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Toimitusjohtajan katsaus toimintavuoteen 
 
Liiketoiminnan olennaiset tapahtumat ja tuloskehitys 
 
Kertomusvuoden 2015 aikana Kokemäen Sähkö Oy (KS) on jatkanut toimintaansa omalla 
toimialallaan entisissä puitteissa. Vuosi oli yhtiön 104. toimintavuosi.  
 
Sähkön hankinta on toteutettu pääosin vapailta tukkumarkkinoilta Satapirkan Sähkö Oy:n 
välityksellä. Osan sähköstään KS on tuottanut Suomen Voima Oy:n kautta omistamillaan 
tuotanto-osuuksilla Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden ja Kanteleen Voima Oy:n 
Haapaveden lauhdevoimalaitoksissa sekä Kemin Ajoksessa ja Haminan Mäkelänkankaalla 
sijaitsevissa tuulivoimapuistoissa. Lisäksi sähköä on tuotettu Etelä-Suomen Voima Oy:n 
kautta omistetuilla Pohjolan Voima Oy:n tuotanto-osuuksilla.  Lauhdetuotannon määrä on 
ollut merkittävästi aikaisempia vuosia pienempi johtuen tuotannon 
kannattamattomuudesta vallitsevassa markkinatilanteessa. Kanteleen Voiman voimalaitos 
hyväksyttiin ja siirtyi tehoreservilaitokseksi kahdeksi vuodeksi heinäkuun 2015 alusta alkaen.  
 
Kemin Ajoksen tuulivoimapuiston myynti varmistui aivan vuoden 2015 lopulla ja järjestely 
saatetaan loppuun vuoden 2016 aikana. Myynnillä ei ole merkittävää taloudellista 
vaikutusta yhtiölle. Olkiluoto 4-hanke päätettiin lopettaa vuoden 2015 aikana. Hankkeen 
lopettamisesta aiheutui noin 55 t€:n kustannus yhtiölle. 
 
Sähkönhankinnan suojaukset on hoidettu Lännen Voimayhtiöt Oy:n ja edelleen SPS Energia 
Oy:n välityksellä sekä vuoden 2015 alusta alkaen suoraan yhtiön omina OTC-kauppoina. PKV 
on mukana Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 3-hankkeessa noin 2 MW:n teho-osuudella 
sekä Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1-ydinvoimalahankkeessa noin 2,75 MW:n teho-osuudella. 
Yhtiön Olkiluoto 3-sijoituksen tasearvo on 0,917 M€ ja Hanhikivi 1-sijoituksen tasearvo on 
0,703 M€.  
 
Yhtiön liikevoitto on 536 006,06 €. Liikevoiton laskuun vaikutti pääasiassa sähkön 
energialiiketoiminnan volyymien lasku ja negatiivinen tuloskehitys. Lisäksi yhtiö kirjasi 
tuotanto-osuuksien arvonalentumisia 188 465 €. Yhtiön käsityksen mukaan tuotanto-
osuuksilla ei ole vastaisia tulo-odotuksia. 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Alkaneena vuonna yhtiön liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2015 tasolla. johtuen 
Energiaviraston sähköverkkotoiminnan valvontajakson vaihtumisesta ja sitä kautta 
mahdolliseksi tulleeksi korkeammasta tuottotasosta. Edellä mainitun myötä yhtiön 
verkkoliiketoiminnan tuloksen arvioidaan kasvavan vuoden 2015 tasolta. 
Energialiiketoiminnassa on odotettavissa aikaisempaa heikompi tulos, johtuen sekä sähkön 
myyntivolyymien laskusta että alhaisista sähkön tukkuhinnoista ja sitä kautta 
johdannaissuojauksien ja tuotanto-osuuksien kannattamattomuudesta. Yhtiön muu 
toiminta on jatkunut ilman merkittäviä muutoksia vuonna 2016. 
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Arvio toiminnan riskeistä 

Liiketoiminnan riskit painottuvat sähkön hankintaan ja tuotantoon. Sähkön hankinnan 
riskeistä keskeisimmät ovat volyymin ennustamisen vaikeus johtuen kulutuksen 
lämpötilariippuvuudesta ja asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen muutoksista sekä 
aluehintariskin realisoituminen. Toimintahäiriöt tietojärjestelmissä aiheuttavat yhtiölle 
operatiivista riskiä. 
 
