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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Indu-
striinvestering Ab 

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Lagen om statsbolaget Finlands Industriin-
vestering Ab föreslås bli ändrad så att bola-
get utöver den nuvarande uppgiften att bedri-
va kapitalinvesteringsverksamhet ska genom-
föra och administrera investeringar och aktie-
förvärv som görs i undantagsfall på industri-
politiska grunder.  För skötseln av den nya 
uppgiften föreslås det att bolaget vid sidan av 
kapitalinvesteringsverksamheten ska kunna 
förvärva aktier i målföretag på exceptionellt 

starka industripolitiska grunder som bedöms 
från fall till fall. Närmare bestämmelser om 
Finlands Industriinvestering Ab:s invester-
ingsverksamhet samt om investeringar och 
förvärv av aktier i målföretag på industripoli-
tiska grunder får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Dessutom ska i lagen göras vis-
sa tekniska ändringar. 

Lagen avses träda i kraft den 15 januari 
2014. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
 
1  Inledning 

Globaliseringsutvecklingen i ekonomin 
förändrar hela tiden företagsklimatet och 
konkurrensförhållandena. Framgång i den in-
ternationella konkurrensen förutsätter därför 
ständig strukturell förnyelse och omorganise-
ring inom industrin. Då förändringssituatio-
nerna sammanhänger med särskilt viktiga in-
dustripolitiska intressen, ska staten vid behov 
även via sitt ägande kunna främja att nöd-
vändiga strukturella reformer kan genomfö-
ras kontrollerat och flexibelt.  

För närvarande har staten fyra helägda bo-
lag som bedriver investerings- och/eller fi-
nansieringsverksamhet (Solidium Oy, Go-
vernia Oy, Finnvera Abp och Finlands Indu-
striinvestering Ab), men att på industripoli-
tiska grunder göra investeringar eller aktie-
förvärv ingår inte i egentlig mening i något 
bolags verksamhet. 

Staten ska dock, när det finns särskilt star-
ka exceptionella orsaker, med hjälp av stat-
ligt ägande kunna bidra till strukturreformer 
och strukturarrangemang inom industrin ge-
nom att komplettera det privata ägandet och 
den privata finansieringen. Enligt propositio-
nen ska Finlands Industriinvestering Ab:s 
(nedan Industriinvestering) uppgifter utvid-
gas till att utöver kapitalinvesteringsverk-
samhet även omfatta investeringar och aktie-
förvärv som görs på industripolitiska grunder 
av ovannämnt slag. Propositionen ändrar inte 
de principer och den grundlinje som har 
följts i Industriinvesterings kapitalinvester-
ingsverksamhet, enligt vilka kapitalinvester-
ingarna görs helt på marknadsvillkor och i 
regel så att risken delas med privata investe-
rare. 

 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Staten har fyra helägda bolag som bedriver 
investerings- och/eller finansieringsverksam-
het, av vilka Solidium Oy och Governia Oy 

ägarstyrs av statsrådets kansli och Finnvera 
Abp och Industriinvestering ägarstyrs av ar-
bets- och näringsministeriet. 

Solidium Oy äger och administrerar sitt 
ägande på kommersiella grunder i börsnote-
rade bolag samt eventuellt också i företag 
som förbereder sig på börsintroduktion. 
Verksamheten är inte förenad med särskilda 
industripolitiska mål, men genom ägarpoli-
tisk styrning har fastställts de bolag där man 
har velat säkerställa ett bestående statligt 
ägande eller en viss miniminivå. 

Governia Oy äger sådana företag och ande-
lar samt vissa fastigheter som på olika grun-
der har ansetts vara lämpliga att bli admini-
strerade av en aktör i bolagsform. För bolaget 
har inte fastställts någon klar ägaravgräns-
ning av objekten för ägandet utan man har 
beslutat om dem från fall till fall.   

Finnvera Abp är statens specialfinansie-
ringsbolag, vars verksamhet hänför sig till 
s.k. områden med marknadsbrist. Bolaget 
beviljar lån, borgen och garantier samt erbju-
der för exportfinansiering garantier på 
OECD-villkor, exportkrediter samt ränteut-
jämningsavtal. Bolaget väntas ta större risker 
än kommersiella finansiärer speciellt i syfte 
att främja små och medelstora företags till-
växt och internationalisering samt i fråga om 
storföretag också via exportfinansiering. 

