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LISTAAMATTOMAT KAUPALLISET YHTIÖT

Gasum Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

OMISTUKSEN STR ATEGINEN INTRESSI
Strateginen intressi on varmistaa kaasun siirron ja 
kaasujärjestelmän toimivuus kaikissa olosuhteissa
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TOIMITUSJOHTAJA Johanna Lamminen

Gasum on energiayhtiö, joka tuo Suomeen maakaasua 
energiantuotannon, teollisuuden, kotitalouksien ja maa- ja 
meriliikenteen käyttöön sekä tuottaa ja jalostaa biokaasua. 
Biokaasulaitosverkostonsa ansiosta yhtiö on Pohjoismai-
den suurin biohajoavien jakeiden käsittelijä. Gasum raken-
taa Pohjoismaihin kaasuekosysteemiä maakaasun, nestey-
tetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun ympärille. Gasonia Oy 
on valtioneuvoston kanslian omistuksessa oleva erityisteh-
täväyhtiö, jolla ei ole muita tehtäviä kuin Gasumin osakkei-
den omistaminen.

KAASUN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LAAJENEVAT

Gasumin liikevaihto laski, sillä maakaasun ja LNG:n myyn-
tihinnat olivat edellisvuotta alhaisempia. Maakaasun 
kysyntä kärsi alhaisesta sähkönhinnasta ja kivihiilen edul-
lisuudesta sekä kiristyneestä verotuksesta johtuen. Maa-
kaasua myytiin siirtoverkon alueella 24 TWh (26). LNG- ja 
biokaasumarkkinat kehittyivät hyvin, ja etenkin biokaasun 
myynti kasvoi voimakkaasti. Biokaasun toimitukset ovat 
silti kaasun kokonaisvolyymeihin nähden vaatimattomia. 

Yhtiö investoi laajentaakseen kaasun käyttömahdolli-
suuksia maantieteellisesti. Suurin osa investoinneista koh-
distui Suomen ensimmäiseen LNG-terminaalin, joka otet-

tiin käyttöön syksyllä. Kaasun tankkausasemaverkostoa 
laajennettiin. Yhtiön liikevoitto parani selvästi. Vertailu-
vuoden liikevoittoon sisältyy paikallisjakeluverkon myyn-
nistä saatu myyntivoitto. Yritysostot kasvattivat yhtiön 
taseen loppusummaa. Pitkäaikaisen velan määrä kasvoi, 
mutta yhtiön taserakenne säilyi riittävän vahvana. 

DIGITAALISUUDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ 
TEHOKKUUTTA

Gasumin yritysvastuu on jaettu neljään teemaan: hiili-
neutraali tulevaisuus ja innovaatiot, parempi yhteiskunta 
sidosryhmien kanssa, tulevaisuuden ja toimitusvarmuuden 
edelläkävijä sekä elinkaarenaikaisten vaikutusten ymmär-
täminen. Yhtiön energiaratkaisut auttavat vähentämään 
energia-alan päästöjä. Yhtiö panostaa biokaasun tuotan-
toon sekä pyrkii tehostamiseen ja uuden luomiseen digi-
taalisuuden avulla. 

Turvallisuuskulttuuria parannettiin ennaltaehkäisevin kei-
noin, mikä näkyi turvallisuushavaintojen korkeana luku-
määränä. Pitkän aikavälin tavoitteena olevassa kaasuver-
koston metaanipäästöjen vähentämisessä edistyttiin, ja 
päästöt vähenivät 32 tonnia. 

26,5 % 
  A-osakkeista
Gasonia Oy 73,5 % A-osakkeista, 49,8 % äänivallasta

50,2 % 
 Äänivallasta

  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 843,4 915,5

Liikevoitto M€ 124,8 126,4

Liikevoittoprosentti % 14,8 13,8

Taseen loppusumma M€ 1 461,5 1 425,5

Omavaraisuusaste % 40,8 39,4

Nettovelkaantumisaste % 102,2 116,0

Oman pääoman tuotto % 19,2 22,0

Sijoitetun pääoman tuotto % 11,4 10,6

Henkilöstö yhteensä 31.12. 375 310

Henkilöstö Suomessa 31.12. 309 264

Osinkosumma M€ 50,0 70,0

Valtion saama osinko M€ 50,0 70,0

Investoinnit M€ 147,2 49,6

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 3/6 2/2

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 2/3 2/2


