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Gasgrid lyhyesti

Liikevaihto 

130,6
milj. e

Oman pääoman 
tuotto

22,8 %

Siirrettyä energiaa

25,1
TWh

Oman  
henkilökunnan 

tapaturmat

0

Henkilöstön määrä 

51
Asiakas-

tyytyväisyys, NPS 

21

Liikevoitto 

68,6
milj. e

88,5 % 
pitää Gasgridia 

vastuullisena 
yrityksenä

0
Ympäristöhäiriöitä

Suunnitte-
lemattomia 

toimituskatkoja

0

Suurin vuorokautinen 
kaasun siirtovolyymi 

179 
GWh

149
tonnin metaani-

päästöjen 
ennaltaehkäisy

Gasgrid Finland Oy on 
valtionyhtiö, joka toimii 
järjestelmävastaavana kaasun 
siirtoverkonhaltijana Suomessa. 

Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, 
luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen 
siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakas
lähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme 
ja kaasumarkkinoita edistääksemme 
tulevaisuuden hiilineutraalia energia ja 
raakaainejärjestelmää. Ydinpalveluitamme 
ovat kaasun siirto ja liittymispalvelut. 

Omistamamme ja ylläpitämämme kaasun 
korkea paineinen siirtoverkko sijaitsee 
eteläisen Suomen alueella. Siirtoverk
koomme kuuluu noin 1 300 kilometriä 
kaasuputkea, 9 kompressori yksikköä sekä yli 
200 jakelupistettä.

Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, 
Kouvolassa, Imatralla, Mäntsälässä ja 
Inkoossa.

 
 Katso yritysvideomme täältä

3 Gasgrid lyhyestiKatsaus

Vuosi 2021 lukuina

https://gasgrid.fi/yhtio/esittely/
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Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 oli Gasgridin toinen 
toiminta vuosi ja onnistuimme 
keskeisillä mittareilla hyvin. Edel
lisen vuoden tapaan yhtiömme 
toimintaympäristössä tapahtui 
isoja muutoksia. Näemme, että 
nämä muutokset ovat iso mahdol
lisuus Gasgridille ja Suomelle. 

Painotamme vastuullisuutta ja positiivista 
ratkaisukeskeistä otetta muutokseen kohti 
hiilineutraalia yhteiskuntaa. Nämä trendit 
vahvistuivat vuonna 2021. EU:n energia ja 
ilmastopolitiikassa oli erityisvuosi. Pitkällä 
tähtäimellä kestävä siirtymä voi mahdollistaa 
omavaraisen luotettavan energiajärjestelmän 
ja kilpailukykyiset energiahinnat.

Kaasut tukevat energiamurrosta 
Gasgrid toimii energiamurroksen keskellä. 
Visiomme ja strategiamme lähtökohta on, 
että Eurooppa ja Suomi muuttuvat hiilineut
raaleiksi ja kaasut tuovat uuteen tilanteeseen 
tueksi tärkeitä ominaisuuksia. Suomi voi olla 
voittaja tässä murroksessa luoden työpaikkoja 
ja hyvinvointia. Tätä varten kehitämme enna
koiden nykyisiä ja uusia kaasuinfrastruktuureja 
ja markkinoita yhdessä eri energiajärjestel
mien ja sidosryhmien kanssa. Henkilöstö ja 
asiakas tyytyväisyyttä koskevat tavoitteemme 
ovat kunnianhimoiset. Vastuullisuustyömme 
on integroitu tekemiseemme läpi organisaa
tion kattaen myös turvallisuuden ja toimitus
varmuuden. Näin varmistamme asiakkaiden, 
yhteiskunnan ja Gasgridin menestymisen. 

Puhtaissa kaasuissa 
suurimman harppauksen 
Gasgridillä, Suomessa ja 
globaalisti teki vetytalous.

asiakkaiden kasvaneisiin siirtotarpeisiin. 
Järjestelmämme toimitusvarmuus oli 100 % 
eikä suunnittelemattomia toimituskatkoja 
ollut, mikä oli erinomainen tulos. Tähän 
vaikuttaa systemaattinen turvallisuus ja 
kunnossapitotyömme. 

Vuonna 2021 toimialueellamme myös 
rakennettiin paljon. Tämä johti erilaisiin 
putkistoon liittyviin projekteihin, jotka saatiin 
onnistuneesti maaliin. 

Alueellinen markkina kehittyy 
Kaasumarkkinallemme on tärkeää se, että 
Viron kaasunsiirtoyhtiö Elering otti käyttöön 
Viron molemmat Balticconnectorhankkeen 
kompressoriasemat. Tämä auttoi asiakkai
tamme ja paransi järjestelmämme toimi
tusvarmuutta mahdollistamalla suuremman 
siirtokyvyn etelän suunnasta.

Laadimme myös yhdessä Baltian kaasujen 
kantaverkkotoimijoiden kanssa ehdotuksen 
yhteisen markkina alueen jatkokehittämiseksi, 
joka on nyt alueen sääntelyviranomaisten 
käsittelyssä.

Lisäksi allekirjoitimme Baltian maiden kaasun 
siirtoverkkoyhtiöiden kanssa yhteisymmär
ryssopimuksen puhtaiden kaasujen kehit
tämisen saralla. Yksi keskeisistä hankkeista 
on vedyn mahdollinen sekoitus nykyiseen 
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Ammattitaitoinen henkilöstö 
menestyksen takana
Onnistuimme kokonaisuudessaan erittäin 
hyvin vuonna 2021. Isoin kiitos tästä kuuluu 
sitoutuneelle ja ammattitaitoiselle henki
löstöllemme. Olemme panostaneet laajasti 
henkilöstöön, sillä uskomme sen johtavan 
parhaaseen tulokseen myös asiakkaiden 
ja sidosryhmien näkökulmasta. Sitoutumi
sesta yhtenä esimerkkinä on vastuullinen 
suhtautuminen turvallisuuteen: Vuonna 2021 
gasgridiläisille ei sattunut yhtään tapaturmaa. 
Vuoden 2021 lopussa Gasgridillä oli perus
tamisestaan lähtien 730 tapaturmatonta 
päivää.

Olemme panostaneet laajasti henkilöstöön 
ja henkilöstötyytyväisyyden mittauksien hyvät 
tulokset pysyivät hyvällä tasolla. Pitkään 
jatkunut koronaepävarmuus on kuitenkin 
vaatinut venymistä jokaiselta. Henkilöstömme 
hyvinvointia edistääksemme otimme käyttöön 
muun muassa uuden hybridityön mallin ja 
panostimme esihenkilötyöhön. 

Toimintavarmaa kaasunsiirtoa
Asiakkaamme siirsivät kaasuja siirtoalus
tallamme 25,1 TWh, mikä on lähes vuotta 
2020 vastaava määrä. Vuoden 2021 alku 
oli keskilämpötilaan nähden kylmä. Järjes
telmämme tarjosi kapasiteettia isossa 
mittakaavassa luotettavasti yhteiskunnan 
tarpeisiin. Nopeasti kohonneet markkina
hinnat painoivat kaasunkäytön volyymejä 
loppuvuonna. Joulukuun kylminä jaksoina 
kaasujärjestelmä reagoi jälleen nopeasti 



5 Gasgrid Finland vuosiraportti 2021 • toimitusjohtajan katsaus

… toimitusjohtajan katsaus

kaasuverkostoon, mitä tutkimme parhaillaan 
yhdessä. Myös EU:n kaasu paketti edellyttää 
tätä.

Kehitimme palveluitamme ja niihin liittyviä 
sopimuskokonaisuuksia laajalla rintamalla. 
Keskeisimpiä kehityskohteita olivat uudet 
vakuushallinnan käytännöt ja puhtaiden 
kaasujen alkuperätakuuvastuun jalkautta
minen. Asiakkaamme palkitsivat meidät 
toiminnastamme asiakastyytyväisyyden 
nousulla. 

Vetytalous harppaa eteenpäin
Puhtaissa kaasuissa suurimman harp
pauksen Gasgridillä, Suomessa ja 
globaalisti teki vetytalous. EU ja monet 
maat ovat ymmärtäneet, että pelkällä 
puhtaalla sähköllä ei voida ratkaista 
kaikkien toimialojen ja sovelluskohteiden 
hiilineutraaliushaasteita. Energiajärjes
telmän näkökulmasta kaasut ovat erittäin 
pääomatehokkaita suurien volyymien ja 
pitkien siirtoetäisyyksien ansiosta. Lisäksi 
tehokkuutta löytyy myös muun muassa 
maankäytössä, varastoinnissa ja ison 
mittakaavan joustossa. Valtaosa Gasgridin 
ydinosaamisista on suoraan sovellettavissa 
vety ja muissa puhtaissa kaasuissa.

Poikkeuksellisen laajat Fit for 55 paketti 
sekä kaasupaketti esitettiin, sekä jatkokäsit
telyyn ja rahoitukseen liittyvä taksonomia
säädös eteni. 

Globaali geopoliittinen tilanne muuttui 
epävarmemmaksi. Energiamarkkinoilla 
vuoden 2020 globaali ylitarjonta heilahti 

Vuonna 2022 jatkamme menneen vuoden 
viitoittamalla tiellä. Kaasupaketti tukee 
vahvasti Gasgridin strategiassa ennakoitua 
puhtaiden kaasujen ja kantaverkkoyhtiön 
roolia. Tämän lisäksi keskitymme etenkin 
vetykehitykseen, mihin liittyen Suomessa on 
valmistumassa useita selvityksiä. Aiemmin 
mainitut EUtason lainsäädäntöhankkeet 
jatkavat etenemistään. Näissä haluamme 
yhdessä sidosryhmien kanssa varmistaa 
Suomen olosuhteisiin sopivien mahdolli
simman käytännönläheisten, kustannus
tehokkaiden ja markkinaehtoisten toimien 
soveltuvuuden.

Jatkamme omaa sekä asiakkaiden ja 
sidosryhmien kanssa tehtävää kehitys
työtä puhtaan energiajärjestelmän 
varmistamiseksi. 

Haluan kiittää henkilöstöämme, asiak
kaitamme, kumppaneitamme ja muita 
sidosryhmiä antoisasta yhteistyöstä vuonna 
2021. 

Venäjän helmikuussa käynnistämät 
sotatoimet Ukrainassa ovat nostaneet 
toimintaympäristön epävarmuutta ja 
vaikutuksia on hankala arvioida tällä 
hetkellä. Seuraamme tilannetta aktiivisesti. 
Toivomme inhimillisen kärsimyksen loppuvan 
pian – ajatuksemme ovat viattomien 
ihmisten luona.

Olli Sipilä 
Toimitusjohtaja 
Gasgrid Finland Oy

useista syistä toiseen ääripäähän etenkin 
markkinahintojen näkökulmasta. Tämä on 
varmasti aiheuttanut paineita kuluttajille ja 
yrityksille. Energiamurroksessa on pidettävä 
huoli, että kaikki eri kohderyhmät saadaan 
pidettyä mukana muutoksessa toiminta
ympäristön volatiliteetista huolimatta.

Liityimme vuoden alussa European 
Hydrogen Backbone hankkeeseen, jossa 
muodostettiin Suomea ja koko Eurooppaa 
koskeva visio puhtaan vedyn siirtoinfra
struktuurista ja markkinoista. Samalla 
liityimme kansalliseen vetyklusteriin ja 
olemme mukana järjestön ohjausryhmässä 
merkittävien suomalaisten yritysten kanssa. 
Olemme tehneet laajasti yhteistyötä 
eri sidosryhmien kanssa vetytalouden 
mahdollisuuksien kartoittamiseksi 
Suomessa. Näemme puhtaat kaasut koko 
energia järjestelmän tärkeänä osana 
tulevaisuudessa.

Käynnistimme Fingridin kanssa yhteistyö
hankkeen, jossa tutkimme tulevaisuuden 
erilaisia energian siirtojärjestelmätason 
ratkaisuja. Olemme myös mukana Energia
teollisuuden tulevaisuutta luotaavassa 
Energiainfran rooli energiamurroksessa 

hankkeessa.

Joulukuussa julkaistua EU:n kaasupakettia 
lukiessa oli hyvä todeta, että yhtiön ja 
suomalaisten sidosryhmien yhteistyö eri 
sektorirajojen yli ennakoi vahvasti paketissa 
visioitua suuntaa. Kaiken tämän kehitystyön 
mahdollisti strategian mukaisesti 2021 ylös 
ajettu TKItoimintomme.

Vahva talous ja jatkuva kehitys
Liikevaihtomme ja tuloksemme olivat suun
nitelmien mukaiset ja ylitimme taloudelliset 
tavoitteemme.

Toteutimme vuoden aikana onnistuneesti 
laajat kunnossapidon kumppanuuksiin 
liittyvät julkiset hankinnat. Toinen laaja 
koko organisaatiota läpileikkaava hanke oli 
toimintajärjestelmän sertifiointiprosessi, joka 
on edellytys kaasujärjestelmän turvallisuu
teen liittyvälle tarkastusoikeudelle. 

Muita merkittäviä sisäisiä panostuskoh
teita olivat kyberturvallisuuden jatkuva 
parantaminen ja Balticconnectorprojektin 
viimeistely. Lisäksi uusimme vuoden aikana 
rahoituspakettimme. Uusi järjestely ja 
lainasta maksettava korko on sidottu 
vastuullisuusohjelmamme tavoitteiden 
toteutumiseen. Vastuullisuusteema oli 
myös vuoden 2021 keskiössä. Laadimme 
 Gas gridille jo toiminnan alussa kunnian
himoisen vastuullisuusohjelman, joka nyt 
päivitettiin. Uskomme vahvasti vastuulli
suuden sekä tuovan kilpailuetua että olevan 
merkityksellistä henkilöstöllemme ja sidos
ryhmillemme. Sidosryhmäkyselyssä 88,5 % 
vastaajista näki Gasgridin vastuullisena 
yrityksenä.

Tiivis sidosryhmäyhteistyö jatkuu 
Jatkamme nykyisen kaasujärjestelmän 
kehittämistä yhä asiakaslähtöisemmäksi 
varmistaen toimitusvarmuuden. Vastuul
lisuustyössämme etenemme yhä yksityis
kohtaisempiin hiilineutraaliustiekarttoihin.



6 Gasgrid Finland vuosiraportti 2021 • vuoden kohokohdat

Tyytyväinen 
henkilöstö

Henkilöstökyselyn tulokset 
olivat erinomaiset —  
4,22 asteikolla 1–5. 
 Kulttuurimme on osallistava 
ja käymme jatkuvaa vuoro
puhelua henkilöstömme kanssa.

Päivitimme 
vastuullisuusohjelman

Entistä kunnianhimoisempi vastuullisuusohjelma 
on päivitetty vuosille 2022–2023 ja se on 
kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kilpailutimme 
kunnossapidon

Kilpailutusprosessissa 
hankittiin palveluntuottajat 
siirtoalustan eri osaalueille 
sekä kiinteistöhuoltoon. 
Hankinta prosessin 
lopputuloksena pystymme 
ylläpitämään kaasun 
siirtojärjestelmän erittäin 
korkeaa turvallisuuden 
ja häiriöttömyyden 
tasoa sekä kehittämään 
kustannustehokasta 
toimintaa markkinoiden ja 
asiakkaidemme eduksi.

TKI-toiminnan 
ylösajo

Käynnistimme yhteistyön muun muassa 
Fingridin kanssa vety talouden ja 
energiamurroksen tutkimukseen liittyen. 
Lisäksi liityimme osaksi European 
Hydrogen Backbone aloitetta ja saimme 
Suomen Euroopan vetyverkkokartalle.

Toimitusvarma 
siirtoalusta

Tarjosimme asiakkaillemme 
turvallista ja luotettavaa 
kaasujen siirtoa vuoden 
jokaisena päivänä.

Sertifioimme 
toimintajärjestelmän

Toimintajärjestelmän sertifiointi takaa erinomaisen 
johtamisen ja kattaa turvallisuuden, laadun, 
ympäristön ja energian kokonaisuudet.

Vuoden kohokohdat

4 Vastuullisuuden kohokohdat
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Toimintaympäristön muutos
vauhti kiihtyy, toimialamme 
ja laajemmin yhteiskuntien 
kunnianhimo kasvaa 
hiilineutraaliuden tavoitte
lussa. Koronapandemia on 
vauhdittanut digitalisaatiota ja 
alustataloutta. Sähköistäminen 
ja vetytalous luovat uusia arvo
verkkoja. Energiamarkkinoiden 
volatiliteetti lisää tarvetta 
varautumiselle ja resilienssille.

Vastuullisuus ja merkityksellisyys 
Globaali vastuullisuuden tahtotilan muutos 
tapahtui nopeasti, kun niin valtiot, rahoit
tajat, yritykset kuin yksilötkin päättivät 
samanaikaisesti ryhtyä toimiin. Taustalla 
vaikutti kasvanut ymmärrys ilmastonmuu
toksen riskeistä sekä maailmaa saman
aikaisesti koskettanut koronapandemia. 
Kunnianhimo nousi merkittävästi ja muutos 
on globaalissa mittakaavassa valtava. 
Seuraavan 30 vuoden aikana yli vuosisadan 
mittaan muodostunut yhteiskunnallinen 
ja teollinen rakenne on muutettava hiili
neutraaliksi. Vastuullisuuden käsite – ESG, 
Environmental, Social, and Governance 

– monimuotoistuu ja syvenee kaikilla 
osaalueilla. Se myös saavuttaa yrityksen 
sidosryhmät yhä laajemmin. Vastuullisuus 
nähdään toisaalta kilpailuedun lähteenä, 
mutta toisaalta yrityksen kilpailukyvyn 
vaatimuksena. Ilmastoteeman lisäksi myös 

luonnon monimuotoisuus on nousemassa 
trendiksi. 

Työn merkityksellisyys korostuu ja vastuulli
suus on osa tätä merkityksellisyyttä. Tämä 
on johtanut siihen, että työssäkäyvistä 
jopa monta kymmentä prosenttia pohtii 
työpaikan tai alan vaihtoa. Etätyösovellukset, 
sosiaalinen media ja muut informaa
tioalustat ovat kiihdyttäneet muutosta 

– maailman syketaajuus on muuttunut.

Digitalisaation välineitä otetaan käyttöön 
matalalla kynnyksellä. Toisaalta asiakkaat 
ja sidosryhmät odottavat tavoitettavuutta, 
sujuvuutta ja nopeutta palveluketjuissa. 
Yrityksissä tämä kaikki haastaa johtamisen. 
Muun muassa ketteryys, erilaiset kokeilut ja 
päätöksentekokyky korostuvat johtamisessa 
eri tasoilla. 

Alustatalous ja alueiden 
kilpailukyky 
Kasvaneessa informaatiotulvassa ja kiihty
vässä muutoksessa tavoitevisiot, mielikuvat, 
brändit ja muut aineettomat tekijät auttavat 
yksilöitä työ ja yksityiselämän päätöksen
teossa. Digitaalisessa alustataloudessa 
tämä trendi on voimakas, mutta se on 
havaittavissa myös fyysisessä ympäristössä. 
Teollisen ja yhteiskunnallisen rakenteen 
muuttuessa fyysinen alue – satama, 
kaupunki, valtio, maanosa – voi muuttua 
houkuttelevaksi alustaksi. Ne keräävät 
ympärilleen toimijoita, jotka hyödyntävät 
resurssiviisaasti ja tehokkaasti kaikki 
alueen synergiat. Kyse voi olla pienessä 

mittakaavassa biokaasun ja ravinnekierron 
kokonaisuudesta tai siitä, että kokonainen 
maa profiloituu esimerkiksi vihreän teräs
teollisuuden alustaksi houkutellen sekä 
raakaainetoimittajia että jatkojalostajia 
samalle alueelle.

Sähköistäminen ja vetytalous 
Kilpailukykyinen puhdas sähkö tuottaa 
jatkossa alueille ja yrityksille globaalia kilpai
luetua. Karkeasti yleistäen mitä pienemmän 
mittakaavan, lyhyempien etäisyyksien, 
matalampien lämpötilojen ja pienempien 
varastointitarpeiden kohde on kyseessä, 
sitä todennäköisemmin se kannattaa 
sähköistää. Kaikkea ei kuitenkaan voida 
sähköistää. Useissa selvityksissä 
on arvioitu, että esimerkiksi 
hiilineutraalissa EU:ssa 20–30 % 
energian tarpeesta tullaan 
täyttämään puhtaalla vedyllä ja 
sen johdannaisilla. Tämä johtuu 
vedyn käyttöominaisuuksista 
sekä varastointi, siirto ja 
maankäyttö tehokkuuksista etenkin suurissa 
määrissä. 

Fossiilisten poltto ja raakaaineiden 
korvaaminen vetyjalosteilla luo uusia 
poltto aine ja kemianteollisuuden aloja ja 
arvoverkkoja, jotka perustuvat kilpailukykyi
seen vihreään sähköön. Nykyisten ja uusien 
teollisuuden alojen laitteet ja infrastruktuurit 
muodostavat alustan – tehokkain, ennus
tettavin ja vähäriskisin toimintaympäristö 
kerää yritysten investoinnit ja rahoituksen 
ympärillensä. 

Energiamarkkinoiden 
riskeinä toimintaympäristön 
volatiliteetti ja sokit 
Energiamarkkinat siirtyivät puolessatoista 
vuodessa ylitarjonnasta niukkuuteen 
monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Se 
on aiheuttanut erityisesti Euroopassa 
markkina hintojen voimakkaan ja nopean 
nousun. Tämä on jo johtanut monessa 
maassa tukipaketteihin haavoittuneimmille 
kohderyhmille sekä kysymyksiin energia
markkinoiden rakenteista ja jopa vihreän 
siirtymän tarpeellisuudesta tai ainakin sen 
kunnianhimosta. 

On mahdollista, että tämä monitahoinen 
volatiliteetti tulee toden näköisemmäksi myös 

jatkossa. Vanhaan energia ja 
raakaaine järjestelmään 
tehdään investointeja yhä 
niukemmin. Uuteen järjestel
mään investoinnit skaalautuvat 
muutostarpeeseen nähden 
hitaasti, kun valtiot ja yritykset 
yrittävät löytää parhaita 

toimintatapoja asiakastarpeiden, ohjaavien 
säädösten ja kilpailukykyisten teknologioiden 
lomassa. Järjestelmät muuttuvat myös yhä 
sääriippuvaisemmiksi. Kun tähän kokonai
suuteen lisätään kasvaneet globaalit riskit 
muun muassa kyberturvallisuuteen, eska
loituneeseen geo  poliittiseen tilanteeseen 
ja säiden ääri  ilmiöi  hin liittyen, tarpeet 
varautumiselle, joustavuudelle ja resiliens
sille ovat lisääntymässä. Jatkossa tarvitaan 
yhä enemmän sektorirajat ylittävää energia
järjestelmän kehitystä. ●

Toimintaympäristö 

Tehokkain, 
ennustettavin 
ja vähäriskisin 
alusta kerää 
yritysten 
investoinnit.
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Visio, strategia ja arvot

Toimintaympäristön muutos tuo 
isoja mahdollisuuksia Gasgridille 
ja sidosryhmillemme. Tavoittee
namme on olla mahdollistaja 
tässä muutoksessa. Nykyinen 
kaasuinfrastruktuuri ja 
markkina on laajenemassa moni
muotoiseksi puhtaiden kaasujen 
kokonaisuudeksi. Henkilöstömme, 
asiakkaamme ja muut sidos
ryhmämme menestyvät, kun 
onnistumme ennakoinnissa, 
asiakaslähtöisyydessä ja yhteis
työssä. Tätä työtä Gasgridillä 
ohjaavat visio, strategia ja arvot. 

Pohjoismainen energia ja raakaaine
järjestelmä tukeutuu yhä vahvemmin 
päästöttömään sähköön. Tehokas sähkö, 
kaasu, lämpö ja kylmäjärjestelmien 
sektori integraatio mahdollistaa teollisuu
delle ja sähköjärjestelmille niiden tarvit
seman jouston ja varastoinnin. Olemme 
siirtymässä maakaasuvoittoisuudesta 
monimuotoisiin kaasuihin, jotka sisältävät 
perinteisen kaasun lisäksi muun muassa 
synteettistä metaania, biokaasua ja vetyä. 
Vuosi 2021 kiihdytti ja vahvisti positiivisesti 
tätä trendiä. Suomella ja PohjoisEuroopalla 
on iso mahdollisuus olla uuden hiilineutraalin 

– tai hiilinegatiivisen – yhteiskunnan edellä
kävijä. Tämä voi auttaa olemassa olevaa 
teollisuutta säilymään sekä synnyttää uusia 
teollisuudenaloja globaalien arvoketjujen 
järjestäytyessä uudelleen. 

Kaasujen uudet mahdollisuudet
Kaasujärjestelmä kykenee tarjoamaan 
suuren mittakaavan ratkaisuja, jotka 
parantavat myös huoltovarmuutta. Lisäksi 
kaasut ja aktiivinen kaasuala ovat keskeisiä 
tulevaisuuden energia ja raakaainejär
jestelmän mahdollistajia. Kehittyvät infra
struktuurit ja markkinat auttavat huoltovar
muudessa — esimerkiksi vetyinfrastruktuuri 
ja markkina voivat mahdollistaa nykyistä 
laajemman sähkön varastoinnin ja hyödyn
tämisen uusissa käyttökohteissa luoden 
uusia arvoketjuja, teollisuutta, työllisyyttä ja 
hyvinvointia Suomeen. Tietoisuus, ymmärrys 
ja faktat kaasujen käytöstä ovat saaneet 

7 Luomme vastuullista arvoa

Tulevaisuuden 
siirtoalusta

Kehittyvä 
toimintamalli

Vastuullinen 
muutosvoima

Asiakaslähtöiset 
kaasumarkkinat

sekä kansalaiset että päättäjät näkemään 
kaasujen suomia uusia mahdollisuuksia.

