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YHTEENVETO
Liikevaihto ja tulos kehittyivät
odotetun mukaisesti.
Katsauskauden liikevaihto kasvoi
emoyhtiössä 82,5 milj. euroon,
5 milj. euroa vertailukauteen
nähden, tuloksen ollessa
21,3 milj. euroa.
Lainasalkussa ylläpidettiin
edelleen vahvaa suojausastetta
ja pitkää korkosidonnaisuutta,
samalla hyödyntäen otollinen
markkinatilanne korkokustannuksia alentavasti.
Yhtiö on investoinut vuoden 2019
alusta lukien 53,3 milj. euroa
perusparannus- ja
uudisrakennushankkeisiin.
Koko vuoden investointiarvio on
117 milj. euroa.

Käynnissä on eri vaiheissaan
(valmistelu-, suunnittelu- ja
investointivaihe) kaikkiaan
noin 260 investointihanketta
yhteismäärältään noin
377 milj.euroa.

Yhtiö solmi huhtikuussa
kiinteistökaupan, jolla Vaasan
yliopisto osti yhdessä Vaasan
kaupungin kanssa yliopiston
käytössä olevat Palosaaren
kampuksen rakennukset.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous
pidettiin 24.1.2019, jolloin yhtiön
hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Turun yliopiston
palvelujohtaja Päivi Mikkola ja
hallituksen uudeksi jäseneksi
Tampereen yliopiston
talousjohtaja Heli Huhtala.

Omistuspohja on yhtiössä
edelleen ennallaan: yhdeksän
pääkaupunkiseudun ulkopuolista
yliopistoa omistavat yhtiöstä kaksi kolmasosaa ja Suomen valtio
kolmasosan.

Varsinainen yhtiökokous
pidettiin 11.4.2019, jolloin
yhtiön hallituksen jäsenistä
vaihtui yksi, hallitukseen valittiin
Oulun yliopistosta talousjohtaja
Pekka Riuttanen. Yhtiökokous
päätti jakaa osinkoa 7,40 euroa
osakkeelta, yhteensä
18,6 miljoonaa euroa.
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Toimitusjohtajan katsaus

Suomen Yliopistokiinteistöt perustettiin kymmenen vuotta sitten. Tarkastellessani juhlavuotemme ensimmäistä puolikasta voin ilolla todeta, että
SYK on tänä päivänä omistajiensa näköinen yhtiö.
Kokeileminen on oleellinen osa myös kulttuuriamme. Arvoihimme on rakennettu sisään vastuu oman
toimintamme kehittämisestä yhdessä yliopistojen
kanssa.
Alkuvuoden aikana jatkoimme seuraavan strategiakauden valmistelua tapaamalla laajasti omistajiemme edustajia. Omistajakenttämme on läpikäynyt
isoja muutoksia näiden kymmenen vuoden aikana.
Nykyinen strategiamme on ollut onnistunut, ja se on
ohjannut SYK:ta oikeaan suuntaan. Yhteisen tahto
tilan muokkaama uusi strategiakausi käynnistyy
ensi vuoden puolella.
Kymmenen vuotta perustamisestamme, omistamme ja kehitämme kansainvälisiä kampuksia
elinvoimaisissa yliopistokaupungeissa. Kampus
osana kaupunkia -strategisen hankkeen tavoitteena
on ollut vahvistaa yliopistokampusten roolia talousalueellaan ja liittää kampus osaksi kaupunkirakennetta. Kampuksista ollaan luotu vetovoimaisia ja
monirakenteisia kaupungin osia, jotka ovat monella
paikkakunnalla yhä tiiviimmässä yhteydessä ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja tukevat kaupungin
elinvoimaisuutta.
SYK:n alkuvuosina valitsimme myös kestävän kehityksen yhdeksi painopisteteemaksi. Kestävän kehityksen strategisessa hankkeessa määrittelimme
tuolloin kestävän kehityksen tavoitteet visiomme ja

