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Gasumin raportointikokonaisuus

Gasumin vuoden 2015 raportointikokonaisuus koostuu
vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä ja yritysvastuuraportista.
Tämä julkaisu esittelee Gasumin yritysvastuuta GRI:n
G4-ohjeiston mukaisesti ja löytyy verkosta myös englanniksi.
Vuosikertomus ja tilinpäätös ovat saatavilla suomeksi ja
englanniksi sekä verkkosivuilta että painotuotteena.
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GASUM – PUHTAASTI
LUONNONKAASULLA

Gasum on pohjoismainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu
sekä nesteytetty maakaasu (LNG)) asiantuntija, joka rakentaa
siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä.
Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä
kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista
kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua
sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle.
Gasum on Suomen johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiö syöttää
biokaasua kaasuverkostoon Espoosta, Kouvolasta, Lahdesta ja
2016 alkaen myös Riihimäeltä. Gasumin tytäryhtiö Skangas
on nesteytetyn maakaasun (LNG) pohjoismainen osaaja, joka
jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja
uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä entistä laajemmin
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Skangasilla on LNG-terminaalit Norjan Ørassa ja Ruotsin Lysekilissä. Suomen
ensimmäinen LNG-tuontiterminaali valmistuu Poriin 2016.

Gasum-konsernissa työskentelee noin 300 henkeä Suomessa,
Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 915
miljoonaa euroa.
YRITYSVASTUUN KEHITYSKULKU VUONNA 2015

Gasum panosti yritysvastuuasioihin merkittävästi vuonna
2015. Kestävän kehityksen edistäminen on vuoden 2015
alussa päivitetyn vision ja siihen tähtäävän strategian ydin.
Lisäksi turvallisuus nostettiin yhtiön keskeiseksi strategiseksi
tavoitteeksi.
Organisaatiouudistuksen myötä myös yritysvastuun
johtamista uudistettiin, resursointia vahvistettiin ja yritysvastuun teemojen sekä tavoitteiden päivitys aloitettiin.
Tutkimus- ja kehitystoiminnassa on selvitetty Gasumin
"tiekarttaa" siirryttäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan
vuoteen 2050 mennessä.
(G4-3, G4-4, G4-6, G4-8)
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Luonnonkaasu

LUONNONKAASU
•L
 uonnonkaasulla tarkoitetaan maa- ja biokaasua.
•M
 aakaasu ja jalostettu biokaasu ovat koostumukseltaan samaa
ainetta, metaania.
•L
 NG on nesteytettyä maakaasua.

LNG on ympäristöystävällinen energianlähde, joka
täyttää Itämerellä tammikuussa 2015 voimaan astuneet
meriliikenteen päästörajoitukset. LNG on hajutonta, mautonta
ja myrkytöntä eikä se sisällä rikkiä, pienhiukkasia tai
raskasmetalleja. Skangasin käyttämät LNG:n tuotantolaitokset
sijaitsevat Norjan Risavikassa ja Suomen Porvoossa. Lisäksi
LNG:tä tuodaan Pohjoismaihin Luoteis-Euroopan terminaalien kautta.

MAAKAASU

Maakaasu (natural gas) on lähes kokonaan metaanista
koostuva kaasu, jota saadaan maakaasu- ja öljyesiintymistä
sekä liuskekivestä. Sen tehollinen lämpöarvo on 10 kWh/m3,
mikä vastaa lämpöarvoltaan yhtä litraa kevyttä polttoöljyä.
Suomessa tällä hetkellä käytettävä maakaasu tuodaan
Länsi-Siperiasta Venäjältä putkiverkkoa pitkin Imatran vastaanottoasemalle. Määrän mittauksen ja laadun analysoinnin
jälkeen maakaasu siirretään vastaanottoasemalta asiakkaille ja
jakeluverkkoihin Gasumin omistaman siirtoverkoston kautta.
Maakaasun käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset.
Suomalainen teollisuus hyödyntää maakaasua sekä polttoettä raaka-aineena, ja kaasulla on korkea hyötysuhde sähkön
ja lämmön yhteistuotannossa. Monissa teollisuuden prosesseissa maakaasulla voidaan korvata sähköä. Kotitalouksissa
maakaasua hyödynnetään sekä lämmityksessä että keittiöliesissä. Lisäksi maakaasu sopii paineistettuna ja nesteytettynä
meri- ja maantieliikenteen polttoaineeksi.

BIOKAASU

Biokaasu (biogas) on täysin kotimaista uusiutuvaa energiaa.
Raakabiokaasun koostumus vaihtelee tuotantomenetelmästä
ja käytettävistä raaka-aineista riippuen. Biokaasun uusiutuvia
raaka-aineita ovat esimerkiksi yhdyskuntien ja teollisuuden
jätteet. Raakabiokaasu jalostetaan maakaasua vastaavaksi, ja se
soveltuu kaikkiin samoihin kohteisiin kuin maakaasu. Tällä
hetkellä sitä käytetään Suomessa sähkön- ja lämmöntuotannossa, teollisuudessa, kotitalouksien lämmityspolttoaineena
ja ruoanlaitossa sekä liikennepolttoaineena.
Biokaasun tehollinen lämpöarvo on noin 10 kWh/m3.
Gasum-biokaasun siirtämisessä tuotantopaikoilta asiakkaille
hyödynnetään olemassa olevaa kaasuputkiverkostoa.
Biokaasua syötetään Gasumin verkkoon Kouvolassa, Espoossa
ja Lahdessa sijaitsevilta biokaasulaitoksilta. Myös biokaasua
voidaan nesteyttää. Tällöin siitä puhutaan nesteytetystä
biokaasusta, LBG (Liquefied biogas).

LNG

LNG (liquefied natural gas) on nesteytettyä maakaasua, joka
on jäähdytetty -162 asteeseen. LNG:llä on polttoaineena
käytettynä samanlaiset ominaisuudet kuin maakaasulla.
LNG:n tilavuus jää nestemäisenä vain kuudessadasosaan
normaaliolotilassa olevan kaasun tilavuudesta. Tämän
takia LNG:tä voidaan varastoida, kuljettaa ja käyttää
kätevästi ja kustannustehokkaasti. LNG:tä käyttämällä
hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 prosenttia raskaaseen
polttoöljyyn verrattuna.

(G4-12)
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GASUMIN VUODEN 2015 KOHOKOHTIA

26,0 TWh

40,8 GWh

5,2 TWh

MAAKAASUN MYYNTI
SUOMESSA

BIOKAASUN
MYYNTI SUOMESSA

LNG:N MYYNTI
POHJOISMAISSA

(2014: 3,9)

(2014: 29,3)

(G4-9)

kiertotalouskylään. Vuonna 2016 valmistuvan tuotantolaitoksen vuotuinen biokaasun tuotantopotentiaali 50 GWh:ta
vastaa 4 500 auton tai 2 000 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Biotehdas siirtyi Gasumin omistukseen vuoden 2016
alkupuolella. Lue lisää sivulta 17.

UUDET ARVOT SEKÄ UUSI STRATEGIA,
JOHTAMISMALLI JA ORGANISAATIO

Vuoden alussa päivitettiin Gasumin arvot ja strategia. Arvot
on kiteytetty lauseeseen ”Määrätietoisesti ja vastuullisesti
kohti uusia mahdollisuuksia”. Päivitetty strategiamme on, että
tarjoamme asiakkaille älykkäitä ja kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja. Gasum-konsernin johtamismallia ja organisaatiota
uudistettiin 1.9.2015 alkaen. Uudet liiketoimintayksiköt
ovat maakaasu, biokaasu, LNG ja tekniset palvelut. Lue lisää
sivulta 5.

HACK THE GAS: DIGITAALISIA RATKAISUJA
KESTÄVÄÄN KAASUEKOSYSTEEMIIN

Gasum ja IndustryHack järjestivät HackTheGas-hackathonin
lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Tapahtumassa
40 teollisen internetin asiantuntijaa kehitti uusia digitaalisia
innovaatioita asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen.
Voittajaksi valittiin Nortal-joukkue, joka kehitti kaasuautoilua
helpottavan sovelluksen. Lue lisää sivulta 17.

SUOMEN ENSIMMÄISEN LNG-TERMINAALIN
HARJANNOSTAJAISET PORISSA

Porissa vietettiin huhtikuussa Skangasin LNG-terminaalin
harjannostajaisia. Skangas rakentaa Suomen ensimmäisen
LNG-terminaalin Porin Tahkoluodon öljy- ja kemikaalisatamaan. LNG-terminaalin arvioitu valmistumisajankohta on
2016 syksy. Lue lisää sivulta 17.

GASUMIN LANSEERAAMA BIOKAASUMERKKI KÄYTTÖÖN

Biokaasumerkki kertoo kuluttajalle, että tuote on valmistettu
kotimaisella biokaasulla. Merkin otti vuoden 2015 aikana
käyttöönsä mm. Paulig, Kouvolan Lakritsi, Wigren, Myllyn
Paras ja Marwe. Myös Keskon päivittäistavarakauppa alkoi
käyttää biokaasua Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Lähes
100 Uudenmaan K-ruokakaupan sekä Keslogin Vantaan
Hakkilassa sijaitsevien varastojen biojätteet ohjataan Labion
Lahden biokaasulaitokselle ja sieltä biokaasu siirretään
Gasumin kaasuverkossa Pirkka-tuotteita valmistavien Myllyn
Parhaan ja Wurstin tuotantoon. Lue lisää sivulta 17.

HYVÄ ILMAN LINTU -INNOVAATIOKILPAILU RATKESI

Gasumin toista kertaa järjestämän Hyvä ilman lintu -innovaatiokilpailun voittaja ratkesi kesäkuussa. Kilpailun voitti
BioGTS Oy:tä edustanut BIOBOKSI-joukkue, jonka idea
edistää kaasuverkon ulkopuolista biokaasun liikennekäyttöä.
Lue lisää sivulta 16–17.
LISÄÄ BIOKAASUA SUOMEEN EKOKEMIN
KIERTOTALOUSKYLÄN JÄTTEISTÄ

Gasum ja Biotehdas ilmoittivat syyskuussa rakentavansa
jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin
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YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN JA
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
•G
 asumin arvot päivitettiin vuoden 2015 alussa.
•G
 asumin uusi strategia esiteltiin henkilöstölle vuoden 2015 alussa.
•T
 urvallisuus nostettiin strategiseksi tavoitteeksi.
•T
 oimintajärjestelmäkokonaisuuteen sisällytettiin uutena johtamisjärjestelmänä
ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä, joka sertifioitiin
marraskuussa 2015.

MÄÄRÄTIETOISESTI JA VASTUULLISESTI
KOHTI UUSIA MAHDOLLISUUKSIA (G4-56)

Gasumin arvot päivitettiin vuoden 2015 alussa yhdessä
henkilöstön kanssa. Henkilöstön painottamien arvovalintojen
pohjalta arvot kiteytettiin lauseeksi ”Määrätietoisesti ja
vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia”.
Vastuullisuuden käsite pitää sisällään Gasumin yritysvastuun kaikki näkökohdat ja vastuun joka meillä jokaisella
gasumlaisena on. Yritysvastuumme kattaa taloudellisen,
sosiaalisen ja ympäristövastuun.
Gasumin uusi strategia esiteltiin henkilöstölle vuoden
2015 alussa. Missiomme on ”Puhtaampaa energiaa
tehokkailla kaasuratkaisuilla” ja visiomme ”Pohjoismainen
kaasuekosysteemi kestävän kehityksen edistäjänä”.
Kaasuekosysteemin keskiössä on Gasum, mutta mukana
on myös toimijoita, jotka yhdessä tekemällä saavat aikaan
enemmän kuin kukaan yksin. Ekosysteemi muuttuu ajan
kuluessa ja synnyttää uusia mahdollisuuksia siinä mukana
oleville toimijoille.
Visioomme pohjoismaisesta kaasuekosysteemistä tähtäämme toteuttamalla strategiaamme tarjota asiakkaillemme
älykkäitä ja kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa. Meidän on onnistuttava neljällä osaalueella, jotta strategiamme toteutuisi käytännössä:
1.
2.
3.
4.

Edistämme kestävää kehitystä
Tarjoamme kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja
Kehitämme älykästä kaasujärjestelmää
Rakennamme uutta Gasumia

Strategian uudistamisen yhteydessä turvallisuus nostettiin
yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi.
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KOKONAISVALTAISIA ENERGIA- JA
ILMASTORATKAISUJA (G4-1, G4-27)

Kaasun kilpailukykyyn energiantuotannossa ovat vaikuttaneet
useat eri tekijät kuten kotimainen energiaverotus, päästöoikeuden hinta sekä alhainen sähkön hinta.
Vuoden 2011 energiaverouudistuksen myötä verorasituksen painopiste on siirtynyt kivihiilestä maakaasuun. Vuosina
2010–2016 maakaasusta maksettavat polttoaineverot kahdeksankertaistuivat ja tämä on osaltaan heikentänyt merkittävästi
kaasun hintakilpailukykyä erityisesti kivihiileen verrattuna.
Pöyryn alkuvuodesta 2016 Gasumille tekemän selvityksen
mukaan kivihiili on korvannut viime vuosina maakaasua
suurten kaupunkien sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.
Vuonna 2015 kaasun käyttö oli suurissa kaupungeissa
yhteensä 7,7 TWh alhaisempi kuin vuonna 2010. Tästä noin
88 prosenttia on korvautunut kivihiilellä.
Uudessa hallitusohjelmassa esitetään yhdistettyä sähkönja lämmöntuotantoa ohjattavaksi vähäpäästöisemmäksi
CO2-veron alennuksen poistamisella portaittain. Gasum on
aiemmin esittänyt polttoaineverotuksen uudistamista mallilla,
joka ohjaisi käyttämään hiilen sijasta olemassa olevaa, vähäpäästöisempää ja energiatehokkaampaa kaasukapasiteettia,
eikä lisäisi investointeja fossiilisiin polttoaineisiin. Gasumin
veromalli tarjoaisi konkreettisen keinon päästä eroon suuresta
osasta kivihiilen käyttöä nopealla aikataululla ja vähentäisi
päästöjä merkittävästi.
Sähkön hinta pysyi alhaisena koko vuoden ja markkinanoteeraukset sähkön hinnalle ovat alhaiset vuoteen 2021 saakka.
Tämän seurauksena sähkön ja lämmön yhteistuotannon
kannattavuus pysyi heikkona vaikuttaen suoraan myös
maakaasun kysyntään. Kotimaiset investoinnit uusiutuvaan
energiaan ja jätteiden hyödyntämiseen lämmön- ja sähköntuotannossa jatkuivat korvaten maakaasun käyttöä. Öljyn hinnan
voimakas lasku viime aikoina on vaikuttanut osaltaan myös
maakaasun hintaan hinnoittelun öljysidonnaisuuden kautta.
Maakaasun energiahinta laskikin vuoden 2015 aikana yli
30 prosenttia.
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivittäminen
aloitettiin keväällä ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2016
aikana. Gasum pyrkii varmistamaan, että maa- ja biokaasulla
sekä LNG:llä on merkittävä rooli strategiassa.
Vuoden 2015 syyskuussa YK julkaisi kestävän kehityksen
tavoitteet sekä toimintaohjelman kestävän kehityksen
edistämiseksi. Lisäksi Pariisin ilmastoneuvottelut saatiin
onnistuneesti päätökseen joulukuussa. Nämä antoivat vahvan
viestin siitä, että kestävä, hiilineutraali, yhteiskunta halutaan
saavuttaa maailmanlaajuisesti.

Gasumin toimintaympäristön muuttumista kuvaavat
parhaiten seuraavat keskeiset megatrendit:

RESURSSIVIISAUS
Maailmassa ruuan, energian ja luonnonvarojen tarve lisääntyy, mikä on seurausta jatkuvasta väestönkasvusta ja elintason noususta. Ilmastonmuutoksen uhka edellyttää entistä
tehokkaampaa resurssien käyttöä ja hiilineutraaliutta. Tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä
merkittävästi vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisautta
edustavat energiatehokkuus, raaka-aineiden tehokas käyttö,
kiertotalous, paikallisten resurssien hyödyntäminen ja kulutustapojen muutos resursseja säästävään suuntaan.

KULUTTAJAN VALTA
Ihmisten käsitys omasta päätösvallasta ja oman elämän ainutkertaisuudesta on vahvempi kuin koskaan. Ihmiset ja
yhteisöt haluavat ja voivat itse kuluttajana päättää omasta
energiantuotantomuodostaan ja ohjata energiankulutustaan. Tämä vahvistaa kehitystä, joka kulkee kohti energiateknologioiden määrän lisääntymistä ja energiantuotannon
hajautumista.

DIGIMURROS
Automatisoituminen, globaalit teollisuustuotteet, ICT (Information and Communications Technology) ja viimeisimpänä
mobiiliteknologia ovat yhdistäneet ihmiskunnan ainutlaatuisella tavalla osaksi samaa järjestelmää. Digitalisoituminen on
nostanut valittavana olevien vaihtoehtojen määrän uudelle
tasolle. Teollinen internet mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien keskinäisen viestinnän (Internet of Things). Digitaaliset
palvelut muuttavat energia-alaa.
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Yritysvastuun johtaminen ja tavoitteet
toimintaa ohjaavat useat lait, asetukset ja viranomaismääräykset, jotka otamme toiminnassamme täysimääräisesti huomioon. Arvolauseemme on ”määrätietoisesti ja vastuullisesti
kohti uusia mahdollisuuksia”.

JOHTAMINEN JA VASTUUALUEET

Konsernin johtoryhmä ohjaa ja seuraa yritysvastuun toteutumista yhtiön toiminnassa. Yritysvastuuta koskevia asioita
käsitellään yhtiön hallituksessa ja konsernin sekä liiketoimintayksiköiden johtoryhmissä. Konsernin johtoryhmä
tekee yritysvastuuta koskevat strategiset linjaukset ja seuraa
niiden toteutumista. Yritysvastuun johtaminen on sisällytetty
osaksi konsernin johtoryhmän työskentelyä. Johtoryhmän
työskentely on aikataulutettu Gasumin vuosikellossa, joka
ohjaa johtoryhmässä säännöllisesti käsiteltäviä asioita.
Yritysvastuun johtamisesta ja raportoinnista johtoryhmälle vastaa järjestelmävastuun johtaja Ari Suomilammi.
HSEQ-päällikkö vastaa turvallisuus-, toimitusvarmuus- ja
ympäristötunnuslukujen seurannasta ja keräämisestä
yritysvastuuraporttiin. Laskentapäällikkö tuottaa yritysvastuuraporttiin taloudelliset tunnusluvut. Henkilöstöpäällikkö
vastaa sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tunnuslukujen
seurannasta ja keräämisestä.

PARANNAMME JATKUVASTI TOIMINTAAMME

Toimintamme laatua sekä ympäristö-, energia- ja turvallisuusnäkökohtien toteutumista seurataan säännöllisesti sekä
ulkoisen kumppanin että sisäisen vastuutahon suorittamilla
arvioinneilla. Turvallisuustavoitteenamme on, ettei omassa
toiminnassamme ja luonnonkaasujen loppukäytössä tapahdu
vaurioita, onnettomuuksia tai tapaturmia.
SITOUTUNUT HENKILÖSTÖMME

Henkilöstöjohtamisemme ydin on henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu ja yhtenäinen, strategisia päämääriä
tukeva esimiestyö. Yhtiömme henkilöstöpolitiikka, sisäiset
ja ulkoiset toimintatavat sekä johtamis- ja toimintamallit
perustuvat sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja ehdottomaan
syrjintäkieltoon niin iän, terveydentilan kuin muun työsopimuslaissa yksilöidyn syyn perusteella.

TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET (G4-56)

Gasumin periaatteet päivitettiin yhdeksi periaatedokumentiksi vuoden 2014 aikana. Dokumentti on nimeltään Gasumin
toiminnan perusta (Code of Conduct), ja se koskee kaikkia
Gasum-konsernin työntekijöitä. Päivitys tehtiin työryhmässä,
johon kuului henkilöstöä eri yritysvastuun osa-alueilta.
Työssä käytiin läpi muun muassa yhteiskuntavastuuopas,
GRI:n G4-ohjeisto, Global Compact -aloite sekä valtion
omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös. Sen lisäksi päivityksessä huomioitiin Gasumin oma strategia, järjestelmät ja
sitoumukset. Periaatteet päivitettiin omaksi kokonaisuudeksi
ja tarkemmat dokumentit muutettiin toimintaohjeiksi. Toiminnan perusta hyväksyttiin johtoryhmässä 10. marraskuuta
2014 ja se löytyy kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta
vastuullisuusosiosta.
Gasum noudattaa toiminnassaan seuraavia yritysvastuun
periaatteita:

TOIMIMME LUOTETTAVASTI JA RISKIT HUOMIOIDEN

Gasum toimii luotettavasti, riskit huomioiden, ja strategian
keskiössä on kannattava kasvu. Yhtiömme kilpailuttaa
hankintansa soveltuvien hankintasäännösten mukaisesti.
Noudatamme julkisissa hankinnoissa valtioneuvoston
periaatepäätöstä kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen
edistämisestä. Yhtiömme kokonaisvaltainen riskienhallinta
kattaa strategisten, taloudellisten ja operatiivisten sekä
vahinkoriskien hallinnan.
VIESTIMME AKTIIVISESTI SIDOSRYHMILLEMME

Gasumin viestinnän päämäärä on tukea yhtiön strategian
ja tavoitteiden toteuttamista. Viestintämme tavoitteena on
pyrkiä nopeaan, avoimeen, tehokkaaseen, aktiiviseen ja
vuorovaikutteiseen viestintään. Sponsoroinnin sekä kannatusja tukitoimintamme tavoitteena on tukea yhtiön strategisia
tavoitteita, markkinointia ja vastuullista yritystoimintaa.