Haluamme olla kaasualan ajatusjohtaja 
Itämeren alueella ja suomalaisen energia 
alan laajasti arvostama visionäärinen yhtiö, 
jonka voimavara on hyvinvoiva, osaava 
ja sitoutunut henkilöstö. Kaasumarkkinat 

sekä Gasgridin siirtoverkko ja palvelut 
muodostavat monipuolisen energiaalustan, 
joka tukee nyt ja tulevaisuudessa erilaisten 
kaasujen käyttöä, huoltovarmuutta, 
kaasujen siirtoa ja energiajärjestelmän 
joustavuutta sektori integraation avulla. 
Toimintamme turvallisuus, luotettavuus ja 
kustannustehokkuus ovat kansainvälisesti 

ARVOMME

Visio 2035
Kaasut mahdollistavat 

hiilineutraalin 
yhteiskunnan – me 

tarjoamme sille  
alustan

Toimimme 
yhdessä

Rakennamme 
tulevaisuutta

Tunnemme 
vastuumme
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… visio, strategia ja arvot

erinomaisella tasolla. Näillä vahvuuksilla 
voimme auttaa yhteiskuntaamme siirtymään 
kohti hiilineutraaliutta sekä vetytaloutta.

Tavoitteenamme on olla myös Euroopan 
avoimin ja läpinäkyvin siirtoverkonhaltija 
ja vastuullisuuden edelläkävijä. Kunnian
himoinen vastuullisuusohjelmamme on kaikki 
yhtiön toiminnot läpileikkaava suunnitelma, 
joka kattaa koko arvoketjun ja tukee konk
reettisesti asiakkaidemme vastuullisuus ja 
vähähiilisyyspyrkimyksiä. Olemme johtava 
toimija monopolitoiminnan ja markkina
lähtöisyyden yhdistämisessä asiakkaiden 
hyödyksi. Asiakaslähtöisyys, ketteryys ja 
jatkuva parantaminen ovat kiinteä osa 
toimintakulttuuriamme myös jatkossa. 

Strategiamme ja arvojemme taustalla 
on laaja ja kattavasti eri sidosryhmiä 
osallistanut skenaariotyö. Arvioimme 
toimintaympäristöämme, strategiaamme ja 
sen päivitystarpeita vuosittain. Vuonna 2021 
tehdyn analyysin perusteella kannaltamme 
merkittävimmät trendit ovat kehittyneet 
positiivisemmin kuin vuoden 2020 tarkas
telussa arvioitiin. Yhtiön strategia osuu 
skenaarioissa tunnistettuihin muutostren
deihin hyvin. Osa trendeistä on kuitenkin 
selvästi vahvistunut ja muutosvauhti 
nopeutunut: 

• Vastuullisuuden ja etenkin ilmastota
voitteiden kunnianhimon kohoaminen 
on kiihtynyt. Voimistuvat ja rahoitus
markkinoillekin ulottuvat vastuullisuus ja 
ilmasto politiikat luovat toisaalta kasvavaa 

painetta nykyiselle liiketoiminnallemme, 
toisaalta uusia mahdollisuuksia. 

• Digitalisaatio on pandemian myötä 
nopeutunut maailmanlaajuisesti. 
Mahdollisuuksien lisäksi myös kyberuhkien 
merkitys ja todennäköisyys ovat kasvaneet 
– keinoja käytetään aggressiivisemmin ja 
matalammalla kynnyksellä. 

• Vetytalouden kehittyminen Suomessa ja 
globaalisti on tapahtunut kiihtyvällä vauh
dilla, kun sähköistämisen rinnalle tarvitaan 
kaasumaisten aineiden tarjoamia erilaisia 
ominaisuuksia. Vetyteollisuus ja sektori 
integraation kehittäminen ovat lähteneet 
vauhtiin ennakoitua nopeammin. 

• Maakaasun käytön väheneminen ilmasto
tavoitteiden vuoksi on entistä toden
näköisempää 2030luvulla. Nykyinen 
kaasujärjestelmä on kuitenkin keskeisessä 
roolissa nopean energia murroksen 
mahdollistamisessa Euroopassa. Järjes
telmän tulevaisuuden varastointiominai
suudet bio ja synteettiselle metaanille 
ovat mielenkiintoisia. 

• Riskit talouskasvun hidastumisesta ja 
kansainvälisen ilmastotyön pysähtymisestä 
koronan seurauksena eivät toteutuneet 
akuutisti.

Gasgridin kannalta 
merkittävimmät trendit ovat 
kehittyneet positiivisemmin 
kuin vuoden 2020 
tarkastelussa arvioitiin.

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

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

Tunnemme vastuumme 
Ymmärrämme ja tunnemme toimintakent
tämme. Toimimme vastuullisesti, huoleh
dimme turvallisuudesta, olemme tehokkaita 
ja ketteriä. Olemme ylpeitä osaamises
tamme ja laadukkaasta toiminnastamme. 
Ajamme asiakkaan ja yhteiskunnan etua. 

Vuosi 2021 osoitti sekä arvojemme 
vahvuuden että niiden toimivuuden. 
Tuloksemme henkilöstö ja asiakastyytyväi
syydessä sekä vastuullisuudessa paranivat 
vuoden aikana, vaikka pitkittynyt korona 
aika ja haastava energiamarkkinatilanne 
varmasti kuormittivat henkilöstöämme, 
asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme. 
Arvopohjamme on antanut yhtiömme 
alkutaipaleelle hyvän perustan. Seuraava 
kehitysaskel on varmistaa henkilöstömme 
osaamisen systemaattinen kehittäminen 
suhteessa yksilön ja yhtiön tavoitteisiin. 
Uskomme vahvan panostuksen henkilös
töömme tuovan parhaan tuloksen asiakkail
lemme ja muille sidosryhmillemme. ●

Henkilöstömme loi Gasgridin 
arvot vuonna 2020: 
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TULEVAISUUDEN SIIRTOALUSTA: 
Kehitämme yhtiön menestystekijöitä 

vedyn sekä puhtaiden kaasujen 
markkinoiden ja sektori integraation 

toteuttamiseksi. 

Strategiamme painottuu neljälle osa-alueelle. Niissä yhdistyvät tavoitteemme varmistaa 
yhtiön menestys tulevaisuuden toiminta ympäristössä sekä vahvan toiminnallisen perustan 
rakentaminen Gasgridin ja toimialan muutoksille niiden ensimmäisinä vuosina.

… visio, strategia ja arvot

ASIAKASLÄHTÖISET KAASUMARKKINAT: 
Haluamme olla Itämeren alueen johtava 

yhtiö kilpailukykyisten ja asiakas   lähtöisten 
kaasumarkkinoiden edistämisessä sekä 
luotettavan, turvallisen ja kustannuste

hokkaan kaasun siirron varmistamisessa. 

KEHITTYVÄ TOIMINTAMALLI: 
Rakennamme vahvan pohjan 

hyvinvoivalle, muutoskyvykkäälle 
ja kehittyvälle organisaatiolle ja 

toimintamallille toteuttaaksemme 
Vision 2035. 

VASTUULLINEN MUUTOSVOIMA: 
Rakennamme vaikuttavuutta, 

tunnettuutta sekä kumppaniverkostoja 
ja integroimme vastuullisuuden 
organisaatiomme arkeen laajan 

muutoksen aikaansaamiseksi. 

Käynnistimme strategian mukaisesti 
TKI toiminnon. Se työskenteli laajasti 
vety talouden kehittämisen parissa ja toimi 
yhteistyössä asiakkaidemme ja sidos
ryhmiemme kanssa vetyä, puhtaita kaasuja 
sekä sektoriintegraatiota koskevissa 
hankkeissa. Jatkamme tätä työtä kiihty
vällä tahdilla tavoitteenamme varmistaa 
sidosryhmiemme kanssa, että infrastruktuuri 
on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja 
oikean laatuisena. Joskus jo alustava suun
nitelma voi auttaa asiakkaitamme omissa 
suunnitelmissaan. 

EUkomission kaasupaketti antaa koko
naisuudessaan hyvät periaatteet kehittää 
sekä nykyistä että uusia kaasualustoja 
asiakkaille hyötyjä tuottaen. Kaasu
paketti jatkaa muotoutumistaan EU:n 
päätöksentekoprosessissa.

Vuoden 2021 aikana lanseerasimme useita 
parannuksia, jotka näkyvät asiakkaidemme 
arjessa. Niistä merkittävin oli markkinatoi
mintojen vakuusvaatimusten tehostaminen 
ja joustavoittaminen, mikä auttoi asiak
kaitamme tiukassa markkinatilanteessa. 
Lisäksi aloitimme kaasujen alkuperätakuu
järjestelmän jalkauttamisen lakimuutoksen 
myötä. 

Loimme yhdessä Baltian maiden kaasun 
siirtoverkkoyhtiöiden kanssa ratkaisuehdo
tuksen neljän maan yhteisen tariffialueen 
perustamisesta. Ehdotus on nyt alueen 
sääntelyviranomaisten arvioitavana. 
Pyrimme jatkokehityksellä varmistamaan 
asiakkaille sujuvan ja tehokkaan asioinnin 
ja heidän tarpeisiinsa sopivat infra
struktuurin ja markkinan mahdollistavat 
palvelut.

Toteutimme jokaisella osaalueella strate
giaa edistäviä kehityshankkeita. Otimme 
vuonna 2021 omaisuuden hallintaan ja 
kunnossapitoon käyttöön uuden järjes
telmän ja toteutimme onnistuneesti laajan 
kumppanuuskilpailutuksen. 

Uuden hybridityön mallimme tarkoituksena 
on hyödyntää etä ja lähityön parhaita 
puolia. Panostimme lisää esihenkilötyöhön, 
toiminta ja johtamisjärjestelmäämme 
sekä muun muassa kyberturvallisuuden 
parantamiseen. 

Jatkossa keskitymme vahvempaan henki
löstön osaamisen kehittämiseen, jatkamme 
johtamisen kehittämistä ja varmistamme 
hyvän jatkokehityksen muun muassa 
tärkeillä vastuullisuuden ja kyberturvalli
suuden osaalueilla.

Toimimme aktiivisesti kotimaisissa ja 
kansainvälisissä verkostoissa asiantunte
mukseemme nojaten ja ajantasaista tietoa 
julkaisten. 

Toimitusjohtajamme on muun muassa 
ohjausryhmän jäsen vuonna 2021 
 perustetussa kansallisessa vetyklusterissa. 

Yksi suurimmista saavutuksistamme on 
laaja toimintajärjestelmän sertifiointi, mikä 
on vaatimus kattavalle turvallisuuteen 
liittyvälle tarkastusoikeudelle. 

Lisäksi päivitimme vastuullisuus
ohjelmamme, johon kytkeytyy myös uusi 
yhtiölainamme.
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Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta 
tukemaan strategian toimeenpanoa

Perustimme vuoden 2021 
alussa Strateginen analyysi 
& TKI yksikön, jonka tavoite 
on tuottaa ajantasaista kuvaa 
toimintaympäristön muutoksista 
ja kehittää monimuotoisten 
kaasujen kysynnän mallinnus
työkaluja. Kehitystyömme alkoi 
laajoilla hankekokonaisuuksilla 
heti yksikön ensimmäisenä 
toimintavuotena. 

8–9 Toimintaympäristö ja strategia

Gasgrid kutsui kesällä koolle teollisuuden ja energia-alan asiantuntijoita pohtimaan millä 
 askelilla Suomesta voisi tulla energian vientimaa. Katso video 

Gasgridille on muodostunut 
tärkeä rooli vetytalouden 
ja erityisesti vetyinfra-
struktuurin visionäärinä

Vuoden 2021 aikana erityisesti vetytalouden 
merkitys korostui hiilineutraalisuustavoit
teiden nopeassa saavuttamisessa sekä 
uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja 
arvoketjujen kehittämisessä. Myös asiak
kaiden odotukset vahvistuivat Gasgridiä 
kohtaan vetytalouden ja vety infrastruktuurin 
kehityksen osalta, sekä energia murroksen 
mahdollistajana. Strategiamme mukaisesti 
haluamme olla aktiivisesti tukemassa 
puhtaiden kaasujen siirtoalustan luomista 
sekä edistämässä puhtaiden kaasujen mark
kinoiden kehitystä Suomessa. Tästä syystä 
vetykehitys nousi myös TKItoimintamme 
sekä strategisen analyysimme keskiöön. 

Uskomme, että olemassa olevien palve
luiden, markkinan ja siirtoalustaratkaisujen 
kehittäminen sekä uudet innovaatiot 
luovat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä 

asiakkaillemme, markkinalle ja yhteiskun
nalle arvoa ja ratkaisuja.

Vetytalouden potentiaali
Vetymarkkinoiden perusteiden luominen 
ja laajan uuden infrastruktuurin kehityksen 
alkuvaihe on kokonaisvaltainen tutkimus, 
kehitys ja innovaatiohaaste. Koska globaali 
teollisuus on lähtenyt liikkeelle nopeasti, 
myös me Gasgridillä selvitimme vetyta
louden potentiaalia ja vedynsiirtotarpeita. 
Aloitimme selvitystyön mahdollisen kysynnän 
ja tarjonnan määrästä, mahdollisista infra
struktuurin kehitystarpeista, vedyn putki
siirron teknisistä vaatimuksista, vetyputkiston 
rakentamisen edellytyksistä sekä mahdolli
sista markkinapalveluista, joita uudenlainen 
energian ja raakaaineen siirtoinfrastruk
tuuri voisi tarjota. Näitä vetytalouteen ja 
tulevaisuuden energiajärjestelmään liittyviä 

kysymyksiä selvitimme mm. Gasgridin ja 
Fingridin yhteisessä, ja Business Finlandin 
rahoittamassa, TKIhankkeessa, joka jatkuu 
vuonna 2022. 

Keväällä 2021 liityimme European Hydrogen 
Backbone ryhmään (EHB), joka visioi 
ja analysoi koko maanosan kattavan 
vetyverkon kehittämistä seuraavien vuosi
kymmenten aikana. Ryhmän toimiessa 
Gasgridille on muodostunut tärkeä rooli 
vetytalouden ja erityisesti vetyinfrastruk
tuurin visionäärinä ja esille tuojana. Yksi 
vuoden 2021 saavutuksistamme olikin 
tekemämme kansainvälinen yhteistyö EHB 
ryhmässä, joka nosti Suomen ja Itämeren 
alueen maat eurooppalaiselle vetykartalle 
tuoden esiin alueen merkittäviä uusiutuvan 
energian resursseja ja alueen vetytalouden 
potentiaalin. 

Sidosryhmäyhteistyöllä kohti 
hiilinegatiivista yhteiskuntaa
Vuoden aikana olimme aktiivisessa keskuste
lussa alan toimijoiden kanssa niin kansallisen 
vetyklusterin kuin suorien kontaktien välityk
sellä. Aloitimme myös selvitystyöt mahdollisten 
vetyputkien rakentamisesta useiden asiak
kaiden kanssa. Vetyyn liittyen teimme vuoden 
aikana yhteistyötä myös Baltian kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa puhtaiden 
kaasujen edistämiseksi sekä selvittääksemme 
yhdessä minkälaisilla edellytyksillä vetyä olisi 
syötettävissä nykyiseen kaasuverkkoon. 

Gasgridillä on vahva asiantuntemus kaasujen 
luotettavasta ja turvallisesta siirrosta sekä 
tarvittavan infrastruktuurin kehittämisestä ja 
ylläpidosta. Asiakkaamme ovat tunnistaneet 
tämän sekä nykyisen kaasuverkon osalta 
että mahdollisen vetyverkon kehityksessä. 
Odotamme, että vuonna 2021 vauhtiin 
päässyt kehitystyömme sekä yhteiskunnallinen 
keskustelu puhtaiden kaasujen ympärillä 
jatkuvat edelleen vahvana tulevina vuosina. 
Aktiivisen kehitys ja asiakasyhteistyön 
myötä uskomme, että sekä nykyinen että 
tuleva kaasuinfrastruktuuri auttaa Suomea 
saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa 
vuonna 2035 ja mahdollistamaan siirty
mistä kohti tulevaisuuden hiilinegatiivista 
yhteiskuntaa. ●

https://www.youtube.com/watch?v=S_XnZf3craA
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Asiakkaat ja palvelut
myötä siirtoliiketoimintaamme. Vuoden 2021 
alku ja loppu olivat hyvin kylmiä ja kesällä 
kaasuenergian markkinahinta lähti poikkeuk
sellisen voimakkaaseen nousuun, mikä jatkui 
aina vuoden loppuun saakka. Vuonna 2021 
toteutunut kaasun kokonaiskäyttö oli 25,1 
TWh (25,4 TWh).

Kaasun maahantuonti jakautui 6,3 TWh (8,5 
TWh) Balticconnectoryhdyspisteen ja 18,8 
TWh (16,9 TWh) Imatran rajapisteen kesken.

Vuoden aikana tuotimme siirtopalvelua 
tavoitteidemme mukaisesti, vaikka alkuvuo
desta Balticconnectoryhdyspisteen noin 2/3 
teknisestä maksimista rajoittunut kapasi
teetti aiheutti haasteita markkinatoimijoille. 
Balticconnectorin ruuhkatilanteet vähenivät 
merkittävästi vuonna 2021 aiempaan 
verrattuna.

Kaasuenergian hinta nousi
Tarjoamme markkinaosapuolille eripituisia ja 
hintaisia kapasiteettituotteita kaasujärjes
telmän syöttöpisteisiin sekä ottovyöhykkeelle, 
johon kuuluvat siirtoverkon suorat loppu
käyttöpaikat sekä jakeluverkkojen toimi
tukset. Varsinkin vuoden 2021 jälkimmäisellä 
puoliskolla tehdyissä kapasiteetin ennak
kovarauksissa näkyi markkinatoimijoiden 
kokema kaasun hinnan noususta johtuva 
epävarmuus. Käytännössä epävarmuus 
näkyi viimevuotista matalampina pitkien 
(vuosi / kvartaali / kuukausi) kapasiteetti
tuotteiden varauksina. Vuonna 2021 pitkien 
tuotteiden suhteellinen osuus tilatuista 
kapasiteettituotteista oli 73 % (86 %).

Tuotamme asiakkaillemme 
kaasujen siirtopalveluita 
turvallisesti, häiriöttömästi 
ja vastuullisesti. Toimimme 
asiakas lähtöisesti ja kustannus
tehokkaasti. Kehitämme Suomen 
kaasumarkkinaa yhdessä 
asiakkaidemme ja muiden sidos
ryhmien kanssa. Asiakkaitamme 
ovat eri markkinarooleissa 
toimivat teollisuuden ja 
energiatuotannon yritykset, 
suomalaiset jakelu verkonhaltijat 
sekä energiakaupan toimijat 
Suomesta ja Baltiasta.

10 Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta 
tukemaan strategian toimeenpanoa

Gasgrid Finlandin solmimat puitesopimukset 
markkinarooleittain vuoden 2021 lopulla
Markkinarooli Määrä 2021 Määrä 2020
Shipper 39 34
Trader 19 16
Jakeluverkon vähittäismyyjä 26 25
Jakeluverkonhaltija 19 19
Siirtoverkon loppukäyttäjä 38 37
Biokaasun syöttäjä 1 2
Yhteensä 142 133

Varatun kapasiteetin käyttöaste oli hyvä. 
Varattu kapasiteetti ottovyöhykkeellä vastasi 
25,9 TWh energiamäärää, kun kaasun 
toteutunut kokonaiskäyttö oli 25,1 TWh.

Asiakastyytyväisyys nousi
Asiakastyytyväisyys ja kykymme palvella 
kaasumarkkinaasiakkaiden liiketoiminta
tarpeita on strategiassamme keskeisessä 
roolissa. Strategian mukaisesti olemme 
panostaneet merkittävästi palvelujen 
laadun ja asiakaskokemuksen kehittä
miseen sekä kasvattaneet Asiakkaat ja 
palvelut toiminnon henkilöstöresursseja. 
Vuosi 2021 on osoittanut hienosti asiak
kaidemme kyvyn ottaa uusi markkinamalli 
haltuun. Uuden markkinamallin ja 

Kapasiteettituote TWh
Suhteellinen 

osuus (%)
Vuosituote 10,34 39,9
Kvartaalituote 5,98 23,1
Kuukausituote 2,60 10,0
Päivätuote 4,86 18,8
Päivän sisäinen tuote 1,74 6,7
Kapasiteetin ylitys 0,40 1,5

Balticconnectorputki yhteyden käyttöön
ottojen jälkeen on nähty myös suuria 
muutoksia energiamarkkinoilla, kuten 
siirtyminen hyvin matalasta kaasuenergian 
hintatasosta hyvin korkeaan hintatasoon. 
Olemme kiitollisia siitä, että asiakastyytyväi
syytemme nousi edellisvuoteen verrattuna 
edellä mainituista tekijöistä huolimatta. 
Asiakaslähtöisyys on meille keskeinen teema 
kaasumarkkinan kehittämisessä ja kehitys
myönteisenä yhtiönä jatkamme markkinan 
kehittämistä osallistavalla otteella. Kehitys 
jatkuu edelleen tavoitteena yhä parempi 
asiakaskokemus. Asiakkaamme arvostavat 

 Lue lisää markkinarooleista

Vuoden 2021 aikana Suomen kaasumark
kinan toiminta jatkui aktiivisena ja markki
natoimijoiden mielenkiinto Suomen kaasu
markkinaa kohtaan pysyi korkeana. Vuoden 
2021 lopulla erilaisiin markkinarooleihin oli 
rekisteröitynyt yhteensä 142 (133) osapuolta 
yhteensä 77 eri yrityksestä. Näistä 59 oli 
rekisteröitynyt Suomeen. Virosta, Latviasta, 
Liettuasta ja Norjasta yrityksiä oli yhteensä 
18.

Shipperiksi rekisteröityneistä markkinaosa
puolista noin puolet toimi myös kaasun 
maahantuojana joko Imatran rajapisteen tai 
Balticconnectoryhdyspisteen kautta.

Vuosi 2021 oli maailman energiamarkkinoilla 
muutosten vuosi, mikä osaltaan heijastui 
myös Suomen kaasumarkkinaan ja sen 

11–12 Asiakkaat ja palvelut

https://gasgrid.fi/kaasumarkkinat/markkinaroolit/
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Gasgridin tiimin asiantuntemusta, asiakas
lähtöisyyttä ja eteenpäin katsovuutta, mikä 
näkyy esimerkiksi markkinajärjestelmien API 
rajapinnoissa, jotka helpottavat asiakkaiden 
omien prosessien automatisointia. Kehitys 
jatkuu edelleen tavoitteena yhä parempi 
asiakaskokemus. Ylläpidämme maakaasu
markkinalain mukaisesti jakeluverkkojen 
keskitettyä tiedonvaihtoalustaa tarjoten 
siten kustannustehokkaan kokonaisratkaisun 
vähittäismarkkinan käyttöpaikkarekisteriksi 
ja taseselvitysjärjestelmäksi.

Haluamme edistää erilaisten kaasujen 
käytettävyyttä Suomen markkinoilla. 
Joulukuussa vahvistetun lain, Laki energian 
alkuperätakuista (1050/2021), mukaisesti 
Gasgrid asetettiin vastaamaan kansal
lisesta uusiutuvien kaasujen ja vedyn 
alkuperätakuurekisteristä.

Järjestimme sekä keväällä että syksyllä tukku 
ja vähittäismarkkinafoorumit. Foorumeissa 
markkinaosapuolet osallistuivat aktiivisesti 
kaasumarkkinan kehitystyöhön jakamalla 
näkemyksiään ja antamalla palautetta 
markkinan toiminnasta sekä tunnistetuista 
kehitystarpeista. Lisäksi käymme aktiivista 
vuoropuhelua asiakkaiden kanssa eri 
kohtaamisissa.

Energiavirasto vahvisti Gasgridille uudet 
siirtopalvelujen ehdot sekä Balticconnector 
yhdyspisteen kapasiteetin jakamisen 
liittämisen ehdot marras–joulukuussa 2021. 
Lisäksi Energiaviraston päätös paineen
vähennysasemien käyttöhyödykkeiden 
veloitusmallista käynnisti laajan liityntä
sopimusten uudistamisprosessin vaatien 
laajasti asiakkaiden ja avainhenkilöiden 
osallistumista. ●

… asiakkaat ja palvelut

Siirtoalustan kuvaus
Suomen kaasun siirtoalusta sisältää kaksi valtionrajat ylittävää pistettä; Imatran rajapis
teen sekä Balticconnectoryhdys pisteen. Kaasujärjestelmään syötetään lisäksi biokaasua 
kuuden biokaasulaitoksen kautta. Suomen kaasujärjestelmän siirtokapasiteetti vuonna 
2021 oli noin 270 GWh/päivä. Vuonna 2021 suurin vuorokautinen kaasun siirtovolyymi oli 
noin 179 GWh ja se toteutui 14. 1. 2021.

Suomen siirtojärjestelmän ottovyöhyke koostuu yli 200 ottopisteestä, joilla kaasu 
toimitetaan käyttöön tai jakeluun. Toimitus varmuutemme oli vuonna 2021 erinomainen 
eikä suunnittelemattomia toimitus katkoja tapahtunut. Suoritimme vuoden aikana 22 
suunniteltua toimituskatkoa, joiden tavoitteena oli varmistaa kaasun käytön turvallisuus 
ja häiriöttömyys myös jatkossa. Suunniteltujen toimituskatkojen sopiminen asiakkaiden 
kanssa onnistui hyvin. Suunniteltujen toimituskatkojen aikana energiaa jäi toimittamatta 
0,003 GWh. 