yrityksen liiketoimintatavoitteiden mukaisiksi. Nyt
vuonna 2019 huomioimme kestävän kehityksen
periaatteet kaikissa investoinneissa ja toiminnassamme. Pyrimme muun muassa siihen, että kaikki uudiskohteemme saavat BREEAM-sertifioinnin
ja tuemme asiakkaidemme pyrkimyksiä kestäviin
ratkaisuihin.
Visiomme olla Euroopan arvostetuin kampuskehittäjä vuonna 2019 on ohjannut yhtiön arjen
toimintaa ja valintoja. Syyskuussa järjestämme
Campus Seminar -tilaisuuden, johon saamme
vieraiksemme ison joukon kampuskehittämisen
ammattilaisia, tutkijoita, asiakkaitamme ja kumppaneitamme. Campus Seminar -tilaisuudessa reflektoimme yhteispohjoismaista ja -eurooppalaista
TKI-toimintaamme näinä kymmenenä vuonna ja katsomme yhteiseen kampuskehittämisen tulevaisuuteen. Uskon, että tilaisuudessa käytävät keskustelut
vahvistavat visiotamme edelleen.
Toimitusjohtajakauteni päättyy vuoden lopussa.
Seuraajani rekrytointi on käynnissä, ja luotan, että
yhtiö saa kipparikseen erityisen osaavan henkilön,
joka luotsaa SYK:n seuraavaa vaihetta.
Syysterveisin
Mauno Sievänen
toimitusjohtaja
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Toimintakertomus
TUNNUSLUKUJA

Konserni*

Emoyhtiö

Milj. €

1–6/2019

2018

1–6/2019

1–6/2018

2018

Liikevaihto

82,9

159,5

82,5

77,5

158,7

Liikevoitto

28,3

46,0

28,7

25,3

46,9

Tilikauden tulos

18,1

27,5

21,3

18,6

31,0

Oma pääoma

616,8

617,4

602,2

587,1

599,5

Tase

1 309,5

1 357,1

1 309,7

1 283,9

1 357,0

Omavaraisuusaste %

47,1

45,5

47,2

47,1

45,5

Sijoitetun pääoman tuotto %

3,7

3,0

4,2

3,8

3,3

Oman pääoman tuotto %

5,9

4,5

6,0

5,2

4,6

* Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa suorien kiinteistöomistusten lisäksi kiinteistöosakkeita viidestä eri yhtiöstä. Konserniluvut
on aiemmin esitetty ainoastaan vuositilinpäätöksissä. Tässä osavuotiskatsauksessa esitetään ensimmäistä kertaa Suomen
Yliopistokiinteistöt -konsernin luvut myös kaudelta 1.1.–30.6.. Vuoden 2018 vastaavan kauden konsernilukujen puuttuessa kausien
välisten muutosten vertailuissa käytetään vain konsernin emoyhtiön, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n lukuja.

KATSAUSKAUDEN TULOSKEHITYS*
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (konsernin emoyhtiö) liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut ennusteen mukaista. Alkuvuoden liikevaihto kasvoi 5,0
milj. euroa ja tulos 2,7 milj. euroa vertailukaudesta.
Yhtiön taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa noin 1,3 miljardia euroa.
Yhtiö on jatkanut merkittävää panostusta ylläpitoja vuosikorjauksiin. Ylläpitokulut nousivat hieman
vertailukauden tasosta 28,0 milj. euroon.
Lainasalkussa ylläpidettiin edelleen vahvaa suojausastetta ja pitkää korkosidonnaisuutta, samalla
hyödyntäen otollinen markkinatilanne korkokustannuksia alentavasti.
KAMPUSKEHITYS JA MARKKINOINTI
Kampus osana kaupunkia ja elinikäinen oppiminen
ovat keskeisiä teemoja, joita on viety eteenpäin keskusteluissa kaupunkien kanssa. Vuoropuhelu kaupunkien kanssa on ollut antoisaa ja SYK Oy:n ajatukset on otettu hyvin vastaan yliopistokaupungeissa.
Kaavoitustyö jatkuu eri kaupungeissa. Tavoittee
namme on saada kaavamerkinnästä mahdollisimman salliva, jotta se kestä aikaa ja uusia avauksia.
Resurssiviisaat monikäyttäjärakennukset ovat selkeästi tulossa kampuksille, ne mahdollistavat hyvän
vuorovaikutuksen. Myös kampusasuminen mahdollisesti eri muodoissaan on yksi teema, jota viedään
vahvasti eteenpäin.
Tutkimme videotuotannon laajentamista yhtenä
markkinointitoimena. Aluellisten medioiden toimitusten kanssa jatkamme niinikään yhteistyötä

