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The purpose of this final year project was to analyse and compare different ways of re-
organising electrical network management in Paneliankosken Voima Oy. Besides the 
current situation the comparison included different operational implementation models 
of the network management. The detailed financial calculations of the current situation 
and the new operational models are shown in a separate appendix, because of their deli-
cate nature and corporation secrecy. However, in this project calculations were shown 
with general code numbers and examples. 
 
Clarification of the current situation included the report of the current operational model 
and especially the elucidation of the additional costs related to it. Furthermore, the clari-
fication included the research of human resources, network building equipment, office 
and warehouse premises. 
 
Because of the comparing operational model, a new business plan was composed con-
cerning only the network contracting.  A theory part was written to the beginning of the 
thesis to explain the theory of the foundation of a new corporation. In the theory part 
different phases related to the foundation of a new corporation were worked out, as well 
as important co-operation levels and terminology concerning entrepreneurship was 
clarified. The aim of this project was to give sufficient basic information of the founda-
tion of a new corporation and to be some kind of instruction manual of the early stage of 
entrepreneurship. 
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ESIPUHE 

 

 
Tämä opinnäytetyö on tehty Paneliankosken Voima Oy:lle, jossa olen työskennellyt 

vuodesta 1989 alkaen ja työskentelen edelleen. Opiskeluaikani 2003 - 2007 on ollut 

mielenkiintoista ja antoisaa aikaa, joskin hyvin työntäyteistä. 

Kiitän työnantajaani Paneliankosken Voima Oy:tä ja esimiehiäni saamastani henki-

sestä tuesta ja joustosta lomien ja muiden vapaitteni pitämiseen. Ilman näitä joustoja 

en olisi pystynyt suorittamaan päiväopetuksena annettuja ammattiaineopintojani lop-

puun. Ilta- ja viikonloppuopiskelujen avulla suoritut opinnot muodostivat kuitenkin 

suurimman rungon ja työtaakan koko projektissani. Kiitoksen esitän myös kirjanpitä-

jä Leena Lietepohjalle, joka ansiokkaasi opasti minua taloudellisten tunnuslukujen 

käytössä työssäni sekä työni ohjaajalle kehityspäällikkö Matti Huttuselle ja ammatti-

korkeakoulun työnohjaajalle opettaja DI Esko Niemiselle opastuksesta ja kärsivälli-

syydestä työni suorittamisessa. 

Lopuksi haluan kiittää vaimoani Tainaa ja lapsiani myötämielisestä suhtautumisesta 

ja tuesta näinä työntäyteisinä opiskeluvuosinani.  
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja vertailla eri vaihtoehtoja verkosto-

töiden uudelleen organisoimiseksi Paneliankosken Voima Oy:ssä. Nykytilanteen 

lisäksi oli tarkoitus vertailla eri toimintamallivaihtoehtoja verkostotöiden toteuttami-

sessa. Nykytilanteen ja uusien toimintamallien tarkat talous- ja kannattavuuslaskel-

mat jätettiin pois niiden arkaluonteisuuden ja yrityssalaisuuksien takia. Työssä halut-

tiin kuitenkin esittää laskelmat yleisillä tunnusluvuilla ja esimerkeillä. Nykytilanteen 

selvitykseen sisältyi tämän hetkisen toimintamallin selvittäminen ja erityisesti siihen 

liittyvien kustannusten selvittäminen. Lisäksi selvitykseen liittyi henkilöstöresurssien 

ja verkonrakennuskaluston selvittäminen sekä toimitilojen että varastotilojen selvit-

täminen. 

 

Vertailevan toimintamallin vuoksi laadittiin uusi liiketoimintasuunnitelma koskien 

pelkästään verkostotöiden urakointia. Työn alkuun laadittiin teoriaosuus, joka selvit-

tää uuden yrityksen perustamista koskevat seikat. Teoriaosuudessa selvitettiin yleisiä 

yrityksen perustamiseen liittyviä vaiheita ja selvitettiin yritystoiminnan perustami-

seen liittyvät tärkeät yhteistyötahot. Tämän lisäksi haluttiin esittää muutamia talou-

teen liittyviä termejä niiden selityksineen. Tämän tarkoituksena oli antaa riittävä pe-

rustietopaketti yrityksen perustamisesta ja toimia tavallaan alkutaipaleen yritystoi-

minnan käsikirjana.  

 

 

2 YRITYKSEN ESITTELY 
 

 

2.1 Yleistä yrityksestä 

 

Paneliankosken Voima Oy on paikallinen asiakkaiden omistama sähköyhtiö, jonka 

tarkoituksena on toimittaa asiakkailleen laadukasta sähköä ja siihen liittyviä palvelui-

ta kilpailukykyiseen hintaan. Lisäksi yrityksessä on oma verkonrakennusosasto, joka 

rakentaa yhtiön vuosittaiset verkostoinvestoinnit ja se urakoi myös yhtiön ulkopuo-
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lelle verkosto- ja tievalaistustöitä ja sähköistysurakoita. Yhtiö on perustettu vuonna 

1912 ja se toimi aluksi nimellä Panelian Sähkö Oy. Vuonna 1921 yhtiön nimi muu-

tettiin Paneliankosken Voima Oy:ksi ja samalla yritykselle rakennettiin ensimmäinen 

oma vesivoimalaitos Paneliankoskeen. Yhtiön toimitilat sijaitsevat Paneliassa. Pane-

liankosken Voima Oy on verkkoyhtiö, joka myy- ja siirtää sähköenergiaa asiakkail-

leen Euran, Eurajoen ja Kiukaisten kuntien alueella. Lisäksi toimialueeseen kuuluu 

Hiirijärven kylä, joka sijaitsee Harjavallan kaupungissa. 

 

 

2.2 Voimalaitokset 

 

Paneliankosken Voima Oy:llä on kaksi omaa vesivoimalaitosta, jotka molemmat on 

rakennettu Eurajokeen. Ensimmäinen vesivoimalaitos on rakennettu Paneliankoskeen 

vuonna 1921 ja toinen Eurajoen Pappilankoskeen vuonna 1932.  

 

 

2.2.1 Paneliankoski 

 

Paneliakosken vesivoimalaitos on rakennettu vuonna 1921 ja se on generaattoritehol-

taan 500 kVA. Voimakoneena on kaplan-turpiini, jonka teho on 360 kW. Vesiteiden 

pudotuskorkeus on 6 m ja maksimi virtaama on 7 m3/s. Voimalaitoksen vuosituotan-

to on keskimäärin 1 400 MWh. 

 

2.2.2 Pappilankoski 

 

Pappilankosken vesivoimalaitos on rakennettu vuonna 1932 ja se on generaattorite-

holtaan 500 kVA. Voimakoneena siinä on puolikaplan-turpiini, jonka teho on 500 

kW. Vesiteiden pudotuskorkeus on 8 m ja maksimi virtaama on 8 m3/s. Voimalaitok-

sen vuosituotanto on keskimäärin 2 000 MWh. 
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2.3 Sähköasemat 

 

Paneliankosken Voima Oy:n toimittama sähkö tuli yhtiön alkuvaiheessa 6 kV ns. 

radanvarsilinjaa pitkin Raumalta Vuojoki Gods:lta. Tätä sähköntoimitusta täydensi-

vät edellä mainitut vesivoimalaitokset. Yleisen rakennuskannan kehittyessä tuli jat-

kuva sähkötehon lisätarve. Tämä tehontarpeen puute ratkaistiin rakentamalla yhtiön 

ensimmäinen 110 / 20 kV sähköasema vuonna 1965. 

Paneliankosken Voima Oy:llä on tänäpäivänä käytössään kolme 110 / 20 kV sähkö-

asemaa. Asiakkaiden tarvitsema sähköenergia hankitaan valtakunnallisilta tukku-

myyjiltä alueverkkojen ja näiden kolmen sähköaseman välityksellä. Alueverkoista 

ostettava sähköenergia mitataan näiden kolmen sähköaseman ostomittauspisteissä ja 

taseselvityksen tästä tekee Satapirkan Sähkö Oy. 