EETTINEN TOIMINTATAPAMME

Eettiset periaatteemme tukevat liiketoimintaa ja menestystä
muodostaen yhteisen arvo- ja toimintaperustan. Yhtiömme
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Y ritysvastuun j o h taminen ja toimintaympäristö

Gasumin yritysvastuun merkittävimmät tavoitteet ja saavutukset
TAVOITTEET

TOIMENPITEET

SAAVUTUKSET 2015

Luonnonkaasujen käyttö on turvallista; kaasun
siirto-, jakelu-, tuotanto- tai tankkausjärjestelmissä
tai niihin liittyvissä työtehtävissä ei tapahdu
onnettomuuksia.

• Turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen tekeminen
ja korjaavat toimenpiteet
• Nolla tapaturmaa -foorumi
• Toimintajärjestelmässä käytössä ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001

• Onnettomuuksia ei sattunut.
• Jatkoimme foorumin jäsenenä.
• Toimintajärjestelmämme arvioitiin myös
ulkoisen arvioijan toimesta. ISO 50001
sertifioitiin osaksi toimintajärjestelmää.

Työssämme ei aiheudu tapaturmia.

• Nolla tapaturmaa -foorumi
• Turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen tekeminen
ja korjaavat toimenpiteet
• Turvallisuuden edistämisen nostaminen strategiseksi
tavoitteeksi

• Työtapaturmia oli yhteensä
7 kpl (2014: 11 kpl).
• Toteuma oli 260 havaintoa. Havaintojen
perusteella tehtiin 76 korjaavaa tai
ennaltaehkäisevää toimenpidettä.
• Turvallisuuskulttuuria parannettiin
systemaattisesti.		

Kaasun toimituksessa ei tapahdu ennakoimattomia
keskeytyksiä.

Verkoston suunnitelmallinen huolto- ja kunnossapito

Toimittamatta jäi energiaa 0,014 GWh
(2014: 0,00 GWh).

Kaasuverkoston metaanipäästöjä vähennetään 30 %
vuoden 2010 tasoon (1473 t) verrattuna vuoteen
2020 mennessä (1031 t).

Yhtiö on kartoittanut tarkemmalla tasolla vuoden 2015
aikana maakaasun siirtoverkoston hajametaanipäästöjä
ja saanut niille määrällisen arvion. Merkittävimmille
vuotokohteille on tehty korjaussuunnitelma, jonka
toteuttaminen aloitetaan vuonna 2016.

Gasumin metaanipäästöt olivat 827 t
(2014: 979 t). Tavoite saavutettiin jo vuonna
2014, mutta toimenpiteitä metaanipäästöjen
pienentämiseksi tehdään edelleen.		

Olemme selvillä luonnonkaasujen elinkaaren
aikaisista ympäristövaikutuksista ja pyrimme
vaikuttamaan oman toimintamme vaikutusten
vähentämiseen.

• Gasum teetti Neste Jacobs Oy:llä päivityksen
selvitykseen Suomeen Venäjältä tuodun maakaasun
toimitusketjun ympäristövaikutuksista perustuen
vuoden 2014 lukuihin.
• Gasum kehitti putkikaasun sekä LNG:n ympäristö
vaikutusten arvioinnin elinkaarimallit yhteistyössä
Suomen Ympäristökeskuksen kanssa.
• Gasum paransi oman toimintansa energiatehokkuutta
integroimalla energianhallintajärjestelmän ISO 50001
toimintajärjestelmään.

• Tiedot maakaasun toimitusketjun ympäristövaikutuksista päivitettiin.
• Gasumilla on nyt käytössä vastaava
työkalu elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten arviointiin biokaasulle,
putkikaasulle sekä LNG:lle.
• Gasum sertifioi energianhallintajärjes
telmän ISO 50001 osaksi toiminta
järjestelmää marraskuussa 2015.

• Kestävä kehitys osaksi yhtiön strategiaa
• Gasum ja Kesko yhteistyöhön: K-kauppojen hävikistä
biokaasua Pirkka-tuotteiden valmistamiseen
• Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailu
• Gasumin ja IndustryHackin järjestämä innovaatio
viikonloppu HackTheGas-tapahtuma
• Gasumin Kaasurahaston toiminta

• Edistysaskeleet LNG:n saatavuuden
kehittämisessä Pohjoismaissa
• Uudentyyppisten LNG-, LBG- ja LCNGtankkausasemien kehittämishankkeen
eteneminen
• Gasumin lanseeraaman biokaasumerkin
käyttöönotto		
• Vihreä kaista -sivuston kehittäminen
yhteistyössä Plugit Finland Oy:n kanssa
• Innovaatioyhteistyössä syntyneitä
innovaatioita eteenpäinvienti
• Tutkimukseen jaettu kaasurahaston
apurahaa 49 000 € (2014: 95 500 €)

• Skangasin ja Gasumin yritysvastuun johtamiseen
liittyvien toimintojen yhdenmukaistaminen
• Ulkoinen varmennus neljälle indikaattorille vuoden
2014 yritysvastuuraporttia varten
• Kuuden indikaattorin ulkoisen varmennustyön aloittaminen vuoden 2015 yritysvastuuraporttia varten
• Yritysvastuun olennaisten asioiden tarkastus

• Skangasin ja Gasumin yritysvastuuyhteistyön käynnistäminen ja yhdenmukaistaminen
• Hiilineutraali tiekartta -työn valmistuminen
• Tehtiin ensimmäinen G4-ohjeiston mukainen yritysvastuuraportti vuodesta 2014

Turvallisuus

Ympäristö

Liiketoiminta ja vastuullisuus
Luomme yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa kumppanuuksia, joiden avulla
kestävään huomiseen tähtääviä uusia luonnonkaasuratkaisuja voidaan kehittää tehokkaasti.

Vastuullisuuden johtaminen
Olemme perillä toimintamme vaikutuksista ja
seuraamme toimenpiteitä sekä raportoimme niistä
yritysvastuuraportissa vuosittain.
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Y ritysvastuun j o h taminen ja toimintaympäristö

Toimintajärjestelmä
TOIMINTAJÄRJESTELMÄ TUKEE
SUORITUSKYKYMME JATKUVAA PARANTAMISTA

Gasum-konsernissa noudatetaan toimintajärjestelmää, joka
kattaa sertifioidut laatu- (ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001),
energia- (ISO 50001) ja turvallisuus- (OHSAS 18001) sekä
liikenteen biopolttoaineen kestävyysjärjestelmät yhtenä
kokonaisuutena. Toimintajärjestelmä muodostuu systemaattisista menettelytavoista, jotka jäsentävät johdon päätökset
käytännön toiminnaksi. Toimintajärjestelmää sovelletaan
Gasum-konsernin yhtiöihin (pois lukien Skangas ja osakkuusyhtiöt Manga LNG Oy, UAB GET Baltic ja vuoden 2015 osalta
Biovakka Suomi Oy) ja toimintoihin sekä konsernin myymiin
tuotteisiin ja palveluihin, ja se arvioidaan ulkopuolisen
todentajan toimesta vuosittain. Uudelleensertifiointi tehdään
kolmen vuoden välein. Toimintajärjestelmäkokonaisuuteen
sisällytettiin uutena johtamisjärjestelmänä ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä, joka sertifioitiin
marraskuussa 2015.
Toimintajärjestelmän keskeisenä sisältönä ja tavoitteena
on toiminnan jatkuva parantaminen. Sen toimivuutta,
vaikuttavuutta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista
seurataan säännöllisesti ulkoisen arvioinnin lisäksi sisäisen
arviointiryhmän suorittamilla arvioinneilla. Esiin tulleet
poikkeamat ja muut havainnot raportoidaan ja käsitellään
johdon katselmuksissa, joissa Gasumin johto katselmoi
toimintajärjestelmää säännöllisesti varmistaakseen, että se on
edelleen tarkoituksenmukainen ja vaikuttava sekä yhdenmukainen organisaation strategian kanssa.
Gasumin toimintaympäristössä on tapahtunut viime
vuosina paljon sekä sisäisiä että ulkoisia muutoksia. Myös
toimintajärjestelmää päivitetään ja kehitetään vastaamaan
muuttuneita olosuhteita sekä yhtiön uudistunutta
johtamismallia. Kehitystyö tehdään strategialähtöisesti
liiketoiminnoittain ja siinä huomioidaan myös kansainvälisen
standardisoimisjärjestö ISO:n vuonna 2015 julkaisemien
uudistettujen hallintajärjestelmästandardien ISO 14001 ja
ISO 9001 sekä vuonna 2016 OHSAS 18001 korvaavan uuden
ISO 45001 vaatimukset.
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N äin luomme arvoa – A rvonluonti

GASUM LUO TOIMINNALLAAN ARVOA
•G
 asumin yritysvastuuraportin tavoitteena on kuvata yhtiön kykyä luoda
arvoa sekä koota yhteen arvonluonnin kannalta olennaiset asiat.

Gasum on vakavarainen yhtiö, joka luo arvoa asiakkailleen
ja tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Yhtiö on yhteiskunnallisesti
merkittävä toimija työllistäjänä ja veronmaksajana. Gasumin
arvonluonnin kuvaus havainnollistaa sitä, miten yhtiö luo
toiminnallaan arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle
rakentaessaan siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Gasum tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä
siirtää ja toimittaa niitä asiakkailleen energiantuotantoon,
teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle.
Yhtiö toimii vastuullisesti sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset huomioiden.

LO G I S T I I K K A M Y Y
O
NT
T
I
OS
PÄÄOMA

TUOTTEET

VAIKUTUKSET

Osaaminen

Maakaasu

Asiakkaat

Taloudellinen
pääoma

LNG

• Älykkäät ja kilpailukykyiset kaasuratkaisut
• Energian toimitusvarmuus ja turvallisuus

Biokaasu

Sidosryhmät

Tekniset
palvelut

Luonnonvarat

• Kaasuekosysteemin kehittäminen ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien luonti

Omistajat

• Pääoman tuotto

Henkilöstö

• Työllisyys ja työhyvinvointi

Sidosryhmät ja yhteiskunta
• Investoinnit ja verot
• Hankinnat toimittajilta
• Avoin vuoropuhelu
• Kiertotalouden edistäminen
• Ympäristövaikutukset
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O lennaisten asioi d en määrittely

OLENNAISTEN ASIOIDEN MÄÄRITTELY
JA YRITYSVASTUUN TEEMAT
•O
 lennaiset teemat ja näkökohdat tarkistettiin ja päivitettiin vastaamaan
Gasumin strategiaa ja liiketoimintaa.
•K
 aksi uutta näkökohtaa nostettiin raportointiin G4-ohjeistosta: hätätilanteisiin varautuminen ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen.

Seuraavassa vaiheessa asiantuntijatyöpajassa työstettiin
eteenpäin sidosryhmien ajatuksia ja priorisoitiin näkökohtia.
Työpajaan osallistui henkilöstöä eri yksiköistä.
Viimeisenä vaiheena oli johtoryhmän työpaja, jossa esiin
nousseita näkökulmia tarkasteltiin yrityksen strategian sekä
riskinarvioinnin näkökulmasta ja priorisoidut näkökohdat
validoitiin. Tarkastelun pohjalta koottiin neljä teemaa, joihin
liittyy 13 olennaista näkökohtaa.
Vuoden 2015 syksyllä uuden strategian ja yhtiössä
toteutettujen muutosten myötä yritysvastuuohjelman päivittäminen katsottiin ajankohtaiseksi, ja tähän sisältyi myös
yritysvastuun teemojen ja näkökohtien tarkistus. Linkitys
strategian ja yritysvastuun välillä selkeytyi päivitystyön
myötä. Päivittäminen muodostui henkilöstökyselystä sekä
asiantuntija- ja johdon työpajoista. Tarkistusprosessin myötä
olennaisiin asioihin tuli pieniä muutoksia. Tuloksena oli neljä
teemaa, jotka koostuvat 13 olennaisesta näkökohdasta. Teemat
ja näkökohdat on esitetty seuraavalla sivulla. Olennaisten
asioiden määrittelyn ja tarkistuksen prosessi on kuvattu
alla olevassa kuvassa. Yritysvastuuohjelman päivitystyö
jatkuu edelleen vuonna 2016 ja yritysvastuun tavoitteita
tullaan tarkastelemaan. Tavoitteiden päivittämisessä otetaan
huomioon yritysvastuun teemat ja näkökohdat.

YRITYSVASTUUN OLENNAISET ASIAT ESIIN (G4-18)

Vuoden 2014 aikana toteutettiin olennaisuusanalyysi
Gasumin toiminnan keskeisten vastuullisuusnäkökohtien
tunnistamiseksi. Määritetyt olennaiset näkökohdat ovat
merkittäviä yrityksen taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövaikutusten kannalta tai ovat tärkeitä yhtiön eri sidosryhmille. Olennaisuusanalyysi toteutettiin GRI:n G4-ohjeiston
periaatteiden mukaisesti identifioimalla, priorisoimalla ja
validoimalla olennaiset näkökohdat. Vuoden 2015 syksyllä
olennaiset teemat ja näkökohdat tarkistettiin ja päivitettiin
vastaamaan yhtiön strategiaa ja liiketoimintaa.
OLENNAISTEN ASIOIDEN MÄÄRITTELY (G4-18)

Vastuullisuuden olennaiset näkökohdat tunnistettiin
taustamateriaalien, G4-näkökohtien, muiden toimialan
vastuullisuusjulkaisuiden sekä sidosryhmien osallistamisen ja
haastatteluiden perusteella. Sidosryhmätyöpajassa olivat sekä
ulkoiset että sisäiset sidosryhmät monipuolisesti edustettuina.
Näiden lisäksi sidosryhmäkyselyyn osallistui yhteensä
221 henkilöä, muun muassa yksityis- ja yritysasiakkaita,
henkilöstöä, viranomaisia sekä Gasumin toimittajia. Näiden
kolmen vaiheen perusteella saatiin kattava kuva sidosryhmien toiveista yhtiön vastuullisuustyötä kohtaan.

Olennaisten asioiden määrittely
2014
SIDOSRYHMÄ
TYÖPAJA JA
-HAASTATTELUT

Sidosryhmäkysely

ALUSTAVASTI
PRIORISOIDUT
OLENNAISET
ASIAT

Asiantuntijatyöpaja

Johdon
työpaja

Olennaisten asioiden tarkistus
Tavoitteiden
määrittely
2016

Johdon
työpaja

Asiantuntijatyöpaja

PÄIVITETYT OLENNAISET ASIAT 2015
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Henkilöstökysely

OLENNAISET ASIAT
2014

O lennaisten asioi d en määrittely

Gasumin yritysvastuun teemat

HIILINEUTRAALI TULEVAISUUS
JA INNOVAATIOT

PAREMPI YHTEISKUNTA
SIDOSRYHMIEN KANSSA

Päästöjä vähentävät ratkaisut
Kaasumarkkinan laajentaminen
Uusien liiketoimintamallien ja
kumppanuuksien kehittäminen
Kaasun kilpailukyky

Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen vuoropuhelu
Investoinnit ja verot
Henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaito

TURVALLISUUDEN JA
TOIMITUSVARMUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

ELINKAARENAIKAISTEN
VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN

Kaasun turvallisen käytön edistäminen
Yritys- ja henkilöturvallisuus
Palveluiden luotettavuus

Toimitusketjun tehokkuus ja vaikutukset
Käytön vaikutukset
Toimittajien vastuullisuus

päivityksen yhteydessä indikaattori G4-OG14, kestävyyskriteerit täyttävien biopolttoaineiden tuotanto ja hankinta,
kaasu- ja öljyalan sektorikohtaisesta G4-ohjeistosta nostettiin
raportointiin mukaan.
Seuraavaan taulukkoon on koottu yhtiölle olennaiset
kestävän kehityksen teemat, näkökohdat ja niihin liittyvät
indikaattorit. Taulukossa on esitetty G4-ohjeiston olennaiset
näkökohdat, perusteet niiden valinnalle, raportoinnin
rajaukset ja indikaattorit.

NÄKÖKOHTIIN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT (G4-18, G4-19)

Vuonna 2014 Gasum määritteli olennaiset yritysvastuun
teemat ja niiden alla olevat näkökohdat ja indikaattorit GRI
G4-raportointiohjeiston peruslaajuuden (Core) mukaisesti.
Olennaisia näkökohtia arvioitiin sen mukaan, kuinka
näkökohta vaikuttaa yhtiön kykyyn luoda arvoa liiketoiminnallaan, omaan näkemykseen sekä sidosryhmien näkemyksiin
vaikutusten merkittävyydestä. Yhtiö valitsi yhteensä 20
indikaattoria kuvaamaan olennaisia asioita. Vuoden 2015
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O lennaisten asioi d en määrittely

Gasumin yritysvastuun olennaiset teemat, näkökohdat ja valitut indikaattorit (G4-18, G4-19)
HIILINEUTRAALI
TULEVAISUUS JA
INNOVAATIOT

PAREMPI YHTEISKUNTA
SIDOSRYHMIEN KANSSA

TURVALLISUUDEN JA
TOIMITUSVARMUUDEN
EDELLÄKÄVIJÄ

Päästöjä vähentävät
ratkaisut

Avoimuus, läpinäkyvyys
ja aktiivinen vuoropuhelu

Kaasun turvallisen käytön
edistäminen

• OG3 Uusiutuvan
energian tuotannon
määrä

• SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo
jaoteltuna maittain ja edunsaajittain
• SO8 Merkittävien lainsäädännön ja
säännösten rikkomiseen liittyvien
sakkojen rahamääräinen arvo/määrä
sekä ei-rahallisten sanktioiden
lukumäärä
• PR5 Asiakastyytyväisyystutkimuksen
tulokset

• Ei indikaattoria, raportoidaan
muulla tavoin sivulla 27–29

Kaasumarkkinan
laajentaminen

Investoinnit ja verot

Yritys- ja henkilöturvallisuus

Käytön vaikutukset

• EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon
tuottaminen ja jakautuminen
• EC4 Valtiolta saadut avustukset
• EC7 Infrastruktuuri-investointien
ja yleishyödyllisten palvelujen tuen
kehitys ja vaikutukset
• Verojalanjälki

• LA5 Osuus kokonaistyövoimasta,
joka on edustettuna virallisissa
henkilöstön ja johdon yhteisissä
työterveyttä ja -turvallisuutta
valvovissa
ja neuvoa-antavissa toimikunnissa
• LA6 Tapaturmatyypit, tapaturma
taajuus, ammattitautitaajuus,
menetetyt työpäivät, poissaolot ja
työhön liittyvät kuolemantapaukset
jaoteltuna alueittain ja sukupuolen
mukaan
• LA16 Työoloihin liittyvien rekisteröi
tyjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen
epäkohtien lukumäärä

• Ei indikaattoria, raportoidaan muulla
tavoin sivulla 34–35

Henkilöstön hyvinvointi ja
ammattitaito

Palveluiden luotettavuus

Toimittajien vastuullisuus

• Ei indikaattoria, raportoidaan
muulla tavoin sivulla 29

• Ei indikaattoria, raportoidaan muulla
tavoin sivulla 34

• OG3 Uusiutuvan energian
tuotannon määrä

Uusien liiketoimintamal
lien ja kumpaanuuksien
kehittäminen
• Ei indikaattoria,
raportoidaan muulla
tavoin sivulla 16–18

• LA1 Uuden palkatun henkilöstön
kokonaismäärä ja osuus sekä
henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna
ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja
alueittain
• LA9 Keskimääräiset koulutustunnit
vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna
sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin
• LA12 Organisaation hallintoelinten
kokoonpano ja henkilöstön jakauma
henkilöstöryhmittäin jaoteltuna
sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistö
ryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti

Kaasun kilpailukyky
• Ei indikaattoria,
raportoidaan muulla
tavoin sivulla 16–18, 6
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ELINKAARENAIKAISTEN VAIKUTUSTEN
YMMÄRTÄMINEN
Toimitusketjun tehokkuus ja vaikutukset
• EN3 Organisaation oma energiankulutus
• EN8 Kokonaisvedenotto lähteittäin
• EN15 Suorat kasvihuonekaasujen
päästöt (Scope 1)
• EN21 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien
(SOx) päästöt sekä muut merkittävät
päästöt ilmaan
• EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna
jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti
• EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien
sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä
ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä
• EN34 Ympäristöasioihin liittyvien
rekisteröityjen, käsiteltyjen ja
ratkaistujen epäkohtien lukumäärä
• OG14 Kestävyyskriteerit täyttävien
biopolttoaineiden tuotanto ja hankinta

O lennaisten asioi d en määrittely

Tunnistetut olennaiset G4-ohjeiston näkökohdat, perusteet näkökohtien
valinnalle, rajaukset ja raportoitavat indikaattorit (G4-17-G4-21)
TUNNISTETUT OLENNAISET
G4-OHJEISTON
NÄKÖKOHDAT

RAJAUS
ORGANISAATION
ULKOPUOLELLA

PERUSTEET NÄKÖKOHDAN
VALINNALLE, PAINOPISTEET

RAJAUS
ORGANISAATION SISÄLLÄ

RAPORTOITAVAT
INDIKAATTORIT

Taloudelliset tulokset

Kilpailukyky, toimitusvarmuus,
kannattavuus, investoinnit ja
taloudelliset vaikutukset

