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Konsernirakenne
Jyväskylän kaupunki - Alva-yhtiöihin liittyvä esiselvitys

Konserniyhtiö

Osakkuusyhtiö

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Alva-yhtiöt Oy

Lämpö, sähkönsiirto, vesi

Alva 

Sähköverkko 

Oy

Jyväskylän 

Energiatuotanto 

Oy

Jyväskylän 

Voima Oy
JE Hulevesi Oy

Wiitaseudun

Energia Oy

KS Energiavälitys Oy

C-Ella Oy

Väre Oy

Suomen Hyötytuuli Oy

44,7 %

33,3 %

20,3 %

12,5 %

100 %

100 % 100 %100 % 81,4 %* 100 %

Sansia Oy0,8 %

* Emoyhtiön suora omistus on 79,7 %. Lisäksi KS Energiavälitys omistaa Jyväskylän Voimasta 3,7 % 

Muut omistukset

Alva-yhtiöt on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä. Liikevaihdolla mitattuna yhtiö on Suomen 8. suurin, minkä lisäksi se osin omistama Väre Oy on Suomen suurimpia 

sähkönmyyntiyhtiöitä. Alva-yhtiöiden liiketoiminnan tukipylväät ovat sähkönsiirto-, kaukolämpö- sekä vesiliiketoiminta. Lisäksi omistus Suomen Hyötytuulessa on merkittävä. 
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Uusien
palveluiden

kehittäminen

Osaamisen
varmistaminen

Riskien ja 
velkavastuun
keventäminen

Investointitarve

Yhtiön aseman
parantaminen

Infrastruktuurin
ylläpito ja 

toimintavarmuus

Uusiutuva
energia ja 
päästöjen

vähentäminen

Valmistautuminen
tulevaan

kehitykseen

Kansainväliset
haasteet

Regulaatio

Markkinatilanne ja 
ajoitus

Uudenlaiset
kumppanuudet/

omistusrakenteet

Jyväskylän kaupunki - Alva-yhtiöihin liittyvä esiselvitys

Energia-alan murros
Sisäiset muuttujat Ulkoiset muuttujat

Toimialalla meneillään oleva murros asettaa uusia haasteita perinteisemmälle energia-alalle
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Esiselvityksestä

Taustaa esiselvitykselle

Jyväskylän kaupunki - Alva-yhtiöihin liittyvä esiselvitys

Näkökulmia kumppanin kartoittamiseen

Energia-alan meneillään oleva murros edellyttää päästöjä 

vähentäviä investointeja ja uudenlaista osaamista, jotta säilytetään 

kilpailukyky ja elinvoimaisuus

Infrastruktuurin laatu ja toimintavarmuus on keskeinen asia 

Jyväskylän kaupungille

Alva-yhtiöiden liiketoiminta edellyttää lisääntyviä investointeja 

tulevina vuosina

Kumppanin toinen tärkeä rooli olisi vahvistaa yhtiön osaamispohjaa 

ja asemaa yhtenä Suomen suurimmista toimijoista

Kumppani jakaisi investointeihin liittyviä riskejä ja rahoitukseen 

liittyvää osaamista ja resursseja

Mahdollisella omistusjärjestelyllä haettaisiin pitkäaikaista kumppania 

tukemaan ja vahvistamaan yhtiön kehitystä ja sen arvon kehittymistä

Tarpeen lisäksi esiselvityksessä on vähemmistökumppanimallia 

arvioitu kaupungin ja yhtiön näkökulmasta

Tehdyn esiselvityksessä arvioidaan vähemmistöomistuksellinen 

(enemmistön säilyessä kaupungilla) kumppanin tarvetta

Esiselvityksessä on arvioitu myös kumppanin kartoituksen 

vaihtoehtoja ja reunaehtoja

1

2

Mahdollinen kumppani3
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Alva-yhtiöiden arvotukseen keskeisesti vaikuttavia seikkoja
Jyväskylän kaupunki - Alva-yhtiöihin liittyvä esiselvitys

