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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 

Vuosi 2020 jää historian kirjoihin erittäin poikkeuk-

sellisena. Globaali pandemia on vaikuttanut mei-

dän jokaisen elämään. Koronapandemian vaikutuk-

set Koillis-Satakunnan Sähkön liiketoiminnan tu-

lokseen jäivät vähäisiksi ja yhtiön tulos vuodelta 

2020 oli erinomainen. 

Yhtiön toiminnan organisointiin koronatilanne vai-

kutti kuitenkin merkittävästi. Yhtiön harjoittama 

sähkön jakelu ja tuotanto ovat yhteiskunnan kan-

nalta kriittiseksi luokiteltuja toimintoja. Tämän 

vuoksi yhtiön tulee varautua ja pitää yllä toiminta-

valmiutta kaikissa olosuhteissa, myös pandemian 

aikana. Yhtiössä noudatetaan tiukkoja koronarajoi-

tuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa riittävä 

määrä työkykyistä henkilökuntaa jokaisena het-

kenä. 

Syysmyrskyt aiheuttivat häiriöitä sähkön jakelussa 

koko verkkoalueelle. Vikatilanteista selvittiin kui-

tenkin hyvin ja sähköt saatiin jokaisella myrskyllä 

palautettua lähes kaikille asiakkaille saman päivän 

aikana. 

Investoinnit tuovat työtä alueelle 
Vuonna 2020 yhtiö jatkoi investointeja sähkön toi-

mitusvarmuuden parantamiseen. Investoinnit säh-

köverkkoon olivat noin 3,8 miljoonaa euroa, joka 

vastaa noin 44 prosenttia verkkoliiketoiminnan 8,6 

miljoonan euron liikevaihdosta. Investoinnit rahoi-

tettiin pääosin tulorahoituksella. Yhtiö käyttää ver-

kon rakentamiseen ja kunnossapitoon oman työ-

voiman lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. 

Vuonna 2020 lähes 90 prosenttia ulkopuolisilta os-

tetuista verkostopalveluista tuli alueen paikallisilta 

urakoitsijoilta ja alueelle jäävä osuus oli 950 000 eu-

roa. Välillisesti yhtiö työllisti verkon rakentamiseen 

ja kunnossapitoon noin 30 yhtiön ulkopuolista hen-

kilöä oman henkilöstön lisäksi vuoden 2020 aikana. 

Merkittävä aluetaloudellinen  
vaikutus 
Koillis-Satakunnan Sähkö tytäryhtiöineen työllisti 

47 henkeä vuonna 2020. Lisäksi yhtiö palkkasi neljä 

kesätyöntekijää ja tarjosi harjoittelupaikan 

useammalle nuorelle vuoden aikana. Yhtiössä näh-

dään tärkeäksi toimia vastuullisesti mahdollista-

malla työharjoittelu- ja kesätyöpaikat nuorille. 

Koillis-Satakunnan Sähkö tytäryhtiöineen maksaa 

yhteisöveronsa kotipaikkakunnalleen Virroille Li-

säksi Koillis-Satakunnan Sähkö tulouttaa merkittä-

vän osan tilikauden tuloksestaan osinkojen muo-

dossa omistajilleen, joista suurin osa (99,8 prosent-

tia) on alueen kuntia. Kuntaomistus tuo toiminnalle 

vakautta ja mahdollistaa siirtohintojen pysymisen 

maltillisina. Merkittävistä investoinneista huoli-

matta, yhtiö ei ole tehnyt korotuksia siirtohintoihin, 

vaan jatkaa entisillä hinnoilla jo viidettä vuotta pe-

räkkäin. 

Vesivoiman tuotannolla tärkeä 
merkitys 
Vesivoimalaitosten tuotanto ylsi hieman yli keski-

määräisen tuotannon. Konsernin  
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vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa noin 

43 000 megawattituntia vuonna 2020. Tämä on 

noin seitsemän prosenttia keskimääräistä enem-

män ja peräti 42 prosenttia enemmän kuin poik-

keuksellisen kuivana vuonna 2019. Oma vesivoima-

tuotanto kattaa noin 35 prosenttia Koillis-Satakun-

nan Sähkön tarvitsemasta sähköenergiasta. Laa-

jemmassa mittakaavassa vesivoimalla uusiutuvana 

ja päästöttömänä energiamuotona on tärkeä mer-

kitys myös taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 

Sähköistyminen ennen ja nyt 
Koillis-Satakunnan Sähkön perustamisesta tulee 

tänä vuonna kuluneeksi 75 vuotta. Aikanaan säh-

köistyminen ja verkkojen rakentaminen vaikuttivat 

merkittävästi alueen kehittämiseen. Sähkön tulo 

koteihin muutti monella tavoin ihmisten jokapäi-

väistä elämää. Vuosien saatossa sähköstä on muo-

dostunut monelle itsestäänselvyys, joka huoma-

taan lähinnä silloin kun se hetkellisesti puuttuu. 

