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Governia-konsernin toimintakertomus 1.1. – 31.12.2019

1) Governia Oy:n ja konserniyhtiöiden liiketoiminta sekä olennaiset tapahtumat tilikaudella
Governia Oy:n tehtävä
Governia Oy on Suomen valtion kokonaan omistama ja valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosaston ohjauksessa toimiva valtion erityistehtäväyhtiö, joka
 on määräaikainen toiminta-alusta valtion osoittamille toimeksiannoille ja valtion
talousarvion ulkopuolisille rahoitusratkaisuille,
 kasvattaa yritysten ja omaisuuserien omistaja-arvoa kullekin erikseen määritetyn
omistusstrategian mukaisesti liiketaloudellisin perustein ja pitkäjänteisesti,
 realisoi yhtiöitä ja omaisuuseriä omistusstrategiansa mukaisesti,
 toteuttaa valtion omistuksiin liittyviä yhteiskuntavastuullisia tehtäviä, jotka
tähtäävät
taloudellisen,
sosiaalisen
ja
ympäristöllisen
vaikutuksen
saavuttamiseen, sekä
 toteuttaa erityistä tehtäväänsä hallinnoida valtion epätyypillisiä omistuksia, jotka
eivät kuulu muiden valtion erityistehtäväyhtiöiden vastuulle.
Governia Oy:n toimintamalli mahdollistaa nopean reagoinnin, valtion toimeksiantojen
rahoituksen sekä ketterän ja kustannustehokkaan keinon hallinnoida valtion sille
luovuttamia omistuksia.
Operatiivista toimintaa harjoittavat tytäryhtiöt toimivat itsenäisesti sekä muista
konserniyhtiöistä riippumattomasti. Governia Oy huolehtii erityisesti hallitustyöskentelyn
kautta niiden liiketoiminnan strategisesta ohjauksesta ja operatiivisen toiminnan sekä
riskienhallinnan valvonnasta. Governia Oy tuottaa ei-operatiivisille tytäryhtiöilleen niiden
tarvitsemat hallinto- ja tukipalvelut.
Konsernirakenne ja tytäryhtiöiden liiketoiminnot
Governia-konsernin rakenne tilikauden päättyessä:

Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia tilikaudella.
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Governia Oy ei toteuttanut tilikauden aikana olennaisia transaktioita.
Kruunuasunnot Oy rakennuttaa ja vuokraa omistuksessaan olevia vapaarahoitteisia
asuntoja sekä tarjoaa kiinteistönhallintapalveluita. Yhtiö jatkoi strategiansa mukaisesti
asuntokantansa kehittämistä kasvukeskuksissa käynnistämällä uusia asuntohankkeita ja
kehittämällä omistuksessaan olevaa tontti- ja kiinteistökantaa. Lisäksi Kruunuasunnot Oy
jatkoi palveluliiketoiminnan kehittämistä avainasiakkaidensa puolustusvoimien ja
Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Kruunuasunnot Oy päivitti strategiaansa muuttuvan
markkinan ja asiakastarpeiden mukaisesti.
GoK Oy harjoittaa kiinteistökehitystoimintaa. Yhtiöllä on ollut vain yksi kehityskohde, josta
myytiin yksi tontti toukokuussa 2019. Viimeisen tontin myynnistä on olemassa sitova
esisopimus ja kauppa toteutetaan vuoden 2020 aikana. Sen jälkeen yhtiöllä ei ole
toistaiseksi liiketoimintaa. GoK Oy:llä ei ole ollut palkattua henkilöstöä. Governia Oy on
tuottanut yhtiön tarvitsemat hallinnointi- ja asiantuntijapalvelut.
Pietarin Suomi-Talo Oy omistaa kokonaan Venäjällä rekisteröidyn OOO Dom Suomi –
nimisen yhtiön, joka toimii Pietarissa sijaitsevan Governia Oy:n Venäjän sivuliikkeen
omistaman Suomi-Talon hallinnointiyhtiönä. Pietarin Suomi-Talo Oy vastaa talon
hallinnointiyhtiön liiketoiminnan strategisesta kehittämisestä ja johtamisesta sekä SuomiTalon liiketoimintakonseptin kehittämisestä. OOO Dom Suomi jatkoi vuokraus- ja
palvelukonseptin kehittämistä muuttuvan markkinan ja asiakastarpeiden mukaisesti sekä
käynnisti Suomi-Talon uudelleenbrändäyksen. Osana Suomi-Talon toiminnan
kehittämistä talon omistava Governia Oy remontoi taloa, uudisti AV- ja
tietoliikennetekniikan ja loi vuokrattavista tiloista nykyaikaisen business- ja
tapahtumakeskuksen. Suomi-Talo on kulttuurisuojelukohde Pietarissa ja sille haettiin
kaikki tarvittavat toimintaa ja suojelua koskevat viranomaisluvat vuonna 2019.
Pietarin Suomi-Talo Oy:n toimitusjohtajana ja OOO Dom Suomen pääjohtajana aloitti
syksyllä 2019 Sirpa Sara-aho edellisen johtajan Olga Harjun eläköidyttyä.
Vuonna 2019 aloitettiin Suomi-Talon liiketoimintastrategian kehittäminen ja sille asetettiin
tavoitteeksi olla asiakaslähtöinen palvelu- ja tapahtumakeskus, joka on ensimmäinen ja
luonnollinen valinta suomalaisille toimijoille Pietarissa. Suomi-Talo tarjoaa vakaan ja
turvallisen toimintaympäristön suomalaisille liike-elämän, tieteen, taiteen ja kulttuurin
toimijoille Pietarin paraatipaikalla. Strategiansa mukaisesti Suomi-Talo keskittyy luomaan
yhteisöllisyyttä talon toimijoiden, muiden palveluntuottajien sekä markkinoille tulevien ja
siellä toimivien yhtiöiden ja muiden yhteisöjen välille. Governia Oy:n omistajastrategia
Suomi-Talolle kiteytyy itsekannattavuuteen ja pitkäjänteisen omistukseen.
2) Taloudellinen asema ja tulos
Emoyhtiö Governia Oy:n tulonmuodostuksessa keskeisin merkitys oli rahoitustuotoilla
1,74 milj. euroa. Emoyhtiön liiketulos oli -0,6 (vuonna 2018: +0,3) milj. euroa. Tilikauden
tulos oli 0,8 (+0,6) milj. euroa voitollinen. Governia Oy:n toiminnan luonteeseen kuuluu
tuloksen suuretkin vaihtelut eri vuosien välillä.
Emoyhtiön taseen loppusumma oli 130,4 (132,8) milj. euroa. Governia Oy:n taseen
suurimmat omaisuuserät olivat pysyviin vastaaviin sisältyvät tytäryhtiöosakkeet 51,6
(51,2) milj. euroa ja korolliset lainasaamiset tytär- ja omistusyhteysyrityksiltä 34,9 (43,6)
milj. euroa. Likvidit rahavarat tilikauden lopussa olivat 35,2 (29,2) milj. euroa, josta 31,0
(25,4) milj. euroa oli sijoitettuna korkean likviditeetin sijoitussalkkuun, joka muodostuu
pääasiassa korkosijoituksista. Salkun markkina-arvo tilikauden lopussa oli 32,4 (25,2) milj.
euroa. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä.
Likvidien varojen sijoittamisessa noudatetaan hallituksen vuosittain hyväksymää
sijoitustoiminnan linjausta. Sijoitustoiminta on ulkoistettu ulkoiselle varainhoitajalle täyden
valtakirjan salkunhoitosopimuksella.
Emoyhtiön oma pääoma oli 103,7 (102,9) milj. euroa. Yhtiön korollinen vieras pääoma oli
26,5 (28,9) milj. euroa muodostuen kokonaan Suomen valtiolta saadusta 26,5 (26,5) milj.
euron pääomalainasta, joka on alkuperäisen pääoman mukaisena määränä lainattu

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/69df26a3-d9c2-4e9f-a5d4-8f154f8ed2ca

www.vismasign.com

 