Tunnuslukuja  v. 2015  (v.2014) 

Liikevaihdon kehitys    -5,3 %  (  -1,7 %) 
Liikevoitto liikevaihdosta   10,3 %  (  13,3 %) 
Omavaraisuusaste   86,3 %  ( 86,8 %) 
 
(omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan, 
kertynyt poistoero jaetaan omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan) 
 
Liikevaihto 5 189 062,60 € 
Liikevoitto 536 006,06 € 
Tilikauden voitto 101 128,34 € 
Kokonaisinvestoinnit 1 404 988,74 € 

 
 
 
 
Vertailuluvut v. 2011-2015  
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Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta 

Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen yhtiöllä ei ole ollut tuotekehityskustannuksia. 
 
Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.143.004,36 euroa sisältäen tilikauden voiton 
101.128,34 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 100 
euroa osakkeelta eli yhteensä 240 000 euroa. Loput eli 2.903.004,36 euroa ehdotetaan 
jätettäväksi edellisten tilikausien voittona jakamattomiin voittovaroihin. 
 
Yhtiön osakkeet   v. 2015  (v. 2014) 

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 
A-osakkeet (1 ääni / osake)  1.200 kpl  1.200 kpl 
B-osakkeet (20 ääntä / osake)  1.200 kpl  1.200 kpl 
 
Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. B-osakkeita koskee 
yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukainen siirtorajoitus. 
 
Yhden osakkeen verottajan laskema viimeisin vertailuarvo on 2.029,49 euroa. 

 
Kokemäen Sähkö on vahvasti paikallinen yksityisomisteinen sähköyhtiö. Yhtiöllä on yhteensä 
70 osakkeenomistajaa, joista suurimmat ovat yhtiön yhteistyöyhtiö Satapirkan Sähkö Oy 
sekä naapuriyhtiöt Köyliön-Säkylän Sähkö Oy ja Paneliankosken Voima Oy.  
 
Sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönmyynti- ja verkkoliiketoiminta on eriytetty muusta 
toiminnasta. Tilinpäätöksessä on esitetty myyntitoiminnan ja verkkoliiketoiminnan tulos ja 
tase sekä sivuliiketoiminnan tulos. Muut yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen kannalta 
tärkeät seikat käyvät ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen.  
 

  

 -

 1 000 000,00

 2 000 000,00

 3 000 000,00

 4 000 000,00

 5 000 000,00

 6 000 000,00

2015 2014 2013 2012 2011

Liikevaihto

Liikevoitto

Tilikauden voitto



4 
 

Sähkön myynti ja hankinta sekä tuotanto-osuudet ja  
-hankkeet  

Kokemäen Sähkö hankkii myytävän sähkön sähköpörssin ja omien tuotanto-osuuksien 
kautta. Suurin osa, noin 97 prosenttia, yhtiön myymästä sähköstä hankittiin 
tukkumarkkinoilta osaomisteisen Satapirkan Sähkö Oy:n kautta. Loput 3 prosenttia 
hankittiin tuotanto-osuuksien kautta. Omavaraisuutta pyritään lisäämään merkittävästi 
kasvattamalla omien tuotanto-osuuksien määrää.  
 
Vuonna 2015 sähköä hankittiin vajaa 36 GWh, mikä oli reilut seitsemän prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2014. Sähköä siirrettiin yhteensä runsaat 79 GWh, mikä on reilut 
kolme prosenttia vähemmän 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 -tuulivoimapuistossa, 
Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuistossa 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, Raahen Kopsa I ja II -
tuulivoimapuistohankkeissa sekä Haminan aurinkoenergiahankkeessa. Etelä-Suomen Voima 
Oy:n kautta Kokemäen Sähkö on mukana Olkiluoto 3 -ydinvoimahankkeessa. 
 
