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Baltic Connector Oy 

 

Sektoriluokitus 

Valtion erityistehtäväyhtiö Baltic Connector Oy luokitellaan yrityssektoriin 

S.111 tilastovuodesta 2015 lähtien. 

Taustaa 

Baltic Connector Oy on 8.10.2015 perustettu Suomen valtion kokonaan 

omistama erityistehtäväyhtiö. Sen tehtävänä on toteuttaa Suomen osuus 

Suomen ja Baltian maiden kaasuverkot yhdistävästä Balticconnector-

kaasuputkihankkeesta sekä jatkossa harjoittaa kaasun siirtoliiketoimintaa 

omistamassaan siirtoverkossa tai vuokrata omistamaansa siirtoverkkoa 

toisille siirtoverkonhaltijoille.   

BC-hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä ja 

koko hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 250 miljoonaa 

euroa. Varsinainen operointi alkaa vuonna 2020.  Euroopan unionin 

komissio myönsi 10.8.2016 Baltic Connector Oy:lle ja Elering AS:lle BC-

hankkeeseen 187,5 miljoonan euron investointituen Verkkojen Eurooppa 

(CEF) -rahoitusvälineestä. Investointituki kattaa 75 prosenttia hankkeen 

kokonaiskustannuksista2.  

Suomen valtion kokonaiskustannus hankkeessa on 30 miljoonaa euroa, 

josta 2 miljoonaa euroa on myönnetty vuoden 2015 neljännessä 

lisätalousarviossa ja 28 miljoonaa euroa vuoden 2016 kolmannessa 

lisätalousarviossa. Nämä määrärahat käytetään Baltic Connector Oy:n 

pääomittamiseen vuosien 2015 ja 2017 välillä yhtiön osakkeita 

merkitsemällä. Kaasuputkihankkeen vuotuisten käyttökustannusten on 

arvioitu olevan Suomen osalta 1,5 - 2,5 miljoonaa euroa vuodessa3. Nämä 

kustannukset on tarkoitus rahoittaa maakaasumarkkinoilla toimivilta 

yrityksiltä kerättävillä siirtomaksuilla.  

Sovellettava ohjeistus 

Julkisten yksiköiden luokittelua ohjaavat kansantalouden tilinpidon ESA 

2010 -manuaali4 ja tätä täydentävä julkisyhteisöjen alijäämää- ja 

velkamanuaali5.  

ESA 2010 -manuaalin luku 2.12 kuvaa institutionaalisen yksikön 

yleispiirteitä. Sen mukaan yksikkö katsotaan erilliseksi institutionaaliseksi 

yksiköksi jos se: a) on oikeutettu omistamaan tavaroita tai varoja omissa 
                                                      

1 Tarkemmin: S.11101 Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt 
2 Työ- ja elinkeinoministeriö. Muistio. Liite 1. 15.12.2016. Baltic Connector Oy:n oman pääoman 

korottaminen. http://www.tem.fi/delegate/file/22589 
3 Valtioneuvoston kanslia. Muistio. Omistajaohjausosasto. 6.10.2015. Kaasuputkiyhtiö Baltic 

Connector Oy:n perustaminen. http://vm.fi/delegate/file/5353 
4 European System of Accounts ESA 2010 http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-

guidelines/-/KS-02-13-269 
5 Manual on Government Deficit and Debt, Implementation of ESA 2010 (2016 Edition) 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16-001  

http://www.tem.fi/delegate/file/22589
http://vm.fi/delegate/file/5353
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16-001
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nimissään, b) kykenee tekemään taloudellisia päätöksiä ja harjoittamaan 

taloudellisia toimintoja, joista se on vastuussa ja laillisesti tilivelvollinen, c) 

kykenee ottamaan velkoja omissa nimissään, ottamaan muita velvoitteita 

tai muita sitoumuksia ja tekemään sopimuksia, ja d) kykenee laatimaan 

täydellisen kirjanpidon.  

Alijäämä- ja velkamanuaalin luvussa I.2 Criteria for classifying units to the 

general government sector listataan tekijät, joiden avulla arvioidaan, onko 

yksikkö julkisyhteisön hallinnassa. Jos julkisyhteisö omistaa yli puolet 

äänivaltaisista osakkeista, riittää se osoitukseksi hallinnasta. Julkisyhteisön 

hallinnoima yksikkö on julkinen tuottaja.   

Julkinen markkinatuottaja luokitellaan yritys- tai rahoituslaitossektoriin 

julkiseksi yritykseksi. Julkinen markkinaton tuottaja luokitellaan 

julkisyhteisöt-sektoriin. Tavallisesti tuottajatyyppi määritetään laadullisten 

kriteerien ja niin sanotun 50 prosentin testin perusteella. Jos yli puolet 

toimintamenoista katetaan myyntituloilla, yksikkö katsotaan 

markkinatuottajaksi. Niille yksiköille, joiden arviointiin edellä mainittu 

tapa ei sovi, on ESA 2010:ssä sekä alijäämä- ja velkamanuaalissa 

lisäohjeistusta.  

Sektoriluokituksen perustelu 

Baltic Connector Oy:stä saatujen selvityksien perusteella yhtiön voidaan 

nähdä täyttävän institutionaalisen yksikön yleispiirteet. 

Kaasuputkihankkeen vuotuiset käyttökustannukset on tarkoitus kattaa 

yrityksiltä kerättävillä siirtomaksuilla, joten yksikkö on ESA:n asettamien 

määritelmien mukaisesti julkinen markkinatuottaja. Baltic Connector Oy 

luokitellaan yhtiön toiminnan luonteen ja omistusrakenteen mukaisesti 

julkiseksi yritykseksi yrityssektoriin (S.11). Sektoriluokitusta arvioidaan 

tarvittaessa uudelleen kaasuputken valmistumisen jälkeen.  

 

Lisätietoja: 
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