   

 

edelleen pääomalainana Kruunuasunnot Oy:lle. Kaikki yhtiön korollinen vieras pääoma
liittyy konserniyhtiöissä tehtyjen investointien rahoitukseen.
Governia Oy (emoyhtiö)
Liikevaihto m
Liikevoitto/-tappio m
Oman pääoman tuotto%*
Sijoitetun pääoman tuotto%
Omavaraisuusaste (%)

2019
0,6
-0,6
+0,8
+0,9
79,5 %

2018

2017

2016

2015

0,5
+0,3
+0,7 %
+0,7 %
77,5 %

0,2
+1,1
+1,3 %
+2,5 %
74,7 %

0,1
-1,92
-3,0 %
-1,5 %
66,5 %

0,02
-0,1
-1,2 %
-0,4 %
61,9 %

*ilman saatujen konserniavustusten vaikutusta
Tunnusluvut on laskettu Yritystutkimus Ry:n laskentakaavoilla.

Governia-konsernin tilikaudet eivät ole keskenään vertailukelpoisia aiempien vuosien
konsernista pois siirtyneiden yhtiöiden ja omaisuuserien vuoksi.
Konsernin liikevaihto tilikaudelta oli 18,5 (41,3) milj. euroa.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 (15,9) milj. euroa. Edellisen vuoden lukema sisältää
14,1 milj. euroa kertaluonteisesta luonteeltaan laskennallisesta tuloutuksesta, joka johtui
Kruunuasunnot Oy:ssä 2017-2018 toteutetuissa asuntoyhtiöiden fuusioissa sille
siirtyneiden rakennusten uudesta arvostamistavasta konsernirakenteen purkautuessa.
Liiketulos oli 1,1 (+17,3) milj. euroa, joten liikevoittoprosentiksi muodostui +6 % (+41,8 %).
Vertailuvuoden osalta on huomioitava, että ilman edellä mainittuja liiketoiminnan muiden
tuottojen kertaluonteisia eriä vertailuvuoden liikevoitto olisi ollut 3,2 milj. euroa ja
liikevoittoprosentti 7,7. Konsernin nettotulos tilikaudelta oli +2,1 (+16,6) milj. euroa.
Konsernin taseen loppusumma oli 223,3 (202,8) milj. euroa. Olennaisin muutos tulee
Kruunuasunnot Oy:n uusinvestointiohjelmasta. Pysyviin vastaaviin, 140,4 (115,2) milj.
euroa,
kuuluivat
merkittävimpinä
erinä
Kruunuasunnot
Oy:n
pitkäaikaiset
kiinteistöomistukset. Konsernin likvidit rahavarat vuoden lopussa olivat 46,7 (45,4) milj.
euroa, ja maksuvalmius konserniyhtiöissä oli hyvä.
Konsernin oma pääoma oli 143,4 (141,2) milj. euroa. Vierasta pääomaa konsernilla oli
79,9 (61,4) milj. euroa, josta korollisia lainoja oli 75,5 (56,8) milj. euroa. Vieraan pääoman
kasvu liittyi pääosin Kruunuasunnot Oy:n investointiohjelman rahoituslainoihin.
Governia -konserni

2019

2018

2017

2016

2015

Liikevaihto milj.
Liiketulos milj.
Liiketulos %
Oman pääoman tuotto%
Sijoitetun pääoman tuotto%
Omavaraisuusaste (%)

18,5
1,1
6%
1,5 %
1,4 %
64 %

41,3
17,3
41,8 %
12,5 %
9,3 %
70 %

44,8
+12,7
+28,4 %
7,9 %
6,6 %
65 %

90,6
8,0
8,8 %
1,1 %
1,9 %
49,6 %

71,4
-3,0
-4,2 %
-4,3 %
-1,5 %
48,3 %

Tunnusluvut on laskettu Yritystutkimus Ry:n laskentakaavoilla.