 

 

2.3.1 Kiukaisten sähköasema 

 

Paneliankosken Voima Oy:n ensimmäinen sähköasema rakennettiin Kiukaisiin vuon-

na 1965 ja se oli muuntajateholtaan 10 MVA. Tämä sähköasema saneerattiin avokyt-

kinlaitoksesta SF 6 kaasueristeiseksi vaunukatkaisijalaitokseksi vuonna 1987 ja sen 

muuntajatehoksi tuli 25 MVA. Asemalle asennettiin maasulkuvirrankompensointi-

laitteisto vuonna 2005. Kompensointilaitteisto eliminoi tehokkaasti maasulkuvirran 

aiheuttamia jälleenkytkentöjä. Jälleenkytkennät näkyvät häiriöinä sähkön laadussa 

yhtiön asiakkailla. 

2.3.2 Eurajoen sähköasema 

 

Toinen yhtiön sähköasemista rakennettiin Eurajoelle vuonna 1973 Pappilankosken 

vesivoimalan yhteyteen. Sen muuntajateho on 16 MVA ja kojeistot ovat pääosin 

kiinteitä vähäöljykatkaisijoita. Pienimuotoinen kojeistolaajennus tehtiin vuonna 

1998, jolloin asemaan lisättiin kolme kompaktivaunukatkaisijaa. Maasulunkompen-

sointilaitteisto asennettiin asemalle vuonna 2003. 
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2.3.3 Euran sähköasema 

 

Kolmas sähköasema rakennettiin Euraan vuonna 1976 ja sen muuntajateho oli tuol-

loin 16 MVA. 20 kV kojeistot oli rakennettu ns. vähäöljyvaunukatkaisijoin. Euran 

sähköasema saneerattiin vuonna 1991, jolloin 110 kV kenttä muutettiin H-kentäksi ja 

sinne asennettiin 16 MVA muuntajan rinnalle 10 MVA muuntaja. Euran ja Kiukais-

ten sähköasemat ovat Köyliön - Säkylän Sähkö Oy:n kanssa yhteisomistuksessa. 

Asemalle asennettiin maasulkuvirrankompensointilaitteisto vuonna 2004. 

 

 

2.4 Liiketoiminta 

 

Yrityksen liikevaihto vuonna 2006 oli 8 043 723 €, koostuen sähkönmyynnistä, säh-

könsiirrosta sekä sähköverkosto- ja tievalaistusverkonurakoinnista. Yhtiöllä oli 

vuonna 2006 kokopäivätoimisia työntekijöitä ja toimihenkilöitä yhteensä 20 henki-

löä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli yksi henkilö. Sähköverkon rakennus, mittaus - 

ja urakointitöissä oli seitsemän verkostoasentajaa. 
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2.5 Yhteistyö yritykset 

 

Paneliankosken Voima Oy:llä on yhteistyökumppaneina Voimatori, Satapirkan Säh-

kö Oy, Lännen Voimayhtiöt Oy, Kokemäen Sähkö Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy. 

Voimatori Oy huolehtii lähinnä valtakunnantason asiakastoiminnoista ja markki-

noinnista sekä asiakaslehden toimituksesta. Satapirkan Sähkö Oy vastaa/hoitaa Pane-

liankosken Voima Oy:n sähköverkoston käytönvalvonnan, tietojärjestelmien ylläpi-

don, sähkön myynnin- ja oston tasehallinnan sekä tukkusähkön ostotoiminnot. Län-

nen Voimayhtiöt Oy, jonka omistavat Kokemäen Sähkö Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö 

Oy ja Paneliankosken Voima Oy, toimii henkilöstön- ja materiaalitoimintojen resurs-

si- ja kehitysyhtiönä sekä hankkii sähkön osakkailleen ja huolehtii osakasyritysten 

markkinoinnista. Lännen Voimayhtiöiden vahvuutena on Kokemäen Sähkö Oy:n , 

Köyliön- Säkylän Sähkö Oy:n ja Paneliankosken Voima Oy:n henkilöstöresurssit 

sekä kalustoresurssit ja niitä se käyttää tehokkaasti hyödykseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1.  Paneliankosken Voima Oy:n omistuspohja 31.12.2006 

Kunnat
5 % Yhtiöt ja muut 

yhteisöt
28 %

Yksityiset 
henkilöt

67 %
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3 NYKYTILANNE VERKOSTOTÖISSÄ 

 

 

3.1 Sähköverkosto 

 

Paneliankosken Voima Oy:n keskijänniteverkon kokonaispituus on yhteensä 498 km. 

Keskijänniteverkon kokonaispituudesta ilmajohtojen osuus oli 474 km ja maakaape-

leiden osuus 24 km. Keskijänniteverkon jakelujännitteenä on käytössä 20 kV jakelu-

jännite. Keskijänniteverkko sijaitsee Eurajoen-, Euran- ja Kiukaisten kuntien alueel-

la. Keskijänniteverkon johtokadut kulkevat metsissä ja peltoalueilla sekä asuintaaja-

missa. Varsinaisilla metsäalueilla kulkee n. 40 % koko verkostosta. Kj-verkko on 

suurimmalta osin rakennettu 1960 luvulla, joka oli vahvan rakentamisen aikaa. Kes-

kijänniteverkossa tapahtuva sähkönsiirto oli vuonna 2006 154 GWh ja huipunkäyttö-

aika 4 400 h. Sähkönsiirron tehohuippu oli 35 MW. 

 

 

3.2 Keskijänniteverkko 

 

Keskijänniteverkko on kokonaan maasta eroitettu. Keskijänniteverkosto on rakennet-

tu oikosulkukestoiseksi ja sen suojaus on toteutettu jälleenkytkentäelimillä varuste-

tuilla vakioaikaylivirtareleillä. Verkon maasulkusuojaus oli toteutettu laukaisevilla 

maasulun suuntareleillä. Sähköasemille on asennettu myös uuden sukupolven suoja-

releitä, jotka yhdessä verkonkäyttöjärjestelmän avulla laskevat mahdollisen vikapai-

kan ja sen avulla pystytään erottamaan ja/tai paikantamaan vikaantunut verkon osa 

nopeasti. Käyttövarmuutta parantamaan on asennettu sähköasemakohtaiset maasul-

kuvirran kompensointilaitteistot. Kompensointilaitteet ovat vähentäneet merkittävästi 

jälleenkytkentöjen määrää ja siten verkon käyttövarmuus on huomattavasti parantu-

nut. Kompensointilaitteistot ovat ABB:n toimittamia laitteita, jotka tunnistavat kul-

loisenkin verkostotilanteen ja samalla havaitsevat sen, että onko kytkettävä johto-osa 

sammutettu vai sammuttamaton ja muuttavat sähköaseman johtolähtöjen releiden 

kulma-asettelun oikeaksi tilanteen mukaan. Tämä helpottaa verkon käyttöä normaali- 

ja häiriötilanteissa. 
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Verkostorakentamisen pääpaino on selvästi ollut runko- ja yhdysjohtojen rakentami-

sessa sähkö- ja kytkinasemien välille. Myös haja-asutusalueiden runkojohdot ovat 

mitoitettu mahdollisia korvaus- ja häiriötilanteita silmällä pitäen. Keskijännitever-

koston vuosi-investoinnit ovat painottuneet runkojohtojen pylväiden ja avojohtimien 

uusimiseen. Metsäisillä johto-osilla on verkoston käyttövarmuutta parannettu käyt-

tämällä häiriövapaampia päällystettyjä avojohtoja (PAS / SAX). Taajama-alueilla on 

keskijänniteverkosto jouduttu rakentamaan maakaapeleilla tilanahtauden ja maise-

mallisten arvojen vuoksi. Tämän ovat aiheuttaneet rakennettavat kiinteistöt ja raken-

nelmat sekä rakennettavat tiestöt ja kunnallistekniset vesi- ja viemäriverkostot sekä 

jatkuvasti korostuva ympäristönäkökohtien huomiointi. 

