Tilinpäätökset 2021

Tampereen Sähkölaitos Oy
tuottaa, myy ja jakelee sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä myy
ja jakelee maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla.
Olemme palvelleet asiakkaitamme jo vuodesta 1888. Yhtiö toimii Tampereen
Sähkölaitos -konsernin emoyhtiönä. Konsernin omistaa Tampereen kaupunki.

Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Vera Oy

Tammervoima Oy

vastaa sähkön
jakeluverkon suunnittelusta,
rakennuttamisesta,
kunnossapidosta ja käytöstä
Tampereen alueella.

toteuttaa sähköverkko-,
ulkovalaistus- ja
liikenneratkaisuja julkisille
ja yksityisasiakkaille
kaikkialla Suomessa.

tuottaa omistajilleen
jätteiden energia- ja
hyödyntämispalveluja.
Yhtiön toinen omistaja on
Pirkanmaan Jätehuolto Oy.
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TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2021
TOIMINTA
Tampereen Sähkölaitos -konsernin emoyhtiönä toimii Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähkölaitos Oy harjoittaa sähkön pörssi- ja loppuasiakasmyyntiä, kaukolämmön,
kaukojäähdytyksen ja kaasun loppuasiakasmyyntiä sekä
energiantuotantoa. Tampereen Sähkölaitos Oy:n tytäryh
tiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy ja sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamisja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy.
Lisäksi se omistaa 51 prosenttia jätteenhyödyntämispalveluita osakkailleen tuottavasta Tammervoima Oy:stä.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Tampereen Sähkölaitos -konsernin liikevaihto oli 320,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna
54,9 miljoonaa euroa eli 20,7 prosenttia. Liiketulos oli 51,7
miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen 7,2 miljoonaa
euroa eli 16,2 prosenttia. Tilikauden tulos oli 33,2 miljoonaa
euroa. Konsernin liikevaihto kasvoi energian tukkumarkkinoiden korkeiden hintojen ja kylmän vuoden johdosta. Hintojen
voimakkaat heilahtelut vaikeuttivat taloudellisen tuloksen
saavuttamista. Pystyimme kuitenkin vastaamaan haastaviin
markkinatilanteisiin joustavan tuotantorakenteemme ja onnistuneiden markkinasuojausten avulla, ja liiketulos asettui
hyvälle tasolle.
Sähkön markkinahinta nousi ennätyskorkealle huomattavan halvan koronavuoden jälkeen. Alkuvuonna tuotantotilanne oli normaali ja polttoaineiden hinnat olivat
tavanomaisella tasolla. Vesitase heikkeni Pohjoismaissa
syksyn aikana. Kaasun kysyntä Euroopassa nousi voimakkaasti päästöoikeuksien hinnannousun ohjatessa sähköntuotantoa hiilivoimasta kaasulle. Kesään mennessä kaasun
varastotasot olivat tavanomaista alempana. Markkinoilla
odotettiin Nord Stream 2 -yhteyden käyttöönottoa, joka lykkääntyi useaan otteeseen. Euroopan markkinat joutuivat kilpailemaan LNG-kuormista Aasian kysyntää vastaan. Margi
naalihinta nousi merkittävästi. Gazprom toi Eurooppaan
pitkäaikaisten sopimusten mukaiset määrät, mutta jätti
varastonsa käytännössä täyttämättä. Lämmityskauden
alkaessa varastotasot kaasussa olivat ennätyksellisen
alhaalla ja markkinoilla tarkasteltiin, missä skenaarioissa
kaasu voisi jopa loppua. Vesitaseen vaje oli noin 20 TWh.
Vuoden päätteeksi kaasun hinta nousi kymmenkertaiseksi tavanomaiseen nähden ja hiilivoima palasi Keski-
Euroopassa kannattavimmaksi lämpövoimamuodoksi.
Kaasua käyttävä teollisuus reagoi hintoihin ja alkoi vähentää
tuotantoaan tai siirtää sitä esimerkiksi USA:n markkinoille,
jossa kaasu on merkittävästi halvempaa. Rusko- ja kivihiilituotannon paluu kannattavien sähköjakeiden joukkoon lisää
päästöoikeuksien kysyntää. Päästöoikeuksien hinta kaksin-

