Årneby började som ny verkställande direk-
tör den 1 januari 2017.

Det ekonomiska resultatet förbättrades
Nordic Morning-koncernens omsättning sjönk år 
2017 och låg på 93,4 (103,4) miljoner euro. I Fin-
land ökade ändå omsättningen och stannade på 
45,0 (41,1) miljoner euro. I Sverige sjönk omsätt-
ningen till 47,8 (61,7) miljoner euro. I Sverige fo-
kuserade man på att förbättra lönsamheten genom 
att lägga ner olönsamma affärsverksamheter och 
på grund av strukturarrangemangen i tryckeriverk-
samheten. Till följd av arrangemangen minskade 
koncernens personal med ca 100 personer.

Koncernens rapporterade rörelsevinst förbättrades 
avsevärt och uppgick till 5,9 (-14,3) miljoner euro. 
Förbättringen blev 20,2 miljoner euro jämfört med 
året innan. Resultatet för 2017 förbättrades delvis 
av vissa poster av engångskaraktär, som uppgick 
till 2,9 (-12,4) miljoner euro. Den sammanlagda ef-
fekten av posterna av engångskaraktär för resultat-
förbättringen uppgick alltså till 15,3 miljoner euro.

Den förbättrade resultatutvecklingen tillsammans 
med posterna av engångskaraktär förstärkte också 
koncernens balansräkning. Soliditeten ökade med 
11 procentenheter och blev 47 (36) procent.
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Patria Abp

Patria är en internationell leverantör av 
livscykeltjänster och teknologilösningar i 
försvars-, säkerhets- och flygbranschen. 
Bolagets produkter är flygutbildning, sys-
tem för underrättelseinhämtning, över-
vakning och ledning, bepansrade hjulfor-
don, system för granatkastare och kompo-
sitstrukturer för luftfart.

PATRIA ABP

Statens ägarandel

50,1 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att trygga försvarsmaktens verksamhet genom att producera 
nödvändig försvarsmateriel och nödvändiga tjänster under alla 
förhållanden

Styrelse 23.3.2018

Christer Granskog (ordf.), Harald Aarø, Eirik Lie, Päivi Marttila, 
Jarle Næss, Ari Puheloinen, Gyrid Skalleberg Ingerø, 
Kimmo Viertola

Verkställande direktör

Olli Isotalo

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 467,7 489,9
Rörelsevinst M€ 33,9 74,6
Rörelsevinstprocent % 7,2 15,2 
Balansomslutning M€ 486,3 491,7
Soliditet % 54,0 58,3 
Nettoskuldsättningsgrad % 27,6 8,9 
Avkastning på eget kapital % 11,2 28,0 
Avkastning på sysselsatt kapital % 11,9 27,7 
Utdelning totalt M€ 16,7 31,2
Utdelning till staten M€ 8,3 15,6
Investeringar M€ 15,1 12,6
Anställda totalt 31.12 2762 2750
Anställda i Finland 31.12 2605 2631
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/9 2/7
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/8 2/6
Totalt skatteavtryck M€ 78,3 77,1
Skatteavtryck i Finland M€ 73,0 77,5

Affärsverksamhet och orderstock
Värdet av Patriakoncernens nya beställningar under 
räkenskapsperioden 2017 uppgick till 309,5 miljo-
ner euro (268,5 miljoner euro under räkenskapspe-
rioden 2016). Av detta kom 33 (41) procent från ut-
landet.

Koncernens utgifter för forskning och utveckling 
uppgick under räkenskapsperioden till 9,4 miljo-
ner euro (7,3 mn euro), dvs. 2,0 (1,5) procent av 
omsättningen.

Målet är att fortsätta utvidga de livscykelstödtjäns-
ter som erbjuds försvarssektorn och att erbjuda in-
ternationella servicetjänster för helikoptrar. En an-
nan tillväxtriktning är affärsverksamheten med sys-
tem och integrering. Detta gäller i synnerhet pro-
dukter och tjänster för system för underrättelsein-
hämtning, övervakning och ledning.

Viktiga händelser under räkenskapsperioden
Under redovisningsperioden spelade Patria en vik-
tig roll som den finländska försvarsmaktens strate-
giska partner i HX-jaktplansprojektet och vid be-
redningen av projektet Laivue 2000.

Pilot Training avtalade om en fortsättning på ut-
bildningssamarbetet med Suomen Ilmailuopisto 
vid det nya utbildningscentret vid Tammerfors-Bir-
kala flygplats. 

Den norska försvarsmaktens logistikorganisation 
valde Patria för underhållet av den norska försvars-
maktens NH90- och Bell 412-helikoptrar. 

Vid konferensen Future Mortar Systems i London 
fick Patria priset för årets innovation för container-
lösningen Patria Nemo Container. 

Händelser efter räkenskapsperioden
Patria undertecknade ett avtal om grundlig repara-
tion och en livscykeluppdatering av den finländska 
försvarsmaktens robotbåtar av Hamina-klass för ca 
170 miljoner euro. 

I februari framkom ett misstag som hade skett i den 
internationella marknadsföringen. Till följd av det-
ta vidtog bolaget flera korrigerande åtgärder för att 
precisera sin internationella marknadsföringspraxis. 
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Posti Abp

Posti är ett servicebolag inom logistik och 
postbranschen, som betjänar både privat- 
och paketkunder och den offentliga sek-
torn. Bolagets vision är att vara kundens 
främsta val i fråga om post-, logistik- och 
näthandelstjänster.

POSTI ABP

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att tillhandahålla posttjänster i hela Finland

Styrelse 27.3.2018

Markku Pohjola (ordf.), Eero Hautaniemi, Petri Järvinen, 
Frank Marthaler, Pertti Miettinen, Marja Pokela, 
Suvi-Anne Siimes, Per Sjödell, Arja Talma

Verkställande direktör

Heikki Malinen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 1 647,0 1 607,6
Rörelsevinst M€ -27,5 30,7
Rörelsevinstprocent % -1,7 1,9
Balansomslutning M€ 1 092,9 1 185,6
Soliditet % 46,2 54,1
Nettoskuldsättningsgrad % -8,8 -13,6
Avkastning på eget kapital % -8,0 3,9
Avkastning på sysselsatt kapital % -3,5 5,4
Utdelning totalt M€ 40 60
Utdelning till staten M€ 40 60
Investeringar M€ 77,0 92,2
Anställda totalt 31.12 16 932 18 519
Anställda i Finland 31.12 13 592 14 140
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/6 3/7
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/6 4/4
Totalt skatteavtryck M€ 312,7 354,8
Skatteavtryck i Finland M€ 267,8 308,0

Den ekonomiska utvecklingen år 2017
Postis omsättning ökade med 2,5 procent under 
2017 och uppgick till 1 647,0 (1 607,6) miljoner eu-
ro. Bolagets rapporterade rörelsevinst var negativ, 
-27,5 (30,7) miljoner euro. Särskilda poster försva-
gade resultatet med 69,9 (16,4) miljoner euro. I de 
särskilda posterna ingår en reservering på 18,2 mil-
joner euro som ansluter sig till hyresavtalen för de 
lager som ska stängas i Ryssland samt en nedskriv-
ning på 33,9 miljoner euro som grundar sig på den 
bedömning som gjordes i samband med strukturar-
rangemangen för OpusCapita. Det justerade rörel-
seresultatet var 42,4 (47,1) miljoner euro.

Penningflödet i koncernens affärsverksamhet öka-
de år 2017 och uppgick till 96,0 (63,1) miljoner eu-
ro. Posti betalade år 2017 ut 60,0 miljoner euro i 
utdelning av det föregående årets resultat. Kon-
cernens balansräkning var fortsatt stark och net-
toskuldsättningsgraden -8,8 (-13,6) procent.

De försändelser som omfattades av skyldigheten att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster upp-
gick till 5,5 (5,6) procent av alla Postis försändel-
ser. Värdet av den verksamhet som omfattades av 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster uppgick till 136,7 (135,9) miljoner euro, 
dvs. 8,3 (8,5) procent av koncernens omsättning.

Koncernens verksamhetsmiljö och strategi
I Postis verksamhetsmiljö pågår en stor förändring. 
Konsumenternas förändrade beteende, den allt 
snabbare digitaliseringen, förändringar i handeln, 
den snabbt ökande näthandeln, den hårda konkur-
rensen på marknaden och teknikutvecklingen utgör 
utmaningar för Posti. Det är viktigt att bolaget kon-
tinuerligt förbättrar kvaliteten på kundtillfredsstäl-
lelsen och kunderfarenheterna. Detta är viktigt även 
för att konkurrenskraften och lönsamheten ska kun-
na säkerställas. Kontinuerlig förnyelse är nödvändig 
då de traditionella postleveranserna minskar.

Postis styrelse har antagit en strategi för 2018–2020. 
Kärnan i strategin är fyra mål genom vilka bolaget 
strävar efter att möta den pågående omvälvningen 
inom postbranschen. Målen är: framgångsrik nät-
handel, att bibehålla brevets betydelse för kunden, 
utveckling av Postis servicekultur och utnyttjande 
av digitaliseringen som ett sätt att förbättra Postis 
service.
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Raskone Ab

Raskone producerar livscykeltjänster för 
sina kunders nyttofordon och är det störs-
ta företaget i Finland som är specialise-
rat på underhåll av nyttofordon. Bolaget 
har verksamhet på 19 orter runtom i lan-
det. Verksamheten är baserad på mång-
sidig märkeskompetens och bolaget är 
märkesoberoende.

RASKONE AB

Statens ägarandel

85 % (Governia Ab 15 %)

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Nej

Styrelse 28.2.2018

Kai-Petteri Purhonen (ordf.), Sinikka Mustakari, Ilpo Nuutinen, 
Anu Ora, Klaus Sundström

Verkställande direktör

Timo Seppä

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 60,7 65,5
Rörelsevinst M€ 0,4 0,1
Rörelsevinstprocent % 0,7 0,1 
Balansomslutning M€ 19,9 21,7
Soliditet % 18,3 15,4 
Nettoskuldsättningsgrad % 156,0 145,5 
Avkastning på eget kapital % 8,9 1,1 
Avkastning på sysselsatt kapital % 4,0 1,3 
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 1,0 0,6
Anställda totalt 31.12 466 492
Anställda i Finland 31.12 466 492
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 1/5 1/4
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/3 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 20,7 23,0
Skatteavtryck i Finland M€ 20,7 23,0

Rörelsevinsten förbättrades trots att 
omsättningen minskade
År 2017 blev Raskones omsättning ca sju procent 
lägre än året innan. Den främsta orsaken till att 
omsättningen minskade var försäljningen av af-
färsverksamheten för den reparationsverkstad som 
hade varit verksam på Helsingfors-Vanda flygplats. 
Försäljningen skedde i början av året och affärs-
verksamheten såldes till verkstadens största kund 
Swissport Oy. 

Trots att omsättningen minskade kunde bolaget än-
då förbättra sitt rörelseresultat. I räkenskapsperio-
dens resultat ingår 0,6 miljoner euro i poster av en-
gångskaraktär. 

Transportprestationerna i landsvägstrafiken, som 
är en väsentlig indikator för Raskones affärsverk-
samhet, ökade med ca fem procent under året.

Staten avstod från innehavet i Raskone
Staten har i och med det arrangemang som slutför-
des i mars 2018 avstått från sitt innehav i Raskone 
Ab. Bolaget övergick i den finländska mångbran-
schkoncernen Lease Deal Group Oyj:s ägo. Genom 
samma köp avstod även det statsägda specialupp-
giftsbolaget Governia Oy från sitt innehav i Rasko-
ne.
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Finlands Färjetrafik Ab

Finlands Färjetrafik svarar för färje- och 
förbindelsefartygstrafiken på 44 linjer i 
olika delar av Finland. År 2017 transpor-
terade företaget ca 4 miljoner fordon. Fö-
retagets största kund är NTM-centralen 
i Egentliga Finland, som svarar för upp-
handlingen av linjerna.

FINLANDS FÄRJETRAFIK AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att säkerställa färjetjänster som en del av det allmänna vägnätet 

Styrelse 22.3.2018

Juha Heikinheimo (ordf.), Pekka Hurtola, Kati Niemelä, Matti 
Pajula, Annika Parkkonen

Verkställande direktör

 Mats Rosin

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 52,1 50,8
Rörelsevinst M€ 9,3 9,4
Rörelsevinstprocent % 18 19
Balansomslutning M€ 61,7 58,9
Soliditet % 75 76
Nettoskuldsättningsgrad % -33 -34
Avkastning på eget kapital % 16,8 17,9
Avkastning på sysselsatt kapital % 21,0 22,1
Utdelning totalt M€ 6 6
Utdelning till staten M€ 6 6
Investeringar M€ 6,7 10,4
Anställda totalt 31.12 309 301
Anställda i Finland 31.12 309 301
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/5 2/6
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/3 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 20,5 21,1
Skatteavtryck i Finland M€ 20,5 21,1

Den stabila resultatutvecklingen fortsatte
Bolagets affärsverksamhet var liksom under de fö-
regående åren stabil och lönsam. Omsättningen 
ökade en aning, och rörelsevinsten var nästan lika 
stor som under föregående räkenskapsperiod. Bo-
lagets satsningar för att sköta sitt miljöansvar och 
uppdatera sina färjor på ett ansvarsfullt sätt kon-
kretiserades i och med att en hybridfärja sattes i 
trafik på linjen Pargas–Nagu. Bolaget strävar även i 
fortsättningen efter att utveckla användningen av el 
som drivmedel för landsvägsfärjor. Genomsnittsål-
dern för bolagets färjor är förhållandevis hög, varför 
en behärskad uppdatering av flottan ligger i fokus 
för utvecklingen av bolagets affärsverksamhet. År 
2017 uppgick bolagets investeringar till 6,7 (10,4) 
miljoner euro. 

Orderingången har under bolagets historia alltid 
varit stark och bolagets affärsverksamhet följakt-
ligen mycket lönsam och stabil. Bolagets avtalsbe-
stånd har emellertid minskat och är lägre än för-
ut, varför vikten av att nya servicekoncept utveck-
las och den interna effektiviteten höjs blir betyd-
ligt större framöver. Även de beslut om brobyggen 
som fattats kommer att medföra minskad avkast-
ning under de kommande åren. Den skärpta kon-
kurrensen utgör en betydande utmaning för bola-
get. Bolaget uppdaterade sin strategi som ska sva-
ra på de möjligheter och utmaningar som framti-
den för med sig. 

För närvarande svarar NTM-centralen i Egentliga 
Finland för upphandlingen av trafiken på de olika 
linjerna, men i samband med landskapsreformen 
kan upphandlingsprocessen genomgå betydande 
förändringar som leder till att beställarorganisa-
tionen splittras. 

Miljövänligheten utvecklades
I Finlands Färjetrafiks företagsansvar betonas far-
tygens och passagerarnas säkerhet, kvalitet och 
driftsäkerhet samt miljövänlighet. Bolaget har lagt 
särskild vikt vid miljöansvaret i fråga om fartygs-
flottan och satsat på utbildning i ECO-driving. Det 
är sannolikt att bolaget i framtiden i samband med 
upphandlingar kommer att fästa större vikt vid en-
ergieffektiviteten och beaktandet av miljön, varvid 
bolagets kunnande och materiel blir en konkur-
rensfördel.
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Myntverket i Finland Ab

Myntverket i Finland präglar bruks- och ju-
bileumsmynt samt tillverkar myntämnen. 
Största delen av produktionen exporteras. 
De viktigastre marknadsområdena är Eu-
ropa, Asien, Afrika och Latinamerika. Kon-
cernen är en av de ledande myntexportörer-
na i världen. Kunderna utgörs i huvudsak 
av olika länders centralbanker samt mynt-
verk över hela världen.

MYNTVERKET I FINLAND AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Inget strategiskt intresse

Styrelse 28.3.2018

Kaisa Vikkula (ordf.), Pekka Leskinen, Päivi Nerg, 
Petri Vihervuori, Ari Viinikkala

Verkställande direktör

Jonne Hankimaa

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 85,0 66,6
Rörelsevinst M€ -1,8 -1,6
Rörelsevinstprocent % -2,1 -2,5
Balansomslutning M€ 59,4 64,8
Soliditet % 44,3 45,0
Nettoskuldsättningsgrad % 86,5 78,9
Avkastning på eget kapital % -8,0 -7,4
Avkastning på sysselsatt kapital % -3,4 -2,9
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 1,2 2,2
Anställda totalt 31.12 174 173
Anställda i Finland 31.12 62 65
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/3 4/2
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/3 3/3
Totalt skatteavtryck M€ -2,0 0,9
Skatteavtryck i Finland M€ -1,7 0,2

Ekonomisk utveckling 2017
Koncernens omsättning var större än under före-
gående år och uppgick till 85,0 (66,6) miljoner eu-
ro. Rörelsevinsten före nedskrivningen av koncern-
goodwillen var positiv, men rörelsevinsten var -1,9 
(-1,6) miljoner euro och alltså negativ. Nedskriv-
ningen av konserngoodwillen under året var 1,9 
miljoner euro, och koncerngoodwillen uppgick till 
5,9 miljoner euro i balansräkningen. Koncernens 
resultat för räkenskapsperioden var -2,3 (-2,2) mil-
joner euro.

Trots att koncernens resultat var negativt låg des 
soliditet kvar på en tillfredsställande nivå det vill 
säga 44 (45) procent. Detta beror delvis på att ba-
lansräkningen minskat, vilket dock inte är en håll-
bar lösning. Investeringarna uppgick till 1,2 (2,2) 
miljoner euro, vilket har varit den selektiva nivån. 
För att förbättra rörelseresultatet fortsätter Mynt-
verket i Finland att genomföra sitt reformprogram.

Omvärld
Konkurrensen i branschen är hård, vilket leder till 
minskade täckningsbidrag. På den internationel-
la marknaden kommer det särskilt inom affärsom-
rådet myntämnen in nya aktörer bland annat från 
Kina, vilket skärper konkurrensen ytterligare. På 
marknaden för myntämnen råder överkapacitet 
samtidigt som topparna i efterfrågan utgör flaskhal-
sar. I affärsverksamheten för bruksmynt avspeglar 
variationerna i kapacitetsutnyttjandet branschens 
cykliska karaktär som beror på centralbankernas 
upphandlingscykler. Myntverkets affärsverksam-
het är i hög grad projektorienterad. Den globala 
överkapaciteten och aktörernas olika utgångslä-
gen gör branschen utmanande. 

