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Toimitusjohtajan katsaus toimintavuoteen 
 
Kokemäen Sähkö Oy on perustettu vuonna 1912. Kertomusvuosi oli yhtiön 103. 

toimintavuosi. 

 

Vuotta 2014 leimasivat talouden taantuma ja normaalia lämpimämpi sää. Tämä näkyi myös 

Suomen sähkönkäytössä, joka edelleen supistui vajaan prosentin edellisvuodesta. 

Teollisuudessa sähkönkäytön supistuminen oli jopa hieman suurempaa. Kokemäen Sähkön 

asiakkailleen siirtämän sähkön energiamäärä laski edellisestä vuodesta vain noin 0,3 

prosenttia kun taas sähkön myynnissä laskua tuli jopa runsaat 5 prosenttia. 

 

Kokemäen Sähkön strategiaan kuuluu olennaisena osana sähkön hankinnan 

omavaraisuuden, uusiutuvan ja vähäpäästöisen tuotantokapasiteetin, kasvattaminen. 

Vuoden 2014 lopulla valmistuikin tuotantokäyttöön Puhuri Oy:n Kopsa II-tuulivoimahanke 

Raahessa, jossa Kokemäen Sähkö on osakkaana. Tuotanto-osuudet ovat verovaroin tuettua 

tuulivoimaa lukuun ottamatta tällä hetkellä kannattamattomia, mutta pitemmällä 

tähtäimellä tilanteen odotetaan muuttuvan. Sähkön nettotuonnin osuus Suomen sähkön 

kokonaishankinnasta nousi edellisvuoden vajaasta 19 prosentista lähes 22 prosenttiin. 

Suomi toi suurimman osan sähköstä Ruotsista ja yhä vähemmän Venäjältä, josta tuonti on 

hiipunut viime vuosikymmenen huippuvuosista noin kolmannekseen. Suomen 

tuontiriippuvuus on kestämättömän korkealla tasolla. Suomi tarvitsee paitsi omavaraisuus- 

ja huoltovarmuussyistä myös ennen kaikkea poistuvan kapasiteetin korvaamiseksi 

kotimaisia sähkön tuotantoinvestointeja. 

 

Sähkön siirtoliiketoiminnan osalta mennyt vuosi oli erittäin vakaa ja siirtoverkkomme säästyi 

viime vuosien kaltaisten myrskyjen tuhoista. Voimassa olevan sähkömarkkinalain 

vaatimusten mukaisesti jatkoimme merkittäviä investointeja säävarman sähköverkon 

rakentamiseksi. Laki edellyttää, että yhtiömme koko sähkönjakeluverkko on säävarmaa 

vuonna 2028. Säävarmuus tarkoittaa, että keskeytykset eivät kestä taajama-alueella yli 

kuutta tuntia ja haja-asutusalueella yli 36 tuntia. Vuonna 2014 yhtiömme asiakkaiden 

keskimääräinen keskeytysaika oli vain 24 minuuttia. 
 
Kokemäen Sähkö on toiminut oman alueensa asiakkaiden hyväksi jo yli sata vuotta ja 

uskomme pystyvämme samaan myös tulevaisuudessa. Ajat ovat kuitenkin haastavat ja siksi 

yhtiöltämme vaaditaan rohkeutta muuttua ja uudistua. Kokemäen Sähkön olemassaolon ja 

menestymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat luottavat paikallisen ja 

asiakasläheisen sähköyhtiön palveluihin. Tämä luottamus meidän tulee lunastaa 

asiakkailtamme joka päivä. 

  

Kiitos asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme sekä henkilökunnalle, hallitukselle ja 

omistajille kuluneesta toimintavuodesta. 