Gasum-konserni

G4-EC1,
G4-EC4

Välilliset taloudelliset
tulokset

Kilpailukyky, toimitusvarmuus, kannattavuus,
kaasun infrastruktuurin monipuolistaminen
ja käytön laajentaminen

Gasum-konserni

G4-EC7

Päästöjä vähentävät ratkaisut

Gasum-konserni, ei Skangas
Ei vuokrakiinteistöjä

G4-EN3

Päästöjä vähentävät ratkaisut

Gasum-konserni, ei Skangas
Gasumin verkkoon syötetyn
biokaasun määrä

G4-OG3

Gasum-konserni, ei Skangas

G4-EN8

Taloudellinen vastuu

Ympäristövastuu
Energia

Vesi

Toimitusketjun tehokkuus ja ympäristö
vaikutukset
Päästöjä vähentävät ratkaisut

Päästöt

Toimitusketjun tehokkuus ja ympäristö
vaikutukset

Gasum-konserni, ei Skangas
Ei vuokrakiinteistöjä

Toimitusketju ja
käyttö

G4-EN15, G4-EN21

Päästöjä vähentävät ratkaisut
Jätevedet ja jätteet

Toimitusketjun tehokkuus ja ympäristövaikutukset

Gasum-konserni, ei Skangas

G4-EN23

Määräysten mukaisuus

Toimitusketjun tehokkuus ja ympäristö
vaikutukset

Gasum-konserni

G4-EN29

Gasum-konserni

G4-EN34

Lainsäädännön noudattaminen kaikessa
toiminnassamme
Ympäristöasioihin
liittyvien epäkohtien
valitusmekanismit

Toimitusketjun tehokkuus ja ympäristö
vaikutukset
Valitusmekanismit kanava sidoryhmillemme
mahdollisten väärinkäytösten raportointiin
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O lennaisten asioi d en määrittely

TUNNISTETUT OLENNAISET
G4-OHJEISTON
NÄKÖKOHDAT

PERUSTEET NÄKÖKOHDAN
VALINNALLE, PAINOPISTEET

RAJAUS
ORGANISAATION SISÄLLÄ

Vastuullinen ja arvostettu työnantaja, joka
houkuttelee ja sitouttaa henkilöstöä

Gasum-konserni

Henkilöstön ja kumppaneiden turvallisuus

Gasum-konserni, ei Skangas

Turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka
henkilöstölle

Ei urakoitsijoita, konsultteja
tai muita palveluntuottajia

Henkilöstön ja kumppaneiden turvallisuus

Gasum-konserni, ei Skangas

Turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka
henkilöstölle

Ei urakoitsijoita, konsultteja
tai muita palveluntuottajia

Mielenkiintoisia ura- ja
kehitysmahdollisuuksia osaamisen
jatkuvaan kehittämiseen

Gasum-konserni, ei Skangas

RAJAUS
ORGANISAATION
ULKOPUOLELLA

RAPORTOITAVAT
INDIKAATTORIT

Sosiaalinen vastuu
Työllistäminen

Työterveysja turvallisuus

Koulutus

G4-LA1

Ei urakoitsijoita, konsultteja
tai muita palveluntuottajia
G4-LA5

G4-LA6

G4-LA9

Ei urakoitsijoita, konsultteja
tai muita palveluntuottajia

Strategian toteuttamiseen
vaadittava osaaminen
Monimuotoisuus ja tasa
vertaiset mahdollisuudet

Vastuullinen työnantaja;
monimuotoisuus ja tasavertaisuus

Gasum-konserni

Työoloihin liittyvien epäkoh
tien valitusmekanismit

Vastuullinen työnantaja, henkilöstön ja
kumppaneiden turvallisuus.

Gasum-konserni

G4-LA12

Ei urakoitsijoita, konsultteja
tai muita palveluntuottajia
G4-LA16

Ei urakoitsijoita, konsultteja
tai muita palveluntuottajia

Kanava mahdollisten väärinkäytösten
raportointia varten
Poliittinen vaikuttaminen

Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen
vuoropuhelu yhteiskunnassa

Gasum-konserni

G4-SO6

Määräystenmukaisuus

Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen
vuoropuhelu

Gasum-konserni

G4-SO8

Lainsäädännön noudattaminen kaikessa
toiminnassamme
Hätätilanteisiin
varautuminen

Henkilöstön ja kumppaneiden turvallisuus

Gasum-konserni, ei Skangas

Turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka
henkilöstölle
Toimitusvarmuus

Tuote- ja palvelutiedot

Avoimuus, läpinäkyvyys ja aktiivinen
vuoropuhelu

Gasum-konserni

G4-PR5

Asiakastyytyväisyys
liiketoimintamme edellytys
Fossiilisten polttoaineiden
korvaaminen

Toimitusketjun tehokkuus ja
ympäristövaikutukset

Gasum-konserni, ei Skangas
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Toimitusketju
ja käyttö

G4-OG13

Hiilineutraali tulevaisuus ja innovaatiot

HIILINEUTRAALI TULEVAISUUS
JA INNOVAATIOT
•V
 uonna 2015 tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on ollut selvittää "tiekarttaa" siirryttäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä.
•A
 vointa innovointia edistettiin Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailun ja
#HackTheGas-hackathonin avulla.
•K
 eskon päivittäistavarakauppa, Gasum, Myllyn Paras ja Wursti aloittivat
yhteistyön, jossa kaupan biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään
energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa.

Gasumin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja pohjoismaisen
kaasuekosysteemin kehittämistä. Toiminnan keskeisenä
pitkän tähtäimen tavoitteena on edesauttaa hiilineutraaliin
yhteiskuntaan siirtymistä. Gasum haluaa tulevaisuudessakin
olla mukana ratkaisuissa, joilla on rooli ilmastonmuutoksen
torjunnassa.
Tämä tapahtuu tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia
kaasuratkaisuja. Tällaisia ovat bio- ja jätepohjaisten polttoaineiden tuotanto, energiatehokkaiden ratkaisuiden tarjoaminen asiakkaille sekä kaasumarkkinan monipuolistaminen ja
laajentaminen. Yhtiö kehittää älykästä kaasujärjestelmää pohjoismaissa ja etsii jatkuvasti uudenlaisia liiketoimintamalleja
ja kumppanuuksia. Muun muassa näillä toimilla pyrimme
parantamaan kaasun kilpailukykyä energiamarkkinoilla.

AKTIIVINEN INNOVAATIOTOIMINTA

Gasum ylläpitää aktiivista sisäistä ja ulkoista innovaatiotoimintaa. Useat innovoinnin kanavat tukevat uusien liiketoimintamallien ja -ratkaisujen kehittämistä. Tärkein sisäinen
innovaatioforum on INTO-blogi, jonne henkilöstö voi kirjata
ideoita, havaintoja, ongelmia, kysymyksiä sekä esimerkkejä
muualla esitetyistä mahdollisuuksista. Vuoden 2015 aikana
kehitettiin ja otettiin käyttöön sisäinen Ideasta Tuottavaksi
-prosessi ja toimintatapa, jolla tavoitellaan ideoiden mahdollisimman tehokasta arviointia ja toteutusta. Se on kaikille
gasumlaisille avoin kanava saada kehitysideansa kaksiportaiseen arviointiin; toteutuskelpoisiksi arvioidut ideat otetaan
käyttöön Gasumin hankehallintaprosessia noudattaen.
INNOVAATIOTOIMINTAA SIDOSRYHMIEN KANSSA

Gasum hakee ratkaisuja avoimen innovaatiotoiminnan avulla.
Vuonna 2015 avointa innovointia edistettiin maantieliikenteen kaasuratkaisuihin keskittyneen Hyvän ilman lintu
-innovaatiokilpailun ja digitaalisiin palveluihin keskittyneen
#HackTheGas-hackathonin avulla.
Keväällä 2015 Gasum jatkoi syksyllä 2014 käynnistetyn ja
130 ideaa keränneen Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailun
ratkaisujen syventämistä kahdella työpajalla. Kesäkuussa
arviointiraati valitsi kilpailun voittajajoukkueeksi BIOBOKSIn, jonka idea edistää kaasuverkon ulkopuolista biokaasun
liikennekäyttöä. BioGTS Oy:tä edustaneiden Anni-Mari
Lehtomäen ja Mika Rautiaisen BIOBOKSI-joukkueen patentoituun biokaasureaktoritekniikkaan perustuvassa voittajainnovaatiossa biotalous yhdistyy saumattomasti maantieliikenteen
päästöjen vähentämiseen. Bioboksi-innovaatio perustuu
liiketoimintamalliin, jossa biometaanin valmistus, jalostus ja
jakelu tuodaan suoraan liikenneväylien varteen.
Kilpailun kärkijoukkue palkittiin 75 000 euron arvoisella
palkinnolla. Idea voitti myös internetissä järjestetyn yleisöäänestyksen. Innovaatiokilpailun toinen sija ja 25 000 euron
palkinto meni ProGas-joukkueelle, jonka idea keskittyy bensiinikäyttöisten autojen kaasumuunnosten helpottamiseen,
jotta edullisempi ja ekologisempi maantieliikenne olisi entistä
useamman autoilijan saatavilla. Lisäksi Weegas-joukkue
sai kunniamaininnan ideastaan kaasuautojen yhteiskäytön
laajentamiseksi.

KAASUN MAHDOLLISUUDET

Vuonna 2015 tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste
on ollut selvittää "tiekarttaa" siirryttäessä hiilineutraaliin
yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä. Työhön on sisältynyt
mm. eri teknologiareittien kartoittamista. Hiilineutraali
tiekartta -työn pohjalta on tunnistettu niin mahdollisuuksia
kuin kehittämistarpeita yhtiön toiminnassa.
Kaasulla voidaan edesauttaa yhteiskunnan siirtymistä
hiilineutraaliuteen korvaamalla saastuttavampia polttoaineita.
Kaasun käyttö oikeissa kohteissa vähentää yhteiskunnan
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä. Esimerkiksi sähkön- ja
lämmöntuotannossa polttoaineiden ajojärjestyksen kääntäminen käyttämällä maakaasua kivihiilen sijaan on hiilineutraalius- ja energiatehokkuusteko, joka ei vaadi lisäinvestointeja.
Lisäksi päästövähennyspotentiaalia kaasun avulla on
liikenteessä ja teollisuudessa. LNG on kilpailukykyisin ja
puhtain meriliikenteen polttoaine ja mahdollistaa puhtaamman tulevaisuuden niin meriliikenteessä kuin käyttökohteissa
maakaasuverkon ulkopuolella. Monista eri raaka-aineista
valmistettavat uusiutuvat biokaasut mahdollistavat hiilineutraalin ja kotimaisen kaasuekosysteemin toiminnan. Uusiutuvaa kaasua voidaan siirtää nykyisessä energiatehokkaassa
kaasujärjestelmässä ja käyttää ilman muutoksia samoissa
käyttökohteissa kuin maakaasua. Uusiutuva biokaasu toimii
avaimena yhtiön hiilineutraaliuden saavuttamisessa.
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Kilpailun arviointiraatiin kuuluivat Gasumin hallintoneuvoston puheenjohtaja, vuorineuvos Juha Rantanen, professori
Petri Parvinen (Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitos), professori Kalevi Ekman (Aalto-yliopiston
teknillinen korkeakoulu), Mighty Eagle Peter Vesterbacka
(Rovio Entertainment), Jaakko Lehtonen (Dodo ry:n hallituksen jäsen) sekä Gasumin edustajina toimitusjohtaja Johanna
Lamminen, johtaja Sari Siitonen ja kehityspäällikkö Jussi
Vainikka.
Syksyllä 2015 Gasum järjesti yhteistyössä IndustryHack-startupin kanssa #HackTheGas-hackathonin, jossa 40
koodaria 13 joukkueessa kehitti Gasumin sisäiseen dataan
pohjautuvia digitaalisia tuotteita ja palveluita. Tapahtumassa
koodarit pääsivät viikonlopuksi Kouvolan maakaasukeskukseen tutustumaan yhtiön toimintaan sekä kilpailemaan
parhaan ratkaisun kehittämisestä. #HackTheGas terävöitti
Gasumin tavoitetta hyödyntää digitaalisia ratkaisuja tehokkaasti käytännön sovelluksissa.
Hackathonin voittajaksi valittu Nortal kehitti ’Tankki
täyteen’-ratkaisun. Sovellus helpottaa kaasuautoilijaa
seuraamaan ja optimoimaan omaa kaasun kulutustaan,
hiilijalanjälkeään ja löytämään kaasutankkausaseman suoraan
tien päältä. Voittajajoukkue palkittiin 2 000 eurolla. Hackathonin tuomaristoon kuuluivat Ville Riikkala ja Pekka Sivonen
IndustryHackiltä sekä Teemu Helistekangas, Sari Siitonen ja
Ari Suomilammi Gasumilta.

Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminnan keskeiset teemat:
UUSIUTUVA KAASU • Teeman keskeisiä aiheita ovat mädättämällä tuotettava biokaasu, siihen soveltuvat raaka-aineet
ja esikäsittelyt, kaasuttamalla tuotettava puupohjainen biokaasu (bio-SNG) ja ns. sähkökaasutalous (vety ja metaani).
KAASUN UUDET MAHDOLLISUUDET • Teeman keskeisiä aiheita ovat uusiutuvan energian käytön vaatima joustavuus,
kuten varastointikysymykset, sekä energiajärjestelmien muutokset, kuten hajautuva energiantuotanto.
ENERGIATEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖMYÖNTEISYYS •
Teeman keskeisiä aiheita ovat eri kaasujen toimitusketjujen
energiatehokkuuskysymykset ja toimitusketjujen ympäristövaikutukset.

biokaasulla valmistetuille tuotteille ja tuoteryhmille tai
palveluille, joiden tuottamisessa on hyödynnetty suomalaista biokaasua. Keskon päivittäistavarakauppa, Gasum,
Myllyn Paras ja Wursti ovat aloittaneet yhteistyön, jossa
kaupan biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään
energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Lähes
100 Uudenmaan K-ruokakaupan sekä Keslogin Vantaalla
Hakkilassa sijaitsevien varastojen biojätteet ohjataan Labion
Lahden biokaasulaitokselle ja sieltä Gasumin kaasuverkossa
Pirkka-tuotteita valmistavien Myllyn Parhaan ja Wurstin
tuotantoon. Biokaasumerkin ottivat vuoden 2015 aikana
käyttöönsä lisäksi mm. Paulig, Kouvolan Lakritsi, Wigren,
Mylly Paras ja Marwe.
Yhtiön maakaasun siirtoverkostoon syötettiin uusiutuvaa
ja kotimaista biokaasua 76 GWh vuonna 2015 (2014: 34 GWh).
Biokaasun määrä kasvoi merkittävästi, koska uusin biokaasulaitos Lahden Kujalassa oli käytössä koko vuoden ajan.
Porin Tahkoluodossa vietettiin huhtikuussa Skangasin
LNG-terminaalin harjannostajaisia. Skangas rakentaa
Suomen ensimmäisen LNG-terminaalin Porin Tahkoluodon
öljy- ja kemikaalisatamaan sekä maakaasun yhdysputken
terminaalilta teollisuusalueelle. LNG-terminaalin arvioitu
valmistumisajankohta on elokuussa 2016. Terminaali on
valmistuessaan ensimmäinen LNG:n tuontiterminaali
Suomessa. Rakennushankkeen arvioitu työllistämisvaikutus
on 250 henkilötyövuotta.
Joulukuussa 2015 Gasum ja venäläinen kaasuyhtiö
Gazprom Export saivat päätökseen lähes kaksi vuotta kestäneet neuvottelut kaasun hankinnasta. Sopimuksen mukaan
kaasun hankintahinnan sidonnaisuutta öljyyn vähennetään
ja hinnan laskennassa käytettävä perushinta laski hieman
aikaisemmasta. Tämä parantaa Suomeen tuotavan kaasun
hinnan ennustettavuutta ja varmistaa, että se säilyy eurooppalaisittain kilpailukykyisenä.

LIIKETOIMINNAN EDISTYSASKELEITA JA
STRATEGIAN ETENEMISTÄ (G4-OG3)

Gasum on määrätietoisesti edistänyt strategian toteutumista
kehittämällä maakaasu-, biokaasu- ja LNG-liiketoimintaa.
Gasum ja Biotehdas rakentavat yhteistyössä jalostetun
biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään, liitynnän kaasuverkkoon ja noin 9 km pitkän
kaasuputken. Vuonna 2016 valmistuvan Riihimäen biokaasulaitoksen vuotuinen tuotantopotentiaali 50 GWh:ta vastaa
4 500 auton tai 2 000 omakotitalon vuotuista energiantarvetta.
Kiertotalouskylässä tuotettu uusiutuva ja kotimainen biokaasu
on käytettävissä helposti kaasuverkoston alueella. Biotehtaan
ja Gasumin investoinnin myötä uusiutuva ja kotimainen
biokaasu voidaan syöttää Ekokemin Kiertotalouskylästä verkkoon suoraan eri asiakkaiden käyttöön, kuten liikenteeseen,
lämmöntuotantoon, teollisuuden prosesseihin, kiinteistöjen
lämmitykseen ja kaasuliesiin. Investoinnin myötä Gasumin
kaasuverkkoon syötettävän biokaasun vuotuinen volyymi
kasvaa nykyisestä merkittävästi noin 130 GWh:iin.
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) nosti Riihimäen biokaasulaitoshankkeen yhdeksi hallituksen kärkihankkeista, joiden
tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävään kasvuun ja
kohentaa työllisyyttä. Rakennusvaiheessa Kiertotalouskylä
työllistää noin 100/120–160 henkilötyövuoden verran ja
valmistuessaan noin 20–30 henkilöä, joista 4–6 henkeä
biokaasun tuotantolaitoksessa. TEM myönsi vuoden 2016
alussa Gasumin osuudelle hankkeesta energiatukea 1,45
miljoonaa euroa. Energiatukea myönnettiin kokonaisuudelle,
joka kattaa biokaasun jalostuksen ja liitynnän kaasuverkkoon
noin 9 kilometriä pitkällä kaasuputkella.
Gasum lanseerasi lokakuussa käyttöön biokaasumerkin.
Merkki kertoo kuluttajalle, että tuote on valmistettu suomalaisella biokaasulla. Biokaasumerkin käyttöoikeus myönnetään
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TUTKIMUSVERKOSTOT TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA

GASUMIN KAASURAHASTO

Gasum on aktiivinen toimija kansallisissa tutkimusverkostoissa. Tutkimustoimintaa on toteutettu useassa CLIC
Innovation Oy:n tutkimusohjelmassa (CLEEN Oy, Cluster for
Energy and Environment ja FIBIC Oy, Finnish Bioeconomy
Cluster yhdistyneet). MMEA-ohjelmassa (Measurement,
Monitoring and Environmental Efficiency) Gasum kehitti
menetelmää, jolla voidaan arvioida kaasun toimitusketjun aikaisia ympäristövaikutuksia ja BEST-ohjelmassa (Sustainable
Bioenergy Solutions for Tomorrow) on selvitetty bioenergiatalouden mahdollisuuksia ja uusia ratkaisuja. EFEU-ohjelman
(Efficient Energy Use) tavoitteena on selvittää millaisia ovat
tulevaisuuden energiatehokkaat energiajärjestelmät.
Gasum osallistuu Climate Leadership Councilin (CLC)
puitteissa viestintää, liikennettä, rakentamista, uusiutuvaa
energiaa sekä hiilijalanjälkeä käsittelevien työryhmien työskentelyyn. Lisäksi Gasum on yhdessä Sitran kanssa työstänyt
biokaasuekosysteemin liiketoimintamahdollisuuksia.
Gasum on mukana myös muissa tutkimuskonsortioissa.
Vuonna 2014 käynnistyneessä Neo-Carbon Energy -hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia siirtyä päästöttömään
energiajärjestelmään ilman ydinvoimaa ja hiilidioksidin
talteenottoa. Yksi keskeisistä aihealueista on niin kutsuttu
Power-to-Gas -teknologian tutkimus, jossa tuotetaan tietoa
siitä kuinka metaania voidaan tuottaa aurinko- ja tuulisähkön
avulla ja hyödyntää kaasujärjestelmää energiavarastona.

Gasum tukee vuosittain kansallista tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaa Gasumin Kaasurahaston kautta. Kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista. Vuonna 2015 rahastosta jaettiin seitsemän apurahaa,
yhteisarvoltaan 49 000 euroa (2014: 95 500).
KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

Gasum seuraa myös kansainvälistä kaasualan tutkimusta.
Vuonna 2015 yhtiö on ollut jäsenenä muun muassa järjestöissä European Gas Research Group (GERG) ja European
Pipeline Research Group (EPRG).

18
G A S U M Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I 2 0 1 5

Parempi y h teiskunta si d osry h mien kanssa

PAREMPI YHTEISKUNTA
SIDOSRYHMIEN KANSSA
•G
 asum esitti helmikuussa 2015 polttoaineverotuksen uudistamista veromallilla, joka ohjaisi vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön ja vähentäisi
kivihiilen käyttöä, veisi kotimaista sähkön ja lämmön yhteistuotantoa energiatehokkaampaan suuntaan ja edistäisi sähköntuotannon omavaraisuutta.
• Gasum on saanut vuoden 2015 aikana investointitukea työ- ja elinkeinoministeriöltä 11,7 miljoonaa euroa Porin LNG-terminaalin rakentamiselle.
• Vuoden 2015 aikana Gasumilla tehtiin uudistuksia johtoryhmään,
organisaatioon, johtamisjärjestelmään ja kokouskäytäntöihin.