På grund av den internationella miljö där verksam-
heten bedrivs blir vikten av ansvarsfullt agerande i 
myntverkets verksamhet särskilt stor. Bolaget har 
kunder på fyra kontinenter och ett aktivt nätverk 
av representanter som verkar nära kunderna. Dess-
utom köper bolaget råvaror av utvalda leverantö-
rer världen över. Myntverket i Finland har etiska 
riktlinjer för affärsverksamheten. Kraven att sam-
arbetsparterna ska bedriva sin verksamhet ansvars-
fullt har skrivits in i kocernens Business Partner Co-
de of Conduct. 
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Finska Centralen för Utsädespotatis Ab

Finska Centralen för Utsädespotatis Ab 
(SPK) är ett företag som producerar in-
hemsk utsädespotatis. Dess verksamhets-
område är att sörja för att utsädesmateri-
al för olika potatissorter upprätthålls och 
att utsädet hålls rent samt att producera, 
förpacka och marknadsföra basutsäde och 
certifierad utsädespotatis. 

FINSKA CENTRALEN FÖR UTSÄDESPOTATIS AB

Statens ägarandel

22 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att främja växternas sundhet och upprätthålla 
försörjningssäkerheten genom att producera frisk utsädespotatis 
som lämpar sig för Finlands förhållanden

Styrelse 1.3.2018

Ossi Paakki (ordf.), Lars Jussila, Antti Lavonen, Pentti Lähteenoja, 
Kauko Matinlauri, Jyrki Siira

Verkställande direktör

Paula Ilola

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 3,2 2,8
Rörelsevinst M€ 0,0 0,1
Rörelsevinstprocent % 0,0 3,7
Balansomslutning M€ 3,4 3,3
Soliditet % 62,1 66,2
Nettoskuldsättningsgrad % 52,1 41,4
Avkastning på eget kapital % -2,6 6,5
Avkastning på sysselsatt kapital % -1,0 5,1
Utdelning totalt M€ 0,0 0,0
Utdelning till staten M€ 0,0 0,0
Investeringar M€ 0,0 0,0
Anställda totalt 31.12 14 14
Anställda i Finland 31.12 14 14
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 4/3 4/3
Könsfördelning i styrelsen n/m 0/6 0/6
Totalt skatteavtryck M€ 0,0 0,0
Skatteavtryck i Finland M€ 0,0 0,0

Kommersialisering av nya metoder 
Det viktigaste produktionsområdet för Finska Cen-
tralen för Utsädespotatis ligger i kommunerna Tyr-
nävä och Limingo. Området hör till en kvalitets-
zon som Europeiska unionen har beviljat High Gra-
de-status för dess högklassiga produktion av utsä-
despotatis. Dessutom har centralen produktion på 
noga utvalda kontraktodlingar runt om i Finland. 

SPK:s omsättning under räkenskapsperioden 
1.8.2016–31.7.2017 var 14,5 procent större än peri-
oden innan på grund av att denna var bara åtta må-
nader lång. Rörelseresultatet var negativt.

Bolagets utsikter är stabila men marginalerna små. 
Bolagets resultat är helt beroende av potatisens väx-
tperiod och marknadsutvecklingen för de olika sor-
terna. Finska Centralen för Utsädespotatis strävar 
efter ökad omsättning och förbättrad lönsamhet 
med hjälp av nya metoder. 

Bolaget har fortsatt att utveckla och kommersialise-
ra den aeroponiska metoden för produktion av ut-
sädespotatis. Tack vare den nya metoden kan nya 
lovande potatissorter med inhemskt utsäde lanse-
ras snabbare på den finska marknaden, vilket mins-
kar beroendet av utländskt stamutsäde. Metoden 
har väckt mycket uppmärksamhet internationellt. 

Förebyggande av växtsjukdomar samt 
försörjningssäkerhet 
SPK axlar sitt företagsansvar genom att förebygga 
växtsjukdomar och främja försörjningssäkerheten. 
Bolaget deltar i regionala och riksomfattande un-
dersökningar om potatisodling och växtsjukdomar. 
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Suomen Viljava Ab

Suomen Viljava Ab är Finlands största fö-
retag med specialisering på hantering och 
lagring av säd och agri-bulk råämnen. Bo-
laget erbjuder lagrings- och hanterings-
tjänster såväl i hemlandet som också för fö-
retag som verkar inom export, import och 
transithandel. 

SUOMEN VILJAVA AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Det strategiska intresset är att på ett konkurrensneutralt sätt 
säkerställa en fungerande marknad för lagring och hantering 
av spannmål och säkerställa att de uppgifter som gäller 
försörjningsberedskapen inom livsmedelskedjan och EU:s 
interventioner fungerar störningsfritt..

Styrelse 29.3.2018

Petri Alava (ordf.), Thomas Isaksson, Esko Pyykkönen, 
Helena Tammi, Tanja Viljanen

Verkställande direktör

Pasi Lähdetie

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 16,7 17,5
Rörelsevinst M€ 4,4 4,0
Rörelsevinstprocent % 26,5 22,9
Balansomslutning M€ 27,2 25,2
Soliditet % 74,2 78,6
Nettoskuldsättningsgrad % 23,1 0,0
Avkastning på eget kapital % 18,4 16,6
Avkastning på sysselsatt kapital % 18,6 17,9
Utdelning totalt M€ 3,3 3,3
Utdelning till staten M€ 3,3 3,3
Investeringar M€ 7,6 4,2
Anställda totalt 31.12 62 74
Anställda i Finland 31.12 62 74
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 1/2 1/2
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/3 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 4,4 5,4
Skatteavtryck i Finland M€ 4,4 5,4

Bolaget satsar på tillväxt
Under 2017 slutförde Suomen Viljava de största in-
vesteringarna under bolagets 15-åriga historia. In-
vesteringsbeloppet för året, 7 miljoner euro, är det 
största i bolagets historia. De gjorda investeringar-
na är ett svar på kundernas förväntningar och för-
ändringarna på marknaden samt utveckling av be-
redskapen för eventuella nationella undantagstill-
stånd. Investeringar gjordes i effektivare apparatur 
för lastning av fartyg, ett nytt lagerutrymme samt 
fotograferingstjänster. 

Investeringarna i hamnar och lastningskapacitet är 
ett svar på marknadsbehovet, då fartygen blir allt 
större i takt med att transporten av säd till Nord-
afrika och Mellanöstern ökar. I och med att de in-
hemska lantbruken blir allt större ökar behovet av 
torkningstjänster.

Suomen Viljava vill satsa på tillväxt genom att ut-
öka sin andel av export- och importskeppningen 
samt lagringen och hanteringen av bioenergipro-
dukter. Bolaget reagerar dessutom på den ökade ef-
terfrågan på växtproteinbaserade livsmedel genom 
att satsa på produktionen av produkter baserade på 
bondbönor och ärtprotein.

Suomen Viljavas ekonomiska utveckling
Utgående från statsrådets beslut minskade för-
sörjningsberedskapslagren för säd betydligt under 
2015 och 2016. På årsnivå påverkar de minskade sä-
desvolymerna i försörjningsberedskapslagren Vil-
javas omsättning med inemot 2 miljoner euro (över 
10 procent av omsättningen). Bolagets omsättning 
sjönk med -4,6 (-11,1) procent under räkenskaps-
perioden 2017. Bolaget eftersträvar tillväxt genom 
riktade investeringar. Den sjunkande omsättningen 
har kompenserats med förbättrad lönsamhet. Bola-
gets rörelsevinstprocent var 26,3 (22,9) och avkast-
ningarna på kapitalet överskred 15 procent.

Trots att bolagets investeringsgrad var över 40 pro-
cent räkenskapsperioden 2017 har bolaget fortfa-
rande en ytterst stark balansräkning. Suomen Vil-
javas soliditet var 74,3 (78,6) procent. Bolaget de-
lar ut 89,8 (100,6) procent av räkenskapsperiodens 
resultat.
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Tapio Ab

Tapio erbjuder lösningar för hållbar, an-
svarsfull och mångsidig användning 
av skogar och naturen. Tapio-koncer-
nen består förutom av moderbolaget, 
som producerar experttjänster till sta-
ten, även av Metsäkustannus Oy och Ta-
pio Silva Ab, vars affärsverksamhetshel-
het utöver experttjänster även inkluderar 
fröproduktionsverksamhet. 

TAPIO AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att med beaktande av försörjningsberedskapen på lång sikt 
säkerställa att det inom skogsbruket finns tillgång till lämpligt 
skogsträdsfrömaterial av god kvalitet som lämpar sig för finska 
förhållanden

Styrelse 23.3.2018

Timo Piekkari (ordf.), Harri Lauslahti, Tuula-Riitta Markkanen, 
Matti Mäkelä, Marja Pokela 

Verkställande direktör

Panu Kallio

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 9,8 9,0
Rörelsevinst M€ 0,7 -0,4
Rörelsevinstprocent % 7 -5
Balansomslutning M€ 15,2 14,7
Soliditet % 65,0 62,5
Nettoskuldsättningsgrad % -55,6 -39,8
Avkastning på eget kapital % 6,6 -4,9
Avkastning på sysselsatt kapital % 7,6 -3,9
Utdelning totalt M€ 0,3 0
Utdelning till staten M€ 0,3 0
Investeringar M€ 0,1 0,3
Anställda totalt 31.12 57 56
Anställda i Finland 31.12 57 56
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/3 3/3
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/2 3/1
Totalt skatteavtryck M€ 1,9 1,3
Skatteavtryck i Finland M€ 1,9 1,3

Klar resultatförbättring
Efter några år med svag lönsamhet hade bolaget 
som mål att förbättra lönsamheten inom alla af-
färsverksamhetsområden och att minska av de fas-
ta kostnaderna. Bolaget lyckades både öka sin om-
sättning och dra ner på kostnaderna, vilket gjorde 
att rörelseresultatet steg och var klart vinstbring-
ande jämfört med föregående år. Bolaget påbörja-
de också en komprimering av koncernstrukturen 
inom ramen för effektiviseringen av funktionerna. 
Den positiva utvecklingen i skogsbioekonomins 
verksamhetsomgivning bidrog också till bolagets 
utveckling. Den ökade konkurrensen och trycket 
på den offentliga finansieringen medför utmaning-
ar för verksamhetsmiljön.

Bolaget uppdaterade även sin strategi, som kraf-
tigt stöder sig på digitala lösningar. Bolaget defi-
nierade fyra centrala affärsverksamhetsområden; 
konsultering, digitala lösningar, fröproduktion 
och medier. Tapio kommer också i fortsättning-
en att satsa kraftigt på produkt- och serviceutveck-
ling och eftersträvar lönsam tillväxt samt utvidg-
ning av kundkretsen. Digitaliseringen kommer att 
forma skogssektorn och skogsekonomins metoder 
rejält. Affärsverksamhetsområdet Media utgör 43 
procent av Tapios omsättning. Det är alltså även ur 
ägarens perspektiv livsviktigt för bolagets framtid 
att ligga i spetsen för utnyttjandet av digitalisering-
en. Digitaliseringen märks inte enbart inom Media 
men också i utnyttjandet av öppen information om 
skogstillgångs- och platsuppgifter samt digitalise-
ringen av skogsvårdens rekommendationer. 

Större vikt för bestående utveckling i 
verksamhetsmiljön 
Tapios mest betydelsefulla effekter på miljön är in-
direkta. Till de väsentligaste indirekta effekterna 
räknas för sin del exempelvis klimatförändringen 
och ansvarsfull ökning av träanvändning samt mi-
nimering av skogsekonomins miljöeffekter. Bola-
gets ansvarsmålsättningar för den egna verksam-
hetens del gäller förbättring av kunderfarenheter-
na samt personalutveckling och personalens välmå-
ende. Kundernas tillfredsställelse och personaltill-
fredsställelsen var fortsättningsvis bra. 
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Vapo Ab

Vapo är en sakkunnigorganisation, som 
levererar torv och träbränsle till sina en-
ergikunder. Vapo producerar också vär-
me och el av lokala råvaror. I Vapos pro-
duktsortiment ingår också Kekkilä och Has-
selfors Garden trädgårdsartiklar och lös-
ningar för miljöaffärsverksamhet.

VAPO AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Att säkerställa tillgången till inhemskt bränsle för energiproduktion 
under alla förhållanden.

Styrelse 9.10.2017

Jan Lång (ordf.), Tuomas Hyyryläinen, Juhani Järvelä, 
Risto Kantola, Pirita Mikkanen, Minna Pajumaa, Minna Smedsten, 
Markus Tykkyläinen 

Verkställande direktör

Vesa Tempakka

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 392,1 459,8
Rörelsevinst M€ 20,0 8,6
Rörelsevinstprocent % 5,1 1,9
Balansomslutning M€ 812,4 795,0
Soliditet % 43,0 37,6
Nettoskuldsättningsgrad % 79,4 127,2
Avkastning på eget kapital % 2,6 -1,5
Avkastning på sysselsatt kapital % 3,0 1,7
Utdelning totalt M€ 4,0 4,0
Utdelning till staten M€ 2,0 2,0
Investeringar M€ 39,6 38,5
Anställda totalt 31.12 776 916
Anställda i Finland 31.12 516 654
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/9 2/11
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/5 2/4
Totalt skatteavtryck M€ 40,5 35,6
Skatteavtryck i Finland M€ 28,7 23,2

Tillräckliga bränslelager
Under räkenskapsperioden 1.5.2016 – 30.4.2017 
förbättrades Vapos lönsamhet och bolaget lycka-
des vidta åtgärder som gav en lättare balansstruk-
tur. Detta gav sig uttryck i ett starkt kassaflöde. De 
minskade lagren för pelletar och skogsflis samt de 
mindre torvlagren än förutsett till följd av den dåli-
ga torvproduktionssommaren påverkade även kas-
saflödet och balansstrukturen. 

För den räkenskapsperiod som började 1.5.2017 
väntas Vapos omsättning överskrida den jämför-
bara omsättningen för föregående år. Under förut-
sättning att uppvärmningsperioden fortsätter nor-
malt väntas rörelsevinsten förbättras klart i förhål-
lande till jämförelseåret. Under innevarande räken-
skapsperiod kommer de nya affärsverksamheter-
na inte att producera någon betydande omsättning.

I fortsättningen kommer Vapos affärsverksamhet 
att grunda sig på tre affärsverksamhetsområden, 
det vill säga Energi, Växtunderlag och Nya affärs-
verksamheter. Av de nya affärsverksamheterna ut-
vecklar Vapo Fibers framtidsmaterial av torv bland 
annat för förpacknings- och byggnadsindustrins 
behov. Vapo Carbons har som mål att i en ny pro-
duktionsanläggning producera aktivt kol ur torv. 

Försäljningen av Vapos överlopps marktillgångar, 
som inleddes i slutet av året, har börjat bra. 

Företagsansvar – en del av vardagen 
Tyngdpunkten för Vapos företagsansvar ligger på 
miljöansvar och åtgärder med vilka bolaget har mi-
nimerat påverkan på miljön och vattendragen. 

Vapo har som målsättning att minimera mängden 
arbetsplatsolyckor. Under räkenskapsperioden 
halverades antalet olyckor i förhållande till antalet 
arbetstimmar och antalet arbetssäkerhetsobserva-
tioner mer än fördubblades.

Vapo är den ledande bioenergiutvecklaren i Finland 
och i Östersjöområdet. Importerat bränsle står för 
cirka 70 procent av den energi som används i Fin-
land. Torv står för cirka 4 procent av den totala en-
ergi som används i Finland och utgör därmed en 
viktig inhemsk enerigkälla.
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VR-Group Ab

VR är ett tjänsteföretag inom passagerar-
trafik, logistik och infrastruktur, som ver-
kar i Finland och dessutom bl.a. i Sverige 
och Ryssland. Bolagets affärsverksamhe-
ter består av VR, som har hand om passa-
gerartrafiken, VR Transpoint som bedriver 
logistik och VR Track som är specialiserat 
på att bygga infrastruktur. Passagerartra-
fiken omfattar också busstrafik. 

VR-GROUP AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet

Säkrande av tillräcklig rälstrafik i framtiden

Styrelse 12.4.2018

Hannu Syrjänen (ordf.), Heikki Allonen, Pekka Hurtola, 
Roberto Lencioni, Tuija Soanjärvi, Kirsi Sormunen, 
Maija Strandberg

Verkställande direktör

Rolf Jansson

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 1251,5 1186,7
Rörelsevinst M€ 110,3 43,3
Rörelsevinstprocent % 8,8 3,6
Balansomslutning M€ 1817,8 2002,2
Soliditet % 67,4 68,8 
Nettoskuldsättningsgrad % 5,9 -1,7 
Avkastning på eget kapital % 6,1 1,5 
Avkastning på sysselsatt kapital % 7,4 3,0 
Utdelning totalt M€ 100 190*
Utdelning till staten M€ 100 190*
Investeringar M€ 129,0 101,4
Anställda totalt 31.12 7540 7898
Anställda i Finland 31.12 7113 7428
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 1/8 3/7
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 306,4 301,8
Skatteavtryck i Finland M€ 293,5 291,6

* Innehåller 100 miljoner euro i kapitalåterbäring

Ökad omsättning
VR:s satsningar på större intresse för tågresor re-
sulterade i ökade passagerarvolymer. Inom den 
inhemska fjärrtrafiken var ökningen åtta procent. 
Tack vare god efterfrågan ökade passagerartrafi-
kens omsättning med över nio procent. Inom de 
övriga affärsverksamheterna ökade omsättningen 
med ungefär tre procent.

Koncernens rörelsevinst förbättrades klart jämfört 
med året innan. Det ökade antalet resor och för-
bättrat kapacitetsutnyttjande i tågtrafiken låg bak-
om resultatförbättringen i passagerartrafiken. In-
om logistiken sjönk prisnivån, vilket resulterade i 
något minskad lönsamhet, trots större transportvo-
lymer. VR Tracks lönsamhet förbättrades betydligt 
då omstruktureringsprogrammet för affärsverk-
samheten i Sverige, som hade dålig framgång året 
innan, slutfördes.

