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 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt



Tampereen Sähkölaitos -konsernin emoyhtiö on Tampereen Sähkölaitos Oy.  
Sen tytäryhtiöitä ovat Tammervoima Oy, Tampereen Sähköverkko Oy ja Tampereen Vera Oy. 

Tampereen kaupunki omistaa Tampereen Sähkölaitos Oy:n sataprosenttisesti. 
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TOIMINTA

Tampereen Sähkölaitos -konsernin emoyhtiönä toimii Tam-
pereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähkölaitos Oy harjoittaa 
sähkön pörssi- ja loppuasiakasmyyntiä, kaukolämmön, kau-
kojäähdytyksen ja kaasun loppuasiakasmyyntiä sekä energi-
antuotantoa. Tampereen Sähkölaitos Oy:n tytäryhtiöitä ovat 
sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko 
Oy ja sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kun-
nossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy. Lisäksi 
se omistaa 51 % jätteenhyödyntämispalveluita osakkailleen 
tuottavasta Tammervoima Oy:stä.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA 
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN  

Kulunut vuosi onnistui Tampereen Sähkölaitos -konsernissa 
taloudellisesti hyvin, vaikka kannattavuudessa ei aivan edel-
lisvuoden tasolle päästykään. Liikevaihto nousi 288,7 mil-
joonaan euroon eli kasvua edellisvuoteen tuli 18,9 miljoonaa 
euroa (7,0 %). Liiketulos laski puolestaan 46,4 miljoonaan 
euroon. Edellisvuoteen verrattuna laskua oli 2,5 miljoonaa 
euroa (5,2 %). Tilikauden tulos oli 28,9 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvun taustalla oli ennen kaikkea sähkön 
markkinahintojen nousu ja sitä kautta kannattavan sähkön-
tuotannon kasvu. Sähkön hintaa nostivat päästöoikeuksien 
kasvu sekä kuiva sääjakso alkutalven jälkeen, mikä vähensi 
vesivoiman tuotantoa. Päästöoikeuksien hinnannousun taus-
talla oli markkinoiden varautuminen markkinavakausvarannon 
myötä pieneneviin huutokauppavolyymeihin. Myös alkuvuoden 
kylmyys nosti kaukolämmön ja sähkönsiirron myyntiä. Muiden 
energiatuotteiden osalta myyntimäärät pysyttelivät edellisvuo-
den tasolla. Sähkön liittymismaksutulot kirjattiin liikevaihtoon 
koko vuodelta ja vilkas rakentaminen nosti niiden tasoa.

Voimakkaasti kallistuneet päästöoikeuksien ja maakaasun 
hinnat ovat heikentäneet kannattavuutta. Energiantuotantolai-
toksien käytettävyys toteutui kuitenkin hyvänä. Sähkölaitoksen 
kokonaispäästöt lisääntyivät vuositasolla 39kt tuotantomäärien 
noustua Lielahden maakaasu-CHP-laitoksessa korkeampien 
sähkönhintojen myötä.

Konsernin investoinnit tilikaudella 2018 olivat 30,2 miljoo-
naa euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat sijoitukset Jo-
kelan tuulivoimapuistoon 2,3 miljoonaa euroa, Lamminpään 
sähköasema 2,8 miljoonaa euroa, Kaupinojan kaukojääh-
dytystuotantolaitoksen lisäjäähdytysyksikön hankinta sekä 
kauko jäähdytysverkon rakentaminen 1,7 miljoonaa euroa 
sekä Naistenlahti 1 kaasuturbiinin automaation uusinta 1,4 
miljoonaa euroa. Kaukolämpöverkkoa peruskorjattiin 3 mil-
joonalla eurolla, jonka tuloksena lisäveden kulutus on saatu 
laskemaan merkittävästi.

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätökseen on jakso-
tettu tulospalkkioita koko konsernin osalta 0,5 miljoonaa euroa, 
joka vastaa 2,3 % palkkojen kokonaissummasta. Emoyhtiö 
Tampereen Sähkölaitos Oy:n tilinpäätökseen on jaksotettu tu-
lospalkkiota 0,3 miljoonaa euroa, joka vastaa 2,1 % palkkojen 
kokonaissummasta. Palkitseminen perustuu tulospalkkiojär-
jestelmään, joka ohjaa henkilöstöä toteuttamaan strategiaa. 
Tulospalkkiota maksetaan tulostavoitteiden ylityksestä sekä 
tuloskortin toteuman perusteella.

Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 
50,0 miljoonaa euroa, kasvaen edellisvuodesta noin 11 pro-
senttia. Sähkön siirrosta syntyvän liikevaihdon kasvu johtui 
sekä siirtomäärien kasvusta että lokakuussa 2017 tehdystä 
siirtohintojen muutoksesta, koska korkeammat siirtomaksut 
olivat voimassa koko vuoden ajan.  Siirtomäärät kasvoivat erityi-
sesti kylmän alkuvuoden ja helteisen heinäkuun seurauksena, 
mutta osaltaan myös asiakasmäärän kasvu kasvatti siirtomää-
rää edellisvuoteen nähden. Liikevaihtoa kasvatti lisäksi vuoden 
2017 toukokuun alussa tehty sähköliittyminen liittymismak-
sujen kirjaustavan muutos, jolloin liittymismaksut muutettiin 
asiakkaan kannalta palautuskelvottomiksi. Tästä johtuen liit-
tymismaksutulot on kirjattu tulosvaikutteisesti koko vuoden 
2018 alkaen. Kustannuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia vuoteen 2017 nähden. 

Tampereen Vera Oy:n liikevaihto vuodelta 2018 oli 16,8 mil-
joonaa euroa. Liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta 0,4 %. 
Liiketoiminnan kannattavuus heikkeni edellisestä vuodesta 
85 % liikevoiton ollessa 72 tuhatta euroa.

Tammervoima Oy:n liikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa ja 
liiketulos 2,2 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ JA TUNNUSLUVUT 

KONSERNI 2018 2017 2016

Liikevaihto (1 000 euroa) 288 721 269 855 274 162
Liiketulos (1 000 euroa) 46 418 48 956 43 071
Liiketulos % 16,1 18,1 15,7
Oman pääoman tuotto % 18,7 22,1 21,0
Omavaraisuusaste % 29,5 27,3 24,1
Henkilöstö keskimäärin 
tilikauden aikana (hlö) 388 392 402
Palkkojen ja palkkioiden 
kokonais summa tilikauden 
aikana (1 000 euroa) 20 288 20 806 21 018

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2018
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OMISTUS JA HALLINTO 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.5.2018.

Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja: Peter Löfberg
Jäsenet: Mikko Kriikku 
 Timo Lahtinen 14.5.2018 asti
 Tero Mattila 2.4.2018 asti
 Marjut Ontronen 
 Pekka Salmi 19.2.2019 asti
 Kirsikka Siik 14.5.2018 asti
 Pentti Herranen 14.5.2018 alkaen
 Oras Tynkkynen 14.5.2018 alkaen
 Riitta Varpe 14.5.2018 alkaen

Toimitusjohtaja: Jussi Laitinen

Hallitus piti 11 kokousta tilikauden aikana. Jäsenten keski-
määräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 86.

Johtoryhmä ja jäsenten vastuualueet 

Toimitusjohtaja: Jussi Laitinen, pj
Asiakkuudet: Pasi Muurinen
Energia: Antti-Jussi Halminen
Energiamarkkinat: Jukka Joronen
Hallinto: Leena Parvio
Talous: Timo Laaksonen
Tietohallinto: Johannes Lindell

Tilintarkastus

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintar-
kastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan 
KHT Hannu Paunikallio.

Omistus

2018

Osakkeet (kpl) 13 695 482

Omat osakkeet (kpl) 0

Omistus Tampereen kaupunki 100 %

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ 
RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa Tampereen Sähkö-
laitos -konsernin normaalia toimintaa. Riskienhallinnan ta-
voitteena on varmistaa konsernin toimintaedellytysten ja 
strategioiden toteutuminen muuttuvassa toimintaympäris-
tössä sekä tehdä toiminnasta sidosryhmille läpinäkyvää ja 
hyvän hallintotavan mukaista. 

