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Lähestymistapamme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen on kokonaisvaltainen ja liittyy läheisesti Gasumin
strategiaan. Otamme sosiaalisen, ympäristö- ja taloudellisen vastuumme huomioon päivittäisessä toiminnassamme ja
päätöksenteossamme.

GASUMIN YRITYSVASTUUOHJELMA – TAVOITTEEMME JA SAAVUTUKSEMME VUONNA 2019
Vastuullisuutemme kulmakivet on asetettu Gasumin
yritysvastuuohjelmassa, joka ohjaa vastuullisuustyötämme
kaikissa toimintamaissamme. Ohjelma kattaa Gasumin
yritysvastuun olennaiset näkökohdat ja siinä asetetaan niille
soveltuvin osin mitattavat tavoitteet.

Yritysvastuuohjelmassamme on kuusi teemaa, jotka on
määritetty olennaisiksi Gasumille ja sidosryhmillemme:
turvallisuus, ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, energian
saatavuus, henkilöstö ja kestävä liiketoiminta. Nämä teemat
ja niihin liittyvät tavoitteet ohjaavat vastuullisuustyötämme

TAVOITTEEMME

kohti puhtaampaa huomista. Katso, mitkä ovat tavoitteemme
ja miten edistyimme vuonna 2019.
Gasum on sitoutunut myös YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin ja tukee niiden saavuttamista omalla toiminnallaan.

SAAVUTUKSEMME VUONNA 2019

SOSIAALINEN VASTUU
Turvallisuus

TAVOITTEEMME ON NOLLA TAPATURMAA JA HAITALLISTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN MINIMOIMINEN
• Tavoitteemme on nolla työtapaturmaa, mittareina poissaoloon johtaneet tapaturmat (LTI) ja sairaanhoitoa
vaatineet tapaturmat (MTI).
• Minimoimme toimintamme haitalliset ympäristövaikutukset ja tavoitteemme on nolla ympäristöpoikkeamaa.

• Emme saavuttaneet työturvallisuustavoitettamme eli nollaa tapaturmaa, mutta tapaturmataajuus pieneni puoleen
edellisvuodesta.
• Korjaavien ja ennaltaehkäisevien turvallisuustoimenpiteiden ja turvallisuuskävelyjen määrä kasvoi.
• Käynnistimme keskeisistä turvallisuutta parantavista toimenpiteistä koostuvan “Lifesaving Rules” -työturvallisuuskampanjan.
• Otimme käyttöön uuden turvallisuuden verkkokurssin.
• Raportoimme 7 ympäristöpoikkeamaa, jotka liittyivät ilma- ja vesipäästöihin sekä biokaasulaitostemme hajuhaittoihin.

Henkilöstö

TAVOITTEEMME ON HUOLEHTIA HENKILÖSTÖN HYVINVOINNISTA SEKÄ KEHITTÄÄ OSAAMISTA JA
JOHTAMISTA
• Edistämme terveellistä työympäristöä ja pyrimme pudottamaan poissaolojen osuuden alle 2 prosenttiin.
Kehitämme ja arvioimme jatkuvasti Gasumin yrityskulttuuria ja johtamista.

• Henkilöstömme poissaolojen osuus oli 1,5 prosenttia eli saavutimme tavoitteemme selvästi.
• Ankkuroimme johtamisen periaatteemme koko henkilöstön työkaluksi, jolla viemme hyvän johtamisen osaksi arjen
käytäntöjämme ja vahvistamme yrityskulttuuriamme. Toteutimme 360-palauteprosessin jokaiselle esimiehelle ja saimme siitä
erittäin hyvät tulokset.
• Otimme käyttöön uudistetun työsuhteen elinkaaren hallintaprosessin, joka kattaa kaikki preboarding-, onboarding- ja
offboarding-toimet.

YMPÄRISTÖVASTUU
Ilmastonmuutos

MAHDOLLISTAMME ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNAN UUSIUTUVAN ENERGIAN, VÄHÄHIILISTEN
TUOTTEIDEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN AVULLA
• Mahdollistamme asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjen pienenemisen, kun saavutamme vähähiilisille
tuotteillemme asetetut määrälliset tavoitteet.
• Vähennämme oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämme energiatehokkuuttamme
tavoitteenamme yhden prosentin vuosittainen energiansäästö vuoteen 2025 saakka.

Kiertotalous

HYÖDYNNÄMME LAAJAA RAAKA-AINEPOHJAA UUSIUTUVAN POLTTOAINEEN TUOTANNOSSA JA KEHITÄMME • Vahvistimme biokaasumarkkinan kasvua rakentamalla uusia biokaasulaitoksia, uudistamalla olemassa olevia laitoksia ja
KIERRÄTYSRAVINNEMARKKINAA
investoimalla niihin sekä lisäämällä kapasiteettia yrityskauppojen kautta. Solmimme uusia kumppanuussuhteita biokaasun
• Jatkamme biokaasumarkkinan ja biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattamista.
saatavuuden lisäämiseksi.
• Pyrimme hyödyntämään laajaa raaka-ainepohjaa biokaasun tuotannossa.
• Kehitimme kierrätysravinteisiin liittyviä kumppanuuksiamme.
• Kehitämme kierrätysravinnemarkkinaa kiertotalouden edistämiseksi.
• Edistimme kiertotalouskonsepteja useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