kertaistui koko vuoden kestäneen tasaisen nousun myötä.
Vuoteen 2022 lähdetään kireässä sähkömarkkinatilanteessa.
Energiantuotantolaitoksien käytettävyys toteutui edellisvuotta heikompana, mutta kuitenkin huoltovarmuuden
näkökulmasta hyvänä. Merkittävimpinä käytettävyyttä heikentäneinä tekijöinä olivat Lielahden voimalaitoksen generaattorin vikaantuminen sekä useampi laiterikko Naistenlahti 2 -voimalaitoksella. Naistenlahti 2 -voimalaitos on
elinkaarensa lopussa, mikä selittää osaltaan käytettävyyden
heikkenemistä.
Konsernin merkittävin investointihanke on leasingjärjestelynä toteutettava Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikkö. Kesäkuusta 2020 alkaen rakentamistyöt ovat olleet käynnissä
ja hanke on edennyt pääosin aikataulun mukaisesti. Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikön kokonaiskustannusarvion
optioineen arvioidaan olevan noin 195 miljoonaa euroa.
Investoinnin kokonaismäärä on noussut projektin toteutuksen laajentuessa, materiaalien sekä rakentamisen kustannusten noustessa.
Huoltovarmuuden ja tulevaisuuden kiristyviin päästövaatimuksiin varauduttiin Ollikan lämpölaitoksen saneerauksella
sekä Nekalan lämpölaitoksen poltinuusinnalla. Konsernin
investoinnit omaan taseeseen tilikaudella 2021 olivat 50,3
miljoonaa euroa. Investoinnit olivat pääosin normaaleja verkostojen ja laitosten korvaus- ja laajennusinvestointeja. Merkittävimmät yksittäiset tilikauden aikaiset konsernin investoinnit olivat päästöoikeusostot, Ollikan lämpölaitoksen
saneeraus ja Nekalan lämpölaitoksen poltinuusinta sekä
Naistenlahden pysäköintikannen rakentaminen.
Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätökseen on
jaksotettu tulospalkkioita koko konsernin osalta 1,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 6,4 prosenttia palkkojen kokonaissummasta. Emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy:n tilinpäätökseen on jaksotettu tulospalkkiota 1,2 miljoonaa euroa,
joka vastaa 6,8 prosenttia palkkojen kokonaissummasta. Palkitseminen perustuu tulospalkkiojärjestelmään, joka ohjaa
henkilöstöä toteuttamaan strategiaa. Tulospalkkiota maksetaan tulostavoitteiden ylityksestä ja tuloskortin toteuman
perusteella.
Tampereen Sähkölaitos Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli
255,1 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna
tuli noin 50,2 miljoonaa euroa eli noin 24,5 prosenttia. Lämmityskauden kylmien kuukausien johdosta lämmön myynti
volyymi kasvoi lähes 17 prosenttia edelliseen vuoteen
nähden. Myös sähkön pörssimyyntivolyymit nousivat 10 prosenttia osittain kylmän sään, mutta ennen kaikkea hyvien
markkinahintojen vuoksi. Yhtiön liiketulos oli 34,6 miljoonaa
euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 6,6 miljoonaa euroa.
Tuloskehitystä tuki joustava tuotantorakenne ja mahdollisuus
korvata ennätyksellisen kallista maakaasua öljylämpökeskuskäytöillä. Energiamarkkinoiden tukkuhintoja suojaavilla
johdannaisilla ja päästöoikeuksien ostostrategialla oli myös