Industriinvestering är ett av staten helägt 
bolag, som bedriver kapitalinvesteringsverk-
samhet. Bolagets verksamhet regleras i lagen 
om statsbolaget Finlands Industriinvestering 
Ab (1352/1999). Dessutom berörs bolagets 
verksamhet av statsrådets beslut om de all-
männa riktlinjerna för Finlands Industriinve-
stering Ab:s verksamhet (215/2007), som har 
utfärdats med stöd av 4 § 1 mom. i ovan-
nämnda lag. 

Med stöd av 1 § i den lagen ska Industriin-
vestering främja särskilt små och medelstora 
företags verksamhet genom att göra invester-
ingar i första hand i kapitalfonder. Bolaget 
kan göra kapitalinvesteringar direkt i målfö-
retag särskilt vid sådana företagsprojekt som 
kräver risktagning på lång sikt. Verksamhe-
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ten bör inriktas på att korrigera brister som 
förekommer i kapitalinvesteringsverksamhe-
ten. Bolaget kan också göra motsvarande in-
vesteringar i utländska fonder och målföretag 
förutsatt att deras verksamhet främjar den 
ekonomiska utvecklingen i Finland.  

Bolaget gör investeringar på marknadsvill-
kor och delar risken med andra investerare. 
Industriinvestering agerar enligt företagseko-
nomiska principer och bolagets hela verk-
samhet styrs av kravet på ekonomisk lön-
samhet på lång sikt. Investeringarna görs i 
sådana företag som väntas ge avkastning på 
dem. De avkastningskrav som ställs på en 
enskild investering varierar beroende på mål-
företaget. 

 
2.2 Bedömning av nuläget 

Den helhet som utgörs av de statsägda in-
vesterings- och finansieringsbolagen har 
uppstått etappvis under en lång tidsperiod 
och för att uppfylla olika behov i fråga om 
respektive bolags verksamhet. I bolagens än-
damål eller uppgift har inte inkluderats inve-
steringar och ägande på industripolitiska 
grunder. Således kan bolagen inte agera som 
investerare eller ägare i situationer där det i 
undantagsfall föreligger industripolitiskt mo-
tiverade mål för det statliga ägandet.  

Solidium Oy har bestämts som ägare av 
minoritetsandelar i börsbolag och agerar i 
första hand på ekonomiska villkor. Dessutom 
ställs på bolaget stora statsfinansiella för-
väntningar på en regelbunden inkomstföring 
i budgeten av utdelningsavkastningar och 
delvis också kapital. Att utnyttja bolaget för 
administrering av annat slags ägande skulle 
strida mot den nuvarande verksamhetsmodel-
len.  

Governia Oy:s nuvarande verksamhetsmo-
dell kan uppskattas vara klart mer politikori-
enterad än Solidium Oy:s, men bolagets re-
surser är små.  

Finnvera Abp koncentrerar sig på finansie-
ring i form av främmande kapital samt på 
beviljande av garantier och borgen. Bolaget 
finansierar företagens export och verksamhet 
i hemlandet. Enligt tidigare beslut kommer 
ansvaret för kapitalinvesteringsverksamheten 
i tidig fas att överföras på Tekes – utveck-
lingscentralen för teknologi och innovationer 

och Finnvera Abp avstår från kapitalinvester-
ingsverksamheten efter ett övergångsskede. 
Dessutom avstår bolaget från sina andelar i 
s.k. regionala kapitalplaceringsfonder. Av 
denna orsak är det inte ändamålsenligt att 
hänföra verksamhet som gäller industripoli-
tiska investeringar till Finnvera Abp.  

I den lag som gäller Industriinvesterings 
verksamhet har inte föreskrivits att industri-
politiska investeringar hör till bolagets upp-
gifter, trots dess namn, fastän bolaget styrs 
av det ministerium som svarar för industripo-
litiken. Skillnaden mellan direkta kapitalin-
vesteringar och investeringar som förutsätter 
utövande av industripolitiskt inflytande är 
rätt liten. Det är således i princip möjligt att 
inrikta bolagets verksamhet också på indu-
stripolitiska investeringar med rätt små änd-
ringar i regleringen och styrningen av bola-
get. Bolaget skulle agera på marknadsvillkor 
även i den nya uppgiften som huvudsakligen 
baserar sig på undantagsarrangemang. Såle-
des ska alla investeringar och aktieförvärv 
som bolaget gör alltid vara förenade med en 
avkastningsförväntning. 