Omien riskienhallintamenettelyjen ohella konsernin yhtiöis-
sä noudatetaan Tampereen kaupungin konserniohjeistuksen 
mukaisia sisäisen valvonnan periaatteita. Konsernin riskien-
hallinnan tasosta raportoidaan emoyhtiön hallitukselle kerran 
vuodessa.

Vuonna 2018 emoyhtiön merkittävimpien riskien tilanne 
arvioitiin konsernin johtoryhmän toimesta ja siitä raportoitiin 
säännönmukaisesti emon hallitukselle. Konsernin johtoryhmä 
arvioi, että konsernin riskienhallinta on riittävällä tasolla.

Strategiset riskit

Tampereen Sähkölaitos -konsernin merkittävimpiä strategi-
sia riskejä ovat investointiriskit, tietosuojariskit, energia- ja 
ympäristöpoliittiset riskit sekä energia-alan kilpailuriskit. In-
vestoinneissa onnistuminen ja toisaalta mm. ylikapasiteetin 
hallittu purkaminen ovat merkittävä osa strategisten riskien 
hallintaa. Energia- ja ympäristöpoliittisia riskejä hallitaan mm. 
osallistumalla teknologiahankkeisiin, tekemällä tiivistä yh-
teistyötä viranomaisten kanssa ja edunvalvonnalla.

Operatiiviset riskit

Konsernin merkittävin operatiivinen riski on tuotannon kes-
keytysriski. Voimalaitoksilla operatiivisia riskejä hallinnoidaan 
ensisijaisesti ylläpitoinvestointien suunnittelulla ja voima-
laitosten kunnossapidolla. Operatiiviset riskit voivat johtaa 
fyysisiin vahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen, tai 
niistä voi aiheutua kolmansia osapuolia koskevia vastuuvel-
vollisuuksia. Liiketoiminnan jatkuvuus varmistetaan varautu-
mis- ja valmiussuunnitelmien avulla. Vakuutusten hallinnalla 
optimoidaan vahingontorjuntatoimenpiteet, omavastuut ja 
vakuutussuoja kustannustehokkaasti pitkällä aikavälillä. Va-
kuutussopimukset kattavat konsernin omaisuusvahinkoihin, 
liiketoiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit.

Vahinkoriskit

Konsernin merkittävin vahinkoriski on työtapaturmariski, 
joka voi aiheutua esimerkiksi puutteellisista sisäisistä pro-
sesseista, inhimillisistä virheistä, laitteisiin tai järjestelmiin 
liittyvistä toimintahäiriöistä sekä ulkopuolisista tekijöistä. 
Riskienhallinnan tavoitteena on vähentää vahinkoja selkeästi 
dokumentoitujen ja automatisoitujen prosessien avulla sekä 
varmistamalla päätöksenteon ja valvonnan erillään pysymi-
nen. Projektien turvallisuusjohtaminen sekä dokumentoitu 
johtamisjärjestelmä ovat konsernin keinoja vahinkoriskien 
pienentämiseksi.

YMPÄRISTÖASIAT 

Tampereen Sähkölaitos -konsernilla on kaikkien yhtiöittensä 
toiminnan kattava sertifioitu ympäristö-, laatu- sekä työter-
veys- ja työturvallisuusjärjestelmä (ISO 14001, ISO 9001, 
OH SAS 18001). Vuonna 2015 uudistettujen ympäristö- ja 
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laatustandardien vaatimusten toteutuminen toiminnassa on 
varmistettu akkreditoidun arvioijan toimesta. Vuonna 2018 
arvioinnit toteutettiin Tampereen Sähköverkko Oy:ssä ja 
Tampereen Vera Oy:ssä sekä johtamisen että prosessien 
ja työmaiden osalta. Vuonna 2019 arvioitavana on emoyh-
tiön toiminta.

Tampereen Sähkölaitos -konsernissa on meneillään Te-
hokkaat prosessit -projekti, jonka tarkoituksena on vahvistaa 
konsernin prosessijohtamista jatkuvan parantamisen hen-
gessä ja samalla uudistaa konsernin johtamisjärjestelmä.  