 

Kokemäellä 27. päivänä huhtikuuta 2015 

 

Kimmo Nurminen 

toimitusjohtaja 
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Kokemäen Sähkö Oy 
 
Kokemäen Sähkö Oy on Kokemäen kaupungin alueella yli sata vuotta toiminut paikallinen ja 

yksityisomisteinen sähköyhtiö. Yhtiön palvelut koostuvat sähkön siirrosta ja myynnistä sekä 

niihin liittyvistä palveluista. Kokemäen Sähkö toimittaa sähköä noin 5800 käyttöpaikkaan. 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli vajaat 5,5 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 13. 

 
Henkilöstö ja hallitus 
 
Kokemäen Sähkön henkilöstömäärä on pysynyt viimeiset vuodet suhteellisen 

muuttumattomana. Henkilökunnan vaihtuvuus on pientä. 

 
Henkilöstö 
 
Kokemäen Sähkö Oy:n henkilöstöön kuului toimintavuoden 2014 päättyessä 13 henkeä. 

Henkilöstöstä viisi oli naisia ja kahdeksan miehiä. Henkilökunnan keski-ikä oli 42 vuotta. 

 

Toimintavuoden aikana yhtiössä työskenteli viisi henkeä eripituisissa määräaikaisissa 

työsuhteissa. Kesätyöntekijöitä oli asentajien apuna sekä kiinteistön ylläpitotehtävissä. 

Toimistossa oli kesätyöntekijä kesä- ja heinäkuun ajan. 

 

Henkilökuntaan vuonna 2014 kuuluivat: 

 

Tiina Alho, palvelupäällikkö Pekka Mäkivirta, alue- ja hankintapäällikkö 

Pirjo Huida, palveluneuvoja Kimmo Nurminen, toimitusjohtaja 

Lauri Hurri, mittarointiasentaja Erkki Pelkonen, työpäällikkö 

Seija Iivonen, mittauspäällikkö Helena Rapeli, palveluneuvoja 

Erno Isomäki, verkostoasentaja Pekka Sinivaara, verkostoasentaja 

Annika Jokela, viestintäassistentti Eero Turto, verkostosuunnittelija 

Jaakko Kolhanen, verkostosuunnittelija 

Kimmo Laine, verkostoasentaja 

Tomi Mäkinen, verkostoasentaja 

 
Kokemäen Sähkön henkilökunta 

yhtiön konttorilla 21.8.2014. 
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Henkilöstö ja kouluttautuminen 
  
Kokemäen Sähkö osallistui Energiateollisuuden 14–17 -vuotiaille nuorille suunnattuun, 

valtakunnalliseen Sanoita itsellesi kesäduuni -kampanjaan. Kampanjan kautta yhtiölle saatiin 

lukiolainen Matti Peurala kahdeksi viikoksi tutustumaan työelämään. 

 

Kesän aikana henkilöstön kesken teetettiin ELO:n koordinoima Efekti -työyhteisökysely, 

jonka tulokset käytiin läpi syksyllä. Tulosten perusteella työyhteisön ja johtamisen 

kehittämiseen tehtiin suunnitelma vuosille 2015–2017. 

 

Kokemäen Sähkön henkilöstön osaamista kehitettiin aktiivisesti. Jokainen osallistui 

yhteistyöyhtiön Satapirkan Sähkö Oy:n sekä muiden alan toimijoiden koulutustilaisuuksiin 

keskimäärin kolmena päivänä. 

 

Henkilökunnan yhteishenkeä kohennettiin entisestään elokuussa mopoillen tehdyllä 

verkostokierroksella, johon osallistui lähes koko henkilökunta. Kierroksen tarkoitus oli 

seurata sähkön matkaa valtakunnan verkosta Risten sähköaseman kautta aina Valvatun 

pistorasiaan.  

 

Kiinteistön uudistaminen 
 
Kokemäen Sähkön toimitalon katolle asennettiin Satmaticin kolmivaiheinen 3 kW 

aurinkosähköjärjestelmä elokuussa. Paneelien asennukseen osallistuivat Jorma Kärkiluoma, 

joka vastaa asennuskoulutuksesta jatkossa sekä Kari Sinivaara, Sami Henttinen ja Antti 

Vahero, jotka puolestaan vastaavat Kokemäen Sähkön asiakkaiden aurinkopaneelien 

asennuksesta. 