Sähkön merkityksellisyys kasvaa tulevina vuosina, 

kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Yh-

teiskunnan eri toimintojen kuten liikenteen, lämmi-

tyksen ja teollisuuden sähköistyessä, sähkön kulu-

tuksen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. 

Sähköstä on tulossa ratkaisija tiellä kohti hiilineut-

raalia yhteiskuntaa. Samaan aikaan myös säästä 

riippuvaa uusiutuvan energian tuotantoa aurinko- 

ja tuulivoiman muodossa liitetään yhtä enemmän 

osaksi sähköverkkoa. Nämä muutokset edellyttävät 

vahvaa ja luotettavaa sähköverkkoa. 

Sähköistymisen uudella aikakaudella tarvitsemme 

puhtaasti tuotettua sähköenergiaa sekä toimivat ja 

varmat sähköverkot. Tämä ohjaa myös meidän toi-

mintaamme Koillis-Satakunnan Sähkössä. Uudiste-

tun strategiamme mukaisesti rakennamme ja yllä-

pidämme säävarman sähköverkon vuoden 2036 

loppuun mennessä. Investoinnit toimitusvarmuu-

teen toteutetaan kustannustehokkaasti hyödyntä-

mällä erilaisia teknologisia mahdollisuuksia. Verk-

kopalvelujen hinnoittelu säilytetään maltillisena 

kuitenkin varmistaen liiketoiminnan riittävä kassa-

virta. Alkavalla strategiakaudella panostamme 

myös uusiutuvan energian tuotannon kasvattami-

seen. 

Yhtiön vahva arvopohja ja paikallinen omistus ovat 

mahdollistaneet menestyksen jo 75 vuotta. Vankka 

perusta ja yhtiön halu kehittää toimintaansa luovat 

edellytykset menestykselle myös tulevina vuosina, 

muuttuvassa toimintaympäristössä ja kehittyvässä 

energiajärjestelmässä. Katsomme luottavaisin mie-

lin eteenpäin! 

Anu Rantala 

toimitusjohtaja  
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YRITYSHALLINTO 

Hallintoneuvosto 
Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kaksi 

kertaa. Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluivat kerto-

musvuoden lopussa: 

Puheenjohtaja 

Keijo Kaleva, Virrat 

Varapuheenjohtaja 

Heimo Pirttimäki, Ähtäri 

Jäsenet 

Olli Korpi, Alavus 

Tapio Järvinen, Ähtäri 

Tiina Sillanpää, Alavus 

Reine Leppänen, Virrat 

Sanna Viitanen, Virrat 

Jarmo Vehmas, Virrat 

Anne-Mari Kankaanpää, Keuruu 

Sami Lamminmäki, Keuruu 

Harri Yli-Hietanen, Kihniö 

Aimo Mäkinen, Virrat 

Antti Mäkelä, Alavus 

Liisa Heinämäki, Alavus 

Pirkko Ahola, Ähtäri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallitus 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Halli-

tukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa: 

Puheenjohtaja 

Eero Johde, Ähtäri 

Varapuheenjohtaja 

Jari Kortesmäki, Alavus 

Jäsenet 

Jorma Lamminmäki, Alavus 

Hannu Paloranta, Keuruu 

Pentti Tikkanen, Virrat 

Yhtiökokous 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.6.2020 Vir-

roilla. Puheenjohtaja toimi Risto Harju Ähtäristä. 

Edustettuina oli viisi osakkeenomistajaa, jotka 

omistivat yhteensä 96,62 prosenttia yhtiön osake-

kannasta. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yh-

tiökokoukselle kuuluvat asiat. 
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Taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut 
Yhtiön kannattavuus säilyi hyvänä. Myynnin kannattavuutta paransi hyvä vesivuosi, minkä vuoksi vesivoimalai-

tosten tuotanto ylitti keskimääräisen tuotannon. Emoyhtiön kannattavuus liikevoitolla mitattuna oli 18,1 %, 

joka ylitti tavoitteen ja parani hieman edellisesti vuodesta. 

