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Gasgrid Finland Oy on 1. 1. 2020 perustettu järjestelmävastaava kaasun 
siirtoverkko-operaattori Suomessa. Yhtiön toiminta alkoi, kun Suomen 
kaasumarkkina avautui ja siirtoverkkotoiminnot eriytettiin Gasum 
Oy:stä.

Tämä on Gasgridin ensimmäinen vuosiraportti, jonka tarkoituksena 
on kuvata integroidusti liiketoimintamme ja vastuullisuutemme 
olennaisimmat alueet. Raportti on valmisteltu noudattaen soveltuvin osin 
GRI:n Core-raportointiviitekehystä ja valittuja tunnuslukujen standardeja.

Pääkonttorimme sijaitsee Espoossa ja muut toimipisteemme Kouvolassa 
ja Imatralla. Omistamamme ja ylläpitämämme kaasun korkeapaineinen 
siirtoverkko sijaitsee eteläisen Suomen alueella. Siirtoverkkoon kuuluu 9 
kompressoriyksikköä ja yli 200 jakelupistettä.

Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta 
kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti 
siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme 
tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää.
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Toimitusjohtajan katsaus

Panostimme sekä kotimai
sessa yhteistyössä että 
kansainvälisesti avoimuuteen 
ja läpi näkyvyyteen.”

– Olli Sipilä, toimitusjohtaja

Gasgridin toiminta itsenäisenä yhtiönä alkoi 
1. 1. 2020. Yhtiön toiminnan aloittaminen ja
markkinan avau tuminen onnistuivat hyvin.
Sen mahdollisti erittäin osaava ja sitoutunut
henkilöstö sekä kumppanimme. Asiak
kaamme olivat heti mukana: Suo messa toimii
yli kymmenen aktiivista kaasun maahan
tuojaa ja asiakasaktiivisuus lisääntyi läpi
vuoden. Alusta alkaen Gasgridin tavoitteena
on ollut kuunnella asiakasta ja kehittää mark
kinaa heidän tarpeidensa mukaisesti.

Asiakkaamme siirsivät markkinoillamme 
kaasuja yhteensä 25,4 TWh, joka on etenkin 
tavallista lämpimämmän alkuvuoden takia 
1,2 % vähemmän kuin 2019. Koronapandemia 
ei vaikuttanut merkittävästi yhtiön siirtotuot
teiden kysyntään. Toisella vuosipuoliskolla 
kaasujen hyvä kilpailukyky näkyi edellistä 
vuotta suhteellisesti parempana kysyntänä. 
Poikkeuksellinen vuosi toi esille kaasujen 
vahvuuksia, kuten suuren mittakaavan jous
tavuuden ja toimitusvarmuuden. 

Gasgridin ensimmäinen toimintavuosi 2020 oli onnistunut. Toimitusvarmuus 
oli 100 %, tapaturmia oli nolla ja avoimet kaasumarkkinat käynnistyivät 
hyvin. Uusittu strategiamme tähtää siihen, että puhtaat kaasut, vety
talous etunenässä, mahdollistavat osaltaan tulevaisuuden hiilineutraalin 
yhteiskunnan. Tämä suunta toimintaympäristössä vahvistui, vaikka 
vuoden aikana koettiin poikkeuksellista epävarmuutta globaalisti.

Panostimme sekä kotimaisessa yhteistyössä 
että kansainvälisesti avoimuuteen ja läpinä
kyvyyteen. Loimme verkostoja laajasti läpi 
toimialan ja toimimme aktiivisesti yhteistyössä 
alan keskeisten instituutioiden kanssa. 
Suomen kaasumarkkina on nyt kytkeytynyt 
Baltian maiden markkinoiden kanssa. Suomi, 
Viro ja Latvia muodostivat yhteisen siirto
tariffialueen. Julkaisimme alueen siirtoverkko 
operaattoreiden kanssa yhteisen näkemyksen 
siirtokapasiteetteihin vaikuttavista kunnossa
pitotöistä puoleksitoista vuodeksi eteenpäin. 
Toinen merkittävä yhteistyön tulos oli yhdessä 
alueen energiaministeriöiden, sääntely
viranomaisten ja  kantaverkkoyhtiöiden sekä 
EUkomission tuella laadittu tiekartta suunta
linjoista alueellisten kaasumarkkinoiden 
kehittämiseksi. 

Asiakkaiden ja markkinoiden näkökulmasta 
Baltian maiden infrastruktuurihankkeista 
tärkeimpiä ovat Viron Balticconnector 
hankkeeseen kuuluvien kompressoriasemien 
viimeistely akuutisti, Latvian kaasujen 
siirtokyvyn ja Inčukalnsin kaasuvaraston 
parannustoimet sekä GIPLputki Liettuan ja 
Puolan välillä. 

Tulevaisuuden siirtoalusta
Gasgridin siirtoinfrastruktuuri toimi erittäin 
luotettavasti, toimitusvarmuutemme oli 
100 %. Suunniteltuja toimituskatkoja edel
lyttäneet toimenpiteet sujuivat mallikkaasti 
ja hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 
Infrastruktuuriin uusimpana osana liitetyn 
Balticconnectorin Suomenpuoleisen 
osuuden käytettävyys oli hyvä. 

Tulevaisuutta silmällä pitäen jo nykyinen 
verkosto tarjoaa monia mahdollisuuksia. 
Kaasujärjestelmän huippukapasiteetti on 
yli 10 GW tunnissa, mikä on mittakaavassa 
noin 2/3 sähköjärjestelmän viime vuosien 
huippukulutuksesta. Gasgridin verkoston 
varastointikapasiteetti on n. 5 % Suomen 
keskimääräisestä päivittäisestä energian 
kulutuksesta. Kyky joustaa ja varastoida ovat 
tulevaisuuden energiamarkkinoiden avain
tekijöitä. Lisäksi esimerkiksi samalla verkos
toon sidotulla pääomalla kaasujen avulla 
voidaan siirtää jopa 15 kertaa enemmän 
energiaa kuin sähköllä. 

Toimitusjohtajan katsaus
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suoritus. Vastuullisuusohjelmaamme kuuluu 
matka kohti hiilineutraaliutta. Sen merkeissä 
allekirjoitimme toimenpidesitoumuksen 
metaanipäästöjen vähentämiseksi ja ennal
taehkäisemiseksi edelleen – nykyinen tasom
mekin on kansainvälisesti huippuluokkaa

Koronavuosi 2020
Helmikuussa yhtiössä ryhdyttiin kohottamaan 
valmiustasoa pandemiasuunnitelmien 
mukaisesti, maaliskuun alussa aloitti toimin
tansa laajaalainen koronavalmiusryhmä. 
Siirryimme vuoden edetessä akuutin tilanteen 
hallinnasta tukemaan henkilöstön työ hyvin
vointia laajassa etätyömallissa. Huolto
varmuuskriittisenä organisaationa Gasgrid 
varmisti myös kriittisten tehtävien turvallisen 
suorittamisen pandemiasta huolimatta. 

Muutoksen tekijät
Gasgridin hyvän ensimmäisen vuoden 
mahdollisti osaavan henkilöstömme työpanos 
ja onnistuminen läpi organisaation. Vahva 
vastuuntunto, sitoutuminen ja yhteistyö sidos
ryhmiemme ja yhtiön tulevaisuuden hyväksi 
korostuvat myös henkilöstömme uudelle 
yhtiöllemme löytämissä arvoissa: toimimme 
yhdessä, rakennamme tulevaisuutta, 
tunnemme vastuumme. Näen uuden strate
giamme tarjoavan erittäin mielenkiintoisen 
tulevaisuuden mahdollisuuden ihmisillemme 
kehittyä ja menestyä. 

Vuoden 2021 painopisteet
Uusi organisaatiorakenteemme vastaa yhtiön 
strategiaa. Varmistamme siirtoalustamme 

Toimitusjohtajan katsaus

toimintavarmuuden, omaisuutemme elin
kaaren tehokkaan hallinnan ja jatkamme 
kaasumarkkinan kehittämistä SuomiBaltia 
alueella. Jatkamme niin ikään strategisen 
markkinaanalyysitoiminnan ja TKI:n kehittä
mistä. Otamme myös ensimmäisiä askeleita 
tulevaisuuden siirtoalustaan liittyvissä osaa
misissa huomioiden sekä nykyisen verkoston 
että mahdolliset uudet infrastruktuuritarpeet. 
Kaiken tämän teemme asiakaslähtöisesti, 
kaasujen ja sitä kautta asiakkaiden kilpailu
kykyä parantaen ja keskittyen järjestelmävas
taavan siirtoverkkotoimijan rooliin. 

Jatkamme yhtiön sisäistä toiminta ja johta
misjärjestelmän vahvistamista, vastuullisuus 
ja turvallisuusjohtamisen sekä tiedolla johta
misen edelleen kehittämistä ja henkilöstön 
kehittämistä strategiaamme nojaten.

EUtasolla on uudistettavana useita yhtiön 
toimintaan ja kaasujen tulevaisuuteen 
liittyviä lainsäädäntöpaketteja. Suomessa 
energia ja ilmastostrategian päivitys on 
keskeisiä vuoden 2021 hankkeita. Uusi 
alkuperätakuihin liittyvä lainsäädäntö ja sen 
täytäntöönpano ajoittuu myös vuodelle 2021. 
Suomessa olemme aktiivisia myös sektori
rajat ylittävässä vetyklusterissa. Yhdessä 
sidosryhmien kanssa Gasgrid luo lähivuosina 
näkymää puhtaiden kaasujen ja niiden 
jatkojalosteiden kuten synteettisten poltto
aineiden mahdollisuuksiin seuraavina vuosi
kymmeninä. Samalla pyrimme yhteistyössä 
kehittämään niihin liittyvää säännöstöä. Kun 
tuleva maailma tarvitsee infrastruktuuria ja 

Monet uudet puhtaiden kaasujen teknologiat 
kuten vety, synteettinen metaani tai jopa 
hiilidioksidin talteenotto ovat kehityksen alku
vaiheessa. Gasgrid on kiinnostunut olemaan 
mukana alan teknologisessa kehityksessä 
keskittyen järjestelmävastaavan siirtoyhtiön 
mukaiseen rooliin. 

Vuonna 2020 Gasgrid toteutti laajaalaisen 
strategiaprosessin avoimella sidosryhmiä 
osallistaneella skenaariopohjaisella mallilla. 
Prosessin tuloksina syntyneitä skenaarioita 
arvioitaessa nousivat vahvasti esiin kasvavat 
panostukset ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
puhtaan sääriippuvaisen sähköntuotannon 
merkittävyys, teknologioiden globaalit 
vientimahdollisuudet sekä tarvittava energia 
ja raakaainejärjestelmien systeeminen ja 
perustavanlaatuinen muutos. Strategiassa 
keskeisiksi nousivat tulevaisuuden 
siirtoalustan kehitysmahdollisuudet vedyn 
ja muiden puhtaiden kaasujen siirrossa. 
Strategiatyön tuloksena vahvistui myös 
Gasgridin uusi vuoteen 2035 ulottuva 
visio: Kaasut mahdollistavat hiilineutraalin 
yhteiskunnan – me tarjoamme sille alustan. 

Vastuullinen muutosvoima
Liiketoimintaamme ja johtamismalliimme 
integroitu vastuullisuus on yhtiön keskeinen 
menestystekijä nyt ja tulevaisuudessa. 
Sidosryhmäkyselymme vastaajista 88 % 
koki Gasgridin olevan vastuullinen yritys. 
Turvalli suus on avainprioriteettejamme 
ja siinä onnistuimme erinomaisesti: Nolla 
tapaturmaa on hieno tavoitteiden mukainen 

kaasuihin liittyviä markkinoita, haluamme olla 
paikalla oikeaaikaisesti ja asiakastarpeiden 
mukaisesti.

Vuosi 2020 tarjosi muutoksia ja toiminta
ympäristön epävarmuuksia enemmän kuin 
kukaan olisi voinut ennakoida. Gasgridin ja 
avoimen kaasumarkkinan ensimmäinen vuosi 
oli kuitenkin onnistunut tässä ympäristössä. 
Haluan kiittää henkilöstöä, asiakkaita ja 
kaikkia muita sidosryhmiä tämän mahdol
listamisesta aktiivisessa yhteistyössä. Te 
rohkaisette meitä myös jatkamaan asiakas
lähtöisellä ja avoimella otteella matkaa kohti 
puhtaiden kaasujen tulevaisuutta.

Olli Sipilä

Toimitusjohtaja

Gasgrid Finland Oy
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Onnistumisia vuoden varrelta

Turvallisuus
Vastuullisuusohjelmamme 

mukaisesti Gasgrid on 
turvallinen työpaikka. Näkyvä 

turvallisuuskulttuuri ja 
henkilöstön sitoutuminen 

auttoi saavuttamaan 
tavoitteen nolla 

tapaturmaa vuodessa. 

Vastuullisuus
88 % sidosryhmäkyselyyn 

vastanneista pitää 
Gasgridia vastuullisena 

yrityksenä.

Markkinan avaaminen 
kilpailulle

Suomeen avattiin kilpailulle avoin ja 
asiakaslähtöinen kaasumarkkina.

Toimitusvarmuus
Kaasun siirron toimitusvarmuus 

oli 100 % vuonna 2020. 

Strategiaprosessi
Osallistava, avoin ja verkostoitunut 

strategiaprosessi onnistui 
koronapandemian keskellä ja 

määritti suuntaa puhtaisiin 
kaasuihin ja hiilineutraaliuteen.

Gasgridin 
perustaminen

Osaava henkilöstö ja 
kumppanit varmistivat 

uuden yhtiön onnistuneen 
aloituksen.

Onnistumisia vuoden varrelta
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Visio, missio ja arvot

Missio
Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, 
luotettavaa ja kustannustehokasta 
kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti 
ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, 
palveluitamme ja kaasumarkkinoita 
edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia 
energia ja raakaainejärjestelmää.

Visio 2035
Kaasut mahdollistavat hiilineutraalin 
yhteiskunnan – me tarjoamme sille alustan.

Arvot
Toimimme yhdessä
Pidämme joukkueena huolta toisistamme ja annamme 
jokaisen olla oma itsensä. Olemme avoimia, reiluja, 
ja meillä on hyvä yhteishenki. Olemme luotettava 
yhteistyökumppani ja meitä on helppo lähestyä.

Rakennamme tulevaisuutta
Olemme rohkeita ja palamme halusta uudistua. 
Haluamme olla muutoksen suunnannäyttäjä. 
Panostamme kehittämiseen ja annamme tilaa 
oppimiselle. Toimimme läpinäkyvästi ja kohtelemme 
kaikkia tasapuolisesti.

Tunnemme vastuumme
Ymmärrämme ja tunnemme toimintakenttämme. 
Toimimme vastuullisesti, huolehdimme turvallisuudesta, 
olemme tehokkaita ja ketteriä. Olemme ylpeitä 
osaamisestamme ja laadukkaasta toiminnastamme. 
Ajamme asiakkaan ja yhteiskunnan etua.

Visio, missio ja arvot
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Strategia ja painopisteet

Uudistimme yhtiön vision, toimintaajatuksen ja strategian vuoden 2020 
aikana henkilöstöä ja sidosryhmiä laajasti osallistaneen skenaario ja 
strategiatyön avulla. Uuden strategian myötä Gasgrid ottaa siirtojärjes
telmäoperaattorin roolin lisäksi vahvan otteen Suomen kaasualan sekä 
energia ja raakaainejärjestelmän kehittämisestä kohti hiilineutraaliutta.

Tulevaisuudessa pohjoismaisen energia 
ja raakaainejärjestelmän arvioidaan 
tukeutuvan yhä enemmän päästöttömään 
sähköön. Gasgridin visiossa aktiivinen 
kaasuala on keskeinen mahdollistaja tulevai
suuden energia ja raakaainejärjestelmän 
kehittymiselle, ja tehokas kaasu, lämpö ja 
kylmäjärjestelmien integraatio mahdollistaa 
teollisuudelle ja sähköjärjestelmille niiden 
tarvitseman jouston ja varastoinnin. Lisäksi 
kaasu järjestelmä kykenee tarjoamaan suuren 
mittakaavan huoltovarmuutta parantavia 
ratkaisuja.

Kuljemme kohti Visiota 2035 ja toteutamme 
strategiaa 2023 neljän pääteeman kautta: 

Tulevaisuuden siirtoalusta: Kehitämme 
yhtiön menestystekijöitä vedyn sekä 
puhtaiden kaasujen markkinoiden ja sektori 
integraation toteuttamiseksi. Kehitämme 
suunnitelmallisesti liiketoimintamalliamme, 
siirtoalustaamme, palveluitamme ja 
edellä kävijäratkaisuja monipuolisten 
kaasujen ja hiilineutraalin yhteiskunnan 
edistämiseksi yhteistyössä asiakkaiden 
ja sidosryhmien kanssa. Asiakkaillemme 
on selkeää, kuinka tuemme heidän 
hiilineutraalisuuspyrkimyksiään. 

Asiakaslähtöiset kaasumarkkinat: Olemme 
Itämeren alueen johtava yhtiö kilpailu
kykyisten ja asiakaslähtöisten kaasumark
kinoiden edistämisessä sekä luotettavan, 
turvallisen ja kustannustehokkaan kaasun 
siirron varmistamisessa. Kehitämme aktiivi
sesti kaasumarkkinoita tavoitteena aktiivisuus 
ja parantunut kilpailukyky. Toimitusvarmuus 
ja siirtojärjestelmämme turvallisuus on 
varmistettu pitkälle tulevaisuuteen. Tavoittee
namme on syvä ja toimiva yhteistyö Suomen 
ja Baltian kaasumarkkinoilla, jossa siirron 
järjestelmiä kehitetään kokonaisuutena ja 
toiminta sekä vuorovaikutus asiakkaiden 
ja sidosryhmien kanssa on läpinäkyvää ja 
ennakoitavaa. 

Vastuullinen muutosvoima: Rakennamme 
vaikuttavuutta, tunnettuutta ja kumppani
verkostoja ja integroimme vastuullisuuden 
organisaatiomme arkeen laajan muutoksen 
aikaansaamiseksi. Meihin luotetaan, meitä 
arvostetaan ja toimimme suomalaisen kaasu
toimialan kehitysveturina sekä yhteen kokoa
vana voimana. Viestintämme on rohkeaa 
ja vaikuttavaa. Vastuullisuusohjelmamme 
ja turvallisuuskulttuurimme läpäisee koko 
organisaation ja arvoketjun konkreettisina ja 
kunnianhimoisina tavoitteina ja toimina. 

Kehittyvä toimintamalli: Rakennamme 
vahvan pohjan hyvinvoivalle, muutos
kyvykkäälle ja kehittyvälle organisaatiolle 
ja toimintamallille toteuttaaksemme Vision 
2035. Toimintamme perustana on hyvinvoiva 
ja sitoutunut henkilöstö, joka on innostunut 
työstään. Johtamista ja henkilöstön osaa
mista kehitetään systemaattisesti ja pitkällä 
tähtäimellä. Parannamme toimintamme 
sujuvuutta ja laatua.

Strategia ja painopisteet
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Strategia ja painopisteet

Strategiaa pohjustaneessa skenaariotyössä Gasgrid laati pitkälle tulevaisuuteen 
katsovat skenaariot, joiden myötä hahmottelimme tulevaisuuden toiminta
ympäristöä ja kaasumarkkinoiden kehitystä sekä näihin liittyvää epävarmuutta.

Skenaariotyössä muodostimme neljä erilaista 
hahmotelmaa tulevaisuuden kaasumarkki
noista Suomessa: 

Suomi ilmastojohtajana, 
vedyn ja sähkön nousu 
Perinteisen kaasun rooli vähenee  Suomessa 
EU:ta nopeammin ja suomalainen yhteis
kunta sähköistyy nopeasti. Perinteinen kaasun 
siirtoinfrastruktuuri kehittyy vedyn ja huolto
varmuusroolin välillä. Kaasun siirtoinfralle 
rinnakkainen vetyinfra alkaa rakentua. 

Suomi saarekkeena – kaasulla 
huoltovarmuutta
EU:n ilmastopolitiikka kiristyy, metaaniala on 
passiivinen ja Suomen vetytalous kehittyy 
EU:ta huomattavasti hitaammin. Uusia 
tapoja hyödyntää kaasuinfraa ei hyödynnetä 
ja siirtoputkiston rooli alkaa painottua kohti 
huoltovarmuusvarastoa. 

Ristiriitojen Eurooppa – 
perinteisen kaasun jatkoaika
EU ajautuu sisäisiin ristiriitoihin, energia
käännös epäonnistuu ja fossiilisten poltto
aineiden jatkoaika alkaa. Vety yleistyy, mutta 

ei voimallisesti. Perinteisen kaasun käyttö 
tässä skenaariossa jatkuu runsaampana kuin 
ennusteissa nyt povataan. 

Päättäväisesti hiilineutraaliuteen 
– monimuotoiset kaasut
Hiilineutraaliuteen tähtäävä politiikka 
mahdollistaa kaasusektorin transformaation 
ja investointeja tehdään uusien kaasujen 
kehittämiseen hyvin monipuolisesti. Vetyä 
tästä maailmasta löytyy sekä siirtoverkosta 
että paikallisverkostoista, kehitys kuitenkin 
painottuu paikallisklustereihin. Keskeinen 
ero Suomi ilmastojohtajana skenaarioon 
on se, että siinä kansallinen vetyinfra alkaa 
rakentua mittavammin, mutta kaasujen 
hyödyntäminen muuten on tätä monimuo
toisten kaasujen skenaariota vähäisempää. 