Tärkeimmät sidosryhmät

Aktiivinen
sidosryhmäyhteistyö
Sidosryhmäyhteistyö on keskeistä yhtiön menestyksen
kannalta. Yhtiö viestii avoimesti, läpinäkyvästi ja aktiivisella
vuoropuhelulla ja pyrkii tuomaan esille kaasun edut.

HENKILÖSTÖ

VIRANOMAISET
JA PÄÄTTÄJÄT

SIDOSRYHMÄT (G4-24, G4-25)

Gasumin kaikilla sidosryhmillä on merkittävä rooli yrityksen
toiminnan ja toimintaedellytyksien kehittämisessä. Viereisessä kuvassa on esitetty yhtiön tärkeimmät sidosryhmät,
jotka on tunnistettu strategiatyön yhteydessä.
Näistä tärkein sidosryhmä ovat asiakkaat. Viranomaisia
ja päättäjiä on eri tasoilla, paikallisella, valtakunnallisella
ja EU:n toimielimien tasolla. Tutkimus- ja kehitystyötahot,
startupit, konsultit ja alihankkijat ovat tärkeitä kumppaneitamme. Yhtiöstä ja sen toiminnasta pyytävät tietoa myös
monet oppilaitokset ja opiskelijat, joiden kanssa tehdään
yhteistyötä eri tavoin.
Yhtiö pyrkii jatkuvaan sidosryhmäyhteistyöhön
järjestämällä tapaamisia, seminaareja, vierailukäyntejä,
tiedotustilaisuuksia, naapurustotilaisuuksia ja osallistumalla
messuille. Tämän lisäksi yhtiön edustajat käyvät puhumassa
seminaareissa sekä tilaisuuksissa kaasualasta ja sen mahdollisuuksista.

ASIAKKAAT

TIEDOTUS
VÄLINEET

OMISTAJAT

KUMPPANIT

TOIMITTAJAT

AVOIN JA TEHOKAS VIESTINTÄ (G4-26)

Gasumin viestinnän tavoitteena on pyrkiä viestimään
nopeasti, avoimesti, tehokkaasti ja vuorovaikutteisesti.
Sekä ulkoinen että sisäinen viestintä on suunniteltua ja
tavoitteellista toimintaa. Viestinnän strateginen päämäärä on
tukea yhtiön strategian ja tavoitteiden toteuttamista. Tämän
lisäksi on tärkeää lisätä kaasualan ja yhtiön houkuttelevuutta
ja tunnettuutta työnantajana. Sisäisen viestinnän strategisena
tavoitteena on sitouttaa henkilöstö yrityksen tavoitteisiin
ja muutoshankkeisiin antamalla riittävästi tietoa yhtiön
toiminnasta ja tavoitteista sekä vahvistaa yrityskulttuuria ja
lisätä henkilöstön yhteenkuuluvuutta. Monipuoliset viestintäkanavat takaavat sidosryhmille, asiakkaille ja henkilöstölle

mahdollisuuden saada tietoa kaikista ajankohtaisista ja heitä
kiinnostavista aiheista.
Vuonna 2015 viestintä julkaisi lähes sata tiedotetta tai
uutista uutisvirrassaan mm. verkkosivuilla, sosiaalisen
median eri kanavissa tai tiedotejakelupalvelun kautta. Yhtiö
teki vuoden aikana aktiivista mediatyötä.
Yhtiömme viestintä on kaksisuuntaista viestintää, joka
sisältää tiedottamisen lisäksi aktiivisen vuorovaikutuksen
monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa. Viestintäorganisaatioon kuuluvat viestintä, markkinointi, yhteiskuntasuhteet ja
asiakaspalvelu. Synergiaedut tehostavat viestintää ja tukevat
toisiaan.
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pienhiukkaspäästöjä etenkin kaupunkiympäristössä. Biokaasun tuotanto sekä sen käyttömahdollisuudet ovat olleet
keskeisessä roolissa Gasumin edunvalvonnassa.
Nesteytetty maakaasu (LNG) monipuolistaa suomalaista
kaasumarkkinaa ja tarjoaa kilpailukykyisen ja vähäpäästöisen
vaihtoehdon öljypohjaisille polttoaineille kaasuverkon
ulkopuolisessa teollisuudessa sekä maa- ja meriliikenteessä.
Gasum on yhdessä Skangasin kanssa kertonut aktiivisesti
sidosryhmille Suomeen rakentuvasta LNG-infrastruktuurista
sekä sen positiivisista vaikutuksista pohjoismaiseen energiamarkkinaan.
Gasum on myös viestinyt sidosryhmilleen kaasuinfrastruktuurin mahdollistamista älykkäistä energiaratkaisuista.
Kotimainen kaasuinfrastruktuuri voi tulevaisuudessa toimia
enenevästi uusiutuvan energian varastona ja kulutushuippujen tasaajana.
Gasum on jatkanut osallistumistaan uuden maakaasumarkkinalain sekä sääntelykehyksen valmisteluun. Lisäksi Gasum
on ollut mukana eri ministeriöiden vetämissä työryhmissä
pohtimassa liikenteeseen sekä biopolttoaineisiin liittyviä
asiakokonaisuuksia.

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ON TÄRKEÄ OSA
PALVELUIDEN KEHITTÄMISTÄ (G4-26, G4-27, G4-PR5)

Gasum kartoittaa asiakkaidensa mielipiteitä toiminnastaan
asiakastyytyväisyystutkimuksella löytääkseen konkreettisia
ja käytännönläheisiä keinoja asiakaskaskokemuksen ja
palvelun laadun kehittämiseksi. Asiakastyytyväisyystutkimus
toteutettiin vuoden 2015 aikana Gasum Energiapalvelut Oy:n
asiakkaille verkkokyselyiden avulla. Tutkimuksen kohteena
olivat erityisesti asennuspalvelut. Yhtiön suosittelijaindeksi
NPS-luku (Net Promoter Score) on varsin korkea eli nykyiset
asiakkaat ovat valmiita suosittelemaan Gasumia yhteistyökumppaniksi. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä
yhteydenoton vaivattomuuteen ja asiakaspalvelun laatuun.
Gasumin asentajat ovat saaneet paljon positiivista palautetta
hyvästä työnlaadusta ja osaavasta perehdytyksestä liittyen
asiakkaalle asennettaviin uusiin laitteisiin. Tutkimustulosten
mukaan kotitalousasiakkaat toivovat mahdollisuutta sopia
asennusaikoja myös arki-illoille, ja lisää tietoa toimitusaikoihin liittyvistä muutoksista. Tutkimukset toteutti vuonna 2015
MainIdea.
Gasumin suuriempien asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä
tutkitaan noin joka toinen vuosi. Edellinen tutkimus toteutettiin syksyllä 2014, ja seuraavan kerran tutkimus toteutetaan
syksyllä 2016. Yhtiön asiakasvastaavat ovat suurimpiin
asiakkaisiin yhteydessä ympäri vuoden. Asiakastyytyväisyyttä ja -palautteita seurataan eri tavoin mm. asiakaspalvelun
ja henkilökohtaisten tapaamisten avulla asiakastyytyväisyystutkimusten välissä. Kaikki asiakaspalautteet kirjataan
CRM-järjestelmään.
Skangas teettää vuosittain koko toiminta-alueensa kaikille
asiakkaille asiakastyytyväisyyskyselyn. Vuonna 2015
toteutetun kyselyn mukaan asiakkaiden tyytyväisyyden taso
on hyvä, ja se parani vuoteen 2014 verrattuna. Asiakkailta tuli
palautetta mm. tiedottamisen kehittämisestä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset huomioidaan tuotteiden ja palveluiden
kehittämisessä.

POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN (G4-SO6)

Gasum ja Skangas eivät tue poliittisia puolueita eivätkä
osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden
tukemiseen. Gasum teki vuonna 2015 vaikuttamistyötä sekä
Suomessa että Brysselissä yhdessä Milttonin kanssa. Kokonaisuutena Brysselin vaikuttamisyhteistyön arvo oli noin
50 000 euroa. Summa perustuu EU Transparency Register:ssä
ilmoitettuihin summiin.
GASUM MUKANA YHTEISKUNNALLISISSA
HANKKEISSA (G4-15, G4-26)

Gasum on sitoutunut kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta
edistäviin ohjelmiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin
hankkeisiin. Yhtiö jatkoi vuoden 2015 aikana osallistumistaan
Climate Leadership Councilin toimintaan. CLC-yhteenliittymän yrityksiä yhdistää halu toimia ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi, johon ne haluavat omalla esimerkillään
kannustaa muitakin. Kärkiyritysten yhteenliittymän perustivat Sitra, Caverion, Fortum, KONE, Neste, Outotec ja St1.
Yhtiö liittyi Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjaan vuonna
2014. Kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, K-ryhmän
kauppojen (K-citymarketit, K-supermarketit, K-marketit ja
K-extrat sekä Rautiat ja K-raudat), suomalaisten elintarvikevalmistajien, käyttötavarateollisuuden sekä rakennus- ja
remontointialan yritysten yhteiskampanja suomalaisen työn
puolesta. Kampanja muistuttaa kuluttajia siitä, että heidän
tekemillään kulutusvalinnoilla on merkitystä Suomen
talouteen. Gasum jatkaa mukana kampanjassa vuonna 2016
omalla biokaasumerkillä.
Ympäristönsuojelua tukevia sitoumuksia Gasum on antanut Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kautta Itämeren tilan
parantamiseen. Yhtiön sitoumus koskee mahdollisuuksia
käyttää puhdasta polttoainetta, nesteytettyä maakaasua (LNG)
meriliikenteen polttoaineena. Lisäksi Gasum on sitoutunut
elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin yhteiseen Ilmastokumppanit-verkostoon. Ilmastokumppanit antavat sitoumuksen, jossa ne lupaavat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään
tehostamalla omaa toimintaansa ja tarjoamalla parempia

KAASU MUODOSTAA SILLAN
HIILINEUTRAALIIN YHTEISKUNTAAN (G4-26)

Gasum käy aktiivista yhteiskunnallista dialogia eri sidosryhmien kanssa. Keskeisenä viestinämme on ollut kertoa kaasun
ja kaasuinfrastruktuurin tarjoamista mahdollisuuksista
yhteiskunnan siirtyessä kohti hiilineutraaliutta.
Yhtenä teemana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on
ollut tarve kotimaisen energiaverotuksen uudistamiseen.
Gasum esitti helmikuussa 2015 polttoaineverotuksen
uudistamista yhdessä Gaia Consultingin kanssa laaditulla
veromallilla, joka ohjaisi vähäpäästöisten polttoaineiden
käyttöön ja vähentäisi kivihiilen käyttöä, veisi kotimaista
sähkön ja lämmön yhteistuotantoa energiatehokkaampaan
suuntaan ja edistäisi sähköntuotannon omavaraisuutta. Gasum
on keskustellut aktiivisesti veroehdotuksesta eri sidosryhmien
kanssa läpi vuoden.
Uusiutuvalla kotimaisella biokaasulla on keskeinen rooli
osana yhtä aikamme megatrendiä, resurssiviisautta, jota mm.
kiertotalous edustaa. Biokaasun tuotannon kasvattaminen
luo Suomeen uusia työpaikkoja sekä mahdollisuuksia
suomalaisen ympäristöteknologian ja -osaamisen kehittämiselle. Liikennesektorilla biokaasu on tehokas tapa vähentää
liikenteen hiilidioksidipäästöjä sekä alentaa haitallisia

20
G A S U M Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I 2 0 1 5

Parempi y h teiskunta si d osry h mien kanssa

tuotteita ja palveluita ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.
Yhtiö sitoutui siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
ja tuottamaan, markkinoimaan sekä myymään biokaasua liikenteeseen, teollisuuteen, sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä
kotitalouksiin. Lisäksi sitouduimme edistämään uusiutuvan
biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun
energiantuotannossa ja joukkoliikenteessä yhdessä kumppaneidensa kanssa. Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenenä yhtiö
on sitoutunut kehittämään työpaikan työturvallisuutta.
Yhtiö on lisäksi sitoutunut Elinkeinoelämän vapaaehtoiseen energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimukseen. Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan
liittyneet yritykset sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään
ja liittämään Energiatehokkuusjärjestelmän johtamisjärjestelmiinsä. Kemianteollisuus ry:n Responsible Care -ohjelma on
kansainvälinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Keskeisiä
teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja
tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö
sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.
Gasumin kaikelle biokaasulle myönnettiin Joutsenmerkki
vuonna 2015, kun aikaisemmin merkki oli myönnetty vain
biokaasun liikennekäytölle. Joutsenmerkki on Pohjoismaiden
yhteinen ympäristömerkki. Merkki kertoo biokaasun olevan
ympäristön kannalta parhaiden joukossa, ja sen avulla
kuluttajia ja muita ostajia ohjataan valitsemaan ympäristön
kannalta viisaasti. Yhtiön kaikelle biokaasulle on lisäksi
myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippumerkki.
Avainlippumerkki auttaa kuluttajaa valitsemaan suomalaisen
vaihtoehdon. Merkeille asetetut kriteerit ja vaatimukset
tuotteen ympäristöystävällisyydestä verrattuna muihin
vastaaviin tuotteisiin tarkastetaan vuosittain.

oli UFF:n ja ulkoministeriön tukema biokaasuhanke Intiassa,
jolle Gasum teki joululahjoituksen.

Lisäarvon tuottaminen ja
yhteiskunnalliset vaikutukset
Taloudellinen vastuu Gasumissa merkitsee kannattavuuden
ja kilpailukyvyn painottamista yritysvastuun toteuttamiseksi.
Toteuttamalla taloudellista vastuuta Gasumin on mahdollista
tuottaa toimintamaissaan lisäarvoa omistajille sekä olla luotettava työnantaja, sijoituskohde ja kumppani. Investointien ja
verojen kautta yhtiö vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI GASUMISSA

Gasum analysoi toimintansa taloudellisia vaikutuksia toimintamaittain, jotka ovat Suomi, Norja ja Ruotsi. Gasum raportoi
taloudestaan vuosineljänneksittäin ja toimii lainsäädännön ja
yleisten sopimusten mukaisesti. Yhtiö noudattaa tilinpäätöskäytännöissään kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja.
Skangas on mukana yritysvastuuraportin talousosuuden
tiedoissa.
TALOUDELLINEN LISÄARVO SIDOSRYHMILLE (G4-EC1, G4-13)

Gasum on merkittävä taloudellinen toimija Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa. Seuraamme jatkuvasti toimintamme
vaikutuksia ja sen tuottamaa hyvinvointia. Yhtiön toiminnan
merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät myyntituotoista,
energiaostoista energiaveroineen, ostoista palvelun- ja tavarantoimittajilta, korvauksista rahoittajille ja osakkeenomistajille, kasvu- ja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstökuluista sekä
maksetuista veroista.
Gasum työllistää keskimäärin 319 henkilöä. Palkat ja
palkkiot vaikuttavat yksityiseen kuluttamiseen, ja henkilöstön
maksamat verot lisäksi yhteiskunnallisen hyvinvoinnin
tuottamiseen.
Gasum on 100-prosenttisesti valtio-omisteinen yhtiö.
Suomen valtio ja OAO Gazpromin allekirjoittivat 18.12.2015
sopimuksen, jolla Suomen valtio ostaa OAO Gazpromin
25 prosentin omistusosuuden Gasumista. Kauppa toteutettiin
15.1.2016, jonka jälkeen valtion omistusosuus Gasumista
nousi 100 prosenttiin. Osallistumme yhteiskunnan toimintaan muun muassa maksamalla osinkoja ja veroja. Näillä
turvataan suomalaisen yhteiskunnan perustoimintoja ja
rakennetaan edelleen hyvinvointia. Investoinnit ja tavaroiden
ja palveluiden ostot työllistävät sekä paikallisesti että
toiminta-alueidemme ulkopuolella.
Seuraavassa taulukossa on esitelty Gasumin rahavirrat eri
sidosryhmille: mm. henkilöstölle, rahoittajille, toimittajille,
omistajille ja julkiselle sektorille. Vuodet eivät ole kaikilta
osin vertailukelpoisia. Gasum myi omistamansa tytäryhtiöt
Gasum Paikallisjakelu Oy:n sekä Helsingin Kaupunkikaasu
Oy:n kesäkuussa 2015. Myytyjen yhtiöiden luvut ovat mukana luvuissa ajalta jolloin ne kuuluivat Gasum-konserniin.
Vertailuvuoden 2014 toukokuussa Gasum hankki Ruotsissa
ja Norjassa toimivan Skangasin. Skangas on mukana vertailuvuoden luvuissa ajalta, jolloin kuului Gasum-konserniin.
Gasum Eesti myytiin syyskuussa 2014. Yhtiön luvut eivät
ole mukana vuosien 2013 ja 2014 luvuissa, sillä vaikutus
lukuihin ei ole olennainen.

AKTIIVISTA JÄRJESTÖTOIMINTAA SUOMESSA JA
KANSAINVÄLISESTI (G4-16, G4-26)

Gasum on Suomen Kaasuyhdistys ry:n sekä Bioenergia ry:n
jäsen. Työnantajana yhtiö on järjestäytynyt Kemianteollisuus
ry:n jäseneksi. Yhtiö on myös Energiateollisuus ry:n (ET)
yhteistoimintajäsen. Gasumilla on paikka Energiafoorumi
WEC Finlandissa sekä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK)
energiavaliokunnassa.
Gasum on mukana myös kansainvälisten energia- ja
kaasualan järjestöjen toiminnassa. Näitä ovat muun muassa
Eurogas, European Network of Transmission System
Operators for Gas (ENTSOG), Gas Infrastructure Europe
(GIE), International Gas Union (IGU), European Federation
of Energy Traders (EFET) ja European Gas Research Group
(GERG). European Pipeline Research Group (EPRG) -järjestön
jäsenyys päättyi vuoden 2015 lopussa.
KANNATUSTUKITOIMINTA JA LAHJOITUKSET

Kannatustukitoiminnalla tuetaan pääasiassa alueellista
näkyvyyttä ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.
Toiminnan tavoitteena on, että Gasum koetaan paikallisesti
vastuunsa kantavaksi yritykseksi ja hyväksi yhteistyökumppaniksi. Kannatus- ja tukivaroja suunnattiin useille eri
kohteelle. Näitä olivat muun muassa toimipaikkakuntien
urheiluseurojen junioritoiminta sekä yksittäiset tapahtumat.
Korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille
annettiin tukea muun muassa haalarimainoksiin ja kiltatoimintaan. Vuonna 2015 suurin yksittäisen lahjoituksen saaja
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Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
YHTEENSÄ

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
Tuotettu lisäarvo, 1 000 eur
Asiakkaat

Tuotteiden ja palveluiden myynnistä asiakkailta saadut
tuotot sisältäen energiaveron

Tuotettu lisäarvo yhteensä

2015

2014

2013

915 456

1 079 042

1 149 702

915 456

1 079 042

1 149 702

790 602

966 681

1 036 499

Jaettu lisäarvo
Toimittajat

Tuotteiden ja palveluiden ostot

Henkilöstö

Palkat, palkkiot ja muut henkilösivukulut

27 854

28 318

19 776

Lainanantajat

Korot ja muut rahoituskulut

24 653

11 042

6 309

Omistajat

Osingot*

20 002

17 914

40 015

Julkinen sektori

Tilikaudelta maksettavat verot sekä ostojen energiaverot

61 726

76 484

63 077

Yhteisöt

Annetut lahjoitukset

18

20

16

924 856

1 100 459

1 165 692

-9 400

-21 417

-15 990

Jaettu lisäarvo yhteensä
Jäljelle jäävä taloudellinen lisäarvo
*Osingot esitetty perustuen edellisen tilikauden tilinpäätökseen

tehokkuus ja kannattavuus. Gasum pyrkii hallitsemaan ja
pienentämään verotukseen liittyviä epävarmuustekijöitä.
Tavoitteena on järjestää veroasioiden hallinta niin,
että tuleviin haasteisiin voidaan vastata ajoissa ja välttää
yllätykset. Verotukseen liittyviä epävarmuuksia arvioidaan
vuosittain. Konsernin veroasioita johdetaan ja organisoidaan
talousjohtajan toimesta.

VALTIOLTA SAADUT AVUSTUKSET (G4-EC4)

Gasum on saanut vuoden 2015 aikana investointitukea työ- ja
elinkeinoministeriöltä 11,7 miljoonaa euroa Porin LNG
terminaalin rakentamiselle. Yhteensä 18. syyskuuta 2014
myönnetty tuki on 23 miljoonaa euroa. Lisäksi Gasum on
saanut 2,2 miljoonaa euroa investointitukea työ- ja elinkeinoministeriöltä biokaasuinvestointeihin sekä 1,1 miljoonaa
euroa Euroopan Unionilta LNG-tankkausasemien kehitykseen. Tekesiltä saadut tuet olivat 83 000 euroa vuonna 2015
(2014: 100 000).