Kokemäen Sähkön 

aurinkopaneelijärjestelmän 

asennusporukka asennuksen 

jälkeen 14.8.2014. 
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Hallinto ja hallitus 
 
Kokemäen Sähkö Oy:n kuusihenkinen hallitus kokoontui kahdeksan kertaa toimintavuonna 

2014. Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön konttorilla 5. toukokuuta 2014. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi Vesa Mäkilä, Satapirkan Sähkö Oy:stä. 

 

Hallituksen jäsenet: Hallitustyön vuonna 2014 päättäneet: 

Olli-Pekka Marttila 

hallituksen puheenjohtaja 5.5.2014 alkaen 

hallituksen jäsen 5.5.2008 alkaen 

Veikko Salo  

hallituksen puheenjohtaja 5.5.2008–5.5.2014 

hallituksen jäsen 9.2.2001-5.5.2014 

Juhani Aaltonen 

varapuheenjohtaja 5.5.2014 alkaen  

hallituksen jäsen 15.4.1999 alkaen 

Markku Tuominen  

varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 1.1.1985–

5.5.2014 

Teemu Nieminen 

hallituksen jäsen 5.5.2014 alkaen 

Timo Seppälä  

hallituksen jäsen 30.4.2010–5.5.2014 

Kimmo Nurminen 

hallituksen jäsen 5.5.2008 alkaen 

 

Samu Pere 

hallituksen jäsen 5.5.2014 alkaen 

 

Markku Simula 

hallituksen jäsen 5.5.2014 alkaen 

 

 

 
Kokemäen Sähkön hallitus yhtiön konttorilla 31.3.2015 
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Kokemäen Sähkö Oy:n avainlukuja 
 
Kokemäen Sähkön tärkeimmät tunnusluvut ovat pysyneet suunnilleen samanlaisina useita 

vuosia. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kulunut toimintavuosi oli hyvin pitkälti 

edellisten kaltainen. 

 
Yhtiön omistus ja osakkeet 
 
Kokemäen Sähkö on vahvasti paikallinen yksityisomisteinen sähköyhtiö. Yhtiöllä on yhteensä 

65 osakkeenomistajaa, joista suurimmat ovat yhtiön yhteistyöyhtiö Satapirkan Sähkö Oy 

sekä naapuriyhtiöt Köyliön-Säkylän Sähkö Oy ja Paneliankosken Voima Oy.  

 

Yhtiön osakkeita on yhteensä 2400 kappaletta, A-sarjan osakkeita 1200 kappaletta 

(äänimäärä 1/osake) ja B-sarjan osakkeita 1200 kappaletta (äänimäärä 20/osake). Yhden 

osakkeen verottajan laskema viimeisin vertailuarvo on 2029,22 euroa. 

 
Tilinpäätöslukuja 
 
Liikevaihto  5 479 639,89 € 

Liikevoitto     730 767,21 €   

Tilikauden voitto    466 468,75 €  

Kokonaisinvestoinnit 1 277 246,26 € 

 
 Vertailuluvut v. 2010–2014 
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Sähkön myynti ja hankinta sekä tuotanto-osuudet 
ja -hankkeet  
 
Kokemäen Sähkö hankkii myytävän sähkön sähköpörssin ja omien tuotanto-osuuksien 

kautta. Suurin osa, noin 95 prosenttia, yhtiön myymästä sähköstä hankittiin 

tukkumarkkinoilta osaomisteisen Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Loput 5 prosenttia 

hankittiin tuotanto-osuuksien kautta. Omavaraisuutta pyritään lisäämään merkittävästi 

kasvattamalla omien tuotanto-osuuksien määrää.  

 

Vuonna 2014 sähköä hankittiin vajaa 42 GWh, mikä oli reilut viisi prosenttia vähemmän kuin 

vuonna 2013. Sähköä siirrettiin yhteensä vajaat 82 GWh, mikä on lähes yhtä paljon kuin 

edellisenä vuonna.  