Alva-yhtiöt on laadukkaasti 
hoidettu yhtiö, ja vahva 

paikallinen asema Jyväskylässä 
ja lähialueilla 

Tämän hetkinen 
markkinatilanne tukee 

arvostusta johtuen 
kasvaneesta 

infrakohteiden 
sijoittajakiinnostuksesta 

sekä alhaisesta 
korkotasosta

Yhtiön liiketoiminta nojaa 
kolmeen vahvaan 

kivijalkaan
(sähkönsiirto-, vesi- ja 

kaukolämpöliiketoiminta), 
minkä lisäksi sen 

omistamiin 
osakkuusyhtiöihin liittyy 

merkittävää 
arvopotentiaalia
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Eri vaihtoehtojen arviointi 

Vaihtoehto Kuvaus Vaikutukset kaupungille ja yhtiölle

0. Nykytilan 

säilyttäminen

Omistusrakenteeseen 
ei tehdä muutoksia

— Energia-alan murros asettaa uudenlaisia haasteita yhtiön arvon säilyttämisen ja kasvattamisen kannalta. Yhtiön kykyä vastata 
murrokseen tuomiin haasteisiin voitaisiin vahvistaa lisäresurssein

— Kontrollin säilyminen kokonaan ja vastaavasti omistukseen liittyvät riskit säilyvät kokonaisuudessaan kaupungilla

1.Vähemmistö-

osuuden 

myyminen

-

(Suositeltu

vaihtoehto)

Vähemmistöosuus 
myydään uudelle 
pitkäaikaiselle 
omistajakumppanille

— Kaupungilla säilyy enemmistöomistus yhtiöstä

— Yhtiön hallitukseen saadaan uutta asiantuntemusta ja toimialakokemusta, joka edesauttaa yhtiön kasvun ja elinvoimaisuuden 
säilymisen energia-alan murroksessa

— Uusi omistajakumppani varmistaisi osaltaan, että yhtiön yhdessä sovittua strategiaa toteutetaan systemaattisesti

— Yhtiön kyky toteuttaa kasvuhankkeita paranee, koska sillä on käytössään laajemmat resurssit ja rahoitukselliset valmiudet

— Kaupunki pystyy hajauttamaan omistukseen liittyvää riskiä ja saa kaupasta todennäköisesti merkittävän rahavastikkeen

Suositeltu myytävä osuus on noin 30%-40% emoyhtiöstä, jolloin kiinnostus on riittävän suurta mutta toisaalta
enemmistöomistajuuteen jää marginaalia

2. Yhtiön 

myyminen 

kokonaan

Enemmistöosuus 
myydään

— Jyväskylän kaupungin omistuksellinen riski vähenee merkittävästi tai häviää kokonaan

— Kaupungin kontrolli yhtiöstä häviää 

— Kaupunki saa kaupasta hyvin merkittävän kertavastikkeen. Tämänhetkinen markkinatilanne tukee kaupan ajoitusta

Jyväskylän kaupunki - Alva-yhtiöihin liittyvä esiselvitys



7© 2019 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

JULKINEN

Järjestelyn vaikutus kaupungille ja yhtiölle

Järjestelyn vaikutus kaupungille

Kaupungin omistuksen  ja investointeihin liittyvän riskin hajauttaminen

Yhtiön hallitukseen saadaan uutta asiantuntemusta ja toimialakokemusta, joka mahdollistaa osaltaan yhtiön omistaja-arvon 

kasvun ja elinvoimaisuuden säilymisen energia-alan murroksessa

Järjestelystä saatava vastike on todennäköisesti merkittävä ja tämän hetkinen markkinatilanne tukee ajoitusta

Järjestelyn vaikutus yhtiölle

Yhtiön kyky vastaanottaa uusia ulkoistuksia ja kyky toteuttaa muita kasvuhankkeita paranee, koska yhtiöllä on siihen 

laajemmat resurssit ja rahoitukselliset valmiudet

Yhtiön strategian terävöittäminen ja kasvun resurssointi

Tukea päätöksentekoon ja yhtiön suunnan terävöittämiseen suhteessa energia-alan murrokseen 