3) Governia Oy:n hallinto
Governia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019.
Governia Oy:n hallitukseen kuuluivat tilikaudella puheenjohtajana Petri Vihervuori
28.3.2019 asti ja Ilpo Nuutinen 28.3.2019 alkaen, jäseninä Taina Susiluoto, Helena Tarkka
sekä 28.3.2019 alkaen Niclas Köhler. Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 1.1.2019 Maaret
Heiskari. Talous- ja hallintopäällikkönä on toiminut Miki Lehtomäki.
Hallituksen jäsenet eivät omista yhtiön osakkeita eikä yhtiöllä ole optiojärjestelmiä.
Governia Oy:n hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Lisäksi hallitus piti
erillisen strategiapäivän.
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Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Tuokko. Governia Oy:n Venäjän sivuliikkeen
sekä Venäjän tytäryhtiöiden tarkastuksen on tehnyt ISRS 4400 -varmennusstandardiin
perustuen tilintarkastusyhteisö KPMG Finland.
4) Henkilöstö, palkkiot ja palkitseminen konsernissa
Henkilömäärä konserniin tilikauden lopussa kuuluvissa yhtiöissä oli 25 (23) ja emoyhtiössä
2 (1). Palkat ja palkkiot olivat konsernissa 1,8 (1,7) milj. euroa ja emoyhtiössä 0,4 (0,3).
Kaikissa
konsernin
yhtiöissä
on
käytössä
koko
henkilöstön
käsittävä
tulospalkkiojärjestelmä. Palkitsemisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtioomistajan palkitsemisperiaatteita.
Governia-konsernissa toimitusjohtajille maksetaan kiinteää kuukausipalkkaa. Kaikki
toimitusjohtajat ovat lisäksi yhtiön valtio-omistajan palkitsemisperiaatteiden mukaisen
tulospalkkiojärjestelmän piirissä, jossa tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen
yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 15 % palkkionsaajan kiinteästä
vuosipalkasta ja jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi
maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä vuosittain olla enintään 30 %
henkilön kiinteästä vuosipalkasta. Minkään yhtiön toimitusjohtaja ei omista konserniin
kuuluvien yhtiöiden osakkeita eikä millään konserniyhtiöllä ole käytössä optiojärjestelmää.
Governia Oy (emoyhtiö)

Governia -konserni yht.

1 (1)

3 (3)

Tilikaudella maks. palkat

157,5 (123,1) t

386,8 (290,6) t

Tulospalkkiot tilikaudelta

12,6 (20,4) t
8 % vuosipalkasta (max.30%)

38,9 (46,7) t

Toimitusjohtajia

Toimitusjohtajilla ei ole maksuperusteista tai muuta vastaavaa lisäeläketurvaa. Eläkeikä
on työeläkelain mukainen. Irtisanomisajat vaihtelevat 3-6 kuukauden välillä.
Toimitusjohtajille ei makseta erillistä erokorvausta.
Konserniyhtiöissä hallituksen jäsenten lukumäärät sekä heille maksettujen palkkioiden
yhteismäärät vuonna 2019 olivat konserniin tilikauden lopussa kuuluneissa yhtiöissä:

Jäsenten lkm
Kk-korvaus
Kokouspalkkio
Palkkiot yht.

Governia Oy

Kruunuasunnot
Oy

GoK
Oy

Pietarin SuomiTalo Oy

4 (3)

5 (4)

1

pj. 1800 /kk,
muut 1300 /kk

1200 /kk*

-

2
1 400 /kk*

600 /kokous

600 /kokous*

-

400/ kokous*

90,3 t (79,4 t)

91,6 t (82,6 t)

-

-

* Governia–konsernin palveluksessa oleville hallitusjäsenille ei makseta palkkioita.