 

Omia tuotanto-osuuksia Kokemäen Sähköllä on Suomen Voima Oy:n kautta Kanteleen 

Voima Oy:n Haapaveden turve-/puulauhdevoimalassa, Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden 

turve-/hiili-/puulauhdevoimalassa, Puhuri Oy:n Raahen Kopsa I ja II -tuulivoimapuistoissa, 

Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuistossa, Innopower Oy:n Kemin Ajoksen 

tuulivoimapuistossa sekä Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta Pohjolan Voima Oy:n hiili- ja 

öljylauhdevoimaloissa. 

 

Omien tuotanto-osuuksien lisäksi Kokemäen Sähkö on mukana osaomistamansa Suomen 

Voima Oy:n kautta Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeessa sekä Etelä-Suomen 

Voima Oy:n kautta Kokemäen Sähkö on mukana Olkiluoto 3- ja 4 -ydinvoimahankkeissa. 
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Verkkotoiminta 
 
Johtoverkostoon investoitiin kuluneena toimintavuonna 870 000 euroa. Investoinnit 

painottuivat pääsääntöisesti sähkömarkkinalain vaatimaan maakaapelointiin Kauvatsan ja 

Kyttälän alueilla. 

 

Pienjänniteverkkoa rakennettiin 12,3 km, suurjänniteverkkoa 15,3 km ja näistä maakaapelia 

yhteensä 15,9 km.  

 

Kaiken kaikkiaan Kokemäen Sähköllä on pienjänniteverkkoa 670,2 km, suurjänniteverkkoa 

310 km ja näistä maakaapelia yhteensä 271 km. 

 

Pientalorakentaminen oli maltillista. Uusia liittymiä tehtiin 14 ja uusia mittauksia asennettiin 

17.  

 

Kokemäen Sähkö Oy korotti verkkopalvelumaksujaan 1.3.2014 alkaen. Korotus kohdistui 

perusmaksuun ja sen vaikutus sähkön siirron kokonaishintaan oli keskimäärin kahdeksan 

prosenttia. Hinnanmuutoksen perusteena olivat Suomen kantaverkkoa ylläpitävän Fingrid 

Oyj:n siirtohintojen korotus sekä lähivuosien investointitarpeet sähkönjakeluverkon 

toimitusvarmuuden parantamiseksi. Samalla yhtiö laski sähkön siirron energiamaksuja 

vuoden 2012 lopun tasolle. 

 

Eduskunta päätti nostaa sähköveroa 0,2 sentillä (alv 0 %) 1.1.2014 alkaen. Korotuksen 

suuruus oli noin 12 prosenttia ja korotuksen jälkeen sähköveron arvonlisäverollinen hinta on 

noin 2,36 senttiä kilowattitunnilta. 
 
Asiakaspalvelua ja markkinointia 
 
Toimintavuonna 2014 Kokemäen Sähkö jatkoi asiakaspalvelun sekä viestinnän kehittämistä 

useilla osa-alueilla.  

 

Asiakasviestinnän kehittäminen 
 
Vuonna 2014 Kokemäen Sähkö Oy alkoi julkaista kokonaan omaa asiakaslehteä. Lehden 

ulkoasuun ja sisältöön otettiin vahvasti paikallinen näkökulma. Lehden nimeksi tuli 

henkilökunnan äänestämänä Virtaa paikallisesti ja sitä päätettiin julkaista kolme kertaa 

vuodessa. Lehden jutut kirjoitettiin yhteistyössä Matti Välkkysen ja Kokemäen Sähkön 

henkilökunnan kanssa. Lehden taittoi Mari Aarikka, Mainos Mariini Eurasta ja sen painoi 

euralainen Euraprint.  