Skenaariotyön tavoitteena ei ollut yhden 
todennäköisimmän tulevaisuuden ennus
taminen, vaan Gasgridin strategisen 
ajattelun, näkemyksen ja koko toimialan 
vuorovaikutuksen kehittäminen. Osallistimme 
henkilöstöä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä 
laajasti skenaarioiden laadintaan kyselyn, 
työpajojen ja haastatteluiden avulla.

Skenaariotyön tavoitteena 
oli Gasgridin strategisen 
ajattelun, näkemyksen ja koko 
toimialan vuorovaikutuksen 
kehittäminen. Osallistimme 
siihen henkilöstöä, asiakkaita 
ja sidosryhmiä laajasti.” 

– Anni Sarvaranta, johtaja,
strategia ja markkinakehitys

/ / / /



10 Gasgrid Finland vuosiraportti 2020 / Asiakkaat ja palvelut

Asiakkaat ja palvelut

Suomen kaasumarkkina herätti markkina
toimijoiden kiinnostuksen heti avautuessaan. 
Erilaisiin markkinarooleihin rekisteröityi laaja 
joukko erilaisia kaasualan toimijoita sekä 
Suomesta että Baltiasta. Vuoden kuluessa 
allekirjoitimme 133 puitesopimusta eri 
markkinarooleihin. 

Vuoden aikana tuotimme siirtopalvelua 
tavoitteidemme mukaisesti, vaikka Viron 
infrahankkeiden viivästymisestä johtuva 
 Balticconnectoryhdyspisteen rajoi
tettu kapasiteetti aiheutti ennakoitua 
laajemmin ja pitkäkestoisemmin haasteita 
markkinatoimijoille. 

Perustimme loppusyksystä Suomen ja Baltian 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa kehitystyö
ryhmän tehostamaan alueellisen kaasu
järjestelmän toimintaa. Ryhmän tavoitteena 
on tuottaa asiakkaillemme läpinäkyvää ja 
ennakoivaa tietoa alueellisen järjestelmän 
toimintaedellytyksistä, mahdollisuuksista ja 

Gasgrid tuottaa asiakkailleen kaasujen siirtopalveluita turvallisesti, häiriöttömästi 
ja vastuullisesti. Tavoitteenamme on toimia asiakaslähtöisesti kehittäen edelleen 
Suomen ja alueen kaasumarkkinaa yhdessä asiakkaidemme ja muiden sidosryh
mien kanssa. Asiakkaitamme ovat kaasun toimittajat, jotka varaavat siirtotuotteita 
tarpeisiinsa. Tässä shipperroolissa Suomen markkinalla toimii teollisuuden ja 
energiatuotannon yrityksiä sekä energiakaupan toimijoita Suomesta ja Baltiasta.

rajoituksista tarjoamillemme siirtopalveluille. 
Alueellisen järjestelmän kehitystyö jatkuu, 
infrastruktuurihankkeita on sekä meneillään 
että suunnitteilla. 

Tarjoamme markkinaosapuolille eripituisia 
ja hintaisia kapasiteettituotteita kaasu
järjestelmän syöttöpisteisiin ja ottovyöhyk
keelle, johon kuuluvat siirtoverkon suorat 
loppukäyttöpaikat sekä jakeluverkkojen 
toimitukset. 

Pitkien vuosi, kvartaali ja kuukausi
tuotteiden suhteellinen osuus tilatuista 
kapasiteettituotteista kasvoi ennakoitua 
suuremmaksi, mihin merkittävin syy oli 
poikkeuk sellisen lämmin alkuvuosi. Kapasi
teettituotteiden kokonaismenekki ottovyö
hykkeellä oli vuoden aikana hieman yli 27 
TWh, kun kaasun toteutunut käyttö oli 25,4 
TWh – näin ollen markkinaosapuolet tilasivat 
noin 6,7 % enemmän kapasiteettituotteita 
kuin mitä lopulta käyttivät. Vähäiseksi 

Kapasiteettituotteiden varausjakauma Suomen ottovyöhykkeellä 2020

TWh %

Vuosituote 12,05 45

Kvartaalituote 7,46 28

Kuukausituote 3,52 13

Päivätuote 2,63 10

Päivänsisäinen tuote 0,93 3

Kapasiteetin ylitys 0,43 2

Gasgridin solmimat puitesopimukset markkinarooleittain 2020

Määrä

Shipperit 34

Traderit 16

Siirtoverkon loppukäyttäjät 37

Jakeluverkonhaltijat 19

Vähittäismyyjät 25

Biokaasun syöttäjät 2

Yhteensä 133

Asiakkaat ja palvelut
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jääneen kapasiteetin jälkikaupan johdosta 
Gasgrid kehitti yhdessä Get Balticin kanssa 
asiakaslähtöisemmän jälkimarkkinapaikan, 
joka mahdollistaa markkinaosapuolille tehok
kaamman alustan ylimääräisen kapasiteetin 
tarjoamiseksi myyntiin.

Gasgrid ylläpitää maakaasumarkkinalain 
mukaisesti jakeluverkkojen keskitettyä 
tiedonvaihtoalustaa tarjoten siten kustan
nustehokkaan kokonaisratkaisun vähit
täismarkkinan käyttöpaikkarekisteriksi ja 
taseselvitysjärjestelmäksi.

Haluamme edistää erilaisten kaasujen 
käytettävyyttä Suomen markkinoilla. Yllä
pidämme biokaasun sertifikaattijärjestelmää, 
mikä mahdollistaa biokaasun vihreiden 
ominaisuuksien hyödyntämisen laajasti 
Suomen kaasujärjestelmässä riippumatto
masti fyysisistä kaasuvirroista.

Käynnistimme vuoden aikana tukku ja 
vähittäismarkkinafoorumin keräämään mark
kinaosapuolien näkemyksiä markkinan toimin
nasta ja keskustelemaan keinoista kehittää 
toimintaamme asiakaslähtöisesti. 

Toimintavarma siirtoalusta
Suomen kaasun siirtoalusta sisältää kaksi 
valtionrajat ylittävää pistettä; Imatran raja
pisteen sekä Balticconnectoryhdyspisteen. 
Lisäksi järjestelmään syötetään biokaasua 
kuuden biokaasulaitoksen kautta. Suomen 
järjestelmän maksimisyöttöteho on noin 300 
GWh/h, josta vuonna 2020 oli käytettävissä 
noin 250 GWh Balticconnectoryhdyspisteen 
käyttörajoitusten takia. 

Suomen kaasujärjestelmän ottovyöhyke 
koostuu yli 200 ottopisteestä, joilla kaasu 
toimitetaan käyttöön tai jakeluun. Vuonna 
2020 suurin vuorokautinen kaasun käyttö
volyymi oli 115 GWh ja se toteutui 10. 12. 2020.

Siirtoalustan toiminta oli vuoden aikana 
tavoitteiden mukaista, emmekä joutuneet 
rajoittamaan kapasiteettia Suomen 
järjestelmän vikatilanteiden vuoksi. Inkoon 
käyttöönotetun kompressorin käytettävyys oli 
yli 99 % mikä mahdollisti kaikkien kiinteiden 
toimitusten toteutumisen Balticconnectorissa. 
Imatran rajapisteen käytettävyys oli vuoden 
aikana 100 %. Toimitusvarmuutemme oli 
erinomainen eikä suunnittelemattomia toimi
tuskatkoja sattunut. 

Suoritimme vuoden aikana seitsemän suun
niteltua toimituskatkoa, joiden tavoitteena 
oli varmistaa kaasun käytön turvallisuus ja 
häiriöttömyys myös jatkossa. Suunniteltujen 
toimituskatkojen sopiminen asiakkaiden 
kanssa onnistui hyvin. Suunniteltujen 
toimitus katkojen aikana jäi toimittamatta 
energiaa 0,17 GWh mikä vastaa 0,0007 % 
toimitetusta kaasusta.

Balticconnectoryhdyspisteen liittäminen 
osaksi Suomen kaasujärjestelmää muutti 
siirtoverkkomme syöttökapasiteettia ja 
dynamiikkaa merkittävästi. Kehitämme 
edelleen siirtoalustaamme arvioiden laajasti 
markkinan tarpeita. Varmistamme asiakkail
lemme myös tulevaisuudessa laadukkaan 
siirto palvelun kustannustehokkaasti. 

Energiavirasto vahvisti Gasgridille uudet 
liittämisen ehdot kesällä 2020. Valmistelimme 
lisäksi maakaasumarkkinalain mukaisen 
siirtoverkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden 
soveltamisperiaatteet. Soveltamisperiaat
teiden avulla voimme määrittää yksittäisen 
hankkeen tuoman lisähyödyn markkinalle ja 
arvioida tältä pohjalta siirtoverkonhaltijan 
perusteita investoida hankkeeseen. 

Mitä tarkoittaa järjestelmävastuu
Energiavirasto on asettanut Gasgridin 
Suomen kaasujärjestelmän järjestelmävas
taavaksi. Gasgrid toimii koko järjestelmän 
tasevastaavana, velvollisuutenaan mark
kinaosapuolien kaupallisen epätasapainon 
korjaaminen myymällä ja ostamalla tase
kaasua kunkin kaasuvuorokauden päätyttyä. 
Lisäksi Gasgrid suorittaa valtakunnallisen 
taseselvityksen määrittäen kunkin osapuolen 
järjestelmään syötöt ja otot tasejaksoittain. 
Järjestelmävastuu velvoittaa Gasgridiä 
huolehtimaan kaasujärjestelmän teknisestä 
toimivuudesta yhdessä muiden markkinan 
toimijoiden kanssa siten, että koko kaasujär
jestelmä on teknisesti yhteensopiva. 

Vuonna 2020 järjestelmävastuun tehtävät 
toteutuivat suunnitellusti. Gasgrid muutti 
Energiaviraston vahvistamana tasehallinnan 
ehtoja syyskuussa. Muutoksen tavoitteena oli 
saavuttaa tehokkaampi markkinan kaupal
linen itseohjautuvuus.

Suomen kaasumarkkina 
herätti markkinatoi
mijoiden kiinnostuksen 
heti avautuessaan. 
Erilaisiin markkinarooleihin 
rekisteröityi laaja joukko 
erilaisia kaasualan 
toimijoita sekä Suomesta 
että Baltiasta. ” 

– Janne Grönlund, johtaja,
siirtoalusta ja asiakkaat

Asiakkaat ja palvelut
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Markkinoiden kehitys
Suomen kaasumarkkinoiden avaaminen 
kilpailulle onnistui, mutta suomalaiset kaasu
markkinat ovat edelleen varsin keskittyneet. 
Markkinan odotetaan jatkavan avautumista 
vuonna 2021. 

Balticconnectorkaasuputken teknisestä 
kapasiteetista on ollut käytössä vuoden 
aikana ainoastaan noin 40 %, mikä on osal
taan hidastanut markkinoiden avautumista 
ja kilpailun lisääntymistä. Kapasiteettirajoite 
johtuu Virossa sijaitsevien kaasun siirtopai
neen nostamiseen tarvittavien kompresso
riasemien rakennushankkeiden myöhästy
misestä sekä Viron ja Latvian siirtoverkkojen 
välisistä pullonkauloista.

Markkinamalli toiminut odotetusti 
ja alueellinen yhteistyö kehittynyt 
Kaasumarkkinan avauduttua Suomessa 
alettiin soveltaa EU:n kaasulainsäädäntöä 
täysimääräisesti, jonka myötä siirryttiin täysin 
uuteen markkinamalliin hintoineen, ehtoi
neen ja sääntöineen. Uusi markkinamalli on 
pääosin toiminut hyvin, ja sen kehittäminen 
jatkuu vuonna 2021.

Sääntöjä ja markkinamallia päivitetään 
tarkoituksenmukaisesti tavoitteena edistää 
markkinan toimintaa kokonaisuudessaan 
syrjimättömästi ja tasapuolisesti. Markkina
toimijoiden kanssa käydään avointa dialogia 

markkinakehitysfoorumeissa, webinaareissa 
sekä kahdenvälisissä keskusteluissa. 

Siirtopalveluiden hinnoittelu uudistui uusien 
tuotteiden ja hinnoitteluperiaatteiden takia 
kokonaan ja Gasgrid toteutti neljän vuoden 
välein tehtävän EUlainsäädännön mukaisen 
tariffimetodologian kuulemisen. Vuoteen 2019 
verrattuna keskimääräinen siirtohinta laski 
18 %.

Suomen, Viron ja Latvian syöttöpisteet 
kattava yhteinen hintaalue otettiin käyttöön 
vuoden alussa. Tariffivyöhykkeen myötä 
kaasua voidaan tuoda siitä syöttöpisteestä, 
mistä se on halvinta. Lisäksi maiden rajoilta 
poistettiin siirtohinta, mikä fasilitoi rajat 
ylittävää kaupankäyntiä Suomen ja Viro
Latvia markkinaalueiden välillä. Liettuan 
siirtoverkonhaltijan kanssa jatketaan neuvot
teluita tariffialueen laajentamisesta neljän 
maan kattavaksi. 

Alueellista yhteistyötä Suomen ja Baltian 
maiden siirtoverkonhaltijoiden välillä edis
tettiin muun muassa luomalla SuomiViro 
Latviaalueen kunnossapitosuunnitelmien 
julkaisulle yhteinen toimintamalli; lisäksi 
verkoston ajo ja operointiyhteistyötä kehitet
tiin tavoitteena mahdollisimman tehokkaasti 
toimiva markkina.

Suomen kaasumarkkina avattiin 
onnistuneesti kilpailulle vuoden 
2020 alussa Suomenlahden 
alittavan Balticconnectorkaasu
putken yhdistettyä Suomen ja 
Viron kaasumarkkinat. Markki
nalla vuonna 2020 käytetystä 
putkikaasusta kolmannes tuotiin 
Baltiasta. Loput tuotiin Venäjältä 
Imatralla sijaitsevan kaasun 
vastaanottoaseman kautta. 

Kaasun hintaerot Suomen ja Baltian 
maiden välillä ovat tasoittuneet
Globaalisti vuonna 2020 maakaasun hinta 
oli alhaisella tasolla. Euroopassa hintaa 
alen tavasti vaikutti poikkeuksellisen lämmin 
talvi, ja keväällä hintaa laskivat lisäksi 
COVID19pandemian vaikutukset erityisesti 
teollisuuteen. Aasiassa odotuksista jäänyt 
nesteytetyn maakaasun (LNG) kysyntä ohjasi 
tarjontaa Eurooppaan. 

Markkinan avautumisen myötä Suomessa 
on alettu myymään eurooppalaisiin kaasun 
hinnan indekseihin sidottua kaasua öljyn 
(Brent) ja hiilen (API2) maailmanmarkkina
hin toihin ja kotimarkkinoiden hintaindeksiin 
sidotun kaasun lisäksi.

Vuoden 2020 alussa avautuneen kaasu
markkinan arvioidaan parantaneen kaasun 
kilpailukykyä Suomessa Balticconnectorin 
käyttöönoton ja tästä seuranneiden uusien 
hankintalähteiden saavutettavuuden myötä. 
Hintaerot Suomen ja Baltian välillä ovat myös 
tätä kautta tasoittuneet. Baltic connectorin 
ruuhkaisuuden ja epävarmuuden kompres
soreiden valmistu misesta arvioidaan hidas
taneen hintaerojen tasoittumista ja vaikutta
neen Suomessa kaasun hintaan nostavasti ja 
kilpailukykyyn negatiivisesti.

Markkinoiden kehitys
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Markkinoiden avaaminen

Gasgridin toiminta täysin itsenäisenä yhtiönä 
alkoi onnistuneesti tammikuun 1. päivänä 
2020 keskiyöllä osittaisjakautumisen tulok
sena. Kaasumarkkinat avautuivat eurooppa
laisen kaasuvuorokauden mukaisesti klo 07:00 
samana päivänä. 

Vuodesta 2016 alkaen työ ja elinkeinominis
teriö, Energiavirasto ja kaasualan yhtiöt IT ja 
muine kumppaneineen olivat luoneet pohjaa 
markkinoille ja yhtiön toiminnalle. Myös 
asiakkaamme olivat hyvässä valmiudessa 
avoimeen markkinaan.

Kaasumarkkinoilla yhdistyy fyysinen ja kaupal
linen maailma. Näitä ohjaa ympäristöolo
suhteiden ja tekniikan lisäksi erittäin voimak
kaasti esimerkiksi EUlainsäädäntö. Ennen 
markkinoiden avaamista oli ensin luotava 
onnistuneesti sen mahdollistava Suomen 
lainsäädäntö. Se saatiin viimeisteltyä kesällä 
2019. Tämä kaikki vietiin markkinaehtoihin, 
erilaisiin toimijoiden välisiin sopimuksiin ja 
erityisesti kaupankäynnin mahdollistaviin 
ITjärjestelmiin.

Kymmenien ihmisten sitoutunut työskentely aiempien vuosien 
aikana loi onnistuneen pohjan kaasumarkkinan avaamiselle ja 
Gasgridin toiminnan aloittamiselle itsenäisenä yhtiönä.

EUlainsäädännön takia järjestelmävas
taavan siirtoverkkoyhtiön pitää olla myös 
täysin riippumaton kaasuja ja sähköä tuot
tavista tai myyvistä yhtiöistä. Tämä sääntö 
johti Gasgridin täyteen eriyttämiseen Gasum 
Oy:stä hallinnollisesti, organisationaalisesti ja 
toiminnallisesti. 

Valmistelu alkoi kiteytyä vuoden 2019 uuden
vuodenaaton iltapäivänä, kun markkina
osapuolet suorittivat ensimmäistä kertaa 
markkinaportaalissa kapasiteetin varaukset 
vuodelle 2020 vuosi, kvartaali, kuukausi ja 
päivätuotteina. Gasgridin valvomon tiimihuo
neessa tämä hetki huipensi edellä kuvatun 
pitkän siihenastisen matkan.

Toinen jännityksen ja onnistumisen hetki koet
tiin uuden vuoden rakettien alla keskiyöllä. 
Gasgrid aloitti silloin itsenäisenä yrityksenä. 
Kaikkien ITjärjestelmien eriyttäminen 
onnistui ja Gasgridin kriittiset järjestelmä
kokonaisuudet olivat käytössä välittömästi. 

Energiamarkkinoilla ratkaisee kuitenkin 
fyysinen maailma: kaasun pitää siirtyä. 

Kolmas onnistuminen tapahtui uudenvuoden
päivän aamuna klo 07:00, kun Inkoon komp
ressoriasema käynnistettiin. Sen voimalla 
kaasu alkoi virrata ensimmäistä kertaa 
Virosta kohti Suomea. Gasgridin kokeneet 
ammattilaiset saivat yhtiön ensimmäisen 

sähkökäyttöisen kompressoriaseman toimi
maan luotettavasti – ja vakaa toiminta jatkui 
läpi koko vuoden.

Edellä kuvatut onnistumiset perustuivat 
laajan osaajajoukon sitoutuneeseen yhtei
seen panokseen, josta Gasgrid edelleenkin 
kiittää kaikkia. 

Lue lisää kaasumarkkinoiden historiikistä.

Markkinoiden avaaminen
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Avainluvut

Avainluvut

Liikevaihto, MEUR 

126,8

Toimitettua 
energiaa

25,4 TWh

Henkilöstön 
määrä 

42

Liikevoitto, MEUR 

67,9

 
Toimituskatkoja

0
 

Tapaturmia

0

/ / / /
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Vastuullisuuden kohokohdat

Turvallisuus-
kampanja

Turvallisuuskampanjassamme 
lähetimme 4 000 

maanomistajalle ohjeet 
turvallisesta toimimisesta 

kaasuputkiston vaikutusalueella.

Henkilöstötyytyväisyys
Toteutimme kaksi työilmapiiriä ja johtamista 

mittaavaa kyselyä keskiarvoin 4,12 ja 4,19 (asteikko 
1–5). Tulosten pohjalta toteutimme lukuisia hyvää 

perustilannetta edelleen parantavia toimia.

Olennaisuus-
analyysi

Sidosryhmät tunnistivat 
olennaisuusanalyysissä 
tärkeimmiksi tekijöiksi 

kaasun toimitusvarmuuden, 
valmiuden poikkeustilanteisiin, 

ammattitaidon sekä 
turvallisuuden koko 

toimitusketjussa.

Yhteiskuntasitoumus
Gasgridin tavoite on 20 tonnin 

metaanisäästö vuosittain vuoden 
2025 loppuun mennessä.

Vastuullisuus-
ohjelma 

Vastuullisuusohjelmamme neljä 
teemaa ovat: vastuullinen 
yrityskansalaisuus, ihmiset, 

turvallisuus ja toimitusvarmuus 
sekä kohti hiilineutraaliutta.

Climate  
Leadership Coalition

Gasgrid liittyi ilmastotoimijoiden yhteistyöverkosto 
Climate Leadership Coalitionin (CLC) jäseneksi.