Konserni 2020 2019 2018 

Liikevaihto EUR 15 610 400 16 151 244 15 827 850 

Liikevoitto EUR 3 023 943 3 301 594 3 045 562 

Liikevoitto %:a liikevaihdosta 19,4 % 20,4 % 19,2 % 

Oman pääoman tuotto% 10,4 % 12,3 % 12,5 % 

Omavaraisuusaste  

(liittymismaksut rinnastettu omaan pääomaan) 

59,5 % 58,7 % 56,7 % 

 

Emoyhtiö 2020 2019 2018 

Liikevaihto EUR 14 589 142 15 047 985 14 714 613 

Liikevoitto EUR 2 645 056 2 494 440 2 318 177 

Liikevoitto %:a liikevaihdosta 18,1 % 16,6 % 15,8 % 

Oman pääoman tuotto% 10,1 % 9,7 % 9,9 % 

Omavaraisuusaste  
(liittymismaksut rinnastettu omaan pääomaan) 

67,2 % 66,3 % 64,2 % 

 

Täydellinen tilinpäätös on nähtävillä yhtiön kotisivuilla www.ksat.fi. 

 

 

 

  

Koillis-Satakunnan Sähkön 
verkkoalue 

Yhtiön omistajat 
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HENKILÖSTÖ 

Koronapandemia muutti henkilöstömme tavat 

tehdä töitä. Meille on tärkeää varmistaa henkilös-

tön terveys ja työkyky jokaisena hetkenä, kaikissa 

olosuhteissa. Ainoastaan sitä kautta voimme tur-

vata asiakkaille häiriöttömän sähkön jakelun. 

Koronan mukanaan tuomista haasteista huoli-

matta onnistuimme tarjoamaan kesätyö- ja harjoit-

telupaikkoja nuorille. Haluamme toimia vastuulli-

sesti ja mahdollistaa nuorille sisäänpääsy energia-

alalle. Vuonna 2020 työllistettiinkin kaksi kesätyön-

tekijää. 

Tilikauden 2020 päättyessä yhtiössä työskenteli yh-

teensä 45 henkilöä, joista 26 oli toimihenkilöitä ja 

19 työntekijöitä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 

yksi toimihenkilö ja yksi työntekijä. Keskimääräinen 

työsuhteen pituus oli 18,5 vuotta. 

Vuonna 2020 järjestettiin henkilöstölle myös erilai-

sia koulutuksia, mm. hätäensiapukoulutus koko 

henkilökunnalle sekä tulityökoulutusta sähköasen-

tajille ja teknisille toimihenkilöille. 

Henkilöstö 31.12.2020 
TOIMITUSJOHTAJA   

Anu Rantala   
   
HENKILÖSTÖHALLINTO   

Mari Puromäki   

   
TALOUSHALLINTO  VERKKOTOIMINTA 

Riina Ylä-Soininmäki  Matti Takamäki 
Marja-Leena Niemenmaa  Matti Kolari 

Hannele Suni  Petri Lahti 

Sini Ilvesaho  Timo Mäkelä 
Leena Haapa-aho-Sarvikas  Arto Teppo 
  Mikko Savilahti 

SÄHKÖN MYYNTI JA HANKINTA  Erkki Korhonen  

Aarne Haikonen  Ismo Mäntysalmi 

Minna Kalliojärvi  Sami Ilvesaho 
  Antti Keskitalo 

ICT-JÄRJESTELMÄT JA SÄHKÖMITTARIT  Jukka Rantanen 

Jari Hakala  Pekka Saikkonen 
Kalle Kiljunen  Tero Savilahti 

Juha Hirviaho  Kimmo Sihvonen 

Kimmo Hakala  Heikki Suutari 
Aija Ylä-Soininmäki  Timo Viertola 

  Juha Yläjärvi 
KÄYTTÖTOIMINTA  Tapio Puromäki 

Juha Koivula  Kari Kauttu 

Arttu Ahonen  Tuomas Liikala 
Eero Raiskinmäki  Petri Mäkinen 

Timo Rentto  Juhani Niemi 

Raimo Pitkänen  Matti Rajala 
Marko Laine  Jukka Sahi 
Teemu Koivula  Noora Syvänperä 