Företagsklimatet är utsatt för mycket snab-
ba och kraftiga förändringar, som gäller såväl 
tillgången på finansiering, fluktuationerna i 
priserna på produktionsfaktorer, variationer-
na i efterfrågan som otaliga andra faktorer 
som väsentligen påverkar företagens verk-
samhet och ofta är oförutsägbara. Under des-
sa förhållanden blir företagen tvungna att 
bemöta förändringarna med ofta snabbt be-
redda reformer och arrangemang. I speciella 
situationer bör staten ha möjlighet att delta i 
strukturreformer och strukturarrangemang 
inom industrin även via ägande.  Det är såle-
des motiverat att utvidga Industriinvesterings 
uppgifter så att de utöver kapitalinvester-
ingsverksamhet även omfattar investeringar 
och aktieförvärv på industripolitiska grunder. 
Industriinvestering har redan för närvarande 
en stark balansstruktur, vilket möjliggör en 
utvidgning av verksamheten på föreslaget 
sätt. Samtidigt ska man dock se till att den 
nya industripolitiska uppgiften inte minskar 
de kapitalinvesteringsmedel som via Industri-
investering erbjuds små och medelstora före-
tag.  
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3  Målsättning och de v ikt igaste  
förslagen 

Propositionens mål är att möjliggöra verk-
samhet som baserar sig på statens ägande i 
situationer där man via ägandet med hjälp av 
finansierings- eller företagsarrangemang del-
tar i utvecklingen av verksamheten i ett före-
tag som bedömts som industripolitiskt bety-
dande eller annars av särskilt grundad anled-
ning förvärvar aktier i ett sådant företag. Av-
sikten är att komplettera den privata finansie-
ringen och det privata ägandet samt att för-
bättra effekterna av det statliga ägandet.  

I och med den nya uppgiften ska invester-
ingar och aktieförvärv i industripolitiskt vik-
tiga situationer också kunna vara mer risk-
fyllda än nu. Grunden för det kan vara ett be-
hov att komplettera och katalysera den priva-
ta finansieringen i syfte att utveckla och sta-
bilisera företagsverksamheten. Ett annat ex-
empel kan vara att agera ägare i målbolaget i 
en strategiskt viktig bransch i syfte att säker-
ställa att kritisk kompetens och teknologi be-
varas i Finland. Sådana situationer kan också 
hänföra sig till genomförande av utländska 
investeringar i Finland samt till betydande 
teknologiprojekt. 

I propositionen föreslås det att Industriin-
vestering utöver att bedriva kapitalinvester-
ingsverksamhet också ska göra och admini-
strera statens industripolitiska investeringar. 
Investeringar som gör spå industripolitiska 
grunder ska styras av marknadsvillkor. Alla 
investeringar och aktieförvärv ska vara för-
enade med ett avkastningsmål. Staten kan 
dock på industripolitiska grunder godkänna 
det att avkastningsförväntningarna på inve-
steringen uppfylls även på längre sikt. Det är 
emellertid också möjligt att innehaven är 
kortvariga. I regel ska avyttring av innehaven 
eftersträvas.  

Målföretagen ska alltid ha förutsättningar 
att bedriva en lönsam affärsverksamhet. Som 
målföretag passar bl.a. bolag som bedöms 
vara nationellt betydande t.ex. för säkerstäl-
lande och utveckling av den strategiska kom-
petensen. Investeringarna ska i regel göras 
tillsammans med andra investerare, som ska 
vara privata aktörer. Industriinvestering ska 
huvudsakligen vara minoritetsinvesterare. 

En utvidgning av Industriinvesterings upp-
gift till att omfatta arrangemang som genom-
förs på industripolitiska grunder utgör ingen 
ordning för statligt stöd och utvidgningen or-
sakar inte något notifieringsbehov.  

Den nya uppgift som ges Industriinvester-
ing ska inte heller påverka bolagets nuvaran-
de verksamhet, dvs. att främja finska små 
och medelstora företags verksamhet. Bolaget 
ska fortsättningsvis i detta syfte göra inve-
steringar i kapitalfonder och direkt i målföre-
tag. Den tillgängliga finansieringen för denna 
uppgift minskar inte eftersom projekt som 
genomförs på industripolitiska grunder 
kommer att förekomma endast i undantags-
fall och vid behov ska staten också kunna 
överväga kapitalisering av bolaget. 