• Paransimme kaasun saatavuutta liikennesektorilla ja mahdollistimme vahvan kasvun kaasuautojen määrässä. Toimimme
lukuisten raskaan liikenteen kuljetusliikkeiden kumppaneina ja mahdollistimme teollisuuden ja vähittäiskaupan
päästövähennyksiä.
• Paransimme nesteytetyn maakaasun (LNG) saatavuutta meriliikenteen polttoaineena laajentamalla maantieteellistä
kattavuuttamme ja toimittamalla aluksille yli tuhat LNG-polttoaine-erää.
• Sertifioitu biokaasumme mahdollisti 111 000 tonnin kasvihuonekaasupäästövähenemän, joka vastaa yli 40 000 auton poistumista
liikenteestä. Biokaasun käytöllä voidaan vähentää päästöjä jopa 90 prosentilla fossiilisen dieselin käyttöön verrattuna.
• Hankimme asiakkaillemme 6,5 TWh:n edestä vesivoiman, bioenergian ja tuulivoiman alkuperätakuita. Jatkoimme
100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöä kaikessa toiminnassamme.
• Saavutimme energiansäästöä koskevat vuositavoitteemme.

TALOUDELLINEN VASTUU
Energian
saatavuus

TAVOITTEEMME ON KEHITTÄÄ ÄLYKÄS, TEHOKAS JA KESTÄVÄ ENERGIAEKOSYSTEEMI, JOKA TÄYTTÄÄ
ASIAKKAIDEMME TARPEET MAALLA JA MERELLÄ
• Edistämme tietoisuutta kaasusta ja sen saatavuudesta tieliikennekäyttöön. Tavoitteemme on rakentaa Pohjoismaihin
50 raskaan liikenteen kaasutankkausaseman verkosto 2020-luvun alkuun mennessä ja mahdollistaa 50 000
kaasuauton saaminen Suomen teille vuoteen 2030 mennessä.
• Laajennamme merenkulkualan toimitusratkaisuja ja palveluja sekä pyrimme lisäämään alusten LNG- ja LBGbunkrausmääriä.
• Laajennamme hiilineutraalin sähkön tarjontaamme ja rakennamme uusiutuvan sähkön hankintaportfoliotamme.
• Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa energiamarkkinoilla ja lisäämme uusiutuvan energian alkuperätakuiden,
päästöoikeuksien, sähkön ja kaasun tarjontaa.

•
•
•
•

Kestävä
liike
toiminta

VARMISTAMME OMAN LIIKETOIMINTAMME EETTISYYDEN JA KANNATTAVUUDEN, LIIKEKUMPPANIEMME
VASTUULLISUUDEN SEKÄ NOLLA SUUNNITTELEMATONTA ENERGIAN TOIMITUSKATKOA
• Varmistamme oman toimintamme ja liikekumppaniemme toiminnan vaatimustenmukaisuuden ja
vastuullisuuden. Koulutamme henkilöstöämme Gasumin Toiminnan perusta - Code of Conduct ohjeiden
noudattamisessa ja arvioimme jatkuvasti toimittajiamme.
• Tuotamme lisäarvoa omistajalle ja yhteiskunnalle ja pyrimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme.
• Varmistamme luotettavat energiatoimitukset ja pyrimme nollaan suunnittelemattomaan energian
toimituskatkoon.

•
•
•
•

Laajensimme pohjoismaista kaasutankkausverkostoamme 13 uudella asemalla Suomessa ja Ruotsissa vuonna 2019.
Vähäpäästöisten ratkaisujen kysynnän kasvu jatkui raskaassa liikenteessä ja logistiikka-alan ostajien keskuudessa.
Kaasukäyttöisten ajoneuvojen lukumäärä on ylittänyt Suomessa 10 000 ja Ruotsissa 50 000 ajoneuvoa.
Kaasun saatavuus ja asiakastoimitusten tehokkuus merenkulkualalla parani ja saavutimme 200 laivasta laivaan -bunkrauksen
virstanpylvään.
• Solmimme uusia LNG-toimituskumppanuussopimuksia usean eri toimialan kumppanien kanssa.
• Hankimme asiakkaillemme kaikkiaan 6,5 TWh:n edestä uusiutuvan energian alkuperätakuita.

Määrittelimme uudelleen vastuullista liiketoimintaa ohjaavat eettiset ja vaatimuksenmukaisuusperiaatteemme.
Tunnistimme keskeisen tärkeät toimittajamme ja jatkoimme niiden arviointeja.
Gasum-konserni saavutti taloudelliset tulostavoitteensa.
Otimme käyttöön vihreän rahoituksen viitekehyksen (Gasum Green Funding Framework) edistääksemme yhtiön arvoa siirryttäessä
vähähiiliseen yhteiskuntaan. Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisen ympäristövaikutuksen arvioidaan olleen 107 000 tonnia
hiilidioksidiekvivalenttia.
• Maakaasun, LNG:n ja biokaasun toimitusvarmuus oli koko vuoden hyvällä tasolla eikä kaasun toimituksissa ollut häiriöitä.