Vastuullisuuden kohokohdat
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Päivittäinen vastuullisuus

Yhtiön johtamista ja kaikkien työntekijöiden 
toimintaa ohjaavat Gasgridin hallituksen 
hyväksymät toimintaperiaatteet (Code of 
Conduct), hallinnointiperiaatteet (Corporate 
Governance) sekä riskienhallintapolitiikka. 
Yhtiön toiminnassa noudatetaan valtio
neuvoston omistajapolitiikan periaatepää
töksen vaatimuksia. Yhtiön hallitus vastaa ja 
raportoi vastuullisuudesta yhtiökokouksessa. 
Yhtiön operatiivista vastuullisuustoimintaa 
johtaa yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä. 
Vastuullisuusohjelman mukaista konkreettista 
toimintaa edistää ja kehittää yhtiön vastuulli
suuspäällikkö. Vastuullisuuden olennaisten 
teemojen johtaminen on integroitu osaksi 
yhtiön johtamisjärjestelmää ja toiminta
suunnitelmia. Vastuullisuuden kokonaisuutta 
johdetaan vastuullisuuden foorumissa sekä 
yksittäisiä toimenpiteitä kaikissa johtamisen 
foorumeissa. Yhtiön johtamismalli on 
päivitetty vuoden 2021 alussa. Arvioimme 
olennaisten vastuullisuusteemojen johta
misen olevan tulosten valossa tehokasta 
ja toimivaa. Vastuullisuuden johtamisessa 
ja päivittäisessä toiminnassa noudatetaan 

Vastuullisuus on integroitu osaksi Gasgridin strategiaa ja jokapäi
väistä johtamista. Konkreettisia esimerkkejä vastuullisuustyöstä 
ovat vastuullisuusohjelman käyttöönotto heti ensimmäisen toiminta
vuoden 2020 alusta sekä yhteiskuntasitoumuksen julkaisu. 

varovaisuusperiaatetta, mikä konkretisoituu 
esim. ympäristölupien mukaisessa toimin
nassa. Toimintaperiaatteiden mukainen 
toiminta on varmistettu verkkokurssilla, jonka 
kaikki työntekijät suorittavat vuosittain.

Vastuullisuus on osa strategiaa
Yhtiön strategian yksi neljästä tunnistetusta 
skenaariosta oli päättäväisesti hiilineutraa
liuuteen monimuotoisten kaasujen avulla. 
Strategian vastuullinen muutosvoima 

teemassa onkin mukana vastuullisuuden
integrointi arkeen laajan muutoksen aikaan
saamiseksi. Käytännössä se tarkoittaa mm.
vastuullisuusohjelman päivittämistä vuoden
2021 aikana ja vastuullisuusohjelman kytke
mistä entistä vahvemmin kaikkien jokapäiväi
seen päätöksentekoon, vuosisuunnitteluun ja
kehityshankkeiden toteuttamiseen. Tulevai
suuden siirtoalusta strategisessa teemassa
on mukana hiilineutraalin yhteiskunnan
edistäminen ja tulevaisuuden hiilineutraali
suustiekartta erilaisten kaasujen avulla.

Gasgridin vastuullisuuden painopisteinä on viisi YK:n kestävän kehityksen 
toimenpideohjelman kohtaa. 

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista.

Johdanto vastuullisuuteen

Johtamisjärjestelmä
Projekti yhtiön toimintajärjestelmän 
sertifioinniksi alkoi syksyllä 2020. Kaiken 
toiminnan lähtökohtana on asiakas ja hänen 
tarvitsemansa palvelut. Yhtiölle määritettiin 
ensin pääprosessikartta ja toimintaan 
liittyvät prosessit. Toimintajärjestelmä audi
toidaan sisäisesti maaliskuussa ja ulkoisesti 
huhtikuussa 2021. Tavoitteena on sertifioitu 
toiminta järjestelmä kesäkuun loppuun 
mennessä. 

/ / / /

https://gasgrid.fi/yhtio/hallinto-ja-johtaminen/
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Päivittäinen vastuullisuus

Vastuullisuuden johtaminen

Teema Tavoite Mittari ja mittaustaajuus Toteuma

Vastuullinen 
yrityskansalaisuus

• Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

• Luotettava ja avoin kumppani

• Hankintaketjun vastuullisuus

• Verojalanjäljen laadinta

• Asiakastyytyväisyysmittaus

• Toimittajien valinta ja hallinta

• Gasgridin verojalanjälki yhteiskunnalle vuonna 2020 oli 
100,7 miljoonaa euroa.

• Asiakastyytyväisyyttä kysytty vuoden 2020 alussa. 
Asiakastyytyväisyysmittaus suoritettu ensimmäisen 
toimintavuoden jälkeen ja nettosuositusindeksi (NPS) oli 
17. Asiakastyytyväisyyskyselyt jatkuvat 2021. 

• Toimittajista varmistettu tilaajavastuun täyttyminen. Työ 
jatkuu 2021.

Ihmiset • Osallistava johtaminen

• Yhteisöllisyys

• Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö

• Työtyytyväisyysmittaus

• Tavoitteellisen johtamisen toteuma

• Varhaisen välittämisen malli ja rajat

• Vaihtuvuus (kpl/yrityksen hlömäärä) 

• Kaksi mittausta tehty, tulokset 4,12 ja 4,19. Korjaavat 
toimenpiteet määritetty ja toteutuksessa.

• Tavoitteiden toteuma ja palkitseminen määritetty

• Varhaisen välittämisen malli otettu käyttöön

• Vaihtuvuus 2,4 %. Yksi henkilö terveenä eläkkeelle.

Toimitusvarmuus ja 
turvallisuus

• Korkea toimitusvarmuus

• Kaasun turvallinen siirto

• Turvallinen työpaikka

• 0 toimituskatkoa

• 0 onnettomuutta

• 0 tapaturmaa

• 0 toimituskatkoa

• 0 onnettomuutta

• 0 tapaturmaa omalle henkilökunnalle ja 2 toimittajille. 
Toimittajalla yksi liikenneonnettomuus matkalla 
työkohteeseen.

Kohti 
hiilineutraaliutta

• Ympäristöhäiriötön toiminta

• Päästöjen vähentäminen ja ympäristövaikutukset

• Energiatehokas siirto

• 0 ympäristöhäiriötä

• Metaanipäästösäästöt –20 tonnia vuodessa

• Energiataseen laadinta

• Yksi häiriö kemikaalien käsittelyssä 

• Metaanipäästöjen ennaltaehkäisy 83 tonnia ja 
korjaukset vastaavat vuositasolla 14 tonnia.

• Energiatase valmisteltu ja arvioitu vuoden 2020 luvuilla.

Vastuullisuusohjelmamme tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Vastuullisuuden teemat ja tavoitteet pysyvät ennallaan vuonna 2021. Vastuullisuusohjelmaa 
päivitetään vuoden 2021 aikana ja kulloinkin voimassa olevat tavoitteet ovat saatavilla 
verkkosivuillamme. 

/ / / /
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Yhteiskuntasitoumus
Laadimme yhteiskuntasitoumuksen syksyllä 
2020 metaanipäästöjen ennaltaehkäise
miseksi ja vähentämiseksi konkreettisilla 
teoilla. Parannamme jatkuvasti Suomen 
kaasujen siirtojärjestelmän tehokkuutta 
ja vähähiilisyyttä. Sitoumuksen tavoite on 
saavuttaa aktiivisilla operatiivisilla toimilla 
20 tonnin metaanisäästö vuosittain vuoden 
2025 loppuun mennessä. Metaani on kasvi
huonekaasu, jonka lämmityspotentiaali on 
28 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin, joten 
siksi metaani päästöjen syntymisen ehkäisy 
ja vähentäminen on tärkeää. Yhteiskunta
sitoumuksen tavoitteet täyttyivät kirkkaasti 
sitoumuksen mukaisesti ensimmäisenä 
toimintavuotena. Vuonna 2020 ennalta
ehkäisty metaanipäästömäärä oli 83 tonnia 
ja hajapäästöjen korjaustoimet vähentävät 
vuosittain 14 tonnia metaanipäästöjä. 

YK:n kestävän kehityksen 
toimenpideohjelma
YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelma 
Agenda 2030 kytkettiin Gasgridin vastuul
lisuuden teemoihin osana vastuullisuuden 
olennaisuusanalyysiä. Gasgridin painopiste
alueiksi valittiin kestävän kehityksen tavoi
teohjelman kohdat 7 edullista ja puhdasta 

energiaa, 8 ihmisarvoista työtä ja talous
kasvua, 9 kestävää teollisuutta, innovaatioita 
ja infrastruktuureja, 12 vastuullista kulutta
mista ja 13 ilmastotekoja. 

Sidosryhmien tunnistaminen 
ja sidosryhmäyhteistyö
Olemme tunnistaneet sidosryhmiämme 
osana strategia ja vastuullisuuden kehittä
mistyötä. Vastuullisuuden olennaisuusana
lyysissä tunnistimme toimintaamme liittyvät 
oleelliset sidosryhmät, joita olivat asiakkaat, 
omistaja, henkilöstö, järjestö, maanomistaja, 
media, palvelu tai toimittajakumppani, 
poliittinen vaikuttaja, viranomainen ja 
Gasgridin kaasuputkiston vaikutusalueella 
olevan hankkeen edustaja. Yhtiö selvittää 
asiakkaiden tyytyväisyyttä vuosittain ja 
henkilöstökysely suoritetaan kaksi kertaa 
vuodessa. Sidosryhmien kanssa on myös 
eri osaalueiden säännöllisiä kokouksia ja 
tilaisuuksia.

Jäsenyydet
Gasgrid on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: 
Energiateollisuus ry, ENTSOG, Suomen 
pakkauskierrätys RINKI Oy, Kaasuyhdistys, 
Marcogaz, Huoltovarmuuskeskuksen 
öljypoolin maakaasujaosto, Climate Leader
ship Council, Enerkemi ja European Hydrogen 

Vastuullinen ja eettinen 
toiminta sekä yhtiön periaat
teiden ja lainsäädännön täysi
määräinen noudattaminen 
ovat johtamisemme perusta.

– Olli Sipilä, toimitusjohtaja 

Backbone. Tiedot ovat julkisesti saatavilla 
myös yhtiön verkkosivuilla perusteluineen. 

Valitusmekanismit
Yhtiöllä on käytössä turvallisuusjärjestelmä, 
jonne henkilökunta, yhteistyökumppanit 
ja vierailijat voivat kirjata havaintoja ja 
poikkeamia. Kaikki tapahtumat käsitellään, 
luokitellaan ja ohjataan kunkin osaalueen 
vastuuhenkilölle arvioitavaksi ja korjaavien 
toimenpiteiden määrittämiseksi. Epäkohta
ilmoituksia voi jättää nimettömästi myös 
yhtiön verkkosivujen kautta, josta ilmoitukset 
ohjataan käsittelyyn asianmukaiselle vastuu
taholle. Yhtiön epäkohtailmoituskanavaa 
tullaan kehittämään entisestään vuoden 2021 
aikana. 

Päivittäinen vastuullisuus
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Olennaisuus ja keskeiset vastuullisuusteemat
Haluamme toiminnassamme osallistaa 
sidosryhmiä näkemyksiä vastuullisuustyössä 
ja sen kehittämisessä. Olennaisuusanalyysin 
tavoitteena oli kerätä sidosryhmiltä näkemyksiä 
Gasgridin keskeisistä vastuullisuusteemoista 
liiketoiminnan, vastuullisuustyön ja vastuulli
suusviestinnän sekä raportoinnin kehittämistä 
varten. Toteutimme sidosryhmiemme kanssa 
vastuullisuuden olennaisuusanalyysin loka
kuussa 2020 yhdessä viestintäkumppani Kreab 
Oy:n ja analytiikkayhtiö iloom Oy:n kanssa. 
Analyysissä käytettiin lähtötietoina myös 
mediaseurannan tuloksia sekä strategiatyön 
kyselyjen ja henkilöstökyselyjen aineistoja, 
jotka analysoitiin mallinnustyökalulla. Olennai
suusanalyysin tulokset uusitaan merkittävien 
muutosten yhteydessä tai viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua. 

Sidosryhmien tunnistaminen 
Tunnistimme toimintaamme liittyvät oleelliset 
sidosryhmät, joita olivat asiakkaat, omistaja, 
henkilöstö, järjestö, maanomistaja, media, 
palvelu tai toimittajakumppani, poliittinen 
vaikuttaja, viranomainen ja Gasgridin kaasu
putkiston vaikutusalueella olevan hankkeen 
edustaja. Lähetimme kyselyn noin 500 henki
lölle, joiden kanssa teimme yhteistyötä vuoden 
2020 aikana. Kyselyyn vastattiin nimettömästi 
ja vastauksessa valittiin vain oma sidosryhmä
luokka. Kysely toteutettiin suomen ja englannin 
kielellä. Saimme yhteensä 128 vastausta, 57 
vastaajaa oli suorittanut kyselyn loppuun asti. 
Vastaajista suurimmat ryhmät muodostivat 
asiakkaat, henkilöstö, palveluntuottajat ja 
toimittajat sekä viranomaiset. Kaikista ryhmistä 

saatiin vastauksia ja aineistoa täydennettiin 
puhelinhaastatteluin. 

Kyselyaineisto
Kyselyssä kysyttiin toimialan sekä Gasgridin 
vastuullisuustyön painopistealueista, jotka 
Gasgrid oli alustavasti tunnistanut toimin
tansa ja toimialan näkökulmasta tärkeiksi. 
Halusimme tarkoituksella jättää toimiala
määritelmän aluksi avoimeksi, jotta se ei 
rajoittanut vastaajien ajatuksia. Seuraavassa 
vaiheessa täsmennettiin erityisesti Gasgridin 
toimintaan kohdistuvia näkemyksiä. Kyse
lyssä oli määritetty vastuullisuuteen liittyviä 
teemoja kaasujen ja teknologian, taloudel
lisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta. 
Vastaaja valitsi kuhunkin teemaan arvion, 
onko asia erittäin tärkeä, jokseenkin tärkeä 
vai ei ollenkaan tärkeä. Jokaisessa vaiheessa 
oli lisäksi avoimia kysymyksiä, miksi juuri nämä 
aiheet ovat olennaisia ja mitkä ovat vähiten 
olennaisia. Kyselyn lopussa oli vielä vapaa osio 
palautteen antamiseen. Kaikki tulokset analy
soitiin yhteenvedoksi, jonka tuloksia työstettiin 
johdon työpajassa

Ydinteemat
Yleisimmät teemat avoimissa vastauksissa 
liittyivät toiminnan turvallisuuteen, toimitus
varmuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään. 

Toteutimme sidosryhmiemme 
kanssa vastuullisuuden olennai
suusanalyysin lokakuussa 2020. 
Lähetimme sidosryhmäkyselyn 
henkilöille, joiden kanssa teimme 
yhteistyötä vuoden 2020 
aikana. Tärkeimmiksi tekijöiksi 
sidosryhmät tunnistivat kaasun 
toimitusvarmuuden, valmiuden 
poikkeustilanteisiin, henkilöstön 
ammattitaidon sekä turvalli
suuden koko toimitusketjussa.

Toiminnan turvallisuudessa nousi esille kaasun 
turvallinen siirto, jotta voidaan minimoida 
päästöt ja siten ehkäistä haittoja ihmisille ja 
luonnolle. Aihepiirissä korostui myös turvalli
suuden merkitys etenkin teknologioiden kehitty
misen ja uusien kaasutuotteiden osalta. Turval
lisuus liitetään myös ammattitaitoon ja hyviin 
työskentelyolosuhteisiin. Toimitusvarmuutemme 
arvioitiin olevan hyvällä tasolla, mutta aihepiiri 
koettiin kaasujen käytön hyväksyttävyyden 
kannalta ydinasiaksi myös tulevaisuudessa. 
Kolmas merkittävä aihepiiri liittyy kaasujen 
rooliin ilmastonmuutoksen hidastamisessa. 
Tässä korostettiin aktiivista toimintaa, jolla 
voidaan tukea siirtymää kohti hiilineutraalia 
energiantuotantoa ja aihe nähdään kaikille 
alan toimijoille välttämättömänä teemana. 

Sidosryhmille tärkeimmät teemat
Sidosryhmistä asiakkaat korostivat turval
lisuutta, toimintavarmuutta, ilmastotoimia, 
markkinoiden toimivuutta ja tasapuolisuutta. 

Henkilöstö näki tärkeimpänä infran turvalli
suuden ja ajanmukaisuuden, ympäristövastuun 
ja jatkuvuuden suunnittelun. 

Viranomaiset puolestaan toivoivat Gasg
ridin levittävän aktiivista turvallisuus ja 
vastuullisuuskultturia ja ikääntyvästä infrasta 
huolehtimista. 

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi kertoi mikä on olennaista 
sidosryhmille. Nyt osaamme kohdentaa toimintaamme ja 
viestintäämme erityisesti sidosryhmien tärkeinä pitämiin 
osaalueisiin – Minna Tolonen, vastuullisuuspäällikkö

Olennaisuus ja keskeiset vastuullisuusteemat
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Omistajalle tärkeää on energiamurroksen 
mahdollistaminen ja ilmastonmuutoksen 
torjunta sekä avoin ja osallistava toiminta. 

Olennaisuusmatriisin luominen
Tärkeimmiksi numeerisiksi tekijöiksi sidos
ryhmät tunnistivat kyselyn perusteella kaasun 
toimitusvarmuuden, valmiuden poikkeus
tilanteisiin, henkilöstön ammattitaidon sekä 
turvallisuuden koko toimitusketjussa. Sidos
ryhmien tulokset käytiin läpi johtoryhmän 
työpajassa ja johto arvioi tekijöiden merki
tyksen yrityksen kannalta. Johtoryhmä lisäsi 
vielä tulosten vastausten perusteella teeman 
tasapuolinen kohtelu yhdeksi tärkeäksi 
näkökannaksi. Tulokset koottiin matriisiin, 
jonka akseleina ovat sidosryhmien määrit
telemä merkitys ja yhtiön arvioima vaikutus 
liiketoiminnalle. 

Tulosten hyödyntäminen
Julkaisimme olennaisuusanalyysin tulokset 
verkkosivuillamme. Aineistoa on käytetty 
vastuullisuusraportin 2020 sisällön kehit
tämisessä, viestinnän suunnittelussa ja 
kohdentamisessa sekä tullaan käyttämään 
vastuullisuusohjelman päivittämisessä 
vuoden 2021 aikana. Hyödynsimme tuloksia 
tämän raportin sisällön suunnittelussa ja 
mm. raportoitavien indikaattorien valinnassa, 
jotta ne vastaisivat parhaiten sidosryhmien 
odotuksiin. Vastuullisuuden olennaisuusana
lyysi tuotti yhtiölle arvokasta tietoa siitä, mitkä 
tekijät ovat tärkeimpiä sidosryhmille, jolloin 
vastuullisuuden kehitystyö ja raportointi 
voidaan kohdistaa oleellisiin asioihin.

Olennaisuus ja keskeiset vastuullisuusteemat

Olennaisuus ja keskeiset vastuullisuusteemat
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Tuotamme taloudellista lisäarvoa

Tuotamme taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme

Luotu lisäarvo muodostuu pääasiallisesti 
asiakkaiden siirtoverkoston kapasiteetin 
varauksista. Jaettu lisäarvo koostuu henkilös
tölle maksetuista palkoista, ostoista tavaran
toimittajilta ja palveluntuottajilta, osingoista 
osakkeenomistalle, koroista rahoittajille sekä 
julkiselle sektorille maksetuista veroista.

Gasgridin työntekijät kuuluvat suomalaisen 
etuusperusteisen työeläkejärjestelmän piiriin. 
Emme käytä tästä järjestelmästä poikkeavia 
lisäeläkkeitä osana avainhenkilöiden palkit
semista, joten toimitusjohtajalla ja johtoryh
mällä on samat eläkeetuudet kuin muilla 
henkilöstöryhmillä.

Gasgridin toiminta tuottaa merkittävää taloudellista 
lisäarvoa eri sidosryhmille, kuten henkilöstölle,  asiakkaille, 
tavaran ja palveluntoimittajille sekä osakkeen
omistajalle ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. 

Gasgrid ei ole saanut julkiselta sektorilta 
taloudellista avustusta vuonna 2020. Konser
niin kuuluva tytäryhtiö, Baltic Connector Oy, 
on oikeutettu huomattavaan investointitu
keen Euroopan komission alaiselta Innovation 
and Networks Executive Agencyltä (INEA). 
Saatua tukea on käytetty mahdollistamaan 
kaasun siirtoverkon rakennuttaminen 
Suomen ja Viron välille. Toimintavuonna 2020 
vastaanotettu tuki oli 17,9 miljoonaa euroa.

Gasgridin hallitus on ehdottanut yhtiöko
koukselle 40 miljoonan euron osingon jakoa. 
Yhtiökokouksen hyväksyessä ehdotuksen 
osingot maksetaan Suomen valtiolle ja sen 
100prosenttisesti omistamalle Suomen 
Kaasuverkko Oy:lle ja täten voiton jako 
hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Henkilöstö 4,4 MEUR 
Toimittajat 35,7 MEUR
Omistaja 1) 40 MEUR
Julkinen sektori 9,5 MEUR
Rahoittajat 2,2 MEUR

1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Luodun ja jaetun lisäarvon 
jakautuminen, MEUR

Asiakkaat
126,8 
MEUR
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Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti seuraamme syste
maattisesti verojalanjälkeämme – Olemme merkittävä 

veronmaksaja yhteiskunnassa. Tilikaudelle 2020 
kuuluvat yhteisöverot olivat 9,5 miljoonaa euroa, 

jonka lisäksi keräämiemme arvonlisäverojen 
tilitysten ja hyvitysten netto oli 31,9 miljoonaa 

euroa. Energiaalan yhtiönä keräsimme 
ja tilitimme myös 58,1 miljoonaa euroa 

valmisteveroja. Gasgridillä ei ole ulkomaisia 
tytäryhtiöitä ja maksamme kaikki veromme 
noudattaen Suomen lakeja ja säännöksiä. 

