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Governia Oy
Päätös
Governia Oy luokitellaan tilastovuodesta 2009 lähtien julkisyhteisöihin,
alasektoriin S.1311 valtionhallinto.

Taustaa
Governia Oy on valtion 100%:sti omistama yhtiö, joka perustettiin vuonna
2009 ”vanhan” Solidium Oy:n jakaantuessa ”uudeksi” Solidium Oy:ksi ja
Governia Oy:ksi.
Governian ”tehtävänä on omistaa ja kehittää kulloinkin omistuksessaan olevia listaamattomia yhtiöitä ja varallisuutta, sekä toteuttaa valtion tarkoitusperiä tukevia järjestelyjä. Yhtiö toimii valtion erityistehtäväyhtiönä, jonka
vahvaa tasetta voidaan käyttää valtio-omisteisten yhtiöiden kehittämiseen ja
omistuksellisiin erityisjärjestelyihin.”1
Governian merkittävimmät omistukset tällä hetkellä ovat Corenet Oy ja
Kruunuasunnot Oy.

Sovellettava ohjeistus
Julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkamanuaali2 (ns. EDP-manuaali) ohjaa julkisyhteisöjen luokittelua. Luvussa I.2 (Criteria for classifying units to the
general government sector) listataan tekijät, joiden avulla arvioidaan, onko
yksikkö julkisyhteisön valvoma. Jos julkisyhteisö omistaa yli puolet äänivaltaisista osakkeista, riittää se osoitukseksi valvonnasta. Julkisyhteisön valvoma yksikkö on julkinen tuottaja.
Julkinen markkinatuottaja luokitellaan yritys- tai rahoituslaitossektoriin julkiseksi tuottajaksi. Julkinen markkinaton tuottaja luokitellaan julkisyhteisötsektoriin. Tavallisesti tuottajatyyppi määritetään niin sanottujen laadullisten
kriteerien ja 50%:n testin perusteella. Niille yksiköille, joiden arviointiin
edellä mainittu tapa ei sovi, on omat ohjeistuksensa.
Hodingyhtiöitä käsitellään EDP-manuaalin luvussa I.6 (Specific public entities):
”…when government set up a public holding, under its exclusive or quite
preponderant control, which by evidence acts as a government agent (a simple “relay”), this should be classified inside government sector, for transparency and comparability reasons.” (kappale 15)
”…public holdings under the predominant control of government should be
classified in government sector S.13 and not in S.12, as it would be the case
for private holdings.” (kappale 16)
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Päätöksen perustelu
Governia on valtion kokonaan omistama, joten yhtiö on julkisyhteisön valvoma.
EDP-manuaalin mukaan julkiset holdingyhtiöt luokitellaan julkisyhteisöihin.
Governian voidaan katsoa olevan tekstin tarkoittama julkinen holdingyhtiö,
joten se luokitellaan julkisyhteisöt-sektoriin, tarkemmin valtionhallintoon
S.1311.
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