Keskijänniteverkoston keskimääräinen pitoaika on pitkä n. 40 v ja sen pohjalta mää-

räytyy vuosittaisten investointien kilometrimäärät. Paneliankosken Voima Oy:n osal-

ta ne ovat n. 12,5 km/ vuosi. Keskijänniteverkoston vuotuiset investointimäärät ovat 

olleet n. 300 000 € vuosiluokkaa. 

 

 

3.3 Johtoerottimet 

 

Keskijänniteverkon johtoerottimia oli käytössä 230 kpl. Erottimet ovat katkaisupiis-

koilla varustettuja ilmaeristeisiä pylväserottimia. Pääosa erottimista on 400 A erotti-

mia. Maakaapeliverkossa on erottimet sijoitettu puistomuuntamoihin tai koteloituihin 

erotinasemiin. Radiopuhelinohjauksella toimivia kauko-ohjattavia erotinasemia oli 

käytössä seitsemän ja niissä oli kauko-ohjattavia erottimia yhteensä kaksikymmentä. 

Nämä erottimet ovat kammiollisia 630 A erottimia. Lisäksi oli käytössä neljä GSM-

ohjauksella varustettua yksittäistä kauko-ohjauserotinta. Erottimia pystytään ohjaa-

maan joko paikallisesti tai Satapirkan Sähkö Oy:n käyttökeskuksesta kaukokäyttöjär-

jestelmän avulla. 
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3.4 Kaukokäyttö 

 

Yhtiön kaukokäyttöjärjestelmänä toimii ABB:n MicroSCADA-

kaukokäyttöjärjestelmä. Järjestelmä on Satapirkan Sähkö Oy:n valvomossa ja palve-

lee sieltä käsin suuren osan länsi-suomalaista sähkönjakelujärjestelmää. Valvomossa 

on ympärivuorokautinen miehitys ja sieltä käsin hoidetaan kaikki yhtiön verkostohäi-

riöt vuoden jokaisena päivänä. Kaukokäytön avulla ohjataan sähköasemia, johtoerot-

timia, voimalaitoksia ja verkkokäskyjärjestelmää. Kauko-ohjattavat erottimet paran-

tavat verkoston käyttövarmuutta ja lyhentävät häiriönselvitysaikoja huomattavasti ja 

niiden avulla saadaan nopeasti rajattua häiriöalue mahdollisimman pieneksi. Kauko-

ohjaus helpottaa ja nopeuttaa myös verkoston normaalia käyttöä. 

 

Keskijänniteverkon välityksellä hoidetaan myös verkkokäskyohjausjärjestelmän oh-

jaukset. Ohjauksia tehdään vuodenaikatariffiasiakkaiden tariffinvaihtoon ja mahdol-

lisiin sähkötehon sulkuaikasäännöstelyihin asiakkailla. Lisäksi sen avulla ohjataan 

asiakkaiden lämmityskuormia ja käyttövesivaraajia sekä ulkovalaistuksen ohjausta. 

Tämä kaikki tapahtuu käyttökeskuksesta ohjattavan Enermet Oy:n MELKO-

ohjausjärjestelmän avulla. MELKO-vastaanottimia on asennettu yhteensä n. 2500 

kpl. 

 

 

3.4 Jakelumuuntamot 

 

Keskijänniteverkon alueelle oli rakennettu 470 kpl 20 / 0,4 kV jakelumuuntamoa. 

Jakelumuuntamoista oli pylväsmuuntamoita 390 kpl ja puistomuuntamoita 70 kpl 

sekä kiinteistömuuntamoita 10 kpl. Pylväsmuuntamot ovat pääosin kaksipylväisiä ja 

varustettu 20 kV erottimilla ja pienjännitekeskuksella (400 V). Pienjännitekeskukset 

ovat yleisimmin toteutettu pylväsvarokekytkimillä ns. AMKA-kytkimillä. Pylväs-

muuntamoiden ylijännitesuojaus on toteutettu kaksoiskipinävälisuojauksella 100 

kVA asti. 200 kVA ja sitä suuremmat muuntamot ovat varustettu sinkkioksidi ylijän-

nitesuojilla. Jakelumuuntamoiden keskiteho oli 180,7 kVA. Uusia muuntamoita ra-

kennetaan vuosittain n. kymmenen ja muuntamoinvestointien vuosikustannus on n. 

100 000 € / vuosi. 
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3.5 Pienjänniteverkosto 

 

Pienjänniteverkoston (400 V) pituus oli 913 km. Ilmajohtoverkon määrä oli 580 km 

ja maakaapeliverkon määrä oli 333 km. Lisäksi oli pieni määrä vesistökaapeleita. 

Maakaapeliverkon rakentamisessa on ollut yhtiön rakentamisen pääpaino. Maakaa-

peliverkon rakentamiskustannus verrattuna ilmajohtoverkon rakentamiseen on suun-

nilleen samansuuruinen. Maakaapeliverkon kunnossapitokustannus on alhainen ver-

rattuna ilmajohtoon ja käyttövarmuus on paljon parempi kuin ilmajohtoverkossa. 

Taajamat, uudet asuinalueet ja peltoalueet ovat olleet merkittäviä maakaapeloinnin 

rakentamisalueita. Maakaapeloinnin puolesta puhuvat myös jatkuvasti lisääntyvien 

luontoarvojen huomiointi. 

Keskijänniteverkon välityksellä tulevat verkkokäskyohjaussignaalit välittyvät muun-

toasemien ja pienjänniteverkon kautta asiakkaiden pääkeskuksissa oleviin verkko-

käskyvastaanottimiin (MELKO), jotka suorittavat tarvittavat ohjaustoimenpiteet.  

Uutta pienjänniteverkostoa rakennetaan vuosittain n. 25 km ja sen investointikustan-

nus on 200 000 € / vuosi. 

 

 

3.6 Asiakkaat 

 

Paneliankosken Voima Oy:llä on asiakkaita hieman alle 9 000 kpl. Suurimman asia-

kasryhmän muodostavat yksityistaloudet. Yksityistaloudet ja maatalousasiakkaat 

muodostavat kappaleluvultaan suurimman asiakasryhmän ja se vastaa n. 49 % koko-

naissähkönkulutuksesta. Teollisuuskulutus muodostuu muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta pienteollisuusyrityksistä. Teollisuuden osuus oli 31 % ja palvelujen ja jul-

kisen sektorin osuus kokonaissähkönkulutuksesta oli 20 %. 
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Eri kuluttajaryhmien osuudet kokonaisenergiankulutuksesta jakaantuivat seuraavasti: 

 

- yksityinen  40 % 

- maatalous  9 % 

- teollisuus  31 % 

- palvelu  13 % 

- julkinen  7 % 

 

Asiakaspalvelujärjestelmänä käytetään VM-DATA:n APM-sähköasiakaspalvelu- ja 

markkinointijärjestelmää ja sen avulla hoidetaan asiakaspalvelutarpeet kaikille yhtiön 

asiakkaille. Lisäksi tätä asiakaspalvelua tehdään myyntipalveluna myös Köyliön - 

Säkylän Sähkö Oy:lle. 

 

 

3.7 Henkilöstö 

 

Paneliankosken Voima Oy:n henkilökunta muodostui v. 2006 20 henkilöstä. toimi-

henkilöitä oli 12 ja asentajia oli 8 henkilöä. Konttorihenkilökunnan voimin hoidetaan 

myös yhteistyöyhtiöiden puhelinvaihde-, sähkönlaskutus-, kirjanpito-, postitus- ja 

hallintopalveluita. Verkostohenkilöstön avulla hoidetaan verkostodokumentointia, 

verkon sähköteknistä laskentaa, maastosuunnittelua, työsuojelua, kiinteistönhoitoa, 

verkostopäivystystä ja asennuspalveluita. Henkilökunnan kokonaiskeski-ikä oli 42,8 

vuotta, joista asentajien keski-ikä oli 37,2 vuotta ja toimihenkilöiden 46,5 vuotta. 
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Kuvio 2. Yhtiön organisaatiokaavio v. 2006. 