Valmisteverot, 
MEUR

58,1

Arvonlisäverot, 
netto, MEUR

31,9

Tuloverot, 
MEUR

9,5

Kiinteistövero, 
MEUR

0,1
Ennakonpidätys ja 

sairausvakuutusmaksu, 
MEUR 

1,2

Tuotamme taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme

Gasgridin 
verojalanjälki 
100,7 MEUR

Gasgridin verojalanjälki
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Hiilineutraali yhteiskunta

Visiomme vuodelle 2035 on, että kaasut mahdollistavat hiili neutraalin yhteiskunnan 
ja Gasgrid tarjoaa sille alustan. Tämä on lähtö kohta toimintamme suunnit telussa.

Tiekartta hiilineutraaliuteen 
Aloitamme vuonna 2021 konk
reettisen tiekartan laatimisen 
hiilineutraaliin tulevaisuuteen 
monimuotoisten kaasujen avulla. 
Lisäksi kehitämme myös Gasgridin 
oman toiminnan, eli kaasun siirron 
vähähiilisyyttä. Vastuullisuuden 
olennaisuusanalyysissä korostui 
myös toimitusketjun vaikutusten 
huomiointi. Maakaasun toimitus
ketjun hiilijalanjälkeä kaasujen alku
lähteestä käyttöön asti on selvitetty 
useasti vuosien varrella. 

Ympäristötunnusluvut
Kasvihuonekaasupäästömme olivat 
7 729 tonnia vuonna 2020. Päästöt 
koostuvat noin puoliksi hiilidioksidi 
ja metaanipäästöistä. Energian 

kokonaiskulutuksemme vuonna 2020 
oli 65,8 GWh ja energiaintensiteetti 
2,6 GWh/siirretty kaasu TWh. Luvut 
on kokonaisuudessaan esitetty 
tarkemmin kohdassa Tulokset 
lukuina. 

Merkittävimmät 
ympäristönäkökohdat
Toimintamme positiivisia ympäris
tönäkökohtia ovat energiatehokas 
ja vähäpäästöinen kaasun siirto, 
olemassa olevan infran käyttö myös 
uusiutuvan biokaasun siirtoalus
tana, kaasujen käytön vähäiset 
ilmapäästöt ja kaasuputkiston 
tarvitsema kapea maankäyttöalue. 
Oman toimintamme merkittä
vimmät ympäristönäkökohdat ovat 
toiminnassa syntyvät ilmapäästöt, 
energian kulutus ja rakentamisen 
aikaiset vaikutukset. 

Meille on tärkeää 
kaasujen koko 
elinkaaren aikainen 
vähäpäästöisyys. 
Kaasujen siirtoalusta 
on energiatehokas, 
joustava ja 
mahdollistaa myös 
uusiutuvan biokaasun 
siirtämisen.

Sähkön osto uusiutuvista 
lähteistä
Gasgridin ostama uusiutuva sähkö 
on varmistettu sähkön alkuperä
takuilla, jonka varmentamismenet
tely perustuu EUdirektiiviin. Sähkön 
alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, 
joiden avulla varmennetaan, että 
sähkö on tuotettu uusiutuvista 
energialähteistä tai tehokkaalla 
yhteistuotannolla. Alkuperä takuulla 
sertifioitu sähkö on tuotettu 
tuuli, aurinko, vesivoimalla tai 
biokaasulla. 

Vastuullinen yrityskansalainen
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Olen ylpeä siitä, että 
julkaisimme heti vuoden 
2020 alussa vastuulli
suusohjelmamme, jossa 
tavoittelemme siirtymistä kohti 
hiilineutraalia yhteiskuntaa 
ja että puhtaat kaasut 
nousivat tärkeään rooliin 
myös strategiatyössämme.” 

– Minna Tolonen, 
vastuullisuuspäällikkö

Tehokkaat operatiiviset toimet 
ennaltaehkäisevät metaanipäästöjä
Projekteissa ja suunnitelluissa 
kunnossapitotöissä ennakoidaan 
kaasuputkiston tyhjennys huolella. Kun 
kaasuputkeen tehdään liitos- tai muutostöitä, 
pitää kaasuputkiston osa tyhjentää 
hiilivedyistä, jotta putkiston parissa voidaan 
työskennellä turvallisesti. On ympäristön 
kannalta parempi, että tyhjennys tehdään 
matalasta paineesta ja kaasuputkiston kaasu 
käytetään yhteistyössä asiakkaan kanssa 
heidän prosessiinsa. Tällaisilla operatiivisilla 
toimilla ennaltaehkäisimme metaanipäästöjä 
83 tonnia vuonna 2020, joka vastaa 2 300 
hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöä. 

Case 

Energian tehostamistoimet
Toteutimme vuoden aikana useita energia
tehokkuusinvestointeja. Uusimme myös 
kaasuputkiston paineenvähennysasemien 
lämmitysjärjestelmiä seitsemän kappaletta 
vuonna 2020. Sähkönkulutuksen vähentä
miseksi uusimme joihinkin kohteisiin valoihin 
liiketunnistimia sekä vaihdoimme valaistusta 
LEDtekniikkaan. Kartoitimme kaasuputkiston 
metaanin hajapäästöjä ja toteutimme moni
vuotista investointiohjelmaa niiden korjaa
miseksi. Hajapäästöjä korjattiin vuonna 2020 
kolme ja niiden tuloksena metaanipäästöt 
vähenevät vuosittain 14 tonnia.

Ympäristöhäiriötön toiminta
Seuraamme ympäristöhäiriöitä ja havain
toja turvallisuusjärjestelmässä, jonne 
jokainen työntekijä, kumppani tai vierailija 
voi kirjata havaintoja. Vuonna 2020 järjes
telmään kirjattiin yksi häiriötilanne ja 22 
ympäristöhavaintoa, jotka liittyivät mm. 
siisteyteen asemilla, jätteisiin, päästöihin ja 
energiatehokkuuteen. 

Gasgridin paineenvähennysasemalla 
tapahtui toimittajan suorittamassa työssä 
yksi ympäristöhäiriö kemikaalien käsittelyssä. 
Haitallisia kemikaaleja ei löytynyt maape
rästä otetuissa näytteissä. Tapaus tutkittiin ja 
määritettiin korjaavat toimenpiteet seuraa
viin projekteihin. 

Ympäristöasiat projekteissa
Huomioimme ympäristöasiat laajaalaisesti 
myös projekteissamme. Isoimmissa projek
teissa, kuten Inkoon kompressoriaseman 
ja kaasun meriputken rakentamisessa, 
laadimme perusteellisen ympäristö
vaikutusten arvioinnin YVAlain mukaisesti. 
Pienemmissä projekteissa laadimme 
ympäristöselvityksen, jossa kartoitetaan 
hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luon
toon. Konkreettinen esimerkki luontoarvojen 
huomioimisesta on pääkaupunkiseudulla 
tehty kaasuputkimuutos, jossa putkilinjausta 
muutettiin liitooravaesiintymän vuoksi. 
Huomioimme projekteissamme myös melun
torjunnan. Vuoden 2020 aikana mittasimme 
kaasuputkiston muutostöissä syntyvää melua 
ja laadimme melumallinnuksen tulevien 
projektien meluntorjunnan parantamiseksi. 
Ympäristöasiat huomioidaan kattavasti koko 
kaasuinfrastruktuurin elinkaaren aikana, 
suunnittelusta käytöstä poistoon asti. 

Hiilineutraali yhteiskunta

/ / / /



26 Gasgrid Finland vuosiraportti 2020 / Turvallisuus ja toimitusvarmuus

Turvallisuus ja toimitusvarmuus

Teemme päivittäin tinkimättömästi töitä sen eteen, että kenellekään ei tapahdu henkilö
vahinkoa kaasujen siirtoon liittyvissä tehtävissä. Toimintamme lähtökohtana on kaasun 
siirron turvallisuus ja tapaturmaton toiminta sekä omassa, että yhtiölle suorittavien 
urakoitsijoiden työssä. Näin rakennamme edellytykset häiriöttömälle kaasun siirrolle.

Huolehdimme 
henkilöstöstämme, 
turvaamme 
omaisuuttamme, 
suojaamme ympäristöä 
ja pidämme huolta 
toimitusvarmuudesta 
jokaisena hetkenä.

Huolehdimme asiakkaidemme, 
työntekijöidemme ja muiden 
sidosryhmiemme turvallisuudesta 
systemaattisesti. Yritysturvalli
suudesta huolehtiminen suojaa 
yrityksen henkilöstöä, mainetta, 
omaisuutta sekä ympäristöä. Toteu
tamme jatkuvan parantamisen 
toimintamallia. Tärkeimmät työtur
vallisuustavoitteemme ovat nolla 
tapaturmaa ja nolla onnettomuutta.

Turvallisuus 2020
Gasgridin ensimmäisenä toiminta
vuotena omassa toiminnassamme 
ei tapahtunut tapaturmia eikä 
onnettomuuksia. Teimme huomat
tavan määrän turvallisuushavain
toja ja turvallisuustarkastuksia, 
vaikka lähes koko vuosi oli koronan 
takia poikkeusaikaa.

Gasgridin omassa toiminnassa 
tapahtui kaksi vaaratilannetta. 
Inkoon kompressoriasemalla laipan 
tiiviste murtui ja Kotkan voimalai
toksella auto liukui itsekseen päin 
venttiilin törmäyssuojaa. Kumpikaan 
vaaratilanne ei aiheuttanut merkit
tävää vahinkoa.

Teimme hyvää turvallisuusyhteis
työtä toimittajien kanssa, jotka 
tekivät aktiivisesti turvallisuusha
vaintoja, turvallisuustarkastuksia ja 
korjaavia toimenpiteitä.

Urakoitsijoille tapahtui kaksi lievää 
tapaturmaa, yksi liikenneonnet
to muus sekä yksi läheltä piti 

tapahtuma. 

Toimintamme perustuu vaarojen 
tunnistamiseen ja riskien arviointiin. 
Yhtiön Espoon, Kouvolan ja Imatran 

toimipaikoissa tehtiin vuonna 2020 
työpaikkaselvitykset. Työpaikka
selvityksen tuloksena syntyi lista 
henkilöstön työturvallisuutta edis
täviä toimenpiteitä. 

Ennen merkittävää työsuoritusta 
suoritettavia riskiarvioita (PiRi) 
teimme 1 410 kpl ja ennen raken
nusprojektin aloitusta tehtäviä 
arvioita (TRA) 25 kpl. Suoritimme 
määritellyn prosessin mukaisesti 
18 tutkintaa omaan ja toimittajien 
toiminnan tapahtumiin. Tyypillisin 
tutkittava oli luvaton toimi tai 
kaivu kaasulinjalla. Käytämme 
tutkinnoissa hyväksi 5 x miksi 

menetelmää.

Työsuojelutoimikuntaan kuuluu 
työsuojeluvaltuutettu, HRpäällikkö 
ja työsuojelupäällikkö. Työsuojelu
toimikunta kokoontui säännöllisesti 

Kohti hiilineutraaliutta
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Toimitusvarmuus on 
kunniaasiamme. 
Tärkein tavoitteemme 
sillä saralla on nolla 
suunnittelematonta 
toimituskatkoa.

– Janne Grönlund, 
johtaja, siirtoalusta 
ja asiakkaat

Turvallisuuskampanja
Talvella 2020 aloitimme turvallisuuskam-
panjan, jonka tavoitteena on vähentää 
kaasuputkiston vaikutusalueella tapahtuvia 
luvattomia toimia. Työskentely on kielletty 
5 metriä lähempänä kaasuputkea ilman 
putkenomistajan lupaa. Julkaisimme verkko-
kursseja ohjaamaan turvalliseen työskentelyyn 
sekä kartta.gasgrid.fi- kartta palvelun, jossa 
näkyy kaasuputken sijainti ja siihen liittyvät 
varoalueet. Lisäksi lähetimme 4 000:lle 
maanomistajalle kirjeet ja päivitetyt oppaat 
turvallisesta toimimisesta kaasuputkiston 
varrella. Laadimme myös listan ulkoisissa 
projekteissa huomioitavista kaasuputken 
turvallisuusnäkökohdista.

Case 
Turvallisuus ja toimitusvarmuus

ja käsitteli laajasti henkilöstön työturvallisuus
asioita. Työturvallisuudesta viestitään henki
löstöinfoissa kuukausittain ja tarvittaessa 
sähköpostilla, lisäksi esihenkilöt viestivät 
omissa tiimeissään.

Työturvallisuuden ja työterveyden piiriin kuului 
koko yhtiön henkilökunta. Työturvallisuuden 
seuranta kattaa myös toimittajat. Käytös
sämme on työturvallisuuden johtamiseen 
turvallisuusjärjestelmä, jota käyttää koko 
yhtiön henkilökunta mukaan lukien toimittajat. 
Turvallisuusjärjestelmään kirjattiin 300 turval
lisuushavaintoa, 142 turvallisuustarkastusta ja 
1 410 pikariskien arviointia. Syksyllä aloitimme 
rakentamaan ISO 45001 työterveys ja 
työturvallisuusjärjestelmää, jonka sertifiointi
prosessi suoritetaan keväällä 2021.

Yhtiön tavoite nolla tapaturmaa toteutui 
oman henkilökunnan osalta. Yhtiössä ei 
myöskään todettu yhtään työstä aiheutu
nutta ammattitautia. Toimittajille tapahtui 
yksi lievä ja yksi merkittävä tapaturma, joista 
seurasi yhteensä 10 poissaolopäivää. Toimit
tajien tapaturmataajuus arvioidun tunti
määrän mukaan oli 13,3/miljoona työtuntia. 
Yhtiön ja toimittajien tapaturmataajuus oli 
9,1/miljoona työtuntia perustuen laskentaan 
ja arvioituun tuntimäärään.

Huolehdimme toimitusvarmuudesta
Ylläpidämme kaasunsiirron toimitusvar
muutta valvomalla ja operoimalla järjes
telmää jatkuvatoimisesti sekä toteuttamalla 
suunnitellut huoltotoimenpiteet huolellisesti ja 
ammattitaidolla. 

Toimitusvarmuus on kunniaasiamme, jonka 
haluamme turvata joka hetki. Jatkuva kehi
tystyö parantaa kykyämme tuottaa häiriö
töntä kaasunsiirtopalvelua myös tulevaisuu
dessa. Tärkein toimitusvarmuustavoitteemme 
on nolla suunnittelematonta toimituskatkoa.

Toimitusvarmuus 2020
Yksi Suomen siirtojärjestelmän suurimmista 
muutoksista oli Balticconnectoryhdyspisteen 
käyttöönotto, jolloin Imatran vastaanotto
aseman rinnalle syntyi toinen ulkomaan toimi
tuspiste. Molempien rajapisteiden tekninen 
toimivuus vuonna 2020 oli erinomainen, eikä 
vuoden aikana tapahtuneista teknisistä 
katkoista aiheutunut vaikutusta kaupalliselle 
markkinalle ja kapasiteetin tarjontaan. 
Vuoden aikana ei tapahtunut yhtään suun
nittelematonta toimituskatkoa toimituksissa 
asiakkaille. 

Toteutimme vuoden aikana seitsemän 
suunniteltua toimituskatkoa, joiden toteutus
ajankohta sovittiin yhdessä asiakkaan kanssa. 
Katkojen aikana kaasua jäi toimittamatta 
0,17 GWh. Suunniteltujen toimituskatkojen 
tavoitteena on parantaa kaasunsiirron turval
lisuutta ja toimitusvarmuutta poistamalla 
havaittuja riskitekijöitä.

Tutkimme vuoden aikana yhdeksän siir
toverkon pientä häiriötä, joilla olisi voinut 
pahentuessaan olla vaikutusta kaasun 
toimituksiin. Selvitystyön tavoitteena on 
etsiä tapahtumien juurisyy ja arvioida kuinka 
vastaava voidaan jatkossa välttää.
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Osallistava johtaminen 
ja hyvä yhteishenki

Gasgridin toiminta perustuu avoimuuteen, reiluuteen ja hyvään yhteishenkeen 
yhtiön sisällä ja laajasti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Huippuasian
tuntijoista koostuva henkilöstömme on sitoutunut voimakkaasti työhönsä ja 
yhtiön strategisiin tavoitteisiin. Laadimme Gasgridille yhdessä henkilöstömme 
ja sidosryhmiemme kanssa vuoden 2020 aikana uuden strategian. 

Työ Gasgridissä 
on mielekästä ja 
yhteiskunnallisesti 
merkityksellistä – 
yhtiötämme ajaa 
vahva velvolli
suudentunto asiakkaita, 
sidosryh miämme ja 
yhteiskuntaa kohtaan. 

Turvallisuus, toimitusvarmuus ja 
kustannustehokkuus ovat tärkeimpiä 
toimintaperiaatteitamme, jotka 
korostuvat kaikessa tekemisessä ja 
päivittäisessä johtamisessa. 

Tavoittelemme edelläkävijyyttä 
hyvässä johtajuudessa sekä henki
löstön kehittymisessä ja hyvinvoin
nissa. Johtamisen ja esihenkilötyön 
tavoitteena on tasapuolinen, 
tavoitteellinen hyvien johtamis
periaatteiden mukainen johtaminen. 
Viestimme yhtiön asioista avoimesti 
ja läpinäkyvästi. Yksilön ajatuksia ja 
mielipiteitä kuunnellaan ja niitä pyri
tään hyvällä tavalla myös kyseen
alaistamaan. Yhtiömme on henki
löstömäärältään pieni, jolloin meistä 
jokaisella on mahdollisuus ja vastuu 
osallistua yhtiön kehittämiseen ja 

kehittyä henkilökohtaisesti haasta
vien työtehtävien parissa. 

Määrittelimme vuoden 2020 aikana 
yhdessä gasgridiläisten kanssa 
toimintamme arvot kutsumalla eri 
yksiköistä vapaaehtoisia niiden 
määrittelytyöhön. Olemme sen 
jälkeen integroineet arvomme 
osaksi yhtiön johtamisjärjestelmää 
ja arvojen toteutumista seurataan 
sekä tiimeissä että henkilökoh
taisella tasolla. Arvot käydään 
myös läpi osana perehdytystä. 
Sitoutuminen arvoihin näkyy arjen 
teoissa ja yhtiön johtoryhmä vastaa 
loppukädessä arvojen ja kulttuurin 
toteutumisesta ja jalkautumisesta.

Arvomme löytyvät verkkosi
vuiltamme sekä suomeksi että 
englanniksi.

Tuemme aktiivisesti 
osaamisen kehittämistä 
Pyrimme luomaan tehokkaat 
toiminta edellytykset henkilöstön 
menestymiselle työssään. Tämä 
tarkoittaa muun muassa oikeu
denmukaista ja tasaarvoista 
kohtelua, hyvien työolosuhteiden 
järjestämistä ja tukea jatkuvaan 
oppimiseen. 

Henkilöstömme ammattitaidon 
ja osaamisen kehittäminen on 
systemaattista. Panostamme 
esihenkilötyöhön ja tarjoamme 
henkilöstöllemme mahdollisuuksia 
kehittyä, kasvattaa osaamista 
ja kouluttautua. Jatkuva paran
taminen on määritelty osaksi 
toimintaprosessejamme.

Turvallisuus ja toimintavarmuus
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Hyvällä esihenkilötyöllä voidaan varmistaa, 
että jokainen gasgridiläinen saa kehittää 
ammattitaitoaan haastavissa ja vastuullisissa 
työtehtävissä. Oppimismahdollisuuksia lisä
tään myös työnkiertojärjestelyin.

Ensimmäisenä toimintavuotenamme järjes
timme henkilöstöllemme koulutuksia liittyen 
turvallisuuteen ja toimintaperiaatteisiin, 
toimintajärjestelmään ja yhtiön käytössä 
oleviin tietojärjestelmiin. Huomioimme 
maailmanlaajuisen pandemian järjestämällä 
psykologin luennon resilienssistä ja palautu
misesta muutostilanteissa, fysioterapeutin 
luennon etätyön ergonomiasta ja esihenki
löille koulutusta etätyön johtamisen keinoista. 
Lisäksi järjestimme keväällä ja syksyllä kaksi 
henkilöstön yhteistä kehittämispäivää, joissa 
käsittelimme mm. strategiaa ja arvoja.

Gasgridin henkilöstömäärä kasvoi vuonna 
2020 viidellä uudella työntekijällä. Energia
murros edellyttää yhtiössä tulevina vuosi
nakin uutta osaamista. Strategian myötä 
muutokset painottuvat yhtiön kasvavaan 
rooliin osana hiilineutraalia energiajärjes
telmää. Henkilöstön keskimääräinen vaihtu
vuus oli yhtiön ensimmäisenä toimintavuonna 
2,4 %. Vuoden lopussa Gasgridissä työskenteli 
42 henkilöä. 

Henkilöstön hyvinvointi
Henkilöstöllämme on käytettävissään moni
puoliset työterveys ja hyvinvointipalvelut, 
joissa painotetaan erityisesti ennaltaeh
käisevän työterveyshuollon merkitystä. Yhtiö, 
työterveyshuolto ja työntekijä edistävät 

yhdessä työn ja työympäristön terveellisyyttä 
ja turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä työuran 
eri vaiheissa sekä työyhteisöjen toimintaa 
erityisesti muutostilanteissa. Työterveyshuolto 
on vuoden 2020 aikana toteuttanut työpaik
kaselvityksen yhtiön jokaisen toimipisteen 
työolosuhteista. Myös työsuojelutoimikunta 
on kokoontunut aktiivisesti käsittelemään 
työpaikan yhteisiä asioita.

Tarjoamme henkilöstöllemme etuna mahdol
lisuuden liittyä jäseneksi sairausvakuutus
kassaan, joka myöntää sairausvakuutuslain 
mukaisia etuuksia ja lisäetuuksia edistäen ja 
tukien jäsenistön terveyttä ja työkykyisyyttä. 
Yhtiön siirryttyä koronapandemian myötä 
laajaan etätyön tekemiseen, päivitimme 
myöskin henkilöstön vakuutukset kattamaan 
lakisääteisten vastuiden lisäksi laajasti erilaisia 
vaaratilanteita etätyössä.