3

Tampereen Sähkölaitos | Tilinpäätös 2021 | Tampereen Sähkölaitos -konserni

tärkeä rooli tuloksen turvaamisessa.
Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto vuonna 2021
oli 52,6 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen
verrattuna noin 5,8 prosenttia. Liiketulos oli 14,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 0,3 miljoonaa euroa. Vuosi 2021 oli ulkolämpötilaltaan normaalia
kylmempi talvi. Lisäksi marras- ja joulukuu olivat keskimääräistä kylmempiä. Nämä syyt sekä asiakasmäärien
odotettua kovempi kasvu vaikuttivat sähkön siirtomääriin.
Kaupungin kasvaminen ja kehittyminen jatkui edelleen, ja
erityisesti kerrostalokohteiden rakentaminen jatkui edellisvuosien tapaan suurena, mikä näkyi jopa edellisvuosia
suurempina liittymismaksutuloina. Kustannukset kasvoivat
hieman vuoden 2020 tasosta.
Tampereen Vera Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 19,3
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 14 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Yhtiön liiketulos oli 0,6 miljoonaa
euroa ja liiketulosprosentti 3,0. Liiketulos parani edelliseen
vuoteen verrattuna 20 %. Tampereen Vera Oy onnistui
kilpailutilanteesta ja kustannusten noususta huolimatta
parantamaan kannattavuuttaan toisena vuonna peräkkäin.
Yhtiö onnistui tehostamaan prosessejaan ja toimintaansa
sekä samaan aikaan kasvattamaan liikevaihtoaan. Nämä
yhdessä mahdollistivat positiivisen tuloskehityksen.
Tammervoima Oy:n liikevaihto oli 16,5 miljoonaa euroa
ja liiketulos 1,98 miljoonaa euroa. Laitoksen vuosihuollot
suoritettiin tehokkaasti ja jätteenpolton käyttötunnit toteutuivat hyvällä tasolla.
Euroopan muuttuneesta turvallisuustilanteesta on odotettavissa yhtiölle merkittäviä vaikutuksia. Energia saatetaan ottaa osaksi Venäjän vastaisia pakotteita ja sen
vaikutukset kohdistuvat yhtiöön useaa eri kautta. Rajusti
kohoava kaasun hinta nostaa sähkön hintaa Keski-Euroopassa, jota kautta sen vaikutukset ulottuvan Suomeen
asti. Kriisin pituutta on vaikeaa arvioida, mutta varaudumme
pitkään kriisiin ja korkeaan hintatasoon. Olkiluoto 3 -käyttöönotto vähentää riippuvuutta tuonnista ja vakauttaa
hintaa Suomessa. Yhtiön tuotantomääriin vaikuttaa tuulisuuden, lämpötilan ja paikallisen sadannan lisäksi erityisesti maakaasun hinnan suhde sähkönhintaan. Kaikkien
tekijöiden ennakoiminen on kuluvana vuonna vaikeaa.
Kohoava kaasun- ja öljynhinta on yhtiölle vahingollinen
johtuen erityisesti vuonna 2022 käynnissä olevasta Naistenlahti 3 uusinnasta, joka nostaa fossiilisen polttoaineen
käyttöä kyseisenä vuotena. Hankkeen lykkääminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Yhtiö on varautunut polttoaineiden
toimitusvaikeuksiin ja lisännyt huoltovarmuutta täydentämällä varastojaan. Investointeihin Venäjän hyökkäys
Ukrainaan vaikuttaa nousevien raaka-aineiden ja kuljetuskustannusten kautta ja materiaalien saatavuuteen saatavuudessa saattaa olla haasteita. Vaikutukset ovat tätä kirjoitettaessa vaikeasti arvioitavia.
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HENKILÖSTÖ JA TUNNUSLUVUT
KONSERNI
Liikevaihto (1 000 euroa)
Liiketulos (1 000 euroa)
Liiketulos %
Oman pääoman tuotto %
Omavaraisuusaste %
Henkilöstö keskimäärin
tilikauden aikana (hlö)
Palkkojen ja palkkioiden
kokonaissumma tilikauden
aikana (1 000 euroa)

EMOYHTIÖ
Liikevaihto (1 000 euroa)
Liiketulos (1 000 euroa)
Liiketulos %
Oman pääoman tuotto %
Omavaraisuusaste %
Henkilöstö keskimäärin
tilikauden aikana (hlö)
Palkkojen ja palkkioiden
kokonaissumma tilikauden
aikana (1 000 euroa)

2021

2020

2019

319 977 265 103 288 003
51 654 44 464 46 491
16,1
16,8
16,1
18,8
16,0
17,7
31,8
32,1
31,4
397

408

400

23 878

23 364

22 151

2021

2020

2019

255 076 204 828 226 237
34 639 28 002 28 903
13,6
13,7
12,8
12,9
24,3
11,7
31,0
31,6
28,5
241

253

243

15 484

15 289

14 096

OMISTUS JA HALLINTO
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.5.2021.