Jyväskylän kaupunki - Alva-yhtiöihin liittyvä esiselvitys
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Kumppanuuden kriitereitä

Kriteeri Huomioitavia asioita

Kumppanin toimialakokemus — Toimialakokemus ja kokemus pitkäjänteisestä kehittämisestä

— Kokemus julkisen sektorin yhtiöiden kanssa toimimisesta

— Keskeisten henkilöiden kokemus

Kumppanin taloudelliset resurssit — Taloudellisten resurssien riittävyys huomioiden Alva-yhtiöiden vähemmistöosuuden todennäköinen arvo 

— Taloudelliset resurssit huomioiden pitkäjänteisyys

Kumppanin sijoitusstrageia — Sijoitushorisontti

— Aiemmat ja nykyiset hankkeet

Kumppanin 

kansainvälisyys/alueellinen 

keskittyminen

— Keskittyminen tietyille alueelle vai laajemmin kansainvälisesti

— Minkämaalainen kumppani on (esim. Pohjoismaat, Länsi-Eurooppa, länsimaat laajemmin).

Vastuullisuudesta (esim. ESG tai 

PE-alaan liittyvät 

ryhmät/standardit)

— Noudattaako sijoittaja esim. ESG-periaatteita (Environmental, Social, Governance) sijoitustoiminnassaan johdonmukaisesti.

— Kumppanin tavoitteet tai vaatimukset ilmastoon liittyen

Tietoa kumppanin varojen

alkuperästä (rahastoon sijoittajat, 

niiden kuvaukset, jakaumat)

— Esimerkiksi eläkeyhtiöt ja muut institutionaaliset sijoittajat

— Miten hallinnoitu varallisuus jakaantuu eri lähteiden kesken

Jyväskylän kaupunki - Alva-yhtiöihin liittyvä esiselvitys
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Marraskuu 2019
~3 kuukautta

Syys-joulukuu, 2019

~6 kuukautta

Tammi-kesäkuu, 2020

Valmistelevat työt

Esimerkki omistusjärjestelyhankkeesta
Jyväskylän kaupunki - Alva-yhtiöihin liittyvä esiselvitys

Omistusjärjestelyvaihtoehtojen kartoitus

Esiselvitys ja valmistelevat työt:

— Esiselvitys kaupungille

— Kaupungin päätöksenteko

— Taloudelliset ja juridiset valmistelevat työt yhdessä kaupungin ja 

Alva-yhtiöiden kanssa

Aktiviinen prosessi ja neuvotteluvaihe:

— Yhteydenotto kumppaniehdokkaisiin

— Alustavat ehdotukset ja niiden arviointi

— Tarkemmat selvitykset ja tapaamiset 

— Päivitetyt ehdotukset ja niiden arviointi

— Alustavat neuvottelut

— Ehdoista sopiminen

— Kaupungin päätöksenteko

— Allekirjoitus ja toteutus
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Important Notice

This material has been prepared exclusively for the use of city of Jyväskylä and does not carry any right of publication or disclosure to any other party. This

presentation is incomplete without reference to and should be viewed solely in conjunction with the oral briefing provided by KPMG Oy Ab. Neither this presentation nor

its content may be used for any other purpose without prior written consent of KPMG Oy Ab. 

The information in this presentation is based upon publicly available information and reflects prevailing conditions and our views as of this date, all of which are

accordingly subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of 

any information available from public sources.

The information contained in this presentation is of general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we

endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to 

be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

Whilst the information presented and views expressed in this presentation and the oral briefing have been prepared in good faith, KPMG Oy Ab accepts no 

responsibility or liability to any party in connection with such information or views.

https://www.facebook.com/kpmgfinland/
https://www.facebook.com/kpmgfinland/
https://www.linkedin.com/company/kpmg-oy-ab
https://www.linkedin.com/company/kpmg-oy-ab
https://twitter.com/kpmgfinland
https://twitter.com/kpmgfinland
https://www.youtube.com/user/kpmgfinland
https://www.youtube.com/user/kpmgfinland
https://www.instagram.com/kpmgfinland/
https://www.instagram.com/kpmgfinland/