Den nya uppgift som föreslås för Industri-
investering ska alltså vara avsedd endast för 
mycket sällsynta situationer.  Propositionen 
avser inte att ändra statens industri- och 
ägarpolitiska grundlinje, men staten måste 
ändå ha möjlighet att i exceptionella situatio-
ner vid behov agera på marknaden också 
med ägarmedel. Huvudregeln ska dock vara 
att Industriinvestering inte ska behöva göra 
investeringar eller aktieförvärv på industripo-
litiska grunder, utan att de finansierings- och 
ägararrangemang som behövs i olika situa-
tioner ska kunna skötas utan statens delta-
gande.  

Närmare bestämmelser om bl.a. bestäm-
mande av de industripolitiska grunderna och 
inriktningen av bolagets investeringsverk-
samhet ska kunna utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Dessutom ska i lagen göras vis-
sa tekniska ändringar. 

 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Enligt propositionen ska Industriinvester-
ing också kunna göra investeringar och aktie-
förvärv på industripolitiska grunder. I princip 
kommer dessa investeringar eller aktieför-
värv att vara mycket få. Att det nya mandatet 
hänförs till exceptionella situationer innebär 
att investeringar eller aktieförvärv av det 
nämnda slaget under de flesta år inte alls fö-
rekommer. Investeringarnas storlek kommer 
att variera från fall till fall beroende på mål-
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företagets storlek och det aktuella arrange-
mangets natur.  

Bolagets agerande på industripolitiska 
grunder kan också omfatta situationer där bo-
laget för statens räkning eller tillsammans 
med staten deltar i förhandlingar om ett be-
tydande struktur- eller refinansieringsarran-
gemang. I dessa situationer kan statens delta-
gande i förhandlingarna i allmänhet inte of-
fentliggöras och finansierings- eller invester-
ingsåtagandena måste genomföras mycket 
snabbt. I sådana situationer för statsrådet vid 
behov den tilläggsfinansiering som statens 
deltagande förutsätter till riksdagen för be-
handling i efterhand, mest sannolikt i form av 
ett förslag om kapitalisering av Industriinve-
stering eller ett förslag om ett kapitallån till 
bolaget. 

Industriinvestering gör alltid för varje en-
skilda investerings- eller aktieförvärv en 
noggrann risk- och avkastningsbedömning.  
All investeringsverksamhet är förenad med 
risk.  Vid investeringar på industripolitiska 
grunder är risken större och svårare att sprida 
än vid kapitalinvesteringsverksamhet. Inve-
steringarna ska jämfört med kapitalinvester-
ingar eventuellt vara långsiktigare och av 
större storlek. Bolaget hanterar den risk som 
är förenad med dess verksamhet genom att 
sprida investeringarna. Industriinvesterings 
starka balansstruktur och det riskhanterings-
system som är i bruk kan anses möjliggöra en 
utvidgning av bolagets verksamhet till ett 
nytt område. En utvidgning av verksamheten 
kräver åtminstone inte i inledningsskedet 
tilläggsfinansiering utöver statens nuvarande 
åtaganden.  Kapitalisering bör dock avvägas 
från fall till fall, eftersom genomförandet av 
investeringar på industripolitiska grunder inte 
bör ta resurser från den kapitalinvesterings-
verksamhet som ska betraktas som Industri-
investerings huvudsakliga uppgift och från 
utvecklingen av kapitalplaceringsmarknaden. 

 
4.2 Konsekvenser för företagen  

Genom statliga åtgärder har man försökt 
förbättra företagens tillgång till finansiering.  
De tidigare åtgärderna har koncentrerats spe-
ciellt till små och medelstora företag samt 
tillväxtföretag. Propositionen syftar till att 
förbättra förutsättningarna att genomföra 

strukturreformer och strukturarrangemang 
inom industrin. På så sätt försöker man bidra 
till att förnya näringslivsstrukturen och ut-
veckla den finska industrins konkurrenskraft.  
Konsekvenserna av deltagandet i betydande 
företagsprojekt kan bedömas gagna det fins-
ka näringslivet även i vidare utsträckning.  

 
4.3 Konsekvenser för organisation och 

personal 

Utvidgningen av bolagets verksamhet kan 
inte bedömas ha nämnvärda konsekvenser 
för arbets- och näringsministeriets personal. 
Industriinvestering måste stärka sina resurser 
och sin kompetens speciellt i samband med 
företags- och strukturarrangemang. Bolaget 
ansvarar för organiseringen av den nya verk-
samheten och resurstilldelningen för den på 
det sätt som bolaget anser ändamålsenligt. 

