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Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilin-
päätöstietojen yhteenveto tilikaudelta 2018 
 

Vuoden 2018 lopussa Suomessa harjoitti sähköverkkotoimintaa 77 jakeluverkonhal-

tijaa, 10 alueverkonhaltijaa ja yksi kantaverkonhaltija. Tässä yhteenvedossa käsi-

tellään ainoastaan jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkotoiminnan eriytettyjä tilin-

päätöstietoja. Tässä yhteenvedossa – ellei toisin mainita - esitetään pääsääntöisesti 

tuloslaskelman ja taseen osalta kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettuja lukuja, sekä 

yleisimpien tilinpäätöstietojen tulkitsemista helpottavien tunnuslukujen kohdalla 

kaikille 77:lle yritykselle erikseen laskettujen tunnuslukujen keskiarvoja. 

Vuosien 2018 ja 2017 tilinpäätöstiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään 

johtuen mm. yhtiöjärjestelyistä ja tilinpäätösten laadintaperiaatteiden muutoksista. 

Näiden vaikutus erityisesti jakeluverkkotoiminnan osalta on kuitenkin vähäinen, jo-

ten tilikausien vertailukelpoisuuden voidaan sanoa olevan hyvällä tasolla. 

 

Vuoden 2018 aikana tehtiin seuraava yhtiöjärjestely: 

• Porvoon Alueverkko Oy fuusioitiin Porvoon Sähköverkko Oy:öön 30.6.2018. 

 

Jakeluverkkotoiminnan tuotot, tilikauden tulos ja kannattavuus 

Jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto nousi edellisvuodesta noin 5,6 %. 

Vuonna 2018 yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,01 miljardia euroa (2017: noin 

1,90 miljardia euroa). Lisäksi jakeluverkkoyhtiöillä oli vuonna 2018 liiketoiminnan 

muita tuottoja ja valmistusta omaan käyttöön yhteensä noin 63,9 miljoonaa euroa 

(2017: noin 100,8 miljoonaa euroa). Jakeluverkkoyhtiöiden eriytetyissä tilinpäätös-

tiedoissa ilmoittamien liittymismaksujen määrä väheni hieman edellisvuodesta; 

2018 liittymismaksutuottojen määrä oli noin 38,7 M€ niiden muodostaessa noin 1,9 

% liikevaihdosta (2017: 43,5 miljoonaa euroa & n.2,3 % liikevaihdosta). 

 

Vuonna 2018 yhteenlaskettu liikevoitto nousi edellisvuodesta noin 4,8 % sen olles-

sa noin 587,3 miljoonaa euroa (noin 29,3 % yhteenlasketusta liikevaihdosta). 

Vuonna 2017 yhteenlaskettu liikevoitto oli noin 560,6 miljoonaa euroa (noin 29,5 % 

yhteenlasketusta liikevaihdosta). Kaikkien jakeluverkkoyhtiöiden liikevoittoprosen-

tilla mitattuna (keskiarvo 22,5% ; mediaani 25,6 %) jakeluverkkotoiminnan kan-

nattavuus pysytteli melko samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (2017 keskiarvo 

23,8 % ; mediaani 24,6 %). 

 

Konserniavustuksia annettiin lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonnakin, yhteensä 

noin 361,8 miljoonaa euroa (2017: noin 361,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2018 yh-

teenlaskettu tilikauden tulos osoitti yhteensä noin 60,3 miljoonaa euroa voittoa 

(noin 3,0 % yhteenlasketusta liikevaihdosta). Vuonna 2017 yhteenlaskettu tilikau-

den tulos oli noin 41,6 miljoonaa euroa (noin 2,2 % yhteenlasketusta liikevaihdos-

ta). 
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Voitonjaostaan jakeluverkonhaltijat ovat raportoineet Energiavirastolle seuraavasti: 

sähköverkkotoiminnalle kohdistettuja tilikauden 2018 tulokseen kohdistuvia osinko-

ja maksettiin (vuoden 2019 puolella) yhteensä 38,2 miljoonaa euroa. 

 

Taulukko 1. Jakeluverkkotoiminnan tulos ja kannattavuus. 