 Lue lisää alkuperätakuista

 Lue lisää markkinakehitysryhmistä

Järjestelmävastuu
Energiavirasto on asettanut Gasgridin Suomen kaasujärjestelmän järjestelmävastaavaksi. 
Toimimme koko järjestelmän tasevastaavana ja velvollisuutenamme on markkinaosa
puolien kaupallisen epätasapainon korjaaminen myymällä ja ostamalla tasekaasua 
kunkin kaasuvuoro kauden päätyttyä. Lisäksi suoritamme valtakunnallisen taseselvityksen 
määrittäen kunkin osapuolen järjestelmään syötöt ja otot tasejaksoittain. Järjestelmä
vastuu velvoittaa Gasgridiä huolehtimaan kaasujärjestelmän teknisestä toimivuudesta 
yhdessä muiden markkinatoimijoiden kanssa siten, että koko kaasujärjestelmä on tekni
sesti yhteensopiva.

Uutena järjestelmävastuuseen kuuluvana tehtävänä Gasgrid nimettiin joulukuussa 2021 
vastaamaan kansallisesta uusiutuvien kaasujen ja vedyn alkuperätakuurekisteristä ja sen 
ylläpidosta.

Vuonna 2021 järjestelmävastuuseen liittyvät tehtävät toteutuivat suunnitellusti.

Markkinapalvelut Verkkopalvelut

Tasehallintapalvelu Kaasun siirto

Virtuaalinen kauppapaikka Siirtoverkkoon liittyminen

Keskitetty tiedonvaihto vähittäis
markkinalle (Datahub)

Alkuperätakuupalvelu

24 h –asiakaspalvelu

Raportointipalvelut ja datapankki

Palvelumme

https://gasgrid.fi/palvelumme/alkuperatakuut/
https://gasgrid.fi/kaasumarkkinat/markkinakehitysryhmat/
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Vastuullisuus

Vastuullinen  
toiminta on integroitu 

osaksi liiketoimintaamme 
ja johtamistamme. 

Vastuullisuus ohjelman 
toteuttamisessa huomioidaan 
toiminnastamme aiheutuvat 

taloudelliset, sosiaaliset  
ja ympäristö  
vaikutukset.
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14–15 Vastuullisuus Gasgridissa

Vastuullisuus Gasgridissä
Kaikilla vastuullisuuden 
olennaisilla teemoilla on oma 
johtamisen päättävä elin.

Vastuullisuus on integroitu 
kaikkeen Gasgridin tekemiseen, 
yhteistoiminnassa henkilöstön 
kanssa kehitettyyn johtamis
malliin ja sertifioituun johtamis
järjestelmään. Jäsenyytemme 
ja verkostomme ovat julkisia.

Vastuullisuustyömme on integroitu 
laajaalaisesti organisaatiomme toimintaan 
ja yksi strategiamme neljästä teemasta 
on vastuullinen muutosvoima. ”Tunnemme 
vastuumme” on lisäksi yksi yhtiömme 
arvoista, jotka olemme luoneet yhdessä 
henkilökuntamme kanssa.

Yhtiön johtamista sekä kaikkien gasgridi
läisten toimintaa ohjaavat hallituksen 
hyväksymät toimintaperiaatteet sekä hallin
nointiperiaatteet. Noudatamme  Gasgridin 
toiminnassa valtion omistajapolitiikan 
periaatepäätöksen vaatimuksia. Yhtiön 
hallitus vastaa ja raportoi vastuullisuudesta 
yhtiökokouksessa. 

Yhtiön johto linjaa vastuullisuuden suunta
viivat ja tavoitteet johtoryhmän kokouksissa 
ja seuraavalla tasolla johtaminen tapahtuu 
organisaation laajaalaisten johtamisen 
foorumien kautta. Johdamme vastuullisuus
työtä vastuullisuusfoorumissa, joka koostuu 
yhtiön eri toimintojen vastuuhenkilöistä ja 
jonka puheenjohtajana toimii vastuullisuus
päällikkö. Foorumi käsittelee turvallisuus, 
vastuullisuus, riskienhallinta, toimintajär
jestelmä ja hallintotapaan liittyviä teemoja. 

Henkilöstö ja kulttuuriasioille on oma 
johtamisen fooruminsa ja sen lisäksi niitä 
käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Myös 
siirtoalustalla ja siirtoliiketoiminnalla ja 
tiedolla johtamisella on omat fooruminsa. 
Gasgridissä toimii myös päätöksiä tekeviä 
kokoonpanoja, kuten esimerkiksi TKI:n 
ohjausryhmä, eri operatiiviset kokoukset 
sekä vaikuttajaviestintäryhmä. Näin kaikilla 
vastuullisuuden olennaisilla teemoilla on 
oma päättävä elimensä. 

Toimintajärjestelmän sertifiointi
Kehitimme ja sertifioimme vuoden 2021 
aikana Gasgridin toiminta eli johtamis
järjestelmän. Työ alkoi syksyllä 2020 stra
tegiatyön loogisena jatkumona. Gasgridin 
koko henkilöstö osallistui laajasti johtamisjär
jestelmän laadintaan muun muassa proses
seja kehittäen, riskejä arvioiden, sisäisiä 
arviointeja suorittaen ja dokumentaatiota 
päivittäen. Ulkoinen sertifiointikumppani 
tarkasti toimintajärjestelmämme keväällä 
2021 loistavin tuloksin ja sertifiointiprojekti 
valmistui aikataulussa kesäkuussa 2021. 
Toimintajärjestelmä on tärkeä Gasgridille, 
koska se on edellytys kaasuputkiston Tukesin 
myöntämälle omatarkastusoikeudelle, jonka 
lupapäätös saatiin myös vuoden 2021 
aikana. Toimintajärjestelmän kehitys on 
jatkunut sertifioinnin jälkeen prosessijoh
tamisen valmennuksin ja koulutuksin, jotta 
parannamme jatkuvasti toimintaamme. 
Prosessijohtaminen on juurrutettu arjen 
toimintamalleihimme. 

Uusi strategian mukainen johtamismalli 
kehitettiin yhteistoiminnassa henkilöstön 
kanssa ja uudistettu organisaatio otettiin 
käyttöön 2021 alussa. Johtamiskäytännön 
tehokkuutta arvioidaan vuosittain osana 
toimintajärjestelmän johdon katselmuksia, 
ulkoisen auditoijan suorittamalla vuosi
taisella auditoinnilla sekä yhtiön sisäisillä 
arvioinneilla. Yhtiössä tehdään myös 
ulkopuolisen konsulttitoimiston suorittamia 
sisäisiä tarkastuksia kaksi kertaa vuodessa. 
Lisäksi omaisuuden ja palveluiden vaatimus
tenmukaisuutta arvioivat eri alojen viran
omaiset. Yhtiön johtamismallin on todettu 
toimivan soveltuvasti, tarkoituksenmukaisesti 
sekä vaikuttavasti. 

Jäsenyytemme ja sitoumuksemme
Jäsenyytemme ovat julkisesti saatavilla 
verkko sivuillamme. Vuoden 2021 aikana 
Gasgrid liittyi yritysvastuuverkosto FIBS ry:n 
(Finnish Business Society ry) toimintaan. 
FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuu
verkosto ja jäsenyys tukee vastuullisuus
työtämme sekä rooliamme vastuullisen 
liiketoiminnan aktiivisena kehittäjänä. FIBS:n 
tilaisuudet ja koulutukset mahdollistavat 
verkostoitumisen ja yhteistyön vastuullisuus
asioissa sekä tiedonsaannin alan uusimmista 
käytännöistä ja ratkaisuista Suomessa ja 
maailmalla. Lisäksi liityimme vuoden 2021 

aikana European Hydrogen Backbone 
ryhmään ja kansalliseen vetyklusteriin, sillä 
tunnistimme ne keskeisiksi vetykehityksen 
yhteistyö verkostoiksi. Niistä on kerrottu lisää 
raportin TKIosiossa ja toimitusjohtajan 
katsauksessa. 

Julkaisimme vuonna 2020 yhteiskunta
sitoumuksen metaanipäästöjen vähentä
miseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Metaani
päästöt on tärkeää minimoida, sillä 
metaani on kasvihuonekaasupäästö, jonka 
lämmityspotentiaali on 28 kertaa suurempi 
kuin hiilidioksidin. Sitoumuksemme löytyy 
sitoumus2050verkkosivuilta ja tavoit
teemme saavuttaa 20 tonnin metaani
päästösäästö toteutui kirkkaasti. ●

Gasgridin toimintajärjestelmä sisältää 
laadun ISO 9001:2015, turvallisuuden 
ISO 45001:2018, ympäristön ISO 14001:2015 
sekä kansallisen energiatehokkuus
järjestelmän ETJ+:n standardit.

https://gasgrid.fi/wp-content/uploads/Gasgrid-Finland-oy_Jasenyydet-ja-sitoumukset_27012022.pdf
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/525384
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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 oli 129,1 miljoonaa euroa.

• Asiakastyytyväisyysmittauksen nettosuositusindeksi (NPS) oli 21 ja tulos tarkoittaa 
passiivista suositteluhalukkuutta. Tulos parani edellisvuodesta hieman.

• Toimittajille asetettavien vaatimusten varmistaminen palveluntuottajilta ja 
tärkeimmiltä tavarantoimittajilta käynnissä. Toimittajien luokittelu valmis.  
Siirtoverkon kunnossapitopalveluiden kilpailuttamisprosessi saatiin päätökseen. 

Ihmiset • Osallistava johtaminen

• Yhteisöllisyys

• Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen 
henkilöstö

• Työtyytyväisyysmittaus

• Tavoitteellisen johtamisen toteuma

• Varhaisen välittämisen malli ja rajat

• Vaihtuvuusprosentti 

• Kaksi mittausta tehty: tulokset 4,01 ja 4,22 asteikolla 1–5. Parantavia toimenpiteitä 
määritetty tiimi- ja yritystasolla ja lisätty mm. yhteistä toimintasuunnittelua.

• Erilliset tavoitekeskustelut, säännölliset kehityskeskustelut ja kahdenväliset keskustelut 
työssä suoriutumisen, jaksamisen ja työhyvinvoinnin tueksi. 

• Varhaisen välittämisen malli käytössä ja HR tukee esihenkilöitä aktiivisesti.

• Vaihtuvuus 9,8 % eli maltillisella tasolla. Lähtöhaastattelut suoritettu ja kerätty 
palaute.

Toimitusvarmuus ja 
turvallisuus

• Korkea toimitusvarmuus

• Kaasun turvallinen siirto

• Turvallinen työpaikka

• 0 toimituskatkoa

• 0 onnettomuutta

• 0 tapaturmaa

• 0 suunnittelematonta toimituskatkoa. Gasgridin toiminnan aikana ei ole ollut yhtään 
suunnittelematonta toimituskatkoa. 

• 0 onnettomuutta.

• 0 tapaturmaa omalle henkilökunnalle ja 2 toimittajille. Omalla henkilöstöllämme jo 
2 tapaturmatonta vuotta peräkkäin.

Kohti hiilineutraaliutta • Ympäristöhäiriötön toiminta

• Päästöjen vähentäminen ja 
ympäristövaikutukset

• Energiatehokas siirto

• 0 ympäristöhäiriötä

• Metaanipäästösäästöt –20 tonnia 
vuodessa

• Energiataseen laadinta

• 0 ympäristöhäiriötä.

• Metaanipäästöjen ennaltaehkäisy 149 tonnia hyvällä suunnittelulla, 
asiakasyhteistyöllä ja tehokkailla operatiivisilla toimilla. 

• Energiatase otettu käyttöön ja sertifioitu osana toimintajärjestelmää.

… vastuullisuus Gasgridissä

Vastuullisuusohjelmamme tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet 2021
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Sidosryhmäyhteistyö ja olennaiset teemat
Sidosryhmien tunnistaminen
Kartoitimme vastuullisuuden olennaiset 
teemat syksyllä 2020 sidosryhmiemme 
kanssa osallistavalla menetelmällä. Tällöin 
tunnistimme sidosryhmiksi asiakkaat, omis
tajan, henkilöstön, viranomaiset, järjestöt, 
maanomistajat/siirtoverkon naapurit, 
median edustajat, poliittiset vaikuttajat/
päättäjät, palvelu tai toimittajakumppanit, 
ammattiliiton/työnantajajärjestön edustajat 
ja Gasgridin kaasuputkiston lähellä olevien 
hankkeiden edustajat. Uusimme vuoden 
2021 aikana rahoituksemme, joka on nyt 
kytketty vastuullisuusteemoihin eli turval
lisuuteen, toimitusvarmuuteen ja oman 
toiminnan suoriin kasvihuonekaasupääs
töihin, minkä takia rahoittajat on huomioitu 
uutena sidosryhmänä vuoden 2021 aikana. 

Sidosryhmille tärkeimmät teemat
Vuoden 2020 olennaisuusanalyysissä 
yleisesti tärkeimmiksi tekijöiksi sidosryhmät 
tunnistivat kaasun toimitusvarmuuden, 
valmiuden poikkeustilanteissa, henkilöstön 
ammattitaidon sekä turvallisuuden koko 
toimitusketjussa. 

Asiakkaat korostivat turvallisuutta, toiminta
varmuutta, ilmastotoimia, markkinoiden 
toimivuutta ja tasapuolisuutta. Henkilöstö 
näki tärkeimpänä infran turvallisuuden ja 
ajanmukaisuuden, ympäristövastuun ja 
jatkuvuuden suunnittelun. Viranomaiset 
puolestaan toivoivat Gasgridin levittävän 
esimerkillään aktiivista turvallisuus ja 
vastuullisuuskulttuuria sekä pitävän hyvää 

huolta ikääntyvästä infrastaan. Omistajalle 
tärkeää on energiamurroksen mahdollista
minen ja ilmastonmuutoksen torjunta sekä 
avoin ja osallistava toiminta. Rahoittajille 
tärkeää on ilmastonmuutoksen hillintä, 
eettinen liiketoiminta sekä tulevaisuuden 
kestävät investoinnit. 

Kyselyn tuloksista laadittiin olennaisuus
analyysin kuva, jonka akseleina on sidos
ryhmien määrittämä merkitys yhtiölle ja 
yhteiskunnalle.

Olennaisuusanalyysin päivitys
Gasgrid on saanut vuoden mittaan erilaista 
tietoa asiakastyytyväisyys, sidosryhmä ja 
henkilöstökyselyistä, toimintaympäristön 
kuuntelusta 360analyysillä, media
osumista ja toimintaympäristön analyy
sistä muutostrendeistä, joiden pohjalta 
päivitimme olennaisuusanalyysiä sisäisenä 
arviona yhdessä johtoryhmän kanssa. 
Ilmastonmuutoksen hillintä, uusiutuvan 
energian lisääminen ja vähähiiliset tuotteet 
ovat vahvistuneet yhteiskunnassa ja niiden 
merkitys nousi kartalla eri toimijoiden laati
mien hiilineutraaliustavoitteiden perusteella. 
Eettisyys ja hyvä yrityskansalaisuus ovat 
korostuneet, ja myös vetytalouden merkitys 
on kasvanut laajaalaisesti yhteiskunnassa. 
Uusina teemoina nostimme esille tieto
turvallisuuden sekä vihreän rahoituksen. 
Luonnon monimuotoisuus on tulevaisuu
dessa nouseva teema ja se oli nähtävissä jo 
edeltävässä olennaisuusanalyysissä.

Päivitimme sisäisesti 
vastuullisuuden olennaisuus
analyysiä kyselyiden, toiminta
ympäristön havainnoinnin ja 
media seurannan perusteella. 
Muutostrendeiksi tunnistimme 
puhtaiden kaasujen 
merkityksen korostumisen 
ja ilmaston muutoksen 
hillinnän, vetytalouden ja 
toiminnan eettisyyden. 

Tarkkailemme jatkuvasti 
toimintaympäristön tilaa 
tärkeiden muutostrendien 
havaitsemiseksi, jotta voimme 
keskittää vastuullisuus-
työmme sidosryhmillemme 
kaikkein tärkeimpiin teemoihin. 

17–18 Sidosryhmäyhteistyö ja olennaiset teemat

Tavoitteena on uusia olennaisuusanalyysi 
säännöllisesti noin kahden vuoden välein, 
jotta voimme vastata sidosryhmiemme 
tarpeisiin ja odotuksiin. Seuraava analyysi 
on suunnitteilla syksylle 2022 ja silloin 
haluamme osallistaa sidosryhmiämme 
vastuullisuustyöhömme laajaalaisesti.

Gasgrid on vastuullinen yritys
Loppuvuonna 2021 suoritimme uuden 
asiakastyytyväisyyskyselyn ja kysyimme, 
onko Gasgrid vastuullinen yritys. Vastaajista 
88,5 % piti Gasgridiä täysin tai jokseenkin 
vastuullisena yrityksenä. Sanallisissa 
palautteissa saimme kiitosta vastuullisuuden 
integroimisesta yhtiön toimintaan sekä 
vastuullisuustoimien aktiivisesta ja onnis
tuneesta viestinnästä. Myös vetykehitystä 
pidettiin kiinnostavana. ●



18 Gasgrid Finland vuosiraportti 2021 • sidosryhmäyhteistyö ja olennaiset teemat

Gasgridin vastuullisuus-
teemojen olennaisuus

Gasgridin vastuullisuusteemojen olennaisuus – muuttuneet tekijät
Seuraamme toimintaympäristöämme aktiivisesti eri keinoin ja tulosten perusteella päivitimme olennaisuusanalyysin johtoryhmän kanssa. 
Tunnistimme muutostrendit ja uudet teemat olennaisuusmatriisiin. Uutena xakselilla on huomioitu vaikutukset myös yhteiskunnalle.

 Lue lisää vastuullisuuden 
olennaisuusanalyysistä

… sidosryhmäyhteistyö ja olennaiset teemat

Merkitys yhtiölle ja yhteiskunnalle
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https://gasgrid.fi/vastuullisuus-ja-turvallisuus/vastuullisuus/#vastuullisuuden-olennaisuusanalyysi
https://gasgrid.fi/vastuullisuus-ja-turvallisuus/vastuullisuus/#vastuullisuuden-olennaisuusanalyysi
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Vastuullisuusohjelman teemat ja tavoitteet 2022–2023

16 Vastuullisuustavoitteet

Olennainen asia Teema Tavoitteet strategiakauden loppuun 2023 Visio 2035 SDGtavoite

Erinomainen 
yrityskansalainen

•  Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta 
ja hallintotapa

•  Luotettava ja puolueeton kumppani

•  Vastuullinen hankinta ja 
toimittajayhteistyö

•  Luonnon monimuotoisuuden 
edistäminen

•  Läpinäkyvä ja luotettava toiminta yhteiskunnassa sekä 
toiminnan kytkeminen kansainvälisesti tunnistettuun 
viitekehykseen  

•  Tasapuolinen toiminta sidosryhmien kanssa

•  Vastuullinen hankinta- ja toimittajayhteistyö

•  Vieraslajien haitallisten vaikutusten estäminen ja 
vähentäminen

Roolimalli yhteiskunnassa

 

Ihmiset ja kulttuuri •  Osallistava työpaikka

•  Hyvinvoiva henkilöstö

•  Motivoiva ja kannustava 
työskentelykulttuuri

•  Osallistava johtaminen ja yhdessä tekeminen

•  Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö

•  Motivoiva ja kannustava työskentelykulttuuri

Erinomainen työtyytyväisyys  
ja työskentelykulttuuri

 

Toimitusvarmuus 
ja turvallisuus

•  Korkea toimitusvarmuus 

•  Kaasun turvallinen siirto 

•  Turvallinen työpaikka 

•  Huippuluokan toimitusvarmuus

•  Kaasun siirrossa ei onnettomuuksia

•  Tapaturmaton työpaikka 

Edelläkävijä Euroopan  
siirtoyhtiöihin verrattuna

 

Kohti 
hiilineutraaliutta

•  Asiakkaiden ja yhteiskunnan hiili-
neutraaliustavoitteiden tukeminen

•  Kohti hiilineutraalia kaasun siirtoa

•  Kaasun toimitusketjun vastuullisuus 

•  Asiakkaiden ja hiilineutraalin yhteiskunnan tukeminen 
puhtailla kaasuilla

•  Kaasujen siirron CO2-päästöjen vähentäminen –15 % 

•  Yhden kaasun toimitusketjun vaikutusten arviointi laadittu

Puhtaat kaasut mahdol-
listavat  hiilineutraalin 
yhteiskunnan

  

Tulevaisuuden 
siirtoalusta

•  Energia- ja raaka-ainejärjestelmän 
kehitys

•  Tulevaisuuden siirtoalustan perus-
teiden rakentaminen

•  Tutkimuksen ja innovaatioiden 
edistäminen

•  Näkemys tulevaisuuden energia- ja raaka-ainejärjestelmän 
kehityksestä muodostettu ja Gasgridin rooli kirkastettu

•  Tulevaisuuden siirtoalustan, liiketoimintojen ja palveluiden 
perusteet määritetty

•  TKI-toiminnan verkostot ja rakenteet luotu

Perusta puhtaiden kaasujen 
siirtojärjestelmälle on luotu

 

Vastuullisuusohjelman päivitys
Laadimme vuoden 2022 alussa uuden vastuullisuusohjelman, joka on voimassa kaksi vuotta nykyisen strategiakauden loppuun asti.  
Mukaan uutena teemana tuli tulevaisuuden siirtoalusta. Ohjelmassa on mukana kahden seuraavan vuoden tavoitteiden lisäksi myös 
visiot teemoittain vuoteen 2035 asti. Vastuullisuustavoitteemme on linkitetty entistä vahvemmin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
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20–21 Vastuullinen yrityskansalainen

Vastuullinen yrityskansalaisuus

Gasgrid on Suomessa järjestelmävastuu
seen asetettu kaasun siirtoverkon haltija. 
Huolehdimme Suomen yhteiskunnan 
kaasun siirtoinfrastruktuurista ja siihen 
liittyvästä järjestelmästä. Noudatamme 
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viran
omaismääräyksiä, soveltuvia standardeja 
sekä vapaa ehtoisia sitoumuksia omassa 
toiminnassamme sekä vuorovaikutuksessa 
sidosryhmiemme kanssa.

Johtamisen periaatteet
Yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa 
tulee noudattaa hallinnointiperiaatteita, 
toimintaperiaatteita ja yhtiön arvoja. 
Tavoittelemme erinomaista suoritusta 
johtamisessa ja hyvässä hallintotavassa. 
Niiden avulla vastuullisuutemme, luotetta
vuutemme, henkilöstö ja asiakastyytyväisyy
temme ja tuloksellisuutemme ovat parempia 
ja täytämme sidosryhmiemme odotukset. 
Olemme luotettava kumppani asiakkaille ja 
sidosryhmille. Asiakkaille luotettavuus näkyy 
korkeana toimitusvarmuutena ja turvallisena 
toimintana. Toimimme yhdenvertaisesti, 
avoimesti ja puolueettomasti suhteessa 
sidosryhmiimme. 

Kunnioitamme ihmisoikeuksia emmekä 
hyväksy missään olosuhteissa pakkotyön, 

Yhtiön johtamisessa ja päivittäisessä päätöksenteossa noudatamme hallinnointi ja toimintaperiaatteita sekä 
yhtiön arvoja. Päivitimme väärinkäytösten ilmoituskanavan ja kehitimme hankintatoimintaamme laajaalaisesti. 
Seuraamme systemaattisesti verojalanjälkeämme ja olemme merkittävä veronmaksaja yhteiskunnassa.

harmaan työvoiman tai lapsityövoiman 
käyttöä. Yhtiöllämme on myös nollatole
ranssi korruption ja lahjonnan suhteen. 
Työntekijöiden eturistiriidat eivät saa 
vaikuttaa päätöksentekoon Gasgridissä. 
Edellytämme asiallista käytöstä kaikessa 
kanssakäymisessä sekä sisäisten että 
ulkoisten sidosryhmiemme kanssa emmekä 
hyväksy häirintää tai syrjintää missään 
muodossa.

Toimintaperiaatteemme auttavat niin 
päivittäisessä päätöksenteossa kuin 
ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Jos 
joku havaitsee epäkohtia toimintaperiaat
teiden noudattamisessa, asiasta voi tehdä 
ilmoituksen yhtiön verkkosivujen kautta 
tai ilmoittaa asiasta suoraan esihenkilölle. 
Tutkimme kaikki väärinkäytösilmoitukset 
tarkoituksenmukaisella tavalla ja suori
tamme korjaavat toimenpiteet.

Olemme luotettava kumppani 
asiakkaille ja sidosryhmille. 
Asiakkaille luotettavuus näkyy 
korkeana toimitusvarmuutena 
ja turvallisena toimintana. 
Toimimme yhdenvertaisesti, 
avoimesti ja puolueettomasti 
suhteessa sidosryhmiimme.

Toimintaperiaatteemme 
auttavat niin 
päivittäisessä 

päätöksenteossa kuin 
ongelmatilanteiden 

ratkaisemisessa.

https://gasgrid.fi/yhtio/hallinto-ja-johtaminen/#toimintaperiaatteet
https://gasgrid.fi/yhtio/hallinto-ja-johtaminen/#toimintaperiaatteet
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Vastuullinen hankinta
Vuonna 2021 saimme valmiiksi monta 
hankinnan kehittämiseen liittyvää hanketta. 
Laadimme hankintaohjeet ja ehdot, 
kuvasimme hankinnan prosessin, otimme 
käyttöön ostotilausten sähköisen hyväk
synnän ja luokittelimme toimittajat.