 

 

3.8 Kuljetuskalusto 

 

Yhtiöllä oli v. 2006 käytössä neljä nelivetoista työryhmäautoa ja yksi nelivetoinen 

maastokuorma-auto, mikä oli varustettuna yhdentoista tonnimetrin nosturilla ja hen-

kilönnostokorilla. Maastosuunnittelua varten oli yksi nelivetoinen pakettiauto ja kiin-

teistönhoidossa oli etuvetoinen pakettiauto. Kaluston keski-ikä on 8,1 vuotta. 

 

 

3.9 Rakennuskalusto 

 

Rakennuskalustona toimii työryhmäajoneuvojen varustuksen lisäksi seitsemän kaa-

pelinvetovaunua ja neljä perävaunua. Neljässä kaapelivaunussa on hydraulinen ke-

lanpyörityslaitteisto. Vesistöjen rakennuskalustona toimii 40 hv perämoottorilla va-

rustettu alumiinivene. Talvirakentamisen apuvälineinä toimivat moottorikelkka, 

mönkijä ja kevyt maastotelavaunu. Yhtenä tärkeimmistä häiriönselvityskalustoista 

toimii ajanmukainen ja toimiva metsurin työvarustus, joka on jokaisessa ajoneuvos-

sa. 

 
Toimtusjohtaja 

 
Hannu Aalto-Setälä 

 
Hallinto-osasto 

 
Hannu Pihlasalo 

 
Kehitysosasto 

 
Matti Huttunen 

 
Verkosto-osasto 

 
Timo Lätti 

 
Myyntiosasto 

 
Hannu Aalto-Setälä 

oto 
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3.10 Toimitilat 

 

Paneliankosken Voima Oy:llä on käytössä v. 1991 peruskorjattu ja laajennettu toimi-

talo. Se sisältää viihtyisät sekä ajanmukaiset toimitilat henkilökunnan ja asiakkaiden 

tarpeisiin. Toimihenkilöille on oma huone varustettuna nykyaikaisin ATK - välinein 

ja ohjelmistoin. Lisäksi niissä on muut tarvittavat apuvälineet. Asiakastilaisuuksia ja 

koulutustilaisuuksia varten on asianmukaiset tilat tarvittavin AV-välinein. Varasto-, 

ja verstas- ja tuotannolliset toimitilat ovat toimivat ja ajanmukaiset. Sosiaalitilat ovat 

henkilökunnanmäärään nähden hyvät ja toimivat. Niihin on pystytetty myös kuntoi-

lukeskus henkilökunnan ja asiakkaiden vapaa-ajan harrastus- ja virkistystarpeisiin. 

Henkisen työhyvinvoinnin edistämiseksi on yrityksellä vapaa-ajan viettopaikka ve-

sistön rannalla. Paikka palvelee tarvittaessa myös yhtiön asiakkaita ja muita sidos-

ryhmiä. 

 

 

3.11 Investoinnit 

 

Paneliakosken Voima Oy:n investoinnit kohdistuivat voimalaitoksiin, vesiteihin, 

kiinteistöihin, kalustoon, ohjelmistoihin, kuljetus- ja rakennuskalustoon ja johtover-

kostoon. Verkostoinvestoinnit muodostuivat sähköasemien nykyaikaistamisista, kes-

kijänniteverkoston ja pienjänniteverkoston kehittämisistä, sähköliittymistä sekä mit-

talaitteistojen uudistamisista ja kehittämisistä. Kokonaisinvestoinnit yhtiössä tili-

vuonna 2006 olivat n. miljoona euroa. 

 

 

3.12 Urakointityöt 

 

Urakointityöt olivat muodostuneet tie- ja aluevalaistuksista, verkostotöistä sekä asen-

nustöistä asiakkaille. Yhtiön urakointityöt muodostuivat n. 300 erilaisesta työtilauk-

sesta. Urakointitöiden kokonaislaskutus toimintavuotena 2006 oli 598 000 euroa. 
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3.13 Urakoitsijat ja yhteistyökumppanit 

 

Toimialueen urakoitsijoilta ostetaan määräajoiksi tehtävillä sopimuksilla pylvästys-, 

pylväänkuljetus-, kaapelinkaivuu-, johtokatujen raivaus- ja kuljetuspalveluita. Ura-

koitsijat hoitavat palvelut osaltaan kustannustehokkaasti ja kilpailukykyiseen hin-

taan. Käytössään urakoitsijoilla on ajanmukainen ja tehokas rakennus- ja kuljetuska-

lusto, jonka mahdollistaa vain ko. kaluston tehokas ympärivuotinen käyttö. Pelkäs-

tään Paneliankosken Voima Oy:n käyttötarpeilla ei tällaisen kaluston pitäminen olisi 

taloudellisesti mahdollista. 

 

 

3.14 Verkostotyöt 

 

Verkostotöiden kokonaisinvestoinnit vuonna 2006 olivat 778 000 euroa. Verkostoin-

vestointeja olivat tekemässä seitsemän verkostoasentajaa. 

Aineet ja tarvikkeet olivat verkostotöihin yleisesti käytettyjä tarvikkeita, kuten pyl-

väitä, johtimia, kaapeleita, ilmajohto- ja maakaapelitarvikkeita ja muuntajia. Palkka- 

ja sivukulut muodostuivat asentajien palkoista, lomista ja muista heihin kohdistuvista 

kuluista. Vieraat palvelukset muodostuivat lähinnä kaivinkone, pylväänkuljetus, tie-

nalitus ja johtokatujen raivaustöistä sekä maankäyttöön liittyvistä luvista ja maksuis-

ta. 

 

 

3.15 Urakointityöt 

 

Urakointitöiden kokonaislaskutus vuonna 2006 oli 598 000 euroa. Tarvikeostot oli-

vat urakointitöissä tarvittavia tarvikkeita, kuten pylväitä, valaisimia, kaapeleita, kes-

kuksia ja kaapeli- ja ilmajohtotarvikkeita. Vieraat palvelut olivat lähinnä kaivinkone 

ja pylväänkuljetuspalveluita. Henkilökulut olivat asentajien ja suunnittelijoiden/ 

maastosuunnittelijoiden sekä työnjohdon palkka ja yms. kuluja. Kalusto- ja kiinteis-

tökulut muodostuivat ajoneuvojen investointi-, polttoaine- ja huolto- ja vakuutusku-

luista. Kiinteistökulut olivat lämmitykseen ja varastointiin sekä kuljetuskaluston säi-

lytykseen liittyviä kuluja. 
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3.16 Materiaalipalvelut 

 

Paneliankosken Voima Oy:n materiaalipalvelut ovat olleet jo muutaman vuoden pyö-

rien päällä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki verkostotöissä ja urakointitöissä tarvitta-

va materiaali tilataan suunnitelmissa ja urakka-asiakirjoissa olevien määrien mukaan 

suoraan niille avatuille työ-/kustannuspaikkanumeroille. Materiaalien tilaaminen 

suoraan työlle on vapauttanut varastoon sidotun pääoman muuhun tuotannolliseen 

käyttöön. Verkkoyhtiön toiminnallisesta roolista johtuen se tarvitsee kuitenkin tietyn-

laisen ns. vika-ja häiriövaraston toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Tämä asia on 

ratkaistu siten, että on perustettu ns. suurhäiriövarasto sellaisille tarvikkeille, joita on 

katsottu verkoston tarvitsevan vuoden jokaisena päivänä ja jokaisena tuntina riippu-

matta siitä, onko tarviketoimittaja töissä tai vapaalla. Näiden lisäksi on sovittu tarvi-

ketoimittajien kanssa myös mahdollisista normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvis-

ta tarviketoimituksista. Yhtiön materiaalitoiminnan toiminnallinen keskus sijaitsee 

Kokemäellä ja koko materiaalitoimintaa ohjataan sieltä käsin.  