VEROJALANJÄLKI

Gasum noudattaa verojen maksamisesta, keräämisestä,
tilittämisestä ja raportoinnista annettua lainsäädäntöä.
Tiedottamisessaan yhtiö haluaa olla läpinäkyvä ja luotettava
raportoija myös verojen osalta (seuraavan sivun taulukko,
kvantitatiiviset verotiedot). Gasum seuraa sisäisessä veroseurannassaan omasta puolesta maksettuja sekä välillisiä
tilitettäviä veroja. Samaa jaottelua yhtiö on käyttänyt alla
olevassa taulukossa verojen osalta.
Verojalanjäljen avulla yhtiö kuvaa veroja ja veroluonteisia
maksuja, jotka yhteiskunnalle yrityksen toiminnasta kertyvät.
Verotukseen liittyvä vastuullisuus on lähtöisin Gasumin
johtamisen periaatteista.
Yhtiö pyrkii lisäämään veroraportoinnin läpinäkyvyyttä
sekä verojalanjäljen hyvää ymmärtämistä. Yhtiö huolehtii
siitä, että kaikki tarvittavat veroihin liittyvät tiedot raportoidaan ajallaan ja oikein veroviranomaisille, osakkeenomistajille, omistajille ja muille tahoille. Yhtiö osallistuu jatkuvasti
verolainsäädännön sekä verotuksen toimintatapojen
kehittämiseen ja haluaa olla mukana kehittämässä oikeudenmukaista, selkeää ja johdonmukaista verojärjestelmää.
Gasum on julkaissut helmikuussa 2015 veromallin liittyen
polttoaineverotuksen uudistamiseen päästövähennysten
saavuttamiseksi aiempaa kustannustehokkaammin.
Vertailuvuodet eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia.
Gasum on myynyt kesäkuussa 2015 kaksi omistamaansa
tytäryhtiötä Gasum Paikallisjakelu Oy:n ja Helsingin Kaupunkikaasu Oy:n sekä hankkinut enemmistöosuuden Ruotsissa ja
Norjassa toimivan Skangas-konsernin toukokuussa 2014.

INVESTOINTIEN JA YLEISHYÖDYLLISTEN PALVELUJEN TUEN
KEHITYS JA VAIKUTUKSET (G4-EC7)

Yhtiö tukee yhteiskunnallista kehitystä maksamalla veroja ja
sosiaalikuluja. Gasumin maksamat verot vuonna 2015 olivat
41,7 miljoonaa euroa. Yhtiö myös tukee kaasualan tutkimusta
ja kehitystä kaasurahastonsa kautta erityisesti seuraavilta
aloilta: uusiutuva kaasu, kaasun uudet mahdollisuudet,
energiatehokkuus sekä ympäristömyönteisyys. Erityisesti
tutkimus ja kehitys painottuvat ympäristövaikutuksiltaan
alhaisten energian tuotantomuotojen tukemiseen. Vuonna
2015 kaasurahastosta myönnettiin seitsemän apurahaa,
arvoltaan 49 000 euroa (2014: 95 500).
Investoinnit vuonna 2015 olivat Suomessa 42,9 miljoonaa
euroa (2014: 35,9), Norjassa 0,7 miljoonaa euroa (2014: 5,6),
Ruotsissa 2,0 miljoonaa euroa (2014: 10,0). Yhteensä vuonna
2015 investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 45,6 miljoonaa
euroa (2014: 51,5). Luvut sisältävät investoinnit aineettomiin
hyödykkeisiin ja aineellisiin hyödykkeisiin. Investoinneista
suurin osa kohdistui LNG-terminaalien rakentamiseen Porissa
ja Lysekilissä, Ruotsissa. Gasum-konsernin investoinnit
liittyvät kaasualaa tukeviin ratkaisuihin ja kaasun käyttöä
lisääviin hankkeisiin ja kaikkia investointeja arvioidaan
kestävän kehityksen kannalta.
GASUM VERONMAKSAJANA JA VEROSTRATEGIA

Gasumin toimintaa eri maissa ja yhtiöissä ohjataan liiketaloudellisin perustein, ja toiminnan tavoitteena on liiketoiminnan
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Verojalanjälki
SUOMI

1 000 eur
Maksettavat verot
Yhteisöverot

RUOTSI

YHTEENSÄ

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

464

8 850

5 872

0

0

-

13

0

-

477

8 850

5 872

93

473

83

0

0

-

0

0

-

93

473

83

Omaisuuteen liittyvät verot*
Työnantajamaksut

NORJA

2015

4 931

4 536

3 097

610

306

-

604

143

-

6 144

5 399

3 097

Muut verot ja maksut**

34 598

40 118

34 984

395

1 488

-

0

0

-

34 993

41 606

34 984

Maksettavat verot yhteensä

40 086

53 978

44 036

1 005

1 794

-

617

143

-

41 708

56 329

44 036

186 900

268 058

318 045

38 920

56 611

-

0

0

-

225 820

324 669

318 045

30 124

42 315

50 735

35 836

27 094

-

24

0

-

65 985

69 410

50 735

156 775

225 743

267 310

3 084

29 517

-

-24

0

-

159 835

255 259

267 310

5 978

5 869

5 892

1 003

684

-

438

34

-

7 418

6 588

5 892

Kerätyt verot
Arvonlisävero, myynnit
Arvonlisävero, ostot

Arvonlisävero, netto
Palkoista perityt
ennakonpidätykset
Työntekijän sosiaalimaksut
Energiaverot, myynnit

1 211

1 103

1 062

407

0

-

377

247

-

1 994

1 350

1 062

60 154

64 238

55 884

0

0

-

0

0

-

60 154

64 238

55 884

Energiaverot, ostot

26 163

25 554

22 138

0

0

-

0

0

-

26 163

25 554

22 138

Energiaverot, netto

33 990

38 684

33 746

0

0

-

0

0

-

33 990

38 684

33 746

Lähdeverot
Kerätyt verot yhteensä
Maksettavat ja kerätyt verot
yhteensä

8

555

1 218

0

0

-

0

0

-

8

555

1 218

197 962

271 954

309 228

4 493

30 201

-

791

282

-

203 247

302 437

309 228

238 049 325 932 353 264

5 498

31 994

1 408

424

244 954 358 765 353 264

Liikevaihto maittain

716 450

972 867

1 149 702

198 997

104 809

-

9

1 366

-

915 456 1 079 042

Tulos ennen veroja

127 412

26 534

23 823

-14 326

-25 689

-

-4 654

2 113

-

108 431

2 958

23 823

274

281

273

31

31

-

15

7

-

319

319

273

Henkilöstön lukumäärä
keskimäärin

1 149 702

*Kiinteistövero ja varainsiirtovero
**Sisältää huoltovarmuusmaksun ja hiilidioksidiveron.
Konserniyhtiöt 31.12.2015 maittain jaoteltuina ovat seuraavat: Suomi: Gasum Oy, Gasum Energiapalvelut Oy, Gasum Tekniikka Oy, Skangas Oy,
Kaasupörssi Oy. Norja: Skangas AS. Ruotsi: Skangas Terminal Ab, Skangas Terminal Gävle Ab, Skangas Business Services Ab.

Hyvinvoiva ja ammatti
taitoinen henkilöstö

Henkilöstön määrä toiminnoittain 31.12.2015

Henkilöstö on Gasumin keskeinen voimavara. Henkilöstön
hyvinvointi ja ammattitaito ovat avaintekijöitä yhtiön
sosiaalisen vastuun edistämisessä.

Maakaasu 12 % (36)
Biokaasu 5 % (17)
Tekniset palvelut 37 % (115)
LNG 17 % (53)
Tukitoiminnot 29 % (89)

VUODEN 2015 MERKITTÄVIMMÄT ASIAT
HENKILÖSTÖN KANNALTA

Alkuvuodesta esiteltiin Gasumin uusi strategia, visio ja missio
sekä toimintatapamme Gasum Way. Kesän jälkeen tehtiin
uudistuksia myös johtoryhmään, organisaatioon, johtamisjärjestelmään ja kokouskäytäntöihin. Suunnan kirkastaminen ja
siitä johdettujen henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
jokaiselle sekä niiden aktiivinen seuranta vaikuttavat vahvasti
työhyvinvointiin ja ovat näin koskettaneet vuoden 2015
aikana jokaista gasumlaista.
tapahtuvat muutokset edellyttävät entistä tehokkaampaa
toimintaa ja jatkuvaa henkilöstön osaamisen kehittämistä.
Yhtiö panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja kannustaa
henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen.

HYVÄ TYÖNANTAJA (G4-9, G4-10)

Gasum haluaa olla arvostettu ja haluttu työnantaja. Yhtiö
on niin toimintaympäristönsä kuin liiketoimintojensakin
puolesta suurien muutosten keskellä. Toimintaympäristössä
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Yhtiön liiketoimintayksiköitä ovat maakaasu, biokaasu,
tekniset palvelut ja LNG. Tukitoimintoihin kuuluvat strategia,
järjestelmävastuu, talous, viestintä ja laki- ja henkilöstöasiat.
Liiketoiminnoissa työskentelee yhteensä 221 henkilöä.

Henkilöstöjohtamisen tehtävänä on huolehtia, että yhtiössä
on osaavaa, vastuullista ja motivoitunutta henkilöstöä.
Gasumin ja Skangasin henkilöstömäärä vuoden 2015 lopussa
oli 310, joista naisia oli 88 ja miehiä 222. Henkilöstöstä
vakituisia oli 286 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa oli
24 henkilöä.

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
NAISIA

Henkilöstön määrä työsuhde- ja työaikamuodon mukaan 31.12.

MIEHIÄ

YHTEENSÄ

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Henkilöstön määrä

83

88

186

222

269

310

Vakituisessa työsuhteessa kokoaikaisia

61

76

168

208

229

284

Vakituisessa työsuhteessa osa-aikaisia

5

1

1

1

6

2

Määräaikaisessa työsuhteessa kokoaikaisia

15

9

17

10

32

19

Määräaikaisessa työsuhteessa osa-aikaisia

2

2

0

3

2

5

SUOMI

Henkilöstön määrä maittain sukupuolen mukaan jaoteltuna 31.12.2015

NORJA

RUOTSI

YHTEENSÄ

Naiset

77

10

1

88

Miehet

187

18

17

222

Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin
jaoteltuna sukupuolen ja ikäryhmän mukaisesti
NAISIA

Hallintoelinten kokoonpano 31.12.

MIEHIÄ

YHTEENSÄ

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Johtoryhmä1

3

4

5

7

8

11

Hallitus2

2

2

3

2

5

4

1)

Joista 30–50-vuotiaita 5 (2014: 6) ja yli 50-vuotiaita 6 (2014: 2)

2)

Joista 30–50-vuotiaita 2 (2014: 3) ja yli 50-vuotiaita 2 (2014: 2)

Henkilöstön jakauma 31.12.2015

HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA
HENKILÖSTÖN JAKAUMA (G4-LA12)

Gasum-konsernin johtoryhmässä henkilöstöön liittyvät
asiat esittelee laki- ja henkilöstöasioista vastaava johtaja tai
tarvittaessa henkilöstöpäällikkö. Gasumin hallitukseen ei ole
nimitetty erikseen henkilöstön edustajaa.
Johdon ja henkilöstöryhmien säännöllisiä tapaamisia
järjestetään noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisiin osallistuvat kaikkien henkilöstöryhmien luottamushenkilöt, Gasum
Oy:n ja Gasum Tekniikka Oy:n toimitusjohtajat, laki- ja
henkilöstöasioiden johtaja ja työsuhdeasiantuntija.
Viereisessä graafissa ja yllä olevassa taulukossa on esitetty
hallituksen ja johtoryhmän sekä henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumat. Skangas on mukana näissä luvuissa.

150

122
120

10
79

90

7
60

21
7
14

10
11

Johto

35

Naiset
Miehet
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88
48

<30
30–50
50<

78

39

Työntekijät Toimihenkilöt

Ikä

34

40

72
39

34

14

26

30
0

14

88

Ylemmät
toimihenkilöt
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VAIHTUVUUS (G4-LA1)

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN (G4-LA9)

Lähtövaihtuvuus saadaan laskemalla vuoden aikana työsuhteen päättäneiden vakituisten työntekijöiden lukumäärä
ja vertaamalla sitä vuoden lopun vakinaisen henkilöstön
lukumäärään. Tulovaihtuvuus saadaan laskemalla vuoden
aikana aloittaneiden vakituisten työntekijöiden lukumäärä
ja vertaamalla sitä vuoden lopun vakinaisen henkilöstön
lukumäärään. Gasumin kesäkuussa 2015 myymät tytäryhtiöt
Gasum Paikallisjakelu Oy ja Helsingin Kaupunkikaasu Oy
on huomioitu vaihtuvuusluvuissa. Yhtiöiden henkilöstö
siirtyi myynnin myötä pois Gasumin palveluksesta, ja nosti
osaltaan lähtövaihtuvuuden suuruutta. Skangas on mukana
vaihtuvuutta kuvaavissa luvuissa.
Gasumin lähtövaihtuvuus oli vuonna 2015 9,44 % ja
tulovaihtuvuus 9,79 %.

Gasum panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja
oppimiseen pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Osaamista
ja suorituskykyä kehitetään koulutuksilla ja tehtäväkierroilla. Strategian toimeenpanon varmistamiseksi yhtiön
on toimittava entistä tavoitteellisemmin ja henkilöstön
osaamisen kehittämisen vastata ja ennakoida asiakkaiden
tarpeita. Osaamisen kehittämisen painopistealueita ovat
johtamistaidot, esimiestyö, myyntiosaaminen ja projektiosaaminen. Osaamista ja ammattitaitoa tukeva koulutus sovitaan
vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.
Suurin osa koulutuksista on sisäisiä koulutuksia ja
työssäoppimista, joka on yksi tehokkaimmista tavoistamme
kehittää henkilöstöämme.

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön
vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
NAISIA

Työsuhteiden vaihtuvuus 2015
Suomi
Alkaneet vakituiset työsuhteet
Päättyneet vakituiset työsuhteet

MIEHIÄ

Ruotsi

Norja

Suomi

YHTEENSÄ

Ruotsi

Norja

Suomi

Ruotsi

Norja

5

0

4

14

3

2

19

3

6

10

0

1

11

1

1

21

1

2

1) Vuonna 2015 Gasumiin palkattiin 9 alle 30-vuotiasta, 13 ikäluokkaa 30–50 kuuluvaa ja 6 yli 50-vuotiasta.
2) Vuonna 2015 irtisanoutuneista 1 oli alle 30-vuotias, 11 kuuluu ikäluokkaan 30–50 vuotta ja 12 ikäluokkaan yli 50 vuotta.

Keskimääräiset koulutuspäivät vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin
JOHTO

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT

TOIMIHENKILÖT

TYÖNTEKIJÄT

Naiset

1,1

2,1

0,9

0,0

Miehet

3,9

1,4

0,9

0,8

Henkilöstön keskimääräiset koulutuspäivät 2015
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sesta työntekijäryhmästä. Jäseniä on yhteensä kuusi, joilla
on henkilökohtaiset varajäsenet. Työnantajaa edustaa kaksi
henkilöä. Työsuojelupäällikkö toimii kokouksen esittelijänä.

PALKITSEMINEN SAAVUTUSTEN MUKAISESTI

Henkilöstölle on yhtiössä luotu palkitsemisjärjestelmä, jonka
tarkoituksena on kannustaa kaikkia gasumlaisia toimimaan
ja kehittämään toimintaa yhteisten strategisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Palkitseminen perustuu kaikille yhteisten
strategisten tavoitteiden lisäksi myös henkilökohtaisiin
tavoitteisiin.
Muita kannustimia ovat muun muassa kertapalkkiot,
kunniamerkit ja vuoden gasumlainen -kilpailu.

TYÖOLOIHIN LIITTYVÄT EPÄKOHDAT (G4-LA16)

Vuonna 2015 Gasumilla tai Skangasilla ei ollut työoikeuteen
tms. oikeusasteeseen meneviä tapauksia. Mahdolliset
työoloihin liittyvät epäkohdat raportoidaan pääsääntöisesti
aluehallintovirastoille, ammattiliitoille ja luottamusmiehille.

TYÖEHTOSOPIMUKSET KATTAVAT
KOKO SUOMEN HENKILÖSTÖN (G4-11)

YHTIÖN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Yhdenvertaisuuslaki uudistui vuonna 2015. Lakimuutoksen
myötä työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden
toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon
ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita
noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia
ratkaisuja tehtäessä.
Gasum on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta
omassa toiminnassaan. Yhdenvertaisuussuunnitelma
laaditaan alkuvuodesta 2016 käyttäen hyödyksi Gasumin
toiminnan perustaa, henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa ja
tasa-arvosuunnitelmaa, sekä vuosina 2013 ja 2015 tehtyjä henkilöstötutkimuksia. Yhdenvertaisuuden tilaa ja toteutumista
arvioidaan jatkossa säännöllisesti. Suunnitelma laaditaan
vuoden 2015 viimeisen päivän henkilöstölukujen pohjalta.

Kaikki Gasum-konserniin työsuhteessa olevat henkilöt
Suomessa toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat työehtosopimuksen piirissä. Ylempien toimihenkilöiden (122 henkilöä)
osalta noudatetaan Kemianteollisuuden ja YTN:n välistä
palkkapöytäkirjaa; toimihenkilöiden (88) osalta Kemianteollisuuden ja Ammattiliitto PRO:n välistä työehtosopimusta; ja
työntekijöiden (79) osalta Kemianteollisuuden ja Teollisuusalojen ammattiliiton TEAM:in välistä työehtosopimusta.
TYÖTERVEYTTÄ JA -TURVALLISUUTTA
VALVOVAT TOIMIKUNNAT (G4-LA5)

Gasumin henkilöstö on edustettuna virallisissa henkilöstön
ja johdon yhteisissä työterveyttä ja turvallisuutta valvovissa
toimikunnissa. Työsuojelutoimikunnassa on edustaja jokai-
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TURVALLISUUDEN JA TOIMITUS
VARMUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ
•M
 aakaasun toimitusvarmuus pysyi erinomaisella tasolla vuonna 2015.
Toimittamatta jäänyt energia oli vuositasolla 0,014 GWh, joka on erittäin
alhainen suhteutettuna toimitetun kaasun kokonaismäärään.
•H
 enkilöstölle ja yhteistyökumppaneille kohdennettu turvallisuuden verkkokoulutus otettiin käyttöön vuonna 2015.
•G
 asum kehitti valmiuksia toimia poikkeustilanteissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhtiö järjesti Kouvolassa valmiusharjoituksen yhdessä
Huoltovarmuusorganisaation öljypoolin maakaasujaoston kanssa.

Turvallisuus ja toimitusvarmuus ovat osa gasumlaisten
ammattitaitoa ja osaamista. Kaasun turvallista käyttöä
sekä yritys- ja henkilöturvallisuutta pyritään kehittämään
yhä paremmaksi yhdessä sidosryhmien kanssa. Korkea
toimitusvarmuus ei ole sattumaa vaan tulos sitoutumisesta
yhdistettynä vahvaan osaamiseen. Korkea toimitusvarmuus
edistää yhtiön tarjoaminen palveluiden luotettavuutta.

Käyttöönotetun verkkokoulutuksen ohella jokainen
gasumlainen saa työnsä mukaisen työturvallisuuskoulutuksen. Myös lyhyissä työsuhteissa olevat kesäharjoittelijat
osallistuvat koulutuksiin.
TURVALLISUUSLOUNAS

Gasum otti vuoden 2015 aikana käyttöön turvallisuuslounaat,
joiden avulla henkilöstöä muistutetaan jokaisesta tapaturmattomasta kuukaudesta ja saavutetusta hyvästä turvallisuuskehityksestä. Yhteinen tilaisuus on tapa luoda positiivista
turvallisuuskulttuuria muistuttamalla onnistumisista.

TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN

Gasum kehittää turvallisuuskulttuuria suunnitelmallisesti ja
pitkäjänteisesti. Turvallisuus on toimintamme yksi keskeinen
kivijalka, jonka päälle rakennamme toiminnan. Tavoitteena
on, että omassa toiminnassamme ja luonnonkaasujen loppukäytössä ei tapahdu vaurioita, onnettomuuksia tai tapaturmia.
Yhtiön turvallisuuskulttuuri on ennakoiva, tunnistava, oppiva
ja periksi antamaton. Tuloksia saavutamme yhdessä.
Gasum on turvallinen työpaikka ja kaasualan turvallisuus
on pysynyt korkealla tasolla. Yhtiö edistää toimitusketjun
turvallisuutta omalla esimerkillämme ja sidosryhmäyhteistyön avulla. Yhtiön maineen, toimittamiemme palveluiden ja
tuotteiden sekä uskottavan toiminnan takaamiseksi teemme
työtä kokonaisturvallisuuden edistämiseksi. Vaadimme
yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme vastaavaa
turvallisuustasoa. Edellytämme tätä yhteistyösopimuksissamme.