Suurin, ja kaikkia työtekijöitämme koskeva, 
kehitystyö oli hankintaohjeiden ja ehtojen 
laatiminen. Kirjoitimme ohjeet, joiden perus
teella jokainen työntekijämme ymmärtää 
hankintaamme ohjaavat perusperiaatteet 
sekä lainsäädännön vaatimukset. Gasgrid 
on eritysalojen julkisia hankintoja koskevassa 
lainsäädännössä hankintayksikkö, jonka 
tekemiin hankintoihin sovelletaan erityis
alojen hankintalakia. Pääosa hankinnois
tamme on kuitenkin kynnysarvon alittavia 
hankintoja, jolloin voimme noudattaa 
omaa ohjeistustamme. Osana Gasgridin 
prosessien kehittämistä laadimme prosessi
kuvauksen myös hankintaprosessista. 
Hankintaohjeiden lisäksi prosessikuvaus 
selkeyttää hankinnan tehtäviä ja roolia pää 
ja tukiprosessien tukena. 

Syksyllä 2021 otimme käyttöön ERPjärjes
telmässämme osto ehdotusten ja tilausten 
sähköisen hyväksynnän. Sähköisesti hyväk
sytystä ostoehdotuksesta ja tilauksesta jää 
näkyviin hyväksymiskierto ja näin voimme 
varmistaa, että hankinnalla on hyväksyntä 
etukäteen. Tilauksia voi tehdä vain toimitta
jarekisterissä oleville hyväksytyille toimittajille. 

Toimittajayhteistyö
Oma toimintamme perustuu korkeaan 
turvallisuuskulttuuriin ja vastuulliseen 
toimintaan, joihin edellytämme myös toimit
tajiemme sitoutuvan. Palvelutoimittajat ja 
tärkeimmät materiaalitoimittajat sitoutuvat 
vastuulliseen toimintaan allekirjoittamalla 
dokumentin Gasgrid Finland Oy:n vaati
mukset yhteistyökumppaneille. 

Olemme luokitelleet toimittajamme kolmeen 
eri luokkaan: avaintoimittajiin, tärkeisiin 
toimittajiin ja tavallisiin toimittajiin. Avain
toimittajiemme suorituskykyä arvioimme 
sisäisesti vuoden 2022 alkupuolella ja 
valitsemme niiden joukosta auditoitavat 
toimittajat. Oman toimintakykymme varmis
tamiseksi on tärkeää seurata ja varmistaa, 
että avaintoimittajamme toimivat mallik
kaasti ja vastuullisesti.

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen
Gasgridin toiminta tuottaa merkittävää 
taloudellista lisäarvoa eri sidosryhmille, 
kuten henkilöstölle, asiakkaille, tavaran ja 
palveluntoimittajille sekä osakkeenomista
jalle ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. 
Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta 
taloudellinen lisäarvomme kehittyi 
myönteisesti.

Luomamme lisäarvo muodostuu pää asial
lisesti siirtoverkon kapasiteetin varauksista. 
Lisäksi tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme 
tasehallinnan ja keskitetyn tiedonvaihdon 

Case 
Päivitimme vuoden 2021 aikana 
väärinkäytösten ilmoituskanavan EU:n 
whistle blowing-direktiivin mukaiseksi. 
Kansallinen lainsäädäntö on tulossa 
voimaan vasta vuoden 2022 aikana. 

Otimme päivitetyn kanavan käyttöön 
elokuussa ja se on ulkopuolisen tahon 
ylläpitämä palvelu. Haluamme saada 
kanavaan ilmoituksia lainsäädännön 
rikkomusepäilystä ja mahdollisesta 
epäeettisestä toiminnasta. 

Kanava on auki kaikille sidosryhmille 
ja se löytyy verkkosivujemme kautta. 
Ilmoitukset yhtiössämme käsittelee 
väärinkäytösten selvitysryhmä, joka 
koostuu kolmesta Gasgridin työntekijästä 
eri organisaation haaroista. Näin varmis-
tamme tutkintojen puolueettomuuden ja 
ilmoittajan suojan.

Henkilökuntaa kannustamme ensisijai-
sesti avoimeen keskusteluun esihenkilön, 
työsuojeluvaltuutetun ja HR:n kanssa. 
Kanavassa on mahdollista käydä nime-
töntä keskustelua ilmoituksen tekijän 
kanssa. Vastaamme ilmoituksen tekijälle 
viikon sisällä selvityksen aloittamisesta 
ja kolmen kuukauden sisällä tehdyistä 
toimenpiteistä. 

… vastuullinen yrityskansalaisuus

Toimintamme perustuu 
korkeaan turvallisuus-
kulttuuriin ja vastuulliseen 
toimintaan, joihin 
 edellytämme myös 
toimittajiemme sitoutuvan.
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Valmisteverot,  
79,0 milj. euroa

Arvonlisäverot, 
netto,  

38,1 milj. euroa

Tuloverot,  
10,5 milj. euroa

Kiinteistövero,  
0,1 milj. euroa

Ennakonpidätys ja 
sairausvakuutus

maksu,  
1,4 milj. euroa

17 Tuotamme taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme

Asiakkaat 
130,6  

milj. euroa

Toimittajat 
38,0 milj. euroa

Julkinen sektori 
10,5 milj. euroa

Henkilöstö 
5,3 milj. euroa

Rahoittajat 
1,7 milj. euroa

Omistaja 
40 1) milj. euroa

1)  Hallituksen ehdotus 
yhtiökokoukselle

Luodun ja jaetun lisäarvon jakautuminen

Gasgridin verojalanjälki

… vastuullinen yrityskansalaisuus

palveluilla. Toisaalta jakamamme lisäarvo 
muodostuu henkilöstölle maksetuista 
palkoista, ostoista tavarantoimittajilta ja 
palveluntuottajilta, osingoista osakkeen
omistajalle, koroista rahoittajille sekä 
julkiselle sektorille maksetuista veroista. 
Jakamaton taloudellinen lisäarvo oli 35 
miljoonaa euroa.

Vastuullisuustavoitteidemme mukaisesti 
viestimme läpinäkyvästi taloudellisen 
lisäarvon jakautumisesta ja noudatamme 

oma ehtoisesti Arvopaperimarkkinayhdis
tyksen raportointisuosituksia. Tämän lisäksi 
Gasgrid järjestää säännöllisesti kuulemisia 
keskeisille sidosryhmille esimerkiksi yhtiön 
palveluiden hinnoittelusta.

Gasgridin työntekijät kuuluvat suomalaisen 
etuusperusteisen työeläkejärjestelmän piiriin. 
Emme käytä tästä järjestelmästä poikkeavia 
lisäeläkkeitä osana avainhenkilöidemme 
palkitsemista.

Gasgrid ei ole saanut julkiselta sektorilta 
taloudellista avustusta vuonna 2021. Sen 
sijaan konserniin kuuluva tytäryhtiö, Baltic 
Connector Oy, on ollut oikeutettu huomatta
vaan investointitukeen Euroopan komission 
alaiselta European Climate, Infrastructure 
and Environment Executive Agencyltä 
(CINEA). Saatua tukea on käytetty mahdol
listamaan kaasun siirtoverkon rakennutta
minen Suomen ja Viron välille. Vuonna 2021 
vastaanotettu tuki oli 12 miljoonaa euroa. 

Tämän lisäksi Gasgrid on vastaanottanut 
Business Finlandilta myönteisen tukipää
töksen liittyen tulevaisuuden puhtaiden 
kaasujen siirtoverkon tutkimustyöhön. Tuet 
maksetaan vuoden 2022 aikana tutkimus
hankkeen etenemisen mukaisesti.

Gasgridin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 
40 miljoonan euron osingon jakoa. Yhtiö
kokouksen hyväksyessä ehdotuksen osingot 
maksetaan Suomen valtiolle ja sen 100 % 
omistamalle Suomen Kaasuverkko Oy:lle ja 
täten voiton jako hyödyttää koko suoma
laista yhteiskuntaa.

Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti 
seuraamme systemaattisesti vero
jalanjälkeämme – olemme merkittävä 
veronmaksaja yhteiskunnassa. Tilikaudelle 
2021 kuuluvat yhteisöverot olivat 10,5 (9,5) 
miljoonaa euroa, jonka lisäksi keräämiemme 
arvonlisäverojen tilitysten ja hyvitysten netto 
oli 38,1 (31,9) miljoonaa euroa. Energiaalan 
yhtiönä keräsimme ja tilitimme myös 79,0 
(70,1) miljoonaa euroa valmisteveroja. 
Gasgridillä ei ole ulkomaisia tytäryhtiöitä 
ja maksamme kaikki veromme noudattaen 
Suomen lakeja ja säännöksiä. ●Gasgridin 

verojalanjälki  
129,1 
milj. e
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Kohti hiilineutraaliutta

Olemme laskeneet suorien päästöjen lisäksi myös epäsuorat päästömme ja aloittaneet hiilineutraalius
tiekartan laadinnan voidaksemme siirtää kaasua asiakkaillemme mahdollisimman vähäpäästöisesti. 
 Päästötavoitteemme on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 15 % vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Oman toimintamme (scope 1–2) kasvihuone
kaasupäästöt syntyvät pääasiassa suorista 
hiilidioksidi ja metaanipäästöistä sekä 
ostoenergian käytöstä. Pyrimme vähentä
mään päästöjämme jatkuvasti, jotta asiak
kaillamme olisi käytössään mahdollisimman 
vähäpäästöinen kaasun siirtopalvelu. 
Tavoittelemme oman toiminnan hiilidioksidi
päästöjen 15 % vähennystä vuoden 2023 
loppuun mennessä. Vertailuajanjakso on 
vuosien 2020–2021 keskiarvo. Suoritamme 
vuosittain hajametaanipäästöjen korjauksia, 
uusimme paineenvähennysasemien ja 
kiinteistöjen laitteita energiatehokkaam
miksi ja selvitämme aktiivisesti muita 
päästövähennysmahdollisuuksia.

Merkittävimmät 
ympäristönäkökohdat
Toimintamme positiivisia ympäristönäkö
kohtia ovat energiatehokas ja vähäpääs
töinen kaasun siirto, olemassa olevan infran 
soveltuminen myös uusiutuvan biokaasun 
siirtoalustana, kaasujen käytön vähäiset 
ilmapäästöt ja kaasuputkiston tarvitsema 
kapea maankäyttöalue. Kaasunsiirtoinfra
struktuurin merkittävimmät ympäristönä
kökohdat ovat toiminnassa syntyvät ilma
päästöt, energian kulutus ja rakentamisen 
aikaiset vaikutukset. 

22–23 Kohti hiilineutraaliutta

Kaikkien päästöjen 
osa alueiden 
huomioiminen 

laskennassa on edellytys 
toiminnastamme 

aiheutuvien ilmasto
vaikutuksien 

 ymmärtämiseksi.

GHG-protokollan mukainen 
päästölaskenta
Olemme laskeneet hiilidioksidipäästömme 
Greenhouse Gas Protocol ohjeistuksen 
(GHGprotokolla) mukaisesti. GHG protokolla 
on maailmanlaajuisesti käytetyin standar
disoitu menetelmä yritysten kasvihuone
kaasujen määrittämisessä ja raportoinnissa. 
Kaikkien päästöjen osaalueiden huomi
oiminen päästölaskennassa on edellytys 
toiminnastamme aiheutuvien ilmastovaiku
tuksien kokonaisvaltaiseksi ymmärtämiseksi. 
Päästölaskennan tulokset ilmoitetaan 
hiilidioksidiekvivalentti tonneiksi (t CO2e) muun
nettuina eli yrityksen hiilijalanjälkenä.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt
Suorat kasvihuonekaasupäästömme 
kasvoivat edellisvuodesta ollen 13 300 (7 800) 
t CO2e – tämä johtuu suuremmasta komp
ressorien käyttöajasta kylmän talven takia. 
Myös metaanipäästöt kompressori asemilla 
olivat suuremmat samasta syystä. Vuoden 
aikana oli myös useita projekteja ja kunnos
sapitotöitä, joissa syntyi metaanipäästöjä 
putkiston tyhjennyksestä turvallisen työn 
takaamiseksi. Suoritimme putkiston haja
metaanipäästökartoituksen ja korjaussuun
nitelmia päivitettiin kartoituksen perusteella 
tuleville vuosille. Korjasimme vuoden aikana 
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Ostoenergian 
kasvihuonekaasupäästöt
Ostoenergian eli scope 2 päästöjen osalta 
merkittävimmät päästölähteet ovat osto
sähkö ja lämpö. Ostamamme sähkö on 
uusiutuvaa, alkuperätakuilla ostettua pääs
tötöntä sähköä eli sen markkinaperusteinen 
hiilidioksidipäästö on nolla. Paineenvähen
nysasemilla käytämme myös asiakkailta 
tulevaa sähköä sekä kaukolämpöä, joiden 
päästöt on laskettu Suomen keskimääräisillä 
kertoimilla eli sijaintiperusteisesti. Scope 2 

päästöt olivat 3 300 t CO2e. 

Scope 1–2 hiilidioksidipäästöintensiteetti oli 
660 t CO2e/TWh. Luku kuvaa kaasun siirron 
päästötehokkuutta suhteessa siirrettyyn 
kaasun määrään. 

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt
Laskimme ensimmäistä kertaa scope 3 eli 
epäsuorat hiilidioksidipäästöt toimintamme 
ylä ja alavirrassa, sillä sidosryhmämme ovat 
pitäneet toimitusketjun päästöjä tärkeänä 
teemana. Scope 3 sisältää päästölähteet, 
jotka eivät ole yrityksen omistuksessa tai 
määräysvallassa. Epäsuorien päästöjen 
laskennassa on huomioitu olennaiset 
päästökategoriat eli tuotteet ja palvelut, 
tuotantohyödykkeet, ylävirran kuljetuksiin 
ja jakeluun liittyvät päästöt, tuotannossa 
syntyvät jätteet, liikematkailu, työntekijöiden 
työmatkat ja alavirran kuljetus ja jakelu. 
Kaasun käytön päästöt puolestaan kuuluvat 
asiakkaiden myytyjen tuotteiden päästöiksi, 
joten niitä ei ole raportoitu Gasgridin 

… kohti hiilineutraaliutta

Case 
Haluamme tehdä toimia ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi sekä tukea 
Suomen hiilineutraaliustavoitteita. 
Aloitimme vuoden 2021 aikana oman 
toiminnan (scope 1–2) hiilineutraalius-
tiekartan laadinnan. Tiekartassa on 
mukana toiminnan nykytilanne sekä 
tulevaisuuden tavoitetila.

 Työssä  selvitettiin hiilineutraaliuden 
eri mahdollisuuksia vuosina 2025, 
2030 ja 2035. Määritimme toimen-
piteitä, joilla voimme tulevaisuudessa 
vähentää päästöjämme ja laskimme 
niiden  alustavat kustannus- ja 
päästö vaikutukset. 

Työstämme ja täsmennämme tiekarttaa 
tulevaisuudessa, jotta saamme selville 
pidemmälle tulevaisuuteen ajoittuvia 
hankekokonaisuuksia ja niiden kustannus- 
ja päästövaikutukset. 

hajametaanipäästöjä yhdellä asemalla 
kahdessa vuotokohteessa. Ennakoivan 
suunnittelun, asiakasyhteistyön ja tehokkaan 
operoinnin ansiosta ennaltaehkäisimme 
metaanipäästöjä 149 tonnia, mikä vastaa 
4200 t CO2e, sillä metaani on 28 kertaa 
haitallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidiok
sidi. Tästä syystä yhtiöllemme on erityisen 
tärkeää minimoida metaanipäästöt kaikessa 
toiminnassamme. Biogeeniset hiilidioksi
dipäästöt syntyivät autoilussa käytetystä 
biometaanista. 

Laskimme ensimmäistä kertaa 
myös arvoketjun hiilidioksidi-
päästöt standardoidun 
GHG-protokollan mukaisesti. 
Kaikkien päästöjen 
osa-alueiden huomioiminen 
on tärkeää Gasgridille, jotta 
tiedämme arvoketjumme 
kokonaisvaikutukset. 

epäsuoriksi päästöiksi. Epäsuorat kasvihuo
nekaasupäästöt olivat 1 018 000 t CO2e ja 
suurimmat lähteet ovat ylävirran kaasun 
tuotannon ja kuljetuksen päästöt. Yrityksille, 
kuten myös Gasgridille, on tyypillistä, että 
scopen 3 päästöt muodostavat suurimman 
osan kokonaispäästöistä. 

Energiankulutus 
Energiankulutuksemme koostuu kaasun 
siirrossa käytettävästä maakaasusta, pienestä 
määrästä kevyttä polttoöljyä varavoima
koneilla, autoilusta, ostosähköstä ja ostoläm
möstä. Energiankulutus oli 78,1 (66,1) GWh. 
Paineen korotukseen käytettävän maakaasun 
kulutus lisääntyi muun muassa kylmän talven 
takia sekä kaasun siirron lisäännyttyä Venä
jältä. Toisaalta Inkoon kompressoriaseman 
sähkön kulutus laski Viron siirtoyhtiön komp
ressoriasemien valmistumisen myötä sekä 
Virosta tulleen kaasun siirtomäärän pienen
tyessä. Energiaintensiteetti, eli energian 
kulutus suhteessa siirrettyyn kaasumäärään 
nähden, oli 3,1 (2,6) GWh/TWh. 

Muuta tapahtunutta
Vuoden aikana ei tapahtunut ympäristö
häiriötä. Kartoitimme vuoden 2021 aikana 
kiinteistöllämme kasvavat vieraskasvilajit eli 
lupiinin, jättipalsamin, kurtturuusun ja jätti
putken esiintymät, jotta voimme suorittaa 
niille tulevina vuosina torjuntatoimia. 
Suoritimme Mäntsälän kompressoriasemalla 
melumittauksen ja laadimme melumallin
nuksen kaasuputken ulospuhalluksesta. ●
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Turvallisuus ja toimintavarmuus

Toimitusvarmuutemme ja turvallisuutemme on huippuluokkaa. Saavutimme jo toisena vuotena 
peräkkäin tavoitteemme: nolla suunnittelematonta toimituskatkoa ja nolla tapaturmaa omalle 
henkilökunnalle. Huomioimme turvallisuuden ja toimitusvarmuuden kaikessa päivittäisessä 
tekemisessämme. Kehitimme myös laajaalaisesti tietoturvallisuutta vuoden 2021 aikana. 

Turvallisuus
Työturvallisuustavoitteemme ovat nolla 
tapaturmaa ja nolla onnettomuutta kaasun 
siirrossa. Näissä tavoitteissa olemme onnis
tuneet erinomaisesti ja saavuttaneet oman 
henkilökunnan osalta nollan tapaturman 
tavoitteen jo kahden vuoden ajan. Toimit
tajien osalta tavoite ei toteutunut kyseisellä 
ajanjaksolla. Kaasun turvallisen siirron 
mahdollistaa sitoutunut ja vastuullinen 
henkilöstö. Olemme tehneet laajasti töitä 
sidosryhmiemme kanssa sen eteen, ettei 
toiminnassamme tapahdu onnettomuuksia 
tai tapaturmia. 

Tietoturvallisuus
Gasgridin tietoturvastrategiana on turvata 
liiketoimintojen, tietojen sekä tietojär
jestelmien luottamuksellisuus, eheys ja 
käytettävyys. Liiketoiminnan on jatkuttava 
mahdollisista tietojenkäsittelyympäristöön 
kohdistuvista häiriöistä huolimatta myös 
poikkeustilanteissa. Korkeatasoisen hallin
nollisen ja teknisen tietoturvan ylläpidolla ja 
kehittämisellä tuemme Gasgridin liiketoimin
tojen tuloksellisuutta ja jatkuvuutta. 

Vuonna 2021 kehitysteemoja olivat tieto
turvan resursointi, viitekehys, hallintamalli 

ja valvonta ja reagointikyvyn kehittäminen. 
Kehityssuunnitelmamme mukaisesti toteu
timme tietoturvaharppauksen, jonka aikana 
nostimme useita tietoturvakyvykkyyksien 
tasoja samanaikaisesti. Keskeisenä kyvyk
kyytenä valmistui ISO 27001viitekehyksen 
mukainen Gasgridtietoturvan hallintamalli 
sisältäen muun muassa tietoturvastrategian, 
tietoturvapolitiikan, prosessikuvaukset, 
vaatimuskriteerit tietojärjestelmille ja 
palveluntoimittajille, periaatteet, ohjeet ja 
perehdytysohjelman. Avainhenkilöiden roolit 
ja vastuut kuvattiin tietoturvapolitiikassa ja 
prosessikuvauksissa, erityisesti suojattavat 
kohteet listattiin ja vastuuhenkilöt nimettiin. 
Vuodenvaihteessa siirryimme jatkuvan 
kehityksen hallintamalliin, käynnistimme 
hallintamallin ja prosessien perehdytykset 
henkilökunnalle sekä palveluntoimittajille.

Kehitimme tietoturvan teknisiä kyvykkyyksiä 
ottamalla käyttöön uuden tietoturvaval
vomopalvelun sekä tietoturvaloukkausten 
havainnointi ja varoitusjärjestelmän 
yhdessä Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. 
Tämän lisäksi toteutimme kyberturvallisuus
harjoituksen ja useita tietoturvatarkastuksia 
kriittisille tietojärjestelmille ja verkoille.

24–25 Turvallisuus ja toimintavarmuus

Tavoitteena  
on, ettei omassa 

toiminnassamme tai 
kaasun loppukäytössä 

tapahdu onnettomuuksia, 
tapaturmia tai 
toimituskatkoja.
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… turvallisuus ja toimitusvarmuus

Työsuojelutoiminta
Työsuojelutoimintamme on järjestetty 
työsuojelulain mukaisesti. Työsuojelutoi
mikuntaamme kuuluu työsuojeluvaltuu
tettu, HRpäällikkö ja työsuojelupäällikkö. 
Työsuojelutoimikunta kokoontui säännöllisesti 
ja käsitteli laajasti henkilöstön työturvalli
suusasioita. Työturvallisuudesta viestitään 
henkilöstöinfoissa ja intrassa kuukausittain ja 
tarvittaessa sähköpostilla, lisäksi esihenkilöt 
viestivät omissa tiimeissään. Työturvalli
suuden ja työterveyden piiriin kuuluu koko 
yhtiön henkilökunta. ISO 45001 työterveys 
ja työturvallisuusjärjestelmä sertifioitiin 
osana toimintajärjestelmää keväällä 2021. 

Ennakoiva turvallisuustyö
Käytössämme on turvallisuusjärjestelmä 
työturvallisuuden johtamiseen, mitä käyttää 
koko yhtiön henkilökunta mukaan lukien 
toimittajat. Olemme tehneet ennakoivaa 
turvallisuustyötä merkittävän määrän. 
Turvallisuusjärjestelmään kirjattiin 208 
turvallisuushavaintoa ja 173 turvallisuus
tarkastusta. Tämä turvallisuustyö luo pohjan 
saavuttaa erinomaisia tuloksia toiminta
ympäristössämme. Pikariskien arviointeja 
tehtiin 1 504 kappaletta ennen merkittävää 
työtehtävää. Kunnossapitotyössä pysäh
dytään hetkeksi miettimään mitä ollaan 
tekemässä ja käydään tarkistuslista läpi 
ennen töiden aloittamista, mikä luo pohjan 
turvalliselle työlle. Projekteissa olemme 
tehneet 14 työkokonaisuuden turvallisuus
riskien analysointia (TRA). Vuonna 2021 
arvioimme etätyön riskit ja analysoimme 

tulokset, joiden konkreettisia toimia veimme 
käytäntöön. Vuonna 2020 laadimme 
työpaikkaselvitykset, joissa ei havaittu 
yhtään kriittistä toimenpidettä. Tunnistettuja 
ja tärkeäksi luokiteltuja riskejä oli seuran
nassa kymmenen kappaletta ja ne liittyivät 
tavoitteisiin, järjestelmiin, ergonomiaan ja 
työmäärään. Työpaikkaselvityksen yhdeksi 
riskiä aiheuttavaksi työksi tunnistettiin 
valvomossa tehtävä yötyö. Tämän riskin 
pienentämiseksi on tehty työvuorosuun
nittelua siten, että yötyövuorojen jälkeen 
palautuminen välipäivinä on mahdollista. 

Koronavalmiusryhmä toimi koko vuoden 
2021 seuraten koronatilanteen kehitystä 
valtakunnallisesti ja yrityskohtaisesti. 
Seurasimme eri tahojen (VNK, STM, THL, 
AVI, sairaanhoitopiirit ja kunnat) tuottamia 
ohjeistuksia ja määräyksiä, joiden pohjalta 
päivitimme omaa ohjeistustamme.

Tavoitteena nolla tapaturmaa
Vuonna 2021 yhtiön tavoite nolla 
tapaturmaa toteutui oman henkilökunnan 
osalta. Yhtiössä ei myöskään todettu 
yhtään työstä aiheutunutta ammattitautia. 
Toimittajille tapahtui yhteensä kaksi 
tapaturmaa. Luokituksena yksi merkittävä ja 
yksi lievä tapaturma, joista seurasi yhteensä 
seitsemän poissaolopäivää. Seuraamme 
toimittajalle tapahtuneita tapaturmia 
turvallisuusjärjestelmässä, jossa myös 
tapaturmat on tutkittu. Yhteenlaskettu 
tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia 
kohden oli 9,5 (9,1) perustuen osin 
arvioituun tuntimäärään. 

Henkilöstömme on avain-
asemassa toimitusvarmuus- 
ja turvallisuustavoitteiden 
saavuttamisessa. Kehitämme 
laaja-alaisesti turvallista ja 
toimitusvarmaa toimintaamme 
tutkimalla kaikki häiriöiden 
juurisyyt ja määrittämällä 
parantavia toimenpiteitä. 

Case 
Vuonna 2021 järjestimme kyber-
turvallisuus- ja hätätilanneharjoituksen. 
Harjoituksen suunnitteli ja toteutti 
Gasgridin, yhteistyökumppanin ja 
Kyberturvallisuuskeskuksen asiantunti-
joista koostunut ryhmä.