avaten aluelllisen kampuskehityksen näkökulmaa.
Kaikki edellä mainitut asiat edesauttavat ja tähtäävät vetovoimaisen ja elinvoimaisen kampuksen
syntymiseen.
VIESTINTÄ
Yhtiön tunnettavuutta vahvistetaan edelleen viestintätoimenpiteillä, mediapresenssiä sekä monikanavaisuutta lisäten. Viestinnässä korostuvat teemat
– tehokkuus, synergia, kestävä kehitys ja vastuullisuus – ovat läsnä myös kaikessa SYK:n toiminnassa
asiakassuhteista rakennushankkeisiin. Lisäämme
viestinnän monikanavaisuutta ja tavoitettavuutta
eri kohderyhmissä. Vuoden aikana lisäämme informaatiota verkkosivuillamme käynnissä olevista
rakennushankkeista ja muustakin ajankohtaisesta
toiminnasta.
Käynnissä olevista rakennushankkeista on saatu hyvin mediahuomiota yhteistyössä yliopistojen
kanssa. Toimitusvierailuja on tehty vuodenvaihteen
aikaan ja keväällä, jotta yhtiö tulisi myös medialle
tutuksi. Vierailuja jatketaan yliopistokaupungeissa
aina mahdollisuuksien mukaan.
VUOKRAUSTOIMINTA
Yhtiöllä oli vuokrasopimuksia 30.6.2019 yhteensä
442 kpl ja vuokrasopimuskanta oli yhteensä 1 613
milj. euroa. Tilojen vuokrausaste 95,0 prosenttia on
noussut hieman vertailuvuoden tilanteeseen (94,1 %)
nähden.
Asiakkaiden kanssa tehtyjen uusien ja uusittujen
vuokrasopimusten määrä alkuvuonna oli 22 kpl.
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Sopimuksista 75 prosenttia solmittiin yritysten kanssa. Sopimusten pinta-ala oli yhteensä 30 210 htm2.
Kaikkien vuokrasopimusten keskimääräinen vuokrataso on tällä hetkellä 13,53 €/m2/kk, keskipituus
5,3 vuotta ja europainotteinen keskipituus on 9,1
vuotta.

VUOKRAUKSEN AVAINLUKUJA
1–6/2019

1–6/2018

Vuokratuotot ka

13,04 €/m /kk 11,95 €/m2/kk

Keskivuokra

13,53 €/m2/kk 13,05 €/m2/kk

Vajaakäyttöaste ka
Vuokrasopimusten
keskipituus
europainotteinen
keskipituus
Vuokrattava huoneistoala
Vuokrausaste keskimäärin