VR investrade närmare 80 miljoner euro i ny tåg-
park. Till de viktigaste investeringsobjekten hör-
de manövervagnar, tvåvångingsvagnar samt ellok. 
Koncernen hade fortsättningsvis en stark balans-
räkning och finansiell ställning. 

Persontrafiken på järnvägarna öppnas för 
konkurrens
Kommunikationsministeriet (KM) meddelade på 
sensommaren att passagerartrafien kommer att 
öppnas för konkurrens med påskyndad tidtabell. 
Den första upphandlingen gäller tätortstågtrafiken 
i södra Finland. Upphandlingen av huvudstadregi-
onens närtrafik, som meddelats redan tidigare, fort-
skrider under HST:s ledning sålunda att den upp-
handlade trafiken inleds 2021.

Förtagsarrangemang, där avsikten är att spjälka 
upp VR på fastigheter, underhåll och funktioner i 
anknytning inventarierna i bolag med specialupp-
gifter är i hög grad kopplad till KM:s upphandling. 
Om arrangemangen inom bolaget genomförs har 
dessa en betydande effekt på VR-koncernen. 

VR fortsatte sitt målmedvetna arbete med utveck-
ling av ansvaret. Inom samtliga affärsverksamheter 
utgör kundfokus det centrala ansvarstemat. Miljö-
löftena och säkerheten utvecklades balanserat.
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Air Navigation Services Finland Ab

Air Navigation Services Finland Ab (ANS 
Finland) ansvarar för förvaltningen av an-
vändningen av det finländska luftrummet 
samt för flygrutts- och flygkontrolltjänster-
na på de flygstationer som ägs av Finavia 
samt på flygstationerna i Villmanstrand, 
Seinäjoki och S:t Michel. Bolaget har även 
uppgifter inom flygräddning och regional 
övervakning.

AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Kommunikationsministeriet

Strategiskt intresse i innehavet

Upprätthåller och utvecklar statens flygruttsystem samt 
flygledningstjänsterna för när- och inflygningsledning för civil- och 
militärluftfartens behov samt erbjuder flygkontrolltjänster i Finland 
och utomlands

Styrelse 2018

Pertti Korhonen, ordf. (från 10.10.2017), Teemu Penttilä 
(från 17.3.2017), Asta Sihvola-Punkka (från 17.3.2017)

Verkställande direktör

Raine Luojus

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 63,9
Rörelsevinst M€ 9,3
Rörelsevinstprocent % 14,5 
Balansomslutning M€ 38,6
Soliditet % 42,8 
Nettoskuldsättningsgrad % -9,1 
Avkastning på eget kapital % 42,9 
Avkastning på sysselsatt kapital % 44,5 
Utdelning totalt M€ 0
Utdelning till staten M€ 0
Investeringar M€ 7,9
Anställda totalt 31.12 456
Anställda i Finland 31.12 456
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 0/9
Könsfördelning i styrelsen n/m 1/2
Totalt skatteavtryck M€ 19,6
Skatteavtryck i Finland M€ 19,6

Verksamhetens utveckling 2017
ANS Finland är ett av staten helägt aktiebolag. 
Kommunikationsministeriet ansvarar för bolagets 
ägarstyrning. 

Bolaget inledde sin verksamhet 1.4.2017, då Finavia 
Abp:s hela flygkontrollverksamhet samt Avia Col-
lege, som erbjuder flygkontrollutbildning gick upp 
i det nygrundade bolaget. 

Bolaget omsatte 63,9 mn euro 2017 och balansom-
slutningen var 9,3 mn euro.

Under sitt första verksamhetsår har ANS Finland 
lyckats fortsätta med förbättringen av lönsamhe-
ten i arbetet. I slutet av 2017 hade bolaget nämli-
gen 435 anställda, medan över 600 personer några 
år tidigare skötte samma uppgifter. Den ökade lön-
samheten märks även i kundernas avgifter.

ANS Finland har en ny strategi, som godkändes i 
november 2017. De anställda hade på bred front 
möjlighet att ge sina synpunkter på strategin. Bola-
get strävar i enlighet med sin strategi efter att utöka 
affärsverksamheten genom utveckling av de existe-
rande produkterna och aktivare försäljning av dessa 
än tidigare, genom förbättring av kostnadseffekti-
viteten samt genom att erbjuda övriga aktörer möj-
lighet till nya affärsverksamhetsformer.

Som kvalitetsmässig målsättning har ANS Finland 
att dess flygledningssystem inte ska producera någ-
ra som helst fördröjningar. Bolaget uppnådde den-
na målsättning 2017.

Företagsansvar
Till följd av karaktären på ANS Finlands verksam-
het utgör företagsansvaret en naturlig del av bola-
gets verksamhetskultur och identitet. Konkret styrs 
företagsansvarsarbetet av bolagets värden, strate-
gi och riskhanteringspolitik, statsrådets anvisning-
ar samt den internationella regleringen av flygkon-
trollbranschen. Bolaget följer de av statsrådet fast-
ställda anvisningarna för ersättningar i statsbolag. 

12 Specialuppgiftsbolag
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A-Kruunu Ab

A-Kruunu Oy är en av staten helägd all-
männyttigt aktör, vars uppgift är att byg-
ga hyreshus. Bolaget började bygga si-
na första hus 2014. I slutet av 2017 har bo-
laget 497 bostäder till rimligt pris och bo-
lagets mål är att årligen bygga cirka 400 
nya hyresbostäder med rimliga hyror i 
Helsingforsregionen.

A-KRUUNU AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Miljöministeriet

Strategiskt intresse i innehavet

Bygger normala räntestödshyresbostäder, som bolaget äger, 
i Helsingforsregionen till rimliga kostnader och en rimlig hyresnivå.

Styrelse 15.3.2018

Hannu Puttonen (ordf.), Ari Eschner, Sinikka Mustakari, 
Eero Saastamoinen

Verkställande direktör

Jari Mäkimattila

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 3,6 1,9
Rörelsevinst M€ 0,8 0,2
Rörelsevinstprocent % 23,5 10,1 
Balansomslutning M€ 128,4 87,9
Soliditet % 24,1 34,8 
Nettoskuldsättningsgrad % 200,0 85,9 
Avkastning på eget kapital % 0,9 0,5 
Avkastning på sysselsatt kapital % 0,9 0,4 
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 48,7 43,4
Anställda totalt 31.12 10 6
Anställda i Finland 31.12 10 6
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/3 1/2
Könsfördelning i styrelsen n/m 1/3 1/3
Totalt skatteavtryck M€ 5,2 5,7
Skatteavtryck i Finland M€ 5,2 5,7

Verksamhetens utveckling 2017
År 2017 omsatte bolaget 3,6 mn euro (1,9 mn eu-
ro), balansomslutningen var 128,4 mn euro (87,9 
mn euro) och verksamheten har vuxit snabbt. Un-
der verksamhetsåret inleddes byggnadsarbetena på 
374 bostäder och 215 bostäder blev klara. Bolaget 
satsar på förvärv av nya tomter för att trygga byg-
gandet i framtiden. 

Specialuppgift
Bolagets specialuppgift är att i Helsingforsregio-
nen till skäliga kostnader bygga och äga normala 
räntesubventionerade hyresbostäder med skäliga 
kostnader och en skälig hyresnivå. A-Kruunu in-
ledde 2017 byggandet av 374 hyresbostäder med 
långt räntestöd, då byggandet av sammanlagt cir-
ka 1800 liknande bostäder samtidigt inleddes i Hel-
singforsregionen. A-Kruunus andel av de påbörjade 
projekten var cirka 20 procent. A-Kruunu har byggt 
bostäder till skäligt pris i hela Helsingforsregionen 
och har ett färdigt, pågående eller planerat bygg-
nadsprojekt i 13 av regionens 14 kommuner. Efter-
frågan på de färdiga objekten har varit stor och bo-
städerna var till 99,5 procent i användning.

Bolaget deltar aktivt i utvecklingen av boendet. Det 
har ett pågående testprojekt där en jämförelse görs 
mellan träbyggande och betongbyggande. Bolaget 
har dessutom ett pågående projekt med högshus för 
urbana barnfamiljer och utveckling av ett grupphy-
resbostadskoncept. 

A-Kruunus administrativa system för invånare pla-
nerades och godkändes för användning 2017. In-
vånaromsättningen var 12,3 procent och i enkäten 
om invånarnas tillfredsställelse med boendet var 
bedömningen 3,99/5.
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Alko Ab

Med detaljhandelsmonopolet för alkohol-
drycker begränsas tillgången till alkohol-
drycker utan att avkall görs på kundbetjä-
ningen. Alko Ab:s butiksnät med sina 355 
butiker och näthandeln täcker hela lan-
det. Butiksnätet kompletterades med 60 
avhämtningsställen. 

ALKO AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Social- och hälsovårdsministeriet

Specialuppgift

Specialuppgift enligt alkohollagen (1102/2017) 23 §

Styrelse 2018

Styrelse (26.4.2018) Harri Sailas (ordf.), Juhani Eskola,  
Kuisma Niemelä, Ulrika Romantschuk, Kirsi Varhila, 
Pekka Perttula, Kirsi Paakkari, Mikko Eronen 
(personalrepresentant), Riina Väntsi (personalrepresentant)

Verkställande direktör

Leena Laitinen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 1174,8 1162,8
Rörelsevinst M€ 52,6 47,3
Rörelsevinstprocent % 4,5 4,1
Balansomslutning M€ 271,2 258,4
Soliditet % 31,7 29,4
Nettoskuldsättningsgrad % -147,4 -143,5
Avkastning på eget kapital % 50,2 50,8
Avkastning på sysselsatt kapital % 65,2 63,4
Utdelning totalt M€ 32 30
Utdelning till staten M€ 32 30
Investeringar M€ 7,9 7,4
Anställda totalt 31.12 2646 2655
Anställda i Finland 31.12 2646 2655
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 5/3 5/3
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 644,7 645
Skatteavtryck i Finland M€ 644,7 645

Alkos butiker hade 57,3 miljoner kunder och en-
ligt den nationella kundbetjäningsundersökningen 
har bolaget erbjudit sina kunder bästa möjliga ser-
vice sedan 2012 och placeringen som bästa företag 
inom handeln bevarades också 2017 (Taloustutki-
mus Oy).

I butikernas åldersgränskontroller bevisade 4,6 
miljoner kunder att de var myndiga, 0,67 miljo-
ner kontroller gjordes vid berusningsmisstanke 
och 0,39 miljoner kontroller gjordes vid misstan-
ke om alkoholförmedling. Måttet på hur bra bu-
tikernas åldersgränsgranskningar lyckas, mystery 
shopping-resultatet var 95 procent och överskred 
det uppställda målet 91 procent. 

Av finländarna anser 60 procent att Alkos special-
ställning är ett bra sätt för begränsning av omfatt-
ningen på alkoholproblemen (Kantar TNS Oy och 
THL 2018).

Alko verkar dessutom enligt den av förvaltningsrå-
det fastställda verksamhetsplanen i samarbete med 
olika organisationer för förebyggande av alkohol-
problem. Under 2017 fortsatte Alko med program-
men Selvästi hyvää työtä (Nykter på jobbet) och I 
sällskap av barn. Till de mest betydelsefulla pro-
jekten inom ramen för programmet Selvästi hyvää 
työtä hörde den av A-klinikstiftelsen genomförda 
för personer i chefsposition avsedda träningen Ota 
puheeksi päihteet työpaikalla (Ta upp diskussionen 
om rusmedel på arbetsplatsen). Till höjdpunkterna 
för programmet I sällskap av barn hörde seminari-
et Du är inte ensam, som Alko arrangerade. Temat 
för föreläsningarna på seminariet var de problem 
som alkoholmissbruk orsakar närstående. Fragile 
särkyvää: föreställningar fortsatte. Skådespelet be-
skriver alkoholism i familjen.
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Baltic Connector Ab

Baltic Connector Ab är ett statsbolag, 
som bygger Finlands del av det Balticcon-
nector-gasrör som byggs mellan Finland 
och Estland. Då Balticconnector är färdigt 
kopplar det ihop gasnäten mellan Finland 
och de baltiska länderna och gör det möjligt 
att öppna gasmarknaden i Finland. 

BALTIC CONNECTOR AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Arbets- och näringsministeriet

Specialuppgift

Bolagets uppgift är att bygga det rör för gasöverföring som förenar 
Finland och Estland

Styrelse 21.3.2018

Esa Härmälä (pj.), Päivi Janka, Antero Jännes, Jarmo Väisänen

Verkställande direktör

Herkko Plit

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 0 0
Rörelsevinst M€ -1,1 -0,4
Rörelsevinstprocent % 0 0
Balansomslutning M€ 42,6 31,2
Soliditet % 78,6 76,3
Nettoskuldsättningsgrad % -102,5 -167,5
Avkastning på eget kapital % -4,9 -2,7
Avkastning på sysselsatt kapital % -4,7 -2,7
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 17,7 5,0
Anställda totalt 31.12 12 11
Anställda i Finland 31.12 12 11
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/3 2/3
Könsfördelning i styrelsen n/m 1/3 1/2
Totalt skatteavtryck M€ -1,3 -0,2
Skatteavtryck i Finland M€ -1,3 -0,2

Balticconnector-projektet
Projektet omfattar ett gasrör i Östersjön mellan In-
gå i Finland och Paldiski i Estland samt de gasrör 
som är placerade på markområden i Finland och 
Estland och används för att koppla röret till länder-
nas gasnätverk. Röret byggs 21 kilometer i Finland, 
77 kilometer på havsbottnen och 55 kilometer i Est-
land. Därtill byggs kompressorstationer i både Fin-
land och Estland. Röret är dubbelriktat och det kan 
användas för transport av 7,2 miljoner kubikmeter 
gas per dag. EU finansierar 75 procent av projektet.

Verksamhet under året
Den detaljerade planeringen för såväl havsröret, rö-
ren på land som också kompressorstationerna är i 
praktiken klar. Olika myndigheter har beviljat de 
viktigaste tillstånden för projektet. De största inkö-
pen har inletts och i många fall slutförts. De vikti-
gaste aktörerna har valts genom en upphandlings-
process i enlighet med EU-lagstiftningen. 

Märkningsarbetena för terrängundersökningarna 
inleddes under hösten och de egentliga byggnads-
arbetena inleds våren 2018. Vid placeringen av rö-
ret har den nuvarande och framtida markanvänd-
ningen, planeringen och miljöfaktorerna i området 
beaktats. Man har också strävat efter att minime-
ra de skadliga effekterna av byggandet och använd-
ningen på människorna, organismerna och miljön. 

Bolaget har dessutom deltagit i utvecklingen av gas-
marknaderna i Finland och de baltiska länderna i 
samråd med de viktigaste intressentgrupperna.
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CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Ab

CSC är ett finländskt kunskapscentrum för 
informationsteknik, som producerar in-
ternationellt högklassiga ICT-experttjäns-
ter för forskning, utbildning, kultur och 
den offentliga sektorn så att dessa kan va-
ra framgångsrika och producera nytta för 
hela samhället. 

CSC – TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS AB

Statens ägarandel

70 %

Ägarstyrning

Undervisnings- och kulturministeriet

Specialuppgift

Upprätthålla och bevara en centraliserad datateknikinfrastruktur 
och med hjälp av denna erbjuda nationella datatekniktjänster

Styrelse 2.5.2017

Mirjami Laitinen (ordf.), Mika Hannula, Anu Harkki, 
Pentti Heikkinen, Heikki Mannila, Jouko Paaso 

Verkställande direktör

Kimmo Koski

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 40,5 36,8
Rörelsevinst M€ 1,6 0,3
Rörelsevinstprocent % 3,8 0,7
Balansomslutning M€ 26,4 17,4
Soliditet % 27,6 27,9
Nettoskuldsättningsgrad % -314,0 -301,5
Avkastning på eget kapital % 39,9 8,0
Avkastning på sysselsatt kapital % 49,6 10,7
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 0,2 0,3
Anställda totalt 31.12 317 289
Anställda i Finland 31.12 317 289
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/4 2/10
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 15,5 12,7
Skatteavtryck i Finland M€ 15,5 12,7

Lösningar för forskning och utbildning
CSC producerar mångsidiga lösningar inom veten-
skaplig kalkylering, datahantering och analysering 
samt lösningar för forskningsförvaltning och ut-
bildningar för kunder inom forskningen. 

Forskningens användning av tjänsterna fortsat-
te att öka. Inom utvecklingen av servicen gjordes 
satsningar på forskning inom artificiell intelligens 
och de tjänster som krävs för hantering av sensitivt 
forskningsmaterial. Ett pilotprojekt inleddes för 
garanterande av långfristig tillgänglighet för forsk-
ningsresultat. UKM:s projekt Öppen vetenskap och 
forskning slutfördes och dess tjänster finns i fort-
sättningen i servicehelheten FAIRDATA. För att 
kunna inrikta serviceutbudet och expertstödet till 
nya forskningsanstalter utökades interaktionen 
med forskningsanstalterna.

År 2017 gjordes förberedelser för anskaffning av 
datahanterings- och redovisningsinfrastruktur för 
DL2021-utvecklingsprogrammet samt en livscykel-
uppdatering av Eunet, datanätet för nationell forsk-
ning och undervisning samt utveckling av servi-
ceutbudet.

De riksomfattande lösningar som CSC skapar un-
derlättar de praktiska arrangemangen för utbild-
nings- och undervisningssamarbete över organisa-
tionsgränserna. Allt flera kunde 2017 utnyttja de ut-
bildningslösningar som CSC har producerat för al-
la utbildningsstadier vid digitaliseringen av inlär-
ning och undervisning.

Lösningar som stöd för digitalisering inom den 
offentliga förvaltningen
CSC levererar heltäckande lösningar för dataför-
valtning och datautnyttjande till staten och kom-
munerna som stöd för ledning och samverkan.