Harjoituksessa maakaasuverkostossa 
ilmeni häiriö, joka eskaloitui ja eteni krii-
sitilanteeksi. Koko harjoituksen ajan ja 
myös loppu tilanteessa kaasun fyysinen 
siirto saatiin varmistettua onnistuneilla 
toimenpiteillä ja johtamisella.

Harjoituksemme tavoitteena oli kehittää 
kykyä toimia hätä- ja kyberuhkatilan-
teessa ja siihen liittyvässä kriisiviestin-
nässä. Harjoituksen tavoite täyttyi ja 
saimme kehitysehdotuksia toiminnan 
jatkuvaan parantamiseen. 
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Vaaratilanteet
Kaikista varautumisista huolimatta toimin
nassamme oli kolme vaaratilannetta. Vaara
tilanteiksi luokiteltujen tapausten määrä on 
pysynyt edellisvuosien tasolla. Merkittävin 
vaaratilanne oli ulkopuolisen toimijan 
kaivinkoneen uppoaminen kaasuputken 
päälle Ylöjärvellä. Tilanne saatiin kuitenkin 
ratkaistua onnistuneesti henkilöstön 
osaamisella, luotettavien kumppaneiden ja 
hyvän viranomaisyhteistyön avulla. Toinen 
tapaus oli asiakkaan seisokin yhteydessä 
tapahtunut auton valuminen prosessi
putkistoon, ja kolmas tapahtuma oli Imatran 
kompressoriasemalla valumaaltaan kannen 
osuminen henkilön kypärään. Näistä kaikista 
on tehty tutkinta ja korjaavia toimia on viety 
käytäntöön.

Kaasuputkistoon kohdistuvia ulkopuolisen 
tahon aiheuttamia luvattomia kaivuita ja 
toimia raportoitiin Gasgridillä yhteensä 24 
kappaletta koko 1 300 kilometrin pituisessa 
siirtoputkistossa. Luvattomissa toimissa on 
ollut kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. 
Raportoiduissa ilmoituksissa vakavuusaste 
on ollut pääsääntöisesti lievä. Tukes teki 
luvattomista kaivuista kampanjan, jossa 
opastettiin, miten maakaasulinjalla kuuluu 
toimia. Vuodelle 2022 Gasgridissä on suun
nitteilla turvallisuuskampanja luvattomien 
toimien ennaltaehkäisyyn. 

Huolehdimme toimitusvarmuudesta
Ylläpidämme kaasunsiirron toimitus
varmuutta tarkkaavaisella, huolellisella ja 
ammattitaitoisella siirtojärjestelmän valvon
nalla ja operoinnilla. Tärkeimpiä periaatteita 
toiminnassamme ovat turvallisuus, toimitus
varmuus ja kustannustehokkuus. Nämä 
periaatteet otamme huomioon kaikessa 
päivittäisessä tekemisessämme. 

Kaasunsiirron toimitusvarmuus oli vuoden 
aikana tavoitteemme mukaisesti 100 % 

– asiakkaillemme ei aiheutunut yhtään 
suunnittelematonta toimituskatkoa. Suunnit
telematon toimituskatko tarkoittaa sellaista 
kaasun siirtojärjestelmän poikkeustilannetta, 
jossa asiakas ei saa kaasua tai saa kaasun 
liian alhaisessa paineessa.

Siirtoverkon häiriöitä, eli tilanteita, jotka 
olisivat voineet aiheuttaa toimituskatkon, 
oli 11. Niistä pääosa liittyi toimitusasemien 
turvalaitteiden toimintahäiriöihin. Häiriöiden 
vähentämiseksi panostamme merkittä
västi asemien laitteistojen uusimiseen ja 
teemme toimintavarmuutta parantavia 
säätö toimenpiteitä. Jokaisesta häiriöstä 
suoritamme juurisyyanalyysin, jonka 
avulla selvitämme syyn tapahtuneeseen 
häiriötilanteeseen ja suunnittelemme 
korjaus toimenpiteet uusien häiriöiden 
ehkäisemiseksi.

Siirtoverkoston muutosprojektien ja 
korjaus ja huoltotöiden osalta vuosi oli 
erittäin  aktiivinen. Projekteista ja töistä 
johtuen suunniteltuja toimituskatkoja meillä 
oli vuoden aikana 22 kappaletta. Hyvän 
ja laadukkaan ennakkosuunnittelun sekä 
toimivan asiakas yhteistyön ansiosta toimit
tamatta jäänyt energia katkojen aikana 

oli ainoastaan 0,003 GWh. Projektien ja 
töiden myötä ylläpidämme ja parannamme 
siirtoverkoston toimitusvarmuutta ja 
tehokkuutta. ●

… turvallisuus ja toimitusvarmuus
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Ihmiset

Toimintamme perustuu avoimuuteen, reiluuteen ja hyvään yhteishenkeen niin yhtiön 
sisällä kuin sidosryhmiemme kanssa. Huippuasiantuntijoista koostuva henkilöstömme 
on sitoutunut voimakkaasti työhönsä ja yhtiön strategisiin tavoitteisiin.

Työ Gasgridissä on mielekästä ja yhteiskun
nallisesti merkityksellistä – yhtiötämme ajaa 
vahva velvollisuuden tunto asiakkaitamme, 
sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa kohtaan. 
Turvallisuus, toimitusvarmuus ja kustan
nustehokkuus ovat yhtiömme tärkeimpiä 
toiminta periaatteita, ja ne korostuvat 
kaikessa tekemisessä ja päivittäisessä 
johtamisessa. 

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä 
hyvässä johtajuudessa sekä henkilöstön 
kehittymisessä ja hyvinvoinnissa. Johtamisen 
ja esihenkilötyön tavoitteena on johtaa 
henkilöstöä tasapuolisesti ja tavoitteellisesti 
hyvien johtamisperiaatteiden mukaisesti. 
Viestimme henkilöstölle avoimesti ja 
läpinäkyvästi ja yhtiössä vallitsee kuunteleva 
ja aktiivinen keskustelukulttuuri. Olemme 
henkilöstömäärältämme pieni yritys, jolloin 
meistä jokaisella on mahdollisuus ja vastuu 
osallistua yhtiön kehittämiseen sekä kehittyä 
henkilökohtaisesti haastavien työtehtävien 
parissa. 

Muutosten ja kehittymisen 
toimintavuosi
Toinen toimintavuotemme oli merkittävä 
muutosten ja kehittämisen vuosi. Osana 
strategian toimeenpanosuunnittelua 

ja toteuttamiamme henkilöstökyselyitä 
tunnistimme johtamismallin, päätöksenteon 
ja organisaation kehittämistarpeita.

Kehittämistarpeiden pohjalta teimme 
muutoksia työtehtäviin sekä töiden järjes
telyihin ja uudistimme organisaatiomme 
1. 1. 2021 alkaen. Tunnistimme kehitystyön 
yhteydessä myös tarpeen uusille voima
varoille organisaation eri osaalueilla. 
Vuoden 2021 aikana rekrytointisaralla olikin 
sangen vilkasta ja asiantuntijaorganisaa
tiomme henkilöstömäärä kasvoi vuoden 
takaisesta 42 henkilöstä 51 henkilöön 

– vuoden aikana aloitti yhteensä 13 uutta 
asiantuntijaa. Rekrytoinneista kaksi oli 
korvausrekrytointeja ja yksi sijaisuus. Uusista 
työntekijöistä seitsemän on miehiä, kuusi 
naisia ja heidän keskiikänsä on 43 vuotta. 
Lisäksi yrityksessämme työskenteli kolme 
kesätyöntekijää. Päättyneitä työsuhteita oli 
yhteensä viisi, eli henkilöstön keskimääräinen 
vaihtuvuus oli 9,8 %.

Osallistavaan ja vastuulliseen lähijohta
miseen ja esihenkilöidemme vuosikelloon 
kuuluvat olennaisena osana säännölliset 
kehitys ja tavoitekeskustelut. Näiden 
keskustelujen lisäksi työhyvinvoinnin, viestin
kulun ja töiden sujuvuuden varmistamiseksi 
jokaisen esihenkilön on tarjottava tiimiläisil
leen vähintään kerran vuosineljänneksessä 

26–27 Ihmiset

Uskomme, että parhaan 
henkilöstökokemuksen 

kautta syntyvät 
myös parhaat 

asiakaskokemukset.
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mahdollisuus ”mitä kuuluu” henkiseen 
kahdenkeskiseen keskusteluun.

Vuonna 2021 otimme käyttöön myös uuden 
intran, joka toimii koko henkilöstön aktiivi
sena vuorovaikutuskanavana.

Tuemme aktiivisesti ammatillisen 
osaamisen kehittämistä
Haluamme luoda tehokkaat toiminta
edellytykset, järjestää hyvät työolosuhteet 
ja kannustaa henkilöstöämme jatkuvaan 
oppimiseen, jotta asiantuntijoillamme olisi 
parhaat mahdollisuudet menestyä työssään.

Henkilöstömme ammattitaidon ja osaamisen 
kehittäminen on systemaattista ja panos
tamme esihenkilötyöhön sekä tarjoamme 
henkilöstöllemme mahdollisuuksia kehittyä, 
kasvattaa osaamistaan ja kouluttautua. 
Vuoden 2021 aikana raportoitiin yhteensä 
841 koulutustuntia eli yhteensä yli 16 tuntia 
henkilöä kohden.

Hyvinvoiva henkilöstö
Tavoitteenamme on tarjota henkilöstöl
lemme kokonaisvaltaisesti terveellinen 
ja turvallinen työ, ympäristö ja ilmapiiri. 
Työpaikkakulttuurimme on osallistava ja 
käymme jatkuvaa vuoropuhelua henkilös
tömme kanssa.

Toteutamme puolivuosittain henkilöstö
kyselyt, joissa mitataan yhtiön suunnan 
ja tavoitteiden sekä oman tehtävän ja 
tavoitteiden selkeyttä, johtamista ja esihen
kilötyötä sekä työhyvinvointia. Viimeisimmän 

kyselyn keskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,22 
nousten hieman vuoden ensimmäisestä 
kyselystä (4,01). Vastaajien osuus henkilös
töstä oli 80,4 %. 

Henkilöstöllämme on käytettävissään moni
puoliset työterveys ja hyvinvointi palvelut, 
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 työyhteisön 
toimintaa erityisesti muutostilanteissa. 
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. 

Toimimme Gasgridillä varhaisen välittämisen 
mallin mukaisesti havaitaksemme varhai
sessa vaiheessa mahdolliset huolestumista 
aiheuttavat asiat henkilöstön työkyvyssä. 
Varhainen välittäminen on tapa toimia ja 
kommunikoida ihmisten hyvinvointia edistä
vinä kohtaamisina työssä ja arjessa. Lisäksi 
yhtiössä suhtaudutaan vakavasti päihteisiin 
ja päihdeohjeessamme on luotu pelisäännöt 
siihen, miten päihteisiin liittyviä ongelmia 
ehkäistään ja miten niihin puututaan 
 jämäkästi ja välittömästi niiden ilmetessä. 

Kehitämme hyvää työilmapiiriä osana 
työyhteisön kehittämistoimintaa ja 

… ihmiset

Case 
Osana henkilöstömme systemaattista 
osaamisen kehittämistä teimme 
keväällä 2021 kaikkien työroolien 
vaativuuden arvioinnin. Projektissa 
tunnistimme eri roolien vaativuudet 
ja osaamiset sekä teimme samalla 
kartoituksen yhtiömme palkoista 
suhteessa markkinadataan. Jatkona 
tälle valmistelimme virallisesti 
vuoden 2022 alussa käynnistynyttä 
osaamis kartoitusprojektia. Osaamis-
kartoituksessa määrittelemme ne 
kriittiset osaamiset, joilla liiketoimintaa 
tulisi toteuttaa strategian ja arvojemme 
pohjalta. Arvioimme kunkin työntekijän 
nykyistä osaamista tulevaisuuden 
osaamis tarpeisiin verrattuna. Kartoi-
tuksen tulosten pohjalta kullekin tiimille 
tehdään sekä henkilökohtaiset että 
tiimikohtaiset kehittymissuunnitelmat.

Kesän ja alkusyksyn 
2021 aikana rakensimme 
ja kehitimme uuden 
työskentelymallin, jonka 
tarkoituksena on joustavasti 
ja tasapainoisesti 
yhdistää lähi- ja etätyö. 
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huolehdimme siitä, että kukaan ei joudu 
häirinnän kohteeksi. Työnantajan tietoon 
tuleviin häirintätapauksiin suhtaudutaan 
vakavasti ja yhtiössä ryhdytään tarvittaviin 
toimenpiteisiin häirinnän lopettamiseksi ja 
estämiseksi.

Tuemme henkilöstön virkistäytymistä ja 
liikunta ja kulttuuritoimintaa virikeedulla, 
jonka tavoitteena on parantaa työnteki
jöiden hyvinvointia ja työkykyä innostaen 
henkilökuntaa huolehtimaan omasta 
fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista.

Kesän ja alkusyksyn 2021 aikana kehitimme 
uuden lähi ja etätyön joustavasti ja 
tasapainoisesti yhdistävän työskentelymallin. 
Haluamme näiden pelisääntöjen pohjalta 
mahdollistaa joustavan ja mielekkään 
työnteon tilanteiden ja tarpeiden mukaan 
monimuotoisesti.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus
Yhtiömme johtoryhmässä on kaksi naista 
ja kolme miestä. Heistä neljä kuuluu 
30–50vuotiaiden ikäluokkaan ja yksi 
johtoryhmän jäsenistä on yli 50vuotias. 
Yhtiömme hallituksen jäsenistä 60 % on 
naisia ja 40 % miehiä. Neljä heistä kuuluu 
yli 50vuotiaiden ikäluokkaan ja yksi 
30–50vuotiaiden ikäluokkaan.

Vuonna 2021 naisten osuus kasvoi henki
löstössämme (suluissa edellisvuoden 
osuus). Vuonna 2021 henkilöstöstämme 
35 % (29 %) oli naisia ja miehiä 65 % (71 %). 

Esihenkilöroolissa meillä toimii 12 henkilöä, 
joista naisten osuus 25 % (18 %) ja miesten 
75 % (82 %).

Ikäjakauma on edelleenkin melko tasainen 
ja henkilökuntamme keskiikä on 45 vuotta. 
Valtaosa henkilöstöstä sijoittuu ikähaaruk
kaan 30–50 vuotta (67 %). Koulutukseltaan 
henkilöstömme on enimmäkseen korkea
koulutettua, mutta koulutustasot vaihtelevat 
opistotasolta tutkijatasolle asti.

Työntekijöistämme 50 työskenteli vuonna 
2021 kokoaikaisessa työsuhteessa. Yksi 
työtekijä työskenteli osaaikaisesti syksyllä 
2021. Määräaikaisessa työsuhteessa vuoden 
2021 lopussa työskenteli kaksi henkilöä. 
Määräaikaisia työsuhteita yrityksessämme 
käytetään ainoastaan esimerkiksi kesätöissä, 
sijaisuuksissa tai muissa väliaikaisissa 
projektiluonteisissa tehtävissä.

Gasgridin henkilöstöpolitiikka, sisäiset ja 
ulkoiset toimintatavat sekä johtamis ja 
toimintamallit perustuvat yhdenvertaisuu
teen ja sukupuolten väliseen tasaarvoon. 
Jokainen gasgridiläinen edistää omalta osal
taan tasaarvon ja oikeudenmukaisuuden 
toteutumista arjessa. Tasaarvo ja yhden
vertaisuustyön tavoitteena on tunnistaa ja 
ennaltaehkäistä eriarvoisuutta ylläpitäviä tai 
lisääviä rakenteita, ilmaisuja ja toimintoja 
sekä edistää tasaarvoa ja yhdenvertai
suutta kaikessa yhtiön toiminnassa.

Tuemme ja edistämme eri ikäryhmien, eri 
koulutustaustaisten, eri yksiköiden, eri 
asemassa olevien ja erilaisten ihmisten 

Henkilöstöjakauma 2021
 Naiset Miehet  

Toimihenkilöt
Ylemmät ja 

johto Toimihenkilöt
Ylemmät ja 

johto yht
Henkilöstö 2 16 6 27 51
Alle 30 v 0 1 0 0 1
30–50 v 0 12 4 18 34
yli 50 v 2 3 2 9 16
Määräaikaiset 1 1 0 0 2
Toistaiseksi 1 15 6 27 49
Vuorotteluvapaata 
käyttäneet 0 0 0 0 0
Vanhempainvapaata 
käyttäneet 0 2 0 0 2

Työsuhteiden laatu / sijainti 2021
 Toistaiseksi Määräaikaiset Yhteensä
Naiset    
Kymenlaakso 6 1 7
Uusimaa 9 1 10
Etelä-Karjala 1 0 1
Yhteensä   18
    
Miehet    
Kymenlaakso 29 0 29
Uusimaa 3 0 3
Etelä-Karjala 1 0 1
Yhteensä   33

tasaarvoisuutta. Yhdenvertaisuus on perus
oikeus eikä Gasgridillä hyväksytä syrjintää 
millään perusteella. 

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. ●

… ihmiset



31 Gasgrid Finland vuosiraportti 2021 • raportointiperiaatteet

Raportointiperiaatteet
Gasgridin vuosikertomus ja olennaisten 
teemojen raportointi kattaa koko Gasgrid 
konsernin tiedot. Laskentaraja on lähtö
kohtaisesti koko Gasgridkonsernin toiminta 
ja mahdolliset poikkeukset on kirjattu 
GRIsisältötaulukkoon kunkin indikaattorin 
kohdalle. Raportoinnissa on huomioitu 
valtion omistajapolitiikan periaatepäätöksen 
vaatimukset ja yritysvastuun raportointi 
yhtiökokouksissa 2022. Tilinpäätös on 
laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti ja 
noudattaen kirjanpitolautakunnan yleis
ohjetta toimintakertomuksen laadinnasta.

Olennaisista teemoista HRkokonaisuutta 
johdetaan henkilöstö ja kulttuurifooru
missa, turvallisuutta, vastuullisuutta ja 
ympäristöasioita vastuullisuusfoorumissa, 
toimitus varmuutta siirtoliiketoiminnan ja 
siirtoalustan johtamisen foorumeissa ja 
talousasioita johtoryhmässä. 

Vastuullisuuden johtamisessa ja päivit
täisessä toiminnassa noudatetaan varo
vaisuusperiaatetta, mikä konkretisoituu 
esimerkiksi ympäristölupien mukaisessa 
toiminnassa. Ympäristötietojen hiilidioksidi
päästöjen osalta on viitekehyksenä käytetty 
GRIstandardien lisäksi GHGprotokollaa. 
Päästölaskennassa on mukana hiilidioksidi 
(CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) ja 
fluorihiilivedyt (HFC). Metaanin ilmaston
lämmityspotentiaalin (GWP) kerroin on 
28, dityppioksidin 265 ja fluorihiilivedyt 
vaihtelevat aineen mukaan. Tiedot perus
tuvat Tilastokeskuksen tietoihin ja IPCC:n 
julkaisemaan viidenteen arviointiraporttiin. 

Raportointi on tehty operationaalisen 
kontrollin mukaisesti. 

Päästökertoimina on käytetty Imatralla 
ja Inkoossa mitattuja ja energiamäärällä 
painotettuja maakaasun laatuarvoja, joita 
käytetään myös Tilastokeskuksen polttoai
neluokituksen lähteenä. Muita tietolähteitä 
päästöjen laskennassa ovat EPA, Ecoinvent, 
SYKE, VTT sekä tuotekohtaiset tiedot. 
Maakaasun ja biokaasun energiamäärät 
on laskettu ylemmän lämpöarvon mukaan, 
jonka käyttö perustuu Euroopan laajuiseen 
maakaasun verkkosääntöön. Ympäristö
tiedot ovat samoja, joita on raportoitu valvo
ville viranomaisille ympäristölupakohteissa. 
Päästö lupakohteiden hiilidioksidipäästöt on 
varmennettu tammikuussa 2022. Vuoden 
2020 GRI 3051 suoriin kasvihuonekaasu
päästöihin on lisätty Inkoon kompressoria
seman polttoaineiden kulutus vuodelle 2020 
ja päästöt kasvoivat tasolta 7 229 t CO2e 
tasolle 7 795 t CO2e. Muutos nosti indikaat
torin GRI 3021 fossiilisten polttoaineiden 
kulutusta ja kokonaisenergian kulutusta 0,3 
GWh. 

Toimitusvarmuusindikaattorissa toimitta
matta jäänyt energiamäärä on arvioitu 
ennen ja jälkeen katkoa tapahtuneesta 
kulutuksesta.

Sosiaalisten indikaattorien osalta HR indi
kaattorit on kerätty HRjärjestelmästä ja 
henkilöstökyselyn tuloksista. Turvallisuus
tiedot kootaan turvallisuustietojärjestel
mästä. Turvallisuusluvut sisältävät tapatur
maluvut oman henkilökunnan ja toimittajien 

Gasgrid Finland Oy:n 
vuosikertomus sisältää 
vastuullisuusraportin ja 
tilinpäätöksen yhdessä 
raportissa. Uutena 
vastuullisuusraportin kuusi 
indikaattoria on varmennettu. 
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osalta. Tapaturmataajuudessa on käytetty 
osin arviota tuntimäärästä ja laskenta on 
tehty miljoonaa työtuntia kohti. 

Raportoinnin kokonaisuus ja valitut indikaat
torit on määritetty syksyllä 2020 vastuulli
suuden olennaisuusanalyysin perusteella ja 
tietoja on päivitetty vastuullisuusohjelman 
päivityksen ja raportoinnin suunnittelun 
yhteydessä. Gasgridin vastuullisuusohjelman 
mukaisesti jokaisesta olennaisesta teemasta 
on mukana tärkeimpiä tunnuslukuja. Valitut 
standardit on lueteltu GRIsisältötaulukossa. 

Raportti on valmistettu noudattaen sovel
tuvin osin GRI Core raportointiviitekehystä, 
valittuja tunnuslukujen standardeja sekä 
omia tunnuslukuja, kuten toimitusvarmuutta. 
Tapahtuneet muutokset ovat muutaman 
uuden tunnusluvun lisäys edellisvuodesta 
ja GRI:n vaatimusten syventäminen rapor
toinnissa. Raportin kuusi indikaattoria on 
PricewaterhouseCoopers Oy:n varmentamia 
ja tiedot löytyvät varmentajan varmennus
raportista. Muuten kunkin osaalueen rapor
toija vastaa GRIvaatimustenmukaisuudesta. 
Raportti on Gasgridin toinen vuosikertomus 
ja edellinen julkaistiin 31. 3. 2021. Raportointi 
suoritetaan kerran vudessa. ●

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

Olli Sipilä, toimitusjohtaja,  
olli.sipila@gasgrid.fi

Virve Wright, johtaja, viestintä,  
vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet,  
virve.wright@gasgrid.fi

Minna Tolonen, vastuullisuuspäällikkö, 
minna.tolonen@gasgrid.fi

mailto:info@gasgrid.fi
mailto:olli.sipila@gasgrid.fi
mailto:virve.wright@gasgrid.fi
mailto:minna.tolonen@gasgrid.fi
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Riippumattoman varmentajan 
varmennusraportti
Gasgrid Finland Oy:n johdolle 

Olemme Gasgrid Finland Oy:n (myöhemmin 
myös yhtiön) johdon pyynnöstä suorittaneet 
rajoitetun varmuuden antavan toimeksi
annon, jonka kohteena ovat olleet tietyt 
vastuullisuustiedot raportointikaudelta 
1. 1.–31. 12. 2021 Gasgrid Finland Oy:n vuosi
raportissa 2021 (jäljempänä Tietyt vastuulli
suustiedot). Varmennetut tiedot käyvät ilmi 
yhtiön GRIindeksistä vuosiraportissa 2021. 

Tietyt vastuullisuustiedot 
Rajoitetun varmuuden antavan toimeksi
antomme kohteena olivat seuraavat 
vastuullisuustiedot.

• GRI 10240 Luettelo organisaation 
sidosryhmistä

• GRI 2011 Suoran taloudellisen lisäarvon 
tuottaminen ja jakautuminen

• GRI 3051 Suorat kasvihuonekaasujen 
päästöt (Scope 1)

• GRI 4039 Työtapaturmat

• GRI 4051 Hallintoelinten ja henkilöstön 
monimuotoisuus

• Toimitusvarmuus

Johdon vastuu
Gasgrid Finland Oy:n johto vastaa tiet
tyjen vastuullisuustietojen laatimisesta 
raportointikriteeristön eli yhtiön omien 
raportointiohjeiden mukaisesti, kuten ne on 
kuvattu Gasgrid Finland Oy:n raportointioh
jeissa osana Gasgrid Finland Oy:n vuoden 
2021 vuosiraporttia ja Global Reporting 
Initiativen laatiman yhteiskuntavastuun GRI 
Standardsraportointiohjeiston Standardien 
mukaisesti. Gasgrid Finland Oy:n johto 
vastaa myös sellaisen sisäisen valvonnan 
järjestämisestä, jonka johto katsoo tarpeel
liseksi, jotta on mahdollista laatia Tietyt 
vastuullisuustiedot, joissa ei ole väärinkäy
töksistä tai virheistä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä.

Varmentajan riippumattomuus, 
muut eettiset vaatimukset 
ja laadunvalvonta
Olemme noudattaneet IESBAn (the 
International Ethics Standards Board for 
Accountants) antamien Eettisten sään-
töjen tilintarkastusammattilaisille mukaisia 
 riippumattomuusvaatimuksia ja muita 
eettisiä vaatimuksia. Näiden sääntöjen 
pohjana olevat perusperiaatteet ovat rehel
lisyys, objektiivisuus, ammatillinen pätevyys 
ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus ja 
ammatillinen käyttäytyminen.

