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Oppiva Invest Oy:n sektoriluokituspäätös

Päätös
Oppiva Invest Oy luokitellaan sektoriin S.12701 konserninsisäiset rahoitusyksiköt
ja rahanlainaajat, julkiset.

Taustaa
Valtio on perustanut vuoden 2019 aikana erityistehtäväyhtiö Oppiva Invest Oy:n
(2990750-3).
Yhtiön toimintana on kehittää ammatillista koulutusta myöntämällä
pääomalainoja ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja koulutusviennin
edistämistä koskevaan yritystoimintaan. Yhtiö voi hankkia, omistaa ja hallita
toiminnan edellyttämiä arvopapereita ja osuuksia sekä käydä kauppaa osakkeilla
ja muilla arvopapereilla. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa muuta toimialaansa liittyvää
liiketoimintaa.
Pääomalainoja myönnetään yrityksille hankintalain kilpailutusta mukailevan
menettelyn perusteella. Rahoitettavan toiminnan tulee olla yhteiskunnallisesti
vaikuttavaa sekä tukea ammatillisen koulutuksen järjestämistä ja uudistumista.
Myönnettäville pääomalainoille sovitaan korko ja takaisinmaksuaika
kilpailutukseen liittyvän neuvottelumenettelyn yhteydessä. Yhtiö tulee toimimaan
ilmoituksensa mukaan markkinaehtoisesti osakepääomansa tuotolla. Valtio
merkitsi yhtiön koko osakekannan ja yhtiön peruspääoma on 80 miljoonaa euroa.
Yhtiön hallitus muodostuu puheenjohtajasta ja neljästä jäsenestä. Hallitukseen voi
kuulua vähintään kolme ja enintään yhteensä seitsemän jäsenestä. Hallitus hakee
ja valitsee yhtiölle toimitusjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavaan
yhtiökokoukseen, jossa osakkeenomistajat päättävät uuden hallituksen
kokoonpanosta.
Yhtiö kuuluu Opetushallituksen omistajaohjaukseen.

Sovellettava ohjeistus
Julkisen talouden alijäämä- ja velkakäsikirja (Manual on Government Deficit and
Debt) kuvaa julkisten holding-yhtiöiden luokittelua (public holding companies)
luvussa 1.6.3.2 ja konsernin sisäisiä rahoitusyksiköitä (captive financial
institutions) luvussa 1.6.6. Julkisella holding -yhtiöllä tarkoitetaan julkisia varoja
hallinnoivaa yhtiötä, joka ei osallistu omistamiensa yhtiöiden hallintoon ja
johtamiseen, ja hallintayhtiö toimii epäitsenäisesti suhteessa julkiseen valtaan ja
perimmäiseen omistajaansa. Toisin kuin yksityisen hallintayhtiön tapauksessa,
julkista yhtiötä ei luokitella rahoitussektorille vaan julkisyhteisöihin.
Konsernin sisäiset rahoitusyksiköt eivät määritelmän mukaan osallistu
rahoituksen välittämiseen eikä rahoituksen välitystä avustaviin palveluihin, sillä
ne eivät aseta itseään alttiiksi todelliselle riskille, ja niiden varoja ja velkoja ei
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vaihdeta avoimilla markkinoilla tai ne eivät ole vaihdettavia. Yksiköt eivät voi
ottaa vierasta pääomaa ilman kontrolloivan yksikön hyväksyntää tai takausta.
Konsernin sisäiset rahoitusyksiköt katsotaan institutionaalisiksi yksiköiksi, mutta
niiden päätöksentekokyky on rajoitettua ja toiminta riippuvaista kontrolloivasta
yksiköstä.
Ohjeistuksen mukaan julkisesti valvotut konsernin sisäiset rahoitusyksiköt
luokitellaan sektorin S.12 sijasta julkisyhteisöihin S.13, jos seuraavat ehdot
täyttyvät samanaikaisesti: 1) yksikön rajalliset tehtävät on annettu julkisen vallan
asettamista ehdoista, 2) julkinen valta rajoittaa taseen varojen ja velkojen käyttöä,
ja 3) yksikkö ei toimi kaupallisen tai markkinaehtoisen yksikön tavoin
esimerkiksi tuotto-odotukseltaan.

Sektoriluokituksen perustelu
Yhtiö täyttää institutionaalisen yksikön määritelmän eli se on itsenäinen suhteessa
omistajaansa, mutta sen toimintaympäristö on rajoitettua sekä määritetyn
tavoitteen että taseen käytön osalta, jolloin sillä on konsernin sisäisen
rahoitusyksikön piirteet. Ainoana osakkeenomistajana valtiolla on valvontasuhde
yhtiöön eli yhtiö kuuluu julkiseen sektoriin.
Yksikkö pyrkii toimimaan markkinaehtoisesti ja se kilpailuttaa rahoitettavia
hankkeita, mutta toisaalta sen rahoittamilta hankkeilta odotetaan tuotto-odotuksen
lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Se saa vapaasti päättää antamastaan
rahoituksesta ilman kontrolloiman yksikön erillistä hyväksyntää eli se on
itsenäinen operatiivisessa toiminnassaan.
Yksikön taseeseen kohdistuu rajoituksia, mikä on tunnuksenomaista konsernin
sisäiselle rahoitusyksikölle. Olettavasti yhtiö toimii omalla pääomallaan ilman
vieraan pääoman käyttöä. Vastaavien puolella yhtiö voi sijoittaa arvopapereihin ja
osuuksiin, käydä kauppaa osakkeilla ja muilla arvopapereilla ja antaa
pääomalainoja rahoitettaviin hankkeisiin.
Yhtiön sektoriluokituspäättely pohjautuu oletuksiin vieraan pääoman
käyttämättömyydestä ja toiminnan markkinaehtoisesta tuotto-odotuksesta.
Sektoriluokituspäätöksen perusteita tarkastetaan, jos tilinpäätöksestä ja
toiminnasta ilmenee päinvastaista tietoa. Yleisesti sektoriluokitus perustuu
toiminnan tarkasteluun usean vuoden ajanjaksolla.
Yhtiön sektoriluokaksi päätellään S.12701 eli konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja
rahanlainaajat, julkiset.

Lähteet
EKT 2010 käsikirja
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
Julkisen talouden alijäämä ja velka -käsikirja (Manual on Government Deficit and
Debt)
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-ENN.pdf/5d6fc8f4-58e3-4354-acd3-a29a66f2e00c
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Oppiva Invest Oy:n perustamissopimus
Oppiva Invest Oy:n yhteisösäännöt
Opetushallituksen tiedote: Uusi valtion erityistehtäväyhtiö Oppiva Invest Oy
aloittaa toimintansa - omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/uusi-valtion-erityistehtavayhtio-oppiva-investoy-aloittaa-toimintansa