AVOINTA TURVALLISUUSRAPORTOINTIA

Yhtiö raportoi turvallisuusasioista avoimesti koko henkilöstölle intranetin turvallisuusosion kautta. Ajankohtaisista
turvallisuusasioista viestitään säännöllisesti ilmestyvällä
turvallisuustiedotteella.
Turvallisuuden edistäminen on keskeistä Gasumilla.
Turvallisuus on nostettu osaksi strategiaa ja on yksi strategisista tavoitteista. Konsernin johtoryhmälle raportoidaan
kuukausittain turvallisuuden kehittymisestä yhtiössä.
ENNAKOIVAA TURVALLISUUSHAVAINNOINTIA

Gasumin koko henkilöstö käyttää TAVA-järjestelmää, jolla
voidaan välttää ennakoivasti mahdollisia työturvallisuushaasteita, vaaratilanteita ja riskejä. Koko henkilöstö kirjaa
järjestelmään turvallisuushavaintoja. Tarkan analyysin avulla
pyritään ennaltaehkäisemään vastaavia tapahtumia tulevaisuudessa ja kehittämään toimintaa.
Turvallisuushavainnointi on keskeisessä asemassa
erityisesti etsittäessä turvallisuutta parantavia toimintatapoja
ja kehityskohteita. Tavoitteenamme on parantaa havaintojen
laadullisia ominaisuuksia ja saada merkittävä määrä turvallisuushavaintoja. Erityisesti olemme pyrkineet suuntaamaan
turvallisuushavainnointia siten, että tunnistamme ennaltaehkäiseviä ja korjaavia konkreettisia toimenpiteitä. Vuoden 2015
aikana tehtiin 260 havaintoa, joiden perusteella tehtiin 76
ennaltaehkäisevää tai korjaavaa toimenpidettä.
Teemme yhteistyötä sidosryhmien ja konserniyhtiöidemme kanssa löytääksemme yhdessä parhaat sovellettavat

UUSI VERKKOKOULUTUS KÄYTTÖÖN

Yhtiö otti käyttöönsä henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille
kohdennetun turvallisuuden verkkokoulutuskokonaisuuden.
Koulutus suoritetaan verkkokoulutusympäristössä ja oppijalle
parhaiten sopivana ajankohtana. Jokainen gasumlainen on
suorittanut kurssin. Viestimme kurssin avulla Gasumin
tavasta toimia sekä korostamme turvallisuusasenteita.
Tulemme hyödyntämään turvallisuuden verkkokoulutusta
myös yhteistyökumppaneidemme turvallisuuskoulutuksissa.
Koulutuksen avulla kaasuun ja yhtiön toimintaan liittyvää
turvallisuustietämystä ja -osaamista pystytään lisäämään.
Turvallisuuden verkkokurssin suorittaja ymmärtää kurssin
käytyään oman käyttäytymisen merkityksen turvallisuuden
toteutumisessa ja että meillä jokaisella on oma roolimme ja
vastuumme turvallisuustyössä.
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turvallisuuskäytännöt, jotka otamme konsernin laajuisesti
käyttöön.

Tapaturmat tyypeittäin (kpl)
TYÖTERVEYS JA
–TURVALLISUUS GASUMILLA 2015 (G4-LA6)

7

Gasumin kunnianhimoista turvallisuustavoitetta, nolla
tapaturmaa, ei saavutettu 2015. Vuonna 2015 työpaikalla
tapahtuneita työtapaturmia sattui 7 kpl (2014: 11 kpl),
joista 3 johti vähintään yhden päivän sairauslomaan. Kaikki
tapaturmat ja vaaratilanteet tutkittiin. Poissaoloon johtaneista
tapaturmista mikään ei ollut luokitukseltaan vakava. Paransimme turvallisuutta edellisestä vuodesta ja kehityssuunta on
positiivinen. Poissaolotaajuus säilyi matalana 2,7 prosentissa
(2014: 2,9 %).

6

6

5

5

4

4

4
3

3

2

2
1
0
2013

2014

2015

Nollatapaturmat
Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot
ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna sukupuolen mukaan
NAISET

MIEHET

YHTEENSÄ

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Poissaolopäivät raportointijaksolla
(sairaus- ja tapaturmapoissaolot)

587

428

1 381

1 373

1 968

1 801

Poissaolotaajuus

3.2

2.3

2.8

2.9

2.9

2.7

Työtapaturmat raportointijaksolla

2

1

9

6

11

7

Tapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät
raportointijaksolla

2

3

256

308

258

311

Tapaturmataajuus (milj. työtuntia kohti)

16.1

8.6

27.5

18.9

24.3

16.1

Tapaturmapoissaolotaajuus

0.01

0.02

0.52

0.65

0.39

0.47

Ammattitautitaajuus

0

0

0

0

0

0

Työperäiset kuolemat

0

0

0

0

0

0

Poissaolotaajuus =

Tapaturmataajuus =

Poissaolopäivien lukumäärä raportointijaksolla
Teoreettiset työpäivät raportointijaksolla
Työtapaturmien lukumäärä raporotintijaksolla
Kokonaistunnit raportointijaksolla
Poissaolopäivien (työtapaturma) lukumäärä raportointijaksolla

Tapaturmapoissaolotaajuus =
Teoreettiset työpäivät raportointijaksolla
Ammattitautitaajuus =

Ammattitautitapausten lukumäärä
Kokonaistunnit raportointijaksolla
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ja omaksuttujen taitojen harjoittelu kulkevat käsi kädessä.
Mahdolliset maakaasuun liittyvät häiriötilanteet on lisäksi
huomioitu Huoltovarmuusorganisaation ohjeistuksissa, joilla
varmistetaan toimintamallit koko kaasujärjestelmän häiriö- ja
poikkeustilanteissa.

TOIMITUSVARMUUS ERINOMAISELLA TASOLLA

Maakaasun toimitusvarmuus pysyi erinomaisella tasolla
vuonna 2015. Suunnittelemattomia toimituskatkoja oli vain
yksi. Toimittamatta jäänyt energia oli vuositasolla 0,014
GWh, joka on erittäin alhainen suhteutettuna toimitetun
kaasun kokonaismäärään. Toimittamatta jäänyt energia
vastaa toimitetusta kaasumäärästä 0,00005 %. Vuoden aikana
toteutettiin muutamia suunniteltuja verkostoon liittyviä
muutostöitä, joiden osalta vaikutukset kaasutoimituksiin oli
sovittu ja tiedossa ennakolta niiden tahojen osalta, joihin työt
vaikuttivat.
Gasum arvioi toimitusvarmuuteen vaikuttavat tapahtumat,
kuten laitteiden vikaantumisen, ja analysoi toimituskatkojen
uhkatilanteet välttääkseen niiden kehittymisen todellisiksi
toimituskatkotilanteiksi. Toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi
yhtiöllä on keskeinen ammattiosaaminen ja toimintamallit
poikkeustilanteiden ratkaisemiseksi.

VALMIUSHARJOITUS YHTEISTYÖSSÄ
SIDOSRYHMIEN KANSSA

Gasum kehittää valmiuksia toimia poikkeustilanteissa
yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhtiö järjesti 28. lokakuuta
2015 Kouvolassa valmiusharjoituksen yhdessä Huoltovarmuusorganisaation öljypoolin maakaasujaoston kanssa.
Harjoituksen pääaihe oli Euroopan Unionin toimitusvarmuusasetuksen mukaiset toimet kaasun saannin turvaamiseksi.
Harjoituksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota suojattuihin
asiakkaisiin eli kuluttaja-asiakkaisiin sekä osapuolten
väliseen viestintään.
Harjoitukseen osallistui 56 edustajaa Työ- ja elinkeinoministeriöstä, Huoltovarmuusorganisaatiosta, Turvallisuus- ja
kemikaalivirastosta, Fingridiltä, Suomen Kaasuyhdistyksestä, Öljy- ja Biopolttoaineala ry:stä, puolustusvoimista,
Kymenlaakson pelastuslaitokselta, kaasunjakeluyhtiöistä ja
Gasumilta. Luokkaharjoituksena pidetty tilaisuus muodostui
korkeatasoisista esityksistä ja keskustelusta.
Kouvolan harjoitus saavutti asetetut tavoitteet ja harjoitukseen osallistuivat lähes kaikki Suomen kaasunjakeluyhtiöt.
Harjoitus keräsi yhteen alan keskeisiä toimijoita ja vahvisti
vuoropuhelua organisaatioiden välillä. Harjoituksen johtopäätökset käsitellään ja valmiusasioiden kehittämistä jatketaan
Huoltovarmuusorganisaation öljypoolin alaisessa maakaasujaostossa ja Gasumin järjestelmävastuutoiminnossa.

POIKKEUSTILANTEISIIN VARAUTUMINEN

Gasum on varautunut poikkeustilanteisiin myös normaalin
työajan ulkopuolella niin henkilöresurssien kuin välineistönkin osalta. Yhtiön ympäri vuorokauden miehitetty
keskusvalvomo tukenaan päivystysjärjestelyt sekä poikkeustilanteiden resursointi takaavat poikkeustilanteiden hallinnan.
Teknisten järjestelmien rakenteissa ja käytössä on huomioitu
kattavasti normaalista poikkeavat haasteet. Toiminnan ja
kriisiviestinnän ohjeistukset ja käytännöt tukevat toimintaan
varautumisessa ja tilanteen hallintaa.
Jatkuva kouluttautuminen ammatillisesti sekä säännölliset harjoitukset luovat perustan poikkeustilanteiden
hallinnalle. Kouluttautuminen, osaaminen, ammattitaito
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ELINKAARENAIKAISTEN
VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN
•G
 asum kehitti CLIC Innovation Oy:n ympäristönmittaus ja monitorointiohjelmassa (MMEA) putkikaasun elinkaarimallin yhteistyössä Suomen
Ympäristökeskuksen kanssa.
•V
 uoden 2015 aikana Gasum on kartoittanut ja mitannut maakaasun siirtoverkoston hajametaanipäästöjä ja merkittävimmille vuotokohteille on tehty
korjaussuunnitelma.
•G
 asum liittyi Vihreät valinnat -hankintaverkoston jäseneksi.

Yhtiö pitää tärkeänä ymmärtää vaikutuksensa ympäristöön ja
yhteiskuntaan. Toimitusketjun tehokkuus sekä vaikutukset,
toimittajien vastuullisuus ja tuotteiden käytön vaikutukset
ovat vastuullisuuden osalta merkittäviä asioita.

Gasumin jalostettu biokaasu täyttää kestävyyskriteerivaatimukset liikennekäytössä, koska yhtiön tuottama
biokaasu tuotetaan jätteistä ja se täyttää laissa asetetun 35
prosentin kasvihuonekaasupäästövähenemän verrattuna
fossiilisiin polttoaineisiin. Gasumin jalostetun biokaasun
kasvihuonekaasupäästövähenemä vaihtelee 60–85 prosentin
välillä laitoksesta riippuen. Gasum jalostaa kaasua Lahden ja
Suomenojan biokaasulaitoksilla kestävyyskriteerit täyttävää
biokaasua, jonka määrä vuonna 2015 oli yhteensä 69 GWh.
Gasum osti kestävyyskriteerit täyttävää jalostettua biokaasua
7 GWh vuonna 2015 ja syötti sen maakaasuverkkoon
Kouvolassa.

BIOKAASUN KESTÄVYYSJÄRJESTELMÄÄN MUKAAN MYÖS
NESTEYTETTY BIOKAASU (G4-OG14)

Gasum sai syksyllä 2014 Energiavirastolta hyväksynnän
toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmästä seuraavalle
viisivuotiskaudelle. Kestävyysjärjestelmä perustuu Euroopan
Unionin RES-direktiiviin (2009/28/EY) sekä lakiin biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013).
Gasumin kestävyysjärjestelmä koskee biometaania, joka
luovutetaan kulutukseen liikennepolttoaineeksi. Kestävyysjärjestelmässä todetaan raaka-aineiden alkuperäkriteerien täyttyminen ja biokaasulle lasketaan päästövähenemä verrattuna
fossiilisiin polttoaineisiin. Käytetyn kaasun tuotantolaitos ja
-ajankohta on jäljitettävissä sertifikaattijärjestelmän kautta.
Yhtiö voi antaa biopolttoaine-eristä kestävyystodistuksen
osoituksena siitä, että ne täyttävät kestävyyskriteerit. Lisäksi
Gasumin tulee vuosittain antaa Energiavirastolle selvitys
edellisen kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamiensa
biopolttoaine-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista. Kestävyysjärjestelmää laajennettiin vuonna
2015 koskemaan myös biokaasun nesteytystä. Nesteytettyä
biokaasua (LBG) on toimitettu asiakkaille Ruotsiin vuoden
2015 aikana.

KAIKILLA TUOTTEILLA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA
KARTOITTAVAT ELINKAARIMALLIT

Vuonna 2015 Gasum kehitti CLIC Innovation Oy:n (entinen
CLEEN Oy) ympäristönmittaus ja monitorointiohjelmassa
(MMEA) putkikaasun elinkaarimallin yhteistyössä Suomen
Ympäristökeskuksen kanssa. Mallin avulla yhtiö täydentää
aiemmissa tutkimuksissa tuotettuja tietoja Suomessa
käytettävän putkikaasun koko elinkaaren aikana syntyvistä
ympäristövaikutuksista. Hanke on osa vuosina 2010–2015
toteutettua projektia, jonka tuloksena Gasumilla on käytössä
kaikille tuotteilleen eli maakaasulle, biokaasulle sekä LNG:lle
ympäristövaikutuksia kartoittavat elinkaarimallit. Malleja
voidaan hyödyntää liiketoiminnoissa, myynnin tukena,
ympäristöraportoinnissa ja -viestinnässä sekä vastuullisen
toiminnan suunnittelussa.
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Organisaation oma energiankulutus
2014

2015

189

121,6

Uusiutuvan polttoaineen kulutus (biokaasu)

2

1,8

Sähkön kulutus

7

8,6

Kaukolämmön kulutus

0

25,5*

Myyty lämpö

4

5,1

Myyty sähkö

0,4

0,1

Kokonaisenergian kulutus

194

152,2

ENERGIAN KULUTUKSET (GWh)
Fossiilisen polttoaineen kulutus

*Tarkennettu paineenvähennysasemien kaukolämmön kulutuksen raportointia

ENERGIAHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA
ENERGIANKULUTUS (G4-EN3)

Polttoaineen kulutus (GWh)

Gasumin energia-asioiden pääpainopiste vuonna 2015 oli
energianhallintajärjestelmän rakentaminen, ja yhtiö sai
marraskuussa sertifikaatin ISO 50001 -standardin mukaisesta
energiahallintajärjestelmästä. Järjestelmän avulla yhtiö
täyttää energiatehokkuuslain (1429/2014) vaatimukset
suurten yritysten pakollisista energiakatselmuksista ja
kehittää jatkuvasti toimintojen, tuotteiden ja palveluiden
energiatehokkuutta. Järjestelmä myös tukee yhtiön toimia,
joilla entisestään lievennetään ja ehkäistään toiminnan
haitallisia ympäristövaikutuksia, nostetaan energiatehokkuus
keskeiseksi liiketoiminnassa sekä viestitään sidosryhmille
vastuullisuudesta energia- ja ympäristöasioissa.
Energiakatselmus tarkoittaa säännöllisesti tehtävää
energiatehokkuustyötä, joka tuottaa jatkuvasti uusia energiatehokkuustoimenpiteitä. Gasumin energiapäämäärä on:
saavutamme, ylläpidämme ja pyrimme jatkuvasti parantamaan hyvää energiatehokkuustasoamme kaikessa toiminnassamme. Gasum asettaa vuosittain energiahallintajärjestelmän
sisäiset tavoitteet, suorittaa energiatehokkuustoimenpiteitä
ja seuraa energiankulutusta energiatehokkuusindikaattorien
avulla. Energiahallintajärjestelmä arvioidaan sisäisesti ja
ulkopuolisen tahon toimesta vuosittain. Lisäksi yhtiö on
sitoutunut elinkeinoelämän vapaaehtoiseen energiavaltaisen
teollisuuden energiatehokkuussopimukseen ja raportoi
energiatehokkuudestaan ja energian kulutuksestaan vuosittain
energiatehokkuussopimuksen mukaisesti Motivalle.
Gasumin kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 548 TJ
(2014: 697 TJ) eli 152,2 GWh. Fossiilisten polttoaineiden
kulutus oli 438 TJ (2014: 681 TJ) eli 121,6 GWh. ja uusiutuvien polttoaineen eli biokaasun kulutus 6 TJ (2014: 6 TJ) eli
1,8 GWh. Suurin osa energiankulutuksesta on maakaasun
käyttöä kompressoriasemilla, lämpölaitoksissa, siirtoverkostossa ja kiinteistöissä. Yhtiön biokaasun kulutus muodostuu
autoilusta, koska Gasum on sitoutunut käyttämään biokaasua
yhtiön huolto- ja henkilöstön työsuhdeautoissa. Maakaasun
kulutus pieneni pääsääntöisesti kompressoriasemien aiempaa
vähäisemmän käytön takia, koska maakaasun siirretty määrä
pieneni vuonna 2015. Sähkön osuus kokonaisenergianku-
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lutuksesta on polttoaineen kulutusta vähäisempi. Sähkönkulutus kuitenkin nousi edellisvuodesta, koska Gasumin
investoima biokaasun jalostuslaitos Lahdessa oli koko vuoden
tuotannossa.
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SUORAT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT (G4-EN15)

Gasumin yritysvastuun tavoitteena on vähentää metaanipäästöjä 30 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Tavoite saavutettiin jo vuonna 2014, mutta toimenpiteitä
metaanipäästöjen vähentämiseksi tehdään edelleen.
Metaanipäästöjä syntyi vuonna 2015 vähemmän kuin
vuotta aiemmin eli 827 t (2014: 979 t). Metaanipäästöjä syntyy
yhtiössä pääsääntöisesti siirtoverkostossa, kompressoriasemilla sekä vähäisiä määriä biokaasun jalostuslaitoksissa.
Siirtoverkoston osalta putkiston muutostöissä metaanipäästöt
on minimoitu käyttämällä kaasu mahdollisimman pitkälti
asiakkaan prosessiin ja vain putkiston matala loppupaine on
ulospuhallettu.
Siirtoverkoston metaanipäästöt nousivat vajaalla 200 tonnilla hajametaanipäästöjen kartoittamisen ja mittaamisen
sekä kaasuputken korjauksen vuoksi. Yhtiö on kartoittanut ja
mitannut vuoden 2015 aikana maakaasun siirtoverkoston hajametaanipäästöjä ja saanut niille määrällisen arvion (120 t).
Luku sisältyy metaani- ja kasvihuonekaasupäästöihin.
Maakaasun siirtoverkostolle on tehty korjaussuunnitelma
kartoituksen pohjalta, jonka systemaattinen toteuttaminen
aloitetaan vuonna 2016. Siirtoverkoston metaanipäästöjä
nosti toukokuussa suunniteltu maakaasuputken korjaus,
jolloin turvallisuussyiden takia korjattava putkistoväli
tyhjennettiin. Kyseinen korjausoperaatio nosti toukokuun
siirtoverkoston metaanipäästöt 69 tonniin, kun normaalitaso
on alle 10 tonnia.
Gasum Paikallisjakelu Oy:n jakeluverkoston metaanipäästöt ovat mukana luvuissa ensimmäisen vuosipuoliskon ajalta,
jolloin yhtiö oli Gasumin omistuksessa. Metaanin GWP- eli
ilmaston lämmityspotentiaalin kertoimena on käytetty lukua
28 IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change)
viidennen tutkimusraportin mukaisesti.
Gasumin kasvihuonekaasupäästöt koostuvat metaanin
lisäksi hiilidioksidista. Suorat kasvihuonekaasupäästöt
vuonna 2015 olivat 47 229 t CO2-ekv. (2014: 59 378 t CO2ekv.). Hiilidioksidipäästöt syntyvät lämpöliiketoiminnan,
kompressoriasemien, paineenvähennysasemien ja kiinteistöjen maakaasun käytöstä. Maakaasun siirtämiseen putkistossa
tarvitaan kaasuverkoston paineenkorottamiseksi maakaasulla
toimivia kompressoriasemia, joita on Imatralla, Kouvolassa ja
Mäntsälässä.
Kasvihuonekaasupäästöt kuvastavat öljy- ja kaasualan
ohjeiston mukaisen Gasumin operatiivisen toiminnan suoria
kasvihuonekaasupäästöjä. Skangasin päästöjä ei ole mukana.
Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät pääsääntöisesti kompressoriasemien aiempaa vähäisemmän käytön takia, koska
maakaasun siirretty määrä pieneni vuonna 2015. Gasumin
biokaasuautoilun biogeeniset hiilidioksidipäästöt olivat
352 t CO2-ekv.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv.)
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*Gasum paikallisjakeluverkoston metaanipäästöt ilmoitettu
vuoden ensimmäiseltä puoliskolta eli ajalta jolloin kuuluivat
Gasum-konserniin.
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ensimmäiseltä puoliskolta eli ajalta jolloin kuuluivat Gasum-konserniin.

Typen oksidit (t)
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MUUT PÄÄSTÖT ILMAAN (G4-EN21)
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Maa- tai biokaasun poltosta ei synny hiukkas- eikä rikkidioksidipäästöjä. Typen oksidien määrä vuonna 2015 oli 22 t
(2014: 37 t). Suurimmat typen oksidien päästöt muodostuvat
kompressoriasemilla, siirtoverkoston paineenvähennysasemilla ja lämpölaitoksilla. Gasum pyrkii kompressorien
ajomallissa suosimaan matalapäästöisiä yksiköitä.
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Hiilijalanjälki 2015
Gasumin oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt
Kokonaismetaanipäästöt*
23 150 t CO2ekv.
Lämpölaitosten
CO2päästöt 15 497 t CO2ekv.
Kompressoriasemien
CO2päästöt 5 231 t CO2ekv.

YHTEENSÄ
47 229 t CO2ekv.

Paineenvähennysasemien
CO2päästöt 2 769 t CO2ekv.
Maakaasun oman käytön
CO2päästöt 583 t CO2ekv.

*Gasum paikallisjakeluverkoston metaanipäästöt
ilmoitettu vuoden ensimmäiseltä puoliskolta.