CSC:s roll som samarbetspartner inom statsförvalt-
ningens utvecklingsprojekt befästes bl.a. gällande 
utveckling av ansökning av statsbidrag, insamling 
av kommunernas och landskapens ekonomiska in-
formation, analys och rapportering av information 
samt utredning av möjligheterna att utnyttja artifi-
ciell intelligens, inom eSuomi-projekten samt plane-
ringen av ett genomcenter. Ett pilotprojekt genom-
fördes inom starkare identifiering, som förbättrar 
hanteringen av identitet och användarrättigheter. 
Likaså genomfördes ett pilotprojekt med identifie-
ringslösningen MPASSid för grundundervisningen..
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Finnpilot Pilotage Ab

Finnpilot Pilotage erbjuder lotsningstjäns-
ter som säkerställer en säker och funge-
rande sjöfart samt minskar risken för mil-
jöskador till följd av sjöfarten. Omkring 
vart tredje fartyg som anlöper en finländsk 
hamn anlitar Finnpilots lotsningstjänster.

FINNPILOT PILOTAGE AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Specialuppgift

Att på de vattenområden som anges i lotsningslagen 
sörja för utbudet av sådana lotsningstjänster som avses i 
lotsningslagen samt att fullgöra övriga i lotsningslagen angivna 
lotsningsrelaterade uppgifter och skyldigheter

Styrelse 21.3.2018

Seija Turunen (ordf.), Johanna Karppi, Tuula-Riitta Markkanen, 
Petri Peltonen, Kimmo Viertola, Jouni Räty

Verkställande direktör

 Kari Kosonen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 38,1 36,5
Rörelsevinst M€ 2,6 1,5
Rörelsevinstprocent % 6,9 4,2
Balansomslutning M€ 27,5 29,6
Soliditet % 69,4 70,9
Nettoskuldsättningsgrad % -34,3 -34
Avkastning på eget kapital % 11,0 4,6
Avkastning på sysselsatt kapital % 13,0 7,1
Utdelning totalt M€ 4,7* 4
Utdelning till staten M€ 4,7* 4
Investeringar M€ 2,1 2,4
Anställda totalt 31.12 315 327
Anställda i Finland 31.12 315 327
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/3 1/4
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/3 3/3
Totalt skatteavtryck M€ 12,9 13,1
Skatteavtryck i Finland M€ 12,9 13,1

* Innehåller kapiltalåterbäring om 3,6 miljoner euro

Den ökade trafiken gav resultat
Utrikeshandeln vände  efter en lång stagnation upp-
åt inom såväl exporten som importen, vilket ledde 
till att antalet lotsningar ökade med 3,4 procent. 
Antalet lotsade sjömil ökade med 4,6 procent. Bo-
laget kunde sköta 99,9 (99,8) procent av lotsning-
arna inom de väntetider som slagits fast i målen för 
servicenivån.

Året var ekonomiskt framgångsrikt för bolaget. Det 
berodde främst på det ökade antalet lotsningar och 
den lyckade kostnadskontrollen. Lotsningsavgifter-
na höjdes med cirka 1,4 procent från årsskiftet 2017. 
Det beslöts att lotsningsavgifterna för 2018 ska hål-
las oförändrade, vilket innebär att nyckelfaktorer-
na också framöver kommer att vara kostnadseffek-
tivitet och effektivering av processerna och verk-
samheten. 

Bolaget fick ny verkställande direktör och ny lots-
ningsdirektör under verksamhetsåret, och bolaget 
har uppdaterat sin strategi, där en av hörnstenarna 
är att utnyttja digitaliseringen. Finnpilot går starkt 
in för att bygga nätverk med aktörer som utvecklar 
nya teknologiska lösningar för trafiken. En av bo-
lagets viktigaste satsningar i den nära framtiden är 
projektet eLuotsaus, som bolaget har för avsikt att 
förverkliga år 2020. Arbetsmodellen förutsätter ett 
brett samarbete med olika aktörer inom sjöfarten. 

Olyckan i Emsalö kastade en mörk skugga över bo-
lagets verksamhetsår. Till följd av olyckan ser bo-
laget över och ändrar sin utrustning och sina ar-
betssätt.

Siktet inställt på eLuotsaus-försöket
Trafik- och kommunikationsministeriet har berett 
en ändring av lotsningslagen, som skulle ge Finn-
pilot möjlighet att prova på lotsning med en metod 
där lotsen befinner sig utanför fartyget. Digitalise-
ringen av sjöfarten kommer att kräva nya arbets-
modeller och kompetensutveckling. I bolagets nya 
strategi lyfts personalens betydelse fram.  Förut-
om att nya uppfinningar ska utarbetas och tilläm-
pas betonas att personalens arbetsförmåga och ar-
betarsäkerheten ska bevaras i bolagets verksamhet. 
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Finnvera Abp 

Finnvera är en statsägd specialfinansiär 
och Finlands officiella exportgarantiinsti-
tut, Export Credit Agency (ECA). Finnve-
ra stärker verksamhetsmöjligheterna och 
konkurrenskraften för finländska före-
tag genom att erbjuda lån, borgen och ex-
portgarantier och garantier för politiska 
eller kommersiella risker i samband med 
exportfinansiering.

FINNVERA ABP 

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Arbets - och näringsministeriet

Specialuppgift

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella 
exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).

Styrelse 16.3.2018

Pentti Hakkarainen (ordf.), Terhi Järvikare, Kirsi Komi, 
Ritva Laukkanen, Pirkko Rantanen-Kervinen, Pekka Timonen, 
Antti Zitting

Verkställande direktör

Pauli Heikkilä

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€
Rörelsevinst M€ 109 69
Rörelsevinstprocent % 27,2 27,0
Balansomslutning M€ 10 337 9 498
Soliditet % 12,7 12,7
Nettoskuldsättningsgrad, Tier 1 % 25,3 22,4
Avkastning på eget kapital % 8,5 6,0
Avkastning på sysselsatt kapital % 1,1 0,8
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€
Anställda totalt 31.12 371 376
Anställda i Finland 31.12 371 376
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 6/6 6/6
Könsfördelning i styrelsen n/m 4/3 4/3
Totalt skatteavtryck M€ 9,8 11,2
Skatteavtryck i Finland M€ 9,8 11,2

Finnveras resultat var bra
Finnvera hade i slutet av år 2017 ca 27 300 kun-
der och dess ansvarsstock inom finansieringen av 
små och medelstora företag var 2,5 miljarder euro 
(år 2016 2,6 miljarder). Ansvarsstocken för export-
garantier och specialgarantier för storföretags af-
färsverksamhet, omfattande ansvar och erbjudan-
deansvar, var 22,2 miljarder euro (2016 18,1 miljar-
der). Finnvera deltog 2017 i finansieringen av små 
och medelstora företag för nästan 3 600 nyföretag 
och över 2 200 tillväxtföretag (små och medelstora 
företag) och medverkade genom sin finasiering till 
att det uppstod nästan 9100 nya arbetsplatser. Ge-
nom exportfinansieringen genomfördes projekt in-
om fartygs-, IT, skogs- och energisektorn. Den fast-
ställda målsättningen är att Finnveras verksamhet 
ska bära sig, och bolaget ska på lång sikt täcka si-
na verksamhetskostnader med intäkter från affärs-
verksamheten. Koncernens resultat under räken-
skapsperioden 2017 var 107 miljoner euro. Kon-
cernens rörelsevinstprocent var år 2017 27,2 pro-
cent. Finnvera är befriat från inkomstskatt.  Av de 
åtta näringspolitiska mål som arbets- och närings-
ministeriet uppställt förverkligades sex i sin helhet 
och två förverkligades delvis.

Finnveras ansvar har ökat
Finnveras soliditet bör vara tillräcklig (minst 12 
procent) för säkerställande av bolagets riskbär-
ningsförmåga och för att hålla kostnaderna för fi-
nansieringsanskaffning på en rimlig nivå. Finnve-
ra-koncernens soliditet var i slutet av 2017 23,3 pro-
cent (2016 22,4 procent). Det har inte ställts något 
soliditetskrav på Finnveras exportfinansiering. Mi-
nisteriet följer däremot kravet på eget kapital, där 
man beaktar verksamhetens risker, av vilka kredi-
triskerna är den största risken. Kapitaltäcknings-
kravet för kreditrisken baserar sig på VaR-meto-
den, som beaktar tillgångarna i fonden för export-
garanti- och specialborgensverksamheten samt 
statsgarantifonden. Buffertmedlen har bedömts 
täcka kapitaltäckningskravet. Beräkningen av ex-
portfinansieringens soliditet utvecklas fortsatt med 
hjälp av kapitalutvärderingsprocessen ICAAP. Me-
ra om ämnet kan läsas i avsnittet om Finnvera Ab 
i stycke 3.2.8. 
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Finpro Ab (1.1.2018 Business Finland Ab)

Finpros uppgift är att skapa tillväxt i Fin-
land. Vid företaget arbetar experter i hela 
Finland och i över 40 olika länder. Finnpro 
administrerar tillväxtprogram där man 
tillsammans med företag främjar interna-
tionaliseringen av utvalda branscher. Fin-
pro är en central aktör inom nätverket Te-
am Finland. 

FINPRO AB (1.1.2018 BUSINESS FINLAND AB)

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Arbets - och näringsministeriet

Specialuppgift

Finpros uppgift är att hjälpa finländska företag att växa 
internationellt, främja utländska investeringar i Finland och öka 
strömmen av utländska turister till Finland. 

Styrelse 21.3.2018

Marianna Jalovaara (ordf.), Mirja Huovinen, Maija Lönnqvist

Verkställande direktör

Bolaget har ingen verkställande direktör. 

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 59,2 63,9
Rörelsevinst M€ -0,2 0,0
Rörelsevinstprocent % -0,3 0,0
Balansomslutning M€ 21,5 21,9
Soliditet % 55,3 52,1
Nettoskuldsättningsgrad % -5,9 -43,0
Avkastning på eget kapital % 3,4 1,8
Avkastning på sysselsatt kapital % 3,4 1,8
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 2,0 10,1
Anställda totalt 31.12 281 293
Anställda i Finland 31.12 184 190
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/6 3/6 
Könsfördelning i styrelsen n/m 4/6 4/6
Totalt skatteavtryck M€ 0,08 0,130
Skatteavtryck i Finland M€ 0,01 0,002

Export Finland 
Tyngpunkten i Export Finland -verksamheten är 
att hjälpa företagsgrupper med bland annat till-
växtprogram som genererat konkreta affärer för 
finländska företag och lett till ökad internationa-
lisering för hela branschen. Man har goda resultat 
av bl.a. programmet Food from Finland, som gjort 
livsmedelsexporten mer mångsidig i fråga om såväl 
exportländer som exportprodukter. Programmet 
Wood från Finland har öppnat upp för en betydan-
de exportökning för finländska sågar till bl.a. Kina.

Ramverket för hjälpen till enskilda företag består 
av Team Finlands servicemodell, som kombinerar 
kompetensen hos flera experter.   Finnpros inter-
nationella nätverk söker också fortsatt nya intres-
santa affärsmöjligheter som kan bjudas ut direkt till 
företag eller offentliggöras via media. 

Invest in Finland 
Redan i några år har man arbetat med att bygga 
upp ett  internationellt nätverk som fokuserar på att 
locka investerare till Finland. Verksamhetens ge-
nomslagskraft följs genom att man följer upp bå-
de de investerade beloppen och antalet nya och be-
varade arbetsplatser. Sysselsättningsutvecklingen 
översteg år 2017 målsättningen. 

Tillväxtprogrammen inom IIF har fokuserat på nät-
verksamarbete och informationsutbyte mellan re-
gionala aktörer. Inom det program som siktar på 
direkta investeringar har ordnats investerarmöten 
och företagssparring. 

Visit Finland 
År 2017 var ett utmärkt år för turismsektorn. Tu-
rismen till Finland slog alla rekord. Tröskelfrågor-
na för en ökad turism är framför allt att få flygrutter 
till olika delar av Finland. Under året ökades anta-
let avgångar och öppnades nya flygrutter.  

Inom turismen har tillväxtprogrammen fokuserat 
på att öka Finlands utbud för s.k. stop over-kunder. 
Syfter är att locka turister som reser via Finland att 
stanna i landet för en längre visit. Dessutom har 
man velat hitta attraktiva besöksmål för att öka tu-
rismen i skärgården och kusttrakterna. 
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Finrail Ab 

Finrail Ab:s affärsverksamhet består av 
trafikledning av järnvägstrafiken,  passa-
gerarinformationstjänster, samordning 
av banarbeten och järnvägstrafik, hante-
ring av trafikstörningar samt mervärdes-
tjänster i anslutning till järnvägstrafikens 
förvaltning. 

FINRAIL AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Trafik- och kommunikationsministeriet

Specialuppgift

Att jämlikt säkerställa ledningstjänster för järnvägstrafiken

Styrelse 2018

Pertti Korhonen (från 10.10.2017) , Pia Björk, Kimmo Mäki, 
Yrjö Poutiainen, Kaija Sellman, Pekka Timonen (från 6.3.2017)

Verkställande direktör

Pertti Saarela

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 36,0 36,6
Rörelsevinst M€ 2,4 1,9
Rörelsevinstprocent % 6,5 5,3 
Balansomslutning M€ 12,5 9,3
Soliditet % 37,2 33,0 
Nettoskuldsättningsgrad % -170,7 -245,6 
Avkastning på eget kapital % 49,7 60,5 
Avkastning på sysselsatt kapital % 60,9 74,8 
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 0,2 0
Anställda totalt 31.12 414 430
Anställda i Finland 31.12 414 430
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/6 2/5
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/4 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 14,7 15,0
Skatteavtryck i Finland M€ 14,7 15,0

Affärsverksamhetens utveckling 2017
Finrail Ab är ett helt statägt aktiebolag, för vars 
ägarstyrning trafik- och kommunikationsministe-
riet ansvarar. Till Finrail-koncernen hör förutom 
Finrail Ab dess i sin helhet ägda dotterbolag Fin-
logic Ab.  

Koncernens omsättning 2017 var 36,0 miljoner eu-
ro (36,6 miljoner euro år 2016) och affärsvinsten 
var 2,4 miljoner euro (1,9 miljoner euro). Koncer-
nen uppnådde sitt resultatmål: rörelsevinstprocen-
ten steg från 5,3 procent till 6,5 procent. Bolaget 
förbättrade sin operativa effektivitet genom att ska-
pa ny affärsverksamhet och minska personalkost-
naderna.

Utvidgningen av företagets verksamhet för säker-
ställande av konkurrensneutraliteten fortsatte 2017 
i enlighet med tillväxtstrategin. Trafikstyrningen av 
Ilmala bangård och banavsnittet Kotka-Fredriks-
hamn-Kuusankoski överfördes i slutet av året till 
Finrail Ab:s ansvar. Dessutom inleddes ett projekt 
för att överföra trafikstyrningen på Riihimäki ban-
gård till Finrail. 

Företagsansvar
En central del av Finrail Ab:s företagsansvar är att 
ansvara för en säker järnvägstrafik. Under 2017 in-
träffade på statens järnvägsnät inte en enda kolli-
sion, avkörning eller olycka som skulle ha orsakats 
av Finrail Ab:s trafikledning. För företaget innebär 
företagsansvar också ansvar för personalen, intres-
segrupperna, miljön och verksamhetens lönsam-
het. Företagsansvaret styrs av företagets värden, 
strategi, riskhanteringspolitik samt anvisningarna 
i statsrådets rapportering om företagsansvar.  Fö-
retaget betalade alla sina skatter till Finland. Ande-
len kvinnor av alla anställda är 20,50 procent, an-
delen kvinnor i ledningsgruppen är 25 procent och 
andelen kvinnor i styrelsen är 33 procent. 

År 2017 främjades arbetshälsan och välmåendet i 
arbetet på många olika sätt. Projekt om välmående 
i arbetet  och projekt för att bemästra vakenhets-
nivån i arbetet inleddes vid Finrail. Man fortsatte 
samarbetet med Terveystalo för att förebygga sjuk-
domar i stöd- och rörelseorgan och för att stödja an-
ställda i krävande skiftesarbete. 
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Governia-koncernen

Governia är ett av staten helägt specialupp-
giftsbolag, vars balansräkning används 
aktivt för ägarmässiga specialarrange-
mang utanför börsen. Bolaget har dessut-
om i uppgift att utveckla bolagen i sin ägo. 
Till komcernen hör vid räkenskapsårets slut 
Kruunuasunnot Oy, GoK Oy samt OOO Suo-
mi Talo. 

GOVERNIA-KONCERNEN

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Specialuppgift

Specialuppgiften är att verka som bolag som utövar statlig 
placeringsverksamhet, som kan användas för ägarmässiga 
specialarrangemang.

Styrelse 28.3.2018

Petri Vihervuori (ordf.), Ilkka Salonen, Taina Susiluoto, 
Helena Tarkka

Verkställande direktör

 Timo Kankuri

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 44,8 90,6
Rörelsevinst M€ 12,7 8,0
Rörelsevinstprocent % 28 8,8
Balansomslutning M€ 191 314
Soliditet % 65 50
Nettoskuldsättningsgrad % 13,7 52
Avkastning på eget kapital % 7,8 1,1
Avkastning på sysselsatt kapital % 6,4 3,3
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 2,9 29
Anställda totalt 31.12 23 234
Anställda i Finland 31.12 23 234
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m n/a n/a
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/2 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 5,1 18
Skatteavtryck i Finland M€ 5,1 18

Ändringar i ägoförhållanden
Under räkenskapsåret omfattade koncernen även 
Cinia Group Oy, som överfördes till direkt statlig 
ägo och till trafik- och kommunikationsministeri-
ets ägarstyrning i juni 2017, samt Turun telakkaki-
inteistöt Oy, som såldes i maj 2017. 

Detaljplanen för det av GoK utvecklade området i 
Helsingfors, Kungsek, vann laga kraft våren 2017. 
Kruunuasunnot fortsatte i enlighet med sin stra-
tegi med att förbättra sin bostadsstock genom att 
starta nybyggnadsprojekt och utveckla det befintli-
ga fastighetsbeståndet. Kruunuasunnots ekonomis-
ka resultat var bra, till vilket bidrog en bättre ut-
hyrningsgrad än väntat samt en lyckad kostnads-
kontroll. Den minskade omsättningen påverkades 
främst av den försäljning av bostäder till Senats-
fastigheter som genomförts under jämförperioden. 
Bolagets planerade försäljning av bostäder genom-
fördes inte under 2017. Antalet bostäder som För-
svarsmakten hyr fortsatte att sjunka. Man var med-
veten om förändringen, och bolaget lyckades hålla 
sin uthyrningsgrad stabil. 