 

 

 

4 UUDET TOIMINTAMALLIT 
 

 

4.1 Uudelleen organisointi vanhan toiminnan pohjalta 

 

Verkostopalveluiden järjestäminen nykyisen toiminnan pohjalta mahdollistaisi asioi-

den ja palveluiden joustavan toiminnan niinkuin tähänkin asti. Toimintaa kehitettäes-

sä tulisi verkonrakennusyksiköstä muodostaa oma ja selkeä kirjanpidollinen yksik-

könsä. Paneliankosken Voima Oy toimisi verkostonsa ja muiden liiketoimintojensa 

omaisuudenhoitoyhtiönä. Omaisuudenhoitoyhtiöllä olisi palveluksessaan yrityksen 

johto, hallinnointi ja sähkön myyntiin ja siirtoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät sekä 
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verkko-omaisuuden käyttöön liittyvät palvelut, kuten käytönjohto, mittauspalvelut ja 

verkoston suunnittelu/maastosuunnittelu ja kehityspalvelut. 

Verkonrakennusyksikkö hoitaisi omaisuudenhoitoyhtiön tilaamat verkostotyöt, säh-

köliittymien toimitukset, verkoston huoltotyöt ja muut mahdolliset työt tilauksien 

mukaan. Lisäksi verkonrakennusyksikkö hoitaisi omaisuudenhoitoyhtiön verkosto-

päivystyksen tilaamat vikakorjaustyöt sopimuksen mukaan. Tämän toiminnan työt 

verkostoyksikkö laskuttaisi sisäisenä laskutuksena omaisuudenhoitoyhtiöltä sopi-

muksen mukaan. Omaisuudenhoitoyhtiö laskuttaisi puolestaan verkonrakennusyksi-

költä sen tarvitsemat palkanlaskenta-, kirjanpito-, hallinto- ja kiinteistöpalvelut so-

pimuksen mukaan. Verkonrakennusyksikön vetäjä olisi vastuussa yksikön toiminnas-

ta ja sen tuloksesta omaisuudenhoitoyhtiöön päin. Verkonrakennusyksikkö hankkisi 

lisää urakointitöitä omaisuudenhoitoyhtiön ulkopuolelta resurssiensa puitteissa. Vetä-

jällä olisi apunaan työnjohto sekä kolme kahdenhengen työryhmää. Kuljetuskaluston 

tarve olisi kolme - neljä työryhmäajoneuvoa verkonrakennuskalustuksella varustettu-

na. Lisäksi tarvittaisiin satunnaisesti autonosturilla varustettua maastokuorma-autoa 

nosto- ja henkilönostotöihin sekä kolme perävaunua ja kolme johdonvetovaunua. 

Kiinteistöpalveluja verkostoyksikkö tarvitsisi kaksi työhuonetta ja sosiaalitilat kah-

deksalle hengelle sekä ajoneuvosuojan neljälle autolle ja perä- ja johdonvetovaunuil-

le. Omaisuudenhoitoyhtiön ja verkonrakennusyksikön tarvitsema henkilöstö nykyi-

sessä toimintamuodossaan olisi seuraavan kaavion mukainen.  
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Kaavio 2. Uuden yrityksen verkonrakennusyksikön henkilöstö 

 

 

Verkostoyksikön tarvitsemat hallinnolliset palvelut, kuten kirjanpito, palkanlaskenta 

sekä kiinteistöiden käyttöön liittyvät palvelut tulisi osata hinnoitella aiheutumis-

periaatteella. Tämä mahdollistaisi verkostoyksikön tarkan kustannusseurannan ja sen 

avulla pystyttäisiin laskemaan verkostoyksikön kannattavuus.  

 

 

4.2 Uusi verkonrakennus-/urakointiyritys 

 

 

4.2.1. Liiketoimintasuunnitelma 

 

Liiketoiminnan pääajatuksena on tuottaa verkonrakennus-, sähköasennus- , tievalo-

asennus- ja huolto- ja suunnittelu ja tarkastuspalveluja sekä muita asiantuntija palve-

luja asiakkaille luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Verkonrakennuspalvelujen 

tuottaminen tapahtuu kahdeksan henkilön voimin ja se myydään alkuvaiheessa Pane-

liakosken Voima Oy:lle. Palvelujen myynti perustuu alussa kahdenkeskiseen kump-

panuussopimukseen, jossa yhtiöt sitoutuvat tilaamaan/myymään toisilleen sovitut 

 
Yritystoiminnan 

vetäjä 
1 hlö 

 
Liittymä ja mittaroin-

tityöryhmä 
2 hlöä 

 
Verkostotyöryhmä 

2 hlöä 

 
Verkostotyöryhmä 

2 hlöä 

 
Tievalo ja urakointi-

työryhmä 
2 hlöä 

Työnjohto ja suunnit-
telu sekä materiaali-

toimi 
1-2 hlöä 
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palvelut ja toiminnot sopimuksien mukaan esim. viiden vuoden ajan. Tämä mahdol-

listaisi verkkoyhtiölle turvallisen siirtymäkauden uuteen toimitapaan ja asiakkaille 

palveluntuottaja olisi ns. tuttu ja turvallinen. Uusi yritys saisi puolestaan vakaan ja 

turvallisen lähtökohdan liiketoiminnalleen ja voisi keskittyä liiketoimien ja toiminto-

jen ylösajoon ilman jatkuvaa huolta työllistymisestä. Lisätuloja uusi yritys hankkisi 

alueen kunnilta ja yrityksiltä resurssiensa puitteissa. Alkuvaiheen jälkeen toimintaa 

yritetään laajentaa myymällä palveluja muihin Paneliankosken Voima Oy:n yhteis-

työyhtiöihin sekä mahdollisesti muille valtakunnallisille alan toimijoille. Näin turva-

taan uuden yhtiön rakenteellinen ja toiminnallinen kehitys ja palveluiden kilpailuky-

kyisyys jatkossa. Uuden verkkoyhtiön ja Paneliankosken Voima Oy:n välinen sopi-

mus voidaan uusia ennen 5-vuoden määräaikaa, jos yritykset katsovat sen keskenään 

tarpeelliseksi. /1/ 

 
Kuvio 3. Uuden yrityksen palvelukonsepti 

 
Sähköliitty-
mätoimituk-

set 

 
Asiantuntija- 
ja mittaus-
palvelut 

 

Verkoston 
vikakorjaus- 
ja päivystys-

työt 

 
Verkoston 
raivauspal-

velut 

 
0,4 kV ver-
kostoraken-

taminen 

 
Energiamit-
tausasennuk-

set 

 
Valaistus- ja 

muut 
urakoinnit 

 
Sähköase-

matyöt 

 
20 kV ver-
kostoraken-

taminen 

 
Yrityksen 
palvelut 
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Kuvio 4. Uuden yrityksen mahdolliset palveluntilaajat ja yhteistyötahot 

Paneliankosken 
Voima Oy 

UUSI URA-
KOINTIYHTIÖ 

Muut verkkoyhtiöt 
ja kunnat 

Euran kunta 

Eurajoen kunta 

Kiukaisten kunta 

Harjavallan kau-
punki 

Satapirkan Sähkö Oy 

Muut yritykset 

Yksityiset henkilöt 
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4.2.2 Yritysmuoto 

 

Tulevan toiminnan laajuus huomioiden on järkevintä perustaa osakeyhtiö toimintaa 

pyörittämään. Omistuspohjaksi on järkevää ajatella sellaista, jossa uuden yhtiön joh-

dolla ja sen työntekijöillä olisi esim. 70 % määräenemmistö osakekannasta. Osake-

pääomaksi uuden yrityksen johto ja työntekijät luovuttavat omaa tai lainarahaa 50 

000 € yhtiön osakepääomaksi. Paneliankosken Voima Oy:lle luovutetaan 30 % 

osuus, jonka vastineena yhtiö luovuttaa nykyisen kuljetus-, verkonrakennus- ja huol-

tokaluston uuden yhtiön osakepääomaksi. Toimisto- ja tuotantotilat uusi yhtiö vuok-

raa viiden vuoden vuokrasopimuksella Paneliankosken Voima Oy:ltä ja toisesta viisi 

vuotisvuokrasopimuksesta jätetään optio jatkoa ajatellen. Uuden yhtiön johdon ja 

työntekijöiden osakeosuuksien tarkempi omistussuhde jätetään tältä kohdin käsitte-

lemättä asian arkaluontoisuuden takia. 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5.  Uuden yhtiön omistuspohja 

 

 
Uusi verkonraken-

nusyhtiö 
100 % 

 
Paneliankosken 

Voima Oy 
30 % 

 
Uuden yrityksen 

toimiva johto 
XX % 

 
Uuden yrityksen 

työntekijät 
YY % 
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4.2.3 Mahdollisuudet 

 

 

Uusi yritysmuoto mahdollistaisi nopean ja joustavan päätöksenteon uudessa yhtiössä. 