PricewaterhouseCoopers Oy soveltaa 
kansainvälistä laadunvalvontastandardia 
ISQC1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa 
laadunvalvontajärjestelmää. Siihen kuuluu 
dokumentoituja toimintaperiaatteita ja 
menettelytapoja, jotka koskevat eettisten 
vaatimusten, ammatillisten standardien 
sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin 
perustuvien vaatimusten noudattamista.

Varmentajan velvollisuudet
Meidän velvollisuutenamme on esittää 
suorittamiemme toimenpiteiden ja hank
kimamme evidenssin perusteella Tietyistä 
ympäristövastuun tunnusluvuista rajoitetun 
varmuuden antava johtopäätös. Olemme 
suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan 
toimeksiannon kansainvälisen varmennustoi
meksiantostandardin (ISAE) 3000 (uudis
tettu) ”Muut varmennustoimeksiannot kuin 

menneitä kausia koskevaan taloudelliseen 
informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai 
yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Tämä 
standardi edellyttää, että suunnittelemme 
ja suoritamme toimeksiannon hankkiak
semme rajoitetun varmuuden siitä, onko 
Tietyissä vastuullisuustiedoissa olennaista 
virheellisyyttä.

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksi
annossa evidenssin hankkimistoimenpiteet 
ovat rajoitetumpia kuin kohtuullisen 
varmuuden antavassa toimeksiannossa, 
minkä vuoksi siinä saadaan vähemmän 
varmuutta kuin kohtuullisen varmuuden 
antavassa toimeksiannossa. Varmennustoi
meksiantoon kuuluu toimenpiteitä evidenssin 
hankkimiseksi Tiettyihin vastuullisuustietoihin 
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä 
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta 
perustuu varmentajan harkintaan ja 
arvioihin riskeistä, että Tietyissä vastuulli
suustiedoissa on olennainen virheellisyys.

Olemme toteuttaneet muun muassa 
seuraavat toimenpiteet:

• Haastatelleet yhtiön ylimmän johdon 
edustajia.

• Vierailleet virtuaalisesti yhtiön 
toimipaikalla Suomessa.

• Haastatelleet tiettyjen vastuullisuustie
tojen sisältämien tietojen keruusta ja 
raportoinnista vastaavia henkilöitä.
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• Arvioineet yhtiön raportointiohjeiden ja 
menettelytapojen soveltamista toimipaik
kakäynnin yhteydessä.

• Testanneet tietojen oikeellisuutta ja 
täydellisyyttä alkuperäisistä dokumen
teista ja järjestelmistä otospohjaisesti.

• Testanneet tietojen yhdistelyä ja suoritta
neet uudelleenlaskentaa otospohjaisesti.

• Arvioineet tiettyjen vastuullisuustietoje
nesittämistavan oikeellisuutta.

Rajoitetun varmuuden 
antava johtopäätös
Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankki
mamme evidenssin perusteella tietoomme 
ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn 
uskoa, ettei Gasgrid Finland Oy:n Tiettyjä 
vastuullisuustietoja 31. 12. 2021 päättyneeltä 
raportointikaudelta ole kaikilta olennaisilta 
osiltaan laadittu asianmukaisesti raportointi
kriteeristön perusteella.

Varmennusraporttiamme luettaessa on 
otettava huomioon Tiettyjen vastuullisuus
tietojen tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat 
luontaiset rajoitteet.

Tämä varmennusraportti on laadittu toimek
siantomme ehtojen mukaisesti. Vastaamme 
työstämme, varmennusraportista ja esittä
mistämme johtopäätöksistä vain Gasgrid 
Finland Oy:lle, emme kolmansille osapuolille.

Helsinki 22.päivänä maaliskuuta 2022

PricewaterhouseCoopers Oy

Tiina Puukkoniemi 

Partner, KHT

Sustainability Assurance and Reporting 
Lead 
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Tulokset lukuina

Työsuhteiden laatu 31. 12. 2021

Toistaiseksi 
voimassa olevat 

työsuhteet
Määräaikaiset 

työsuhteet Yhteensä
Naiset Kymenlaakso 6 1 7
Naiset Uusimaa 9 1 10
Naiset Etelä-Karjala 1 0 1
Naiset yhteensä 16 2 18

Miehet Kymenlaakso 29 0 29
Miehet Uusimaa 3 0 3
Miehet Etelä-Karjala 1 0 1
Miehet yhteensä 33 0 33

Työsuhteiden laatu 31. 12. 2020

Toistaiseksi 
voimassa olevat 

työsuhteet
Määräaikaiset 

työsuhteet Yhteensä
Naiset Kymenlaakso 4 1 5
Naiset Uusimaa 6 0 6
Naiset Etelä-Karjala 1 0 1
Naiset yhteensä 11 1 12

Miehet Kymenlaakso 23 0 23
Miehet Uusimaa 6 0 6
Miehet Etelä-Karjala 1 0 1
Miehet yhteensä 30 0 30

29 Tulokset lukuina

GRI 1028 ja osin GRI 4051 Naiset 31. 12. 2021 Miehet 31. 12. 2021  Naiset 31. 12. 2020 Miehet 31. 12. 2020

 Henkilöstöjakauma
Toimi

henkilöt % osuus

Yl. toimi
henkilöt ja 

johto % osuus
Toimi

henkilöt % osuus

Yl. toimi
henkilöt ja 

johto % osuus Yhteensä
Toimi

henkilöt

Yl. toimi
henkilöt ja 

johto
Toimi

henkilöt

Yl. toimi
henkilöt ja 

johto Yhteensä
Henkilöstö 2 11,1 16 88,9 6 18,2 27 81,8 51 2 10 6 24 42
Alle 30 v 0 0 1 5,6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2
30–50 v 0 0 12 66,7 4 12,1 18 54,5 34 0 7 3 18 28
yli 50 v 2 11,1 3 16,7 2 6,1 9 27,3 16 2 2 3 5 12
Määräaikaiset 1 5,6 1 5,6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1
Toistaiseksi voimassaolevat 1 5,6 15 83,3 6 18,2 27 81,8 49 1 10 6 24 41
Vuorotteluvapaata käyttäneet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanhempainvapaata käyttäneet 0 0 2 11,1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3
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GRI 4039
Työhön liittyvät tapaturmat 2021 2020
Gasgrid
Poissaoloon johtaneet tapaturmat 0 0
Kuolemantapaukset 0 0
Työtunnit1) 80 698 69 478
Tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden 0 0

Toimittajat
Poissaoloon johtaneet tapaturmat 2 2
Kuolemantapaukset 0 0
Työtunnit2) 129 813 150 300
Tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden 15,4 13,3

1) tuntimäärät osin arvioitu 2) tuntimäärät arvioitu

Omat indikaattorit
Toimitusvarmuus 2021 2020
Suunnittelemattomien toimituskatkojen lukumäärä, kpl 0 0
Suunniteltujen toimituskatkojen lukumäärä, kpl 22 7
Suunnitelluissa toimituskatkoissa siirtämättä jäänyt energiamäärä, 
GWh 0,003 0,17
Häiriötilanteet, jotka olisivat voineet johtaa toimituskatkoon, kpl 11 9

GRI 3021
Energian kulutus, GWh 2021 2020
Fossiliset polttoaineet 42,4 19,4
Uusiutuvat polttoaineet 0,1 0
Ostolämpö 21,3 23,0
Ostosähkö 14,4 23,7
Myyty energia 0 0
Energiankulutus yhteensä 78,1 66,1

GRI 3053
Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 3), t CO2e 1) 2021
1. Tuotteet ja palvelut  2 000 
2. Tuotantohyödykkeet  9 000 
4. Ylävirran kuljetuksiin ja jakeluun liittyvät päästöt  997 000 
5. Tuotannossa syntyvät jätteet  < 50 
6. Liikematkailu  < 1 
7. Työntekijöiden työmatkat  < 50 
9. Alavirran kuljetus ja jakelu  9 000 
Yhteensä  1 018 000 

1) Valittu laskentaan olennaiset näkökohdat

GRI 3052
Energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2), t CO2e 2021
Sähkö ja kaukolämpö (markkinaperusteinen)1)  3 300 
Sähkö ja kaukolämpö (sijaintiperusteinen)  5 000 

1) Paineenvähennysasemien sähkö ja lämpö saatavilla vain sijaintiperusteisesti

GRI 3054
Kasvihuonekaasupäästöjen (scope 1–2) päästöintensiteetti,  
t CO2e/TWh 2021
Päästöintensiteetti suhteessa siirrettyyn kaasumäärään1 660

1) Sisältää metaanin, hiilidioksidin, dityppioksidin ja fluorihiilivedyt

… tulokset lukuina

GRI 3051
Suorat kasvihuonekaasupäästöt, (scope 1) t CO2e 2021 2020
Suorat kasvihuonekaasupäästöt  13 3001)  7 8002) 
Biogeeniset päästöt  10 0

1) Sisältää metaanin ja hiilidioksidin
2) Sisältää metaanin, hiilidioksidin, dityppioksidin ja fluorihiilivedyt

GRI 3023
Energiaintensiteetti, GWh/TWh 2021 2020
Energiaintensiteetti suhteessa siirrettyyn kaasumäärään1) 3,1 2,6

1) Sisältää kaiken energiankulutuksen, polttoaineen, lämmön ja sähkön
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GRI-sisältöindeksi
GRIsisältövertailu Sijainti Lisätiedot

GRI 102: Raportoinnin perusta 

Organisaatioprofiili
102-1 Organisaation nimi Gasgrid lyhyesti, s. 3 Gasgrid Finland Oy
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Asiakkaat ja palvelut, s. 12–13, Gasgrid lyhyesti, s. 3
102-3 Pääkonttorin sijainti Takakansi Espoo
102-4 Toimintamaat Takakansi, Vastuullinen yrityskansalaisuus, s. 20–22
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 40
102-6 Markkina-alueet Asiakkaat ja palvelut, s. 12–13
102-7 Organisaation koko Gasgrid lyhyesti, s. 3, Hallituksen toimintakertomus, s. 47–50
102-8 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja 

sukupuolen mukaan jaoteltuna
Ihmiset, s. 28–30, Tulokset lukuina, s. 34

102-9 Toimitusketju Asiakkaat ja palvelut, s. 12–13
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Asiakkaat ja palvelut, s. 12–13
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Raportointiperiaatteet, s. 31
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden 

periaatteet tai aloitteet
Vastuullisuus Gasgridissä, s. 15–16

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Vastuullisuus Gasgridissä, s. 15–16

Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus, s. 4–5

Etiikka
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Visio, strategia ja arvot, s. 8–9

Hallinto
102-18 Hallintorakenne Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 40

Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Asiakkaat ja palvelut, s. 12–13, Sidosryhmäyhteistyö ja olennaiset teemat, 

s. 17–18
Varmennettu

102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Ihmiset, s. 28–30
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö ja olennaiset teemat, s. 17–18
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö ja olennaiset teemat, s. 17–18
102-45 Konsolidoituun konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Tilinpäätöksen liitetiedot, s. 57–66
102-46 Raportin sisällön määrittely Raportointiperiaatteet, s. 31
102-47 Olennaiset näkökohdat Sidosryhmäyhteistyö ja olennaiset teemat, s. 17–18

30–32 GRI-indeksi 
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… GRI-sisältöindeksi

GRIsisältövertailu Sijainti Lisätiedot

102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportointiperiaatteet, s. 31
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja laskentarajoissa Raportointiperiaatteet, s. 31 Ei merkittäviä muutoksia
102-50 Raportointijakso Raportointiperiaatteet, s. 31 1. 1.–31. 12. 2021
102-51 Edellisen raportin päiväys Raportointiperiaatteet, s. 31 31. 3. 2021
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointiperiaatteet, s. 31 Vuosittain
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Raportointiperiaatteet, s. 31
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Raportointiperiaatteet, s. 31 Raportti on tehty soveltuvin osin 

GRI-standardien Core-laajuuden 
mukaisesti. 

102-55 GRI-sisältövertailu GRI-sisältöindeksi, s. 36–38
102-56 Reportoinnin varmennus Riippumattoman varmentajan varmennusraportti, s. 32

GRI 103: Johtamistavan kuvaus

103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Vastuullisuus Gasgridissä, s. 15–16 
Sidosryhmäyhteistyö ja olennaiset teemat, s. 17–18, 
Raportointiperiaatteet, s. 31

103-2 Johtamismallin komponentit Vastuullisuus Gasgridissä, s. 15–16
103-3 Johtamiskäytännön tehokkuuden arviointi Vastuullisuus Gasgridissä, s. 15–16

GRI 200: Taloudelliset standardit

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Vastuullinen yrityskansalaisuus, s. 20–22 Varmennettu
201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Vastuullinen yrityskansalaisuus, s. 20–22
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Vastuullinen yrityskansalaisuus, s. 20–22 Ei korruptiotapauksia 

raportointikaudella.

GRI 300: Ympäristövaikutukset

Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Kohti hiilineutraaliutta, s. 23–24, Tulokset lukuina, s. 34–35
302-3 Energiaintensiteetti Kohti hiilineutraaliutta, s. 23–24, Tulokset lukuina, s. 34–35

Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Kohti hiilineutraaliutta, s. 23–24, Tulokset lukuina, s. 34–35 Varmennettu
305-2 Energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) Kohti hiilineutraaliutta, s. 23–24, Tulokset lukuina, s. 34–35
305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) Kohti hiilineutraaliutta, s. 23–24, Tulokset lukuina, s. 34–35
305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti (Scope 1-2) Kohti hiilineutraaliutta, s. 23–24, Tulokset lukuina, s. 34–35



38 Gasgrid Finland vuosiraportti 2021 • GRI-sisältöindeksi

GRIsisältövertailu Sijainti Lisätiedot

GRI 400: Sosiaaliset vaikutukset

Työsuhteet
401-1 Uudet ensi kertaa aloittaneet työsuhteet Ihmiset, s. 28–30

Työterveys ja turvallisuus
403-2 Vaaran tunnistaminen, riskinarviointi ja tapaturmien tutkinta Turvallisuus ja toimitusvarmuus, s. 25–27 

Hallituksen toimintakertomus, s. 47–50
403-3 Työterveyspalvelut Ihmiset, s. 28–30
403-4 Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja viestintä työterveydestä ja 

-turvallisuudesta
Turvallisuus ja toimitusvarmuus, s. 25–27 
Ihmiset, s. 28–30

403-8 Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmän piirissä oleva 
henkilöstö

Turvallisuus ja toimitusvarmuus, s. 25–27

403-9 Työtapaturmat Turvallisuus ja toimitusvarmuus, s. 25–27 
Tulokset lukuina, s. 34–35

Laskentaraja sisältää myös 
toimittajat. Varmennettu

Koulutus
404-1 Koulutustunnit Ihmiset, s. 28–30

Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Ihmiset, s. 28–30 Varmennettu

Asiakkaiden yksityisyydensuoja
418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen 

hävittämiseen liittyvät valitukset
Ei tapahtumia raportointijaksolla.

Gasgridin omat tunnusluvut

Oma mittari Tasapuolinen kohtelu markkinalla Asiakkaat ja palvelut, s. 12–13
Oma mittari Toimitusvarmuus Asiakkaat ja palvelut, s. 12–13 

Turvallisuus ja toimitusvarmuus, s. 25–27 
Tulokset lukuina s. 34–35

Varmennettu

Oma mittari Valmius poikkeustilanteissa Turvallisuus ja toimitusvarmuus, s. 25–27

… GRI-sisältöindeksi
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Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

OrganisaatiorakenneJohdanto
Gasgrid Finland Oy (jäljempänä Gasgrid) on 
valtion kokonaan omistama kaasun siirron 
järjestelmävastaava Suomessa. Gasgrid 
tuottaa asiakkailleen turvallista, luotettavaa 
ja kustannustehokasta kaasunsiirtopalvelua 
ja edistää aktiivisesti kaasumarkkinoiden 
kehitystä. Yhtiön tavoitteena on olla 
läpi näkyvä ja luotettava yritys, joka toimii 
vastuullisesti tukien yhteiskunnan siirty
mistä kohti hiilineutraaliutta kaasumaisilla 
polttoaineilla.

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

Gasgrid noudattaa soveltuvin osin Arvo
paperimarkkinayhdistyksen pörssiyhtiöille 
laatimaa hallinnointikoodia, joka on saata
villa osoitteessa www.cgfinland.fi. Merkit
tävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista 
johtuvat siitä, että Gasgridilla on vain yksi 
omistaja, Suomen valtio. Lisäksi valtio 
on määritellyt valtion omistajapolitiikkaa 
koskevassa valtioneuvoston periaatepäätök
sessä osan suosituksiin sisältyvistä asioista, 
joten hallinnointikoodin noudattaminen 
kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista.

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

Yhtiökokous
Yhtiökokous on Gasgridin ylin päättävä 
elin. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen, 
päättää voitonjaosta ja valitsee tilintar
kastajan ja yhtiön hallituksen, valitsee 
hallituksen puheenjohtajan, päättää 
hallituksen palkitsemisesta sekä päättää 
vastuu vapauden myöntämisestä hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiö
kokous käsittelee palkitsemispolitiikan sekä 
yhtiön vastuullisuusohjelman.

Gasgridin osakkeet jakaantuvat kahteen 
lajiin: Aosakkeisiin ja Kosakkeisiin. 
Asarjaan kuuluva osake tuottaa yhtiö
kokouksessa äänestettäessä yhden äänen ja 
Ksarjaan kuuluva osake kymmenen ääntä. 
Osakkeenomistajat eivät ole asettaneet 
nimitystoimikuntaa.

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 
30. 3. 2021 koronaviruspandemian vuoksi 
poikkeuksellisesti etäyhteyksillä. Kokouksessa 
oli edustettuna molemmat osakkeenomis
tajat, jotka edustivat 100 % kaikkien osak
keiden tuomasta äänimäärästä.

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Yhtiökokous

Hallitus

Tilintarkastaja

Sisäinen tarkastus

34–36 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen 
puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet 
yhtiökokouksessa. Tavoitteena on varmistaa 
hallituksen monimuotoisuus ja eri suku
puolten 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 
arvioinnissa huomioidaan valtion omistaja
ohjauksen asettamat tasaarvotavoitteet. 
Vuonna 2021 Gasgridin hallituksen jäsenistä 
oli 60 % naisia ja 40 % miehiä.

Kaikki hallituksen jäsenet olivat valinta
hetkellä riippumattomia Gasgridistä. 

Hallituksen puheenjohtaja ja kolme jäsentä 
ovat riippumattomia myös merkittävästä 
osakkeenomistajasta, ja hallituksen jäsen 
Päivi Nerg on eiriippumaton merkittävästä 
osakkeenomistajasta.

Lisäksi hallituksen jäsenen muuta riippumat
tomuutta arvioidaan erityisesti maakaasun 
siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä annetun 
lain riippumattomuuskriteerien pohjalta. 
Täten hallituksen jäsenillä ei saa olla suoraa 
tai välillistä määräysvaltaa tai huomattavaa 
vaikutusvaltaa maakaasun tai sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavassa 
yrityksessä. Hallituksen jäsenten on toimi
tettava hallitukselle riittävät tiedot, jotta 
hallitus voi arvioida jäsentensä riippumatto
muutta, ja ilmoitettava hallitukselle muutok
sista näissä tiedoissa.

http://www.cgfinland.fi
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Gasgrid ei ole liiketoimintansa laajuuden 
vuoksi perustanut hallituksen valiokuntia 
kuten tarkastus ja palkitsemisvaliokuntaa. 
Näiden valiokuntien tehtävät on integroitu 
osaksi hallituksen vuosittaista johtamispro
sessia, jotta näille valiokunnille hallinnointi
koodin nojalla annettuja tehtäviä voidaan 
johtaa asianmukaisesti.

Hallituksen työjärjestys
Gasgridin hallitus vastaa omistajaohjauksen 
ohjeiden ja hallintoperiaatteiden noudat
tamisesta sekä yhtiökokouksen päätösten 
toimeenpanosta. Hallitus hyväksyy ja 
toteuttaa työjärjestystä sisältäen oman 
työnsä arvioinnin ja kehittämisen vuosittain. 

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen 
keskeiset tehtävät ovat:

• Päättää Gasgridin strategiasta

• Hyväksyä strategian pohjalta 
laadittu vuosittainen budjetti ja 
toimintasuunnitelma

• Valvoa budjetin ja toimintasuunnitelman 
toteuttamista

• Seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja 
tästä laadittuja ennusteita

• Valvoa yhtiön liiketoiminnan kehitystä ja 
johtamista

• Nimittää ja vapauttaa tehtävästään 
yhtiön toimitusjohtaja 

• Hyväksyä yhtiön organisaatio ja johto
ryhmän kokoonpano

• Hyväksyä Gasgridin keskeisimmät ohjeis
tukset: Hallinnointiperiaatteet, toiminta
periaatteet sekä riskienhallintapolitiikan ja 
tietoturvapolitiikan

• 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 käsitellä sisäisen tarkas
tuksen raportit 

• Hyväksyä tilintarkastussuunnitelma, 
tilinpäätös 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.

Hallitus kokoontui 10 
kertaa vuonna 2021

Hallituksen jäsenten osallistuminen
Kokouksia, 

kpl
Kai-Petteri Purhonen,  
hallituksen puheenjohtaja 10
Päivi Nerg, hallituksen jäsen 10
Asta Sihvonen-Punkka,  
hallituksen jäsen 10
Jero Ahola, hallituksen jäsen 10
Saija Kivinen, hallituksen jäsen 10

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

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja johtaa Gasgridin toimintaa 
osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja 
valvoo yhtiön jokapäiväistä johtamista halli
tuksen antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti. Toimitusjohtaja valmistelee 
hallituksen tehtävien hoitoa varten tarvitut 
tiedot. Toimitusjohtajan on myös varmis
tettava, 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 
toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää 
ja hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenet. 
Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön 
operatiivisessa johtamisessa, strategian 

toteuttamisessa ja liiketoimintaohjeiden 
koordinoinnissa. Johtoryhmän velvollisuu
tena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan 
tehokkaasti ja se toimii tarkoituksensa 
mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Gasgridin yrityskulttuuri ja hallintotapa 
luovat pohjan koko sisäiselle valvonnalle 
ja riskienhallinnalle. Gasgridin johtoryhmä 
vastaa yhtiön sisäisen valvonnan, riskien
hallinnan sekä raportoinnin järjestämisestä. 

Sisäinen valvonta
Sisäistä valvontaa tehdään koko organisaa
tiossa, ja se kattaa taloudellisen raportoinnin 
ja muun seurannan. Sisäisellä valvonnalla 
tarkoitetaan hallintotoimia, joilla pyritään 
varmistamaan:

• Gasgridille 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. 

… selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
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Yhtiön taloudellinen raportointi perustuu 
suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön sekä 
Energiaviraston sääntelyyn eri liiketoi
mintojen kirjanpidollisesta eriyttämisestä. 
Talousyksikkö vastaa taloudellisen rapor
tointiprosessin ja suorituksen mittauksen 
toteutuksesta ja määräystenmukaisuudesta. 
Talousjohtaja raportoi säännöllisesti yhtiön 
toiminnan taloudellisista tuloksista ja liike
toiminnan 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 Gasgridin 
liiketoiminnan johtamista ja suunnittele
mista. Riskienhallinta on osa päivittäistä 
päätöksentekoa, operatiivista seurantaa 
ja sisäistä valvontaa, ja se edistää yhtiön 
asetettuja tavoitteita sekä varmistaa niiden 
saavuttamisen.

Liiketoiminnan johtamisen tehokas yhdistä
minen riskienhallintaan perustuu Gasgridin 
hallituksen vahvistamaan riskienhallinta
politiikkaan. Riskienhallintapolitiikan 
tavoitteena on säilyttää riskienhallinta hyvin 

määriteltynä, ymmärrettävänä ja riittävän 
käytännöllisenä prosessina. Riskeistä ja 
niiden kehityksestä raportoidaan säännöl
lisesti hallitukselle. Talousjohtaja vastaa, 
että Gasgridin 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 lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet 
saavutetaan. Erillinen riskitarkastelu sisältyy 
myös merkittävimpiin investointihankkeisiin.

Yhtiöllä on vastuu Suomen yhteiskunnan 
kaasun siirrosta ja siksi toimintaympäristöä 
ja sen muutoksia seurataan riskienhallinta
politiikan 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 riippumaton varmistustoiminto, jonka 
tehtävänä on tarkastella ja arvioida yhtiön 
johtamis ja hallinnointiprosessien, sisäisen 
valvonnan organisoinnin, riskienhallinnan 
sekä johtamis ja hallinnointiprosessien 
asianmukaisuutta ja vaikuttavuutta. 

Gasgrid on ulkoistanut sisäisen tarkastuksen 
toiminnot. Sisäinen tarkastus suorittaa 
hallituksen hyväksymän suunnitelman 
mukaisesti säännölliset tarkastukset yhtiön 
eri toiminnoissa ja arvioi riskien hallintaa 
sekä valvonnan riittävyyttä. Vuonna 2021 
suoritettiin tarkastukset liittyen yhtiön 
tasehallintarooliin ja järjestelmävastuuseen 
sekä tilauksesta maksuun prosessiin.

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

Lähipiiriliiketoimet
Gasgridin 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. Lähipiiriliiketoimia koskevassa 
päätöksenteossa Gasgrid huolehtii mahdol
listen eturistiriitojen huomioimisesta eikä 
lähipiiriin kuuluva osallistu päätöksentekoon 
lähipiiriliiketoimesta. 

Vuonna 2021 lähipiiriliiketoimet ovat olleet 
konserniyhtiöiden välisiä sisäisiä liiketapah
tumia ja ne on toteutettu tavanomaisin 
kaupallisin ehdoin. Konsernin ulkopuo
listen lähipiiriläisten kanssa ei ole ollut 
liiketapahtumia.