 
 

Jakeluverkkotoiminnan kulut 
 

Jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettujen tuloslaskelmatietojen perusteella merkit-

tävimmän osan tilikauden kaikista kuluista (lukuun ottamatta rahoituskuluja, tilin-

päätössiirtoja tai veroja) vuoden 2018 osalta muodostivat poistot ja arvonalentumi-

set (29,8 % kokonaiskuluista), verkkopalvelumaksut (21,6 % kokonaiskuluista), 

sekä muut ulkopuoliset palvelut (14,7 % kokonaiskuluista). Henkilöstökulujen 

osuus pysyi melko samana kuin vertailukaudella, joskin niiden osuus kaikista ku-

luista laski hieman jakeluverkkotoiminnalle kohdistettujen henkilötyövuosien luku-

määrän laskiessa. Vuonna 2018 jakeluverkonhaltijoiden Energiavirastolle ilmoitta-

mien verkkotoiminnalle kohdistettujen henkilötyövuosien yhteismääräksi muodostui 

1 835,8 henkilötyövuotta (2017: 1 850,7 henkilötyövuotta). 

 

Kuvio 1. Eri kuluerien osuuksia kaikista kuluista (lukuun ottamatta rahoituskuluja, 

tilinpäätössiirtoja tai veroja). 

 

Jakeluverkkotoiminta 2018 2017 Muutos (M€) Muutos (%)

Yhteenlaskettu liikevaihto, M€ 2 006,2 1 899,6 106,6 5,6 %

   ,josta liittymismaksutuottoja (M€) 38,7 43,5 -4,9 -11,2 %

Yhteenlaskettu liikevoitto, M€ 587,3 560,6 26,7 4,8 %

Liikevoitto-% (keskiarvo) 22,5 % 23,8 %

   Liikevoitto-% (mediaani) 25,6 % 24,6 %

Yhteenlaskettu tilikauden tulos, M€ 60,3 41,6 18,7 44,9 %
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Siinä missä jakeluverkkotoiminnan tuotot (liikevaihto) kasvoivat edellisvuodesta 

noin 5,6 %, myös kulujen määrä nousi toiminnan kasvaessa. Kovin suuria muutok-

sia ei kuluissa kuitenkaan tuloslaskelmatietojen perusteella edellisvuoteen nähden 

ole tapahtunut; kokonaisuudessaan operatiiviset kulut kasvoivat vertailukauteen 

nähden noin 3,7 % niiden ollessa yhteensä 1 488,3 miljoonaa euroa (2017: 1 435,6 

miljoonaa euroa). 

 

Taulukko 2. Jakeluverkkotoiminnan kulut. 

 

 
 

Jakeluverkkotoiminnan tase 
 

Jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettu taseen loppusumma oli vuoden 2018 lopussa 

yhteensä noin 8,38 miljardia euroa (2017: noin 8,01 miljardia euroa). Taseen py-

syvistä vastaavista selvästi suurin osa koostui edelleen sähköverkon aineellisista ja 

aineettomista hyödykkeistä, joiden osuus yhteensä oli noin 5,67 miljardia euroa 

(2017: noin 5,28 miljardia euroa). Kokonaisuudessaan pysyvien vastaavien osuus 

jakeluverkkotoiminnan yhteenlasketusta taseesta oli 7,22 miljardia euroa (2017: 

6,90 miljardia), ja vaihtuvien vastaavien puolestaan 1,16 miljardia (2017: 1,12 mil-

jardia euroa). 

 

Taseen vastattavaa-puolella jakeluverkkoliiketoiminnan yhteenlasketussa taseessa 

omaa pääomaa oli vuoden 2018 lopussa noin 2,29 miljardia euroa (2017: noin 2,11 

miljardia euroa). Korollisen vieraan pääoman määrä kasvoi edellisvuodesta noin 7,5 

% sen ollessa vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 1,96 miljardia euroa (2017: noin 

1,82 miljardia euroa). Korotonta vierasta pääomaa jakeluverkonhaltijoilla oli taseis-

saan vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 2,20 miljardia euroa (2017: noin 2,21 

miljardia euroa). Tästä korottomasta vieraasta pääomasta palautuskelpoiset liitty-

mismaksut muodostavat merkittävän osan. Niiden määrä oli vuoden 2018 lopussa 

yhteensä noin 1,45 miljardia euroa eli 65,7 % korottomasta VPO:sta (2017: noin 

1,43 miljardia euroa & 64,6% korottoman VPO:n yhteismäärästä). 