Tästä on suuri etu ajateltaessa yhtiön laajenemismahdollisuuksia ja uusia toiminta-

muotoja.  

 

 

4.2.4 SWOT-analyysin teoriaa 

 

SWOT-analyysi on yhteenvetoanalyysi yrityshankkeesta. Siinä arvioidaan yrityksen 

vahvuudet ja heikkoudet ja näköpiirissä olevat mahdollisuudet ja uhkatekijät. 

SWOT-analyysi muodostuu englanninkielisistä sanoista: strength = vahvuus, weak-

ness = heikkous, opportunities = mahdollisuudet ja treats = uhkatekijät. Vahvuudet ja 

heikkoudet ovat hankkeessa sisällä olevia asioita, joita arvioidaan suhteessa muihin 

kilpailijoihin. kysymys ei ole niinkään absoluuttisista kuin suhteellisista vahvuuksista 

ja heikkouksista. Tässä yhteydessä voidaan viitata vanhaan sanontaan: " Ei yritys-

toiminnassa menestyäkseen tarvitse olla paras; riittää kun on parempi kuin toiset" 

(Seppo Hoffren, Yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen). Yrityksen toimin-

taympäristö ja tulevaisuus tarjoavat mahdollisuuksia, mutta toisaalta ne muodostavat 

myös uhkatekijöitä. 

On huomattava, että sama asia saattaa olla toisaalta vahvuus, toisaalta heikkous, toi-

saalta mahdollisuus ja toisaalta uhka. 

SWOT-analyysi on erittäin yleinen ja käyttökelpoinen tapa arvioida yrityshanketta 

kokonaisuutena, mutta sen käyttöä rajoittaa todellisten vahvuuksien ja heikkouksien 

liian heikko tunteminen, tunnistaminen ja tiedostaminen. Sama pätee myös mahdolli-

suuksien ja uhkatekijöiden arviointiin ja tunnistamiseen. Usein myös syyt ja seurauk-

set sekoittuvat keskenään. /1/ 
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4.2.5 SWOT-analyysi yrityshankkeesta 

 

 

Vahvuudet   Heikkoudet 

 

 

 

Mahdollisuudet  Uhkatekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vähäinen yrityksen talousasi-
oiden tuntemus. 
Pieni organisaatio, ei ole va-
rahenkilöitä. 
Suppea asiakasjoukko. 
Lievä joustamattomuus ny-
kyisellään. 
Pieni kassavaranto alkuvai-
heessa. 

 
Ammattitaito ja työkoke-
mus. 
Hyvät asiakassuhteet. 
Esimieskokemus alalta. 
Tiedossa oleva vakaa asia-
kaskunta. 
Mahdollisuus edullisiin 
toimitiloihin. 
Hyvä ja toimiva rakennus-
kalusto. 
Vahva ympäristöosaaminen. 
 

 
Toiminnan laajentaminen 
muihin verkkoyhtiöihin ja 
naapurikuntiin. 
Käytössä olevan laatujärjes-
telmän hyödyntäminen. 
Suhteellisen nuori henkilös-
tö. 
 

 
Verkonrakentamisen suhdanne-
tekijät. 
Kuntien rahoitustilanteen kiris-
tyminen. 
Tapahtuu epäonnistumisia työ-
tehtävien hoidossa, maine heik-
kenee. 
Ympäristön kateus. 
Avainhenkilöiden terveys ja 
jaksaminen 
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5 OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN 

 

 

5.1 Perustajasopimus 

 

Osakeyhtiön perustaminen lähtee liikkeelle perustamissopimuksesta. Sopimuksessa 

on määriteltävä seuraavat seikat: 

1. Sopimuksen päivämäärä 

2. Kaikki osakkeen omistajat ja heidän merkitsemät osakkeet 

3. Osakkeesta yhtiölle maksettava merkintähinta 

4. Apporttiomaisuudella maksettavasta merkinnästä on liitettävä hyväk-

syttävän tilintarkastajan lausunto, onko omaisuudella vähintään maksua 

vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.  

5. Laaditaan selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja siitä suoritet-

tava maksu sekä selvitetään omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat sei-

kat 

5.  Osakkeen maksuaika 

6. Yhtiön hallituksen jäsenet 

7.  Yhtiön tilintarkastajat 

 

Perustamissopimukseen on otettava tai siihen on liitettävä yhtiöjärjestys. Yhtiön tili-

kaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. 

Perustamissopimuksessa on lisäksi tarvittaessa mainittava toimitusjohtaja ja hallituk-

sen jäsenet. Perustamissopimuksessa voidaan nimetä hallituksen ja hallintoneuvoston 

puheenjohtaja. /4/ 
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5.2 Yhtiöjärjestys 

 

Osakeyhtiön perustamispaketissa on kaksi yhtiöjärjestysvaihtoehtoa. Yhtiöjärjestyk-

sen malli A sisältää ainoastaan lain mukaan pakolliset kohdat eli yhtiön toiminimen, 

kotipaikan ja toimialan. Yhtiöjärjestykseen ei kannata tässä vaihtoehdossa kirjata 

muuta, koska muut täydentävät kohdat tulevat suoraan laista. 

Yhtiöjärjestyksen malli B:ssä on toiminimen, kotipaikan ja toimialan lisäksi osake-

yhtiölain keskeisiä määräyksiä, joista on perinteisesti säädetty yhtiöjärjestyksessä. 

Lisäksi siinä on toiminimen kirjoittamislauseke, joka helpottaa yhtiön edustamista 

sekä lunastuslauseke. Jos valitsette mallin B, täydentäkää yhtiön toiminimi, kotipaik-

ka ja toimiala. Älkää kirjoittako yhtiöjärjestykseen muuta, älkääkä myöskään muut-

tako mallin tekstiä. /2/ 

 

 

5.3 Perustamisilmoitus 

 

Kun toiminimi on valittu ja yhtiön tai osuuskunnan perustamisasiakirjat tehty tulee 

yritys rekisteröidä. Yrityksen rekisteröinti tapahtuu tekemällä perusilmoitus kauppa-

rekisteriin. 

Perusilmoituksen kaupparekisteriin ovat velvollisia tekemään aina mm. yksityinen 

elinkeinonharjoittaja, jolla on elinkeinotoimintaa varten pysyvä toimipaikka tai jonka 

palveluksessa on muu henkilö kuin aviopuoliso tai yrittäjän alaikäinen tai muuten 

holhouksenalainen lapsi tai lapsenlapsi. Ilmoituksen ovat velvollisia jättämään myös 

avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta ja ulkomainen elinkeinon-

harjoittaja, joka perustaa Suomeen sivuliikkeen. Perusilmoitus tulee tehdä ennen 

toiminnan aloittamista. Huomioitavaa on myös se, että osakeyhtiö ja osuuskunta syn-

tyvät juridisesti vasta silloin, kun ne merkitään osakerekisteriin. Perusilmoitus kaup-

parekisteriin tehdään perustamisilmoituslomakkeella Y1 ns. yleinen perustamisilmoi-

tuslomake, jota käyttävät mm. osakeyhtiö ja osuuskunta. Ilmoituksen jättämisestä 

vastaavat osakeyhtiön ja osuuskunnan hallituksen varsinaiset jäsenet. Perustamisil-

moituksesta kaupparekisteriin on suoritettava käsittelymaksu ja se on osakeyhtiön ja 

osuuskunnan osalta 330 euroa. /2/ 
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5.4 Elinkeinolupa 

 