Eduskunta päätti nostaa sähköveroa 0,35 sentillä (alv 0%) 1.1.2015 alkaen. Korotuksen 
suuruus oli noin 18,5 prosenttia ja korotuksen jälkeen sähköveron arvonlisäverollinen hinta 
on noin 2,78 senttiä kilowattitunnilta: 

 

Henkilöstö ja hallitus 

Kokemäen Sähkön henkilöstömäärä on pysynyt viimeiset vuodet suhteellisen 
muuttumattomana. 

Henkilöstö 

Kokemäen Sähkö Oy:n henkilöstöön kuului toimintavuoden 2015 päättyessä 13 henkeä. 
Henkilöstöstä neljä oli naisia ja yhdeksän miehiä. Henkilökunnan keski-ikä oli 42 vuotta. 
 
Toimintavuoden aikana yhtiössä työskenteli kaksi henkeä eripituisissa määräaikaisissa 
työsuhteissa. 
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Henkilökuntaan vuonna 2015 kuuluivat: 

Tiina Alho, palvelupäällikkö Tomi Mäkinen, verkostoasentaja 
Pirjo Huida, palveluneuvoja Pekka Mäkivirta, alue- ja hankintapäällikkö 
Lauri Hurri, mittarointiasentaja Kimmo Nurminen, toimitusjohtaja 
Seija Iivonen, mittauspäällikkö Erkki Pelkonen, työpäällikkö 
Erno Isomäki, verkostoasentaja Helena Rapeli, palveluneuvoja 
Annika Jokela, viestintäassistentti Pekka Sinivaara, verkostoasentaja 
Jaakko Kolhanen, verkostosuunnittelija Eero Turto, verkostosuunnittelija 
Kimmo Laine, verkostoasentaja  
 
Verkostosuunnittelija Jaakko Kolhanen jäi eläkkeelle 31.1.2015 alkaen. Viestintäassistentti 
Annika Jokelan työsuhde päättyi hänen omasta pyynnöstään 4.9.2015. 
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Henkilöstö ja kouluttautuminen 

Kokemäen Sähkö Oy osallistui alkuvuodesta 2015 Energiateollisuus ry:n koordinoimaan, 14–
17 -vuotiaille suunnattuun, Piirrä itsellesi kesäduuni -kampanjaan, josta 16-vuotias Minna-
Liisa Pelkonen voitti itselleen kesätyön kahdeksi viikoksi. 
 
Kokemäen Sähkön henkilöstön osaamista kehitettiin aktiivisesti. Jokainen osallistui 
yhteistyöyhtiön Satapirkan Sähkö Oy:n sekä muiden alan toimijoiden koulutustilaisuuksiin 
keskimäärin kahtena päivänä. 
 
Henkilökunnan yhteishenkeä kohennettiin päivystyspalaverin yhteydessä 16.10.2015 
kolmen yhtiön kesken; Kokemäen Sähkö, Paneliankosken Voima ja Köyliön-Säkylän sähkö. 
Miehet aloittivat päivän tutustumalla uudistuneeseen Finnamyl:iin, josta he siirtyivät 
Pitkäjärvelle myyntiedustus Lavoniuksen tiloihin. 
 

Naiset aloittivat 
tykypäivänsä 
patikkaretkellä Palojärven 
laavulta Kokemäen 
Pitkäjärvelle 
myyntiedustus 
Lavoniuksen tiloihin.  
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Hallinto ja hallitus 

Kokemäen Sähkö Oy:n kuusihenkinen hallitus kokoontui 9 kertaa toimintavuonna 2015. 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön konttorilla 4. toukokuuta 2015. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Janne Vettervik, Satapirkan Sähkö Oy:stä. 