Tilintarkastus
Yhtiökokous valitsee Gasgridin tilintarkas
tajan. Yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 
2021 toiminut tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko 
Ltd., vastuullisena tilintarkastajana KHT 
Timo Tuokko. Vuonna 2021 tilintarkastuksen 
palkkiot olivat konsernitasolla 80 tuhatta 
euroa ja ne muodostuivat kokonaisuudes
saan tilintarkastuspalveluista. ●

… selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
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Hallitus

Kai-Petteri 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 Sihvonen-Punkka
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

DI, s. 1986

Investoinnit, Kunnossapito, PMO, 
Käytönvalvonta ja maankäyttö

Anni Sarvaranta
Johtaja, Siirtoliiketoiminta

DI, s. 1985

Asiakkaat, Palvelut, 
Kaasumarkkinoiden kehitys, 
Siirtohinnoittelu, Strateginen 
analyysi ja TKI, Käyttö

Petri Dahlström
Talousjohtaja

KTM, s. 1970

Talous, HR, lakiasiat, ICT

Virve Wright
Johtaja, Viestintä, vastuullisuus ja 
yhteiskuntasuhteet

MAT, s. 1972

Viestintä, Vastuullisuus, 
Turvallisuus, Yhteiskuntasuhteet

38 Johto
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Palkitsemisraportti
Johdanto 
Gasgrid Finland Oy:n (jäljempänä Gasgrid) palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön 
liiketoimintastrategiaa sekä arvontuotantoa valtioomistajalle ja yhteiskunnalle. Gasgridin 
palkitsemisen lähtökohtana toimivat voimassaolevat valtion omistajapolitiikkaa koskevat 
valtioneuvoston periaatepäätökset. Lisäksi Gasgrid noudattaa Arvopaperimarkkina
yhdistyksen hallinnointikoodin palkitsemista koskevia suosituksia sekä laatii näiden mukaisesti 
vuotuisen palkitsemisraportin. Kaikessa palkitsemisessa noudatetaan kohtuullisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden periaatteita.

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

Gasgridin johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontois
etuineen sekä tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen aikavälin 
tulospalkkiosta. Gasgridissä lyhyen aikavälin muuttuvan palkitsemisen piiriin kuuluu koko 
henkilöstö, johtoryhmä ja toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenet eivät kuulu pitkän aikavälin 
tulos palkkiojärjestelmän piiriin eivätkä he ole oikeutettuja lisäeläkeetuihin. Yhtiöllä ei ole 
käytössään osakepohjaisia palkkiojärjestelmiä ja palkkiot maksetaan rahakorvauksina.

Vuosi 2020 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi, joten Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
suosituksen mukaista vertailutietoa palkitsemisen kehittymisestä pystytään esittämään vain 
kahdelta vuodelta.

Hallituksen palkkiot
Hallituksen palkkiot vuonna 2021 on esitetty seuraavassa taulussa:

Hallituksen palkkiot vuonna 2021 EUR
Hallituksen puheenjohtaja 2 000 / kk

600 / kokous
Hallituksen jäsenet 1 000 / kk

600 / kokous

Hallituksessa on ollut koko vuoden 2021 puheenjohtaja ja neljä jäsentä, joille on maksettu 
palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2021  (2020) EUR
Kai-Petteri Purhonen, hallituksen puheenjohtaja 30 000  (30 000)
Päivi Nerg, hallituksen jäsen 18 000  (18 000)
Asta Sihvonen-Punkka, hallituksen jäsen 18 000  (18 000)
Jero Ahola, hallituksen jäsen 18 000  (4 200)
Saija Kivinen, hallituksen jäsen 18 000  (4 200)
Yhteensä 102 000  (74 400)

Toimitusjohtajan palkitseminen
Seuraavassa taulukossa on esitetty yhtiön toimitusjohtajan palkitsemiselementit sekä 
maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet vuonna 2021.

Palkitsemiselementti 2021  (2020) Kuvaus EUR
Kiinteä Kiinteä vuosipalkka 

luontoisetuineen 239 540  (239 540)
Muuttuva tavoitepalkkio Lyhytaikainen kannustinohjelma, 

maksettu 50 231  (–)
Palkitseminen yhteensä 289 771  (239 540)

Vuonna 2021 toimitusjohtajalle maksettu palkitseminen muodostui kiinteästä vuosipalkasta 
sekä vuoden 2020 liiketoiminnan tavoitteiden pohjalta maaliskuussa 2021 maksetusta 
tavoitepalkkiosta. 

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

39 Palkitsemisraportti
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Hallituksen toimintakertomus 
ja tilinpäätös

40-43 Hallituksen toimintakertomus

Yhtiö kehittää 
aktiivisesti ja 

asiakaslähtöisesti 
siirtoalustaansa, palveluitaan 

ja kaasumarkkinoita 
edistääkseen tulevaisuuden 

hiilineutraalia energia ja 
raaka ainejärjestelmää.
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Hallituksen toimintakertomus

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmä
vastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Yhtiön 
ydinpalveluita ovat kaasun siirto ja liittymispalvelut. Gasgrid 
tarjoaa asiakkailleen turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta 
kaasujen siirtoa. Yhtiö kehittää aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti 
siirtoalustaansa, palveluitaan ja kaasumarkkinoita edistääkseen 
tulevaisuuden hiilineutraalia energia ja raakaainejärjestelmää.

Markkinat ja asiakkaat
Suomen kaasumarkkinan avaamisesta 
käynnistynyt myönteinen kehitys voimistui 
tilikaudella ja kaasumarkkinan toiminta 
jatkui aktiivisena. Markkinoille on tullut 
uusia toimijoita ja rekisteröitymiset erilaisiin 
markkinarooleihin kasvoivat tilikauden 
aikana. Gasgrid tuki tätä kehitystä aktiivi
sella markkinadialogilla ja organisoimalla 
asiakastarpeiden tunnistamiseen keskit
tyneet tukku että vähittäismarkkinoiden 
asiakasfoorumit. Tulevaisuutta ajatellen 
EUkomission julkaisema kaasupaketti luo 
hyvän pohjan kehittää sekä nykyistä että 
tulevaisuuden kaasualustoja markkinaa 
hyödyntäen. Gasgrid seuraa kaasupaketin 
toimeenpanon käytäntöjen etenemistä 
osana EU:n päätöksentekoa.

Gasgridin asiakkaita ovat eri markkina
rooleissa toimivat teollisuuden ja 
energiatuotannon yritykset, suomalaiset 
jakeluverkonhaltijat sekä energiakaupan 
toimijat Suomesta ja Baltiasta. Gasgrid 
panosti asiakaskokemuksen ja palveluiden 
kehittämiseen tämän vuoden painopiste
alueina asiakasvakuuksien hallintamallin 
uudistus sekä asiakkaiden omien prosessien 
automatisoinnin tukeminen. Aktiivisen 
verkostoitumisen lisäksi yhtiö mittaa syste
maattisesti asiakastyytyväisyyden kehitystä 
vuosittain. Tämän mittauksen perusteella 
Gasgrid onnistui parantamaan asiakas
tyytyväisyyttään edellisvuoteen verrattuna. 
Yhtiö myös havaitsi sidosryhmien odotusten 
voimistuneen Gasgridin roolista tulevan 
vetyinfrastruktuurin kehittämisessä.

Asiakkaat varasivat vuonna 2021 siirtokapa
siteettia yhteensä 25,9 TWh:ta vastaavaan 
energiamäärän. Tilikauden alussa kylmä 
säätila tuki yhtiön siirtotuotteiden kysyntää. 
Toisaalta energiamarkkinoilla koettiin myös 
selkeä siirtymä matalasta kaasuenergian 
hintatasosta nykyiseen korkeaan hinta
tasoon. Tämä heikensi kaasun suhteellista 
kilpailukykyä verrattuna vaihtoehtoisiin 
energialähteisiin ja vaikutti loppuvuonna 
negatiivisesti yhtiön siirtotuotteiden 
kysyntään. 

Gasgridin käyttämässä hinnoittelumallissa 
asiakkaan maksama hinta riippuu siirretyn 
energian lisäksi hankittujen kapasiteetti
varausten pituudesta. Tilikaudella Gasgrid 
säilytti veloittamiensa siirtopalveluiden 
hinnat ennallaan. Lisäksi yhtiö järjesti sidos
ryhmilleen kuulemistilaisuuden, missä antoi 
ilmoituksen vuodelle 2022 kohdistuvasta 
merkittävästä –15 % siirtohintojen laskusta. 

Siirtoalusta
Gasgridin siirtoverkossa siirrettiin tilikaudella 
kaasuja yhteensä 25,1 TWh. Yhtiön siirto
infrastruktuuri toimi luotettavasti ja toimi
tusvarmuutemme oli tilikaudella suunnitte
lemattomien toimituskatkojen osalta 100 %. 
Viron kaasunsiirtoyhtiö, Elering, otti käyttöön 
molemmat Balticconnector hankkeeseen 
kuuluvat kompressori asemansa, mikä 
entisestään paransi Gasgridin toimitus
varmuutta mahdollistamalla suuremman 
siirtokyvyn järjestelmään.

Strategia ja arvot
Yhtiön vision 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 
sektoriintegraation toteuttamiseksi.

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

• Kehittyvä toimintamalli: Rakennamme 
vahvan pohjan hyvinvoivalle, muutos
kyvykkäälle ja kehittyvälle organisaatiolle 
ja toimintamallille toteuttaaksemme Vision 
2035.

• Vastuullinen muutosvoima: Rakennamme 
vaikuttavuutta, tunnettuutta ja kumppani
verkostoja ja integroimme vastuulli
suuden organisaatiomme arkeen laajan 
muutoksen aikaansaamiseksi.

Gasgridin toiminta pohjautuu 
henkilöstön yhdessä 
määrittelemille arvoille.
• 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 suunnan
näyttäjä. Panostamme kehittämiseen ja 
annamme tilaa oppimiselle. Toimimme 
läpinäkyvästi ja kohtelemme kaikkia 
tasapuolisesti.

• Tunnemme vastuumme: Ymmärrämme ja 
tunnemme toimintakenttämme. Toimimme 
vastuullisesti, huolehdimme turvallisuu
desta, olemme tehokkaita ja ketteriä. 
Olemme ylpeitä osaamisestamme ja 
laadukkaasta toiminnastamme. Ajamme 
asiakkaan ja yhteiskunnan etua.
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Yhtiön päivittäinen kaasun siirto on jatkunut 
poikkeustilanteesta huolimatta normaalisti. 
Gasgrid toimi koronapandemiassa valmius
suunnitelmiensa mukaisesti ottamalla käyt
töön tarvittavat suojautumistoimet siirto
alustan toimitusvarmuuden ja henkilöstön 
turvaamiseksi. Käytännön toimia koordinoi 
tätä varten perustettu koronavalmiusryhmä.

Taloudellinen tulos ja asema
Konsernin liikevaihto nousi viime tilikaudesta 
ja oli 130,6 (126,8) miljoonaa euroa. Myös 
liikevoitto parani hieman ja oli 68,6 (67,9) 
miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 54,6 
(53,4) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 76,8 
(113,9) miljoonaa euroa. Yhtiön maksuval
mius säilyi erinomaisella tasolla läpi vuoden. 
Konsernin kassavarat 31. 12. 2021 olivat 16,6 
(74,7) miljoonaa euroa.

Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy

2021 2020 2021 2020
Liikevaihto, miljoonaa euroa 130,6 126,8 130,6 126,9
Liikevoitto, miljoonaa euroa 68,6 67,9 67,0 67,2
Liikevoitto % 52,6 % 53,6 % 51,3 % 52,9 %
Oman pääoman tuotto % 22,8 % 26,1 % 23,1 % 27,3 %
Omavaraisuusaste % 63,3 % 51,1 % 62,8 % 51,4 %

* Emoyhtiön omaa pääomaa on laskennassa oikaistu 
huomioimalla 80% kertyneestä poistoerosta

… hallituksen toimintakertomus

Rahoitus
Gasgridin korollisia velkoja maksettiin 
nettomääräisesti takaisin 80 miljoonaa 
euroa. Yhtiö on päättänyt aiemman 160 
miljoonan euron lainajärjestelynsä ja 
korvannut sen uudella 80 miljoonan euron 
vastuullisuuslainalla. Lainan korkokustannus 
on osittain sidottu yhtiön vastuullisuus
ohjelman keskeisten mittarien toteumaan. 
Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja se on 
vakuudeton. 

Konsernilla oli 31. 12. 2021 voimassa olevia 
koronvaihtosopimuksia 40 miljoonan euron 
laskennallisia pääomia vastaava määrä. 
Sopimukset on luokiteltu kirjanpidossa 
eisuojaaviksi instrumenteiksi ja ne on arvos
tettu varovaisuuden periaatteen mukaisesti 

hankintahintaan tilinpäätöshetkellä. Takaisin 
maksettuun rahoitusjärjestelyyn liittyneet 
koronvaihtosopimukset ovat umpeutuneet. 
Näiden sopimusten negatiivista markkina 
arvoa on tilinpäätöksessä palautettu 
0,4 miljoonaa euroa ja tämä on esitetty 
rahoitustuotoissa. 

Investoinnit
Konsernin investoinnit tilikaudella 2021 olivat 
14,9 (10,6) miljoonaa euroa. Merkittävimmät 
kohteet olivat Haminan LNGterminaalin 
liittämistyöt nykyiseen siirtoverkostoon sekä 
eräät Balticconnectorprojektin loppuun
saattamiseen liittyvät loppuveloitukset. 
Omien investointien lisäksi Gasgrid toteutti 
asiakkaiden lukuun kaasuputken siirtotöitä. 
Näiden investointien edelleen veloitettu arvo 
asiakkailta oli 2,6 (7,5) miljoonaa euroa.

Henkilöstö
Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä 
oli 47 henkilöä vuonna 2021. Pääasiallinen 
syy henkilöstömäärän kasvulle oli strate
giassa tunnistettujen osaamistarpeiden 
täyttäminen eteenkin asiakkuuksien ja 
kyberturvallisuuden tehtävissä sekä 
TKIhankkeissa. Henkilöstön vaihtuvuus oli 
vuonna 2021 9,8 %.

Työskentely Gasgridissä on mielekästä ja 
yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Työnan
tajana Gasgrid luo tehokkaat toimintaedel
lytykset henkilöstön menestymiselle työssään 
ja tukee ammatillista kehittymistä. Gasgrid 
edellyttää laadukasta esihenkilötyötä sekä 

oikeudenmukaista ja tasaarvoista kohtelua. 
Tukeakseen tätä yhtiö on laatinut tilikauden 
aikana kaikkien työroolien vaativuuden 
arvioinnin sekä toteuttanut palkitsemisen 
vertailun markkinadataan. Yhtiö mittaa 
myös johtamisen onnistumista toteuttamalla 
kaksi kertaa vuodessa vertailukelpoisen 
henkilöstökyselyn. Kaikkien vastausten 
keskiarvo viimeisimmässä kyselyssä oli erin
omainen: 4,2 asteikolla 1–5 koko henkilöstön 
vastausprosentin ollessa 80 %. Kyselyiden 
tulokset käydään yhdessä läpi henkilöstön 
kanssa tavoitteena löytää konkreettisia 
parannuskohteita.

Gasgrid on turvallinen työpaikka ja 
ennaltaehkäisevä turvallisuuskulttuuri 
näkyy kaikessa toiminnassa. Tilikaudella 
2021 yhtiö saavutti tavoitteen mukaisen 
nolla tapaturmaa oman henkilöstön 
keskuudessa. Alihankkijoille sattui vuoden 
aikana kunnossapitotöissä kaksi poissaoloa 
vaatinutta tapaturmaa. Gasgrid suhtautuu 
henkilöstönsä ja kumppaneidensa terveys
turvallisuuteen vakavasti. Yhtiö noudattaa 
kaikkia viranomaisten koronasuosituksia ja 
toimii ohjeistusten mukaisesti. Pandemialla 
ei ollut merkittävää vaikutusta henkilöstön 
sairaspoissa oloihin tilikauden aikana.
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Osakkeet ja osakkeenomistajat
Emoyhtiön osakkeet jakaantuvat kahteen 
lajiin.

Yhtiön osakkeet, kpl
A-osakkeet 50 200 000
K-osakkeet 2 800 001
Yhteensä 53 000 001

Asarjaan kuuluva osake tuottaa yhtiö
kokouksessa 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 määräys
valtaa omistamiensa äänivaltaisempien 
Kosakkeiden kautta. 

Gasgridin hallitus on hyväksynyt sulautumis
suunnitelman, joka tähtää Suomen Kaasu
verkko Oy:n vastavirtafuusioon Gasgridiin. 
Sulautumisen ennakoidaan toteutuvan 
keväällä 2022.

Hallinnointi
Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 
30. 3. 2021 koronaviruspandemian vuoksi 
etäyhteyksillä. Kokouksessa oli edustettuna 
osakkeenomistajat, jotka edustavat 100 % 
kaikkien osakkeiden tuomasta äänimäärästä. 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä 
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitus
johtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020 
ja päätti hallituksen jäsenten palkkioista. 

Yhtiökokous päätti Gasgridin hallituksen 
esityksen mukaisesti, että yhtiö maksaa tili
kaudelta 2020 osinkoa 40 miljoonaa euroa. 
Yhtiökokous käsitteli myös toimielinten 
palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin 
vuodelta 2020 sekä yhtiön vastuullisuuden 
toteutumisen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana 
toimii KaiPetteri Purhonen ja hallituk
sessa on neljä jäsentä: Päivi Nerg, Asta 
 SihvonenPunkka, Jero Ahola ja Saija 
Kivinen. Yhtiön tilintarkastajaksi on valittu 
tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. Vastuul
lisena tilintarkastajana toimii KHT Timo 
Tuokko.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Olli Sipilä. 
Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmään 
kuuluvat CFO Petri Dahlström (Talous ja 
tuki), SVP Janne Grönlund (Siirtoalusta), SVP 
Anni Sarvaranta (Siirtoliiketoiminta) sekä 
SVP Virve Wright (Yhteiskuntasuhteet ja 
vastuullisuus).

Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
Gasgridin hallitus hyväksyy riskien
hallintapolitiikan ja valvoo riskienhallinta
toimenpiteiden riittävyyttä ja toimivuutta. 
Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän tuella 
riskienhallintapolitiikan noudattamisesta 
yhtiön jokapäiväisessä päätöksente
ossa. Johtoryhmä arvioi säännöllisesti 
riskienhallinnan vuosikellon mukaisesti 
riskitasoja. Lisäksi osana tätä kartoi
tusta riskeille  nimetään vastuuhenkilöt, 
jotka  määrittelevät ennaltaehkäisevät 

toimenpiteet ja vastaavat toimenpiteiden 
toteutuksesta.

Gasgridin riskit on jaoteltu neljään luokkaan: 
Strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja 
onnettomuusriskit. Kartoituksessa kriittisim
miksi osaalueiksi on tunnistettu:

• Keskeiset asiakkaat muodostavat huomat
tavan osan yhtiön liikevaihdosta ja näiden 
siirtyminen vaihtoehtoisiin energialähtei
siin voisi vaikuttaa merkittävästi taloudelli
seen tulokseen

• Siirtoverkoston fyysinen vika voi aiheuttaa 
asiakkaille toimituskatkon

• Valmisteverotuksen muutokset mahdol
lisesti suosivat kaasumaisten energia
lähteiden substituutteja

• Geopoliittisen tilanteen takia pakotteita 
voidaan kohdistaa myös energiamarkki
noille tai tilanteesta voi aiheutua muita 
häiriöitä

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

• Regulaatiomalliin saatetaan tehdä 
muutoksia, jotka vaarantavat Gasgridin 
taloudellisen aseman

Gasgrid on ulkoistanut sisäisen tarkas
tuksen 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 oikeuden
käyntejä tai viranomaismenettelyjä.

Vastuullisuus 
Gasgridillä on vastuullisuus integroitu osaksi 
kaikkea liiketoimintaa ja johtamista. Yhtiön 
vastuullisuusohjelma ottaa huomioon 
toiminnastamme aiheutuvat taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Yhtiö 
toimii hyvänä yrityskansalaisena ja huomioi 
aina myös yhteiskunnan pitkäjänteisen 
kokonaisedun liiketoiminnassaan. Myös 
yhtiön sidosryhmät tunnistavat tämän, sillä 
kyselyssä 88,5 % Gasgridin sidosryhmistä 
koki yhtiön vastuullisena. 

Gasgrid on tarkentanut vuoden 2023 
loppuun asti voimassa olevaa vastuullisuus
ohjelmaansa. Yhtiö on jo aiemmin tunnis
tanut vastuullisuuden painopistealueet: 
erinomainen yrityskansalainen, ihmiset ja 
kulttuuri, toimitusvarmuus ja turvallisuus 
sekä kohti hiilineutraaliutta. Näiden rinnalle 
yhtiö on nostanut uuden teeman – tulevai
suuden siirtoalusta. Samalla Gasgridin 
vastuullisuustavoitteet on linkitetty entistä 
vahvemmin YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin.

Tilikaudella Gasgrid kehitti laajasti koko 
henkilöstöä osallistaen yhtiön toiminta
järjestelmän ja sertifioi tämän laadun, 

… hallituksen toimintakertomus
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turvallisuuden ja ympäristön ISOstan
dardien sekä kansallisen energiatehok
kuusjärjestelmän vaatimusten mukaisesti. 
Yhtiö saavutti erinomaisen arvosanan 
riippumattoman tahon suorittamassa 
toimintajärjestelmän sertifiointiauditoinnissa. 
Lisäksi Gasgrid päivitti väärinkäytösten 
ilmoituskanavansa ja toisaalta kehitti 
hankintatoimintaansa laajaalaisesti myös 
vastuullisuuden näkökulmasta. Gasgrid 
seuraa veronjalanjälkeään ja on merkittävä 
veronmaksaja yhteiskunnassa.

Gasgrid on laskenut suorien hiilidioksidi
päästöjen lisäksi myös epäsuorat päästönsä 
ja käynnistänyt hiilineutraalisuustiekartan 
laadinnan minimoidakseen toimintansa 
haittavaikutukset ympäristölle. Lyhyellä 
tähtäimellä yhtiön tavoitteena on vähentää 
oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä –15 % 
vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Tutkimus-, kehitys ja 
innovaatiotoiminta
Yhtiö on perustanut tutkimus, kehitys 
ja innovaatiotoiminnot vauhdittamaan 
Gasgridin strategian mukaista roolia 
tulevaisuuden puhtaiden kaasujen siirrossa. 
Tilikaudella toimimme yhteistyössä sidosryh
miemme kanssa erityisesti vetykehitykseen 
ja sektoriintegraatioon liittyvien hankkeiden 
parissa sekä osallistuimme laajasti alan 
toimijoiden välisiin yhteistyöverkostoihin. 

TKIkustannusten osuus liikevaihdosta 
tilikaudella 2021 oli 0,3 %.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sota
toimilla voi olla merkittävä negatiivinen 
vaikutus yhtiön ja sen keskeisten asiakkaiden 
liiketoimintaan. Gasgrid on normaalin 
varautumisen lisäksi käynnistänyt toimenpi
teitä turvatakseen kaasumarkkinan häiriöt
tömän toiminnan myös poikkeusolosuhteissa.

Näkymät vuodelle 2022
Konsernin liikevoiton ennustetaan laskevan 
selvästi nykytasosta ja päätyvän välille 
16–24 miljoonaa euroa vuonna 2022. 

Gasgrid on antanut markkinoille ilmoi
tuksen siirtohintojensa keskimääräisestä 15 
prosentin laskusta, mikä johtuu tarpeesta 
tasoittaa regulaatiokauden 2020 – 2023 
aikana kerättävää kohtuullista tuottoa. 
Energiamarkkinoilla lisääntyneen epävar
muuden sekä kohonneen maakaasun 
hintatason ennakoidaan laskevan olennai
sesti kaasun kulutusta vuonna 2022.

Gasgrid jatkaa tilikaudella 2022 toimen
piteitä toteuttaakseen strategiansa 
mukaisia kehitysohjelmia eteenkin puhtaiden 
kaasujen edistämiseksi, minkä ennakoidaan 
nostavan kustannuksia verrattuna vuoteen 
2021.