 

Yhtiön facebook -sivut avattiin syyskuussa. Tykkääjiä houkuteltiin "hyvä harrastus" -

kampanjalla, jossa sivusta tykkäävät henkilöt saivat äänestää itselleen tärkeintä 

kokemäkeläistä seuraa tai järjestöä ja eniten ääniä saanut seura sai Kokemäen Sähköltä 200 

euroa. Kokemäen Naisvoimistelijat ry oli selkeä ääniharava ja nappasi itselleen potin. 
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Tiistaina 16.9.2014 paikalliset sähköyhtiöt, Kokemäen Sähkö, Köyliön-Säkylän Sähkö, 

Lammaisten Energia ja Paneliankosken Voima järjestivät tiedotustilaisuuden viestiäkseen 

pienten ja paikallisten sähköyhtiöiden säilyttämisen tärkeydestä. Tilaisuuteen osallistui 

medioita aina YLE:stä lähtien. 

 
Palojärven lehdistötilaisuus 

16.9.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköisiin kanaviin valui tasaiseen tahtiin lisää käyttäjiä. Online -palvelua käytti vuoden 

2014 maaliskuussa 339 ja joulukuussa 480 henkeä ja nettisivuilla vieraili kuukausittain 

keskimäärin 750 käyttäjää.  
 
Tehostusta asiakaspalveluun 
 

Uusien asiakkaiden huomioimiseksi otettiin syyskuun alusta käyttöön kahviliput, jotka 

lähetetään aina sopimusvahvistusten yhteydessä. Kahvilipuilla pääsee kahville paikallisiin 

kahviloihin: Huoltoasema J. Mäelle/Teboiliin, Jokiparkkiin, Muuntamokahvilaan (kesä-

elokuu) tai Salkkariin. 

 

Etäluettavien mittarien asennuksen myötä sähkökauppa muuttui luottokauppaan 

rinnastettavaksi, eli käytetty sähkö laskutetaan kuukausi tai kaksi jälkikäteen. Tästä syystä 

Kokemäen Sähkön vakuuskäytäntöä tiukennettiin, jotta mahdolliset luottotappiot saataisiin 

minimoitua. 

 

Vaihdetyön helpottamiseksi DNA:n puhelinjärjestelmään tehtiin Outlookin kalenteri-

integraatio kesäkuussa. 
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Asiakastilaisuuksia 
 
Säästöpankin henkilökunnan innoittamana asiakkaille järjestettiin laskupäivä toukokuussa. 

Tilaisuuteen osallistuivat Kokemäen Sähkön lisäksi kaikki Kokemäen alueella toimivat pankit 

Nordea, Osuuspankki ja Säästöpankki. Tilaisuudessa oli tarkoitus kertoa erilaisista 

laskunmaksutavoista sekä esitellä Kokemäen Sähkön Online -palvelua. Asiakkaat eivät 

kuitenkaan olleet kiinnostuneita tapahtumasta ja se keräsi vain kymmenkunta osallistujaa. 

 

Sähkömuseo tarjosi asiakkaille nähtävää ja koettavaa jälleen kesän ajan. Muuntamokahvila 

pyöri Hanna Hakala-Rosun työpanoksella jo kuudetta vuotta. Avukseen Hanna sai täksi 

kesäksi Elina Törmän ja yhteistyö olikin molemmille oikein positiivinen kokemus. Kokemäen 

Sähkö tarjosi asiakkailleen kahvia museon avajaispäivänä 1.6. ja runon ja suven päivänä 6.7. 

 

 
Runon ja suven päivän 6.7.2014 yhteislauluilta Kokemäen Sähkön Sähkömuseolla.  

 

Energiansäästöviikkoa vietettiin perinteisesti viikolla 41. Jokavuotiseen tapaan Kokemäen 

Sähkö lahjoitti alueen tokaluokkalaisille Hei kaikki toimii! -opetuspaketit. Tämän lisäksi yhtiö 

piti yllä facebook -kampanjaa, jossa jaettiin energiansäästövinkkejä. 
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Kokemäen Sähkö Oy 

Skaffarinkatu 14, 32800 KOKEMÄKI 

puh. 02 838 6250 

asiakaspalvelu@kokemaensahko.fi 