2

5,0 %

5,9 %

5,3 v
9,1 v

8,9 v

2

1,05 milj. m

1,09 milj. m2

95,0 %

94,1 %

INVESTOINTIHANKKEET
Käynnissä on useita merkittäviä hankkeita, kuten
Turun yliopistokampuksella Åbo Akademin ja Turun
yliopiston yhteinen Aurum-rakennus (ent. Juslenian
uudisrakennus), joka on Suomen Yliopistokiinteistöt
Oy:n toistaiseksi suurin investointihanke ja joka valmistuu vuonna 2021. Oulun Linnamaan kampuksella jatkuu Oulun ammattikorkeakoulun tilamuutokset
ja peruskorjaus, joka valmistuu 2020. Turussa on
käynnissä myös Turun yliopiston päärakennuksen
peruskorjaus.
Vuonna 2019 on aloitettu tähän mennessä mm.
Jyväskylän yliopiston kirjastorakennuksen peruskorjaus, Tampereen yliopiston normaalikoulun laajennus Tampereella ja Turun yliopiston opetuspäiväkoti
Raumalla.
Valmistuneita hankkeita vuoden 2019 alkupuolella ovat Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella päärakennuksen 4.–6. kerroksen tilamuutokset,
Lapin yliopiston normaalikoulun laajennus ja päiväkodin tilamuutokset Lappeenrannassa Skinnarilan
kampuksella sekä useita pienempiä tilamuutos- ja
ylläpitohankkeita.
Investointeihin on käytetty vuoden alusta yhteensä 53,3 milj.euroa. Investointien kokonaismäärän
on arvioitu tänä vuonna saavuttavan noin 117 milj.
euron tason.
Yhtiöllä on käynnissä eri vaiheissaan kaikkiaan
noin 260 investointihanketta yhteismäärältään noin
377 milj. euroa. Näistä hankkeista valmistelu- ja
suunnitteluvaiheessa on noin 130 hanketta (noin
178 milj. euroa) ja hankkeita, joissa rakennustyöt
on käynnissä on noin 130 kpl (noin 199 milj. euroa).
Luvut sisältävät sekä ylläpitohankkeet että vuokravaikutteiset tilamuutos-, peruskorjaus- ja u
udisrakennushankkeet.

ASIAKKUUDET JA KÄYTTÄJÄPALVELUT
Monikäyttäjäkampusten myötä olemme saaneet
kampuksille uusia asiakkuuksia ja palveluja, kuten
päiväkoteja ja peruskouluja. Myös yritykset ovat
kiinnostuneita sijoittumisesta kampukselle, jossa
ne pystyvät lisäämään yhteistyötä korkeakoulujen,
tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä opiskelijoiden
kanssa. Yritysten määrä kampuksilla on kasvussa. Tällä hetkellä tiloissamme kampuksilla toimii
120 asiakasyritystä/yhteisöä yhdeksän yliopiston
lisäksi.
Keväällä organisaatiossamme aloitti palvelukoordinaattori, jonka tehtävänä on edistää ja toteuttaa
palveluja kampuksilla yhteistyössä asiakkaiden
kanssa. Tehtäväkokonaisuudet muodostuvat kiinteistöpalveluista, käyttäjäpalveluista sekä lisäarvopalveluista. Toimivat palvelut mahdolistavat sujuvan
arjen sekä lisäävät kampuksen vetovoimaa.
YLLÄPITOPALVELUT
Suomen Yliopistokiinteistöjen ylläpitotoiminnan
keskeisinä painopistealueina ovat olleet ylläpidon
toimintamallien ja prosessien toimivuus sekä kumppaniverkoston kehittäminen. Olemme panostaneet
vahvasti kiertotalouden edistämiseen. Jätehuollon
osalta solmittiin valtakunnallinen sopimus Lassila
& Tikanoja Oyj:n kanssa, alkaen keväällä 2019.
Tarkoituksenamme on kehittää jätehuollon toimintaa vastuullisesti, parantaa raportointia ja edistää
kiertotaloutta.
Olemme käynnistäneet kumppaneiden kanssa tarpeenmukaisen ylläpidon kehityshankkeet.
Hankkeiden tarkoituksena on tutkia automaatioanalytiikan hyödyntämistä kiinteistön huollon tehtävien
ohjaamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi sekä
paremman seurattavuuden ja ohjaamisen edistämiseksi. Hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