 

Seuraavaksi esitetään joitakin jakeluverkonhaltijoiden taseiden lukujen pohjalta 

laskettuja merkittävimpiä tunnuslukuja. Vakavaraisuutta mittaava omavaraisuusas-

Jakeluverkkotoiminnan kulut, M€ 2018 2017 Muutos (M€) Muutos (%)

Materiaalit ja palvelut

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   Ostot tilikauden aikana 113,4 108,6 4,9 4,5 %

      Häviösähkön hankintakulut 71,4 67,6 3,8 5,6 %

      Muut ostot tilikauden aikana 42,0 40,9 1,1 2,7 %

  Ulkopuoliset palvelut 539,7 533,5 6,2 1,2 %

   Verkkopalvelumaksut 321,6 306,5 15,1 4,9 %

   Muut ulkopuoliset palvelut 218,1 227,0 -8,9 -3,9 %

Henkilöstökulut 109,4 109,6 -0,2 -0,2 %

Poistot ja arvonalentumiset 443,5 424,7 18,8 4,4 %

Liiketoiminnan muut kulut 282,4 259,3 23,1 8,9 %

   Vuokrakulut 7,2 7,1 0,1 1,9 %

   Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut 80,0 79,3 0,6 0,8 %

   Verkko-omaisuuden myyntitappiot 0,2 0,2 0,0 -23,7 %

   Muut liiketoiminnan muut kulut 195,0 172,7 22,4 13,0 %

Kulut yhteensä: 1 488,3 1 435,6 52,7 3,7 %
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te säilyi hyvänä: se oli vuonna 2018 jakeluverkonhaltijoilla keskimäärin 42,8 % 

(2017: 41,9 %). Kannattavuudesta kertova oman pääoman tuotto laski hieman 

edellisvuodesta, sen ollessa keskimäärin 14,4 % (2017: 17,2 %). Likviditeettiä eli 

maksuvalmiutta kuvaava current ratio säilyi edelleen hyvällä tasolla, joskin pieni 

muutos alaspäin tapahtui vertailukauteen nähden. Vuonna 2018 jakeluverkonhalti-

joiden current ratio -lukujen keskiarvo oli 2,8 (2017: 3,0). 

 

Taulukko 3. Jakeluverkkotoiminnan tase. 

 

 

  

Jakeluverkkotoiminta, M€ 2018 2017 Muutos, M€ Muutos, %

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat 7 220,4 6 898,9 321,5 4,7 %

   Sähköverkon hyödykkeet 5 670,6 5 277,2 393,4 7,5 %

     - Verkon aineettomat hyödykkeet 84,1 79,1 5,0 6,3 %

     - Verkon aineelliset hyödykkeet 5 586,5 5 198,1 388,4 7,5 %

Vaihtuvat vastaavat 1 162,3 1 115,1 47,2 4,2 %

VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 382,7 8 014,0 368,7 4,6 %

VASTATTAVAA

Oma pääoma 2 290,0 2 107,1 182,9 8,7 %

Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 933,9 1 874,2 59,7 3,2 %

Pakolliset varaukset 1,9 2,6 -0,6 -24,3 %

Vieras pääoma 4 157,0 4 030,2 126,8 3,1 %

   Korollinen vieras pääoma 1 957,3 1 821,3 136,0 7,5 %

   Koroton vieras pääoma 2 199,7 2 208,9 -9,2 -0,4 %

     - Palautettavat liittymismaksut 1 446,0 1 427,1 18,9 1,3 %

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 382,7 8 014,0 368,7 4,6 %
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Jakeluverkkotoiminnan investoinnit 
 
 

Vuonna 2018 jakeluverkonhaltijoiden eriytettyjen tilinpäätösten sähköverkkotoi-

minnan taseiden verkon aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tekemät nettoin-

vestoinnit olivat yhteensä noin 758,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 vastaavat net-

toinvestoinnit olivat noin 753,9 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit näin ollen kas-

voivat edellisvuodesta noin 0,6 %. 

 

Yllämainituista luvuista vuoden 2018 osalta 17,9 miljoonaa euroa koostui investoin-

neista sähköverkon aineettomiin hyödykkeisiin, ja loput 740,7 miljoonaa euroa ver-

kon aineellisiin hyödykkeisiin. Vuonna 2017 verkkotoiminnan investoinneista 24,7 

miljoonaa euroa kohdistui verkon aineettomiin, ja loput 729,2 miljoonaa euroa ver-

kon aineellisiin hyödykkeisiin. 

 

Jakeluverkonhaltijoiden Energiaviraston valvontatietojärjestelmään (VATI) ilmoit-

tamien tietojen mukaan edellä mainituista yhteenlasketuista sähköverkon nettoin-

vestoinneista vuonna 2018 luokiteltiin noin 84 % korvausinvestoinneiksi, ja 16 % 

laajennusinvestoinneiksi. Vuonna 2017 vastaavat osuudet olivat: n. 87 % korvaus-

investointeja, ja 13 % laajennusinvestointeja. 

 

Luvut eivät sisällä vuokraverkossa toimivien jakeluverkkoyhtiöiden vuokratun ver-

kon omistajan taseeseen sisältyviä investointeja. 