Hallituksen esitys voittovarojen 
käyttämisestä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 
31. 12. 2021 ovat 101 284 201,59 euroa, josta 
tilikauden voitto on 42 305 653,92 euroa. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa 
jaetaan 40 miljoonaa euroa ja vapaaseen 
omaan pääomaan jätetään 61 284 201,59 
euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä 
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen 
näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden 
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olen
naisia muutoksia. ●

… hallituksen toimintakertomus
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Konsernituloslaskelma
Gasgrid konserni, 1 000 euroa 1.1.–31. 12. 2021 1.1.–31. 12. 2020

LIIKEVAIHTO 130 556 126 832
Liiketoiminnan muut tuotot 320 379

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana –22 361 –19 191
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (–) 3 130 –17

Ulkopuoliset palvelut –310 –554
Keskeneräisten investointien muutos 1 0

–19 541 –19 763

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot –4 275 –3 534
Henkilösivukulut

Eläkekulut –730 –653
Muut henkilösivukulut –331 –251

–5 336 –4 439

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot –18 881 –18 544
Konserniliikearvon poistot 0 –552

–18 881 –19 096

Liiketoiminnan muut kulut –18 489 –15 968

LIIKEVOITTO 68 629 67 946
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot 379 891
Korkokulut ja muut rahoituskulut –1 682 –2 183

–1 303 –1 292

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 67 326 66 654

Tuloverot –10 482 –9 450
Laskennallisen verovelan muutos –2 215 –3 589

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 54 629 53 615

Tilinpäätös

44 Tilinpäätös ~45-64 Konsernituloslaskelma
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Konsernitase
Gasgrid konserni, 1 000 euroa 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Vastaava
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 4 071 2 945
Muut aineettomat hyödykkeet 8 045 2 984

12 116 5 930

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 2 525 2 524
Rakennukset ja rakennelmat 264 199 276 108
Koneet ja kalusto 48 668 47 482
Muut aineelliset hyödykkeet 4 364 4 592
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 044 7 258

327 800 337 964

Pysyvät vastaavat yhteensä 339 916 343 894

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 3 471 3 231
Keskeneräiset tuotteet 88 326
Muu vaihto-omaisuus 3 140 264

6 698 3 821

Saamiset
Pitkäaikaiset

Muut saamiset 63 63
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 26 506 17 414
Muut saamiset 123 135
Siirtosaamiset 370 14 461

27 061 32 074

Rahat ja pankkisaamiset 16 575 74 708
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 50 335 110 602

Vastaava 390 250 454 496

Gasgrid konserni, 1 000 euroa 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 10 000 10 000
Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26 313 26 313

Edellisten tilikausien voitto 156 151 142 536
Tilikauden voitto 54 629 53 615
Oma pääoma yhteensä 247 093 232 464

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 80 000 160 000
Muut velat 0 0

Pitkäaikainen yhteensä 80 000 160 000

Lyhytaikainen
Ostovelat 1 724 5 116
Muut velat 10 299 8 884
Siirtovelat 17 748 16 860
Laskennallinen verovelka 33 386 31 172

Lyhytaikainen yhteensä 63 157 62 032
Vieras pääoma yhteensä 143 157 222 032

Vastattavaa 390 250 454 496

 Konsernitase
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Konsernin rahoituslaskelma
Gasgrid konserni, 1 000 euroa 1.1.–31. 12. 2021 1.1.–31. 12. 2020

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto / tappio 54 629 53 615
Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 18 881 18 544
Konserniliikearvon poistot 0 552
Rahoitustuotot ja -kulut 1 303 1 292
Laskennallisen verovelan muutos 2 215 3 589
Tuloverot 10 482 9 450

Rahavirta ennenakäyttöpääoman muutosta 87 510 87 042

Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) –2 878 –555
Korottomien saamisten lisäys (–) / vähennys (+) 5 012 37 426
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (–) 7 249 –7 970

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 96 894 115 943

Maksetut korot liiketoiminnasta –1 677 –2 068
Saadut korot liiketoiminnasta 6 16
Maksetut verot liiketoiminnasta –18 453 0

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 76 770 113 891

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –14 903 –10 555

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA –14 903 –10 555

Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+) / vähennys (–) –80 000 –41 315
Maksetut osingot –40 000 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA –120 000 –41 315

RAHAVAROJEN MUUTOS –58 133 62 021

Rahavarat tilikauden alussa 74 708 12 686
Rahavarat tilikauden lopussa 16 575 74 708

 Konsernin rahoituslaskelma



54 Gasgrid Finland vuosiraportti 2021 • emoyhtiön tuloslaskelma

Emoyhtiön tuloslaskelma
Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 1.1.–31. 12. 2021 1.1.–31. 12. 2020

LIIKEVAIHTO 130 556 126 944

Liiketoiminnan muut tuotot 320 333

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana –22 361 –19 172
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (–) 3 130 –17

Ulkopuoliset palvelut –283 –763
Keskeneräisten investointien muutos 1 0

–19 514 –19 952

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot –4 275 –3 203
Henkilösivukulut

Eläkekulut –729 –617
Muut henkilösivukulut –333 –269

–5 337 –4 089

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot –18 030 –17 745

–18 030 –17 745

Liiketoiminnan muut kulut –21 039 –18 341

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 1.1.–31. 12. 2021 1.1.–31. 12. 2020

LIIKEVOITTO 66 955 67 150

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot saman konsernin yrityksiltä 107 96
Muut korko- ja rahoitustuotot 379 891
Korkokulut ja muut rahoituskulut –1 682 –2 053

–1 195 –1 066

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 65 760 66 084

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (–) tai vähennys (+) –11 073 –17 944
Annettu konserniavustus –1 899 0

Tuloverot –10 482 –9 450

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 42 306 38 690

 Tuloslaskelma
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Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Vastaava

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 3 501 2 945
Muut aineettomat hyödykkeet 2 369 2 979

5 870 5 925
Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 2 232 2 232
Rakennukset ja rakennelmat 259 948 271 965
Koneet ja kalusto 17 384 17 752
Muut aineelliset hyödykkeet 4 221 4 450
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 952 7 166

291 737 303 564
Sijoitukset

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

Pysyvät vastaavat yhteensä 324 401 336 282

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 3 471 3 231
Keskeneräiset tuotteet 88 326
Muu vaihto-omaisuus 3 140 264

6 698 3 821
Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 26 506 17 028
Lainasaamiset 16 935 24 827
Muut saamiset 123 135
Siirtosaamiset 2 15

43 565 42 006
Rahat ja pankkisaamiset 15 484 72 555
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 65 748 118 381

Vastaava 390 148 454 663

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma 10 000 10 000
Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26 313 26 313
Edellisten tilikausien voitto 32 665 33 976
Tilikauden voitto 42 306 38 690
Oma pääoma yhteensä 111 284 108 979

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 166 930 155 858

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 80 000 160 000
Pitkäaikainen yhteensä 80 000 160 000

Lyhytaikainen
Velat saman konsernin yrityksille 0 651
Ostovelat 1 721 3 550
Muut velat 12 464 8 778
Siirtovelat 17 748 16 847

Lyhytaikainen yhteensä 31 934 29 827
Vieras pääoma yhteensä 111 934 189 827

Vastattavaa 390 148 454 663

Emoyhtiön tase

 Tase
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Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 1.1.–31. 12. 2021 1.1.–31. 12. 2020

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto / tappio 42 306 38 690
Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 18 030 17 745
Rahoitustuotot ja -kulut 1 195 1 066
Tilinpäätössiirrot 12 972 17 944
Tuloverot 10 482 9 450

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 84 985 84 895

Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) –2 878 –555
Korottomien saamisten lisäys (–) / vähennys (+) –9 451 17 780
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (–) 8 546 543

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 81 203 102 663

Maksetut korot liiketoiminnasta –1 677 –1 901
Saadut korot liiketoiminnasta 6 16
Lainasaamisten lisäys (–) / vähennys (+) 7 999 –24 731
Maksetut verot liiketoiminnasta –18 453 0

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 69 078 76 047

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –6 149 –8 597

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA –6 149 –8 597

Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+) / vähennys (–) –80 000 0
Maksetut osingot –40 000 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA –120 000 0

RAHAVAROJEN MUUTOS –57 070 67 450

Rahavarat tilikauden alussa 72 555 5 104
Rahavarat tilikauden lopussa 15 484 72 555

Emoyhtiön rahoituslaskelma

 Rahoituslaskelma
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1.  Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Gasgrid konsernin muodostavat emoyhtiö, Gasgrid Finland Oy, sekä konsernin 
100 % omistamat tytäryhtiöt Baltic Connector Oy, Gasgrid Finland Services Oy ja 
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy. 

Vertailukelpoisuus:

Tilinpäätös 2021 on vertailukelpoinen edellisen tilinpäätöksen kanssa. Edellisen tilikauden 
vertailuluvut esitetään joko taulukkona tai suluissa tekstin joukossa.

Arvostus ja jaksotusperiaatteet:

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

Johdannaisinstrumentit esitetään tilinpäätöksessä varovaisuusperiaatteen mukaan. Tämän 
mukaisesti nämä sopimukset arvostetaan alempaan arvoonsa joko hankinta menoonsa tai 
tilinpäätöspäivän markkinahintaan. Johdannaiset voidaan kuitenkin esittää taseen ulko
puolisina erinä, mikäli kirjanpidollisen suojauslaskennan määritelmä täyttyy ja se testataan 
tehokkaaksi.

Konsernilla ei ole olennaisia ulkomaanvaluutan määräisiä liiketapahtumia. 

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

Konsernin yhdistely:
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liike
tapahtumat sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. 
Erillistilin päätöksiin sisältyvä poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu omaan pääomaan 
ja laskennalliseen verovelkaan. 

2. Tuloslaskelman liitetiedot

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

Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy
1 000 euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Tariffituotteet 104 395 100 320 104 395 100 320
Tasehallintapalvelut 20 524 12 197 20 524 12 197
Siirtotöiden edelleenveloitus 2 639 7 525 2 639 7 525
Syöttömaksujen tasaus 2 998 6 790 2 998 6 790
Myynti konserniyrityksille 0 0 0 113
Muut veloitukset 0 1 0 0
Yhteensä 130 556 126 832 130 556 126 944

2.2. Liiketoiminnan muut tuotot
Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy

1 000 euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Vuokratuotot 320 322 320 322
Muut tuotot 0 57 0 11
Yhteensä 320 379 320 333

Tilinpäätöksen liitetiedot

 Tilinpäätöksen liitetiedot



58 Gasgrid Finland vuosiraportti 2021 • tilinpäätöksen liitetiedot

2.3. Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukai
silla 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

2.4. Tilintarkastajien palkkiot
Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy

1 000 euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Tilintarkastus- ja muut palvelut 80 42 59 25
Yhteensä 80 42 59 25

2.5. Rahoitustuotot ja -kulut
Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy

Muut korko ja rahoitustuotot,  
1 000 euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Korkotuotot konserniyrityksiltä 0 0 107 96
Korkotuotot muilta 6 16 6 16
Muut rahoitustuotot muilta 373 874 373 874
Yhteensä 379 891 487 987

Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy
Korkokulut ja muut rahoituskulut, 
1 000 euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Korkokulut muille 1 012 1 794 1 012 1 787
Muut rahoituskulut muille 670 389 670 266
Yhteensä 1 682 2 183 1 682 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 47 (42) henkilöä. 

Gasgrid Finlandin toimielinten palkat ja palkkiot tilikaudella 2021:

1 000 euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Hallitus 102 74
Toimitusjohtaja 290 240
Yhteensä 392 314

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, 369 757,43 euroa (14 461 210,21 euroa), koostuvat ennak
koon maksetuista maavuokrista. Vertailukauden siirtosaamiset koostuivat lähes kokonaan 
CINEA:n Balticconnectorhankkeelle arvioidusta jäljellä olleesta tukirahoituksesta. Projektin 
tukirahoituksen viimein erä on vastaanotettu tilikauden aikana ja saaminen on täten purettu 
tilinpäätöksessä. 

Emoyhtiön muut saamiset, 122 609,15 euroa (135 115,00 euroa), muodostavat liiketoimintaan 
liittyvistä ennakkomaksuluontoisista eristä.

Konsernin sisäiset saamiset:

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Lainasaamiset 16 935 24 827

16 935 24 827

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 putkisto
kaasun osuus on arvostettu historialliseen hankintamenoon tilinpäätöksessä. Toisaalta 
siirtoverkostossa teknisisistä ja kaupallisista syistä vaihteleva kaasumäärä on tilinpäätöksessä 
kirjattu taseen vaihtuviin vastaaviin. 

 

 

1 000 euroa Konserni Emo
AINEETTOMAT OIKEUDET
Hankintameno 1.1.2021 5 945 5 939
Lisäykset kaudella 2 177 1 608
Vähennykset kaudella 0 0
Hankintameno 31.12.2021 8 121 7 548
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. –2 994 –2 994
Poistot 1.1.–31.12.2021 –1 056 –1 053
Vähennysten kertyneet poistot 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. –4 050 –4 046
Tasearvo 31.12.2021 4 071 3 501

MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Hankintameno 1.1.2021 13 446 13 446
Lisäykset kaudella 5 700 0
Vähennykset kaudella 0 0
Hankintameno 31.12.2021 19 146 13 446
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. –10 466 –10 466
Poistot 1.1.–31.12.2021 –634 –610
Vähennysten kertyneet poistot 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. –11 101 –11 077
Tasearvo 31.12.2021 8 045 2 369

MAA JA VESIALUEET
Hankintameno 1.1.2021 2 524 2 232
Lisäykset kaudella 1 0
Vähennykset kaudella 0 0
Hankintameno 31.12.2021 2 525 2 232
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 0 0
Poistot 1.1.–31.12.2021 0 0
Vähennysten kertyneet poistot 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. 0 0
Tasearvo 31.12.2021 2 525 2 232
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1 000 euroa Konserni Emo
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT
Hankintameno 1.1.2021 598 860 594 601
Lisäykset kaudella 1 833 1 582
Vähennykset kaudella 0 0
Hankintameno 31.12.2021 600 694 596 183
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. –322 752 –322 637
Poistot 1.1.–31.12.2021 –13 743 –13 598
Vähennysten kertyneet poistot 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. –336 495 –336 235
Tasearvo 31.12.2021 264 199 259 948

KONEET JA KALUSTO
Hankintameno 1.1.2021 139 715 109 339
Lisäykset kaudella 4 390 2 172
Vähennykset kaudella 0 0
Hankintameno 31.12.2021 144 105 111 511
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. –92 233 –91 587
Poistot 1.1.–31.12.2021 –3 204 –2 540
Vähennysten kertyneet poistot 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. –95 437 –94 127
Tasearvo 31.12.2021 48 668 17 384

1 000 euroa Konserni Emo
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET
Hankintameno 1.1.2021 8 999 8 841
Lisäykset kaudella 15 0
Vähennykset kaudella 0 0
Hankintameno 31.12.2021 9 013 8 841
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. –4 406 –4 392
Poistot 1.1.–31.12.2021 –243 –229
Vähennysten kertyneet poistot 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. –4 650 –4 621
Tasearvo 31.12.2021 4 364 4 221

ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT
Hankintameno 1.1.2021 7 258 7 166
Lisäykset kaudella 5 783 5 783
Vähennykset kaudella –318 –318
Siirrot erien välillä –4 679 –4 679
Hankintameno 31.12.2021 8 044 7 952
Poistot 1.1.–31.12.2021 0 0
Tasearvo 31.12.2021 8 044 7 952
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3.3. Laskelma oman pääoman muutoksista

Gasgrid Konserni, 1 000 euroa Osakepääoma SVOP rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Tasearvo 1.1.2021 10 000 26 313 196 151 232 464
Voitonjako 0 0 –40 000 –40 000
Tilikauden voitto 0 0 54 629 54 629
Tasearvo 31.12.2021 10 000 26 313 210 780 247 093

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa Osakepääoma SVOP rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Tasearvo 1.1.2021 10 000 26 313 72 665 108 979
Voitonjako 0 0 –40 000 –40 000
Tilikauden voitto 0 0 42 306 42 306
Tasearvo 31.12.2021 10 000 26 313 74 971 111 284

Emoyhtiön osakkeet jakaantuvat kahteen lajiin.
Yhtiön osakkeet, kpl
A-osakkeet 50 200 000
K-osakkeet 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
Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26 313 26 313
Edellisten tilikausien voitto/ tappio 32 665 33 976
Tilikauden voitto/ tappio 42 306 38 690
Jakokelpoiset varat yhteensä 101 284 98 979

3.5. Pitkäaikaiset velat
Konserni on uusinut rahoitusjärjestelynsä tilikauden aikana maksamalla pois 160 miljoonan 
euron pankkilainansa ja korvaamalla tämän uudella 80 miljoonan euron vastuullisuus lainalla. 
Laina erääntyy vuonna 2026 ja se on vakuudeton. Lainasta maksettava kustannus on 
osittain sidottu Gasgridin vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutumiseen.
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3.6. Lyhytaikaiset velat
Siirtovelat:

Gasgrid konserni, 1 000 euroa 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Korkokulut 5 0
Henkilöstökulut 1 725 980
Välittömät verot 1 479 9 450
Valmisteverot 14 538 6 430

17 748 16 860

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Korkokulut 5 0
Henkilöstökulut 1 725 967
Välittömät verot 1 479 9 450
Valmisteverot 14 538 6 430

17 748 16 860

Muut velat: 

Konsernitaseen erä, muut velat 10 299 229,51 euroa (8 884 081,23 euroa), koostuu pääosin 
ALVveloista sekä jaksotetuista käyttöhyödykkeiden hyvitysmaksuista.

Velat saman konsernin yrityksiltä:

Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Ostovelat 0 279
Muut velat 2 271 372

2 271 651

Muut velat sisältävät konserniyhtiöille annettuja konserniavustuksia 1 898 931,32 euroa 
(0 euroa).

Laskennallinen verovelka:

Gasgid konserni, 1 000 euroa 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Laskennallinen verovelka 33 386 31 172

Laskennallisen verovelan muutos 2 215 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 vahin
gonkorvausvastuu sekä 100 miljoonan euron vastuu ympäristövahingoista. Nämä vastuut on 
katettu vakuutuksilla. 

Emoyhtiö ei ole antanut vakuuksia konserniyhtiöiden puolesta. 

Nykyisten vuokrasopimusten tulevien vuokrien nimellisarvot.

Gasgrid konserni Gasgrid Finland Oy
 1 000 euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Tilikautta seuraavana vuonna 
maksettavat 201 156 201 156
Myöhemmin maksettavat 776 450 776 450
Yhteensä 977 607 977 607

Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten vaikutus on arvioitu omaisuuslajeittain 
todennäköisimmän keston mukaan.

4.2. Johdannaissopimukset
Konsernin koronvaihtosopimukset on luokiteltu kirjanpidossa eisuojaaviksi instrumenteiksi ja 
näiden laskennallinen pääoma oli tilinpäätöshetkellä 40 miljoonaa euroa. Kyseisten johdan
naissopimusten markkinaarvo on tilinpäätöshetkellä 82 495,96 euroa (–373 028,71 euroa). 
Varovaisuuden periaatteen mukaisesti johdannaiset on arvostettu hankintahintaansa ja 
positiivista käyvän arvon muutos ei kirjata. 

Gasgridin tilikauden aikana takaisin maksettuun rahoitusjärjestelyyn liittyneet koronvaihto
sopimukset ovat umpeutuneet. Näiden sopimusten negatiivista markkinaarvoa on tilin
päätöksessä palautettu 373 028,71 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 ytunnus Kotipaikka
Konsernin 

omistusosuus Oma pääoma
Tilikauden voitto/

tappio
Gasgrid Finland Services Oy 1656464-4 Espoo 100 % 204 4
Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy 2940470-3 Espoo 100 % 26 702 546
Baltic Connector Oy 2716791-9 Helsinki 100 % 29 279 2 915

Gasgridin hallitus on hyväksynyt sulautumissuunnitelmat, jotka tähtäävät tytäryhtiöfuusioihin Gasgridin ja Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n ja Gasgridin ja Gasgrid Finland Services Oy:n 
välillä sekä toisaalta Suomen Kaasuverkko Oy:n vastavirtafuusioon Gasgridiin. Sulautumisten ennakoidaan toteutuvan keväällä 2022.

4.4. Liiketoimintojen kirjanpidollinen eriyttäminen
Emoyhtiön liiketoiminta on kirjanpidollisesti eriytetty kahteen osaan: siirtoverkon ja keskitetyn 
tiedonvaihdon yksiköihin. Liiketoiminnoille suoraan kohdistettavissa olevat tuotot ja kulut sekä 
toisaalta varat ja verat kirjataan suoraan asianomaisen liiketoiminnan eriytettyyn tilinpää
tökseen. Lisäksi yhteiset erät kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eri liiketoiminnoille. 
Yhtiön SVOP rahasto on jaettu kahdelle liiketoiminnalle niiden taseerien suhteessa. 

Maakaasumarkkinalaki ei 8. 5. 2020 alkaen edellytä tasekaasun hinnoittelun kohtuullisuutta. 
Täten emoyhtiön liiketoiminnasta eriytetty siirtoverkon yksikkö sisältää aikaisemmalla tilikau
della eriytetyn tasehallinnan yksikön. 

Siirtoverkon ja keskitetyn tiedonvaihdon vertailutiedoissa on muiden aineettomien hyödyk
keiden ja näistä tehtyjen poistojen välistä jaottelua korjattu. Korjaus johtuu tarkennetusta 
jaottelusta vähittäis ja tukkumarkkinan välillä. 

Eriytettyjen tilinpäätösten lisätiedot:

1. Siirtoverkon käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit: 

1 000 euroa 2021 2020
Siirtoverkon aineettomat hyödykkeet 1 180 672
Muut aineettomat hyödykkeet 289 2 125
Siirtoverkon aineelliset hyödykkeet 3 697 2 052
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 786 8 626

5 953 13 475

2. Siirtoverkkoon sijoitetun pääoman tuottoprosentti: 

2021 2020
16,6 % 17,3 %
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Siirtoverkko Keskitetty tiedonvaihto
Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Liikevaihto 130 378 126 840 178 104
Liiketoiminnan muut tuotot 320 333 0 0
Materiaalit ja palvelut –19 514 –19 952 0 0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat –19 231 –19 189 0 0
Ostot tilikauden aikana –22 361 –19 286 0 0

Muut ostot tilikauden aikana –22 361 –19 286 0 0
Varastojen muutos 3 130 97 0 0

Ulkopuoliset palvelut –283 –763 0 0
Muut ulkopuoliset palvelut –283 –763 0 0

Henkilöstökulut –5 337 –4 089 0 0
Palkat ja palkkiot –4 384 –3 157 0 0
Henkilösivukulut –953 –932 0 0

Poistot ja arvonalentumiset –17 927 –17 686 –103 –59
Suunnitelman mukaiset poistot –17 927 –17 686 –103 –59

Suunnitelman mukaiset poistot verkon hyödykkeistä –17 521 –17 164 0 0
Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä –407 –521 –103 –59

Liiketoiminnan muut kulut –21 002 –18 266 –37 –75
Vuokrakulut –2 863 –2 869 0 0
Muut liiketoiminnan muut kulut –18 139 –15 396 –37 –75

Liikevoitto (tappio) 66 917 67 180 38 –30
Rahoitustuotot ja -kulut –1 195 –1 066 0 0

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 107 96 0 0
Muut korko- ja rahoitustuotot 379 891 0 0
Korkokulut ja muut rahoituskulut –1 682 –2 053 0 0

Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 65 722 66 114 38 –30
Tilinpäätössiirrot –12 972 –17 944 0 0
Poistoeron muutos –11 073 –17 944 0 0

Poistoeron muutos verkon hyödykkeistä –11 073 –17 944 0 0
Annettu konserniavustus (maksamaton) –1 899 0 0 0

Tuloverot –10 482 –9 450 0 0
Tilikauden voitto (tappio) 42 268 38 720 38 –30
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Siirtoverkko Keskitetty tiedonvaihto
Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Pysyvät vastaavat 324 049 336 024 352 258
Aineettomat hyödykkeet 5 518 5 666 352 258

Liikearvo 0 0 0 0
Verkon aineettomat hyödykkeet 4 033 4 063 0 0
Muut aineettomat hyödykkeet 1 485 1 603 352 258
Ennakkomaksut 0 0 0 0

Aineelliset hyödykkeet 291 737 303 564 0 0
Verkon aineelliset hyödykkeet 283 785 296 398 0 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 952 7 166 0 0

Sijoitukset 26 793 26 793 0 0
Vaihtuvat vastaavat 65 677 118 316 71 65
Vaihto-omaisuus 6 698 3 821 0 0
Saamiset 43 510 41 941 55 65
Lyhytaikaiset saamiset 43 510 41 941 55 65

Myyntisaamiset 26 451 16 964 55 65
Siirtosaamiset 2 15 0 0
Muut saamiset 17 058 24 962 0 0

Rahoitusarvopaperit 0 0 0 0
Rahat ja pankkisaamiset 15 468 72 555 16 0
Vastaavaa yhteensä 389 726 454 340 423 323
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Siirtoverkko Keskitetty tiedonvaihto
Gasgrid Finland Oy, 1 000 euroa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Oma pääoma 110 861 108 655 423 323
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 10 000 10 000
Muut rahastot 25 899 25 960 415 353

Muut muut rahastot 25 899 25 960 415 353
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 32 695 33 976 –30 0
Tilikauden voitto (tappio) 42 268 38 720 38 –30
Tilinpäätössiirtojen kertymä 166 930 155 858 0 0
Poistoero 166 930 155 858 0 0

Verkon hyödykkeistä 166 930 155 858 0 0
Vieras pääoma 111 934 189 827 0 0
Pitkäaikainen vieras pääoma 80 000 160 000 0 0

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 80 000 160 000 0 0
Muu pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 80 000 160 000 0 0

Lyhytaikainen vieras pääoma 31 934 29 827 0 0
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0 279 0 0
Muut velat saman konsernin yrityksille 0 279 0 0

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 31 934 29 548 0 0
Ostovelat 1 721 3 550 0 0
Siirtovelat 17 748 16 847 0 0
Velat annetuista konserniavustuksista 1 899 0 0 0
Muut velat saman konsernin yrityksille 372 0 0 0
Muut velat 10 193 9 150 0 0

Vastattavaa yhteensä 389 726 454 340 423 323
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Tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen allekirjoitus

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 Tilinpäätöksen allekirjoitus  Tilinpäätösmerkintä

Espoossa, maaliskuun 16. päivänä 2022

KaiPetteri Purhonen Päivi Nerg

Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen

Asta SihvonenPunkka Jero Ahola

Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

Saija Kivinen Olli Sipilä

Hallituksen jäsen Toimitusjohtaja

Helsingissä, maaliskuun 16. päivänä 2022

Oy Tuokko Ltd

Tilintarkastusyhteisö

Timo Tuokko

KHT



Gasgrid Finland Oy

Kouvolan toimipiste
Kiehuvantie 189
45100 Kouvola

Espoon toimipiste
Keilaranta 19 D

02150 Espoo

Imatran toimipiste
Räikköläntie 170

55100 Imatra

www.gasgrid.fi
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