YLLÄPIDON AVAINLUKUJA
Ylläpitokulut
Ylläpitokorjaukset
Kulutukset ed. 12 kk

1–6/2019

1–6/2018

4,39 €/m2/kk

4,38 €/m2/kk

4,6 milj. €

3,1 milj. €

6/2019

6/2018

Sääkorjattu lämpö

2

154,8 kWh/m

151,6 kWh/m2

Sähkö

114,3 kWh/m2

110,9 kWh/m2

Vesi

281,9 dm3/m2

282,8 dm3/m2

Aurinkosähkön vuosituotto 7/2018–6/2019
Kampusareena, Ruusupuisto, Arvo2, Melania ja LUT-kampus
yhteensä
295,6 MWh
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TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
SYK jatkaa strategianmukaista vahvaa panostusta
TKI-toimintaan. Vahvistamme edelleen laaja-alaista
yhteistyötä kansainvälisen verkostomme puitteissa.
Yhtiön kansainvälisyysstrategian mukaisesti tuemme yliopistoja esimerkiksi koulutusviennin kehittämisessä, tästä esimerkkinä In-Learn-projekti. Muita
tutkimusteemoja ovat digitalisaatio, kestävä kehitys
sekä tulevaisuuden kampus.
KESTÄVÄ KEHITYS
Rakentamisessamme uudiskohteet tavoittelevat viime vuonna tehdyn linjauksen mukaisesti BREEAMympäristöluokituksen
arvosanaa
”Excellent”.
Ensimmäinen Excellent-kohteemme Turun Aurumin
ympäristömyönteinen rakentaminen on edennyt
suunnittelusti. Peruskorjaushankkeet tavoittelevat jatkossakin tasoa ”Very Good”, esimerksinä
Jyväskylän Seminaarinmäen kirjaston peruskorjaus.
Myös ylläpidon ympäristömyönteisyydessä otamme edistysaskelia. Alkuvuoden 2019 aikana olemme valmistelleet olemassa olevien rakennusten
BREEAM-In-Use-sertifiointia. Tavoitteena on sertifioida 10 rakennusta vuoden 2020 alkuun mennessä
ja jatkaa siitä eteenpäin noin 10 rakennuksen vuosivauhtia. Näin kiinteistökantamme pääsee sertifioinnin piiriin huomattavasti nopeammin kuin pelkästään hankkeiden kautta.
Yhtiön hiilijalanjälki laskettiin alkuvuoden aikana
kokeiluluonteisesti aiempaa tarkemmin. Isoa roolia
näyttelevän ostoenergian päästöjen lisäksi otimme
tässä uudessa laskennassa huomioon myös muun
muassa rakentamisen, jätteiden ja oman henkilöstömme matkustamisen päästöjä. Tuloksista
voidaan nostaa huomiona se, että vuodelle 2018
kiinteistöihimme hankittiin aiempaa vihreämpää
sähköä, mikä pienentää kiinteistökantamme hiilijalanjälkeä. Tarkemman laskennan kehityskohteena
ovat jatkossa etenkin rakentamisesta ja ylläpidosta saamiemme lähtötietojen ja edelleen laskennan
tarkkuus.
RAHOITUS
Tavoitteena on luoda vakaa taloudellinen toimintaympäristö kiinteistöjen ylläpidolle ja niiden kehittämiselle.Tähän pyritään käytännössä vahvasti
suojatulla lainasalkulla sekä riittävän pituisella
korkosidonnaisuusajalla. Keskimääräinen keskikorko on pysynyt ennallaan suotuisaa markkinatilannetta hyödyttävien ratkaisujen johdosta.
Korkoriskinhallinta on myös pysynyt hyvällä ja tavoitelulla tasolla.
Yhtiöllä on myös aktiivisessa käytössä yritystodistusohjelma lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. SYK laski liikkeelle marraskuussa 2018 kiinteistöalan ensimmäisenä toimijana Suomessa vihreän
joukkovelkakirjalainan eli Green Bondin. Alkuvuonna
2019 laadittiin ensimmäinen Green Bond Investor
Letter eli sijoittajaraportti, joka pitää sisällään muun
muassa selvityksen rahojen konkreettisesta käytöstä. Raportti on luettavissa SYK Oy:n internetsivuilla.

