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Solidium Oy:n sektoriluokitus 

Päätös 

Solidium Oy luokitellaan valtiosektoriin vuoden 2009 toisesta neljän-

neksestä lähtien. 

Taustaa 

Vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvioehdotuksen mukaan ”valtion ei-

strategiseksi määritellyt pörssiyhtiöiden osakeomistukset siirretään erityis-

tehtäväyhtiö Solidiumiin, josta muodostetaan valtion omistajastrateginen 

holding-yhtiö toisaalta yhteiskunnan kannalta tärkeiksi arvioitavien uusien 

omistuskohteiden hankkimista ja toisaalta nykyisten osakeomistusten säilyt-

tämistä sekä mahdollista asteittaista markkinaolosuhteiden mahdollistamaa, 

vähentämistä varten. Uudessa rakenteessa valtio (valtion omistajaohjauk-

sesta vastaava ministeri) määrittelee yhtiön osto- ja myyntipäätöksiä koske-

vat periaatteet sekä antaa yhtiön hallitukselle valtuudet omistusten vähen-

tämiseen. Konkreettiset osto- ja myyntipäätökset tekee yhtiön hallitus.” Val-

tioneuvoston kanslian tiedotteen (322/2008) mukaan yhtiön hallituksen va-

litsee valtio-omistaja. 

 

Sovellettava ohjeistus 

EKT951:n kohdan 2.14. mukaan hallintayhtiöt ovat institutionaalisia yksi-

köitä, joiden päätehtävä on valvoa ja johtaa ryhmää tytäryhtiöitä. Kohdan 

2.23 e mukaan markkinatuottajien yhtiöryhmää valvovat hallintayhtiöt, jos 

koko ryhmän vallitseva toiminnan laji on tavaroiden ja palveluiden (paitsi 

rahoituspalveluiden) tuotanto luokitellaan sektoriin S.11 Yritykset. Kohdan 

2.40 e mukaan ne luokitellaan rahoituslaitossektoriin (S.12), jos tytäryhtiöi-

den ryhmä koko talousalueella pääasiallisesti välittää rahoitusta ja/tai avus-

taa rahoituksen välitystä. 

EKT95:n ohjeistusta tarkentavan EDP-manuaalin2 kappaleen ”I.2.3 Public 

holdings” mukaan hallintayhtiön ei kuitenkaan voida katsoa olevan sektoriin 

S.11 tai S.12 luokiteltava EKT95:n tarkoittama hallintayhtiö, jos se ei todel-

lisuudessa osallistu omistamiensa yritysten hallintoon vaan ainoastaan ope-

roi rahoitusmarkkinoilla. Kappaleessa todetaan edelleen, että sellaiset hallin-

tayhtiöt, jotka toimivat julkisen vallan puolesta suhteessa varoihin, jotka 

niille on siirretty, tulee luokitella julkisyhteisöihin (S.13). Tällaisissa tapauk-

sissa hallintayhtiön katsotaan olevan epäitsenäinen suhteessa julkiseen val-

taan eli siirrettyjen varojen perimmäiseen omistajaan. Esimerkkinä tällaises-

ta epäitsenäisestä yksiköstä mainitaan yksityistämisprosessissa luodut yhtiöt, 

joiden tarkoituksena on omistusten myyminen.  

                                                      
1 Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä EKT 1995 
2 ESA95 manual on government deficit and debt  
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Päätöksen perustelu 

Solidium Oy toimii EDP-manuaalin tarkoittamalla tavalla valtion puolesta 

valtion määrittelemien osto- ja myyntipäätöksiä koskevien periaatteiden, 

valtion antamien myyntivaltuuksien ja valtion nimittämän yhtiön hallituksen 

tekemien osto- ja myyntipäätösten kautta. Tällä perusteella yksikkö ja sen 

varat ja velat luokitellaan valtiosektoriin (S.1311). Uusimuotoinen Solidium 

Oy aloitti toimintansa 30.4.2009, joten sektoriluokituksen muutos toteute-

taan ko. ajankohdasta lähtien.  