 
5  Beredningen av proposit ionen 

Finanspolitiska ministerutskottet förordade 
vid sitt möte den 28 november 2013 arbets- 
och näringsministeriets förslag, enligt vilket 
Industriinvesterings verksamhetsmandat 
kompletteras så att bolagets ändamål utöver 
att bedriva kapitalinvesteringsverksamhet ska 
vara att svara för industripolitiska invester-
ingar och att regeringens proposition om lag-
ändringen snabbt ska överlämnas till riksda-
gen. 

Ärendet har beretts vid arbets- och när-
ingsministeriet. Snabba utlåtanden om ären-
det har begärts av de centrala intressenterna.   

De flesta remissinstanser har fäst uppmärk-
samhet vid Industriinvesterings viktiga roll i 
kapitalfinansieringen av små och medelstora 
företag samt vid behovet att säkerställa att de 
medel som anvisats för kapitalinvesterings-
verksamheten inte minskar på grund av lag-
ändringen.  Dessutom har betonats att de in-
dustripolitiskt motiverade åtgärderna bör 
vara förenliga med marknaden och att verk-
samheten inte bör innehålla statligt stöd. I ut-
låtandena fästes också uppmärksamhet vid 
att beslutsfattandet i bolaget och statsrådet i 
samband med de åtgärder som gjorts på in-
dustripolitiska grunder ska skötas som sig 
bör. 
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Lagförslaget har på grund av utlåtandena 
väsentligen ändrats på så sätt att de invester-
ingar och aktieförvärv som görs på industri-
politiska grunder alltid ska genomföras utan 
statligt stöd och på marknadsvillkor.  Dess-
utom säkerställs det att de åtgärder som i un-

dantagsfall genomförs på industripolitiska 
grunder inte äventyrar nivån på finansiering-
en för kapitalinvestering i små och medelsto-
ra företag.   
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1 §. Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrat 
i och med den nya industripolitiska uppgift 
som anvisas Industriinvestering. Hos bolaget 
ska kvarstå uppgiften enligt den gällande la-
gen, dvs. att i första hand främja finska små 
och medelstora företags verksamhet genom 
kapitalinvesteringsverksamhet. Som en ny 
uppgift ska bolaget främja den finska indu-
strins strukturella förnyelse genom att i un-
dantagsfall agera som ägare på industripoli-
tiska grunder. Bolaget ska göra investeringar 
i kapitalfonder, men det ska kunna göra di-
rekta kapitalinvesteringar eller annars förvär-
va aktier i målföretag särskilt vid sådana fö-
retagsprojekt som kräver risktagning på lång 
sikt eller på industripolitiska grunder. De in-
vesteringar eller aktieförvärv som genomförs 
på industripolitiska grunder kan också vara 
kortvariga och utgångspunkten är att de ska 
avyttras efter att de nödvändiga industripoli-
tiska målen har nåtts.  

De industripolitiska grunderna kan gälla 
t.ex. strukturreformer och strukturarrange-
mang inom industrin, utveckling av företags-
verksamheten i strategiskt viktiga branscher 
eller bevarande av kritisk kompetens under 
stabilt ägande. Arbets- och näringsministeriet 
ska enligt 4 § 1 mom. kunna ge bolaget upp-
drag som är nödvändiga med tanke på upp-
nåendet av de mål som satts för bolaget. På 
så sätt ska investeringar och aktieförvärv som 
görs på industripolitiska grunder kunna 
genomföras på framställning av ministeriet.  
I dessa fall ska ärendet efter att bolagets sty-
relse har hörts föras till finanspolitiska minis-
terutskottet, varefter det slutliga beslutet i 
ärendet fattas av bolagets styrelse eller av bo-
lagsstämman. Arbets- och näringsministeriet 
kan också ge anvisningar vid bolagsstämman 
eller andra ägarriktlinjer till bolaget. 

2 mom. föreslås bli ändrat så att uttryckli-
gen bolagets kapitalinvesteringsverksamhet 
bör inriktas på att korrigera brister som före-
kommer i utbudet av finansiering inom kapi-
talinvesteringsbranschen. Bestämmelsen i 
fråga hänför sig särskilt till bristerna på kapi-

talinvesteringsmarknaden och förutsätter 
precisering när bolagets verksamhetsmandat 
utvidgas.  