Hallituksen kokoonpano
Puheenjohtaja:
Jäsenet:		

Toimitusjohtaja:

Marjut Ontronen
Pentti Herranen
Antti Ivanoff
Mikko Kriikku
Minna Metsälä
Oras Tynkkynen
Riitta Varpe
Jussi Laitinen

Hallitus piti 12 kokousta tilikauden aikana. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Johtoryhmä ja jäsenten vastuualueet
Toimitusjohtaja:		
Asiakkuudet:		
Energia:		
Energiamarkkinat:		
Henkilöstöhallinto (HR):
Liiketoimintateknologiat:
Talous ja hallinto:		

Jussi Laitinen, pj.
Mikko Erma
Paavo Knaapi
Jukka Joronen
Leena Parvio 8.2.2021 asti,
Virpi Waldén 8.2.2021 alkaen
Johannes Lindell
Janne Rapakko
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Tilintarkastus
Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilin
tarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT, JHT Päivi Rintala.

Omistus
2021
Osakkeet (kpl)
Omat osakkeet (kpl)
Omistus

13 695 482
0
Tampereen kaupunki 100 %

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ
RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa Tampereen Sähkö
laitos -konsernin normaalia toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin toimintaedellytysten ja
strategioiden toteutuminen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tehdä toiminnasta sidosryhmille läpinäkyvää ja
hyvän hallintotavan mukaista. Omien riskienhallintamenettelyjen ohella konsernin yhtiöissä noudatetaan Tampereen
kaupungin konserniohjeistuksen mukaisia sisäisen valvonnan periaatteita.
Vuonna 2021 emoyhtiön merkittävimpien riskien tilanne
arvioitiin konsernin johtoryhmän ja erityisasiantuntijoiden
toimesta, ja siitä raportoitiin säännönmukaisesti emoyhtiön
hallitukselle kesäkuussa. Konsernin johtoryhmä arvioi, että
konsernin riskienhallinta on riittävällä tasolla.

Strategiset riskit
Tampereen Sähkölaitos -konsernin merkittävimpiä strategisia riskejä ovat investointi-riskit, energia- ja ympäristöpoliittiset riskit sekä energia-alan kilpailuriskit. Strategisissa
valinnoissa ja investointien toteutuksessa onnistuminen
ovat merkittävä osa strategisten riskien hallintaa. Energia- ja
ympäristöpoliittisia riskejä hallitaan osallistumalla teknologiahankkeisiin ja tekemällä tiivistä yhteistyötä viranomaisten
kanssa sekä edunvalvonnalla. Energia-alan kilpailuriskeihin
pyritään vastaamaan uusin kilpailukykyisin tuottein ja palveluin.

Operatiiviset riskit
Konsernin merkittävimpiä operatiivisia riskejä ovat kyberturvallisuus-, pandemia- ja toimintariskit, jotka voivat johtaa
fyysisiin vahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen tai
niistä voi aiheutua kolmansia osapuolia koskevia vastuuvelvollisuuksia. Voimalaitoksilla operatiivisia riskejä hallinnoidaan ensisijaisesti ylläpitoinvestointien suunnittelulla ja
voimalaitosten kunnossapidolla. Liiketoiminnan jatkuvuus
varmistetaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien avulla.
Tämä tarkoittaa mm. käyttökeskus- ja valvomontoimintojen hajauttamista eri toimipisteisiin sekä etätyöskentelyn
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laajamittaista hyödyntämistä. Vakuutusten hallinnalla optimoidaan vahingontorjuntatoimenpiteet, omavastuut ja vakuutussuoja kustannustehokkaasti pitkällä aikavälillä.

Vahinkoriskit
Konsernin merkittävin vahinkoriski on työtapaturmariski, joka
voi aiheutua esimerkiksi puutteellisista sisäisistä prosesseista, inhimillisistä virheistä, laitteisiin tai järjestelmiin liittyvistä toimintahäiriöistä sekä ulkopuolisista tekijöistä. Riskiä hallitaan selkeästi dokumentoitujen menettelyohjeiden
ja automatisoitujen prosessien avulla sekä varmistamalla
päätöksenteon ja valvonnan erillään pysyminen. Projektien
turvallisuusjohtaminen sekä dokumentoitu johtamisjärjestelmä ovat konsernin keinoja vahinkoriskien pienentämiseksi. Vuoden 2021 alusta konsernin käyttöön otettiin uusi
työturvallisuusjärjestelmä, jonka johdosta tapaturmien ja
turvallisuushavaintojen käsittely on aiempaa systemaattisempaa.