Hallituksen jäsenet: 
Olli-Pekka Marttila 
hallituksen puheenjohtaja 5.5.2014 alkaen 
hallituksen jäsen 5.5.2008 alkaen 
Kimmo Nurminen 
hallituksen jäsen 5.5.2008 alkaen 
Juhani Aaltonen 
varapuheenjohtaja 5.5.2014 alkaen  
hallituksen jäsen 15.4.1999 alkaen 
Markku Simula 
hallituksen jäsen 5.5.2014 alkaen 
Samu Pere 
hallituksen jäsen 5.5.2014 alkaen 
Teemu Nieminen 
hallituksen jäsen 5.5.2014 alkaen 

 
 
Kokemäen Sähkön hallitus yhtiön konttorilla 31.3.2015 
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Kiinteistön kaluston uudistaminen 

 
Kokemäen teollisuuskylän valokuituliittymä otettiin käyttöön toimitalolle sekä Kokemäen ja 
Risten kytkinasemalle. 
 
Pesuhallin nosto-ovi uusittiin energiatehokkuuden parantamiseksi. 
 
Palvelutiskiin asennettiin lasit 
asiakaspalvelun turvallisuuden lisäämiseksi. 
Suunnittelusta vastasi Jani Virtanen ja työn 
suoritti Porin Puukaluste Oy. 
 
Toimistotilojen 
lämmönsäätelymahdollisuutta 
parannettiin, kun syksyllä Motera 
osuuskunta -yhtiö asensi lämpö-
/jäähdytyspumppuja toimistotilojen 
huoneisiin, asiakaspalvelutilaan sekä 
kokoushuoneeseen, yhteensä kuusi 
kappaletta. 
 
Sadevesijärjestelmää korjattiin rännien osalta. Pihavalaistusta päivitettiin vaihtamalla osa 
valaisimista Led-valaisimiksi. 
 

Kalustohankinnat 

Verkonrakennuksen kalustohankinnat olivat maltilliset vuonna 2015. Vesistökaapeloinnin 
tueksi hankittiin paikalliselta toimijalta alumiininen työlautta, autokalustoa uudistettiin 
pitkäntähtäimen suunnitelmien mukaisesti ja yksi työryhmä-auto vaihdettiin. 
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Verkkotoiminta 

Johtoverkostoon investoitiin kuluneena toimintavuonna 890 000 euroa. Investoinnit 
painottuivat pääsääntöisesti sähkömarkkinalain vaatimaan maakaapelointiin Peipohjan ja 
Plättilänmaan alueilla sekä edellisten vuosien tapaan etämittarointiin. Lisäksi investoitiin 
merkittävästi lähiyhtiöiden yhteisen linkkiverkon rakentamiseen. Linkkiverkko muodostaa 
renkaan, jonka piirissä ovat yhtiön molemmat, Risten ja Peipohjan, sähköasemat. 
 
Pienjänniteverkkoa rakennettiin 15,6 km, suurjänniteverkkoa 9,7 km ja näistä maakaapelia 
yhteensä 25,3 km.  
 
Kaiken kaikkiaan Kokemäen Sähköllä on pienjänniteverkkoa 675 km, suurjänniteverkkoa 310 
km ja näistä maakaapelia yhteensä 286,1 km. 
 
Pientalorakentamisessa uusia liittymiä tehtiin 7 ja uusia mittauksia asennettiin 7.  
 
Investoinnit vuonna 2015 käsittävät uusia 
20 kV:n johtoverkostoja ja pienjännitelinjoja 
sekä kymmenkunta muuntamoa ja muita 
saneeraustoimenpiteitä. 
Johtoverkostotyöt ovat olleet lähes 
poikkeuksetta maakaapelointeja, vain 
murto-osa on tehty ilmalinjana. Kaivu-
urakat teetettiin paikallisien urakoitsijoiden 
voimin. Omaa väkeä oli asennustöissä viisi 
henkilöä. 
20 kV:n johtoverkostoa rakennettiin 
ensisijaisesti Pälpälän, Risten, Kiettareen, 
Liikekeskuksen ja Peipohjan alueille. Myös 
pienjännitelinjat tehtiin pääosin edellä 
todetuille alueille. 
Vuonna 2016 investointiraha verkostoon 
lisääntyy noin kymmenen prosenttia ja työt 
sijoittuvat Kyttälän, Ahvenuksen, 
Kynsikankaan, Porolan ja Paistilan alueille, 
joihin rakennetaan runkoverkon lisäksi 
myös pienjännitelinjoja ja muuntamoita. 
 