Toimimme Gasgridillä varhaisen välittämisen 
mallin mukaisesti kiinnittämällä huomiota 
siihen, että havaitsemme mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa mahdolliset huoles
tumista aiheuttavat asiat henkilöstön työ ky
vyssä. Lisäksi päihdeohjeessamme on luotu 
pelisäännöt siihen, miten päihteisiin liittyviä 
ongelmia ehkäistään ja miten niihin puututaan 
jämäkästi ja välittömästi niiden ilmetessä. 

Kehitämme hyvää työilmapiiriä osana työyh
teisön kehittämistoimintaa ja huolehdimme 
siitä, että kukaan ei joudu häirinnän kohteeksi. 
Työnantajan tietoon tuleviin häirintätapauksiin 
suhtaudutaan vakavasti ja yhtiössä ryhdytään 
tarvittaviin toimenpiteisiin häirinnän lopetta
miseksi ja estämiseksi.

Säännölliset henkilöstökyselyt 
Tavoitteenamme on tarjota henkilöstölle 
kokonaisvaltaisesti terveellinen ja turval-
linen työ sekä ympäristö ja ilmapiiri. 
Toteutamme puolivuosittain henkilöstö-
kyselyt, joissa mitataan yhtiön suunnan 
ja tavoitteiden sekä oman tehtävän 
ja tavoitteiden selkeyttä, johtamista, 
esihenkilötyötä ja työhyvinvointia. 
Viimeisin keskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,2 
nousten hieman vuoden ensimmäisestä 
kyselystä (4,1). Vastaajien osuus henki-
löstöstä oli noin 83 prosenttia.

Case 

Tuemme henkilöstön virkistäytymistä ja 
liikunta ja kulttuuritoimintaa virikeedulla, 
jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden 
hyvinvointia ja työkykyä innostaen henkilö
kuntaa huolehtimaan omasta fyysisestä 
ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Lisäksi koko 
työyhteisölle tarjottavat tilaisuudet ja erilaiset 
työkykytempaukset ovat tärkeitä yhteisölli
syyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi. Syksyllä 2020 yhtiö järjesti 
henkilöstölle arkiliikuntahaasteen tukemaan 
vireyttä ja jaksamista pimeän syksyn läpi. 
Haasteeseen osallistui henkilöstöä laajasti 
koko organisaatiosta.

Gasgrid tarjoaa henkilöstölleen kilpailu
kykyisen palkan etuineen ja mahdollistaa 
joustavan työnteon, joka edesauttaa työ ja 
vapaaajan tasapainottamista. 

Monimuotoisuus ja 
yhdenvertaisuus työyhteisössä
Yhtiön johtoryhmässä on yksi nainen ja kolme 
miestä. He kaikki kuuluvat 30–50vuotiaiden 
ikäluokkaan. Yhtiön hallituksen jäsenistä 
60 % on naisia ja 40 % miehiä. Neljä heistä 
kuuluu yli 50vuotiaiden ikäluokkaan ja yksi 
30–50vuotiaiden ikäluokkaan.

Vuonna 2020 henkilöstöstä 29 % oli naisia 
ja 71 % miehiä. Esihenkilöroolissa toimi 11 
henkilöä, joista naisten osuus 18 % ja miesten 
82 %. Henkilöstön sukupuolijakaumaa selittää 
olennaisimpien koulutusalojen lähtökohtainen 
miesvaltaisuus.

Osallistava johtaminen ja hyvä yhteishenki
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Gasgridin ikäjakauma on jokseenkin tasainen. 
Yhtiön henkilöstön keskiikä oli noin 45 vuotta 
ja ikäjakauma oli 28–60 välillä. Valtaosa 
henkilöstöstä sijoittui ikähaarukkaan 30–50 

vuotiaat (62 %). Koulutukseltaan henkilös
tömme on enimmäkseen korkeakoulutettuja, 
mutta tutkinnot vaihtelevat opistotasolta 
tutkijatasolle asti.

41 yhtiön työntekijää oli toistaiseksi voimassa
olevassa työsuhteessa yhtiöön. Määrä
aikaisessa työsuhteessa oli yksi henkilö. 
Määräaikaisia työsuhteita käytetään yhtiössä 
ainoastaan esimerkiksi kesätöissä, sijaisuuk
sissa tai muissa väliaikaisissa projektiluontoi
sissa tarpeissa. 

Kaikki työntekijämme työskentelivät vuonna 
2020 kokoaikaisissa työsuhteissa eikä osa 
aikaisia ollut. Maakaasuvalvomossa vuo ro
teknikot työskentelivät 12tunnin keskeyty
mättömissä vuoroissa paikallisen sopimuksen 
mukaisesti (6/42 henkilöä, 14 %). 

Olemme ulkoistaneet osan toiminnoistamme 
palveluntuottajille. Näitä ovat muun muassa 
kunnossapito, ITpalvelut, palkanlaskenta ja 
viestintä. 

Gasgridin henkilöstöpolitiikka, sisäiset ja 
ulkoiset toimintatavat sekä johtamis ja 
toimintamallit perustuvat yhdenvertaisuu
teen ja sukupuolten väliseen tasaarvoon. 
Jokainen gasgridiläinen edistää omalta 

31. 12. 2020
Toistaiseksi voimas-
saolevat työsuhteet

Määräaikaiset 
työsuhteet Yhteensä

Naiset
Kymenlaakso 4 1 5
Uusimaa 6 0 6
EteläKarjala 1 0 1
Yhteensä 11 1 12

Miehet
Kymenlaakso 23 0 23
EteläKarjala 1 0 1
Uusimaa 6 0 6
Yhteensä 30 0 30

Työsuhteiden laatu

Osallistava johtaminen ja hyvä yhteishenki

Naiset Miehet

31. 12. 2020 Toimihenkilöt
Yl. toimihenkilöt  

ja johto Toimihenkilöt
Yl. toimihenkilöt  

ja johto Yhteensä
Henkilöstö 2 10 6 24 42
Alle 30vuotiaat 0 1 0 1 2
30–50vuotiaat 0 7 3 18 28
Yli 50vuotiaat 2 2 3 5 12
Määräaikaiset työsuhteet 1 0 0 0 1
Toistaiseksi voimassaolevat työsuhteet 1 10 6 24 41
Vuorotteluvapaata käyttäneet 0 0 0 0 0
Vanhempainvapaita käyttäneet 0 0 1 2 3

Henkilöstöjakauma
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osaltaan tasaarvon ja oikeudenmukai
suuden toteutumista arjessa. Tasaarvo ja 
yhdenvertaisuustyön lähtökohtana ja tavoit
teena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä eriar
voisuutta ylläpitäviä tai lisääviä rakenteita, 
ilmaisuja ja toimintoja sekä edistää tasa
arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa yhtiön 
toiminnassa. Yhdenvertaisuus on perusoikeus 
eikä Gasgridillä hyväksytä syrjintää millään 
perusteella. 

Jokainen gasgridiläinen 
saa kehittää ammatti
taitoaan haastavissa ja 
vastuullisissa työtehtävissä. 

– Juuli Nyholm, 
henkilöstöpäällikkö

Osallistava johtaminen ja hyvä yhteishenki

Päätöksenteon ja sen valmistelun läpinäky
vyys, avoimuus ja osallistavuus Gasgridissä 
tukee tasaarvotyötä. Henkilöstöllämme on 
yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa omaa 
työtä koskevaan päätöksentekoon. Yhteisillä 
ohjeilla edistämme yksiköiden välistä tasa
arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Gasgridin ensimmäinen toimintavuosi on ollut monella tapaa uniikki. Yksi muuttujista on ollut koronavirustilanne, jonka 
takia edes yhteistä henkilöstökuvaa ei ole voitu ottaa. Järjestimme henkilöstöinfossamme spontaanin Teamskuvauksen 
korvaamaan tätä puutetta. Toivottavasti pääsemme kokoontumaan yhdessä taas pian!
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Raportointiperiaatteet

Gasgridin vuosikertomus kattaa koko 
 Gasgridkonsernin tiedot. Raportoinnissa on 
huomioitu myös valtion omistajaohjauksen 
periaatepäätöksen vaatimukset yritysvastuu
raportoinnille. Tilinpäätös on laadittu Suomen 
kirjanpitolain mukaisesti ja noudattaen 
kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toiminta
kertomuksen laadinnasta. 

Ympäristötiedot kattavat kaikki Gasgridin 
toiminnot, tuotteet ja palvelut sekä yhtiön 
operatiivisen toiminnan mukaiset päästöt ja 
kulutustiedot. Kasvihuonekaasupäästöissä 
on huomioitu sekä metaani että hiilidioksidi
päästöt. Metaanin ilmastonlämmitys
potentiaalina (GWP) on käytetty lukua 28, 
mikä vastaa tilastokeskuksen ja IPCC:n 
viidennen arviointiraportin julkaisemaa 
tietoa. Ympäristötiedot ovat samoja tietoja, 
mitkä on toimitettu valvoville viranomaisille 
ympäristölupakohteista. Päästölupakohteiden 
hiilidioksidipäästöt on varmennettu tammi
kuussa 2021. 

Sosiaaliset indikaattorit sisältävät Gasgridin 
henkilöstötiedot, joita hallitaan HRjärjestel
mässä. Henkilöstökyselyiden kevään ja syksyn 
tiedot on kerätty Lyytikyselyjärjestelmän 
kautta ja tulokset on tallennettu henkilöstön 
yhteiseen käyttöön dokumenttienhallinta
järjestelmään. Turvallisuusluvut sisältävät 
tapaturmien lukumäärät oman henkilöstön ja 
toimittajien osalta. Tapaturmat, havainnot ja 

pikariskien tiedot kerätään turvallisuustieto
järjestelmään ja projektien riskien arvioinnit 
dokumenttienhallintajärjestelmään. Tapa
turmataajuusluvut sisältävät oman henkilö
kunnan työtuntimäärät, mutta toimittajien 
työtuntimäärät ovat arvioituja. 

Raportoinnin kokonaisuus ja valitut indikaat
torit on määritetty Gasgridin syksyllä 2020 
suorittaman vastuullisuuden olennaisuusa
nalyysin pohjalta. Gasgridin vastuullisuus
ohjelman jokaisesta teemasta on mukana 
olennaisuusanalyysin mukaan tärkeimpiä 
tunnuslukuja. Valitut standardit on lueteltu 
GRIsisältötaulukossa. Raportti on valmisteltu 
noudattaen soveltuvin osin GRI:n Core 
raportointiviitekehystä ja valittuja tunnuslu
kujen standardeja. Lukujen laskenta raja on 
Gasgridkonsernin toiminta, ellei muuta ole 
erikseen mainittu. Mahdolliset raportointi
poikkeamat GRIstandardeista on kirjattu 
GRIsisältötaulukkoon. Raportti on Gasgridin 
ensimmäinen vuosikertomus, koska toimin
tamme alkoi 1. 1. 2020. Raportointi periodi 
on 1. 1. 2020–31. 12. 2020. Vuosikertomus 
julkaistaan vuosittain. Luvuissa ei ole kolmen 
vuoden historiaa vaan tiedot sisältävät vain 
yhden vuoden luvut yhtiön ensimmäiseltä 
toimintavuodelta. Vuosikertomus on julkaistu 
sähköisessä muodossa yhtiön verkko
sivuilla 31. 3. 2021 suomeksi ja englanniksi. 
GRI sisältölistaus on kuvattu erillisessä GRI 
sisältöindeksissä. Vastuullisuusraportille ei ole 
suoritettu ulkopuolista varmennusta. Kunkin 
osaalueen aineiston tuottaja on huomioinut 
GRIsisältövaatimukset. 

Gasgrid Finland Oy:n vuosi
kertomus sisäl tää vastuullisuus
raportin ja tilinpäätöksen yhdessä 
integroidussa raportissa. 

Raportin yhteystiedot:

Gasgrid Finland Oy
Keilaranta 19 D, 02150 Espoo
info@gasgrid.fi

Olli Sipilä, toimitusjohtaja
olli.sipila@gasgrid.fi

Virve Wright, viestintäjohtaja
virve.wright@kreab.com

Minna Tolonen, vastuullisuuspäällikkö
minna.tolonen@gasgrid.fi

Ihmiset
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Tulokset lukuina

Raportointiperiaatteet

GRI 403-9
Työhön liittyvät tapaturmat 2020 Gasgrid Urakoitsijat
Poissaoloon johtaneet tapaturmat 0 2
Kuolemantapaukset 0 0
Tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden 0 13,3*

* Urakoitsijoiden tuntimäärät on arvioitu

GRI 102-8

Työsuhteiden laatu 31. 12. 2020

Toistaiseksi 
voimassa olevat 

työsuhteet
Määräaikaiset 

työsuhteet Yhteensä
Naiset Kymenlaakso 4 1 5
Naiset Uusimaa 6 0 6
Naiset EteläKarjala 1 0 1
Naiset yhteensä 11 1 12

Miehet Kymenlaakso 23 0 23
Miehet EteläKarjala 1 0 1
Miehet Uusimaa 6 0 6
Miehet yhteensä 30 0 30

GRI 305-1

Suorat kasvihuonekaasupäästöt, t CO2 e 2020
Suorat kasvihuonekaasupäästöt 7 729*

Biogeeniset päästöt 0
* Kasvihuonekaasut sisältävät metaani ja hiilidioksidipäästöt. Metaanin lämmityspotentiaali (GWP) on 28. 

GRI 302-1
Energian kulutus, GWh 2020
Fossiiliset polttoaineet 19,1
Uusiutuvat polttoaineet 0
Ostolämpö 23
Ostosähkö 23,7
Myyty energia 0
Energiankulutus yhteensä 65,8

Naiset Miehet

Henkilöstöjakauma 31. 12. 2020
Toimi-

henkilöt

Yl. 
toimihenkilöt  

ja johto
Toimi-

henkilöt

Yl. 
toimihenkilöt  

ja johto Yhteensä
Henkilöstö 2 10 6 24 42
Alle 30vuotiaat 0 1 0 1 2
30–50vuotiaat 0 7 3 18 28
Yli 50vuotiaat 2 2 3 5 12
Määräaikaiset työsuhteet 1 0 0 0 1
Toistaiseksi voimassaolevat 
työsuhteet 1 10 6 24 41
Vuorotteluvapaata käyttäneet 0 0 0 0 0
Vanhempainvapaita käyttäneet 0 0 1 2 3

GRI 302-2
Energiaintensiteetti, GWh/siirretty kaasu TWh 2020

2,6*

* Sisältää kaiken Gasgridin energiankulutuksen, polttoaineet, lämmön ja sähkön
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GRIsisältöindeksi

Tulokset lukuina

GRI-sisältövertailu Sijainti Lisätiedot

GRI 102: Yleiset tiedot

Organisaatioprofiili
1021 Organisaation nimi Gasgrid Finland Oy
1022 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Asiakkaat ja palvelut, s. 10–11 
1023 Pääkonttorin sijainti Gasgrid lyhyesti, s. 2
1024 Toimintamaat Gasgrid lyhyesti, s. 2 
1025 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä, s. 38–41 
1026 Markkinaalueet Asiakkaat ja palvelut, s. 10–11, Markkinoiden kehitys, s. 12–13 
1027 Organisaation koko Asiakkaat ja palvelut, s. 10–11, Markkinoiden kehitys, s. 12–13
1028 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen 

mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
Tulokset lukuina, s. 33

1029 Toimitusketju Asiakkaat ja palvelut, s. 10–11 
10210 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja 

toimitusketjussa
Asiakkaat ja palvelut, s. 10–11, Markkinoiden kehitys, s. 12–13 

10211 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Päivittäinen vastuullisuus, s. 17–19
10212 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten 

toimijoiden periaatteet tai aloitteet
Päivittäinen vastuullisuus, s. 17–19

10213 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Päivittäinen vastuullisuus, s. 17–19
Strategia
10214 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus, s. 3–4
Etiikka
10216 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Visio, missio ja arvot, s. 7
Hallinto
10218 Hallintorakenne Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä, s. 38–41
Sidosryhmävuorovaikutus
10240 Luettelo organisaation sidosryhmistä Asiakkaat ja palvelut, s. 10–11, Päivittäinen vastuullisuus, s. 17–19
10241 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin 

kuuluva henkilöstö
Osallistava johtaminen ja hyvä yhteishenki, s. 28–31

10242 Sidosryhmien määrittely ja valintaperusteet Päivittäinen vastuullisuus, s. 17–19
10243 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Olennaisuus ja keskeiset vastuullisuusteemat, s. 20–21

Toimintaperiaatteet verkkosivuillamme
10244 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja 

huolenaiheet
Olennaisuus ja keskeiset vastuullisuusteemat, s. 20–21
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GRIsisältöindeksi

10245 Konsolidoituun konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Tilinpäätös, s. 50–66
10246 Raportin sisällön määrittely Raportointiperiaatteet, s. 32
10247 Olennaiset näkökohdat Olennaisuus ja keskeiset vastuullisuusteemat, s. 20–21
10248 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportti on yhtiön ensimmäinen.
10249 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja 

laskentarajoissa
Raportti on yhtiön ensimmäinen.

10250 Raportointijakso Raportointiperiaatteet, s. 32
10251 Edellisen raportin päiväys Raportti on yhtiön ensimmäinen.
10252 Raportin julkaisutiheys Raportointiperiaatteet, s. 32
10253 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Raportointiperiaatteet, s. 32
10254 GRIstandardien mukainen raportoinnin kattavuus Raportti on tehty soveltuvin osin 

GRIstandardien Corelaajuuden 
mukaisesti. 

10255 GRIsisältövertailu GRIsisältövertailu, s. 34–36
10256 Reportoinnin varmennus Raportille ei ole tehty ulkopuolista 

varmennusta

GRI 103: Johtamistavan kuvaus

1031 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Raportointiperiaatteet, s. 32
1032 Johtamismallin komponentit Osallistava johtaminen ja hyvä yhteishenki, s. 28–31 

Raportointiperiaatteet, s. 32
1033 Johtamismallin arviointi Päivittäinen vastuullisuus, s. 17–19

GRI 200: Taloudelliset standardit

2011 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja 
jakautuminen

Tuotamme taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme, s. 22

2014 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Tuotamme taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme, s. 22
2053 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei korruptiotapauksia 

raportointikaudella.

GRI-sisältövertailu Sijainti Lisätiedot
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GRI-sisältövertailu Sijainti Lisätiedot

GRI 300: Ympäristövaikutukset

Energia
3021 Organisaation oma energiankulutus Hiillineutraali yhteiskunta, s. 24–25, Tulokset lukuina, s. 33 
3023 Energiaintensiteetti Hiillineutraali yhteiskunta, s. 24–25, Tulokset lukuina, s. 33 
Päästöt
3051 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Hiillineutraali yhteiskunta, s. 24–25, Tulokset lukuina, s. 33 

GRI 400: Sosiaaliset vaikutukset

Työllistäminen
4011 Uudet ensi kertaa aloittaneet työsuhteet Osallistava johtaminen ja hyvä yhteishenki, s. 28–31,  

Tulokset lukuina, s. 33
Työterveys ja turvallisuus
4032 Vaaran tunnistaminen, riskinarviointi ja  

tapaturmien tutkinta
Turvallisuus ja toimintavarmuus, s. 26–27 

4034 Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja  
viestintä työterveydestä ja turvallisuudesta

Osallistava johtaminen ja hyvä yhteishenki, s. 28–31

4038 Työterveyden ja turvallisuuden johtamisjärjestelmän 
piirissä oleva henkilöstö

Osallistava johtaminen ja hyvä yhteishenki, s. 28–31

4039 Työtapaturmat Turvallisuus ja toimintavarmuus, s. 26–27 Laskentarajassa myös toimittajat.
Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
4051 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Osallistava johtaminen ja hyvä yhteishenki, s. 28–31 
Asiakkaiden yksityisyydensuoja
4181 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja 

asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset
Ei tapahtumia raportointijaksolla.

Gasgridin omat tunnusluvut

Oma mittari Tasapuolinen kohtelu markkinalla Markkinoiden kehitys, s. 12–13 
Oma mittari Toimitusvarmuus Turvallisuus ja toimintavarmuus, s. 26–27 
Oma mittari Valmius poikkeustilanteissa Turvallisuus ja toimintavarmuus, s. 26–27 

GRIsisältöindeksi
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Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 

OrganisaatiorakenneJohdanto
Gasgrid Finland Oy on valtion kokonaan 
omistama kaasun siirron järjestelmävas
taava Suomessa. Gasgrid Finland tuottaa 
asiakkailleen turvallista, luotettavaa ja 
kustannustehokasta kaasunsiirtopalvelua ja 
edistää aktiivisesti kaasumarkkinoiden kehi
tystä. Yhtiön tavoitteena on olla läpinäkyvä 
ja luotettava yritys, joka toimii vastuullisesti 
tukien yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineut
raaliutta kaasumaisilla polttoaineilla.

Gasgrid Finlandin päätöksenteossa ja hallin
nossa noudatetaan aina kulloinkin voimassa 
olevaa osakeyhtiölakia, maakaasumarkkina
lakia, lakia maakaasun siirtoverkon haltijan 
eriyttämisestä ja erityislakia energiahuollon 
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista. Gasgrid Finland 
noudattaa myös kulloinkin voimassa olevaa 
valtion omistajaohjauspolitiikkaa.