Taloudelliset riskit
Taloudellisia riskejä ovat energian hinta- ja volyymiriskit,
korko- ja rahoitusriskit, polttoaineen saatavuusriskit, päästökauppariskit ja vastapuoliriskit. Energian hinta- ja volyymiriskiltä suojaudutaan johdannaissopimuksilla ja toimimalla
riskikäsikirjan mukaisesti. Suojausten tavoitteena on vähentää energian hintamuutosten ja lämpötilan vaikutusta kassavirtaan sekä taata minimitulostavoitteita, jotta taloudelliset
sitoumukset voidaan kattaa.
Tampereen Sähkölaitos -konsernin rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojata
konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta
muutoksilta ja turvata omalta osaltaan tulos- ja kassavirtakehitystä sekä taloudellista asemaa. Rahoitusriskit jaotellaan
likviditeettiriskiin, luottoriskiin ja markkinariskiin. Korkoriskit
ovat osa markkinariskiä. Tampereen Sähkölaitos -konsernille
rahoitukseen liittyvän riskienhallinnan kannalta keskeistä on
korkoriskien, vastapuoliriskien sekä rahoitussopimusten
aiheuttamien kovenanttien ja muiden ehtojen hallinta.
Tampereen Sähkölaitos altistuu korkoriskille toisaalta
omaisuuden ja velkojen arvonmuutosten eli hintariskin ja toisaalta korkomenojen ja -tulojen muutosten eli korkovirtariskin
muodossa. Korkoriskienhallinnan tavoitteena on varmistaa
yhtiölle riittävästi aikaa sopeuttaviin toimenpiteisiin ennen
kuin korkotason nousu välittyy korkokustannusten nousuna,
minimoida korollisen vieraan pääoman kustannukset pitkällä
aikavälillä sekä edesauttaa tuloslaskelman ennustettavuutta
ja sitä kautta edelleen liiketoiminnan suunnittelua.
Hintariski muodostuu nettomääräisen lainapääoman ja
muun korolle alttiin position, kuten rahoitusleasingpääoman,
arvon muutoksista. Hintariskillä tarkoitetaan tyypillisesti sitä
riskiä, joka liittyy korkoinstrumenttien arvon muutoksiin riippumatta siitä, kummalla puolella tasetta ne ovat.
Korkovirtariski muodostuu korkomenojen ja -tulojen
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taustalla olevan korkotason muutosten aiheuttamasta epävarmuudesta. Korkoriskin suojauksen mittaamisessa käytetään mittarina suojausastetta. Suojausasteella tarkoitetaan
sitä osaa korkoriskipositiosta, jonka osalta seuraava koronmääräytymisajankohta on yli 12 kuukauden päässä tai jonka
korkoriski on muuten suojattu yli 12 kuukauden ajalle. Suojausasteelle asetetaan ylä- ja alarajat tarkastelujakson eri
periodeille.
Tampereen Sähkölaitoksen korkoriskipositio 31.12.2021
oli 360,8 miljoonaa euroa. Tämä koostui vuonna 2021 jälleenrahoitetusta seniorlainasta, joka tilinpäätöshetkellä oli
176,0 miljoonaa euroa, vuonna 2023 erääntyvästä juniorlainasta, 70,0 miljoonaa euroa, sekä leasingpääomasta,
yhteensä 114,8 miljoonaa euroa, koskien rakennettavan