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA 
KEHITYKSESTÄ 

Sähkön keskihinta vuonna 2018 oli Suomen hinta-alueella 
46,80 €/MWh eli yli 40 prosenttia edellisvuotta korkeampi. 
Alkavana vuonna hinnan odotetaan pysyvän samalla tasolla 
ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan heikon vesitilan-
teen ja niukkuutta heijastelevan päästöoikeusmarkkinan 
myötä. Sähkön tuotantomäärän ennakoidaan pysyvän vuo-
den 2018 tasolla.

Kilpailun energian vähittäismarkkinoilla oletetaan jatkuvan 
haastavana myös tulevalla tilikaudella. Tampereen kaupunki-
seudun kasvaessa ovat edellytykset liiketoiminnan kasvat-
tamiseen ja kehittämiseen kuitenkin suotuisat ja asiakas- ja 
sopimusmäärien oletetaankin kasvavan tulevan tilikauden 
aikana. 

Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakasmäärän odotetaan 
kasvavan merkittävästi myös vuonna 2019 kaupungin ke-
hittymisen ja kasvamisen seurauksena. Tästä huolimatta 
jakelualueen sähkönsiirtomäärien kasvun odotetaan olevan 
hyvin maltillista lähivuosina. Sähkömarkkinalaki edellyttää 
entistä parempaa toimitusvarmuutta, mikä edellyttää mer-
kittäviä verkon korvausinvestointeja. Lisäksi jakelualueella 
tapahtuvat tuotantorakenteen muutokset ja paikallisen säh-
köntuotannon vähentyminen edellyttävät panostusta yhtiön 
suurjännitejakeluverkon käyttövarmuuden parantamiseen, 
minkä seurauksena kyseistä verkkoa tullaan lähivuosina vah-
vistamaan. Yhtiön investointitason odotetaankin kasvavan 
nykyisestä tasosta tulevina vuosina.

Tampereen Vera Oy:n liiketoimintaympäristö säilyy haas-
tavana myös alkaneella tilikaudella. Kilpailu markkinoilla li-
sääntyy ja hintoihin kohdistuu edelleen laskupaineita. Yhtiön 
liikevaihdon arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti 
ja kannattavuuden uskotaan parantuvan, kun kehityshank-
keista saatavat hyödyt konkretisoituvat toiminnan tehos-
tumisena.

Tammervoima Oy:n laitos tulee hyödyntämään vuosittain 
yli 160 000 tonnia sekajätettä Pirkanmaalta ja Keski-Suo-
mesta tuottaen sähköä noin 50 GWh ja kaukolämpöä yli 
400 GWh vuodessa riippuen sähkön markkinahinnoista ja 
reduktioajon määrästä. Laitoksen kaukolämmön tuotanto 
tulee kasvamaan noin viisi prosenttia, kun savukaasupesurin 
lämmön talteenottokapasiteetti pystytään hyödyntämään 
täysimääräisesti.    
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Tampereen Sähkölaitos -konserni
TULOSLASKELMA

1 000 euroa  1.1.–31.12.2018  1.1.–31.12.2017

LIIKEVAIHTO 288 721 269 855

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 54 -358
Valmistus omaan käyttöön 13 146 21 270
Liiketoiminnan muut tuotot 4 066 3 248

Materiaalit ja palvelut
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
  Ostot tilikauden aikana -136 947 -114 117
  Varastojen muutos -2 357 -4 667
 Ulkopuoliset palvelut -28 959 -168 263 -34 628 -153 411

Henkilöstökulut
 Palkat ja palkkiot -20 288 -20 806
 Henkilösivukulut
  Eläkekulut -3 655 -3 719
  Muut henkilösivukulut -722 -24 665 -806 -25 332

Poistot ja arvonalentumiset -39 279 -39 990

Liiketoiminnan muut kulut -27 362 -26 326

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 46 418 48 956

Rahoitustuotot ja -kulut
 Osuus osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta) -71 0
 Muut korko- ja rahoitustuotot 552 504
 Korkokulut ja muut rahoituskulut -10 422 -9 941 -10 702 -10 198

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 36 477 38 757

Tuloverot
 Tilikauden verot -7 709 -8 171
 Laskennalliset verot 68 -7 641 94 -8 078

Vähemmistön osuus tuloksesta 22 8

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 28 858 30 688
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Tampereen Sähkölaitos -konserni 
TASE

