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VALTIONEUVOSTON KANSLIAN ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖT

Governia Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

ERIT YISTEHTÄVÄ
Toimiminen valtion sijoitustoimintaa harjoittavana 
yhtiönä, jota voidaan käyttää omistuksellisiin 
erityisjärjestelyihin

HALLITUS 29.3 .2017
Jarmo Kilpelä (pj), Ilkka Salonen, Taina Susiluoto, 
Helena Tarkka, Petri Vihervuori

TOIMITUSJOHTAJA
Timo Kankuri

Governia on valtion kokonaan omistama erityistehtävä- 
yhtiö, jonka tasetta käytetään aktiivisesti pörssin ulkopuo-
lisiin omistuksellisiin erityisjärjestelyihin. Lisäksi yhtiön 
tehtävänä on sen omistuksessa olevien yhtiöiden kehit-
täminen. Governian merkittävimmät tytäryhtiöt ovat Kruu-
nuasunnot Oy, Cinia Group Oy, Turun telakkakiinteistöt Oy 
sekä GoK Oy. Governia myi Pajakulma Oy:n koko osake-
kannan syyskuussa 2016.

POSITIIVISTA KEHITYSTÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ

Kruunuasunnot myi Santahaminan ja Upinniemen koh-
teensa Senaatti-kiinteistölle 21,5 miljoonalla eurolla.
Kaupan johdosta kasvaneet myyntituotot nostivat Gover-
nia-konsernin liikevaihdon 90,6 (71,3) miljoonaan euroon. 
Kruunuasunnot jatkoi asuntokantansa kehittämistä. Cinia 
onnistui nostamaan tuloksensa positiiviseksi. Tulos oli  
0,5 (-0,6) miljoonaa euroa. Merikaapeliprojekti valmistui 
vuoden alussa ja toimii tulevina vuosina kansainvälisen 
yhteyspalveluliiketoiminnan kasvuajurina. Jatkossa haas-
teena onkin kapasiteetin myynnissä onnistuminen. Vuonna 
2016 liiketoiminta oli vielä käynnistys- ja kasvuvaiheessa. 
Ohjelmistopalveluiden vahva kysyntä tuki Cinian tuloske-
hitystä. Yhtiö panosti lisäksi uuden liiketoiminnan synnyt-
tämiseen kansainvälisessä yhteyspalveluliiketoiminnassa 
sekä pilvipalveluliiketoiminnassa.

Governian kokonaan omistama tytäryhtiö GoK Oy perus-
tettiin ja yhtiö osti Nordic Morningilta kehitettävää asunto-
rakennusmaata Helsingin Kuninkaantammesta. 

Governia-konsernin liikevoittoa nosti merkittävimpänä 
tekijänä Kruunuasuntojen kertaluonteiset erät, jotka liit-
tyivät poistosuunnitelman muutokseen ja konsernitekni-
siin kirjauksiin. Konsernin nettotulos oli 1,7 (-6,4) miljoo-
naa euroa. Tulosta painoivat 2,0 (2,3) miljoonan euron 
arvonalentumiset. Governia käytti Kruunuasuntojen 
kiinteistömyynnistä saadut varat valtiolta saadun pääoma-
lainan lyhentämiseen. Governian rahoitusasema säilyi 
hyvänä.

KONSERNIYHTIÖIDEN YRITYSVASTUUN 
JOHTAMISMALLIA KEHITETTIIN

Governia aloitti vuoden 2016 aikana kestävän liiketoi-
minnan johtamismallin käyttöönoton operatiivisissa tytär-
yhtiöissä. Mallin avulla tytäryhtiöt voivat integroida yri-
tysvastuun osaksi johtamista, strategiaa ja operatiivista 
liiketoimintaa sekä tunnistaa liiketoiminnan olennaiset 
yritysvastuuteemat.
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  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 90,6 71,3

Liikevoitto M€ 8,0 -2,8

Liikevoittoprosentti % 8,8 -3,9

Taseen loppusumma M€ 314,4 320,5

Omavaraisuusaste % 49,9 48,6

Nettovelkaantumisaste % 51,9 55,8

Oman pääoman tuotto % 1,1 -4,3

Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 -1,5

Henkilöstö yhteensä 31.12. 234 330

Henkilöstö Suomessa 31.12. 234 330

Osinkosumma M€ 0 0

Valtion saama osinko M€ 0 0

Investoinnit M€ 30,4 75,3

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m n/a n/a

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 2/3 2/3