Bolaget förberedde anskaffning av och ett affärs-
koncept för Suomi-huset. Governia kommer under 
våren 2018 att köpa Suomi-huset i StPetersburg 
på basis av ett statligt avtal mellan finska staten 
och Ryska Federationen. I fortsättningen fokuse-
rar man på att bygga upp ett fungerande affärskon-
cept och på att höja användningsgraden för huset.

Governia-koncernens resultat under räkenskapsår-
et förbättrades av bokföringsmässiga intäktsföring-
ar av engångsnatur till bolaget Cinia. Viktigast för 
bolaget är de finansiella intäkterna, som hölls sta-
bila. Governias finansiella situation bibehölls god.  

Ledningsmodellen för hållbar utveckling gav goda 
resultat
Governia-koncernen använder en ledningsmodell 
för hållbar affärsverksamhet, vilken har gett goda 
resultat i dotterbolagen, I Kruunuasunnot har före-
tagsansvarsfrågorna integrerats till en del av stra-
tegin, ledningen och den operativa affärsverksam-
heten. Man har fastställt mätbara nyckeltal för fö-
retagsansvarsfrågorna.
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Hansel Ab 

Hansels affärsverksamhet växer fortfa-
rande volymmässigt och bolaget deltog 
år 2017 i upphandlingar för över 1,3 mil-
jard euro (gemensam upphandling och 
experttjänster).

HANSEL AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Finansministeriet

Specialuppgift

Hansel Ab är upphandlingsenhet vars uppgift ät att öka 
produktiviteten i statens upphandling och förnya statens 
upphandlingssektor.

Styrelse 1.1.2018

Timo Laitinen (ordf.), Anna-Maija Karjalainen, Jukka Hämäläinen, 
Katariina Kemppainen, Rami Metsäpelto

Verkställande direktör

Anssi Pihkala

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 10,4 9,6
Rörelsevinst M€ 0,2 0,5
Rörelsevinstprocent % 1,9 4,7
Balansomslutning M€ 19,3 19,1
Soliditet % 84,4 83,9
Nettoskuldsättningsgrad % -97,1 -98,1
Avkastning på eget kapital % 1,1 2,6
Avkastning på sysselsatt kapital % 1,4 3,3
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 0,1 0,07
Anställda totalt 31.12 94 75
Anställda i Finland 31.12 94 75
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/2 3/2
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/3 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 3,7 3,5
Skatteavtryck i Finland M€ 3,7 3,5

Översikt av händelserna år 2017
Volymen av upphandlingar som upphandlings-
enheten gjorde fortsatte att öka till ett slutbelopp 
om 826 miljoner euro.  Mest anskaffningar gjor-
des, mätt i pengar, inom kategorierna energi, IT-ut-
rustning och personal- och hälsotjänster. 

Upphandlingsverksamheten gav år 2017 staten in-
besparingar på uppskattningsvis 286 miljarder 
euro. Försäljningen av experttjänster växte till 1,5 
miljoner euro. Anskaffningsvärdet för projekt som 
konkurrensutsatts för kundernas räkning översteg 
ca 500 miljoner euro.

Bolagets kundnöjdhet låg på en hög nivå. Hansels 
serviceavgift sjönk ytterligare och var 1,03 procent 
(föregående år 1,06 procent). Hansel har befäst sin 
roll som utvecklare av statens upphandling och pro-
ducent av digitala anskaffningstjänster.

Hansel är starkt med i det av finansministeriet led-
da Handi-programmet för digitalisering av statens 
upphandlingar. Inom ramen för projektet fortsat-
te Hansel att utveckla upphandlingsinformationen 
och lade i september ut statens inköpsreskontra-
material som öppna data samt i tjänsten Tutkihan-
kintoja.fi. 

Ansvarsfullhet är ett viktigt värde för Hansel, och 
ansvarstänkandet ingår som delområden i all verk-
samhet. Hansel samarbetar regelbundet med de eu-
ropeiska ländernas centrala upphandlingsenheter.
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HAUS kehittämiskeskus Ab

HAUS offentliggjorde en ny strategi, som 
fokuserar på partnerskap inom kundarbe-
te och utveckling.  Produktionen av utbild-
ning och tjänster i hemlandet ökade enligt 
målsättningen och särskilt inom projektet 
eHAUS märktes en stark utveckling.  

HAUS KEHITTÄMISKESKUS AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Finansministeriet

Specialuppgift

HAUS kehittämiskeskus Oy:s uppgift är att producera 
utbildnings- och kundtjänster för statens tjänstemän samt för till 
den anknuten affärsverksamhet.  HAUS stöder statsförvaltningen 
och ämbetsverken i förnyandet av deras verksamhet och 
befäster sin position som central aktör inom utvecklingen av 
förvaltning och kompetens. 

Styrelse 1.1.2018

Hannu Mäkinen (ordf.), Päivi Nerg, Pauli Forma, 
Susanna Niinistö-Sivuranta, Petri Virtanen

Verkställande direktör

Anneli Temmes

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 6,1 6,0
Rörelsevinst M€ 0,1 0,3
Rörelsevinstprocent % 1,7 5,3
Balansomslutning M€ 4,1 5,4
Soliditet % 51,6 52,6
Nettoskuldsättningsgrad % -143,1 -180,2
Avkastning på eget kapital % 9,5 37,2
Avkastning på sysselsatt kapital % 8,0 29,7
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 0 0
Anställda totalt 31.12 30 30
Anställda i Finland 31.12 28 25
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/2 3/0
Könsfördelning i styrelsen n/m 2/3 2/3
Totalt skatteavtryck M€ 1,2 1,2
Skatteavtryck i Finland M€ 1,2 1,2

Översikt av händelserna år 2017
HAUS kehittämiskeskus Oy koncentrerade sig år 
2017 enligt sin nya strategi särskilt på att utveckla 
utbildningsverksamheten i hemlandet.  Syftet var 
att öka verksamhetens volym och genomslagskraft 
och utveckla kundarbetet i riktning mot starkare 
partnerskap.  Dessutom fokuserades på ett utvid-
gat och fördjupat utvecklingspartnerskap med bl.a. 
universiteten.  

Det viktigaste utvecklingsprojekt som startats un-
der året var projektet aHAUS, som förverkligas i 
samarbete med finansministeriet, och vars syfte är 
att bygga upp en gemensam inlärningsplattform, 
eOppiva, för hela statsförvaltningen. Under det för-
sta året av projektet utformades ramen till eOppi-
va och förbereddes och förverkligades de första pi-
lotprogrammen. 

HAUS fortsatte sin verksamhet som central fin-
ländsk arrangör av det EU-finansierade Twin-
ning-projektet. Projekt förverkligades bl.a.  i Balk-
anländerna.  Dessutom fungerade HAUS som nä-
ra partner i utrikesministeriets utvecklingsprojekt.. 
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Hästinstitut Ab 

Hästinstitut Ab:s specialuppgift är att driva 
en yrkesläroinrättning i branschen, att ord-
na och utveckla utbildningen på området, 
driva ett nationellt träningsinstitut samt att 
främja hästavel och -uppfödning. 

HÄSTINSTITUT AB

Statens ägarandel

25 %

Ägarstyrning

Undervisnings - och kulturministeriet

Specialuppgift

Driva en yrkesläroinrättning i hästbranschen och upprätthålla ett 
nationellt träningscenter för hästsport.

Styrelse 31.5.2017

Laura Airaksinen (ordf.), Anu Junikka-Saltevo, Jouni Kangasniemi, 
Vesa Mäkinen, Kirsti Piminäinen, Jarmo Pynnönen, Fred Sundwall

Verkställande direktör

Pauliina Mansikkamäki

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 7,20 8,1
Rörelsevinst M€ 0 -0,5
Rörelsevinstprocent % 0 -6,3
Balansomslutning M€ 4,6 5,1
Soliditet % 76,0 68,8
Nettoskuldsättningsgrad % -38,9 -36,6
Avkastning på eget kapital % 0,7 -9,3
Avkastning på sysselsatt kapital % 1,0 -7,8
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ -0,1 -0,2
Anställda totalt 31.12 79 96
Anställda i Finland 31.12 79 96
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 5/2 4/2
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 0,8 0,9
Skatteavtryck i Finland M€ 0,8 0,9

Reform av yrkesutbildningen
Som anordnare av yrkesutbildning förberedde sig 
Hästinstitutet liksom de övriga läroinrättningarna 
för reformen av yrkesutbildningen. Ekonomin ba-
lanserades upp för att motsvara den förändrade fi-
nansieringen, och i undervisningen satsade man vid 
sidan av fortbildning av personalen på nya digitala 
lösningar och på att utvidga skolmodellen Kilta. Yr-
kesskolreformen gör det möjligt att i fortsättning-
en välja mer individuella utbildningsvägar och här-
igenom i bästa fall få en snabbare utexaminering. 
År 2017 präglades verksamheten även av Finlands 
100-årsjubileum, där institutet deltog genom att 
anordna jubileumsevenemang i Ypäjä och genom 
att uppträda på olika uppvisningar. I Ypäjä anord-
nades bland annat en internationell konferens om 
utbildning i hästbranchen med 180 deltagare från 
14 olika länder.

Nationellt träningscenter
Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 
Hästinstitutet officiell status som nationellt trä-
ningscenter för hästsport med specialuppgift att 
främja hästsporten. Verksamheten vid Hästinsti-
tutets träningscenter betjänar tävlingssport inom 
hästbranschen, hästhobbyn och professionell häst-
hushållning genom att med fortbildning och kur-
ser förbättra aktörernas kompetens.  Träningscen-
tret hade ett mycket livligt verksamhetsår. Träning, 
kurser och tävlingar ordnades totalt nästan 300 da-
gar. Genom att iordningställa sportområden för-
bättrades landslagens träningsmöjligheter samti-
tidigt som man förberedde sig för de Nordisk-Bal-
tiska Mästerskapen i fälttävlan som ordnas år 2018. 
Hästinstitutet har i många år fungerat som Finska 
Ryttarförbundets officiella tränings- och ubild-
ningscenter, men på grund av den nya rollen som 
nationell aktör utvidgas verksamheten allt tydliga-
re också till travsportområdet. 
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ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Ab

Landskapens IKT-servicecenter Vimana 
Oy bildades 2017 som ett servicecenter för 
landskapens informations- och kommuni-
kationstekniska tjänster. Bolaget ansvarar 
för att genomföra projekt och anskaffning-
ar som gäller grundläggande datateknik 
och gemensamma datasystemtjänster och 
för att utveckla stödtjänster för dessa. 

ICT-PALVELUKESKUSYHTIÖ VIMANA AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Finansministeriet

Specialuppgift

Vimana Oy:s uppgift är att främja digitaliseringen av de 
tjänster som de blivande landskapen och deras kontaktenheter 
tillhandahåller för att förbättra deras genomslagskraft och 
produktivitet och förenhetliga och integrera arbetsprocesserna.

Styrelse 1.1.2018

Mirjami Laitinen (ordf.), Tiina Pesonen, Anna-Mari Ahonen, 
Harri Eskola, Juhani Heikka, Pertti Mäkelä

Verkställande direktör

Kalle Toivonen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 0
Rörelsevinst M€ -0,2
Rörelsevinstprocent % 0
Balansomslutning M€ 0,2
Soliditet % 20,3
Nettoskuldsättningsgrad % -371
Avkastning på eget kapital % -425
Avkastning på sysselsatt kapital % -425
Utdelning totalt M€
Utdelning till staten M€
Investeringar M€
Anställda totalt 31.12 5 -
Anställda i Finland 31.12 5 -
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m - -
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/3
Totalt skatteavtryck M€ -0,00297
Skatteavtryck i Finland M€ -0,00297

Verksamheten körs igång
Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy som 
ska sköta landskapens informations- och kommu-
nikationstekniska tjänster bildades 29.6.2017.  Vi-
mana Oy:s uppgift är att producera dataförvalt-
nings-, utvecklings- och integreringstjänster samt 
datateknik- och informationssystemtjänster. Det 
centrala målet är att förbättra tjänsternas verk-
ningsfullhet och produktivitet och att förenhetliga 
och integrera verksamhetsprocesserna. 

År 2017 har gått till att sätta upp verksamheten. Bo-
laget har varit med vid den förberedande under-
sökningen om de förändringar av de digitala platt-
formerna som behövs för landskapsreformen, och 
på basis av dem förberett följande IKT-projekt som 
ska starta 2018

• Användaradministration
• Datanätverk 
• Upphandling av grundläggande datateknik
• Ärendehantering
• Suomi.fi 
• Webbtjänstlösningar
• Verktyg för arrangörerna
• System som stannar hos staten
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Kommunfinans Abp

Kommunfinans Abp tillhandahåller finan-
sieringstjänster i kommunsektorn och för 
bostadsproduktion som subventioneras av 
staten. Bolaget ägs av kommuner, pensions-
anstalten Keva och staten. Bolagets kapita-
lanskaffning genomförs på den internatio-
nella kapitalmarknaden, bolaget har sam-
ma kreditbetyg som finska staten och står 
under Europeiska centralbankens tillsyn.

KOMMUNFINANS ABP

Statens ägarandel

16 %

Ägarstyrning

Miljöministeriet 

Specialuppgift

Att säkerställa förmånlig finansiering av nyproduktion och 
grundläggande renovering av bostäder som subventioneras av 
staten.

Styrelse 28.3.2017

Helena Walldén (ordf.), Fredrik Forsell, Minna Helppi, 
Markku Koponen, Jari Koskinen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, 
Tuula Saxholm

Verkställande direktör

Esa Kallio

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 204,1 183,7
Rörelsevinst M€ 198,4 174,2
Rörelsevinstprocent % 97,2 94,8 
Balansomslutning M€ 34738 34052
Soliditet % 3,9 3,5 
Sammanlagd kapitalbas i 
förhållande till riskavvägda poster % 75,5 66,9 

Avkastning på eget kapital % 12,6 12,5 
Avkastning på sysselsatt kapital % 0,5 0,4 
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€
Anställda totalt 31.12 134 106
Anställda i Finland 31.12 134 106
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/3 2/4
Könsfördelning i styrelsen n/m 4/4 4/4
Totalt skatteavtryck M€ 19,5 11,1
Skatteavtryck i Finland M€ 19,5 11,1

Affärsverksamhetens utveckling 2017
Kommunfinans beviljade 2,4 miljarder euro i nya 
lån och lånestocken steg till 21,2 miljarder euro. Av 
lånen beviljades 46 procent till bostadssamman-
slutningar, 35 procent till kommuner och resten till 
kommunala bolag eller samkommuner. Koncernen 
Kommunfinans rörelsevinst före skatter var 198,4 
miljoner euro, vilket var 13,9 procent högre än året 
innan.

Under verksamhetsåret slog Kommunfinans fast 
principerna för ansvarsfullhet. Utvecklingen av an-
svarsfullheten inriktar sig på fyra huvudteman: an-
svarsfulla produkter och tjänster, föregångarskap 
inom hållbar utveckling, bättre arbetshälsa och an-
svarsfull förvaltning. Bolaget har gett ut en rapport 
om konsekvenserna av grön finansiering av miljö-
investeringar.

Bolagets specialuppgift
Miljöministeriet svarar för ägarstyrningen av Kom-
munfinans. Kommunfinans specialuppgift är att till 
ett skäligt pris bevilja finansiering till bostadspro-
duktion och grundliga reparationer som subventio-
neras av staten. År 2017 påbörjades inom den stat-
ligt subventionerade bostadsproduktionen byggan-
det av cirka 8 600 bostäder, vilket var 7 procent fär-
re än 2016. Finansierings- och utvecklingscentralen 
för boendet godkände nya räntestödslån för totalt 
1 162 miljoner euro. Kommunfinans andel av de nya 
lånen var cirka 77 procent, med andra ord är dess 
roll som finansiär av den statligt subventionerade 
bostadsproduktionen central. Den genomsnittliga 
räntan på räntestödslån för nya hyres- och bostads-
rätthus var i början av lånetiden 0,82 procent för 
alla låntagare, och räntemarginalen för lånen sjönk 
något från året innan. Finansieringen av den statligt 
subventionerade bostadsproduktinonen var histo-
riskt fördelaktig, vilket framför allt berodde på den 
låga räntenivån.
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Solidium Ab

Solidium äger minoritetsandelar i natio-
nellt viktiga börsnoterade bolag. Bolaget 
agerar på marknadsvillkor och placerings-
beslut fattas bara när de ekonomiska förut-
sättningarna är uppfyllda. 

SOLIDIUM AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Specialuppgift

Att stärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt viktiga 
börsnoterade företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska 
värde.

Styrelse 26.9.2017

Harri Sailas (ordf.), Timo Ahopelto, Eija Ailasmaa, Aaro Cantell, 
Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki, Marjo Miettinen

Verkställande direktör

Antti Mäkinen

Nyckeltal 1.7.-
31.12. 

1.7.-
31.12. 

1.7.-
30.6. 

Omsättning M€ 0,0 0,0 0,0
Rörelsevinst M€ 1,7 0,0 89,1
Periodens vinst M€ 15,1 643,1 1032,6
Avkastning på innehaven till 
verkligt värde % 12,2 22,4 32,4

Erhållna utdelningar och 
återbetalning av kapital M€ 14,1 20,9 314

Verksamhetens 
förvaltningskostnader % 0,06 0,05 0,07

Substansvärde M€ 7 656 7 109 7695
Eget kapital M€ 4 298 4201 4590
Finansiella skulder M€ 350 350 350
Soliditet % 92 86 91
Antal anställda totalt 12 10 11
Utdelning M€ 307
Utdelning till staten M€ 307
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 1/3 1/3 1/3
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/3 3/3
Totalt skatteavtryck M€ -1,7
Skatteavtryck i Finland M€ -7

Den ekonomiska utvecklingen 2017
Solidiums räkenskapsperiod är 1.7–30.6. Bolaget 
genererar ingen omsättning. Rörelsevinsten för 
halvåret bestod huvudsakligen av en vinst på 3,9 
miljoner euro och kostnader på 1,3 miljoner euro 
från försäljningen av Outokumpus aktier till ett vär-
de av 36 miljoner euro. Under finansiella poster har 
noterats en utdelning på 14,1 miljoner euro från Te-
lia Company.