Erkka Virtanen   

Henkilöstö 2020 

 Henkilöstön keski-ikä 45 v 10 kk 

 Miehiä 79 %, naisia 21 % 

 Sairauspoissaolot 3,6 % 

 Työtapaturmia 6 
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VERKKOLIIKETOIMINTA 

Vuonna 2020 yhtiön investoinnit säävarmaan säh-

köverkkoon jatkuivat. Edellisten vuosien tavoin 

sähkön toimitusvarmuuden kehittämistoimet koh-

distettiin suurimpiin taajamiin, asemakaava-aluei-

siin sekä sähköasemien lähialueisiin. Vuoden ai-

kana sähköverkkoon investoitiin 3,8 miljoonaa eu-

roa, joka vastaa noin 44 prosenttia verkkoliiketoi-

minnan liikevaihdosta. 

Maakaapeloinnin suurimpiin projekteihin kuuluivat 

Alavuden Töysässä Toopakan sähköasemalta Pon-

nejärven pohjoispäässä olevan alueen kaapelointi, 

Ahjolan teollisuusalueen kaapelointi, sähköase-

malta Makkaraojalle olevan alueen kaapelointi, Ah-

jolan teollisuusalueen kaapelointi, Liedenpohjan 

alueen ykkösosan kaapelointi sekä Murtolahti-Nis-

kamäki-alueen kaapelointi. Ähtärissä Myllymäellä 

kaapeloitiin Sileäkangas-Nousunlahti-alue. Näiden 

lisäksi osallistuimme Ikaalisten-Parkanon Puhelin 

Oy:n yhteiskaivuuhankkeeseen Kihniön Haaviston-

perällä. Ilmajohtotyömaista suurin oli Keuruun 

Liesjärvellä Korkatti-Paloranta-johdon uusinta tien-

varteen.  



 
8 

 

Oman henkilöstön lisäksi yhtiö työllisti verkon ra-

kentamiseen ulkopuolisia urakoitsijoita välillisesti 

noin 30 henkilöä. Vuoden 2020 aikana lähes 90 pro-

senttia ulkopuolisilta ostetuista verkostopalve-

luista tuli alueen paikallisilta urakoitsijoilta. 

Osa kuluneen vuoden investoinneista kohdistui 

myös omiin sähköasemiin mm. releuusintoina ja 

maasulunkompensointilaitteen uusinnalla. Lisäksi 

yhtiö vaihtoi etäluettavia sähkömittareita uusiin, 

toisen sukupolven etämittareihin. 

Säävarmat käyttöpaikat 
Vuonna 2020 sähköverkon kaapelointia tehtiin in-

vestointiohjelman mukaisesti. Keskijänniteverkkoa 

kaapeloitiin 32 km ja pienjänniteverkkoa 54 km. 

Maakaapeloinnin osuus vuoden lopussa oli keski-

jänniteverkossa 13,8 prosenttia ja pienjännitever-

kossa 41,1 prosenttia. Koko sähköverkon kaape-

lointiaste oli 30,1 prosenttia. 

Sähkömarkkinalain vaatimus enintään kuuden tun-

nin keskeytysajasta etenee kohti seuraavaa vai-

hetta. Vuoden 2020 lopussa vakinaisista käyttöpai-

koista oli säävarman sähköverkon piirissä 58,7 pro-

senttia eli 6 376 kappaletta. Kaikista käyttöpai-

koista säävarman sähköverkon parissa oli 6 633 

kappaletta eli 41,6 prosenttia. 

Seuraava sähkömarkkinalain asettama tavoite on 

vuoden 2028 lopussa, jolloin tulee olla 75 prosent-

tia vakinaisista käyttöpaikoista säävarman sähkö-

verkon piirissä. 

Sähkön käyttö laski hieman 
Vuonna 2020 myytiin 33 uutta sähköliittymää. Li-

säksi pääsulakkeen suurennoksia ja kolmivaiheis-

tuksia myytiin 15 kappaletta. Liittyen kokonais-

myynti oli 46 prosenttia pienempi kuin vuotta 

aiemmin. Liittymien hinnoittelumenetelmät ja liit-

tymismaksut päivitettiin 1.12.2020 alkaen Energia-

viraston vahvistamien hinnoittelumenetelmien mu-

kaisiksi. 3×25 A liittymän hinta vyöhykkeellä 1 oli 2 

950 euroa. 