Naistenlahti 3 -voimalaitoksen tilinpäätöshetkeen mennessä
kertynyttä leasingpääomaa, Hervannan hakelämpölaitosta
ja lämpötaloa.
Tulevien vuosien suojauslaskenta perustuu jälleenrahoitettuun seniorlainaan, juniorlainan uusintaan vuonna 2023
sekä tulevaisuuden rahoitussuunnitteluun osana konsernin
pitkän tähtäyksen suunnitelmaa, joka käsitellään ja hyväksytään hallituksessa vuosittain.
Lisäksi konserniin kuuluvan Tammervoiman korkoriskipositio 31.12.2021 oli 88,9 miljoonaa euroa muodostuen
Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen leasingpääomasta.
Tammervoiman suojausaste tulee pysyttelemään sallituissa
rajoissa koko leasingjakson ajan. Tammervoiman toinen suojausinstrumentti on tehostettu koronvaihtosopimus, jossa
kiinteä korko muuttuu, kun muuttuva korko (Euribor 6 kk)
nousee yli 5 prosentin. Kyseessä on kuitenkin pitkä, 20
vuoden sopimus, ja lähivuosien näköpiirissä ei ole koron
nousua yli 5 prosentin. Siksi kyseinen sopimus esitetään
taseen ulkopuolisissa erissä.
Vaikka korkosuojauksia käsitellään rahoituspolitiikan
mukaisesti portfoliotasolla, ovat suojaukset kuitenkin kirjanpidollisesti kohdistettavissa yksittäisiin lainoihin ja leasing
pääomiin. Siten pystytään todentamaan, että ehdot ovat
olennaisilta osin yhtenevät.
Laina- ja leasingsopimuksiin sisältyvät nollakorkolattiat
muuttuville koroille. Samaa lattiaa ei korkosuojaussopimuksiin sisälly.
Vuoden 2021 markkinakorot pysyivät edelleen negatiivisina, mutta vuoden 2022 aikana korkojen ennustetaan
nousevan positiivisiksi. Nykyisessä matalassa korkomarkkinatilanteessa korkojen huomattava lasku lähivuosien aikana
ei ole analyysien perusteella todennäköistä. Suojauksien vaikutusta korkoriskiin on tarkasteltu ja näihin perustuen yhtiö
on todennut korkosuojauksien toimivan niin nousevien kuin
laskevien korkojen ympäristössä odottamallaan tavalla. Tehty
tarkastelu osoitti korkosuojausten riittävän tehokkuuden
huomioiden tarkasteluhetken matalan korkoympäristön ja
korkosuojausten keskimääräisen maturiteetin.
Konsernin sähkö- ja polttoainekauppaan liittyvällä suo-
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jaustoiminnalla hallitaan markkinariskejä ja vakautetaan
tulosta. Suojaustoimintaa ohjaa markkinariskikäsikirja,
jossa kuvataan riskienhallinnan organisaatio ja vastuut
sekä määritellään markkinariskit ja niihin varautuminen.
Liiketoimintojen riskit on jaettu salkkuihin, ja käsikirjassa
määritellään salkkukohtaiset suojausperiaatteet, käytettävät
tuotteet ja niiden limiitit. Käytettävillä johdannaisilla pyritään
kumoamaan tehokkaasti suojattavien kohteiden kassavirtojen muutokset. Suojauksia tehdään vain erittäin todennäköisesti toteutuvaa tuotantoa ja hankintaa vasten.