Solidiums marknadsoperationer
Under kalenderåret har Solidium genomfört ak-
tieförsäljningar till ett värde av 197 miljoner euro. 
Försäljningarna består av två försäljningar av Outo-
kumpus aktier för totalt 130 miljoner euro och för-
säljningen av R-aktier i Stora Enso för 67 miljoner 
euro. I början av 2018 har Solidium dessutom sålt 
B-aktier i SSAB för 151 miljoner euro, alla aktier i 
Telia Company för 517 miljoner euro och aktier i 
Sampo till ett värde av 466 miljoner euro.

Under kalenderåret har Solidium också köpt akti-
er för 191 miljoner euro. I förvärven ingår aktier i 
Konecrane till ett värde av totalt 122 miljoner euro 
och A-aktier i Stora Enso för 69 miljoner euro. So-
lidium sålde således R-aktier i Stora Enso och köp-
te i stället A-aktier med större rösträtt. Under för-
ra delen av 2018 har Solidium köpt aktier för 887 
miljoner euro. Förvärven består av aktier i Kone-
crane för 43 miljoner euro och aktier i Nokia för 
887 miljoner euro.

Under granskningsperioden har Solidiums ak-
tieportfölj utökats med nya bolag, Konecranes och 
Nokia. Telia Company åter har utgått ur portföljen.

Uppdatering av Solidiums strategi
Den viktigaste förändringen vid uppdateringen av 
Solidiums strategi har att göra med en mer aktiv 
ägarroll. Som minoritetsägare går Solidium in för 
att med alla till buds stående medel stödja och ut-
mana holdingbolagen att utvecklas och nå större 
framgång än bolagen i en kontrollgrupp. Målet är 
att Solidium på lång sikt ska ha en företrädare i sty-
relsen för varje holdingbolag.
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SoteDigi Ab 

Utvecklingsbolaget SoteDigi, som grunda-
des i slutet av 2017, svarar för genomför-
andet av nationella projekt och upphand-
lingar som gäller nya digitala lösningar för 
social- och hälsovården och den utveckling 
som stöder dessa. 

SOTEDIGI AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Finansministeriet

Specialuppgift

SoteDigi Oy:s uppgift är att utveckla nationella lösningar för 
social- och hälsovårdens klient- och patientdatasystem samt 
andra digitala lösningar.

Styrelse 1.1.2018

Hannu Leskinen (ordf.), Siv Schalin, Tapio Niskanen

Verkställande direktör

Från och med 1.5.2018 Harri Hyvönen

Nyckeltal* 2017 2016
Omsättning M€
Rörelsevinst M€
Rörelsevinstprocent %
Balansomslutning M€
Soliditet %
Nettoskuldsättningsgrad %
Avkastning på eget kapital %
Avkastning på sysselsatt kapital %
Utdelning totalt M€
Utdelning till staten M€
Investeringar M€
Anställda totalt 31.12 ei ole -
Anställda i Finland 31.12 ei ole -
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m ei ole -
Könsfördelning i styrelsen n/m 1/2 -
Totalt skatteavtryck M€ - -
Skatteavtryck i Finland M€ - -

* Bolagets första räkenskapsperiod avslutar 31.12.2018

Verksamheten inleds
SoteDigi Oy grundades den 5 september 2017. Bo-
lagets uppgift är att främja digitalisering och sam-
ordning av social- och hälsovårdstjänster i samar-
bete med alla aktörer inom social- och hälsovården. 
Bolagets främsta mål är att öka produktiviteten och 
kostnadseffektiviteten samt förbättra effektiviteten 
i landskapen så att dessa kan uppnå det sparmål 
som uppställts för dem.

Statsrådet utfärdade den 28 november 2018 ett 
handlingsdirektiv för SoteDigi. I direktivet ingår 
de viktigaste verksamhetsmässiga och ekonomis-
ka målsättningarna och utgångspunkterna, liksom 
även styrelsens första uppgifter. Efter grundandet 
har bolaget börjat genomföra de uppgifter som in-
går i direktivet, ordnat sin förvaltning och valt verk-
ställande direktör.

Bolaget har initierat en diskussion om övertagan-
det av de uppgifter som planerats för bolaget (pro-
jekten Oda och Virtuella sjukhuset). Företrädare för 
bolaget har fört diskussioner också med aktörer in-
om projekten Una och Apotti och om tjänsten Kan-
ta i syfte att säkerställa utvecklingsarbetet på na-
tionell nivå. Vidare har bolaget börjat sammanstäl-
la en projektportfölj som också kommer att inne-
hålla bland annat en integrationsplattform med an-
knytande tjänster. Projektportföljen ska vara klar i 
april 2018.
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STUK International Ab

STUK International Ab erbjuder sakkun-
nigtjänster inom området säkerhet vid an-
vändning av kärnenergi och strålning. Bo-
laget samarbetar med Strålsäkerhetscen-
tralen (STUK) och kunder är utländska 
myndigheter med ansvar för strålnings- 
och kärnsäkerhet och andra aktörer in-
om offentlig sektor. Bolaget bedriver ingen 
verksamhet på den finländska marknaden.

STUK INTERNATIONAL AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Social- och hälsovårdsministeriet

Strategiskt intresse i innehavet/specialuppgift

-

Styrelse 19.3.2018

Vappu Lindholm (ordf.), Kirsi Alm-Lytz, Jorma Aurela, 
Ilpo Nuutinen, Petteri Tiippana

Verkställande direktör

Pekka Ottavainen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 0,6
Rörelsevinst M€ -0,1
Rörelsevinstprocent % -17,6
Balansomslutning M€ 9,0
Soliditet % 74,1
Nettoskuldsättningsgrad % -118,1
Avkastning på eget kapital % -18,3
Avkastning på sysselsatt kapital % -10,8
Utdelning totalt M€
Utdelning till staten M€
Investeringar M€
Anställda totalt 31.12 1
Anställda i Finland 31.12 1
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m
Könsfördelning i styrelsen n/m
Totalt skatteavtryck M€
Skatteavtryck i Finland M€

Internationella sakkunnigtjänster
Bolagets syfte är i första hand att möjliggöra för-
säljning av STUK:s internationella sakkunnigtjäns-
ter på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt och på 
marknadsvillkor. Bolaget har bättre möjligheter än 
ett ämbetsverk att bemöta konkurrensen i bran-
schen, reagera på kundernas behov och produkti-
fiera tjänster. Bolagets produktion av sakkunnig-
tjänster är baserad på köp från underleverantö-
rer och den viktigaste samarbetspartnern är Strål-
säkerhetscentralen (STUK). För alla tjänster som 
produceras är det kvalitativa målet detsamma – de 
ska vara ”som producerade av STUK”. Detta beak-
tas särskilt vi valet av andra underleverantörer vid 
sidan av STUK.

STUK International Oy har som mål att vara det 
internationellt sett mest ansedda och eftertrakta-
de företaget som producerar sakkunnigtjänster för 
statliga myndigheter inom säker användning av 
kärnenergi och strålning. Syftet med försäljningen 
av tjänster är att generera vinst för sin ägare finska 
staten. Konsultationstjänster i en varierande inter-
nationell miljö utvecklar också STUK:s egen kom-
petens och erfarenheter samtidigt som de bidrar till 
att kompetensen bibehålls också för behoven inom 
det inhemska myndighetsarbetet.

Förutom på serviceutbudet kring kärnenergi sat-
sar bolaget också på säker användning av strålning, 
övervakning av miljöns strålsäkerhet och export av 
beredskapskompetens och i mån av möjlighet kon-
sultationstjänster vid övervakning av kärnmaterial 
och säkerhetsarrangemang. Bolaget utvecklar pro-
dukter, dvs. servicepaket som kan mångfaldigas 
bland annat för småskalig utbildningsverksamhet 
och kärnavfallshantering.

Redan under sitt första år har bolaget ingått ett 
långvarigt och omfattande samarbetsavtal om tek-
niskt stöd för att i Saudiarabien inrätta en obero-
ende kärnsäkerhetsmyndighet som uppfyller inter-
nationella krav. Saudiarabien har fattat beslut om 
att genomföra ett omfattande kärnkraftverkspro-
gram för produktion av el och avsaltning av vatten. 
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Suomen Erillisverkot Ab 

Koncernen Suomen Erillisverkot är ett stat-
sägt specialuppgiftsbolag med uppgift att 
säkerställa den kritiska ledningen av vårt 
samhälle och informationssamhällets tjäns-
ter under alla förhållanden.

SUOMEN ERILLISVERKOT AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet/specialuppgift

Att bygga och administrera telekommunikationsnät och andra 
säkerhetsnätverk som används av myndigheter inom den 
offentliga förvaltningen och som är nödvändiga för säkerheten i 
samhället samt bygga upp och tillhandahålla anknytande tjänster 
och konsultationer.

Styrelse 26.3.2018

Jarmo Väisänen (ordf.), Teemu Anttila, Arja Lehtonen, 
Janne Koivukoski, Maria Nikkilä, Sohvi Rajamäki, Esa Rautalinko

Verkställande direktör

 Timo Lehtimäki

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 93,2 93,2
Rörelsevinst M€ 5,9 7,2
Rörelsevinstprocent % 6,3 7,7
Balansomslutning M€ 263,8 247,4
Soliditet % 86 90
Nettoskuldsättningsgrad % -11 -13
Avkastning på eget kapital % 1,9 2,5
Avkastning på sysselsatt kapital % 2,6 3,3
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 23,4 20,3
Anställda totalt 31.12 318 308
Anställda i Finland 31.12 318 308
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 0/7 0/7
Könsfördelning i styrelsen n/m 4/3 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 14,7 16,5
Skatteavtryck i Finland M€ 14,7 16,5

Positiv utveckling i samarbetet mellan 
säkerhetsaktörer
Bolagets strategi var fortsatt densamma med beto-
ning på Suomen Erillisverkots uppgift att möjliggö-
ra säkerhetsaktörernas arbete. Koncernens uppgift 
och verksamhet har utvecklats genom en indelning 
i tre olika serviceområden: lägesbildstjänster, data-
kommunikationstjänster och maskinhallstjänster. 
Inom verksamheten i säkerhetsnät inriktade sig bo-
laget särskilt på att utveckla ett processliknande ar-
betssätt. Virves verksamhet växte under 2017 och 
utvidgningen av Virve till ett radiosystem för tågtra-
fiken gick framåt. Antalet anslutna till Virve ökade 
med fyra procent. Den viktigaste förändringen när 
det gäller kritisk trådlös kommunikation är över-
gången från smalbandsanslutningar med 2G-tek-
nik till LTE-teknik. I december 2017 fastslog finans-
politiska ministerutskottet att Erillisverkot ska vara 
serviceoperatör för säkerhetsaktörerna. I fortsätt-
ningen kommer bolaget således att producera tråd-
lösa bredbandstjänster för säkerhetsaktörer i sam-
arbete med andra aktörer. Utvecklingen kräver en 
roll som virtuell operatör och intensivt samarbete 
med kommersiella radionätverk.

I slutet av året förvärvade Erillisverkot genom före-
tagsköp det finländska Deltagon Group Ab, som er-
bjuder e-post- och säkerhetslösningar. Genom fö-
retagsköpet stärkte Erillisverkot sin datasäkerhets-
kompetens. Deltagons serviceutbud passar bra in 
i Erillisverkots specialuppgiftsroll och komplette-
rar bolagets lägesbilds- och datakommunikations-
tjänster.

I fortsättningen blir det viktigt se över koncern-
strukturen så att den så effektivt och smidigt som 
möjligt tillgodoser de växande säkerhetsbehoven 
och utvecklingsprojekten. Sökandet efter syner-
gier och ett utökat ömsesidigt samarbete inom af-
färsfunktionerna är i nyckelställning.

Det primära målet är att genomföra 
specialuppgiften i säkerhetsfältet
När det gäller företagsansvaret framhålls, förut-
om själva specialuppgiften, personalen som en av 
hörnstenarna i bolagets strategi. Bolaget undersö-
ker oavbrutet mer miljövänliga sätt att producera 
tjänster.
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Suomen Ilmailuopisto Ab

Suomen Ilmailuopisto är en särskild yrkes-
läroanstalt som utbildar yrkespiloter för 
trafikflygets behov i Finland och utvecklar 
utbildningen i flygbranschen. Dessutom 
säljer bolaget flygutbildningstjänster och 
andra tjänster som rör luftfart.

SUOMEN ILMAILUOPISTO AB

Statens ägarandel

49,5 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Strategiskt intresse i innehavet/specialuppgift

Att upprätthålla en läroinrättning för utbildning i flygbranschen

Styrelse 21.3.2018

Kai-Petteri Purhonen (ordf.), Ari Kuutschin, Rita Linna, 
Tommi Vänskä

Verkställande direktör

Juha Siivonen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 9,5 8,8
Rörelsevinst M€ 0,5 0,2
Rörelsevinstprocent % 4,8 2,2
Balansomslutning M€ 19,0 18,8
Soliditet % 95,0 93,4
Nettoskuldsättningsgrad % -34,8 -34,8
Avkastning på eget kapital % 2,0 1,1
Avkastning på sysselsatt kapital % 2,7 1,1
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 1,1 1,1
Anställda totalt 31.12 45 40
Anställda i Finland 31.12 45 40
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 1/6 1/6
Könsfördelning i styrelsen n/m 1/3 1/3
Totalt skatteavtryck M€ 2,8 n/a
Skatteavtryck i Finland M€ 2,8 n/a

Bolaget har tillgodosett det växande behovet av 
piloter
Finnair Abp:s tillväxtstrategi har lett till att beho-
vet av trafikpiloter är fortsatt stort i Finland. Det be-
hövs ett hundratal nya piloter varje år. Ilmailuopis-
to inledde en extra kurs för 20 elever 2017. Kursen 
ordnades av Patria Pilot Training Oy som hade vun-
nit anbudsförfarandet. Elevantagningen, som ord-
nades i samarbete med Finnair, startade i augusti.

Under 2017 utexaminerades sammanlagt 36 (47) 
elever från Ilmailuopisto. Bolaget utvidgade sin 
flygflotta för att ge det ökade antalet elever möjlig-
het att få sin utbildning enligt planerad tidtabell. 
Vid upphandlingen av flygmateriel har man fäst vikt 
vid planens bränsleeffektivitet.

Bolagets omsättning ökade med cirka 8 procent, då 
den statsandel som betalas utgående från elevar-
betsdagar ökade och kundintäkterna låg på en god 
nivå. Statsandelen är den viktigaste formen av in-
tern finansiering för bolaget, och den står för cir-
ka 75 procent av omsättningen. Bolagets omsätt-
ning förbättrades.

Ansvarsfullhet är säkerhet och miljöansvar
I Ilmailuopistos företagsansvar betonas vikten av 
flygsäkerhet och miljöfrågor. Flygsäkerheten i bo-
laget är på en utmärkt nivå och bolaget tillämpar ett 
säkerhetsledningssystem som grundar sig på inter-
nationella föreskrifter. Systemet täcker utöver flyg-
verksamheten också riskerna i arbetet och i miljön. 
Utsläppen från flygutbildningen har störst inver-
kan på miljön. Bolaget har förnyat sin flygflotta och 
på så sätt avsevärt minskat bränsleförbrukningen. 
Merparten av utbildningen sker i simulatorer som 
praktiskt taget inte har någon miljöpåverkan över-
huvudtaget.
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Finlands Industriinvestering Ab 

Finlands Industriinvestering Ab har som 
uppgift att främja tillväxten, konkurrens-
kraften och internationaliseringen i fin-
ländska företag samt förnya näringslivs-
strukturen. Bolaget investerar i första hand 
i fonder, men också direkt i företag i tillväxt- 
och internationaliseringsfasen.

FINLANDS INDUSTRIINVESTERING AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Arbets- och näringsministeriet

Specialuppgift

Att utveckla marknaden för kapitalinvesteringar, förnya 
näringslivet och skapa tillväxtföretag.

Styrelse 6.3.2018

Esa Lager (ordf.), Marika af Enehjelm, Kimmo Jyllilä, 
Pauli Kariniemi, Mika Niemelä (vice ordf.), Riitta Tiuraniemi

Verkställande direktör

Jan Sasse

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€
Rörelsevinst M€ 80,2 55,2
Rörelsevinstprocent %
Balansomslutning M€ 1020,3 943,0
Soliditet % 95,9 96,8
Nettoskuldsättningsgrad % -46,2 -44,9
Avkastning på eget kapital % 6,9 5,0
Avkastning på sysselsatt kapital % 8,4 6,2
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 88,2 164,6
Anställda totalt 31.12 33 34
Anställda i Finland 31.12 33 34
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/4 3/4
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 15,0 3,1
Skatteavtryck i Finland M€ 15,0 3,1

Marknaden för kapitalinvesteringar utvecklades 
positivt 2017
Finlands Industriinvesterings investeringsförbin-
delser i fonder och direkta investeringar i målföre-
tag uppgick 2017 till totalt 149 miljoner euro. I slu-
tet av året uppgick de kapitalinvesteringar som för-
valtades av bolaget till totalt 1 224 miljoner euro. In-
vesteringsobjekt var 91 fonder och 42 målföretag.

I slutet av året bildade Finlands Industriinveste-
ring i enlighet med regeringsprogrammet för Si-
piläs regering tillsammans med pensions- och för-
säkringsbolag fonden Kasvurahastojen Rahasto III 
(KRR III), som placerar i finländska fonder i start- 
och tillväxtskedet. Fondens kapital var 150 miljo-
ner euro. KRR II:s tillgångar (130 miljoner euro) 
placerades i sin helhet under 2017. Sedan 2014 har 
KRR-fonderna haft 150 företag som investeringsob-
jekt. Av dessa var de finländska företagens omsätt-
ning sammanlagt cirka 1,6 miljarder euro och an-
talet anställda cirka 13 000.

Finlands Industriinvesterings viktigaste mål är att 
främja uppkomsten av större venture capital-fon-
der. I slutet av 2017 ingick bolaget en förbindel-
se med fonden Inventure Fund III. Fonden är den 
största (110 milj. euro) venture capital-fonden i Fin-
land som placerar i teknikföretag i startskedet.