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Yhtiökokous

Hallitus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Gasgrid Finland noudattaa soveltuvin osin 
Arvopaperimarkkinayhdistyksen pörssi
yhtiöille laatimaa hallinnointikoodia, joka on 
saatavilla www.cgfinland.fi. Merkittävimmät 
poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat 
siitä, että Gasgrid Finlandilla on vain yksi 
omistaja,  Suomen valtio. Lisäksi valtio on 
määritellyt valtion omistajapolitiikkaa koske
vassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
osan suosituksiin sisältyvistä asioista, joten 
hallinnointikoodin noudattaminen kaikilta osin 
ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista.

Hallinnointi
Yhtiön hallinnointia ohjaa yhtiöjärjestys sekä 
Gasgrid Finlandin hallituksen ja johtoryhmän 
hyväksymät toimintaperiaatteet, ohjeet ja 
menettelytavat.

Tilintarkastaja

Sisäinen tarkastus

/ / / /
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Yhtiökokous
Yhtiökokous on Gasgrid Finlandin ylin 
päättävä elin. Yhtiökokous vahvistaa 
tilinpäätöksen, päättää voitonjaosta ja 
valitsee tilintarkastajan ja yhtiön hallituksen, 
valitsee hallituksen puheenjohtajan, päättää 
hallituksen palkitsemisesta sekä päättää 
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiö
kokous käsittelee palkitsemispolitiikan sekä 
yhtiön vastuullisuusohjelman.

Gasgrid Finlandin osakkeet jakaantuvat 
kahteen lajiin: Aosakkeisiin ja Kosakkeisiin. 
Asarjaan kuuluva osake tuottaa yhtiöko
kouksessa äänestettäessä yhden äänen ja 
Ksarjaan kuuluva osake kymmenen ääntä. 
Osakkeenomistajat eivät ole asettaneet 
nimitystoimikuntaa.

Yhtiön toiminta on käynnistynyt 1. 1. 2020, 
minkä takia varsinaista yhtiökokousta ei 
ensimmäisenä toimintavuonna pidetty. 
Osakeyhtiölain mukaisella osakkeenomis
tajien yksimielisellä päätöksellä Gasgrid 
Finlandin hallitukseen on valittu 1. 1. 2020 
alkaen KaiPetteri Purhonen (hallituksen 
puheenjohtaja), Päivi Nerg ja Asta 
SihvonenPunkka. Lisäksi hallitusta on 
osakkeenomistajien päätöksellä täydennetty 
18. 9. 2020. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin 
tässä yhteydessä Jero Ahola ja Saija Kivinen. 

Hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajat valitsevat jäsenet halli
tukseen yhtiökokouksessa. Tavoitteena on 
varmistaa hallituksen monimuotoisuus ja eri 
sukupuolten edustus hallituksessa. Hallituksen 
monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoiminnan 
tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen jäse
nillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä 
kokemus ja osaaminen yhtiön liiketoiminnan 
sekä yhteiskunnallisen roolin eri osaalueilta. 
Lisäksi hallituksen monimuotoisuuden arvioin
nissa huomioidaan valtion omistajaohjauksen 
asettamat tasaarvotavoitteet. Vuonna 2020 
Gasgrid Finlandin hallituksen jäsenistä oli 
60 % naisia ja 40 % miehiä.

Hallituksen kokonaisarvioinnin perusteella 
kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia 
Gasgrid Finlandista. Hallituksen jäsenen 
muuta riippumattomuutta arvioidaan erityi
sesti maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyt
tämisestä annetun lain riippumattomuuskri
teerien pohjalta. Täten hallituksen jäsenillä 
ei saa olla suoraa tai välillistä määräysvaltaa 
tai huomattavaa vaikutusvaltaa maakaasun 
tai sähkön tuotantoa tai toimittamista harjoit
tavassa yrityksessä. Hallituksen jäsenten on 
toimitettava hallitukselle riittävät tiedot, jotta 
hallitus voi arvioida jäsentensä riippumatto
muutta, ja ilmoitettava hallitukselle muutok
sista näissä tiedoissa.

Gasgrid Finland ei ole liiketoimintansa 
laajuuden vuoksi perustanut hallituksen 
valiokuntia kuten tarkastus, palkitsemis 
tai nimitysvaliokunta. Gasgrid Finland 
 integroi näiden valiokuntien tehtävät osaksi 
hallituksen vuosittaista johtamisprosessia, 
jotta näille valiokunnille osakeyhtiölain ja 
hallinnointikoodin nojalla annettuja tehtäviä 
voidaan johtaa asianmukaisesti.

Hallituksen toimintatapa
Gasgrid Finlandin hallitus vastaa omistaja
ohjauksen ohjeiden ja hallintoperiaatteiden 
noudattamisesta sekä yhtiökokouksen 
päätösten toimeenpanosta. Hallituksen 
tavoitteena on parantaa yhtiön strategisia 
kyvykkyyksiä sparraamisella, tiedon jakami
sella ja jäsenten osaamistaustojen hyödyn
tämisellä. Hallituksen toimintatapaan kuuluu 
myös oman työnsä arviointi ja kehittäminen 
vuosittain. 

Työtavan mukaisesti hallituksen keskeiset 
tehtävät ovat:

•  Päättää Gasgrid Finlandin strategiasta

• Hyväksyä strategian pohjalta 
laadittu vuosittainen budjetti ja 
toimintasuunnitelma

• Valvoa budjetin ja toimintasuunnitelman 
toteuttamista

• Seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja 
tästä laadittuja ennusteita

• Sparrata ja valvoa yhtiön liiketoiminnan 
kehitystä ja johtamista

• Nimittää ja vapauttaa tehtävästään yhtiön 
toimitusjohtaja 

• Hyväksyä yhtiön organisaatio ja johto
ryhmän kokoonpano

• Hyväksyä Gasgrid Finlandin keskeisimmät 
ohjeistukset: Hallinnointiperiaatteet, toimin
taperiaatteet sekä riskienhallintapolitiikan

• Päättää palkitsemispolitiikasta sekä 
toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten 
palkitsemisesta 

• Käydä kahdesti vuodessa läpi yhtiön riskit 
ja niiden hallintaan liittyvät toimenpiteet

• Päättää sisäisen tarkastuksen vuosisuun
nitelmasta sekä käsittellä sisäisen tarkas
tuksen raportit 

• Hyväksyä tilintarkastussuunnitelma, tilin
päätös ja toimintakertomus

• Valmistella yhtiökokoukselle tehtävät 
päätösehdotukset osakeyhtiölain 
mukaisesti

• Hyväksyä selvitys hallinto ja ohjaus
järjestelmästä sekä toimielinten 
palkitsemisraportti 

• Pitää vähintään kerran vuodessa osan 
kokousta ilman toimivan johdon läsnäoloa

• Arvioida kerran vuodessa toimintaansa 
ja työmenetelmiään sekä toimintansa 
tehokkuutta

• Käsitellä muut asiat, jotka hallituksen 
puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai 
toimitusjohtaja on esittänyt otettavaksi 
esityslistalle.

Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä
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Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2020.
Hallituksen jäsenten osallistuminen Kokouksia, kpl
KaiPetteri Purhonen, hallituksen puheenjohtaja 
1. 1. 2020 alkaen 10
Päivi Nerg, hallituksen jäsen 
1. 1. 2020 alkaen 10
Asta SihvonenPunkka, hallituksen jäsen 
1. 1. 2020 alkaen 10
Jero Ahola, hallituksen jäsen 
18. 9. 2020 alkaen 2
Saija Kivinen, hallituksen jäsen 
18. 9. 2020 alkaen 2

hyväksyy johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä 
avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivi
sessa johtamisessa, strategian toteuttami
sessa ja liiketoimintaohjeiden koordinoinnissa. 
Johtoryhmän velvollisuutena on varmistaa, 
että yhtiötä johdetaan tehokkaasti ja se 
toimii tarkoituksensa mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Gasgrid Finlandin yrityskulttuuri ja hallinto
tapa luovat pohjan koko sisäiselle valvonnalla 
ja riskienhallinnalle. Gasgrid Finlandin johto
ryhmä vastaa yhtiön sisäisen valvonnan, riski
enhallinnan sekä raportoinnin järjestämisestä. 

Sisäinen valvonta
Sisäistä valvontaa tehdään koko organisaa
tiossa, ja se kattaa taloudellisen raportoinnin 

Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistui 
säännöllisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja 
sekä hallituksen sihteeri. 

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja johtaa Gasgrid Finlandin 
toimintaa osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitus
johtaja valvoo yhtiön jokapäiväistä johtamista 
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti. Toimitusjohtaja valmistelee halli
tuksen tehtävien hoitoa varten tarvitut tiedot. 
Toimitusjohtajan on myös varmistettava, 
että yhtiön tilinpäätös on lain vaatimusten 
mukainen ja taloudelliset asiat on järjestetty 
huolellisesti. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön 
hallituksen jäsen.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Olli Sipilä. 
Toimitusjohtajalle ei ole nimitetty sijaista.

Johtoryhmä
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimi
tusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää ja hallitus 

ja muun seurannan. Sisäisellä valvonnalla 
tarkoitetaan hallintotoimia, joilla pyritään 
varmistamaan:

• Gasgrid Finlandille asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen

• Resurssien taloudellinen, tarkoituksen
mukainen ja tehokas käyttö

• Operatiivisten riskien hallinta

• Luotettava ja oikea taloudellinen ja muu 
informaatio

• Ulkoisten säännösten ja sisäisten politiik
kojen noudattaminen

• Asiakassuhteisiin liittyvien asianmukaisten 
menettelyjen noudattaminen

• Toiminnan, tiedon ja omaisuuden riittävä 
turvallisuus

• Asianmukaiset tiedonhallintajärjestelmät 
toiminnan tueksi. 

Yhtiön taloudellinen raportointi perustuu 
suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön sekä 
Energiaviraston sääntelyyn eri liiketoimintojen 
kirjanpidollisesta eriyttämisestä. Talousyksikkö 
vastaa taloudellisen raportointiprosessin 
ja suorituksen mittauksen toteutuksesta ja 
määräystenmukaisuudesta. Talousjohtaja 
raportoi säännöllisesti yhtiön toiminnan 
taloudellisista tuloksista ja liiketoiminnan 
ennusteista hallitukselle.

Kuluja, merkittäviä sopimuksia ja inves
tointeja koskevat hyväksymisvaltuudet on 
määritelty eri organisaatiotasoille. Kaasu
markkinatoimintaa koskevat päätökset on 

tehtävä asiantuntevan henkilöstön kanssa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
sääntöjen mukaisesti. Investointien hyväk
synnästä ja seurannasta vastaa johtoryhmä 
hallituksen hyväksymän budjetin mukaisesti 
ja valtuusrajojen puitteissa. Merkittävimmät 
investoinnit toimitetaan erikseen hallituksen 
hyväksyttäväksi.

Riskienhallinta
Riskienhallinta on olennainen osa Gasgrid 
Finlandin liiketoiminnan johtamista ja 
suunnittelemista. Riskienhallinta on osa 
päivittäistä päätöksentekoa, operatiivista 
seurantaa ja sisäistä valvontaa, ja se edistää 
yhtiön asetettuja tavoitteita ja varmistaa 
niiden saavuttamisen.

Liiketoiminnan johtamisen tehokas yhdistä
minen riskienhallintaan perustuu Gasgrid 
Finlandin hallituksen vahvistamaan riskien
hallintapolitiikkaan. Riskienhallintapolitiikan 
tavoitteena on säilyttää riskienhallinta hyvin 
määriteltynä, ymmärrettävänä ja riittävän 
käytännöllisenä prosessina. Riskeistä ja niiden 
kehityksestä raportoidaan säännöllisesti halli
tukselle. Talousjohtaja vastaa, että  Gasgrid 
Finlandin vakuutusturva on riskitasoon 
nähden ajan tasalla.

Riskienhallinnan keskeisin tavoite on 
tunnistaa, arvioida ja seurata riskejä, uhkia 
ja mahdollisuuksia, jotka voivat vaikuttaa 
strategian täytäntöönpanoon ja siihen, miten 
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lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet saavu
tetaan. Erillinen riskitarkastelu sisältyy myös 
merkittävimpiin investointihankkeisiin.

Yhtiöllä on vastuu Suomen yhteiskunnan 
kaasun siirrosta ja siksi toimintaympäristöä 
ja sen muutoksia seurataan riskienhal
lintapolitiikan mukaisessa säännöllisissä 
riskien arvioinneissa. Riskiympäristöä ja siihen 
liittyviä muutoksia arvioidaan ja seurataan 
säännöllisesti osana vuosittaista ja strate
gista suunnittelua. Tunnistetut riskit ja niiden 
hallintakeinot raportoidaan yhtiön johdolle ja 
hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Muut selvityksen tiedot

Sisäinen tarkastus
Yhtiön sisäinen tarkastus on itsenäinen ja riip
pumaton varmistustoiminto, jonka tehtävänä 
on tarkastella ja arvioida yhtiön johtamis ja 
hallinnointiprosessien, sisäisen valvonnan 
organisoinnin, riskienhallinnan sekä johtamis 
ja hallinnointiprosessien asianmukaisuutta ja 
vaikuttavuutta. 

Gasgrid Finland on ulkoistanut sisäisen 
tarkastuksen toiminnot Deloittelle. Sisäinen 
tarkastus suorittaa hallituksen hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti säännölliset tarkas
tukset yhtiön eri toiminnoissa ja arvioi riskien 

hallintaa sekä valvonnan riittävyyttä. Vuonna 
2020 suoritettiin tarkastukset liittyen yhtiön 
kyberturvallisuuteen sekä riskienhallintaan ja 
hallinnointiperiaatteisiin.

Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan 
hallitukselle ja toimitusjohtajalle eikä riip
pumattomana toimintona osallistu yhtiön 
operatiivisiin kehityshankkeisiin. Sisäisellä 
tarkastuksella on valtuudet suorittaa tarkas
tuksia ja saada käyttöön kaikki tarkastuksen 
kannalta olennaiset tiedot.

Lähipiiriliiketoimet
Gasgrid Finlandin lähipiiriin kuuluvat 
konsernin 100 % omistamat tytäryhtiöt, Baltic 
Connector Oy, Gasgrid Finland Services 
Oy ja Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy sekä 
Suomen valtio, Suomen Kaasuverkko Oy ja 
yhtiön ylin johto lähipiireineen. Lähipiiriliike
toimia koskevassa päätöksenteossa Gasgrid 
Finland huolehtii mahdollisten eturistiriitojen 
huomioimisesta eikä lähipiiriin kuuluva osal
listu päätöksentekoon lähipiiriliiketoimesta. 

Vuonna 2020 lähipiiriliiketoimet ovat 
olleet konserniyhtiöiden välisiä sisäisiä 
liiketapahtumia ja ne on toteutettu tavan
omaisin kaupallisin ehdoin. Konsernin 

ulkopuolisten lähipiiriläisten kanssa ei ole ollut 
liiketapahtumia.

Tilintarkastus
Yhtiökokous valitsee Gasgrid Finlandin 
tilintarkastajan. Yhtiön tilintarkastajana on 
tilikaudella 2020 toiminut tilintarkastusyhteisö 
Oy Tuokko Ltd., vastuullisena tilintarkas
tajana KHT Timo Tuokko. Tilintarkastuksen 
palkkiot olivat vuonna 2020 42 tuhatta euroa 
ja ne muodostuivat kokonaisuudessaan 
tilintarkastuspalveluista.
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Hallitus

KaiPetteri Purhonen
Hallitusammattilainen

Hallituksen puheenjohtaja

KTM, s. 1965

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri, 
valtiovarainministeriö

Hallituksen jäsen

MMM, agronomi, s. 1958

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä

Eiriippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Asta SihvonenPunkka
Varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj

Hallituksen jäsen

KTL, MH, s. 1962

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Jero Ahola
Professori, LUTyliopisto

Hallituksen jäsen

TkT, s. 1974

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Saija Kivinen
Lakiasiainjohtaja, Telia Finland

Hallituksen jäsen

OTK, s. 1967

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista
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Johtoryhmä

Olli Sipilä
Toimitusjohtaja

KTM, s. 1978

Janne Grönlund
Johtaja, Siirtoalusta ja Asiakkaat

DI, s. 1986

Asiakkaat, Palvelut, Investoinnit, Käyttö

Anni Sarvaranta
Johtaja, Strategia ja Markkinakehitys

DI, s. 1985

Kaasumarkkinoiden kehitys, Siirtohinnoittelu, 
Strategia, Viestintä

Petri Dahlström
Talousjohtaja

KTM, s. 1970

Talous, HR, lakiasiat, HSEQ, IT

Johto
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Palkitsemisraportti

Corporate Governance -selvitys

Johdanto 
Gasgrid Finland Oy:n palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön liiketoimintastrategiaa, 
pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä arvontuotantoa valtioomistajalle ja yhteiskun
nalle. Gasgridin palkitsemisen lähtökohtana toimivat voimassaolevat valtion omistajapolitiikkaa 
koskevat valtioneuvoston periaatepäätökset. Lisäksi Gasgrid noudattaa Arvopaperimarkkina
yhdistyksen uudistetun hallinnointikoodin palkitsemista koskevia suosituksia sekä laatii näiden 
mukaisesti vuotuisen palkitsemisraportin. Kaikessa palkitsemisessa noudatetaan kohtuulli
suuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita.

Gasgridin varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset 
etuudet vuosittain. Gasgridin hallitus päättää yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten 
palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä tulospalkkiojärjestelmien perusteet. Päätökset 
tapahtuvat yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemispolitiikan puitteissa. 

Gasgrid Finland Oy:n johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta 
luontoisetuineen, sekä tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen aikavälin 
tulospalkkiosta. Gasgrid Finland Oy:ssä lyhyen aikavälin muuttuvan palkitsemisen piiriin kuuluu 
koko henkilöstö, johtoryhmä ja toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenet eivät kuulu pitkän aikavälin 
tulopalkkiojärjestelmän piiriin eivätkä he ole oikeutettuja lisäeläkeetuihin. Yhtiöllä ei ole käytös
sään osakepohjaisia palkkiojärjestelmiä ja palkkiot maksetaan rahakorvauksina.

Vuosi 2020 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi, joten Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosi
tuksen mukaista vertailutietoa palkitsemisen kehittymisestä ei pystytä esittämään.

Hallituksen palkkiot
Hallituksen palkkiot vuonna 2020 EUR
Hallituksen puheenjohtaja 2 000 / kk

600 / kokous
Hallituksen jäsenet 1 000 / kk

600 / kokous

Hallituksessa on ollut vuonna 2020 puheenjohtaja ja neljä jäsentä, joille on maksettu palkkioita 
seuraavasti.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2020 EUR
KaiPetteri Purhonen, hallituksen puheenjohtaja 
1. 1. 2020 alkaen 30 000
Päivi Nerg, hallituksen jäsen 
1. 1. 2020 alkaen 18 000
Asta SihvonenPunkka, hallituksen jäsen 
1. 1. 2020 alkaen 18 000
Jero Ahola, hallituksen jäsen 
18. 9. 2020 alkaen 4 200
Saija Kivinen, hallituksen jäsen 
18. 9. 2020 alkaen 4 200
Yhteensä 74 400

Toimitusjohtajan palkitseminen
Seuraavassa taulukossa on esitetty yhtiön toimitusjohtajan palkitsemiselementit sekä maksetut 
palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet vuonna 2020.

Palkitsemiselementti 2020 Kuvaus EUR
Kiinteä Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen 239 540
Muuttuva tavoitepalkkio Lyhytaikainen kannustinohjelma, 

maksettu
–

Palkitseminen yhteensä 239 540

Vuonna 2020 toimitusjohtajalle maksettu palkitseminen on kokonaisuudessaan muodostunut 
kiinteästä vuosipalkasta. Lisäksi toimitusjohtajalle on vuoden 2020 liiketoiminnan tavoitteiden 
saavuttamisen pohjalta erääntynyt 50 231 euron tavoitepalkkio, joka maksetaan keväällä 2021. 

Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Yhtiön 
irtisanoessa palvelussuhteen irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 
neljän kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lakisääteinen vanhuuseläkeikä.
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Hallituksen toimintakertomus

Konsernin emoyhtiö, Gasgrid 
Finland Oy, on 1. 1. 2020 
perustettu järjestelmävastaava 
kaasujen siirtoverkkooperaattori 
Suomessa. Yhtiön toiminta alkoi, 
kun Suomen kaasumarkkina 
avautui ja siirtoverkkotoiminnot 
eriytettiin Gasum Oy:stä. 
Gasgrid tarjoaa asiakkailleen 
turvallista, luotettavaa ja kustan
nustehokasta kaasujen siirtoa. 
Yhtiö kehittää aktiivisesti ja 
asiakaslähtöisesti siirtoalustaansa, 
palveluitaan ja kaasumarkkinoita 
edistääkseen tulevaisuuden 
hiilineutraalia energia ja 
raakaainejärjestelmää.

Strategia ja arvot
Gasgrid on määritellyt strategiansa ja arvonsa vuoden 2020 
aikana henkilöstöä ja sidosryhmiä laajasti osallistavan prosessin 
avulla. Uudistetun visiomme mukaisesti vuonna 2035 kaasut 
mahdollistavat hiilineutraalin yhteiskunnan Gasgridin tarjotessa 
sille alustan. 

Strategia on ryhmitelty neljän teeman ympärille.

• Tulevaisuuden siirtoalusta: Kehitämme yhtiön menestystekijöitä 
vedyn sekä puhtaiden kaasujen markkinoiden ja sektori 
integraation toteuttamiseksi.