RAHOITUKSEN AVAINLUKUJA 1–6/2019
Rahoituksen keskikorko

1,7 %

Korkosidonnaisuusaika

5,2 v

Korkojen suojausaste

88 %

Koronmaksukyky
Yhtiön likviditeetti 30.6.2019

9,1
21,5 milj.€

YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2019
Tampereella. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle
yhtiökokoukselle määritellyt asiat sekä erillinen merkittävien investointien (kustannus yli 30 milj. euroa)
hankeohjelman tilannekatsaus.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen,
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 7,40 euroa osakkeelta, yhteensä
18,6 milj. euroa.
Yhtiökokous valitsi seuraavat henkilöt jatkamaan
hallituksessa:
• hallituksen puheenjohtaja: Päivi Mikkola,
Turun yliopisto, palvelujohtaja
• hallituksen varapuheenjohtaja: Sami Yläoutinen,
valtiovarainministeriö, budjettipäällikkö
• Keijo Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto, rehtori
• Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt,
toimialajohtaja
• Heli Huhtala, Tampereen yliopisto, talousjohtaja
Uutena edustajana hallitukseen valittiin talous
johtaja Pekka Riuttanen Oulun yliopistosta.
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy:n KHT-tilintar
kastaja Assi Lintula.
ORGANISAATIO
Toimitusjohtajana toimii Mauno Sievänen. Yhtiössä
toimii keskimäärin 29 työntekijää asiakkuudet, vuokraus ja käyttäjäpalvelut, kampus- ja konseptikehitys,
myynti ja markkinointi, rakennuttaminen ja ylläpito,
talous- ja hallintotoiminnoissa.
Organisaatioomme rekrytoitiin tarkastelujaksolla
kaksi uutta työntekijää. Rakennuttamisorganisaatio
vahvistui kolmannella rakennuttajapäälliköllä alkukesästä 2019 sekä asiakkuudet ja palvelut -yksikössä täytettiin uusi palvelukoordinaattorin tehtävä.
Lisäksi uuden toimitusjohtajan haku käynnistyi.
HENKILÖSTÖN AVAINLUKUJA 1–6/2019
Henkilöstö keskimäärin

29

Henkilöstö kauden lopussa

31

Henkilöstökulut, milj. €

1,3
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VAASAN PALOSAAREN KAMPUKSEN MYYNTI
Yhtiö myi 30.4.2019 solmituilla kaupoilla Vaasan
Palosaaren kampuksen kiinteistöt Vaasan yliopiston ja Vaasan kaupungin yhdessä perustamalle
kiinteistöyhtiölle. Samassa yhteydessä yhtiö myi
Vaasan kaupungille omistamansa KOy Palosaaren
laboratoriot osakkeet. Kaupoista yhtiölle kertyi
4,3 milj. euron myyntivoitto.
SYK:n omistukseen jäivät Vaasan keskustassa sijaitsevat Åbo Akademin käytössä olevat opettajankoulutus- ja koulurakennukset.
TOIMINNAN RISKIT
Yhtiön operatiiviset riskit liittyvät pääosin kiinteistöjen omaisuusriskeihin, ylläpidon toimintoihin
sekä perusparannus- ja uudishankkeiden projektiriskeihin. Yhtiön rahoitusriskit liittyvät pääosin
korko- ja likviditeettiriskeihin. Näitä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisilla likviditeettireserveillä