Fokusområden för programmet Industri i förnyel-
se är bioekonomi, cirkulärekonomi, cleantech, digi-
talisering och hälsoområdet. Från programmet ha-
de det i slutet av 2017 investerats totalt 78,2 miljo-
ner euro i 21 företag. Från programmet Internatio-
nella medinvesterare har det investerats totalt 19,4 
miljoner euro i sju företag. Från bolagets interna-
tionella partnernätverk kanaliserades 2017 totalt 72 
miljoner euro i internationellt kapital till Finland.

Antalet arbetsplatser vid Finlands Industriinveste-
rings målföretag ökade totalt med över 7 500 under 
2014–2016. Företagens omsättning i Finland öka-
de med 14 procent under 2016.

I lagen om statsbolaget Finlands Industriinveste-
ring Ab ställs mål för bolagets lönsamhet på lång 
sikt. Trots att bolagets investeringsportfölj har en 
hög riskprofil har bolaget uppvisat vinst efter 2014. 
Resultatet för räkenskapsåret 2017 var 66 miljoner 
euro.
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Finlands Universitetsfastigheter Ab

Finlands Universitetsfastigheter är ett bo-
lag som äger och utvecklar fastigheter för 
högskolecampusområden utanför huvud-
stadsregionen. Bolaget erbjuder sina kun-
der ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
lokallösningar.

FINLANDS UNIVERSITETSFASTIGHETER AB

Statens ägarandel

33,33 %

Ägarstyrning

Finansministeriet

Specialuppgift

Förvaltning och uthyrning av fastigheter och verksamhetslokaler 
för i huvudsak forskning och utbildning samt företagsverksamhet 
som stöder detta för att trygga universitetens verksamhet på lång 
sikt. Statens intresse är att försäkra sig om att fastighetsstockens 
värde och skick bibehålls och att lokalerna kan användas så 
ekonomiskt som möjligt för den högre utbildningen.

Styrelse 1.1.2018

Petri Lintunen (ordf.), Juha Lemström, Essi Kiuru, 
Matti Paavonsalo, Kalervo Väänänen, Sami Yläoutinen

Verkställande direktör

Mauno Sievänen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 150,9 148,2
Rörelsevinst M€ 38,8 39,9
Rörelsevinstprocent % 25,7 26,9
Balansomslutning M€ 1268,8 1226,8
Soliditet % 47,7 48,8
Nettoskuldsättningsgrad % 103,5 96,2
Avkastning på eget kapital % 3,6 3,9
Avkastning på sysselsatt kapital % 3,2 3,4
Utdelning totalt M€ 14,9 14,6
Utdelning till staten* M€ 4,9 4,9
Investeringar M€ 116 95,8
Anställda totalt 31.12 35 32
Anställda i Finland 31.12 35 32
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 0/5 0/4
Könsfördelning i styrelsen n/m 1/5 1/5
Totalt skatteavtryck M€ 20,9 22,3
Skatteavtryck i Finland M€ 20,9 22,3

* till Senatsfastigheter

Översikt över händelserna 2017
Finlands Universitetsfastigheter Ab förvaltade uni-
versitetens fastighetstillgångar på ett ansvarsfullt 
sätt samtidigt som bolaget tryggade universitetens 
verksamhet på lång sikt. Förutom att genomföra re-
noveringar fortsatte bolaget att vidta omfattande 
fastighetsutvecklingsåtgärder också 2017. Resultat-
utvecklingen var fortsatt stabil.

Hanteringen av situationsrelaterade risker var fort-
satt god. Det gjordes kraftiga satsningar på fastig-
heternas energihushållning och på detta område 
uppnåddes utmärkta resultat 2017.

Bolaget satsade starkt på inlärningsmiljöer och på 
att öka sådan företagsverksamhet på campusområ-
dena som var ett stöd för verksamheten vid univer-
siteten. År 2017 var redan närmare 10 procent av 
hyresgästerna andra än universitet och högskolor.
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Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 
är en av Europas ledande forsknings- och 
teknologiorganisationer. VTT produce-
rar forsknings- och innovationstjänster 
som riktar sig till företag och den offentli-
ga sektorn och som ökar den internationel-
la konkurrenskraften.

VTT AB

Statens ägarandel

100%

Ägarstyrning

Arbets- och näringsministeriet

Strategiskt intresse i innehavet/specialuppgift

Att genomföra närings- och innovationspolitiken

Styrelse 5.4.2018

Aaro Cantell, (ordf.), Heli Antila, Matti Hietanen, Kari Knuutila, 
Harri Leiviskä, Kaija Pehu-Lehtonen, Tuija Pulkkinen

Verkställande direktör

Antti Vasara

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 153,2 188,4
Rörelsevinst M€ -18,2 -0,2
Rörelsevinstprocent % -11,9 -0,1
Balansomslutning M€ 243,5 224,4
Soliditet % 58,5 67,3
Nettoskuldsättningsgrad % -60,8 -51,1
Avkastning på eget kapital % -13,9 0,9
Avkastning på sysselsatt kapital % -14,2 -0,1
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 22,3 14,3
Anställda totalt 31.12 2 081 2 128 
Anställda i Finland 31.12 2 081 2 128
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 5/4 6/5
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 39,5 41,3
Skatteavtryck i Finland M€ 39,5 41,3

VTT Ab:s verksamhet 2017
VTT:s verksamhet inriktar sig på sex strategiska fo-
kusområden. Dessa är i. Framtida tillväxtområden, 
ii. Kundorienterade servicemodeller, III. LEAN in-
om VTT, iv. Ledning i förträfflighet, v. De ekono-
miska resursernas tillräcklighet och vi. Utvärde-
ringskultur. VTT hjälper företag att växa och sam-
hället att nå framgång genom tillämpad forskning. 
Bolaget skapar genomslagskraft med hjälp av ve-
tenskaplig och teknisk spetskompetens och gemen-
sam utveckling tillsammans med intressentgrup-
per. De strategiska forskningshelheterna bidrar i 
sin tur till genomförandet av regeringens priorite-
rade områden och spetsprojekt (bioekonomi, cle-
antech, digitalisering och hälsa). Genom att inrikta 
verksamheten på helheter med större genomslag-
skraft förbättrar VTT sin förmåga att nå framgång 
på en konkurrensutsatt marknad.

Under 2017 har VTT fortsatt att investera i vikti-
ga pilot- och forskningsmiljöer. Bioruukki, ett pi-
lotcentrum för bio- och cirkulärekonomi, byggs 
upp steg för steg. Sommaren 2017 stod en försöks-
miljö för nya textilfibrer klar, och den andra fasen 
av biomassacentralen ska vara klar senast i början 
av 2018. Också Naturresursinstitutet kommer att 
flytta sin testutrustning för hantering av Bioruuk-
kis biomassa. Bioruukki fungerar som plattform 
för ekosystemet Digital Fibre som har som mål att 
skapa en innovationsplattform för digital bioekono-
mi. När Bioruukki står klart kommer det att erbju-
da företag en utvecklings- och pilotmiljö på inter-
nationell nivå för nya processer och produkter ba-
serade på biomassa och avfalls- och sidoströmmar 
från industri och samhällen. I Kärnsäkerhetshuset, 
som hör till VTT:s forskningsområde för kärnsä-
kerhet, har ytterligare investeringar gjorts i högak-
tiva celler. Som en del av förnyelsen av elektronik-
industrin (Renewal of Finnish Electronics Initiati-
ve) förnyas ekosystemet i renrummen i Esbo (Mi-
cronova) och förutsättningarna för forskning och 
tillverkning förbättras.
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Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund)

Fonden för industriellt samarbete Ab Oy 
(Finnfund) främjar ekonomisk och soci-
al utveckling i sina målländer genom att 
finansiera projekt inom privata sektorn. 
Finnfund är en riskfinansiär som komplet-
terar den kommersiella finansieringen och 
riktar merparten av sin finansiering till ut-
vecklingsländer med låga inkomster eller 
inkomster på lägre medelnivå.

FONDEN FÖR INDUSTRIELLT SAMARBETE AB

Statens ägarandel

93,8 %

Ägarstyrning

Utrikesministeriet

Specialuppgift

Finnfund främjar ekonomisk och social utveckling i sina målländer 
genom att finansiera projekt inom privata sektorn

Styrelse 25.4.2018

Ritva Laukkanen (ordf.), Tuukka Andersén, Sinikka Antila, 
Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos, Pirita Mikkanen, 
Lars-Erik Schöring, Antero Toivainen, Tuula Ylhäinen

Verkställande direktör

Jaakko Kangasniemi

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 0,0 0,0
Rörelsevinst M€ -10,3 -9,0
Rörelsevinstprocent %
Balansomslutning M€ 463,7 406,0
Soliditet % 52,6 57,4
Nettoskuldsättningsgrad % 68,7 50,9
Avkastning på eget kapital % 0,8 0,1
Avkastning på sysselsatt kapital % 13,4 2,7
Utdelning totalt M€ 0,0 0,0
Utdelning till staten M€ 0,0 0,0
Investeringar M€ 0,0 0,2
Anställda totalt 31.12 76 64
Anställda i Finland 31.12 76 64
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 2/3 2/3
Könsfördelning i styrelsen n/m 5/3 6/2
Totalt skatteavtryck M€ 0,57 0,02
Skatteavtryck i Finland M€ 0 0

Finnfunds placeringar ökar
Under året växte Finnfunds placeringsportfölj med 
tio procent, och även vinsten ökade jämfört med 
2016. En faktor som möjliggjorde portföljens till-
växt var ett konverteringslån på 130 miljoner euro 
som staten beviljade i slutet av 2016 och som stärk-
te bolagets balansräkning. Under redovisningsåret 
höjdes också Finnfunds aktiekapital med tio miljo-
ner euro. Under året fattade Finnfund 30 nya pla-
ceringsbeslut av vilka 25 gällde utvecklingsländer 
med inkomster på lägre medelnivå eller ännu läg-
re inkomster.

Utvecklingseffekterna i centrum
Finnfunds roll som ett viktigt instrument för Fin-
lands utvecklingspolitik har betonats till följd av 
tilläggsfinansieringen under regeringsperioden. 
Placeringarnas utvecklingseffekter och riskerna 
med dem följs upp på bred front av olika intressent-
grupper. Förvaltningen av bolaget har stärkts fram-
för allt för att förbättra hanteringen av risker rela-
terade till miljö, samhälle och mänskliga fri- och 
rättigheter samt utvärderingen placeringarnas ut-
vecklingseffekter.

Finnfund har nått de viktigaste av de mål som ut-
rikesministeriet ställt upp. Bolaget har överträffat 
målen för positiva utvecklingseffekter och verksam-
hetens kostnadseffektivitet.

Vintern 2017–2018 genomförde utrikesministeriet 
en evaluering av den specialriskfinansiering som 
gällde 2012–2015 och som hade som mål att för-
dela risken mellan staten och Finnfund när bolaget 
inriktade sin verksamhet på de fattigaste länderna 
där riskerna är större. Enligt evalueringen funge-
rar specialriskfinansieringen bra och verksamheten 
inriktade sig i enlighet med de mål som ställts av 
statsrådet i högre grad på riskprojekt med större 
utvecklings- och miljöeffekter.
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Terrafame Group Ab 

År 2015 ställde staten tre mål för Terrafame 
Group Ab och dotterbolaget Terrafame Ab: 
att trygga miljösäkerheten, ordna en bety-
dande privat finansiering och visa att det 
finns förutsättningar för lönsam verksam-
het. Under 2017 har målen uppnåtts.

TERRAFAME GROUP AB

Statens ägarandel

100 %. Bolagets ägarandel i Terrafame Ab är 77,09 %.

Ägarstyrning

Arbets- och näringsministeriet

Strategiskt intresse i innehavet / Specialuppgift

Bolaget har som ansvarsområde att förvalta statens innehav och 
utöva sin ägarmakt i Terrafame Ab.

Styrelse 11.4.2017

Janne Känkänen (pj.), Juha Majanen, Minna Pajumaa

Verkställande direktör

Matti Hietanen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 153,2 188,4
Rörelsevinst M€ -18,2 -0,2
Rörelsevinstprocent % -11,9 -0,1
Balansomslutning M€ 243,5 224,4
Soliditet % 58,5 67,3
Nettoskuldsättningsgrad % -60,8 -51,1
Avkastning på eget kapital % -13,9 0,9
Avkastning på sysselsatt kapital % -14,2 -0,1
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 22,3 14,3
Anställda totalt 31.12 2 081 2 128 
Anställda i Finland 31.12 2 081 2 128
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 5/4 6/5
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/4 3/4
Totalt skatteavtryck M€ 39,5 41,3
Skatteavtryck i Finland M€ 39,5 41,3

Omstarten av gruvverksamheten har framskridit 
planenligt
Terrafame har fått kontroll över miljöproblemen 
i Sotkamo gruva, av vilka den största utmaningen 
var vattenhanteringen. Vattenmängden i gruvom-
rådet har stabiliserats och ligger nu på målnivån 
samtidigt som bolaget bara har använt två tredje-
delar av 2017 års sulfatkvot. Situationen för vatt-
nen i närområdet kontrolleras noggrant och bland 
annat läget i Nuasjärvi är gott. Terrafame har för-
bättrat arbetarskyddet i gruvan i betydande grad 
så att arbetsolycksfallsfrekvensen var 3,5 arbetso-
lycksfall som lett frånvaro per miljoner arbetstim-
mar (år 2016:8,4 och år 2015:23,3).

Terrafame har visat att bolaget har förutsättningar 
för lönsam affärsverksamhet. I fjol satte bolaget alla 
tiders rekord i produktionen av nickel och zink. Rö-
relseresultatet före avskrivningar var positivt. Bola-
get har som mål att resultatet och kassaflödet ska bli 
positivt under räkenskapsperioden 2018.

Betydande finansieringsarrangemang
Den privata finansieringen av Terrafame har ord-
nats enligt den statliga ägarens direktiv. Under 
2017 säkerställdes genom två olika finansierings-
arrangemang, dels via fonden Galena, som hör till 
koncernen Trafigura, dels av Sampo Abp, den pri-
vata finansieringen av Terrafame till ett belopp av 
cirka 350 miljoner euro. Terrafame Group har fi-
nansierat Terrafame i sin helhet med 406,8 miljo-
ner euro och dessutom ingått en placeringsförbin-
delse på 50 miljoner euro.

Finansieringsarrangemangen gör det möjligt att 
fullfölja omstarten av produktionen och dessutom 
genomföra fortsatta investeringar i förädlingen. I 
november 2017 offentliggjordes en investerings-
plan för produktion av batterikemikalier. Investe-
ringen innebär en avsevärd höjning av förädlings-
graden vid Terrafame och bolaget blir en interna-
tionellt betydande aktör i leveranskedjan för råva-
ror till elbilars batterier.
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Tietokarhu Ab

Bolagets främsta uppgift 2017 var att ge-
nomföra lagstadgade ändringar i Skatte-
förvaltningens informationssystem och på 
så sätt garantera en korrekt och störnings-
fri beskattning. Dessutom stödde bolaget in-
förandet av Skatteförvaltningens nya pro-
gram Valmis.

TIETOKARHU AB

Statens ägarandel

20 % (80 % av rösträtten)

Ägarstyrning

Finansministeriet

Specialuppgift

Tietokarhu svarar för sin del för att Skatteförvaltningens 
informationssystem möjliggör att beskattningen verkställs i rätt tid 
och korrekt.

Styrelse 1.1.2018

Tomi Hytönen (ordf.), Tarja Rautio, Patrik Ekström, 
Lasse Heinonen, Elina Pylkkänen

Verkställande direktör

Pekka Liutu

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 29,1 29
Rörelsevinst M€ 4,6 3,8
Rörelsevinstprocent % 15,7 13,2
Balansomslutning M€ 16,2 16,2
Soliditet % 25,1 21,5
Nettoskuldsättningsgrad % 0 0
Avkastning på eget kapital % 98,8 83,9
Avkastning på sysselsatt kapital % 122,6 105,8
Utdelning totalt M€ 3,7 3,1
Utdelning till staten M€ 0,7 0,6
Investeringar M€ 0 0
Anställda totalt 31.12 164 199
Anställda i Finland 31.12 164 199
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 28,6%/

71,4%
33,3%/
66,7%

Könsfördelning i styrelsen n/m 42,9%/
57,1%

40,0%/
60,0%

Totalt skatteavtryck M€ 7,8 9,3
Skatteavtryck i Finland M€ 7,8 9,3

Översikt över händelserna 2017
Bolagets finansiella resultat var fortsatt gott trots en 
successivt sjunkande efterfrågan. Resultatet gjor-
de det möjligt att bevilja Skatteförvaltningen en ex-
tra prisnedsättning. Bolagets servicenivå höll sig på 
en god nivå och även den uppmätta kundnöjdhe-
ten förbättrades jämfört med de redan tidigare höga 
siffrorna som var klart bättre än referensgruppens.

Till följd av projektet Valmis kommer Skatteför-
valtningens nuvarande system att ersättas med till-
lämpningsprogram, vilket stegvis minskar efterfrå-
gan på bolagets tjänster. Antalet anställda anpassa-
des till den faktiska efterfrågan och den förutspåd-
da minskningen.

Livscykeln för Skatteförvaltningens nuvarande sys-
tem närmar sig slutet, och därför inledde bolaget 
under 2016 ett särskilt utvecklingsprogram som ger 
de anställa bättre förutsättningar för nya karriärvä-
gar. Under 2017 fortskred programmet i huvudsak 
enligt planerna.
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Valtion Kehitysyhtiö Vake Ab

Vakes uppgift är att få det kapital som har 
placerats i statsägda bolag att omsättas ak-
tivt och skapa värde i de bolag som det har i 
sin ägo. Utvecklingsbolaget kan investera i 
företagsverksamhet som anses vara viktig 
för en förnyelse av näringsstrukturen och 
med avseende på den samlade utveckling-
en i samhället i övrigt.