YMPÄRISTÖASIAT
Tampereen Sähkölaitos -konsernilla on koko sen toiminnan
kattava sertifioitu johtamisjärjestelmä, joka täyttää ympäristö-, laatu- sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardien
vaatimukset. Johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan organisaation, prosessien, menettelyjen ja resurssien muodostamaa
kokonaisuutta ja sen tehokasta johtamista. Tavoitteina ovat
parempi asiakasvaatimusten täyttäminen sekä organisaation
tehokkuuden paraneminen työturvallisuus- ja ympäristöasiat
huomioiden.
Johtamisjärjestelmän vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti sekä sisäisen että ulkopuolisen auditoijan toimesta.
Vuonna 2021 auditointi toteutettiin Tampereen Sähkölaitos Oy:n Talous- ja hallintoyksikössä. Lisäksi auditoitiin
tytäryhtiöistä Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Tampereen
Vera Oy:n toimintoja. Auditoinneissa keskityttiin mm. konsernin Lean-menettelyihin johtamisen ja prosessien tehostamisen näkökulmasta. Erityistä huomiota auditoinneissa
kiinnitettiin uuden työterveys- ja työturvallisuusstandardin
vaatimusten täyttymiseen konsernin yhtiöiden toiminnoissa.
Vuonna 2022 auditoitavana on emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy:n yksiköistä Asiakkuudet ja Energia.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA
KEHITYKSESTÄ
Vuoden 2022 konsernin liiketulosennuste laskee vuoden
2021 tasosta, koska Naistenlahti 3:n rakentamisen viimeisenä vuonna Naistenlahti 2 joudutaan sulkemaan ennenaikaisesti ja energiaa tuottamaan väliaikaisesti kalliimmilla
fossiilisilla polttoaineilla. Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun
energian verotukseen ei tullut korotuksia vuoden 2022
alusta. Naistenlahti 3:n valmistumisen jälkeen Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat noin 55 %, kun fossiilisten
polttoaineiden osuus laskee suunnitellusti. Naistenlahti 3
valmistumisen jälkeen päästään myös energiantuotannossa
siirtymään mukaan halvemmille tuotannonjakeille.
Kilpailun energian vähittäismarkkinoilla oletetaan jatkuvan
haastavana myös vuonna 2022. Tampereen kaupunkiseudun
kasvaessa ovat edellytykset liiketoiminnan kasvattamiseen
ja kehittämiseen kuitenkin suotuisat, ja asiakas- sekä sopi-
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musmäärien oletetaankin maltillisesti kasvavan tulevan
tilikauden aikana. Sähkön vähittäismyynnin konsolidaatiokehityksen ennustetaan jatkuvan. Keski-Euroopan korkea
sähkönhinta saattaa vaikuttaa sähkönmyyjien myyntihalukkuuteen hankinnan suojausinstrumenttien ollessa puutteellisia.
Kaupungin kasvamisen seurauksena Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakasmäärän odotetaan kasvavan myös
vuonna 2022. Liikenteen ja lämmityksen sähköistymisen
uskotaan lisäävän olemassa olevien sähköliittymien korotuksia sekä kasvattavan jakelualueen siirtomääriä ja etenkin
huipputehoa. Muutoksen odotetaan lisäävän painetta sähkönjakeluverkon saneeraukselle ja kapasiteetin kasvattamiselle. Tulevien vuosien investointitasomme ennustetaankin olevan jonkin verran kasvava. Vuosille 2023–2025
ajoittuva etäluettavien sähkömittareiden uusinta on yksittäisenä investointina merkittävin tulevien vuosien hankkeista.
Sähkön jakeluverkkotoimintaa koskevaan sääntelyyn
tunnistettu riski realisoitui vuonna 2021. Sähkömarkkinalain muutoksen pohjalta sääntelystä vastaava viranomainen, Energiavirasto, teki valvontamenetelmiin huomattavia muutoksia kesken 5. valvontakauden. Muutokset
koskevat vuosia 2022 ja 2023. Viranomaisen arvion mukaan
sähkön jakeluverkkotoiminnan tuottotaso laskee keskimäärin noin 40 prosenttia vuonna 2022. Tampereen Sähköverkko Oy:n osalta arvioidaan tuottotason laskevan noin
25 prosenttia, mikä aiheuttaa sähkönsiirtohintojen laskupainetta viimeistään vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi valvontamallin yksikköhintojen lasku sekä materiaalien hinnan
nousu aiheuttavat haastetta jakeluverkkoon tehtävien
investointien kannattavuudelle sekä toimitusvarman verkon
rakentamiselle sähkömarkkinalaissa vaadittuun aikatauluun
mennessä.
Tampereen Vera Oy:n toimintaympäristön arvioidaan
pysyvän haastavana tilikaudella 2022. Vuonna 2021 Energiavirasto päätti vähentää sähköverkkoyhtiöiden kohtuullista tuottotasoa, minkä vuoksi sähköverkkoyhtiöiden
odotetaan leikkaavan investointejaan. Tämän ennakoidaan
johtavan kysynnän heikentymiseen ja kilpailun kiristymiseen
edelleen. Samalla toimialan konsolidoituminen jatkuu, mikä
kasvattaa kilpailijoiden kyvykkyyttä ja resursseja. Kustannustason odotetaan kasvavan henkilö-, materiaali- ja logistiikkakustannusten osalta mm. pitkittyneen pandemiatilanteen vuoksi. Kustannustason kasvusta johtuen yhtiön
kustannusrakenne pyritään pitämään edelleen kevyenä ja
lisäksi pyritään etsimään uusia kustannussäästökohteita.
Vuonna 2022 yhtiö pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan erityisesti uusilla ja kehittyvillä palveluilla. Kannattavuuttaan
yhtiö pyrkii parantamaan myös kenttätyötä ja prosesseja
tehostamalla. Tilauskannan nähdään olevan vuoden 2022
alussa hyvällä tasolla.