2 §. Paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrat 
så att i samband med enskilda investerings-
beslut ska kunna godkännas en större risk el-
ler ett lägre avkastningsmål än normalt för att 
bolaget förutom att uppfylla sin näringspoli-
tiska uppgift också ska kunna uppfylla sin 
industripolitiska uppgift. Bolaget ska alltså 
ha möjlighet att investera i närings- och in-
dustripolitiskt viktiga projekt som annars 
skulle bli ogenomförda. Enligt gällande 2 § 
1 mom. ska bolagets verksamhet vara före-
tagsekonomiskt lönsam på lång sikt. Således 
ska också den närings- och industripolitiska 
uppgiften uppfyllas med intentionen att de 
uppsatta avkastningsmålen ska uppnås, även 
om det måste godkännas att avkastningsför-
väntningarna eventuellt uppfylls på rätt lång 
sikt. 

Enligt detaljmotiveringen till 1 och 4 § i 
lagförslaget kan arbets- och näringsministeri-
et ge bolaget uppdrag som gäller investering-
ar på närings- och industripolitiska grunder. I 
samband med beredningen av uppdraget kan 
den risk som är förenad med projektet och 
avkastningsmålet bedömas. 

4 §. Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrat 
så att bestämmelsen inte bemyndigar statsrå-
det att fastställa de allmänna riktlinjerna för 
bolagets investeringsverksamhet. Med stöd 
av bemyndigandet i den gällande lagen har 
vid statsrådets allmänna sammanträde fast-
ställts statsrådets beslut om de allmänna rikt-
linjerna för Finlands Industriinvestering Ab:s 
verksamhet.  

Beslutets rättsliga natur har varit i någon 
mån oklar. Statsrådet utfärdar inte längre be-
slut som innehåller rättsregler, utan statsrå-
dets rättsregler utfärdas i form av förordning-
ar. I fråga om nämnda beslut har man ansett 
att det inte har varit fråga om ett beslut som 
innehåller rättsregler utan ett administrativt 
beslut. För tydlighetens skull föreslås det att 
bemyndigandet att fastställa riktlinjer stryks 
och enligt 5 § i lagförslaget preciseras be-
myndigandet att utfärda förordning så att det 
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vid behov ska vara möjligt att utfärda be-
stämmelser om motsvarande frågor genom 
förordning av statsrådet. Om lagen ändras så 
att det bemyndigande som ingår i den stryks, 
upphävs statsrådets beslut om de allmänna 
riktlinjerna för Finlands Industriinvestering 
Ab:s verksamhet, som har utfärdats med stöd 
av bemyndigandet. Utöver det föreslagna 
bemyndigandet att utfärda förordning ska 
statsrådet även i fortsättningen styra bolagets 
investeringsverksamhet bl.a. genom förfa-
randen och beslut som ingår i ägarstyrningen.  

Dessutom ingår i 1 mom. i den gällande 
paragrafen handels- och industriministeriets 
möjlighet att ge bolaget uppdrag som är nöd-
vändiga med tanke på uppnåendet av de mål 
som satts för bolaget. Momentet föreslås bli 
ändrat till denna del endast så att ministeriets 
namn korrigeras till arbets- och näringsmini-
steriet. Enligt regeringens proposition (RP 
132/1999 rd) om den gällande lagen avses 
med dessa uppdrag närmast direkta invester-
ingar i projekt som har stor näringspolitisk 
betydelse och som ska genomföras på fram-
ställning av ministeriet. I dessa fall ska ären-
det efter att bolagets styrelse har hörts föras 
till finanspolitiska ministerutskottet, varefter 
det slutliga beslutet i ärendet fattas av bola-
gets styrelse eller av bolagsstämman. I enlig-
het med beskrivningen i regeringens proposi-
tion om den gällande lagen ska arbets- och 
näringsministeriet kunna ge bolaget uppdrag 
för industripolitiskt viktiga projekt. 

Dessutom ska i 2 och 3 mom. ministeriets 
namn ändras till arbets- och näringsministe-
riet. 