• Asiakaslähtöiset kaasumarkkinat: Haluamme olla Itämeren 
alueen johtava yhtiö kilpailukykyisten ja asiakaslähtöisten 
kaasumarkkinoiden edistämisessä sekä luotettavan, turvallisen 
ja kustannustehokkaan kaasun siirron varmistamisessa.

• Vastuullinen muutosvoima: Rakennamme vaikuttavuutta, 
tunnettuutta ja kumppaniverkostoja ja integroimme 
vastuullisuuden organisaatiomme arkeen laajan muutoksen 
aikaansaamiseksi.

• Kehittyvä toimintamalli: Rakennamme vahvan pohjan hyvin
voivalle, muutoskyvykkäälle ja kehittyvälle organisaatiolle ja 
toimintamallille toteuttaaksemme Vision 2035.

Gasgridin arvot ovat:

• Toimimme yhdessä: Pidämme joukkueena huolta toisistamme 
ja annamme jokaisen olla oma itsensä. Olemme avoimia, 
reiluja, ja meillä on hyvä yhteishenki. Olemme luotettava 
yhteistyökumppani ja meitä on helppo lähestyä.

• Rakennamme tulevaisuutta: Olemme rohkeita ja palamme 
halusta uudistua. Haluamme olla muutoksen suunnannäyttäjä. 
Panostamme kehittämiseen ja annamme tilaa oppimiselle. 
Toimimme läpinäkyvästi ja kohtelemme kaikkia tasapuolisesti.

• Tunnemme vastuumme: Ymmärrämme ja tunnemme toimintakent
tämme. Toimimme vastuullisesti, huolehdimme turvallisuudesta, olemme 
tehokkaita ja ketteriä. Olemme ylpeitä osaamisestamme ja laadukkaasta 
toiminnastamme. Ajamme asiakkaan ja yhteiskunnan etua.

Markkinat ja asiakkaat
Kaasun toimitukset Suomen kaasunkäyttäjille avautuivat kilpailulle 1. 1. 2020 
ja markkinoille onkin tullut tilikauden aikana merkittävä määrä uusia toimi
joita. Gasgrid tuki tätä kehitystä muun muassa aktiivisella markkinadialo
gilla ja organisoimalla asiakastarpeiden tunnistamiseen keskittyneet tukku 
että vähittäismarkkinoiden asiakasfoorumit. Yhtiö myös uudisti kaasun 
siirtohinnoittelumallin. Käyttöönotetussa mallissa asiakkaan maksama 
hinta riippuu siirretyn energian lisäksi eri pituisina hankittujen kapasiteetti
varausten suuruudesta. Tilikauden alussa voimaan tullut hinnasto merkitsi 
samalla huomattavaa laskua asiakkailta veloitettuihin keskimääräisiin 
siirtohintoihin.

Gasgridin siirtoverkossa siirrettiin tilikaudella kaasuja yhteensä 25,4 TWh. 
Ensimmäisen vuosineljänneksen poikkeuksellisen lämmin säätila leikkasi 
yhtiön siirtotuotteiden kysyntää. Toisaalta toisella vuosipuoliskolla energian 
maailmanmarkkinahintojen laskusta johtunut kaasun hyvä kilpailukyky 
verrattuna vaihtoehtoisiin energialähteisiin näkyi ennakoitua korkeampana 
kysyntänä. Koronapandemialla ei ollut merkittävää negatiivista vaikutusta 
yhtiön liikevaihtoon tilikaudella.

Toimintaympäristön kehityksen ja varsinkin yleisen taloustilanteen ennakoi
daan jatkuvan epävarmana koronaviruksen takia myös vuonna 2021.

Siirtoalusta
Gasgridin siirtoinfrastruktuuri toimi luotettavasti ja toimitusvarmuutemme 
oli tilikaudella 100 %. Balticconnectorprojektin käyttöönotto ja liittäminen 
Suomen siirtoinfrastruktuuriin toteutettiin suunnitelman mukaisesti. 

Yhtiö toimi koronapandemiassa valmiussuunnitelmiensa mukaisesti 
ottamalla käyttöön tarvittavat suojautumistoimet siirtoalustan toimitus
varmuuden ja henkilöstön turvaamiseksi sekä perusti valmiusryhmän johta
maan käytännön toimien koordinointia.
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Taloudellinen tulos ja asema
Konsernin liikevaihto oli 126,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 67,9 miljoonaa euroa. Tilikauden 
voitto oli 53,4 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 113,9 miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmius säilyi erin
omaisella tasolla koko vuoden. Konsernin kassavarat 31. 12. 2020 olivat 74,7 miljoonaa euroa.

Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy
Liikevaihto, miljoonaa euroa 126,8 126,9
Liikevoitto, miljoonaa euroa 67,9 67,2
Liikevoitto % 53,6 % 52,9 %
Oman pääoman tuotto % 26,1 % 27,3 %
Omavaraisuusaste % 31. 12. 2020 51,1 % 51,4 %
Omavaraisuusaste % vertailuarvo 1. 1. 2020 34,1 % 46,5 %

Rahoitus
Gasgridillä on kolmen pankin syndikoima rahoituspaketti, mistä on nostettu 160 miljoonan 
euron vaihtuvakorkoinen laina. Tämän lisäksi yhtiöllä on käyttämättä mahdollisuus 25 miljoonan 
euron lisälainan nostoon ja toisaalta 25 miljoonan euron luottolimiitin käyttöön. Yhtiö on tili
kauden aikana päättänyt hyödyntää järjestelyyn kuuluvan ns. optiovuoden ja täten pidentänyt 
paketin voimassaoloaikaa heinäkuulle 2022.

Konserni on tilikaudella keskittänyt rahoituksensa emoyhtiöön ja samassa yhteydessä tulorahoi
tustaan hyödyntämällä lyhentänyt pois Balticconnectorprojektiin liittyvän 40 miljoonaan euron 
pankkilainan ja sekä Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n 1,3 miljoonan välirahoituksen.

Konsernilla oli 31. 12. 2020 voimassa olevia koronvaihtosopimuksia 158 miljoonan euron velka
pääomia vastaava määrä. Sopimukset on luokiteltu kirjanpidossa eisuojaaviksi instrumenteiksi 
ja ne on arvostettu markkinaarvoon tilinpäätöshetkellä. Johdannaissopimuksista on kirjattu 
tilinpäätökseen 0,9 miljoonan euron negatiivisen arvonmuutoksen palautus, joka on esitetty 
rahoitustuotoissa. 

Investoinnit
Investoinnit vuonna 2020 olivat 10,6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet olivat 
Balticconnector projektin loppuunsaattaminen, siirtoverkoston putkistokaasun hankinta sekä 
eräiden automaatiolaitteistojen ja tietojärjestelmien uusiminen. Omien investointien lisäksi 
Gasgrid toteutti asiakkaiden lukuun kaasuputken siirtotöitä esimerkiksi pääkaupunkiseudulle 
rakennettavan RaideJokerin tieltä. Näiden investointien edelleen veloitettu arvo asiakkailta oli 
7,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstö
Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 42 vuonna 2020. Emoyhtiön henkilöstömäärä 
kasvoi tilikaudella siirtoverkkotoiminnan eriyttämiseen liittyvien rekrytointien ja uuden strategian 
mukaisten osaamistarpeiden täyttämisen vuoksi. Toisaalta Balticconnectorhankkeen loppuun 
saattaminen aiheutti projektiyhtiöön liittyvien työtehtävien päättymisen ennakkosuunnitelman 
mukaisesti. Ilman Balticconnectorprojektin päättämiseen liittyvää vaikutusta henkilöstön keski
määräinen vaihtuvuus oli 2,4 prosenttia. 

Työnantajana Gasgrid luo tehokkaat toimintaedellytykset henkilöstön menestymiselle 
työssään. Tämä pitää sisällään muun muassa laadukkaan esihenkilötyön, oikeudenmu
kaisen ja tasaarvoisen kohtelun, hyvien työolosuhteiden järjestämisen ja tuen jatkuvaan 
oppimiseen. Mitatakseen näiden tavoitteiden toteutumista yhtiö on toteuttanut tilikaudella 
kahdesti vertailukelpoisen henkilöstökyselyn. Kaikkien vastausten keskiarvo viimeisimmässä 
kyselyssä oli erinomainen 4,2 asteikolla 1–5 ja koko henkilöstön vastausprosentti oli kyselyssä 
83 %. Kyselyiden tulokset on käyty läpi henkilöstön kanssa ja yhdessä sovittu konkreettisista 
kehitystoimenpiteistä.

Gasgrid on turvallinen työpaikka ja panostaa voimakkaasti ennaltaehkäisevän turvallisuuskult
tuurin luomiseen. Tilikaudella 2020 yhtiö saavutti tavoitteen mukaisen nolla tapaturmaa oman 
henkilöstön keskuudessa. Alihankkijoille sattui vuoden aikana kunnossapito ja projektitöissä 
kaksi poissaoloa vaatinutta tapaturmaa ja yksi liikenneonnettomuus matkalla työkohteeseen. 

Hallituksen toimintakertomus
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Osakkeet ja osakkeenomistajat
Emoyhtiön osakkeet jakaantuvat kahteen lajiin.

Yhtiön osakkeet, kpl

Aosakkeet 50 200 000
Kosakkeet 2 800 001
Yhteensä 53 000 001

Asarjaan kuuluva osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden äänen ja Ksarjaan 
kuuluva osake kymmenen ääntä.

Suomen valtio omistaa 100 % osuuden yhtiön osakekannasta joko suoraan tai välillisesti 
Suomen Kaasuverkko Oy:n kautta. Suomen valtio käyttää yhtiössä määräysvaltaa omista
miensa äänivaltaisempien Kosakkeiden kautta.

Hallinnointi
Osakeyhtiölain mukaisella osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä emoyhtiön hallitukseen 
on valittu 1. 1. 2020 alkaen KaiPetteri Purhonen (hallituksen puheenjohtaja), Päivi Nerg ja Asta 
SihvonenPunkka. Lisäksi hallitusta on osakkeenomistajien päätöksellä täydennetty 18. 9. 2020. 
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin tässä yhteydessä Jero Ahola ja Saija Kivinen. Yhtiön tilin
tarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. Vastuullisena tilintarkastajana toimii 
KHT Timo Tuokko.

Hallitus on 1. 1. 2020 pitämässään kokouksessa nimittänyt Olli Sipilän Gasgridin toimitusjoh
tajaksi. Lisäksi konsernin johtoryhmään kuuluivat vuonna 2020 CFO Petri Dahlström (Talous, 
suorituksen johtaminen ja tuki), SVP Janne Grönlund (Asiakkaat, alusta ja siirto) sekä SVP Anni 
Sarvaranta (Strategia ja markkinakehitys).

Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
Gasgridin hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja valvoo riskienhallintatoimenpiteiden 
riittävyyttä ja toimivuutta. Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän tuella riskienhallintapolitiikan 
noudattamisesta yhtiön jokapäiväisessä päätöksenteossa. Johtoryhmä arvioi säännöllisesti 
riskienhallinnan vuosikellon mukaisesti riskitasoja. Lisäksi osana riskikartoitusta riskeille nimetään 
vastuuhenkilöt, jotka määrittelevät ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja vastaavat toimenpi
teiden toteutuksesta.

Gasgridin riskit on jaoteltu neljään luokkaan: Strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja onnetto
muusriskit. Kartoituksessa kriittisimmiksi osaalueiksi on tunnistettu:

• Keskeiset asiakkaat muodostavat huomattavan osan yhtiön liikevaihdosta ja näiden siirty
minen kilpaileviin energialähteisiin voisi vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen

• Siirtoverkoston fyysinen vika voi aiheuttaa asiakkaille toimituskatkon

• Valmisteverotuksen muutokset mahdollisesti suosivat kaasumaisten energialähteiden 
substituutteja

• Katkos tietoliikenteessä tai järjestelmissä voi vaarantaa kaasun siirtoverkon tai avoimen 
markkinan häiriöttömän toiminnan

• Tasehallinnan ehtojen mukaiset vakuudet eivät riitä kattamaan yksittäisen toimijan vastuita 
ja nämä jäävät koko markkinan vastattavaksi 

• Regulaatiomalliin saatetaan tehdä muutoksia, jotka vaarantavat Gasgridin taloudellisen 
aseman

Gasgrid on tilikauden aikana ulkoistanut sisäisen tarkastuksen toiminnot kumppanille. Sisäinen 
tarkastus suorittaa hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti säännölliset tarkastukset 
yhtiön eri toiminnoissa ja arvioi riskien hallintaa sekä valvonnan riittävyyttä. Sisäinen tarkastus 
raportoi hallitukselle ja toimitusjohtajalle eikä riippumattomana toimintona osallistunut yhtiön 
operatiivisiin kehityshankkeisiin. 

Konsernilla ei ole käynnissä olevia oikeudenkäyntejä tai viranomaismenettelyjä.

Vastuullisuus 
Vastuullisuus on integroitu kaikkeen tekemiseen Gasgridillä. Konserni toimii hyvänä yrityskansa
laisena ja huomioi aina myös yhteiskunnan pitkäjänteisen kokonaisedun liiketoiminnassaan. 

Vuonna 2020 konserni otti käyttöön ja julkaisi vastuullisuusohjelman, joka sisältää neljä paino
pistealuetta: vastuullinen yrityskansalaisuus, ihmiset, toimitusvarmuus ja turvallisuus sekä 
muutos kohti hiilineutraaliutta. Lisäksi Gasgrid toteutti vastuullisuuden olennaisuusanalyysin 
yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Tärkeimmiksi vastuullisuuden teemoiksi sidosryhmät arvioivat 
seuraavat asiat: kaasun toimitusvarmuus, valmius poikkeustilanteissa, henkilöstön ammattitaito 
ja turvallisuus koko toimitusketjussa. 

Gasgrid on linkittänyt tilikauden aikana YK:n Agenda 2030 mukaisen kestävän kehityksen tavoi
teohjelman toimintaansa. Yhtiö on myös laatinut yhteiskuntasitoumuksen, jonka konkreettisena 
toimena vähennetään ja ennaltaehkäistään metaanipäästöjen syntymistä. 

Hallituksen toimintakertomus
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Kaasun siirrossa konserni ehkäisee ympäristön pilaantumista ja noudattaa velvoitteita 
täysimääräisesti sekä edellyttää samoja toimintaperiaatteita myös hankintaketjussa. 
Merkittävimmät ympäristö ja energianäkökohdat yhtiön toiminnassa ovat energian kulutus, 
metaani ja hiilidioksidipäästöt sekä infrastruktuurin rakentamisen aikaiset vaikutukset. Tavoit
teenamme on oman toiminnan päästöjen minimointi rakentamis, käyttö ja huolto ja elin
kaaren loppuvaiheessa, hyvä energiatehokkuus sekä häiriötön toiminta. Gasgrid ennaltaehkäisi 
metaanipäästöjä tehokkaalla operoinnilla ja korjasi metaanin hajapäästöjä systemaattisesti 
sekä valmistautui kehittämään metaanipäästöjen raportointia entisestään.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta
Konserni on perustanut tutkimus, kehitys ja innovaatiotoimintonsa vuoden toisella puoliskolla. 
Työ on alussa painottunut toiminnon organisointiin, kehityskohteiden tunnistamiseen sekä alan 
toimijoiden välisten yhteistyöverkostojen kartoittamiseen. Toiminnan käynnistämisen luonteen 
takia TKIkustannukset olivat merkitykseltään vähäisiä ensimmäisenä vuonna.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä normaalista liiketoiminnasta poikkeavia 
tapahtumia.

Näkymät vuodelle 2021
Konsernin liikevoiton ennustetaan päätyvän välille 56–62 miljoonaa euroa vuonna 2021 (67,9 
miljoonaa euroa vuonna 2020). 

Kaasun kulutuksen vuonna 2021 ennustetaan pysyvän nykyisellä tasollaan. Lisäksi Gasgrid on 
antanut markkinoille ilmoituksen siirtohintojensa pitämisestä vuoden 2020 tasolla. Gasgrid 
jatkaa tilikaudella 2021 toimenpiteitä toteuttaakseen strategiansa mukaisia kehitysohjelmia, 
minkä ennakoidaan nostavan kustannuksia verrattuna tilikauteen 2020.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31. 12. 2020 ovat 98 978 547,67 euroa, josta tilikauden 
voitto on 38 689 760,27 euroa. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 40 miljoonaa euroa ja omaan pääomaan 
jätetään 58 321 959,07 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako 
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön taloudellisessa asemassa 
ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
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Konsernituloslaskelma

Tuloslaskelma

Gasgrid konserni, 1 000 euroa 1.1.–31. 12. 2020
LIIKEVAIHTO 126 832
Liiketoiminnan muut tuotot 379

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana –19 191
Varastojen lisäys (–) tai vähennys (+) –17

Ulkopuoliset palvelut –554
–19 763

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot –3 534
Henkilösivukulut

Eläkekulut –653
Muut henkilösivukulut –251

–4 439

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot –18 544
Konserniliikearvon poistot –552

–19 096

Liiketoiminnan muut kulut –15 968

LIIKEVOITTO 67 946
Rahoitustuotot ja kulut
Muut korko ja rahoitustuotot 891
Korkokulut ja muut rahoituskulut –2 183

–1 292

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 66 654

Tuloverot –9 450
Laskennallisen verovelan muutos –3 589

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 53 615
Konserni on syntynyt emoyhtiön jakautumisella 1. 1. 2020, joten vertailuvuotta 2019 ei pystytä esittämään. 
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Konsernitase

Tase

Gasgrid konserni, 1 000 euroa 31. 12. 2020 1. 1. 2020
Vastaava
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Konserniliikearvo 0 552
Aineettomat oikeudet 2 945 2 971
Muut aineettomat hyödykkeet 2 984 3 652

5 930 7 175

Aineelliset hyödykkeet
Maa ja vesialueet 2 524 3 345
Rakennukset ja rakennelmat 276 108 285 454
Koneet ja kalusto 47 482 18 270
Muut aineelliset hyödykkeet 4 592 4 679
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 258 120 005

337 964 431 752

Pysyvät vastaavat yhteensä 343 894 438 927

Vaihtuvat vastaavat
Vaihtoomaisuus

Aineet ja tarvikkeet 3 231 3 266
Keskeneräiset tuotteet 326 0
Muu vaihtoomaisuus 264 0

3 821 3 266

Saamiset
Pitkäaikaiset

Muut saamiset 63 63
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 17 414 36 198
Muut saamiset 135 14
Siirtosaamiset 14 461 33 225

32 074 69 499

Rahat ja pankkisaamiset 74 708 12 686
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 110 602 85 452

Vastaava 454 496 524 379

Gasgrid konserni, 1 000 euroa 31. 12. 2020 1. 1. 2020
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 10 000 10 000
Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26 313 26 313

Edellisten tilikausien voitto 142 536 144 415
Tilikauden voitto 53 615 –1 879
Oma pääoma yhteensä 232 464 178 849

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 160 000 161 315
Muut velat 0 87 739

Pitkäaikainen yhteensä 160 000 249 054

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 40 000
Ostovelat 5 116 17 191
Muut velat 8 884 10 119
Siirtovelat 16 860 1 582
Laskennallinen verovelka 31 172 27 583

Lyhytaikainen yhteensä 62 032 96 475
Vieras pääoma yhteensä 222 032 345 529

Vastattavaa 454 496 524 379
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Konsernin rahoituslaskelma

Laskelma oman pääoman muutoksista

Gasgrid konserni, 1 000 euroa 1.1.–31. 12. 2020
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tilikauden voitto / tappio 53 615
Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 18 544
Konserniliikearvon poistot 552
Rahoitustuotot ja kulut 1 292
Laskennallisen verovelan muutos 3 589
Tuloverot 9 450

Rahavirta ennenakäyttöpääoman muutosta 87 042

Käyttöpääoman muutos
Vaihtoomaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) –555
Korottomien saamisten lisäys (–) / vähennys (+) 37 426
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (–) –7 970

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 115 943

Maksetut korot liiketoiminnasta –2 068
Saadut korot liiketoiminnasta 16

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 113 891

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –10 555

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA –10 555

Rahoituksen rahavirta –41 315
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA –41 315

RAHAVAROJEN MUUTOS 62 021

Rahavarat tilikauden alussa 12 686
Rahavarat tilikauden lopussa 74 708
Konserni on syntynyt emoyhtiön jakautumisella 1. 1. 2020, joten vertailuvuotta 2019 ei pystytä esittämään.
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Emoyhtiön tuloslaskelma
Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 1.1.–31. 12. 2020
LIIKEVAIHTO 126 944

Liiketoiminnan muut tuotot 333

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana –19 172
Varastojen lisäys (–) tai vähennys (+) –17

Ulkopuoliset palvelut –763
–19 952

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot –3 203
Henkilösivukulut

Eläkekulut –617
Muut henkilösivukulut –269

–4 089

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot –17 745

–17 745

Liiketoiminnan muut kulut –18 341

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 1.1.–31. 12. 2020
LIIKEVOITTO 67 150

Rahoitustuotot ja kulut
Tuotot saman konsernin yrityksiltä 96
Muut korko ja rahoitustuotot 891
Korkokulut ja muut rahoituskulut –2 053

–1 066

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 66 084

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (–) tai vähennys (+) –17 944

Tuloverot –9 450

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 38 690

Yhtiö on syntynyt jakautumalla 1. 1. 2020, joten vertailuvuotta 2019 ei pystytä esittämään. 
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Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2020 1. 1. 2020
Vastaava

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 2 945 2 918
Muut aineettomat hyödykkeet 2 979 3 652

5 925 6 570
Aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet 2 232 2 232
Rakennukset ja rakennelmat 271 965 285 454
Koneet ja kalusto 17 752 18 260
Muut aineelliset hyödykkeet 4 450 4 679
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 166 1 442

303 564 312 067
Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 26 793 26 793
26 793 26 793

Pysyvät vastaavat yhteensä 336 282 345 430

Vaihtuvat vastaavat
Vaihtoomaisuus

Aineet ja tarvikkeet 3 231 3 133
Keskeneräiset tuotteet 326 133
Muu vaihtoomaisuus 264 0

3 821 3 266
Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 17 028 34 905
Lainasaamiset 24 827 0
Muut saamiset 135 0
Siirtosaamiset 15 54

42 006 34 959
Rahat ja pankkisaamiset 72 555 5 104
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 118 381 43 329

Vastaava 454 663 388 759

Emoyhtiön tase
Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2020 1. 1. 2020
Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma 10 000 10 000
Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26 313 26 313
Edellisten tilikausien voitto 33 976 33 976
Tilikauden voitto 38 690 0
Oma pääoma yhteensä 108 979 70 289

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 155 858 137 914

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 160 000 160 000
Muut velat 0 1 247

Pitkäaikainen yhteensä 160 000 161 247

Lyhytaikainen
Velat saman konsernin yrityksille 651 0
Ostovelat 3 550 8 316
Muut velat 8 778 10 065
Siirtovelat 16 847 929

Lyhytaikainen yhteensä 29 827 19 309
Vieras pääoma yhteensä 189 827 180 557

Vastattavaa 454 663 388 759
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Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 1.1.–31. 12. 2020
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tilikauden voitto / tappio 38 690
Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 17 745
Rahoitustuotot ja kulut 1 066
Tilinpäätössiirrot 17 944
Tuloverot 9 450

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 84 895

Käyttöpääoman muutos
Vaihtoomaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) –555
Korottomien saamisten lisäys (–) / vähennys (+) 17 780
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (–) 543

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 102 663

Maksetut korot liiketoiminnasta –1 901
Saadut korot liiketoiminnasta 16
Lainasaamisten lisäys (–) / vähennys (+) –24 731

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 76 047

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –8 597

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA –8 597

Rahoituksen rahavirta 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0

RAHAVAROJEN MUUTOS 67 450

Rahavarat tilikauden alussa 5 104
Rahavarat tilikauden lopussa 72 555

Yhtiö on syntynyt jakautumalla 1. 1. 2020, joten vertailuvuotta 2019 ei pystytä esittämään. 