sekä korkosuojauksilla. Yhtiön omaisuuden ja
toiminnan vakuutusriskien vakuuttajana toimii If
Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Riskien hallinnan tilannetarkastelu tehdään osana yhtiön operatiivista toimintaa vuosikellon mukaisesti ja raportoidaan yhtiön hallitukselle.
LOPPUVUODEN 2019 NÄKYMÄT
Taloudellinen kehitys loppuvuonna 2019 tulee olemaan alkuvuoden ja suunnitellun kaltainen ja panostukset sekä ylläpito- ja vuosikorjauksiin että peruskorjauksiin jatkuvat vahvana. Myös merkittävät
yhtiökokouksen aiemmin päättämät uudisrakennushankkeet etenevät suunnitellusti.
Syvennämme edelleen yhteistyötämme asiakkaidemme sekä keskeisimpien palveluntuottajiemme
suuntaan. Tällä varmistamme, että koko kumppaniverkosto toimii samaan suuntaan yhtiön strategisten tavoitteiden kanssa.
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Tuloslaskelma ja tase
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1–6/19

2018

82,9

159,5

9,9

3,0

–1,3

–2,8

Poistot ja arvonalennukset

–29,7

–58,4

Liiketoiminnan muut kulut

–33,4

–55,1

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta)

–0,1

–0,2

Liikevoitto

28,3

46,0

Rahoitustuotot ja –kulut

–6,4

–11,9

Tuloverot

–3,8

–6,7

Vähemmistöosuudet

–0,0

0,0

Tilikauden tulos

18,0

27,5

1,3

1,5

1277,8

1278,1

6,1

8,0

1285,2

1287,6

Pitkäaikaiset saamiset

2,7

2,7

Lyhytaikaiset saamiset

2,2

2,2

Rahat ja pankkisaamiset

19,4

64,6

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

24,3

69,5

1 309,5

1 357,1

Osakepääoma

252,0

252,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

269,1

269,1

Edellisten tilikausien voittovarat

69,6

60,8

Katsauskauden tulos

18,1

27,5

608,8

609,4

8,0

8,0

Pitkäaikainen vieras pääoma

648,9

603,9

Lyhytaikainen vieras pääoma

43,8

135,9

692,7

739,7

1 309,5

1 357,1

Milj. €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut

KONSERNIN TASE
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

Vastaavaa yhteensä

Oma pääoma yhteensä

Vähemmistöosuudet

Vieras pääoma yhteensä

Vastattavaa yhteensä
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
1–6/19

1–6/18

2018

82,5

77,5

158,7

9,9

0,1

3,1

–1,3

–1,7

–2,8

Poistot ja arvonalennukset

–29,3

–25,3

–57,7

Liiketoiminnan muut kulut

–33,0

–25,3

–54,3

Liikevoitto

28,7

25,3

46,9

Rahoitustuotot ja -kulut

–6,4

–5,6

–11,9

3,5

3,5

3,2

Tuloverot

–4,5

–4,6

–7,3

Tilikauden tulos

21,3

18,6

31,0

1,6

0,4

1,8

1 261,5

1 242,6

1 261,4

22,7

24,6

24,5

1 285,7

1 267,6

1 287,6

Pitkäaikaiset saamiset

2,7

2,1

2,7

Lyhytaikaiset saamiset

2,2

1,1

2,2

Rahat ja pankkisaamiset

19,0

13,1

64,4

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

24,0

16,3

69,4

1 309,7

1 283,9

1 357,0

Osakepääoma

252,0

252,0

252,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

269,1

269,1

269,1

Edellisten tilikausien voittovarat

59,8

47,4

47,4

Katsauskauden tulos

21,3

18,6

31,0

602,2

587,1

599,5

Tilinpäätössiirtojen kertymä

19,2

22,4

22,7

Pitkäaikainen vieras pääoma

648,6

623,1

603,6

Lyhytaikainen vieras pääoma

39,7

51,2

131,2

688,3

674,4

734,8

1 309,7

1 283,9

1 357,0

Milj. €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut

Tilinpäätössiirrot

EMOYHTIÖN TASE
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

Vastaavaa yhteensä

Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

Vastattavaa yhteensä
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