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Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilinpäätöstietojen 

yhteenveto tilikaudelta 2019 

 

Vuoden 2019 lopussa Suomessa harjoitti sähköverkkotoimintaa 77 jakeluverkon-

haltijaa, 9 alueverkonhaltijaa ja yksi kantaverkonhaltija. Tässä yhteenvedossa kä-

sitellään jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkotoiminnan eriytettyjä tilinpäätöstie-

toja. Yhteenvedossa esitetään pääsääntöisesti tuloslaskelman ja taseen osalta kaik-

kien yhtiöiden yhteenlaskettuja lukuja, sekä yleisimpien tilinpäätöstietojen tulkit-

semista helpottavien tunnuslukujen kohdalla kaikille jakeluverkonhaltijoille erik-

seen laskettujen tunnuslukujen keskiarvoja. 

Vuosien 2019 ja 2018 tilinpäätöstiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään 

johtuen mm. yhtiöjärjestelyistä ja tilinpäätöstietojen laadintaperiaatteiden muutok-

sista. Näiden vaikutus erityisesti jakeluverkkotoiminnan osalta on kuitenkin vähäi-

nen, joten tilikausien vertailukelpoisuuden voidaan sanoa olevan hyvällä tasolla. 

Vuoden 2019 aikana sähköverkkoyhtiöissä ei tehty yhtiöjärjestelyitä. 

 

1 Jakeluverkkotoiminnan tuotot, tilikauden tulos ja kannattavuus 

Jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto nousi edellisvuodesta 4,0 %. 

Vuonna 2019 yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,09 miljardia euroa (2018: noin 

2,01 miljardia euroa). Jakeluverkkoyhtiöillä oli vuonna 2019 liiketoiminnan muita 

tuottoja ja valmistusta omaan käyttöön yhteensä 57,0 milj. euroa (2018: 63,9 milj. 

euroa). Sähköverkkoyhtiöiden eriytetyn tuloslaskelman mukaiset liittymismaksu-

tuotot 38,2 milj. euroa (2018: 38,7 milj. euroa) laskivat edelliseen tilikauteen ver-

rattuna 1,3 % niiden ollessa 1,8 % liikevaihdosta (2018: 1,9 % liikevaihdosta). 

Kaudella 2019 yhteenlaskettu jakeluverkkotoiminnan liikevaihto kehittyi tasaisesti 

kasvun ollessa valvontajakson keskimääräistä liikevaihdon kasvua 7,95 % alhai-

sempi. 

Vuoden 2019 yhteenlaskettu liikevoitto oli 632,4 milj. euroa (2018: 587,3 milj. eu-

roa), joka on 30,3 % (2018: 29,3 %) liikevaihdosta. Vuonna 2019 Liikevoitto kasvoi 

edellisvuodesta 3,4 % (2018: -0,7 %). Liikevoitto-% oli vuonna 2019 keskimäärin 

23,8 % (2018: 22,5 %) ja mediaani 26,3 % (2018: 25,6 %). Operatiiviset kustan-

nukset eivät kasvaneet samassa suhteessa liikevaihdon kasvun kanssa, joten Ja-

keluverkkotoiminnan kannattavuus kehittyi positiivisesti kaudella 2019. 
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Kaavio 1. Yhteenlasketun liikevaihdon ja keskimääräisen liikevoitto-%:n kehitys 4. valvon-
tajaksolla 2016–2019. 

 

Konserniavustuksia annettiin hieman edellisvuotta enemmän, yhteensä 373,0 milj. 

euroa (2018: 361,8 milj. euroa). Vuoden 2019 yhteenlaskettu tilikauden tulos 

osoitti 44,1 milj. euroa voittoa (2,1 % yhteenlasketusta liikevaihdosta). Vuonna 

2018 yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 60,3 milj. euroa voitollinen (3,0 % yhteen-

lasketusta liikevaihdosta). 