5 §. Paragrafen föreslås bli ändrad så att 
genom förordning av statsrådet ska få utfär-
das närmare bestämmelser om de allmänna 
riktlinjerna för bolagets investeringsverk-
samhet samt om bolagets nya verksamhet, 
dvs. investeringar och aktieförvärv som görs 
på industripolitiska grunder. Med stöd av 4 § 
1 mom. i den gällande lagen har statsrådet ut-
färdat ett beslut om de allmänna riktlinjerna 

för Finlands Industriinvestering Ab:s verk-
samhet. Enligt förslaget ska genom förord-
ning av statsrådet få utfärdas närmare be-
stämmelser om de principer som ska följas i 
bolagets verksamhet i fråga om bestämman-
de av de företagsprojekt som kräver risktag-
ning på lång sikt och av de industripolitiska 
grunderna, i fråga om en större risk eller ett 
lägre avkastningsmål än normalt som god-
känns i samband med enskilda investerings-
beslut samt i fråga om bl.a. inriktningen av 
och målen för bolagets investeringsverksam-
het, bolagets riskhantering och andra allmän-
na riktlinjer som hänför sig till bolagets verk-
samhet.  

Om det i en fråga anses nödvändigt att ut-
förda en förordning av statsrådet ska dess in-
nehåll till centrala delar motsvara statrådets 
gällande beslut om de allmänna riktlinjerna 
för Finlands Industriinvestering Ab:s verk-
samhet. Dessutom ska genom förordning av 
statsrådet också kunna utfärdas bestämmelser 
om bolagets nya verksamhet, dvs. om inve-
steringsverksamhet och aktieförvärv som 
görs på industripolitiska grunder.  

 
2  Närmare bestämmelser och före-

skr if ter  

Närmare bestämmelser om de principer 
som ska följas i Finlands Industriinvestering 
Ab:s verksamhet enligt vad som föreslås i 5 § 
ska få utfärdas genom förordning av statsrå-
det.  

 
3  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 15 januari 
2014, för att Finlands Industriinvestering Ab 
snabbt ska kunna börja verkställa den indu-
stripolitiska uppgift som föreslås för bolaget.  

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab (1352/1999) 1 § 1 och 

2 mom., 2 § 2 mom. samt 4 och 5 §, av dem 1 § 1 och 2 mom. samt 2 § 2 mom. sådana de ly-
der i lag 76/2007, som följer: 
 
 
 

1 § 
 
Finlands Industriinvestering Ab är ett bolag 

som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet 
och svarar för statens industripolitiska ägan-
de och vars ändamål är att främja särskilt 
finska små och medelstora företags verksam-
het samt den finska industrins strukturella 
förnyelse. För att fylla sitt ändamål gör bola-
get investeringar i kapitalfonder samt gör di-
rekta kapitalinvesteringar och förvärvar akti-
er i målföretag. Bolaget kan direkt göra kapi-
talinvesteringar och förvärva aktier i målfö-
retag i synnerhet i fråga om sådana företags-
projekt som kräver risktagning på lång sikt 
eller på industripolitiska grunder.  

Bolagets kapitalinvesteringsverksamhet ska 
inriktas på att korrigera brister som före-
kommer i utbudet av finansiering inom kapi-
talinvesteringsbranschen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
För att bolaget ska kunna uppfylla sin när-

ings- och industripolitiska uppgift kan i sam-

band med enskilda investeringsbeslut en stör-
re risk eller ett lägre avkastningsmål än nor-
malt godkännas. 

 
4 § 

 
Arbets- och näringsministeriet kan ge bo-

laget uppdrag som är nödvändiga med tanke 
på uppnåendet av de mål som satts för bola-
get. 

Bolaget ska på begäran ge arbets- och när-
ingsministeriet upplysningar som är nödvän-
diga med tanke på styrningen av och tillsy-
nen över bolagets verksamhet. 

Bolaget hör till arbets- och näringsministe-
riets förvaltningsområde. 

 
5 § 

 
Genom förordning av statsrådet får utfärdas 

närmare bestämmelserom de principer som 
ska följas i bolagets verksamhet i fråga om 

1) bestämmande av de i 1 § 1 mom. avsed-
da företagsprojekt som kräver risktagning på 
lång sikt och av de industripolitiska grunder-
na,  
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2) en i 2 § 2 mom. avsedd större risk eller 
ett lägre avkastningsmål än normalt som 
godkänns i samband med enskilda invester-
ingsbeslut,   

3) inriktningen av och målen för bolagets 
investeringsverksamhet samt hanteringen av 
investeringarna, 

4) bolagets riskhantering, tillvägagångssätt 
samt bolagets rapportering, 

5) andra allmänna riktlinjer som hänför sig 
till bolagets verksamhet.  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20 . 