TOIMINTAKERTOMUS

Tammervoima Oy:n hyödyntämän sekajätteen ja
tuottaman energian määrän ennakoidaan pysyvän vuonna
2022 vuoden 2021 tasolla.
Konsernin liiketulos on herkkä markkinoiden ja säätilojen
muutokselle ja erityisesti Venäjän toimista johtuvalle epävarmalle geopoliittiselle tilanteelle koskien fossiilisia polttoaineita.

SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN
LAAJUUDESTA
Tutkimus- ja kehittämismenot koko konsernissa olivat
vuonna 2021 yhteensä 650 tuhatta euroa (568 tuhatta euroa vuonna 2020 ja 423 tuhatta euroa vuonna 2019), joka
on 0,2 prosenttia liiketoiminnan menoista.

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA
KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
Tampereen Sähkölaitos Oy:n jakokelpoiset varat olivat
tilikauden päättyessä 117 586 836,85 euroa, josta tilikauden voitto on 26 867 410,14 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa
20 000 000,00 euroa
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TULOSLASKELMA

Tampereen Sähkölaitos -konserni TULOSLASKELMA
1 000 euroa

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

319 977

265 103

64
6 080
4 768

864
3 306
2 546

LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
		 Ostot tilikauden aikana
		 Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
		 Eläkekulut
		 Muut henkilösivukulut

-141 527
-4 975
-27 185

-173 687

-133 434

-23 364

-23 878
-4 012
-828

-114 649
2 842
-21 627

-28 717

-4 151
-748

-28 263

Poistot ja arvonalentumiset

-47 576

-35 893

Liiketoiminnan muut kulut

-29 255

-29 765

51 654

44 464

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta)
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut

0
108
-9 891

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot

-9 783

-167
108
-10 137

41 871

-7 190
-1 528

-8 718

-10 195
34 269

-5 623
-1 609

-7 231

Vähemmistön osuus tuloksesta

12

5

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

33 164

27 043
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TASE

Tampereen Sähkölaitos -konserni TASE
1 000 euroa

31.12.2021

31.12.2020

7 405
0
4 379
626
12 410

8 871
8
4 447
1 449
14 775

0
45 020
213 478
104 954
10 492
13 101
387 045

909
44 064
208 388
106 707
11 024
11 136
382 228

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä

9 823
748
3
10 573

9 798
458
3
10 258

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

410 028

407 262

18 702
2 384
21 086

23 678
2 319
25 997

60 722
66 390
2 907
11 809
141 829

47 037
42 480
408
6 680
96 605

59

161

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

162 974

122 763

VASTAAVAA YHTEENSÄ

573 002

530 025

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Verkostot
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Vaihto-omaisuus yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Konsernitilisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
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1 000 euroa

31.12.2021

31.12.2020

23 008
46 000
79 933
33 164

23 008
46 000
72 890
27 043

182 106

168 941

VÄHEMMISTÖOSUUDET

1 060

1 072

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset

243

217

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat
Laskennallinen verovelka
Liittymismaksut
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

246 000
7 338
38 717
292 055

246 000
5 810
38 768
290 578

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

0
979
40 350
16 801
39 408
97 538

14 000
946
19 682
15 192
19 397
69 217

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

389 593

359 795

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

573 002

530 025

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
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RAHOITUSLASKELMA

Tampereen Sähkölaitos -konserni RAHOITUSLASKELMA
1 000 euroa

2021

2020

Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut
		 Suunnitelman mukaiset poistot
		 Rahoitustuotot ja -kulut
		 Muut oikaisut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

41 871

34 269

47 576
9 783
26
99 256

35 893
10 195
273
80 629

Käyttöpääoman muutos
		 Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
		 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
		 Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)

-21 347
4 911
42 188

692
-3 705
4 692

-23 910

13 770

-51

-17

101 047

96 062

Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)

-10 295
108
-6 621
84 239

-10 312
108
-5 822
80 037

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit muihin sijoituksiin
Investointien rahavirta (B)

-50 027
-315
-50 342

-40 108
-1 344
-41 452

176 000
-190 000
-20 000
-34 000

0
-14 000
-24 500
-38 500

-103

85

161
59

76
161

Konsernitilisaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Liittymismaksujen muutos lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta (C)
Rahavarojen muutos ( A+B+C lisäys (+) / vähennys (-))
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
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Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Tampereen Sähkölaitos Oy

Tampereen Sähköverkko Oy

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

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

Tampereen Vera Oy

Tammervoima Oy

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

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

