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VALTIONEUVOSTON KANSLIAN ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖT

Suomen Erillisverkot Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

ERIT YISTEHTÄVÄ
Erityistehtävänä on julkisen hallinnon viranomaisten 
käytössä olevien ja yhteiskunnan turvallisuuden var-
mistamiseen liittyvien tietoliikenneverkkojen sekä  
muiden turvaverkkojen rakentaminen ja operointi sekä 
niihin liittyvien palveluiden toimittaminen ja konsultointi

HALLITUS 29.3 .2017
Jarmo Väisänen (pj), Teemu Anttila, Lea Jokinen, 
Päivi Nerg, Maria Nikkilä, Sohvi Rajamäki, 
Esa Rautalinko

TOIMITUSJOHTAJA
Timo Lehtimäki

Suomen Erillisverkot -konserni on valtion erityistehtä-
väyhtiö, jonka tehtävänä on turvata yhteiskuntamme kriit-
tistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa 
olosuhteissa. Konserniin kuuluu emoyhtiön Suomen erillis-
verkot Oy:n lisäksi tytäryhtiöt Suomen Virveverkko Oy, Virve 
tuotteet ja palvelut Oy, Suomen Turvallisuusverkko Oy,  
Leijonaverkot Oy sekä Johtotieto Oy.  

LIIKETOIMINTARAKENNETTA SELKEYTETTIIN 
JA TOIMINTAA VAKIINNUTETTIIN

Vuosi 2016 oli ensimmäinen kokonainen toiminta- 
vuosi turvallisuusverkon operaattorina. Toiminnassa koros-
tuivat erityisesti oman toimintamallin kehittämisen jatka-
minen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Turvallisuusverkko-
toiminnan vakiinnuttaminen onnistui hyvin ja se saavutti 
täyden kyvykkyyden. Jatkossa yhtiö panostaa turvallisuus-
verkkotoiminnan prosessien kehittämiseen. Yhtiö uudisti 
toimintatapojaan ja brändiään yhä enemmän asiakas- ja 
liiketoimintalähtöiseksi. Organisaatiorakennetta muutet-
tiin ryhmittelemällä palvelut kolmeen alueeseen; konesali-
palvelut, tietoliikennepalvelut ja tilannekuvapalvelut. Yhtiö 
on hyvin asemoitunut turvallisuustoimijoiden vaativien 
käyttötarpeiden kasvaessa tulevaisuudessa. 
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  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 93,2 85,6

Liikevoitto M€ 7,2 8,5

Liikevoittoprosentti % 7,7 10

Taseen loppusumma M€ 247 243

Omavaraisuusaste % 89,6 88,9

Nettovelkaantumisaste % -13,4 -10,8

Oman pääoman tuotto % 2,5 4,5

Sijoitetun pääoman tuotto % 3,3 5,2

Henkilöstö yhteensä 31.12. 313 294

Henkilöstö Suomessa 31.12. 313 294

Osinkosumma M€ 0 0

Valtion saama osinko M€ 0 0

Investoinnit M€ 20,3 9,9

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 0/7 0/6

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 3/4 3/4

Viranomaisradioverkko VIRVE kasvatti käyttäjämääriään 
erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla. Käytön laajentu-
minen ja kustannussäästöt paransivat VIRVEn taloudel-
lista tilannetta. VIRVEn saaman hintatuen määrä laski 4,9 
(6,5) miljoonaan euroon. Konesalipalveluiden operatiivi-
nen kehitys jatkui hyvänä ja yhtiö pystyi tehostamaan tilo-
jen käyttöä. Konesalipalvelut muodostaa merkittävimmän 
osan konsernin tuloksesta. Koko konsernin liikevaihto kas-
voi 9 prosenttia ja käyttökate nousi 23,3 (22,4) miljoonaan 
euroon. Liikevoittoa painoi kasvanut poistotaakka. Yhtiön 
tase on vahva ja rahoitusasema erinomainen.

VASTUULLISUUS ON OSA 
JOKAPÄIVÄSTÄ TOIMINTAA

Yritysvastuu on osa Erillisverkkojen strategiaa ja arvoja. 
Palveluiden turvallisuus ja toimintavarmuus on Erillis-
verkkojen yritysvastuun olennaisimpia asioita. Tietoyh-
teiskunnan turvallisuuteen, digitalisaatioon ja yhteiskun-
nan toimintojen verkottumiseen liittyvät haasteet tulevat 
korostamaan tätä näkökulmaa myös tulevaisuudessa. Yhtiö 
kirkasti yritysvastuun tavoitteitaan vuodelle 2017 ja mää-
ritteli niille myös mittarit. Yhtiö on kehittänyt myös sidos-
ryhmävuorovaikutustaan ja panostanut henkilöstön osaa-
misen ja johtamisen kehittämiseen.