Suomessa saa harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa viranomaisen 

luvalla. Luvanvaraisista elinkeinoista on myös omat lakinsa ja asetuksensa, joissa 

muun muassa säädetään, miltä viranomaiselta lupa on haettava. Joissakin tapauksissa 

ei tarvita varsinaista lupaa vaan pelkkä kirjallinen ilmoitus asianomaiselta viranomai-

selle riittää. Usein luvan myöntää se lääninhallitus, jonka toimialueelle yritys perus-

tetaan. Joissakin tapauksissa elinkeinonharjoittamisen oikeutta on kuitenkin rajoitet-

tu. Nämä elinkeinot löytyvät elinkeinonharjoittamisen oikeudesta annetusta laista 

(27.9.1919/122). Myönnetystä elinkeinoluvasta liitetään jäljennös kaupparekisteri-

ilmoitukseen. Mikäli elinkeinolupaa ei ole vielä myönnetty, perusilmoitus voidaan 

jättää kaupparekisteriin ja jäljennös elinkeinoluvasta lähetetään kaupparekisteriin 

sitten kun lupa on saatu. /2/ 

 

 

5.5 Tilintarkastus 

 

Uuden tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta osakeyhti-

össä, jos yhtiöllä ei ole yhtiöjärjestyksessään tilintarkastajaa koskevia määräyksiä ja 

enintään yksi alla mainituista raja-arvoista täyttyy: 1) taseen loppusumma ylittää 100 

000 euroa; 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa, tai 3) palve-

luksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. /2/ 

 

 

5.6 Rahoitus 

 

 

5.6.1 Finnvera 

 

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka kehittää suomalais-

ten yritysten kotimaan toimintoja sekä edistää vientiä ja yritysten kansainvälistymistä 

rahoituksen keinoin. Finnveran rahoituspalveluja ovat lainat, takaukset ja vientita-
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kuut. Finnveran tavoitteena on tarjota rahoitusratkaisuja, jotka soveltuvat yrityksen 

eri kehitysvaiheisiin. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit 

Agency (ECA). /2/ 

 

 

5.6.2 Keksintösäätiö 

 

Keksintösäätiö tukee ja edistää suomalaista keksintötoimintaa sekä keksintöjen kehit-

tämistä ja hyödyntämistä. Säätiön peruspalvelut ovat neuvonta, keksintöjen arviointi, 

keksintöjen suojauksen, tuotekehityksen ja markkinoinnin rahoitus sekä keksintöjen 

kaupallistamisen edistäminen. Myönteisen rahoituspäätöksen keskeiset kriteerit ovat 

keksinnön markkinalähtöisyys, keksinnöllisyys, patentoitavuus, tekniset ominaisuu-

det ja teknologian taso. Asiakkaita palvelevat myös keksintöasiamiehet kaikissa TE-

keskuksissa ja innovaatioasiamiehet yliopistoissa ja korkeakouluissa. 

 

 

5.6.3 Teollisuussijoitus 

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa valtion 

omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja 

kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus toimii kauppa- ja teollisuusministeriön alai-

suudessa. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahas-

tojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. 

Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, merkittäviin teolli-

siin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. 
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5.6.4 TE-Keskus 

 

TE-keskukset eli työvoima- ja elinkeinokeskukset tarjoavat alueellisesti keskitetysti 

yritysten tarvitsemia neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja, jotka liittyvät työ-

voima- ja elinkeinokysymyksiin. TE-keskukset tukevat ja neuvovat pk-yrityksiä nii-

den elinkaaren eri vaiheissa, edistävät yritysten teknologista kehittymistä sekä autta-

vat yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. 

/ 2 

 

 

5.6.5 Rahalaitokset 

 

Rahalaitokset ja pankit myöntävät lainoja yritysten erilaisiin hankkeisiin ja investoin-

teihin. Niillä on erilaisia vakuus- ja takausjärjestelmiä.  

 

 

5.7 Verotus 

 

Liiketoimintaa aloittavan yrityksen tulee tehdä toiminnan aloittamisesta ilmoitus 

veroviranomaisille. Alkava yritys hakeutuu verohallinnon rekistereihin perusta-

misilmoituslomakkeella, jolla se samalla tekee ilmoituksen kaupparekisteriin. Vero-

hallinnon tässä tarkoitettuja rekistereitä ovat ennakkoperintärekisteri, työnantajare-

kisteri ja arvonlisäverovelvollisten rekisteri. Jos yrityksellä on jo Y-tunnus, ilmoit-

tautuminen tehdään muutosilmoituslomakkeella. Lisätietoja ilmoittautumisesta Ve-

rohallinnon rekistereihin saa yritysmuotokohtaisesti Verohallinnon www-sivuilta. /4/ 
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5.8.Kirjanpito 

 

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpito on kirjanpitovelvollisen toi-

minnasta johtuvien liiketapahtumien rahamäärien kirjaamista. Yrityksen johto on 

vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpidon voi hoitaa yritys itse tai ostaa kir-

janpitopalvelut tilitoimistolta. Kirjanpitovelvollisuudesta ja sitä koskevasta tilintar-

kastuksesta saa tietoja yritysmuodoittain Verohallinnon www-sivuilta. Kirjanpitolaki 

ja -asetus löytyvät Finlex-palvelun sivuilta. /4/ 

 

 

5.9 Pankkiyhteydet 

 

Pankkitili voidaan avata rekisteröidylle yritykselle, mutta tietyissä tilanteissa tili tar-

vitaan jo ennen kuin yritys on rekisteröity kaupparekisteriin. Pankkitilin avaaminen 

edellyttää sen, että avaajalla on mukanaan tarvittavat asiakirjat. Lisätietoja pankkiti-

lin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa rahoituslaitosten konttoreista ja In-

ternet-sivuilta. 

 

 

5.10 Työantajan velvollisuudet 

 

Työnantajan on työsopimuksissa ja työsuhteissa noudatettava vähintään valtakunnal-

lisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä 

työsuhteen ehdoista ja työoloista.  

Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee antaa työntekijälle selvitys työnteon kes-

keisistä ehdoista, mikäli ne eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.  

Jokaisen työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä työeläke- ja tapaturmavakuutuk-

sella. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia työterveyshuollon järjestämisestä työnteki-

jöilleen. 

Työnantaja huolehtii ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen perimisestä ja tilit-

tämisestä verottajalle. 
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6 TALOUDELLISIA TERMISTÖJÄ 
 

 

Seuraavassa on tarkoitus selventää muutamia talouden tunnusluvuissa esiintyviä ter-

mejä.  

 

 

6.1 Käyttökate  
 

Käyttökate kertoo, paljonko tilikauden liikevaihdosta on jäänyt myyntituottoja jäljel-

le varsinaisesta toiminnasta aiheutuneiden kulujen yli. /4/ 

 

 

6.2 Nettotulos 
 

Nettotulos on se kate, jossa kaikki yrityksen säännölliset tuotot ja kulut on otettu 

huomioon. Nettotuloksen avulla arvioidaan yrityksen kykyä aikaansaada toiminnal-

laan varoja investointeihin, velkojen maksuun ja voitonjakoon. Kannattavan liike-

toiminnan edellytyksenä on positiivinen kumulatiivinen nettotulos. /4/ 

 

 

6.3 Kokonaistulos  

 

Kokonaistulos on nettotulos lisättynä satunnaisilla tuotoilla ja vähennettynä satunnai-

silla kuluilla. /4/ 
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6.4 Myyntikate  

 

Myyntikate kertoo, paljonko tilikauden liikevaihdosta on jäänyt myyntituottoja mui-

den kulujen katteeksi muuttuvien kulujen jälkeen. /4/ 

 

 

6.5 Oma pääoma / osake (BPS) 

 

Oma pääoma/osake kuvaa osakkeen takana olevan yrityksen netto-omaisuuden mää-

rää. Osakkeen hinnan ollessa alhaisempi kuin osakekohtainen oma pääoma, osakkeen 

hinnan takana on yhtiön omaisuutta, jolloin osakkeen kurssimuutokset ovat todennä-

köisesti maltillisempia kuin osakkeen, jonka kurssi on huomattavasti osakkeen sub-

stanssiarvoa korkeampi. /4/ 

 

 

6.6 Osinko / osake (DPS) 

 

Osinko/osake kertoo osingon määrä osaketta kohden eli ts. sen kuinka paljon yritys 

jakaa osinkoa tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille yhtä osaketta kohden. /4/ 

 

 

6.7 Omavaraisuusaste (%) 

 

Omavaraisuusaste on rahoitusrakenteen tunnusluku, joka kertoo oman pääoman erien 

osuuden yrityksen toimintaan sitoutuneesta koko pääomasta. Tunnusluku kertoo yri-

tyksen vakavaraisuudesta ja kyvystä selvitä tappioista ja sitoumuksista pitkällä täh-

täimellä.  