Gasumin käyttämä vesi tulee kaikki kunnallisista vesilaitoksista. Veden käyttö jaotellaan prosessien käyttämään
jäähdytys- ja prosessiveteen sekä kiinteistöissä kulutettavaan
talousveteen. Gasumin koko konsernin veden kulutus oli
20 490 m3 (2014: 28 400 m3).
Mäntsälän kompressoriasemalla analysoidaan kesällä
voimaan astuneen ympäristöluvan mukaisesti harmaavesijärjestelmän maasuodattimen puhdistuskykyä vuosittain
ja selvitetään piha-alueen öljyisten vesien käsittelyyn uutta
öljynerotinta.

JÄTTEET JA VEDEN KULUTUS (G4-EN8, G4-EN23)

Gasumin jätemäärä vuonna 2015 oli 94 t (2014: 141 t) ja
suurimmat jäte-erät olivat kompressoriasemien prosessijätteet,
kuten öljyinen vesi, maakaasun öljyjäte sekä umpikaivoliete.
Vaarallisia jätteitä syntyi 9 t ja tavanomaisia 85 t. Gasumin
Kouvolan toimipisteessä aloitettiin biojätteen erilliskeräys
keväällä 2015, koska raaka-aine haluttiin käyttää biokaasun
valmistukseen. Jätteet pyritään käsittelemään jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti sekä paikallisten jätehuoltomääräysten
mukaisesti. Kaikkia jätejakeita ei kuitenkaan pystytä hyötykäyttämään vaan osa menee esimerkiksi polttoon tai loppusijoitukseen. Gasum hoitaa maahantuomiensa pakkausten
kierrättämisen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kautta.

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti
Kokonaisvedenotto lähteittäin

2013

2014

2015

146

141

94

joista tavanomaista jätettä

116

100

85

vaarallista jätettä

30

41

9

Kunnallisen veden kulutus (m2)

25 800

28 400

20 490

prosessi- ja jäädytysvesi

21 900

24 100

16 840

3 900

4 300

3 650

JÄTTEET JA VEDEN KULUTUS
Jätteet (t)

talousvesi
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huomattavasti pienemmät kuin muilla fossiilisilla polttoaineilla. Lisäksi päästöjä vähentää maakaasulla saavutettava
korkea hyötysuhde sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT SAKOT JA SANKTIOT SEKÄ
EPÄKOHDAT (G4-EN29, G4-EN34)

Gasum ja Skangas eivät ole saaneet sakkoja tai ei-rahallisia
sanktiota vuonna 2015.
Gasum vastaanottaa ympäristöön liittyviä palautteita
internet-sivujensa kautta ja asiakaspalvelu käsittelee tiedot
CRM-järjestelmässä ja ohjaa kyselyt tarvittaessa eteenpäin.
Vuonna 2015 yhtiö ei vastaanottanut yhtään ympäristöön
liittyvää palautetta. Skangasin osalta Svean hovioikeus
käsitteli ja hylkäsi yhden valituksen koskien suunniteltua
Gävlen LNG-terminaalia.
Gasum ja Skangas keräävät ympäristöhavaintoja henkilökunnalta sisäisten tapaturma- ja vaaratilannejärjestelmien
kautta. Ympäristöön liittyviä havaintoja tuli yhteensä 36 kpl
vuonna 2015. Ympäristöhavainnot luokitellaan ja havainnot
ohjataan vastuuhenkilöille toimenpiteiden toteuttamiseksi.
Vuoden 2015 sisäiset ympäristöhavainnot koskivat ilmapäästöjä, energiatehokkuutta, kestävyysjärjestelmää, kemikaaleja ja
jätteiden käsittelyä.

TOIMITTAJIEN VASTUULLISUUS

Gasum-konserni noudattaa avoimuuden, läpinäkyvyyden
ja syrjimättömyyden periaatteita suhteessa toimittajiin ja
muihin sidosryhmiin. Odotamme toimittajiltamme samojen
periaatteiden ja sääntöjen noudattamista, jotka ohjaavat
omaa toimintaamme. Toiminnassamme olemme sitoutuneet
noudattamaan lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä
laatu-, ympäristö-, energiahallinta- ja turvallisuusjärjestelmien
vaatimuksia täysimääräisesti.
Vuonna 2015 Gasum liittyi Ympäristömerkinnän Vihreät
valinnat -hankintaverkostoon ja pyrimme näin mahdollisuuksien mukaan kartoittamaan ja suosimaan ympäristömerkittyjä
tuotteita. Toiminnanohjaus- ja dokumenttienhallintajärjestelmät tukevat vastuullista toimintaamme, kun toimittajatietolomakkeet, tilaajavastuuraportit, materiaalien ainestodistukset
ja käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät järjestelmistä.
Arvioimalla aina uuden hankinnan yhteydessä toimittajia,
takaamme että yhteistyö toimittajien kanssa on asetettujen
periaatteidemme mukaista.

POLTTOAINEIDEN KÄYTÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

Maakaasun alhaisen hiilipitoisuuden ja suuren vetypitoisuuden ansiosta poltettaessa syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat

Hiilidioksidipäästöt (t/TJ)

75,8

93,3

55,0

CO2 t/TJ

CO2 t/TJ

MAAKAASU

ÖLJY*

KIVIHIILI

CO2 t/TJ

104,0
CO2 t/TJ

56,1

CO2 t/TJ

TURVE**

* Öljytuotteiden päästökertoimien keskiarvo
** Jyrsin- ja palaturpeen päästökertoimien keskiarvo
*** Biopolttoaine, jonka hiilidioksidipäästöjä ei lasketa Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästömäärään eikä huomioida päästökaupassa
Lähde: Tilastokeskus: Polttoaineluokitus 2015.
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Selvityksessä keskityttiin erityisesti arvioimaan maakaasun
toimitusketjun aikana vapautuvia ilmapäästöjä. Kuvassa
on esitetty toimitusketjun eri toiminnoissa muodostuvat
ilmapäästöt. Toimitusketjun kasvihuonekaasupäästöjä on
onnistuttu pienentämään vuoden 2012 tasosta energiansäästötoimenpiteiden ja ympäristöohjelmien avulla 12 % siirrettyä
energiayksikköä kohti.
Kun huomioidaan maakaasun koko elinkaari, kasvihuonekaasupäästöistä 87,5 % aiheutuu maakaasun käytössä, 12,2 %
toiminnoissa Venäjällä ja 0,3 % Gasumin omassa siirrossa
Suomessa. Metaanipäästöjen osuus siirretystä maakaasumäärästä on korkeapainesiirron osalta noin 0,4 %. Osuus on
selvästi alle 2,8 %:n tason, jota pidetään raja-arvona sille, että
maakaasu pysyy ilmastovaikutuksiltaan edullisempana kuin
kivihiili.

MAAKAASUN TOIMITUSKETJUN
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET SELVITETTIIN

Yhtenä Gasumin yritysvastuutavoitteena on olla selvillä
kaasun toimitusketjun aikaisista ympäristövaikutuksista
ja pyrkiä vähentämään niitä. Sen vuoksi on tärkeää tietää
ja ymmärtää, millaisia ympäristövaikutuksia maakaasun
toimitusketjussa ilmenee. Gasum teetti syksyllä 2015 Neste
Jacobs Oy:llä 2014 vuoden tietoihin perustuvan selvityksen
Suomeen Venäjältä tuodun maakaasun toimitusketjun
ympäristövaikutuksista. Aikaisempi vastaava selvitys perustui
vuoden 2012 tietoihin.
Maakaasun hiilidioksidipäästökerroin on muita fossiilisia
polttoaineita alhaisempi, ja on sen vuoksi ilmaston kannalta
parempi vaihtoehto. Metaani on voimakas kasvihuonekaasu,
ja tästä johtuen maakaasun toimitusketjun aikana tapahtuvat
mahdolliset metaanipäästöt saattavat heikentää maakaasun
käytön ilmastohyötyä.

Venäjältä Suomeen tuodun maakaasun toimitusketjun ilmapäästöt

YAMAL

TUOTANTO
Energia: 77 608 t CO2

SUOMI

PAINEENVÄHENNYS
SUOMESSA
Energia: 3 227 t CO2
5,9 t NOx
Päästöt: CH4 sisältyy siirtoon

MUUT PÄÄSTÖT
Hiilivedyt: 9 649 t CH4
Hiilidioksidi: 3 773 t CO2
Typenoksidit: 2 160 t NOx
Rikkioksidi: 1 996 t SO2

KOMPRIMOINTI
SUOMESSA
Energia: 11 157 t CO2
19,6 t NOx
Päästöt: 109 t CH4

SIIRTO JA KOMPRIMOINTI
Energia: 449 221 t CO2

SIIRTO SUOMESSA
Päästöt: 50 t CH4

1.

VENÄJÄ

VIRO
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URENGOY

YAMBURG

R iskien h allinta

KOKONAISVALTAINEN
RISKIENHALLINTA
•R
 iskienhallinnan tavoitteena on turvata arvon luominen yhtiössä
pitkällä tähtäimellä.
•Y
 htiön riskienhallintamenetelmät ja toimintamallit päätettiin uudistaa
vuonna 2016.

Gasumin maakaasun hankintasopimuksen mukainen
hinta on sidottu indekseihin. Näitä indeksejä olivat vuonna
2015 raskaan polttoöljyn hinta HFO1S, Suomen energiamarkkinoita kuvaava Tilastokeskuksen julkaisema indeksi E40
sekä hiilen hintaa kuvaava hinta. Vuoden 2016 toukokuussa
käyttöön tulevat uudet hintaindeksit raakaöljyn hinta Brent,
kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksi D35 ja
kivihiilen hinta API2. Indeksit lasketaan kuukausittain ja
niihin sovelletaan kuuden kuukauden keskiarvoja. Maakaasun myyntihintoihin sovelletaan samoja indeksejä kuin
hankintaan, jolloin hinnalle syntyy luonnollinen suoja.
Merkittäviä riskejä kohdistuu myös yhtiön kehittämiin
uusiin liiketoimintoihin varsinkin LNG:n, biokaasuun ja
kaasun liikennekäyttöön. Energiatoimialalle ovat tyypillisiä
merkittävät alkuinvestoinnit, joiden kannattavuutta on vaikea
ennakoida tarkasti ennen liiketoiminnan käynnistymistä ja
vakiintumista.
Maakaasun toimitushäiriöihin on varauduttu varapolttoainejärjestelyillä. Siirtojärjestelmän toimivuutta seurataan ja
parannetaan uudistamalla ja rakentamalla tarvittaessa lisää
verkostoa pitkän tähtäyksen suunnitelman mukaisesti.
Energiavirasto valvoo sekä maakaasun verkkoliiketoimintaa että energiakauppaa. Muutokset suomalaisessa tai
eurooppalaisessa regulaatiossa voivat aiheuttaa kielteisiä tai
myönteisiä vaikutuksia yhtiön taloudelliseen asemaan tai
mahdollisuuksiin toteuttaa maakaasumarkkinoiden kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Suomalaisessa regulaatiossa
uudistettiin vuoden 2015 aikana kaasun verkkotoiminnan
sääntely seuraavaa kahdeksaa vuotta varten (2016–2023),
jonka laadintaan Gasum osallistui aktiivisella vuoropuhelulla
ja lausunnoilla.

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ON
AJATTELUMALLI JA TOIMINTATAPA

Työhön liittyviä päätöksiä tehdessään jokainen gasumlainen
toteuttaa päivittäin riskienhallintaa tunnistaessaan ja arvioidessaan riskejä, jotka yhtiössä on määritelty tavoitteeseen
liittyväksi epävarmuudeksi. Tämä toimintaympäristöömme ja
päätöksentekoon sisältyvä epävarmuus sisältää sekä mahdollisuuksia että uhkia.
Menestyäksemme tulevaisuudessa haastavalla energiakentällä ja saavuttaaksemme yhtiönä ja yksilöinä tavoitteemme,
yhtiössä kehitetään riskienhallintaa kokonaisvaltaisesti.
Se tarkoittaa, että riskienhallintaan liittyviä toimintatapoja
ja kulttuuria yhtenäistetään jatkuvasti osa-aluekohtaisesti
kaikilla organisaatiotasoilla.
Gasumin riskienhallintapolitiikka kuvaa hallintoneuvoston hyväksymät riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet.
Riskienhallintapolitiikan sovellutusohje määrittelee riskienhallinnan soveltamisperiaatteet Gasumissa. Se kuvaa yhtiön
riskienhallinnan viitekehyksen, eli riskienhallinnan prosessit,
riskinoton suuntaviivat, vastuut ja soveltamisen. Sitä
soveltamalla voidaan mahdollisimman yhtenäisesti tunnistaa,
arvioida ja suunnitella riskien käsittelytoimenpiteitä.
Riskit arvioidaan säännöllisesti vähintään vuosittain
vuoden ja viiden vuoden perspektiivillä. Kartoituksessa
arvioidaan maksimimenetykset, odotusarvot ja todennäköisyydet. Jokaisen riskin kohdalla arvioidaan myös maineriskin
mahdollisuus. Vuoden 2016 aikana tavoitteena on uudistaa
riskienhallintamenetelmät ja toimintamallit.
LIIKETOIMINNAN RISKIT

Gasumin liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa
energiamarkkinoihin ja polttoaineiden hintakehitykseen
liittyvät riskit, maakaasun saatavuuteen, siirtojärjestelmän
toimivuuteen, liiketoiminnan sääntelyyn, turvallisuuteen
sekä ympäristövaikutuksiin liittyvät riskit. Tuloksen kannalta
merkittävimmät riskit liittyvät polttoaineiden hintakehitykseen ja liiketoiminnan sääntelyyn.
Muita liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat
markkinariski (sisältäen korkoriskin) ja luottoriski. Konsernin
rahoitusriskejä hallinnoi konsernin talousyksikkö yhdessä
strategiayksikön ja liiketoimintojen kanssa. Yhtiön liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti
tarvetta hankkia rahoitusta. Luottoihin liittyvää korkoriskiä
pyritään minimoimaan suojaamalla korot johdannaisilla.

(G4-14)
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R iskien h allinta

Riskit ja niiden hallinta taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun alueilla
RISKIN KUVAUS

SEURAUS

GASUMIN RISKIEN HALLINTA

Verotuksen tai tukimekanismien muutokset
asettavat kaasun huonompaan asemaan muihin
energiamuotoihin verrattaessa, esim. lainsäädännön muuttumisen seurauksena

Maakaasun kilpailukyky heikkenee

Aktiivinen edunvalvonta

Odotusten ja toteutuksen välinen viive

Yhtiö ei pysty vastaamaan markkinoiden
odotuksiin

Markkinaseuranta ja projektien tehokas toteutus

Kaasun poliittinen hyväksyttävyys heikkenee

Verotus tulee kaasulle epäsuotuisammaksi
ja/tai asiakkaat korvaavat kaasunkäyttöään muilla
ratkaisuilla

Kaasumielikuvan aktiivinen rakentaminen, biokaasu- ja LNG-markkinan rakentaminen, maakaasu
siltana hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Strategian toteutumisen uskottavuus

Asiakkaat eivät usko kaasun kilpailukyvyn
parantamiseen vaan tekevät muihin ratkaisuihin
perustuvia päätöksiä

Aktiivinen viestintä ja mielikuvan rakentaminen,
kilpailukyvystä ja sen kehittymisestä viestiminen
asiakkaille

Uutta teknologiaa ei onnistuta kehittämään
suunnitellusti

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ei tunnisteta tai
ehditä kehittää. Jokin kilpaileva teknologia
kehittyy paremmaksi ja halpenee niin, ettei yritys
pysty vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin

Jatkuva teknologian kehityksen ja kilpailijoiden
seuranta sekä vahva oma tuotekehitys

Integroituminen eurooppalaiseen verkkoon

Asiakkaat eivät usko kaasun kilpailukyvyn
parantamiseen vaan tekevät muihin ratkaisuihin
perustuvia päätöksiä

Aktiivinen viestintä ja mielikuvan rakentaminen,
kilpailukyvystä ja sen kehittymisestä viestiminen
asiakkaille

Yhtiö ei onnistu uudistumaan

Yhtiö ei pysty tarjoamaan ajanmukaisia
tuotteita ja palveluita

Innovointi ja uusien konseptien ja vahvojen
kumppanuuksien luominen

Gasum ei aktiivisesti osallistu julkiseen
päätöksentekoon

Kukaan ei puolusta kaasun hyötyjä eikä
tuo näitä mukaan keskusteluun

Aktiivinen edunvalvonta ja mielikuvan rakentaminen

Henkilöstön osaaminen ei kehity

Liiketoiminnassa ei menestytä ja
kannattavuus heikkenee

Tarvittavien osaamisten kartoitus, henkilöstön
koulutus ja osaamisen kehittäminen

Osaavaa henkilöstöä ei pystytä rekrytoimaan
tai pitämään yhtiössä

Liiketoiminnat eivät menesty ja kehity, osaamista
menetetään yrityksen ulkopuolelle

Yrityskuvan vahvistaminen ja rekrytointiosaaminen, henkilöstön kannustinjärjestelmät,
työhyvinvoinnin kehittäminen

Tuotannon ja toiminnan turvallisuus, sisältää
työturvallisuuden, työntekijöihin tai omaisuuteen
kohdistuva vahinko

Työntekijän tapaturma, omaisuusvahingot tai
kielteinen vaikutus yrityksen maineelle

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä, turvallisuus
havainnointi ja ennaltaehkäisevä turvallisuustyö
sekä turvallisuusohjeistus

Tietoturvallisuus (toiminnan ohjaus),
järjestelmän vikaantuminen

Järjestelmähäiriö tai -virhe. Taloudellinen haitta
tai kielteinen haitta yrityksen maineelle

IT-henkilöstön osaaminen ja resurssien saatavuus,
tekninen varautuminen, ympäristövastuu

Maakaasun hyväksyttävyys heikkenee

Maakaasun kilpailukyky kärsii

Biokaasun ja LNG:n tuominen entistä vahvemmin
perusmaakaasun rinnalle. Maakaasu siltana
hiilineutraaliin yhteiskuntaan.

Luonnonkaasujen kestävyys

Jokin kestävyyteen liittyvä kysymys nousee
julkiseen keskusteluun ja heikentää luonnonkaasun
ja yrityksen mainetta

Kestävyyden merkityksen kytkeminen entistä
tiiviimmin yrityksen päämääriin ja korostaminen
uusien henkilöiden perehdyttämisessä.

Kaasun fossiilisuus korostuu

Kaasukäyttöisiä voimalaitoksia pyritään
korvaamaan muilla ratkaisuilla, mikä vähentää
luonnonkaasun käyttöä

Kaasun muiden hyvien ominaisuuksien esiintuonti
viestinnässä ja ei-fossiilisen biokaasun tuominen
entistä vahvemmin maakaasun rinnalle. Myös
maakaasu siltana hiilineutraaliin yhteiskuntaan.
Power-to-gas konsepti sähkön varastoinnissa.

TALOUDELLINEN VASTUU

SOSIAALINEN VASTUU

YMPÄRISTÖVASTUU
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R aportointiperiaatteet

RAPORTOINTIPERIAATTEET
Kestävä kehitys ja sen edistäminen on osa strategiaamme.
Raportoimme kestävästä kehityksestä ja yhtiölle olennaisista
asioista GRI G4-raportointiohjeiston mukaisesti suomeksi ja
englanniksi vuosittain. Yhtiö on raportoinut GRI-ohjeiston
mukaan vuodesta 2010 lähtien.

G4-EN34, G4-LA1, G4-LA12, G4-LA16, G4-SO6, G4-SO8 ja
G4-PR5. Skangas ei ole mukana vuoden 2014 vertailuluvuissa
muiden kuin talousindikaattorien osalta.
Gasum Paikallisjakelu Oy:n ja Helsingin kaupunkikaasu
Oy:n luvut ovat vuoden 2015 tiedoissa mukana ensimmäiseltä
kuudelta kuukaudelta eli ajalta jolloin yhtiö oli Gasumin
omistuksessa.
Indikaattorissa G4-LA9 koulutuspäivät esitetään henkilöä
kohden vuoden 2015 osalta.
Ympäristötiedoissa G4-EN15 indikaattorissa kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa on huomioitu metaanin
hajapäästöt. Indikaattorissa G4-10 määräaikaisten työntekijöiden määrä yhtiössä esitetään jaettuna osa-aikaisiin ja
kokoaikaisiin.
Indikaattorin G4-LA6 tapaturmapoissaolotaajuuden
laskenta muuttui viime vuodesta. Laskentakaava löytyy
indikaattoritaulukon vierestä sivulta 28. Indikaattori ei sisällä
tietoja urakoitsijoista, konsulteista ja muista palveluntuottajista. Mahdollisuutta kerätä tietoja näiden toimijoiden osalta
tarkastellaan.

RAPORTOINTIPERIAATTEET VUONNA 2015

Gasumin yritysvastuuraportti laadittiin GRI:n (Global
Reporting Initiative) G4-ohjeiston peruslaajuutta (Core)
noudattaen. Toimialakohtainen öljy- ja kaasualan G4-ohjeisto
on soveltuvin osin huomioitu raportoinnissa. Yhtiö julkaisi
vuoden 2015 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 16.3.2016
verkossa.
Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä
IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja hallinnointiin liittyvässä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Raportoidut taloudelliset
tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon. Henkilöstöja turvallisuuslukujen laskennassa sekä ympäristöasioiden
raportoinnissa on noudatettu G4-ohjeistoa sekä kustannuksissa kirjanpitolautakunnan yleisohjetta ympäristöasioiden
kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä.
Yhtiö raportoi Suomen lainsäädännön mukaan.

RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄT

Gasum kerää ympäristö- ja turvallisuustietoja CRM-järjestelmästä, CSM-ympäristötietokannasta, Generis-tietojärjestelmästä sekä TAVA-tapaturma- ja vaaratilannejärjestelmästä.
Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut saadaan Personec W
-palkkajärjestelmästä sekä dokumenteista. Talouden tunnusluvut saadaan useista eri järjestelmistä.

RAPORTIN KATTAVUUS

Yritysvastuuraportin raportointijakso on vuosikertomuksen
tavoin tilikausi 1.1.–31.12.2015. Raportti sisältää joitakin
tietoja vuoden 2016 alusta. Yritysvastuuraportti kattaa
kokonaisuudessaan Gasum-konsernin (Gasum, konserni tai
yhtiö, jollei asiayhteydestä muuta johdu) yhtiöt Skangasia
lukuun ottamatta. Gasumin tytäryhtiö Skangas, joka
vastaa Gasum-konsernin LNG-liiketoiminnasta, on mukana
yritysvastuuraportin talousluvuissa sekä tietyissä HR- ja
ympäristöindikaattorien tiedoissa. Raportissa käytetyt
rajaukset on listattu indikaattoreittain sivuilla 14–15 sekä
GRI-sisältöindeksissä sivulla 41–44.
Skangas-yrityskauppa toteutettiin toukokuussa 2014.
Skangasin ja Gasumin toimintojen yhdenmukaistaminen on
käynnissä, ja jatkamme yhteistyötä raportoinnin kehittämiseksi vuonna 2016.

RAPORTIN VARMENNUS (G4-33)

Raportin indikaattoreista varmennettiin viime vuoden
tapaan G4-EN3, G4-EN15, G4-EC1 ja G4-LA6 ja lisäksi
G4-LA1 ja G4-LA12. Varmennuksen suoritti riippumaton
kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy ja vastaaville
englanninkielisille tiedoille on tehty vastaavuustarkistus.
Raportin sisältöä ei enää varmennuksen jälkeen päivitetä,
vaan mahdolliset sisältömuutokset raportoidaan seuraavana
vuonna.

MERKITTÄVÄT MUUTOKSET RAPORTIN LAAJUUDESSA JA
RAJAUKSISSA (G4-22, G4-23)

RAPORTISSA KÄYTETTYJÄ YKSIKÖITÄ

Gasumin yritysvastuun teemat ja näkökohdat on tarkistettu ja
päivitetty. G4-ohjeiston toimialakohtaisesta öljy- ja kaasualan
ohjeistosta uusina näkökohtina raportoidaan Fossiilisten
polttoaineiden korvaaminen ja Hätätilanteisiin varautuminen.
Ensimmäiseen näkökohtaan liittyy indikaattori G4-OG14,
kestävyyskriteerit täyttävien biopolttoaineiden tuotanto ja
hankinta.
Vuoden 2014 raportissa Skangas oli mukana talousindikaattoreissa. Vuoden 2015 raportissa Skangas on talousindikaattorien lisäksi mukana indikaattoreissa G4-EN29,

1 terawattitunti (TWh)

1 000 gigawattituntia (GWh)

1 gigawattitunti (GWh)

3,6 terajoulea (TJ)

1 kuutiometri (m3)

1 000 litraa (l)

1 tonni (t)

1 000 kilogrammaa (kg)

1 tonni hiilidioksidiekvivalenttia
(t CO2-ekv.)

1 000 kilogrammaa
hiilidioksidiekvivalenttia (kg CO2-ekv.)

Suomessa käytetään energiasisällön alempaa lämpöarvoa.
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Varmennusraportti

RIIPPUMATTOMAN VARMENTAJAN
VARMENNUSRAPORTTI

Gasum Oy:n johdolle

tomuusvaatimuksia ja muita eettisiä vaatimuksia. Näiden
sääntöjen pohjana olevat perusperiaatteet ovat rehellisyys,
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.

Olemme Gasum Oy:n (jäljempänä myös Yhtiö) johdon
pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet jäljempänä mainitut
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun indikaattorit
raportointikaudelta 1.1.–31.12.2015 Gasum Oy:n raportissa
”Gasumin yritysvastuu 2015” (jäljempänä Yritysvastuutiedot).
YRITYSVASTUUTIEDOT

Yritysvastuutiedot koostuvat seuraavista indikaattoreista:
• G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja
jakautuminen. Indikaattorin yhteydessä on raportoitu
myös Yhtiön verojalanjälki.
• G4-EN3 Organisaation oma energiankulutus
• G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)
• G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja
osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
• G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät
kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen
mukaan
• G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja
henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna
sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden
monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti

VARMENTAJAN VELVOLLISUUDET

Meidän velvollisuutenamme on esittää suorittamiemme
toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella
Yritysvastuutiedoista rajoitetun varmuuden antava johtopäätös. Tämä varmennusraportti on laadittu toimeksiantomme
ehtojen mukaisesti. Vastaamme työstämme, varmennusraportista ja esittämistämme johtopäätöksistä vain Gasum Oy:lle,
emme kolmansille osapuolille.
Olemme suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 (uudistettu) ”Muut varmennustoimeksiannot
kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon
kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää, että suunnittelemme
ja suoritamme toimeksiannon hankkiaksemme rajoitetun
varmuuden siitä, onko Yritysvastuutiedoissa olennaista
virheellisyyttä.
Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa
evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat rajoitetumpia kuin
kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä
vuoksi siinä saadaan vähemmän varmuutta kuin kohtuullisen
varmuuden antavassa toimeksiannossa. Varmennustoimeksiantoon kuuluu toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi
Yritysvastuutietoihin sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu varmentajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että Yritysvastuutiedoissa
on olennainen virheellisyys.

JOHDON VASTUU

Gasum Oy:n johto vastaa Yritysvastuutietojen laatimisesta
raportointikriteeristön eli Gasum Oy:n raportointiohjeiden
sekä Global Reporting Initiativen laatimien yhteiskuntavastuun G4-raportointiohjeiston ja Oil and Gas Sector
Disclosures –ohjeiston mukaisesti. Gasum Oy:n johto vastaa
myös sellaisen sisäisen valvonnan järjestämisestä, jonka johto
katsoo tarpeelliseksi, jotta on mahdollista laatia Yritysvastuutiedot, joissa ei ole väärinkäytöksistä tai virheistä johtuvaa
olennaista virheellisyyttä.
VARMENTAJAN RIIPPUMATTOMUUS JA LAADUNVALVONTA

Olemme noudattaneet IESBA:n (the International Ethics
Standards Board for Accountants) antamien Eettisten
sääntöjen tilintarkastusammattilaisille mukaisia riippumat-

Olemme toteuttaneet muun muassa seuraavat toimenpiteet:
• Haastatelleet Yhtiön ylimmän johdon edustajia.
• Vierailleet Yhtiön pääkonttorissa ja yhdellä toimipaikalla
Suomessa.
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Varmennusraportti

• Haastatelleet Yritysvastuutietojen sisältämien tietojen
keruusta ja raportoinnista vastaavia henkilöitä konsernitasolla sekä vierailumme kohteena olleessa toimipaikassa.
• Arvioineet, miten konsernin työntekijät soveltavat Yhtiön
raportointiohjeita ja menettelytapoja.
• Testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumenteista ja järjestelmistä otospohjaisesti.
• Testanneet tietojen yhdistelyä ja suorittaneet uudelleenlaskentaa otospohjaisesti.
RAJOITETUN VARMUUDEN ANTAVA JOHTOPÄÄTÖS		

Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin
perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille
syyn uskoa, ettei Gasum Oy:n Yritysvastuutietoja 31.12.2015
päättyneeltä raportointikaudelta ole kaikilta olennaisilta
osiltaan laadittu asianmukaisesti raportointikriteeristön
perusteella.
Varmennusraporttiamme luettaessa on otettava huomioon
yritysvastuutietojen tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat
luontaiset rajoitteet.
		
Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 2016
PricewaterhouseCoopers Oy

Niina Vilske
Partner, KHT
Tilintarkastuspalvelut

Sirpa Juutinen
Partner
Sustainability & Climate Change
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G R I -sisältö in d eksi

GRI-sisältöindeksi
• Indikaattorien tiedot löytyvät seuraavista dokumenteista: Gasumin vuosi 2015,
Gasum tilinpäätös 2015 ja Gasumin yritysvastuu 2015.
• Dokumentit löytyvät Gasumin verkkosivuilta www.gasum.fi.
(G4-23)
TUNNUS
(CORE)

GRI:N SISÄLTÖ

ULKOINEN
VARMENNUS

SIJAINTI

LISÄTIEDOT

Yleinen sisältö
Strategia ja analyysi
G4-1

Toimitusjohtajan katsaus

Gasumin vuosi: Toimitusjohtajan katsaus
3, Gasum lyhyesti 5, Vuosi lyhyesti 9–10
Tilinpäätös: Liiketoiminnan kehitys vuonna
2015 2–3
YVR: Gasum lyhyesti ja yritysvastuu 2015
2, Yritysvastuun johtaminen ja toimintaympäristö 5–6, 8

Organisaation taustakuvaus
G4-3

Organisaation nimi

YVR: Gasum lyhyesti ja yritysvastuu 2015 2

G4-4

Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja
palvelut

YVR: Gasum lyhyesti ja yritysvastuu 2015 2

G4-5

Organisaation pääkonttorin sijainti

Tilinpäätös: perustiedot 12

G4-6

Toimintamaiden lukumäärä ja maat joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittävässä raportissa
kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien
osalta

YVR: Gasum lyhyesti ja yritysvastuu 2015 2

G4-7

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Tilinpäätös: perustiedot 12

G4-8

Markkina-alueet

YVR: Gasum lyhyesti ja yritysvastuu 2015 2

Skangas mukana.

G4-9

Raportoivan organisaation koko

Tilinpäätös: Konsernituloslaskelma 7,
Konsernitase 9 YVR: Gasum lyhyesti
ja yritysvastuu 2015 2, Vuoden 2015
kohokohtia 4

Skangas mukana.

G4-10

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan
jaoteltuna

YVR: Parempi yhteiskunta sidosryhmien
kanssa 23–24

Skangas mukana.

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtospimusten
piiriin kuuluva henkilöstö

YVR: Parempi yhteiskunta sidosryhmien
kanssa 26

G4-12

Organisaation toimitusketju

Gasumin vuosi: Gasum lyhyesti 6,
YVR: Luonnonkaasu 3

G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa,
rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjun
raportointijaksolla

YVR: Parempi yhteiskunta sidosryhmien
kanssa 21

G4-14

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

Tilinpäätös: Riskit ja riskienhallinta 5–6,
Rahoitusriskien hallinta 19–21
YVR: Riskienhallinta 36–37

G4-15

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

YVR: Parempi yhteiskunta sidosryhmien
kanssa 20–21

G4-16

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

YVR: Parempi yhteiskunta sidosryhmien
kanssa 21
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Skangas on rajattu vuodelta 2015
tiettyjen indikaattoreiden ulkopuolelle, koska toimintojen yhtenäistäminen
on kesken. Gasum osti enemmistön
Skangasista toukokuussa 2014.

Varovaisuuden periaatteen mukaisesti yhtiö toimii huolellisesti ja
varovasti ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi sekä ottaa huomioon
pilaantumisen vaaran todennäköisyyden, onnettomuusriskin ja mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen
ja niiden vaikutusten rajoittamiseen.

G R I -sisältö in d eksi

TUNNUS
(CORE)

GRI:N SISÄLTÖ

ULKOINEN
VARMENNUS

SIJAINTI

LISÄTIEDOT

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17

Konsernin laskentaraja

Tilinpäätös: Yhtiörakenne ja hallinto 5,
Konsolidointiperiaatteet 12–13
YVR: Olennaisten asioiden määrittely 14–15

G4-18

Raportin sisällönmäärittely

YVR: Olennaisten asioiden määrittely 11–15

G4-19

Olennaiset näkökohdat

YVR: Olennaiset asioiden määrittely 12–15

G4-20

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat
organisaation sisällä

YVR: Olennaisten aisoiden määrittely 14–15

G4-21

Olennaisia näkököhtia koskevat laskentaraja
organisaation ulkopuolella

YVR: Olennaisten aisoiden määrittely 14–15

G4-22

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

YVR: Raportointiperiaatteet 38

G4-23

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja
näkökohtien laskentarajoissa

YVR: Raportointiperiaatteet 38

Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24

Luettelo organisaation sidosryhmistä

YVR: Parempi yhteiskunta sidosryhmien
kanssa 19

G4-25

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

YVR: Parempi yhteiskunta sidosryhmien
kanssa 19

G4-26

Sidosryhmien toiminnan periaatteet

YVR: Parempi yhteiskunta sidosryhmien
kanssa 19–21

G4-27

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät
asiat ja huolenaiheet

YVR: Yritysvastuun johtaminen ja toimintaympäristö 6, Parempi yhteiskunta
sidosryhmien kanssa 20

Raportin kuvaus
G4-28

Raportointijakso

1.1.–31.2015

G4-29

Edellisen raportin päiväys

28.4.2015

G4-30

Raportin julkaisutiheys

Vuosittain

G4-31

Yhteystiedot, joista voi tilata ja kysyä
siihen liittyviä lisätietoja

viestinta@gasum.fi,
www.gasum.fi/palaute

G4-32

GRI-sisältövertailu

YVR: GRI-sisältöindeksi 41–44, Varmennusraportti 39–40

G4-33

Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

YVR: Raportointiperiaatteet 38

Hallintorakenne ja valiokunnat

Tilinpäätös: Yhtiörakenne ja hallinto 5

Hallinto
G4-34

Liiketoiminnan eettisyys
G4-56

Arvot ja liiketoiminnan periaatteet

YVR: Vastuullisuuden johtaminen ja
tavoitteet 5, 7
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G R I -sisältö in d eksi

TUNNUS
(CORE)

GRI:N SISÄLTÖ

ULKOINEN
VARMENNUS

SIJAINTI

LISÄTIEDOT

Erityinen sisältö
JOHTAMISTAVAN KUVAUS
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

YVR: Yritysvastuun johtaminen ja toimintaympäristö 5, 7–8, Gasum luo toiminnallaan arvoa 10, Olennaisten asioiden
määrittely 14–15, Riskienhallinta 36–37, Hiilineutraali tulvaisuus ja innovaatiot 16–18,
Parempi yhteiskunta sidsoryhmien kanssa
19–26, Turvallisuuden ja toimitusvarmuuden edelläkävijä 27–29, Elinkaarenaikaisten
vaikutusten ymmärtäminen 30–35

TALOUDELLINEN VASTUU
TALOUDELLISET TULOKSET
G4-EC1

Suoran taloudellisen lisäarvon
tuottaminen ja jakautuminen

YVR: Parempi yhteiskunta
sidosryhmien kanssa 21–22

Varmennus

Skangas mukana.

G4-EC4

Valtiolta saadut avustukset

YVR: Parempi yhteiskunta
sidosryhmien kanssa 22

Skangas mukana.

YVR: Parempi yhteiskunta
sidosryhmien kanssa 22

Skangas mukana.

VÄLILLISET TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
G4-EC7

Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten
palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset

YMPÄRISTÖVASTUU
ENERGIA
G4-EN3

Organisaation oma energiankulutus

YVR: Elinkaarenaikaisten
vaikutusten ymmärtäminen 31

Varmennus

Ei vuokrakiinteistöjä.

G4-OG3

Uusiutuvan energian kokonaismäärä

YVR: Hiilineutraali tulevaisuus ja
innovaatiot 17

Kokonaisvedenotto lähteittäin

YVR: Elinkaarenaikaisten
vaikutusten ymmärtäminen 33

G4-EN15

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)

YVR: Elinkaarenaikaisten
vaikutusten ymmärtäminen 32–33

G4-EN21

Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt
sekä muut merkittävät päästöt ilmaan

YVR: Elinkaarenaikaisten
vaikutusten ymmärtäminen 32

SOx, VOC- ja PM-päästöjä eivät ole
toimintamme kannalta merkityksellisiä (Öljy- ja kaasualan lisäohjeisto).

YVR: Elinkaarenaikaisten vaikutusten
ymmärtäminen 33

Öljy- ja kaasualan lisäohjeisto
jätteiden määrästä öljyvuodoissa
ym. vastaavissa tilanteissa koskee
öljyn ja kaasun tuotantoa, joten ei ole
olennainen Gasumin osalta.

YVR: Elinkaarenaikaisten
vaikutusten ymmärtäminen 34

Skangas mukana.

YVR: Elinkaarenaikaisten
vaikutusten ymmärtäminen 34

Skangas mukana.

Toimialakohtainen indikaattori öljy- ja
kaasualan ohjeistosta.

VESI
G4-EN8
PÄÄSTÖT
Varmennus

Gasumin operatiivinen toiminta
muilta kuin Skangasin osalta. Vuokrakiinteistöjä ei mukana. Ei "Equity
basis"-raportointia. Ei osaomisteisten
yhtiöiden päästöjä. Näitä tietoja ei
ollut saatavilla vuoden 2015 osalta.
Selvitetään osaomisteisten yhtiöiden
sisällyttämistä raportointiin tulevissa
raporteissa. Gasum Paikallisjakelu Oy
mukana 01–06/2015.

JÄTEVEDET JA JÄTTEET
G4-EN23

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja
käsittelytavan mukaisesti

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
G4-EN29

Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden
lukumäärä

YMPÄRISTÖASIOIHIN LIITTYVIEN EPÄKOHTIEN VALITUSMEKANISMIT
G4-EN34

Ympäristöasioihin liittyvien rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä
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G R I -sisältö in d eksi

TUNNUS
(CORE)

GRI:N SISÄLTÖ

ULKOINEN
VARMENNUS

SIJAINTI

LISÄTIEDOT

SOSIAALINEN VASTUU

Henkilöstö ja työolosuhteet
TYÖLLISTÄMINEN
G4-LA1

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus
sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

YVR: Parempi yhteiskunta
sidosryhmien kanssa 25

Varmennus

Skangas mukana.

Varmennus

Urakoitsijoita, konsultteja tai muita
palveluntuottajia ei mukana. Yhtiö
raportoi vertailuna vuoden 2014 tulokset. Tapaturmapoissaolotaajuuden
esitystapaa on selkeytetty eikä täysin
vastaa G4-ohjeiston laskentaohjeita.
Laskentakaava löytyy indikaattoritaulukon yhteydestä.

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS
G4-LA5

Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna
virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa

YVR: Parempi yhteiskunta
sidosryhmien kanssa 26

G4-LA6

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön
liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja
sukupuolen mukaan

YVR: Turvallisuuden ja
toimitusvarmuuden edelläkävijä 28

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä
kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja
henkilöstöryhmittäin

YVR: Parempi yhteiskunta
sidosryhmien kanssa 25

KOULUTUS
G4-LA9

Raportoitu koulutuspäivät. Yksi päivä
on 7,5 tuntia.

MONIMUOTOISUUS JA TASAVERTAISET MAHDOLLISUUDET
G4-LA12

Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden
monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti.

YVR: Parempi yhteiskunta sidosryhmien
kanssa 24

Varmennus

Skangas mukana. Gasum ei kerää
tietoja henkilöstön kuulumisesta
vähemmistöryhmiin. Kyseisiä tietoja
ei pidetä olennaisina. Hallintoelinten
kokoonpanon pienuuden vuoksi lukumäärien esittäminen prosenttiosuuksien sijaan on nähty kuvaavampana
esitystapana. Esitystavan yhdenmukaistamiseksi ja selkeyttämiseksi
esitimme henkilöstön jakauman luvut
myös lukumäärinä.

TYÖOLOIHIN LIITTYVIEN EPÄKOHTIEN VALITUSMEKANISMIT
G4-LA16

Työoloihin liittyvien rekisteröityjen, käsiteltyjen ja
ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

YVR: Parempi yhteiskunta
sidosryhmien kanssa 26

Skangas mukana.

YVR: Parempi yhteiskunta
sidosryhmien kanssa 20

Skangas mukana.

Yhteiskunta
POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN
G4-SO6

Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain
ja edunsaajittain

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
G4-SO8

Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo/määrä
sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

Ei tapauksia vuonna 2015.
Skangas mukana.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN
Hätätilanteisiin varautuminen

YVR: Turvallisuuden ja
toimitusvarmuuden edelläkävijä 29

Toimialakohtainen näkökohta öljy- ja
kaasualan ohjeistosta.

YVR: Parempi yhteiskunta
sidosryhmien kanssa 20

Skangas mukana.

YVR: Elinkaarenaikaisten
vaikutusten ymmärtäminen 30

Toimialakohtainen indikaattori öljy- ja
kaasualan ohjeistosta.

Tuotevastuu
Tuote- ja palvelutiedot
G4-PR5

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen
G4-OG14

Kestävyyskriteerit täyttävien biopolttoaineiden
tuotanto ja hankinta
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YHTEYSTIEDOT
Gasum Oy
PL 21, Miestentie 1
02151 Espoo
Vaihde: 020 44 71
etunimi.sukunimi@gasum.fi
www.gasum.fi
  
  
  
  
  
  

Anna Ailio
viestintäpäällikkö
p. 020 44 78623
Roosa Jaakkola
kestävän kehityksen asiantuntija
p. 020 44 78489

GasumOy
Gasum Oy
Gasum Oy
Kokkaa kaasulla
Puhtaampi liikenne
Gasum1

www.biokaasumerkki.fi
www.vihreakaista.fi

PUHTAASTI LUONNONKAASULLA