Voitonjaostaan jakeluverkonhaltijat ovat raportoineet Energiavirastolle seuraa-

vasti: sähköverkkotoiminnalle kohdistettuja tilikauden 2018 tulokseen perustuvia 

osinkoja maksettiin (vuoden 2019 puolella) yhteensä 36,8 milj. euroa (37,6 milj. 

euroa). Vuonna 2019 jakeluverkkotoiminnasta omistajille maksettujen osinkojen 

määrä laski -2,1 % edellisvuoteen verrattuna (2018: -39,5 %). Vuosien 2017–2018 

välinen suuri lasku maksettujen osinkojen määrässä aiheutui Kymenlaakson Säh-

köverkko Oy:n vuonna 2017 maksamasta kertaluonteisesta 28,7 miljoonan euron 

osingosta. Kaudella 2019 osinkojen kehitys oli hyvin maltillinen suhteessa liikevaih-

don ja kannattavuuden kasvuun.  
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2 Jakeluverkkotoiminnan kulut 

Sähkön jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettujen tuloslaskelmatietojen perusteella 

merkittävimmän osan tilikauden kaikista kuluista (lukuun ottamatta rahoituskuluja, 

tilinpäätössiirtoja ja veroja) vuoden 2019 osalta muodostivat poistot ja arvonalen-

tumiset 456,7 milj. euroa, verkkopalvelumaksut muille verkoille 304,6 milj. euroa 

sekä liiketoiminnan muut kulut 306,2 milj. euroa. Tilikauden 2019 kulut yhteensä 

(ilman rahoituskuluja, tilinpäätössiirtoja ja veroja) olivat 1515,9 miljoonaa euroa 

(2018: 1488,4 milj. euroa). Kauden 2019 operatiiviset kulut kasvoivat 1,8 % edel-

lisvuodesta samalla kun liikevaihto kasvoi noin 4,0 %. Henkilöstökulut 109,1 mil-

joonaa euroa pysyivät edellisvuoden tasolla (2018: 109,4 miljoona euroa). Verkko-

toiminnalle kohdistettujen henkilötyövuosien yhteismäärä oli 1745,9 (2018: 1835,8 

henkilötyövuotta). 

 

 

Kaavio 2. Eri kuluerien osuudet (lukuun ottamatta rahoituskuluja, tilinpäätössiirtoja ja ve-

roja) 4. valvontajaksolla 2016–2019. 
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3 Jakeluverkkotoiminnan tase 

Sähkön jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettu taseen loppusumma oli vuoden 

2019 lopussa yhteensä 8,64 miljardia euroa (2018: 8,38 miljardia euroa). Taseen 

pysyvät vastaavat ovat yhteensä 7,21 miljardia euroa (2018: 7,22 miljardia euroa) 

eli 83,4 % taseen loppusummasta. Verkon hyödykkeet ovat yhteensä 5,96 miljardia 

euroa (2018: 5,67 miljardia euroa), josta verkon aineellisten hyödykkeiden osuus 

on 5,87 miljardia euroa (2018: 5,59 miljardia euroa) ja aineettomien hyödykkeiden 

0,09 miljardia euroa (2018: 0,08 miljardia euroa). 

 

Kaavio 3. Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkotoiminnan yhteenlaskettu taseen loppu-
summa ja verkon hyödykkeet 2016–2019. 

 

Taseen vastattavaa puolen jakeluverkkoliiketoiminnan yhteenlaskettu oma pääoma 

oli vuoden 2019 lopussa 2,23 miljardia euroa (2018: 2,29 miljardia euroa). Korol-

linen vieras pääoma kasvoi edellisvuodesta 7,7 % (2018: 7,5 %) ja oli vuoden 2019 

lopussa 2,11 miljardia euroa (2018: 1,96 miljardia euroa). Korottoman vieraan 

pääoman määrä oli vuoden 2019 lopussa 2,22 miljardia euroa (2018: 2,20 miljardia 

euroa). Palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus korottomasta vieraasta pää-

omasta oli vuoden 2019 lopussa 65,7 % (2018: 66,0 %). Tilinpäätössiirtojen ker-

tymä oli tilikauden 2019 lopussa 2,07 miljardia euroa (2018: 1,9 miljardia euroa) 

ja kasvua 2018 tilinpäätökseen verrattuna tuli 6,9 % (2018: 3,2 %). Tilinpäätös-

siirtojen kertymä koostuu lähes täysin poistoerosta. Poistoeroa syntyy, kun vero-

tuksen poistot ovat suuremmat kuin suunnitelman mukaiset kirjanpidon poistot. 
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Kaavio 4. Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkotoiminnan yhteenlaskettu taseen vastattavaa 
2016–2019. 