VALTION KEHITYSYHTIÖ VAKE AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Specialuppgift

Fastställd i principbeslutet om statens ägarpolitik

Styrelse 1.3.2018

Reijo Karhinen (ordf.), Paula Laine, Leenä Mörttinen, Maria Ritola, 
Tuomas Syrjänen, Jarmo Väisänen

Verkställande direktör

Taneli Tikka

Nyckeltal 2017* 2016
Omsättning M€ 198
Rörelsevinst M€ -0,032
Rörelsevinstprocent % 0
Balansomslutning M€ 4,5
Soliditet % 100
Nettoskuldsättningsgrad % -100
Avkastning på eget kapital % -7,9
Avkastning på sysselsatt kapital % 0,2
Utdelning totalt M€ 100**
Utdelning till staten M€ 100**
Investeringar M€
Anställda totalt 31.12 n/a
Anställda i Finland 31.12 n/a
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m n/a
Könsfördelning i styrelsen n/m 1/2
Totalt skatteavtryck M€
Skatteavtryck i Finland M€

*  avvikande räkenskapsperiod 16.8.2016–31.12.2017
**  kapitalåterbetalning i januari 2017

SoteDigi grundades
Statens utvecklingsbolag Vake Oy grundades i au-
gusti 2016. Statens ägarandel i Ekokem Oyj över-
fördes till Vake Oy likaså i augusti 2016, och Vake 
genomförde en redan tidigare avtalad försäljning 
av aktierna i Ekokem till Fortum. Affären gav Vake 
försäljningsintäkter på 198 miljoner euro. I janua-
ri överlät Vake 100 miljoner euro i kapitalåterbe-
talning till staten. I augusti 2017 beslutade statsrå-
det att grunda SoteDigi Oy med uppgift att utveck-
la rikstäckande lösningar för klient- och patientda-
tasystem inom social- och hälsovården samt andra 
digitala lösningar. För betalningen av bolagets eget 
kapital på 90 miljoner euro och andra etablerings-
kostnader användes Vake Oy:s medel, och aktier-
na i SoteDigi Oy överläts sedan som återbetalning 
av eget kapital direkt i statens ägo. Aktiernas för-
valtning och bolagets ägarstyrning övertogs av fi-
nansministeriet.

I december 2016 utfärdade statsrådet ett hand-
lingsdirektiv för Vake. Genom beslut av statsrådet 
kan statens ägande i följande bolag överföras till ut-
vecklingsbolaget: Altia Abp, Arctia Ab (den del som 
överstiger 50,1 procent), Kemijoki Oy, Neste Abp 
(den del som överstiger 33,4 procent av aktierna), 
Nordic Morning Abp, Posti Group Abp (den del som 
överstiger 50,1 procent) och Vapo Oy (den del som 
överstiger 33,4 procent av aktierna).

Den operativa verksamheten kommer att inledas 
i år
Vakes styrelse tillsattes i början av mars 2018 och 
styrelsen valde Taneli Tikka till verkställande direk-
tör. Under året förväntas Vake utforma en affärs-
plan och en investeringspolicy för bolaget. Faktorer 
som kommer att framhållas i bolagets verksamhet 
är utnyttjandet av de möjligheter som plattform-
sekonomi och artificiell intelligens erbjuder.
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Veikkaus Ab

I början av 2017 inledde det nya Veikkaus 
sin verksamhet då de tre tidigare spelbola-
gens penningspelsverksamhet slogs sam-
man. År 2017 hade det nya Veikkaus en 
marknadsandel på cirka 90 procent av pen-
ningspelsmarknaden i Finland. Spelandet 
förflyttas i allt större utsträckning till digi-
tala kanaler.

VEIKKAUS AB

Statens ägarandel

100 %

Ägarstyrning

Statsrådets kansli

Specialuppgift

Fastställd i lotterilagen

Styrelse 27.3.2018

Olli-Pekka Kallasvuo (ordf.), Outi Henriksson, Ilkka Kanerva, 
Minna Pajumaa, Tuomo Puumala, Hanna Sievinen, 
Jutta Urpilainen, Raimo Vistbacka

Verkställande direktör

Olli Sarekoski

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 3230,9
Rörelsevinst M€ 1021,3
Rörelsevinstprocent % 31,6
Balansomslutning M€ 1344,8
Soliditet % 86,1
Nettoskuldsättningsgrad % -8,6
Avkastning på eget kapital % 69,8
Avkastning på sysselsatt kapital % 69,9
Utdelning totalt M€ 0
Utdelning till staten M€ 0
Investeringar M€ 46,3
Anställda totalt 31.12 2039
Anställda i Finland 31.12 2039
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 4/6
Könsfördelning i styrelsen n/m 4/4
Totalt skatteavtryck M€ 303,4
Skatteavtryck i Finland M€ 303,4

Med stöd av penningspelssystemet och 
lotterilagen fortsätter verksamheten med 
ensamrätt
Veikkaus Ab:s första verksamhetsår präglades av 
betydande satsningar på sammanslagningen av sys-
tem och speltjänster. Bolagets resultat överträffa-
de det belopp som de stödmottagande ministeri-
erna angett i statsbudgeten som utdelning till mot-
tagare av stöd.

Den totala marknaden för penningspel i Finland 
uppgick enligt speltäckningen till cirka 2,0 miljar-
der euro. Veikkaus andel av den var omkring 90 
procent. Konkurrens förekommer framför allt in-
om digitala spel där också utländska spelbolag är 
aktiva. År 2017 kom 58,1 procent av omsättning-
en från försäljningsnätet och 41,9 procent från di-
gitala kanaler.

Projektet med byggandet av Finlands andra kasino i 
Tammerfors fortskred enligt planerna. Försäljning-
en av Veikkaus-spel på Åland upphörde i slutet av 
2017 till följd av ändringar i den åländska lotterila-
gen och övervakningen av spel.

För 2017 redovisade Veikkaus totalt 1 015 miljo-
ner euro som de stödmottagande ministerierna de-
lade ut. Undervisnings- och kulturministeriet fick 
537,8 miljoner euro, social- och hälsovårdsministe-
riet 436,3 miljoner euro och jord- och skogsbruks-
ministeriet 40,6 miljoner euro.

Förebyggande av skadeverkningar av spel och 
ökad andel identifierat spelande
I slutet av 2017 hade Veikkaus över två miljoner re-
gistrerade förmånskunder. Det förnyade program-
met för förmånskunder utökades med egenskaper 
som stöder ett ansvarsfullt spelande. Dessutom har 
det satts nya obligatoriska gränser för spel på nä-
tet, såsom maximigränser för penningöverföringar, 
spel- och spelgruppsspecifika spelgränser samt för-
lustgränser per dygn och månad.

Veikkaus genomförde också betydande satsningar 
på undersökningar som följer upp utvecklingen av 
skadeverkningarna av spel.
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Rundradion Ab

Rundradion Ab:s specialuppgift är att ge 
alla tillgång till ett heltäckande programut-
bud i teve och radio jämte sido- och tilläggs-
tjänster. I enlighet med lagen om Rundra-
dion Ab verkar bolaget inom kommunika-
tionsministeriets förvaltningsområde, men 
i praktiken har riksdagen och det av riksda-
gen valda förvaltningsrådet en central roll i 
att ordna förvaltningen, tillsynen och styr-
ningen av bolaget.

RUNDRADION AB

Statens ägarandel

99,98 %

Ägarstyrning

Förvaltningsråd som valts av riksdagen/
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Specialuppgift

Att tillhandhålla ett heltäckande programutbud i teve och radio 
jämte sido- och tilläggstjänster för alla

Styrelse 2018

Thomas Wilhelmsson (ordf.), Carina Geber-Teir, Paulina Ahokas, 
Kai Huotari, Jussi Karinen, Lauri Kontro, Pauliina Mäkelä, 
Arto Nieminen

Verkställande direktör 

Lauri Kivinen

Nyckeltal 2017 2016
Omsättning M€ 472,3 470,9
Rörelsevinst M€ 7,0 -2,9
Rörelsevinstprocent % 1,5 -0,6
Balansomslutning M€ 249,2 250,5
Soliditet % 54,1 51,1
Nettoskuldsättningsgrad* % 4,6 13,2
Avkastning på eget kapital % 5,3 -2,3
Avkastning på sysselsatt kapital % 4,1 -1,3
Utdelning totalt M€ 0 0
Utdelning till staten M€ 0 0
Investeringar M€ 19,8 25,6
Anställda totalt 31.12 3 360 3506
Anställda i Finland 31.12 3 350 3 496
Könsfördelning i ledningsgruppen n/m 3/5 4/6
Könsfördelning i styrelsen n/m 3/5 3/5
Totalt skatteavtryck M€ 55,9 60,2
Skatteavtryck i Finland M€ 55,9 60,2

Affärsverksamhetens utveckling 2017
Rundradion har fortsatt sin förnyelse av innehåll 
och strategi genom vilka bolaget bemöter föränd-
ringarna i medieanvändning, teknik och arbetskul-
tur. Rundradions nya strategi inriktar verksam-
heten starkt mot en digital förnyelse. Under 2017 
satsade Rundradion på att utveckla nät- och mo-
biltjänsterna och publicerade mer innehåll än tidi-
gare på Yle Arenan.

Utbudet präglades av kommunalvalet, de stora 
idrottstävlingarna och programmen kring Finlands 
100-årsjubileum samt öppnandet av dramaarkiven. 
Genom att utveckla innehåll och tjänster lyckades 
Rundradion bättre än tidigare nå också åldersgrup-
perna under 45 år. Rundradion nådde dagligen 76 
procent av befolkningen, vilket är mer än året inn-
an. Per vecka nåddes liksom tidigare 93 procent. 
Bolaget förnyade sin kanalstruktur och förbättrade 
tillgången till innehåll genom att öka antalet texta-
de program. Bolaget ökade också anskaffningen av 
program från inhemska produktionsbolag.

Företagsansvar
Rundradion tar ett stort samhällsansvar genom sitt 
public service-uppdrag och beaktar företagsansva-
ret vid utvecklingen av verksamheten. Rundradions 
mångsidiga innehållsutbud och tjänster stöder livs-
kraften i olika befolkningsgrupper, regioner, språk 
och kulturer samt ökar medborgarnas delaktighet 
och jämställdhet som medieanvändare. Till ansva-
ret hör också etiskt handlande, ekonomiskt ansvar 
för att rundradioskatten används effektivt och bo-
lagets viktiga roll som sysselsättare i den kreativa 
branschen.

Rundradions samhällsansvar styrs av bolagets 
public service-uppdrag och dessutom av bolagets 
värdegrund, strategi, riskhanteringspolicy och etis-
ka verksamhetsprinciper som gäller såväl inne-
hållsproduktionen som bolagets övriga verksam-
het. Rundradion har ett miljöansvarsprogram som 
inriktar sig på energieffektivitet, en minskning av 
utsläppen från resor samt effektivare avfallshante-
ring och återvinning.
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13 Informationskällor samt beräkningsformler  
 för nyckeltalen

Uppgifterna i bilaga 4 i denna berättelse är baserade på offentligt material. För bilagan 
har man valt ut sådana uppgifter om statens aktieportfölj och bolag som enligt ägarstyr-
ningsavdelningens uppfattning är relevanta. Ägarstyrningsavdelningen analyserar bo-
lagen självständigt och anlägger egna synpunkter på varje bolags situation. För analy-
serna används Valuatum Oy:s system för företagsanalyser. Ägarstyrningsavdelningen 
har räknat ut nyckeltalen enligt beräkningsformlerna nedan. Nyckeltalen kan avvika 
från dem som bolagen själva räknat ut. Skillnaderna beror bland annat på vilka poster 
som i det enskilda fallet räknas in i bolagets jämförbara vinst. 

Rörelsevinst -% =
rörelsevinst

x 100
omsättning

Soliditet, % =
eget kapital + minoritetsandel

x 100
balansomslutning – erhållna förskott

Avkastning på 
sysselsatt kapital, % =

vinst före skatter + räntor 
och övriga finansiella kostnader x 100
 sysselsatt kapital i genomsnitt

Avkastning på 
eget kapital, % =

nettoresultat
x 100

eget kapital (räkenskapsperiodens genomsnitt)

Netto-
skuldsättningsgrad, % =

räntebärande nettoskulder 
x 100

eget kapital

Utdelning, % =
utdelning/aktie

x 100
aktiekurs

Utdelningsrelation, % =
utdelning/aktie

x 100
nettoresultat/aktie

Avkastning på 
totala tillgångar, % =

rörelsevinst – skatter
x 100

balansomslutning i genomsnitt

Total kapitalbas 
i förhållande till 
riskvägda poster, %

=
total kapitalbas

x 100riskvägda fordringar
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14 Innehavsandelar och riksdagsfullmakter 31.12.2017

Börsbolag   Ägar-
styrning

Grupp Statens innehav
%

Nedre gräns för 
innehavet %

Ahtium Abp Solidium Ab 1a 7,6 0,0 
Elisa Abp Solidium Ab 1a 10,0 0,0 
Finnair Abp SRK 1b 55,8 50,1 
Fortum Abp SRK 1b 50,8 50,1 
Kemira Abp Solidium Ab 1a 16,7 0,0 
Konecranes Abp Solidium Ab 1a 4,2 0,0 
Metso Abp Solidium Ab 1a 14,9 0,0 

Neste Abp SRK 1b 50,1 
(49,7 4.1.2018) 33,4

Outokumpu Abp Solidium Ab 1a 22,9 0,0 
Outotec Abp Solidium Ab 1a 14,9 0,0 
Sampo Abp Solidium Ab 1a 11,9 0,0 
SSAB Solidium Ab 1a 16,6 0,0 
Stora Enso Abp Solidium Ab 1a 12,3 0,0 
Telia Company Ab Solidium Ab 1a 3,2 0,0 
Tieto Abp Solidium Ab 1a 10,0 0,0 
Valmet Abp Solidium Ab 1a 11,1 0,0 
Totalt (antal)  16   

Icke-noterade
kommersiella bolag

Ägar-
styrning

Grupp Statens innehav 
%

Nedre gräns för 
innehavet %

Altia Abp SRK 1a 100,0 
(36,2% 19.4.2018) 0,0 

Arctia Abp SRK 1b 100,0 50,1 
Boreal Växtförädling Abp SRK 1b 60,8 50,1 
Fingrid Abp FM 1b 53,1 * 50,1 
Gasum Ab SRK 1b 100,0 50,1 
Kemijoki Ab SRK 1a 50,1 0,0 
Leijona Catering Ab SRK 1b 100,0 100,0 
Meritaito Ab SRK 1b 100,0 100,0 
Motiva Ab SRK 1b 100,0 100,0 
Nordic Morning Group Abp SRK 1a 100,0 0,0 
Patria Abp SRK 1b 50,1 50,1 
Posti Group Abp SRK 1b 100,0 50,1 
Raskone Ab SRK 1a 85,0 0,0 
Finlands Färjetrafik Ab SRK 1b 100,0 100,0 
Myntverket i Finland Ab SRK 1b 100,0 50,1 
Finska Centralen för 
Utsädespotatis Ab SRK 1b 22,0 0,0 

Suomen Viljava Ab SRK 1b 100,0 100,0 
Tapio Ab SRK 1b 100,0 100,0 
Vapo Ab SRK 1b 50,1 33,4 
VR-Group Ab SRK 1b 100,0 100,0 
Totalt (antal)  20   
Kommersiella bolag totalt 36
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Bolag som sköter 
specialuppgifter

Ägar-
styrning

Grupp Statens innehav
%

Nedre gräns för 
innehavet %

Air Navigation Services Finland KM 2 100,0 % 100,0 %
A-Kruunu Ab MM 2 100,0 % 100,0 %
Alko Ab SHM 2 100,0 % 100,0 %
OHY Arsenal Ab1) FM 2 100,0 % 100,0 %
Baltic Connector Ab ANM 2 100,0 % 0,0 %
Cinia Group Ab KM 2 77,5 % 50,1 %
CSC-Tieteen tietotekniikan keskus 
Ab UKM 2 100,0 % 100,0 %

Finavia Abj SRK 2 100,0 % 100,0 %
Finnpilot Pilotage Ab SRK 2 100,0 % 100,0 %
Finnvera Abj ANM 2 100,0 % 100,0 %
Finpro Ab ANM 2 100,0 % 100,0 %
Finrail Ab KM 2 100,0 % 100,0 %
Gasonia Ab SRK 2 99,0 % 0,0 %
Governia Ab SRK 2 100,0 % 100,0 %
Hansel Ab FM 2 100,0 % 100,0 %
HAUS Kehittämiskeskus Ab FM 2 100,0 % 100,0 %
Hästinstitut Ab UKM 2 25,0 % 0,0 %
Kommunfinans Abp MM 2 16,0 % 0,0 %
Solidium Ab SRK 2 100,0 % 100,0 %
SoteDigi Ab FM 2 100,0 % 100,0 %
STUK International Ab SHM 2 100,0 % 100,0 %
Suomen Erillisverkot Ab SRK 2 100,0 % 100,0 %
Suomen Ilmailuopisto Ab SRK 2 49,5 % 0,0 %
Finlands Industriinvestering Ab ANM 2 100,0 % 100,0 %
Finlands Universitetsfastigheter Ab FM 2 33,3 % ..
Teknologiska forskningscentralen 
VTT Ab ANM 2 100,0 % 100,0 %

Fonden för industriellt samarbete Ab 
(Finnfund) UM 2 93,4 % 50,1 %

Terrafame Group Ab ANM 2 100,0 % 0,0 %
Tietokarhu Ab FM 2 20,0 2) % 50,1 %
Valtion kehitysyhtiö Vake Ab SRK 2 100,0 % 100,0 %
Veikkaus Ab SRK 2 100,0 % 100,0 %
Vimana Ab FM 2 100,0 % 100,0 %
Rundradion Ab KM 2 100,0 % 100,0 %
Totalt (antal)  33   
Samtliga totalt (antal)  69   

*  Andel av rösterna 70,9 %
1)  Likviditationstillstånd
2)  Andel av rösterna 80 %
 KM = Kommunikationsministeriet, UKM = Undervisnings- och kulturministeriet, SHM = Social- och hälso-vårdsministeriet, ANM = Arbets- och 

näringsministeriet, UM= Utrikesministeriet, FM = Finansministeriet, SRK = Statsrådets kansli, Avdelningen för ägarstyrning, MM = Miljöministeriet
 Bolagsgrupp 1 a: Som ägare har staten endast eller nästan enbart ett starkt placerarintresse. Vid organise-ringen av ägarstyrningen ska man 

beakta den bestämmanderätt och det inflytande som hänför sig till statens ägarrelation samt i anslutning till det ägarens risk och deltagandet i 
bolagets beslutsfattande som baserar sig på ägandet.  

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

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