Emoyhtiön rahoituslaskelma
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1.  Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Gasgrid konsernin muodostavat emoyhtiö, Gasgrid Finland Oy, sekä konsernin 100 % omis
tamat tytäryhtiöt, Baltic Connector Oy, Gasgrid Finland Services Oy ja Suomen Kaasunsiirto
palvelut Oy. 

Vertailukelpoisuus:

Tilikausi 2020 on konsernin ensimmäinen tilikausi. Gasgrid Finland Oy jakaantui Gasum Oy:sta 
1. 1. 2020. Tämän takia tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä näiden liitetietojen vertailu
lukuja ei voida esittää osana konsernitilinpäätöstä. Taseen vertailutietona raportoidaan jakau
tumistase 1. 1. 2020 ja konsernitaseen vertailutietona emoyhtiön jakautumistaseen 1. 1. 2020 ja 
tytäryhtiöiden tilinpäätösten 31. 12. 2019 perusteella laadittu konsernitase.

Arvostus ja jaksotusperiaatteet:

Henkilökunnan pakolliset työeläkkeet on annettu työeläkeyhtiön hoidettavaksi eikä uusia lisäelä
keturvajärjestelyjä ole toteutettu. Muutamalla Gasgridin työntekijällä on edellisiltä työnantajilta 
siirtyneitä poikkeuksellisia eläkeetuja, joiden velvoitteet ovat yritysjärjestelyjen kautta siirtyneet 
kyseisten henkilöiden mukana Gasgridille.

Konsernin koronvaihtosopimukset on luokiteltu eisuojaaviksi instrumenteiksi ja arvostettu tilin
päätöksessä käypään arvoon. Käyvän arvon muutos esitetään tuloslaskelman rahoitustuotoissa 
ja kuluissa.

Konsernilla ei ole olennaisia ulkomaanvaluutan määräisiä liiketapahtumia. 

Muut keskeiset arvostus ja jaksotusperiaatteet on esitetty liitetiedoissa kyseisen erän kohdalla.

Konsernin yhdistely:

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Sisäisen osakkeenomistuksen 
yhteydessä syntynyt konserniliikearvo on poistettu kertapoistona. Konsernin sisäiset liiketapah
tumat sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. Erillistilinpää
töksiin sisältyvä poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu omaan pääomaan ja laskennalli
seen verovelkaan. 

2. Tuloslaskelman liitetiedot

2.1. Liikevaihto
Liikevaihto muodostuu pääasiallisesti kaasun siirtohinnoista, tasepoikkeamamaksuista, syöttö
maksujen tasauksista muiden siirtoverkkooperaattoreiden kanssa sekä verkoston siirtotöiden 
edelleenveloituksista. Gasgrid toimii maakaasun valmisteverojen kantajana ja tilittäjänä eikä 
täten valmisteveroja sisällytetä yhtiön liikevaihtoon. 

1 000 euroa Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy
Tariffituotteet 100 320 100 320
Tasehallintapalvelut 12 197 12 197
Siirtotöiden edelleenveloitus 7 525 7 525
Syöttömaksujen tasaus 6 790 6 790
Myynti konserniyrityksille 0 113
Muut veloitukset 0 0
Yhteensä 126 832 126 944

2.2. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy
Vuokratuotot  322  322 
Muut tuotot  57  11 
Yhteensä  379  333 

Tilinpäätöksen liitetiedot
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2.3. Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan 
perusteella. Poistot on tehty käyttöönottokuukaudesta alkaen.

 Vuosia

ATKohjelmistot 4–5 
Muut pitkävaikutteiset menot 10–40 
Toimistorakennukset 19–40 
Tuotantorakennukset 19–52 
Muut rakennelmat 10–40 
Teräsputkisto 25–65 
Muoviputkisto 40 
Koneet ja kalusto  4–15 
Muut aineelliset hyödykkeet 10–40

Konserniliikearvot, yhteensä 551 987,54 euroa, ovat syntyneet aiemmin Gasumin sisäisten 
omistusjärjestelyjen seurauksena. Gasum ei ole kirjannut poistoja konserniliikearvoista, koska 
Gasum on tehnyt konsernitilinpäätökset IFRSnormiston mukaisesti. Konserniliikearvot eivät ole 
aitoja tytäryhtiöiden hankinnasta muodostuneita konserniliikearvoja, vaan sisäisten omistus
järjestelyjen seurausta. Tämän vuoksi konserniliikearvot on kirjattu kuluksi kertapoistona.

2.4. Tilintarkastajien palkkiot

1 000 euroa Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy
Tilintarkastuspalvelut 42 25
Yhteensä 42 25

2.5. Rahoitustuotot ja kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot, 1 000 euroa Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy
Korkotuotot konserniyrityksiltä 0 96
Korkotuotot muilta 16 16
Muut rahoitustuotot muilta 874 874
Yhteensä 891 987

Korkokulut ja muut rahoituskulut, 1 000 euroa Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy
Korkokulut muille 1 794 1 787
Muut rahoituskulut muille 389 266
Yhteensä 2 183 2 053

2.6. Lähipiiriliiketoimet
Lähipiiriliiketoimet ovat olleet konsernin sisäisiä liiketapahtumia ja ne on toteutettu 
tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Konsernin ulkopuolisten lähipiiriläisten kanssa ei ole ollut 
liiketapahtumia.

2.7. Henkilöstö ja toimielimet
Konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli tilikaudella 42 henkilöä. 

Gasgrid Finlandin toimielinten palkat ja palkkiot tilikaudella 2020:

1 000 euroa
Hallitus 74
Toimitusjohtaja 240
Yhteensä 314

Palkat ja palkkiot on ilmoitettu taulukossa maksuperusteisesti. Konsernin palkitsemiseen ei 
sisälly lisäeläke tai osakepalkkiojärjestelmiä.
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3. Taseen liitetiedot

3.1. Saamiset
Konsernitaseen siirtosaamiset, 14 461 210,21 euroa, koostuvat lähes kokonaan INEA:n Baltic
connectorhankkeelle myöntämästä ja projektin loppuraportin jättämisen jälkeen maksuun 
tulevasta tukirahoituksesta.

Emoyhtiön muut saamiset, 135 115,00 euroa, muodostuvat liiketoimintaan liittyvistä ennakko
maksuluontoisista eristä. 

Konsernin sisäiset saamiset:

1 000 euroa 31. 12. 2020 1. 1. 2020
Lainasaamiset 24 827 0

24 827 0

3.2. Pysyvät vastaavat
Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. 

Pysyviin vastaaviin on sisällytetty myös verkoston tarvitsema absoluuttinen minimimäärä 
kaasua, jotta tekninen toiminnallisuus on mahdollista säilyttää. Näin määritelty putkistokaasun 
osuus on arvostettu historialliseen hankintamenoon tilinpäätöksessä. Toisaalta siirtoverkostossa 
teknisisistä ja kaupallisista syistä vaihteleva kaasumäärä on tilinpäätöksessä kirjattu taseen 
vaihtuviin vastaaviin. 

Jakautumishetken konsernitaseessa 1. 1. 2020 Balticconnectorprojektin siihen asti kertyneet 
kustannukset on kirjattu keskeneräisiin hankintoihin ja toisaalta pitkäaikaisiin siirtovelkoihin 
aktivoituja menoja vastaava osuus INEAtuista. Nämä kirjaukset on purettu projektin käyttöön
oton yhteydessä ja ainoastaan projektin kustannusten itse maksettu osuus on aktivoitu pysyviin 
vastaaviin. 

1 000 euroa Konserni Emo
AINEETTOMAT OIKEUDET
Hankintameno 01. 01. 2020 5 118 5 118
Lisäykset kaudella 821 821
Vähennykset kaudella 0 0
Siirrot erien välillä 0 0
Hankintameno 31. 12. 2020 5 939 5 939
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.2020 –2 200 –2 200
Poistot 01.01–31. 12. 2020 –793 –793
Vähennysten kertyneet poistot 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2020 –2 994 –2 994
Tasearvo 31. 12. 2020 2 945 2 945

MUUT AINEETTOMAT OIKEUDET
Hankintameno 01. 01. 2020 13 499 13 446
Lisäykset kaudella 1 0
Vähennykset kaudella –13 0
Siirrot erien välillä –36 0
Hankintameno 31. 12. 2020 13 451 13 446
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.2020 –9 794 –9 794
Poistot 01.01–31. 12. 2020 –686 –673
Vähennysten kertyneet poistot 13 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2020 –10 467 –10 466
Tasearvo 31. 12. 2020 2 984 2 979

MAA JA VESIALUEET
Hankintameno 01. 01. 2020 3 345 2 232
Lisäykset kaudella 0 0
Vähennykset kaudella 0 0
Siirrot erien välillä –820 0
Hankintameno 31. 12. 2020 2 524 2 232
Poistot 01.01–31. 12. 2020 0 0
Tasearvo 31. 12. 2020 2 524 2 232
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1 000 euroa Konserni Emo
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT
Hankintameno 01. 01. 2020 594 494 594 494
Lisäykset kaudella 1 400 107
Vähennykset kaudella 0 0
Siirrot erien välillä 2 966 0
Hankintameno 31. 12. 2020 598 860 594 601
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.2020 –309 040 –309 040
Poistot 01.01–31. 12. 2020 –13 712 –13 597
Vähennysten kertyneet poistot 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2020 –322 752 –322 637
Tasearvo 31. 12. 2020 276 108 271 965

KONEET JA KALUSTO
Hankintameno 01. 01. 2020 107 414 107 394
Lisäykset kaudella 3 037 1 945
Vähennykset kaudella –20 0
Siirrot erien välillä 29 284 0
Hankintameno 31. 12. 2020 139 715 109 339
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.2020 –89 144 –89 134
Poistot 01.01–31. 12. 2020 –3 109 –2 453
Vähennysten kertyneet poistot 20 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2020 –92 233 –91 587
Tasearvo 31. 12. 2020 47 482 17 752

1 000 euroa Konserni Emo
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET
Hankintameno 01. 01. 2020 8 841 8 841
Lisäykset kaudella 0 0
Vähennykset kaudella –6 0
Siirrot erien välillä 163 0
Hankintameno 31. 12. 2020 8 999 8 841
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.2020 –4 162 –4 162
Poistot 01.01–31. 12. 2020 –244 –229
Vähennysten kertyneet poistot 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2020 –4 406 –4 392
Tasearvo 31. 12. 2020 4 592 4 450

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 01. 01. 2020 1 534 1 442
Lisäykset kaudella 8 626 8 626
Vähennykset kaudella –851 –851
Siirrot erien välillä –2 052 –2 052
Hankintameno 31. 12. 2020 7 258 7 166
Poistot 01.01–31. 12. 2020 0 0
Tasearvo 31. 12. 2020 7 258 7 166
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3.3. Laskelma oman pääoman muutoksista

Gasgrid Konserni, 1 000 euroa Osakepääoma SVOP rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Tasearvo 1.1.2020 10 000 26 313 142 536 178 849
Voitonjako 0 0 0 0
Tilikauden voitto 0 0 53 615 53 615
Tasearvo 31.12.2020 10 000 26 313 196 151 232 464

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa Osakepääoma SVOP rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Tasearvo 1.1.2020 10 000 26 313 33 976 70 289
Voitonjako 0 0 0 0
Tilikauden voitto 0 0 38 690 38 690
Tasearvo 31.12.2020 10 000 26 313 72 665 108 979

Emoyhtiön osakkeet jakaantuvat kahteen lajiin.

Yhtiön osakkeet, kpl
Aosakkeet 50 200 000
Kosakkeet 2 800 001
Yhteensä 53 000 001

Asarjaan kuuluva osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden äänen ja Ksarjaan 
kuuluva osake kymmenen ääntä.

3.4. Voitonjakokelpoiset varat
Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2020 1. 1. 2020
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26 313 26 313
Edellisten tilikausien voitto/ tappio 33 976 33 976
Tilikauden voitto/ tappio 38 690 0
Jakokelpoiset varat yhteensä 98 979 60 289

3.5. Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikainen laina rahoituslaitoksilta 160 miljoonaa euroa erääntyy heinäkuussa 2022. Laina 
on vakuudeton.
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3.6. Lyhytaikaiset velat
Gasgrid konserni, 1 000 euroa 31. 12. 2020 1. 1. 2020
Korkokulut 0 363
Henkilöstökulut 980 952
Välittömät verot 9 450 0
Valmisteverot 6 430 0
Muut siirtovelat 0 267

16 860 1 582

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2020 1. 1. 2020
Korkokulut 0 327
Henkilöstökulut 967 602
Välittömät verot 9 450 0
Valmisteverot 6 430 0

16 847 929

31. 12. 2020 korkokuluihin liittyvä velka 478 348,90 euroa on esitetty ostoveloissa.

Muut velat: 

Konsernitaseen erä, muut velat 8 884 081,23 euroa, koostuu pääosin ALVveloista. Koronvaihto
sopimusten negatiivinen markkinaarvo oli 373 028,71 euroa 31. 12. 2020.

Velat saman konsernin yrityksiltä:

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2020 1. 1. 2020
Ostovelat 279 0
Muut velat 372 0

651 0

 
Laskennallinen verovelka:

Gasgid konserni, 1 000 euroa 31. 12. 2020 1. 1. 2020
Laskennallinen verovelka 31 172 27 583

Laskennallisen verovelan muutos 3 589

Konsernitaseessa ja tuloslaskelmassa esitetyt laskennalliset verovelat ja niiden muutos 
muodostuu tilinpäätössiirtojen laskennallisista veroveloista. 

4. Muut liitetiedot

4.1. Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt
Baltic Connector Oy:n meriputken osalta on solmittu risteämäsopimuksia muiden kaapeli ja 
kaasuputkioperaattoreiden välillä. Sopimuksiin liittyy yhteensä 258,3 miljoonan euron vahingon
korvausvastuu sekä 100 miljoonan euron vastuu ympäristövahingoista. Nämä vastuut on 
katettu vakuutuksilla.

Emoyhtiö ei ole antanut vakuuksia konserniyhtiöiden puolesta. 

Nykyisten vuokrasopimusten tulevien vuokrien nimellisarvot

1 000 euroa Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy
Tilikautta seuraavana vuonna maksettavat 156 156
Myöhemmin maksettavat 450 450
Yhteensä 607 607

Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten vaikutus on arvioitu omaisuuslajeittain toden
näköisimmän keston mukaan.

4.2. Johdannaissopimukset
Yhtiöllä on ei suojaavia koronvaihtosopimuksia nimellisarvoltaan 158 miljoonaa euroa. 
Johdannais sopimusten negatiivinen markkinaarvo 31. 12. 2020 on 373 028,71 euroa, joka 
sisältyy taseen muihin velkoihin. Negatiivista markkinaarvoa on tilinpäätöksessä palautettu 
874 441,27 euroa ja se on esitetty rahoitustuotoissa. Johdannaissopimusten korkokulut on 
esitetty tuloslaskelman korkokuluissa. 
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4.3. Omistukset muissa yrityksissä

Tytäryhtiö, 1 000 euroa y-tunnus Kotipaikka
Konsernin 

omistusosuus Oma pääoma
Tilikauden voitto/

tappio
Gasgrid Finland Services Oy 1656464–4 Espoo 100 % 201 –4
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy 2940470–3 Espoo 100 % 26 156 –42
Baltic Connector Oy 2716791–9 Helsinki 100 % 26 363 1 168

4.4. Liiketoimintojen kirjanpidollinen eriyttäminen
Emoyhtiön liiketoiminta on kirjanpidollisesti eriytetty kolmeen osaan: siirtoverkon, tasehallinnan ja keskitetyn tiedonvaihdon yksiköihin. Liiketapahtumat kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 
eri liiketoiminnoille. Lisäksi SVOP rahasto on jaettu kolmelle liiketoiminnalle niiden taseerien suhteessa.

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa Siirtoverkko Tasehallinta
Keskitetty 

tiedonvaihto
Gasgrid  

Finland Oy
Liikevaihto 113 630 13 210 104 126 944
Muut tuotot 333 0 0 333
Materiaalit ja palvelut –7 344 –12 608 0 –19 952
Henkilöstökulut –3 889 –200 0 –4 089
Poistot –17 394 –70 –281 –17 745
Liiketoiminnan muut kulut –17 934 –332 –75 –18 341
Liikevoitto 67 402 0 –252 67 150
Tuotot saman konsernin yrityksiltä 96 0 0 96
Muut korko ja rahoitustuotot 891 0 0 891
Korkokulut ja muut rahoituskulut –2 053 0 0 –2 053

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 66 336 0 –252 66 084

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (–) tai vähennys (+) –17 944 0 0 –17 944

Tuloverot –9 450 0 0 –9 450

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 38 942 0 –252 38 690
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Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa Siirtoverkko Tasehallinta
Keskitetty 

tiedonvaihto
Gasgrid  

Finland Oy
Vastaava

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 1 084 716 1 146 2 945
Muut aineettomat hyödykkeet 2 979 0 0 2 979

4 063 716 1 146 5 925
Aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet 2 232 0 0 2 232
Rakennukset ja rakennelmat 271 965 0 0 271 965
Koneet ja kalusto 17 752 0 0 17 752
Muut aineelliset hyödykkeet 4 450 0 0 4 450
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 166 0 0 7 166

303 564 0 0 303 564
Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 26 793 0 0 26 793
26 793 0 0 26 793

Pysyvät vastaavat yhteensä 334 420 716 1 146 336 282

Vaihtuvat vastaavat
Vaihtoomaisuus

Aineet ja tarvikkeet 3 231 0 0 3 231
Keskeneräiset tuotteet 326 0 0 326
Muu vaihtoomaisuus 264 0 0 264

3 821 0 0 3 821
Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 16 377 586 65 17 028
Lainasaamiset 24 827 0 0 24 827
Muut saamiset 135 0 0 135
Siirtosaamiset 15 0 0 15

41 355 586 65 42 006
Rahat ja pankkisaamiset 72 555 0 0 72 555
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 117 730 586 65 118 381

Vastaava 452 150 1 302 1 211 454 663
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Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa Siirtoverkko Tasehallinta
Keskitetty 

tiedonvaihto
Gasgrid  

Finland Oy
Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma 10 000 0 0 10 000
Muut rahastot

SVOP rahasto 23 549 1 302 1 462 26 313
Edellisten tilikausien voitto 33 976 0 0 33 976
Tilikauden voitto 38 942 0 –252 38 690
Oma pääoma yhteensä 106 466 1 302 1 211 108 979

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 155 858 0 0 155 858

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 160 000 0 0 160 000
Muut velat 0 0 0 0

Pitkäaikainen yhteensä 160 000 0 0 160 000

Lyhytaikainen
Ostovelat saman konsernin yrityksille 279 0 0 279
Ostovelat 3 550 0 0 3 550
Muut velat 9 150 0 0 9 150
Siirtovelat 16 847 0 0 16 847

Lyhytaikainen yhteensä 29 827 0 0 29 827
Vieras pääoma yhteensä 189 827 0 0 189 827

Vastattavaa 452 150 1 302 1 211 454 663
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

Espoossa, maaliskuun 26. päivänä 2021

KaiPetteri Purhonen Päivi Nerg
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen

Asta SihvonenPunkka Jero Ahola
Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

Saija Kivinen Olli Sipilä
Hallituksen jäsen Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, maaliskuun 26. päivänä 2021

Oy Tuokko Ltd

Tilintarkastusyhteisö

Timo Tuokko

KHT
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