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Gasonia Oy 

Päätös 

Gasonia Oy luokitellaan tilastovuodesta 2014 lähtien julkisyhteisöihin, 

alasektoriin S.13119 muut valtionhallinnon yksiköt. 

Taustaa 

Gasonia Oy on maakaasuyhtiö Gasum Oy:n valtioneuvoston kanslian 

omistajaohjausyksikön osakeomistuksen hallinnointia varten 21.10.2014 

perustettu valtion suoraan 99 prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiöstä yhden 

prosentin omistaa valtion täysin omistama Governia Oy. Gasonia Oy:n ainoa 

tarkoitus on omistaa ja hallita Gasum Oy:n osakkeita. 

Sovellettava ohjeistus 

Julkisyhteisöjen luokittelua ohjaavat EKT 2010 ja ns. EDP-manuaali 

(Manual on Government Deficit and Debt). EKT 2010 käsittelee kohdassa 

20.35 julkisten pääkonttoreiden luokittelua, ja kohdan 20.36 mukaan samaa 

ohjeistusta sovelletaan myös julkisiin hallinta- eli holding-yhtiöihin. 

Ohjeistus on jossakin määrin tulkinnanvarainen, mutta pääsisältönä on, että 

se ohjaa luokittelemaan epäitsenäiset julkiset pääkonttorit ja hallintayhtiöt 

julkisyhteisöt-sektoriin. 

EDP-manuaalin luvussa I.2 Criteria for classifying units to the general 

government sector listataan tekijät, joiden avulla arvioidaan, onko yksikkö 

julkisyhteisön valvoma. Jos julkisyhteisö omistaa yli puolet äänivaltaisista 

osakkeista, riittää se osoitukseksi valvonnasta. Julkisyhteisön valvoma 

yksikkö on julkinen tuottaja. 

EDP-manuaalissa luvussa I.6 Specific public entities käsitellään julkisia 

hallintoyhtiöitä seuraavasti: 

”Government may set up a public holding company, under its control, which 

by evidence acts as a government agent (a simple “relay”). Indications are 

given by the lifetime for which it has been created and/or the tasks, 

generally limited, it has been entrusted with. For transparency and 

comparability reasons, public holding companies (under the predominant 

control of government) should be classified in government sector (S.13) and 

not in the financial corporations sector (S.12), as it would be the case for 

private holding companies.” (kappale 18) 

Päätöksen perustelu 

Gasonia Oy on valtion kokonaan omistama, joten yhtiö on julkisyhteisön 

valvoma julkinen holdingyhtiö. EKT 2010:n ja EDP-manuaalin mukaan 

julkisyhteisöjen puolesta toimivat julkiset holdingyhtiöt luokitellaan 

julkisyhteisöihin. Gasonia Oy luokitellaan julkisyhteisöt-sektoriin, 

tarkemmin alasektoriin S.13119 muut valtionhallinnon yksiköt. 
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Lähteet 

EKT 2010  

Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010 

(Eurostat 2014) 

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös 2014 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:FI:PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-010
http://vnk.fi/documents/10616/158167/VNKn_Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s2014+ja+okv.pdf/9b46979b-d2a5-4726-8e8d-e35cd199e4cf