5) Riskit ja riskienhallinta
Governia Oy:n keskeisiä riskejä ovat omistaja-arvon näkökulmasta mm. tytäryhtiöiden
liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen liittyvät riskit sekä näiden toimintaan
liittyvät avainhenkilö- ja maineriskit. Konsernin operatiivisissa yhtiöissä on käytössä osana
liiketoimintaprosessia riskienhallinta ja -arviointiprosessit. Riskienhallinnasta raportoidaan
kunkin yhtiön hallitukselle sekä emoyhtiön hallitukselle vuosittain ja tarvittaessa
useammin.
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Governia Oy noudattaa kaikissa konserniyhtiöissä rahoituspolitiikan periaateohjeistusta
koskien mm. rahoituksen hankintaa, rahoitusriskien hallintaa, korkosuojausta ja
likviditeetin hallintaa.
Osana sisäistä valvontaa Kruunuasunnot Oy:ssä käytettiin ulkoista sisäistä tarkastajaa
(BDO).
6) Yritysvastuu ja ympäristöasiat
Konsernissa noudatetaan valtionyhtiöiden yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen
periaatteita osana liiketoimintaa.
Governia Oy on kehittänyt operatiivista liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden käyttöön
kestävän liiketoiminnan johtamismallin, joka pohjautuu YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin. Yritysvastuu on osa yrityksen johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia
toimintoja sekä yhteistyökumppanien hallintaketjua.
Emoyhtiö ja operatiivista toimintaa harjoittavat tytäryhtiöt laativat vuosittain
yritysvastuuraportit, jotka (tilikaudelta 2019 Kruunuasunnot Oy) on julkaistu yhtiöiden
verkkosivuilla. Koska Pietarin Suomi-Talon liiketoiminta on vasta käynnistymisvaiheessa,
sen osalta raportointi alkaa vasta seuraavalta tilikaudelta.
Kaikissa Governia–konsernin yhtiöissä noudatetaan konsernin eettisiä ohjeita, jotka
löytyvät Governia Oy:n verkkosivuilta.
Governia Oy ja Väylävirasto vastaavat yhdessä Mikkelin Pursialassa sijaitsevan VR:n
entisen ratapölkkyjen kyllästämöalueen saastuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamisesta kreosootin yhdisteistä sekä varautumissuunnitelman toimenpiteiden
toteuttamisesta pitoisuuksien noustessa. Vuonna 2019 jatkettiin raakaveden
pumppauskeskeytyksiä, ja saatujen tulosten pohjalta tehtiin päätös siirtymisestä
hankkeessa biohajoamisvaiheeseen. PIMA-ilmoitus pumppauksen lopettamisesta
jätettäneen Etelä-Savon ELY-keskukselle vuoden 2020 aikana.
7) Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
Governia Oy:llä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Kruunuasunnot Oy kehittää asiakastarpeen mukaan asumisen sähköisiä ja muita
palveluita ja on jo lanseerannut mm. yhteiskäyttöautot uudiskohteissaan. Kruunuasunnot
Oy on kehittänyt myös avainasiakkaalleen puolustusvoimille tämän henkilöstön muuttuviin
tarpeisiin soveltuvia innovatiivisia asumisratkaisuja mm. moduulirakentamisen.
Pietarin Suomi-Talo kehittää yhdessä julkisten toimijoiden ja yksityisten palvelutuottajien
kanssa palvelukonsepteja suomalaisyritysten eri vaiheisiin niiden Venäjän toiminnossa.
8) Emoyhtiön osakkeet
Governia Oy on Suomen valtion 100 %:sti omistama osakeyhtiö. Emoyhtiön
osakepääoma muodostuu 2 000:sta samanarvoisesta osakkeesta, joilla kullakin on yksi
ääni.
9) Tiedot pääomalainoista
Emoyhtiö Governia Oy:llä on jäljellä 26,5 (26,5) milj. euroa Suomen valtiolta saatua
pääomalainaa. Pääomalainalle maksetaan korkoa kuuden (6) kuukauden Euriborin
mukaan, kuitenkin enintään neljä prosenttia. Pääomalainan pääoma erääntyy
maksettavaksi 30.6.2024. Pääomaa saadaan palauttaa muuten kuin yhtiön purkautuessa
tai sen konkurssissa vain, jos yhtiön ja, jos yhtiö on emoyhtiö, sen konsernin viimeiseksi
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle pääomalle ja muille
jakokelvottomille erille jää täysi kate. Governia Oy:llä on tytäryhtiöltään Kruunuasunnot
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