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PKS-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2020 

 
 
Lämmin alkuvuosi pienensi myyntimääriä. 
 
 

• PKS-konsernin liikevaihto 41,6 (44,3) miljoonaa euroa.  

• Konsernin liikevoitto 9,0 (8,7) miljoonaa euroa 

• Konsernin omavaraisuusaste 73,7 % (73,1) 

• Vesivoiman tuotanto 87 (58) GWh 

• Konsernin investoinnit 4,0 (3,0) miljoonaa euroa 
 

  
Tunnuslukuja 1-4/2020 1-4/2019 1-4/2018 1-12/2019 

     

Liikevaihto, milj. euroa 41,6 44,3 43,1 120,9 

Liikevoitto, milj. euroa 9,0 8,7 8,0 15,8 

Voitto 6,5 6,8 6,0 12,8 

Investoinnit 4,0 3,0 4,0 30,7 

Korolliset velat 39,0 29,6 30,9 39,0 

Omavaraisuusaste 73,7 73,1 74,2 72,6 

  
 
Liiketoimintakohtaiset katsaukset 
 
 
Sähköliiketoiminta 
 
Alkuvuosi oli Pohjoismaissa ainutlaatuisen lämmin, sateinen ja tuulinen, minkä seurauksena tukkusäh-
kön Suomen hinta puoliintui edellisvuoden 4,8 sentistä 2,3 senttiin kilowattitunnilta. Toteutunut myynti 
tammi-huhtikuussa oli 411 GWh, lämpimästä talvesta johtuen runsaat 5 % vähemmän kuin edellis-
vuonna. Omaa vesivoimaa tuotettiin alkuvuonna 87 GWh. Määrä oli selvästi normaalia suurempi ja pe-
räti 1,5-kertainen edellisvuoteen verrattuna. 
 
PKS:n sähköenergiatuotteet reagoivat poikkeuksellisen nopeasti tukkuhinnan muutoksiin, niinpä asiak-
kaamme ovat tänä vuonna saaneet nauttia poikkeuksellisen edullisesta, ajoittain lähes nollahintaisesta 
sähköstä.  
 
Sähkönmyynnin liikevaihto oli 17,0 (21,0) miljoonaa euroa. Alentuneista markkinahinnoista ja lämpimän 
alkuvuoden tuomasta myyntivolyymien laskusta johtuen sähkökaupan liikevaihto aleni edelliseen vuo-
teen verrattuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 2 - 

 

Verkkoliiketoiminta 
 
PKS Sähkönsiirto Oy:n siirtotoiminnan liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 23,0 (22,8) milj. euroa. Siirron 
liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia edellisestä vuodesta. Sähköä siirrettiin toimialueen alue- ja jakeluver-
kossa tammi-huhtikuun aikana yhteensä 402 (448) GWh, eli noin 10 % vähemmän kuin edellisen vuo-
den vastaavana ajanjaksona. 
Sähköverkoston suunnitelmallinen ja voimakas uudistaminen jatkui eri puolilla maakuntaa. Alkuvuonna 
verkostoinvestointeja valmistui yhteensä 4,0 (3,0) milj. euron arvosta ja ne painottuivat verkoston pe-
rusparantamiseen ja liittymärakentamiseen. Uusia sähköliittymiä myytiin 42 (39), eli hieman enemmän 
kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Näistä vakituisten asuntojen liittymiä oli 29 (28) ja vapaa-
ajan asuntojen liittymiä oli 13 (11) kappaletta. Liittymien laajennuksia oli 16 (16) kappaletta. Sähkönja-
kelun häiriöiden määrä oli alkuvuonna pieni. Sääolosuhteet olivat vuoden ensimmäisinä kuukausina 
sähkönjakelun kannalta hyvät, mutta myös systemaattinen toimitusvarmuuden parantaminen vähentää 
vikojen määrää merkittävästi.  
 
 
Verkostourakointi 
 
Enerke Oy:n tammi-huhtikuun liikevaihto oli samansuuruinen kuin aiempana vuonna 5.3 (5,3) miljoonaa 
euroa. Urakoiden kaapelointityöt ovat laajentuneet ja edelleen niiden valmistuminen ajoittuu enemmän 
vuoden toiselle ja kolmannelle jaksolle. Keskeneräisten töiden arvo on 20,6 milj. euroa, joten työkan-
tamme on erinomainen.  Enerken ja tytäryhtiö SLT-Consults Oy:n liiketoimintaa on laajennettu maltilli-
sesti ja strategian mukaisesti. Molempiin yrityksiin on palkattu alkuvuodesta lisää henkilöitä vahvista-
maan toimintaamme. Toimialan kilpailu on edelleen kova ja toiminta on muuttunut vahvemmin pelkäksi 
projektitoiminnallisuudeksi. Toiminnan myyntikatteet ovat alentuneet ja siten liikevoittotavoitteeseen 
pääseminen on haasteellista. Tämän hetken taloudellisen onnistumisen arvio on budjetoitua heikompi 
vuodelle 2020. 
 
 
Investoinnit ja rahoitus 
 
Konsernin alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 4,0 (3,0) miljoonaa euroa. Tästä sähköverkostoon kohdis-
tui 4,0 (3,0) miljoonaa euroa. Konsernilla oli lainaa huhtikuun lopussa 39,0 milj. euroa. Konsernin oma-
varaisuusaste oli 73,7 kun se edellisenä vuonna oli 73,1. 

 
Henkilöstö 
 
Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä huhtikuun lopussa oli 277, josta emoyhtiössä työskenteli 56 
henkilöä, Enerke Oy:ssä 178 henkilöä, PKS Sähkönsiirto Oy:ssä 22 henkilöä ja SLT-Consults Oy:ssä 
21 henkilöä. Katsausjaksolla emoyhtiön henkilömäärä kasvoi kolmella henkilöllä, Enerke Oy:n henkilö-
määrä neljällä henkilöllä ja SLT-Consults Oy:n henkilömäärä yhdellä henkilöllä. PKS Sähkönsiirto Oy:n 
henkilömäärässä ei tapahtunut muutoksia. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli huhtikuun 
lopussa yhteensä 11 henkilöä. 
 
 
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet  
 
Osavuosikatsaus on laadittu soveltaen kirjanpitolautakunnan yleisohjetta. Tilintarkastajat eivät ole tar-
kastaneet osavuosikatsauksen tietoja.  
 
 
Joensuussa 5.6.2020 
 
Hallitus 
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PKS- konserni  
 
PKS-konserniin kuuluvat sähkökauppa-, sähkön tuotanto-, verkkopalvelu-, ja verkostourakointiliiketoi-
minnat sekä sähkönjakelutekniikan asiantuntijapalvelut. Emoyhtiönä toimii Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 
ja tytäryhtiöinä Enerke Oy, PKS Sähkönsiirto Oy ja Kuurnan Voima Oy sekä Enerke Oy:n tytäryhtiö 
SLT-Consults Oy ja Kuurnan Voiman tytäryhtiö Laurinvirta Oy. Emoyhtiöön sisältyvät sähkökauppaliike-
toiminta, sähkön tuotanto ja konsernipalvelut.        
 
Tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2020 
 
 
 