Helikopterilla suoritettavaa raivausta 
kokeiltiin ja työ onnistui hyvin, mutta 
toistaiseksi raivaustöitä hoidetaan 
kiertämällä alueet viiden vuoden välein 
tehden Työ, mies ja saha -periaatteella. 
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Asiakaspalvelua ja markkinointia 

Sähkölasku sähköpostiin -kampanjassa palvelun tilanneiden kesken arvottiin 5 kpl 50 € 
arvoisia lahjakortteja kokemäkeläisiin liikkeisiin. Lahjakortit voittivat Pirkko Saari, Riku 
Aarikka, Natalia Neuvonen, Antti Viljanen sekä Mikko Valli.  
 
Joulukortteihin varatut varat yhtiö lahjoitti Kokemäen erityisopetukselle liikuntavälineiden 
hankintaan. Lahjoituksena annettiin lahjakortti Kokemäen Sportiaan. 
 
Kokemäen Sähkö Oy tuki seuraavia tapahtumia vuonna 2015: 

 KK-V:n maastojuoksukilpailut 21.4.  

 Tulkkilan yö -tapahtuma 6.6. 

 Kokemäen kesäravit 7.6. 

 Satasoitto -tapahtuma 
 
Facebook -kilpailuja:  

 Mikä on Kokemäen Sähkön lainaamien sähköpyörien maksiminopeus moottoria 
käyttäen? Palkintona oli kaksi kuponkia Muuntamokahvilan kakkubuffettiin.  

 Arvaa linjalta poistettavan puun korkeus 10 cm tarkkuudella. Palkintona oli kaksi 
lippua Satasoiton brunssikonserttiin Ali-Ketolan tilalle sunnuntaina 6.9. Lähimmäksi 
arvannut oli Pasi Sinivaara. 

 Kerro paras energiasäästövinkkisi. Kaikkien vinkkinsä lähettäneiden kesken arvottiin 
Airam Led -lyhty, jonka voitti Riikka Kulmala Kokemäeltä. 

 
Asiakastilaisuuksia 

Kokemäen Sähkö Oy sponsoroi Kokemäen yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisten opintoretken 
Olkiluodon ydinvoimalaan 26.3.2015. Oppilaat saivat tutustua mm. Sähköä uraanista -
tiedenäyttelyyn sekä matala-aktiivisen jätteen onkaloon. 
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Sähkömuseon kesäkauden avajaisia vietettiin sunnuntaina 31.5. Sähköyhtiö tarjosi 
asiakkailleen avajaisten kunniaksi kahvit. Nähtävillä oli myös Henna Uotilan 
valokuvanäyttely. 

Runon ja suven päivää vietettiin sähkömuseolla maanantaina 6.7.2015. Kokemäen Sähkö Oy 
tarjosi asiakkailleen kahvia päivän aikana ja asiakkailla oli mahdollisuus kysellä Kokemäen 
Sähkön henkilökunnalta sähköön liittyvistä mieltään askarruttavista asioista. Lapsille oli 
järjestetty klo 12-16 työpajoja, joissa sai askarrella ja tehdä käsitöitä Elina Törmän 
opastuksella. Kello 17 Runon ja suven päivää jatkettiin yhteislauluillalla, jossa laulattajana oli 
Tuula Koivunen ja säestäjinä Kirsti ja Waldemar Dojan. 

Energiansäästöviikkoa vietettiin perinteisesti viikolla 41. Jokavuotiseen tapaan Kokemäen 
Sähkö lahjoitti alueen tokaluokkalaisille Hei kaikki toimii! -opetuspaketit. 
Energiasäästöviikon perjantaina 9.10.2015 Kokemäen Sähkö tarjosi asiakkailleen ilmaisen 
uinnin Kokemäen uimahallissa. Tämän lisäksi yhtiö järjesti aiheesta facebook -kilpailun. 
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Kokemäen Sähkö Oy 
Skaffarinkatu 14, 32800 KOKEMÄKI 
puh. 02 838 6250 
asiakaspalvelu@kokemaensahko.fi 