Omavaraisuusaste mittaa yhtiön vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä taloudellisista 

velvoitteistaan. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta 

on rahoitettu omalla pääomalla. Omavaraisuusaste säilyi hyvänä ollen vuoden 2019 

lopussa keskimäärin 43,88 % (2018: 42,8 %). Kannattavuutta kuvaava oman pää-

oman tuotto parani hyvästä erinomaiseksi ollen keskimäärin 20,50 % (2018: 14,4 

%). Oman pääoman tuoton kasvu on seurausta sähköverkkoliiketoiminnan inves-

tointien rahoittamisesta ulkopuolisella velalla, mikä on johtanut vieraan pääoman 

määrän kasvuun. Samanaikaisesti yhteenlaskettu oma pääoma on pienentynyt 

mm. osingonjaon seurauksena ja nettotulos on kasvanut liikevaihdon kasvun 

myötä. Maksuvalmius oli current ratiolla mitattuna edelleen erinomaisella tasolla 

ollen vuoden 2019 lopussa 2,96 (2018: 2,76).  
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4 Jakeluverkkotoiminnan investoinnit 

Vuonna 2019 jakeluverkonhaltijoiden eriytettyjen tilinpäätösten sähköverkkotoi-

minnan taseiden verkon aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tekemät nettoin-

vestoinnit olivat yhteensä 679,2 miljoonaa euroa (2018: 758,6 milj. euroa). Vuoden 

2019 investoinneista 664,5 miljoonaa euroa (2018: 740,6 milj. euroa) kohdistui 

verkon aineellisiin hyödykkeisiin ja 14,7 miljoonaa euroa (2018: 18,0 milj. euroa) 

verkon aineettomiin. Vuoden 2019 Nettoinvestoinnit laskivat vuoteen 2018 verrat-

tuna -79,4 milj. euroa eli -10,5 %. Caruna Oy:n investoinnit laskivat vuodesta 2018 

vuoteen 2019 -98,6 miljoonalla eurolla. Vuoden 2019 yhteenlaskettujen nettoin-

vestointien lasku aiheutui suurimmilta osin Caruna Oy:n tekemien investointien las-

kusta.  

Sähköverkkotoimintojen investointien tulorahoitus-% kaudella 2019 oli keskimää-

rin 145,0 % (2018: 155,7 %). Tämä tarkoittaa, että sähköverkkotoimintojen koko-

naistulorahoitus oli kaudella 2019 keskimäärin noin 1,5-kertainen  sähköverkkotoi-

minnan nettoinvestointeihin nähden. Verkkotoiminnan investointiaste-% oli vuonna 

2019 35,9 % (2018: 35,9 %). Tunnusluku kertoo, että sähköverkkoliiketoiminnan 

liikevaihdosta keskimäärin noin 1/3 on investoitu takaisin sähköverkkotoiminnan 

hyödykkeisiin. 

 

 

Kaavio 5. Nettoinvestoinnit 4. ja 5. valvontajakson valvontamenetelmissä määriteltyihin 

verkkokomponentteihin 2016–2019. 

 

Korvausinvestointien lasku -76,8 milj. euroa vuosien 2018 ja 2019 välillä selittyy 

suurimmilta osin Caruna Oy:n investointien laskulla -91,5 milj. euroa. Luvut eivät 
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sisällä vuokraverkossa toimivien jakeluverkkoyhtiöiden vuokratun verkon omista-

jan taseeseen sisältyviä investointeja. 

 

 

 

Kaavio 6. Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkotoiminnan yhteenlasketut verkon korvaus- ja 

laajennusinvestoinnit 2016–2019. 

Jakeluverkonhaltijoiden investoinnit verkon hyödykkeisiin kasvoivat tasaisesti vuo-

sina 2016–2018. Vuosi 2018 oli verkon investointien osalta huippuvuosi. Investoin-

nit laskivat 4. valvontajakson loppua kohden ja vuoden 2019 investoinnit olivat 

lähellä vuoden 2016 investointimääriä. Huolimatta suurista verkkoinvestoinneista, 

jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkotoiminnan keskimääräinen kannattavuus pa-

rani tasaisesti valvontajakson ajan. Liikevaihdon kasvu, sähköverkkotoiminnan 

hyvä kannattavuus sekä ulkopuolinen lainarahoitus mahdollistivat suuret investoin-

nit sähköverkkoon ja sen toimitusvarmuuden parantamiseen.  
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