 

Yritystutkimusneuvottelukunnan (YTN) luokitteluasteikko: 

 

hyvä                tyydyttävä        heikko 

yli 40%            20 - 40%        alle 20% 
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6.8 Sijoitetun pääoman tuotto (%) (ROCE) 

 

Tunnusluku mittaa suhteellista kannattavuutta eli tuottoa, joka on saatu yritykseen 

sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuot-

toprosentti on toimialoista riippumaton tunnusluku. 

 

Ohjearvoja: 

< 15 %          hyvä 

9 - 15 %        tyydyttävä 

0 -  9 %         välttävä 

alle 0 %         heikko. /4/ 

 

 

6.9 Oman pääoman tuotto (%) (ROE) 

 

Oman pääoman tuotto on korvausta omistajien yritykseen sijoittamille pääomille. 

Tuottotasovaatimuksen asettavat omistajat, joiden tavoitteisiin tyypillisesti vaikutta-

vat sijoituksen riskisyys suhteessa markkinoilta saatavan riskittömän sijoituksen tuot-

toon. /4/ 

 

 

6.10 Maksuvalmius 

 

Maksuvalmius eli likviditeetti on yritystoiminnan ongelmattoman jatkuvuuden perus-

ta, siinä missä yritystoiminnan tarkoitus on tehdä omistajille rahaa. Maksuvalmiuden 

tunteminen on erityisen tärkeää suunniteltaessa esim. investointeja tai hankittaessa 

lisää lainaa rahoituslaitoksilta. /4/ 
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Maksuvalmius koostuu kolmesta rahalähteestä: 

 

1. Käteisvarat  

2. Pankkitalletukset  

3. Nopeasti realisoitavat sijoitukset  

 

Jos nämä uhkaavat loppua, yritykselle jää vielä kolme vaihtoehtoa selvitä tilanteesta 

ja ne ovat: 

 

1. Kassaan tulevien maksujen nopeuttaminen  

2. Kassasta menevien maksujen lykkääminen  

3. Lisälainan neuvotteleminen. /3/ 

 

 

6.11 Rahoitustulos 
 

Rahoitustulos kuvaa yrityksen kykyä suoriutua varsinaisen ja muun liiketoiminnan 

tuotoilla lainojen lyhennyksistä ja käyttöpääoman lisäyksistä. Rahoitustuloksen on 

lyhyelläkin tähtäyksellä ylitettävä nollataso. Rahoitustuloksen tulisi kattaa myös 

omistajien osingonjakotarve./3/ 
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7 YHTEENVETO 
 
 
Työ aloitettiin tutustumalla Paneliankosken voima Oy:n liiketoimintaan. Ensiksi tar-

kasteltiin yhtiön nykyistä toimintaa ja niitä yhteistyötahoja, jotka osaltaan vaikuttivat 

kokonaisliiketoimintaan. Näiden selvittämisen jälkeen alettiin selvittää erilaisia mah-

dollisia toimintamalleja. Kun nämä oli saatu selvitettyä, niin alettiin syvällisemmin 

tutkia näiden eri toimintamallien sisältöä. Toimintamallien selvitystyössä oli ongel-

mana se, ettei käytettävissä ollut tarkkoja todellisiin kustannuksiin perustuvia ja yksi-

tyiskohtaisia laskelmia ko. liiketoiminta-alueesta. Kustannukset oli kyllä kirjattu tar-

kasti ja suunnitelmallisesti, mutta niiden auki erottaminen laajemmista kustannusko-

konaisuuksista oli jälkikäteen mahdotonta. Tilannetta vaikeutti myös se tosiasia, että 

tutkijan oma taloudellisten lukujen tuntemus ja niiden erottelukyky oli kokemuksen 

puutteesta heikohkoa. Käytännön opastusta lukujen tunnistamisessa saatiin Panelian-

kosken Voima Oy:n kirjanpitäjältä Leena Lietepohjalta.  

 

Työn loppuvaiheessa suunniteltiin vertailupohjaksi uusi toimintamalli omalla yritys-

idealla. Uuden yhtiön toimintaa tarkasteltiin perustamisvaiheista aina tuloslaskelmiin 

saakka. Tämän tarkastelun pohjalta heräsi mielenkiinto kyseisen asian mahdollisiin 

myöhempiin jatkoselvittelyihin. 

Tehdyn työn pohjalta ei ole mahdollisuutta tarkasti määritellä, miten nykyisellään 

kannattaisi toimintoja toiminnallisesti ja taloudellisesti kehittää. Vertailulaskelmat ja 

selvitykset, joita olisi ehdottomasti tarvinnut tehdä myös nykyisen toiminnan kannal-

ta, jäivät puutteellisiksi kirjanpidossa käytettyjen kirjaamisteknisten seikkojen vuok-

si. Näiden edellä mainittujen asioiden vuoksi tarkkojen ja yksityiskohtaisien päätel-

mien teko jätettiin näiltä osin tekemättä, koska ne olisivat perustuneet liiaksi arvioi-

tuihin lukuihin. Mikäli yhtiön verkonrakennustoiminnan taloudellisia tunnuslukuja 

halutaan tarkastella myöhemmin uudestaan, olisi tarkka ja aiheuttamisperiaatteella 

tehty kustannuslaskenta ja kirjanpito sen ehdoton edellytys.  
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Liite 1.1 Taloussuunnitelma 

 
 

Taloussuunnitelma 
 
 
Myynti 
 
Valmistus   440 000 € 
Sopimukset     73 500 € 
Urakointitarvikkeet.   187 500 € 
Verkostotarvikkeet.  400 000 € 
Vieraat palvelut   120 000 € 
Sopimushuollot    10 000 € 
 
Yhteensä                     1 231 000 € 
 
Muuttuvat kulut (aineet ja tarv.) - 530 000 € 
 
Myyntikate    701 000 € 
 
 
Kiinteät kulut  
 
Palkat   -285 625 € 
Palkkojen sivukulut 65 %  -185 670 € 
Toimitilojen vuokra  -    6 000 € 
Vieraat palvelut   -108 000 € 
Muut kulut vak, p-aineet  -  25 000 € 
 
Käyttökate      90 705 € 
 
Korot 5 % 64 500€   -  3.300 € 
Poistot 25 % omaisuudesta 
rakennus- ja kuljetuskalusto   -15 000 € 
 
Tilikauden voitto, ennen veroja    72 405€ 
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Liite 1.2 Taloussuunnitelma 

 
 

Käyttöomaisuus 
 
 
Toimitila (vuokrattu)             0 € 
Koneet ja kalusto    60 000 € 
Ylitys varaus 20 %    12 000 € 
 
Käyttöomaisuuden hankinta   72 000 € 
 
 
Käyttöpääoma 
 
Kassareservi (3 vkon tarve)   10 000 € 
Myyntisaatavat (4 vkon tarve)   75 000 € 
Keskeneräiset työt ( 2 vkon tarve)   37 500 € 
 
Yhteensä   122 500 € 
 
 
Pääomantarve  122 500 € 
Käyttöomaisuus    72 000 € 
 
Yhteensä    194 500 € 
 
 
Oma pääoma 
 
Osakepääoma PkV    50 000 € 
Osakepääoma johto+työntek.   80 000 € 
 
Yhteensä    130 000 € 
 
Rahoitustarve     64 500 € 
 
 
Voitto     72 705 € 
Vero 29 %   - 20 998 € 
 
Yhteensä     51 407 € 
 
Lainanhoito ( 5 v /64 500€) - 12 900 € 
 
 
Rahoituksellinen tulos    38 507 € 
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Liite 2. Kassavirtalaskelma./5/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