1 000 euroa 31.12.2018 31.12.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
 Aineettomat oikeudet 5 443 5 760
 Liikearvo 54 5 246
 Muut pitkävaikutteiset menot 2 624 2 403
 Keskeneräiset investoinnit 1 924 454
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 10 045 13 863

Aineelliset hyödykkeet
 Maa- ja vesialueet 2 728 3 637
 Rakennukset ja rakennelmat 43 794 45 687
 Kiinteät rakenteet ja laitteet 323 508 326 498
 Koneet ja kalusto 15 833 16 517
 Keskeneräiset hyödykkeet 2 441 4 017
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 388 303 396 356

Sijoitukset
 Osuudet osakkuusyhtiöissä 161 0
 Muut osakkeet ja osuudet 8 075 5 800
 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 258 0
 Muut saamiset 3 3
Sijoitukset yhteensä 8 496 5 803

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 406 845 416 022

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
 Aineet ja tarvikkeet 21 248 23 604
 Keskeneräiset tuotteet 1 736 1 681
Vaihto-omaisuus yhteensä 22 983 25 286

Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset 49 190 45 358
 Konsernitilisaamiset 64 776 50 879
 Muut saamiset 400 363
 Siirtosaamiset 4 510 4 358
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 118 875 100 958

Rahat ja pankkisaamiset 471 222

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 142 329 126 466

VASTAAVAA YHTEENSÄ 549 174 542 488

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI   TASE
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VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 23 008 23 008
Muut rahastot 46 000 46 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 62 230 46 882
Tilikauden voitto (tappio) 28 858 30 688

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 160 097 146 578

Vähemmistöosuus 1 039 1 061

PAKOLLISET VARAUKSET
 Verovaraukset 0 1 440

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0 1 440

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma
 Lainat 274 000 288 000
 Laskennallinen verovelka 2 611 2 679
 Liittymismaksut 38 781 38 604
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 315 391 329 283

Lyhytaikainen vieras pääoma
 Lainat 14 000 14 000
 Saadut ennakot 2 249 1 916
 Ostovelat 16 926 15 027
 Muut velat 15 607 16 023
 Siirtovelat 23 864 17 159
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 72 647 64 125

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 388 038 393 408

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 549 174 542 488

1 000 euroa 31.12.2018 31.12.2017
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Tampereen Sähkölaitos -konserni 
RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa 2018 2017

Liiketoiminnan rahavirta:
 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 36 477 38 757
 Oikaisut
  Suunnitelman mukaiset poistot 39 279 39 990
  Rahoitustuotot ja -kulut 9 941 10 198
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 85 697 88 946

 Käyttöpääoman muutos
  Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -3 352 3 396
  Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 2 303 5 025
  Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 8 023 -3 225

 Konsernitilisaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -13 897 19 176

 Liittymismaksuvelkojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) 177 1 162

 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 78 949 114 481

 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -10 525 -9 931
 Saadut korot liiketoiminnasta 552 504
 Maksetut välittömät verot -9 215 -11 021
Liiketoiminnan rahavirta (A) 59 762 94 032

Investointien rahavirta:
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -27 408 -67 140
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 228
 Investoinnit muihin sijoituksiin -2 507 -898
 Myönnetyt lainat -258 0
Investointien rahavirta (B) -30 173 -67 809

Rahoituksen rahavirta:
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -14 000 -14 000
 Maksetut osingot -15 340 -12 667
Rahoituksen rahavirta (C) -29 340 -26 667

Rahavarojen muutos ( A+B+C lisäys (+) / vähennys (-)) 249 -444

Rahavarat tilikauden alussa 222 666
Rahavarat tilikauden lopussa 471 222
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Tampereen Sähkölaitos Oy

Voimakatu 17
33100 Tampere
p. 020 630 3001
www.sahkolaitos.fi

Tampereen Sähköverkko Oy

Voimakatu 17
33100 Tampere
p. 020 630 3601
www.tampereensahkoverkko.fi

Tampereen Vera

Väkipyöränkatu 5
33720 Tampere
p. 020 630 3901
www.tampereenvera.fi

Tammervoima Oy

Hyötyvoimankuja 1
33680 Tampere
p. 020 630 3001
www.tammervoima.fi
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