 
————— 

 
 

Helsingfors den 11 december 2013 

 
 

Vid förhinder för statsministern, social- och hälsovårdsminister 

PAULA RISIKKO 

 
 
 

Näringsminister Jan Vapaavuori 
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Bilaga 
 

Parallelltext 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab (1352/1999) 1 § 1 och 

2 mom., 2 § 2 mom. samt 4 och 5 §, av dem 1 § 1 och 2 mom. samt 2 § 2 mom. sådana de ly-
der i lag 76/2007, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Lagförslag 

1 § 
 
Finlands Industriinvestering Ab är ett stats-

bolag inom kapitalinvesteringsbranschen, 
vars ändamål är att främja särskilt finska små 
och medelstora företags verksamhet genom 
att göra investeringar i första hand i kapital-
fonder.  Bolaget kan göra kapitalinvesteringar 
direkt i målföretag särskilt vid sådana före-
tagsprojekt som kräver risktagning på lång 
sikt. 

 
 
 
 
 
Bolagets investeringsverksamhet bör inrik-

tas på att korrigera brister som förekommer i 
utbudet av finansiering inom kapitalinvester-
ingsbranschen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

1 § 
 
Finlands Industriinvestering Ab är ett bolag 

som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet 
och svarar för statens industripolitiska ägande 
och vars ändamål är att främja särskilt finska 
små och medelstora företags verksamhet samt 
den finska industrins strukturella förnyelse. 
För att fylla sitt ändamål gör bolaget inve-
steringar i kapitalfonder samt gör direkta ka-
pitalinvesteringar och förvärvar aktier i mål-
företag. Bolaget kan direkt göra kapitalinve-
steringar och förvärva aktier i målföretag i 
synnerhet i fråga om sådana företagsprojekt 
som kräver risktagning på lång sikt eller på 
industripolitiska grunder. 

Bolagets kapitalinvesteringsverksamhet ska 
inriktas på att korrigera brister som förekom-
mer i utbudet av finansiering inom kapitalin-
vesteringsbranschen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

2 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

För att bolaget skall kunna uppfylla sin när-
ingspolitiska uppgift kan i samband med en-
skilda investeringsbeslut en större risk än 
normalt godkännas. 
 

2 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

För att bolaget ska kunna uppfylla sin när-
ings- och industripolitiska uppgift kan i sam-
band med enskilda investeringsbeslut en stör-
re risk eller ett lägre avkastningsmål än nor-
malt godkännas. 
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4 §  
 

Statsrådet fastställer de allmänna riktlin-
jerna för bolagets investeringsverksamhet.  
Handels- och industriministeriet kan ge bola-
get uppdrag som är nödvändiga med tanke på 
uppnåendet av de mål som satts för bolaget. 

Bolaget skall på begäran ge handels- och 
industriministeriet upplysningar som är nöd-
vändiga med tanke på styrningen av och till-
synen över bolagets verksamhet. 

Bolaget hör till handels- och industrimini-
steriets förvaltningsområde. 

 

4 § 
 

Arbets- och näringsministeriet kan ge bola-
get uppdrag som är nödvändiga med tanke på 
uppnåendet av de mål som satts för bolaget. 

 
 

Bolaget ska på begäran ge arbets- och när-
ingsministeriet upplysningar som är nödvän-
diga med tanke på styrningen av och tillsynen 
över bolagets verksamhet. 

Bolaget hör till arbets- och näringsministe-
riets förvaltningsområde. 

 
5 §  

 
Närmare bestämmelser om verkställigheten 

av denna lag utfärdas vid behov av handels- 
och industriministeriet. 

 

5 § 
 

Genom förordning av statsrådet får utfär-
das närmare bestämmelserom de principer 
som ska följas i bolagets verksamhet i fråga 
om 

1) bestämmande av de i 1 § 1 mom. avsedda 
företagsprojekt som kräver risktagning på 
lång sikt och av de industripolitiska grunder-
na,  

2) en i 2 § 2 mom. avsedd större risk eller 
ett lägre avkastningsmål än normalt som 
godkänns i samband med enskilda invester-
ingsbeslut,   

3) inriktningen av och målen för bolagets 
investeringsverksamhet samt hanteringen av 
investeringarna, 

4) bolagets riskhantering, tillvägagångssätt 
samt bolagets rapportering, 

5) andra allmänna riktlinjer som hänför sig 
till bolagets verksamhet.  

 
 

 Denna lag träder i kraft den        20  . 
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