Vuoden lopussa verkkoon oli kytkettynä 15 929 säh-

könkäyttäjää, joista 86,5 prosenttia on 
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yksityishenkilöitä. Heidän kulutuksensa vastaa lä-

hes puolta koko yhtiön verkkoalueen sähkönkäy-

töstä. Suurjännitteellä sähkönsä osti neljä sähkön-

käyttäjää. 

Vuonna 2020 toimitettiin sähköä yhtiön verkkoalu-

een asiakkaille 163 503 MWh, eli 4,3 prosenttia vä-

hemmän kuin vuonna 2019. Yhtiön verkkoalueen 

suurin yhden tunnin tehohuippu 35,7 MW mitattiin 

7.2.2020 klo 07–08 välisenä aikana. 

Keskimääräinen viankorjausaika 
Vuonna 2020 keskimääräinen viankorjausaika oli 

yhteensä 0,93 tuntia eli sama kuin edellisvuonna. 

Vuosien 2001, 2003, 2010, 2013, 2015, 2016 ja 2019 

pylväiden erivärinen yläosa kuvaa poikkeuksellis-

ten myrskyjen ja sääolojen aiheuttamaa lisäystä ky-

seisten vuosien tunnuslukuihin. 

Vuonna 2020 asiakasta kohti oli keskimäärin 5,21 

sähkökatkoa, keskimääräinen keskeytysaika vuo-

dessa asiakasta kohti oli 2,2 tuntia. 

Koko vuoden aikana sähköasemilla ja 20 kV jakelu-

verkossa oli yhteensä 108 pysyvää häiriökeskey-

tystä. Pysyvien vikojen määrä pieneni edellisvuo-

teen nähden 30 prosenttia. Jälleenkytkennällä sel-

vinneiden keskeytysten kokonaismäärä 335 kappa-

letta oli 16 prosenttia pienempi kuin edellisenä 

vuonna. Aikajälleenkytkentöjä oli 144 kappaletta ja 

pikajälleenkytkentöjä 191 kappaletta. 
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SÄHKÖN MYYNTI JA HANKINTA 

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy myy ja toimittaa säh-

köä ympäri Suomea. Myyntituotteita tarjotaan asi-

akkaan tarpeen mukaan määräaikaisena tai tois-

taiseksi voimassa olevana. Kuluttaja-asiakkaiden 

määräaikaisia VakaaWirta-sopimuksia uusittiin 

kuukausittain toimintavuoden aikana yhteensä 

noin 15 miljoonan kilowattitunnin myyntimäärälle. 

Pörssisidonnainen sähkösopimus oli edullinen 

koko vuoden ajan ja yhä useammat asiakkaat valit-

sivat TuntiWirta-sopimuksen. IkiWirta-tuotteen 

myynti kasvoi noin 20 prosenttia edelliseen toimin-

tavuoteen verrattuna. IkiWirta on uusiutuvaa ener-

giaa, joka tuotetaan tytäryhtiö Killin Voima Oy:n 

paikallisissa vesivoimalaitoksissa. 

Yhtiö halusi olla mukana tukemassa alueensa koti-

talouksia koronavuoden aiheuttamissa haasteissa. 

Tuki annettiin määräaikaisena kesäalennuksena 

toimitusmyynnin hintoihin. Hintoja alennettiin 20 

prosenttia sekä perus- että energiamaksujen osalta 

kesä-lokakuun ajaksi. Määräaikaisalennuksen 

kautta jaettiin yhteensä noin 200 000 euroa 

asiakasetua toistaiseksi voimassa olevien toimitus-

sopimusten asiakkaille. 

Sähkön hankinta 
Yhtiön hankkiman sähkön määrästä 35 prosenttia 

tuotettiin tytäryhtiöiden, Killin Voiman ja Perhon 

Voiman, vesivoimalaitoksissa. Määrä on yli 10 pro-

senttiyksikköä enemmän kuin edellisenä toiminta-

vuotena. 65 prosenttia sähköstä hankittiin Pohjois-

maisesta sähköpörssistä. Pientuotantoa otettiin 

vastaan pääasiassa kotitalousasiakkaiden aurinko-

voimaloista. Energiamäärä oli vielä kuitenkin varsin 

vaatimaton eli noin 0,03 prosenttia yhtiön koko 

hankinnasta. 

Riskien hallinnan näkökulmasta aikaisemmin teh-

dyt hinnan kiinnitykset osoittautuivat markkinahin-

taa kalliimmiksi. Toisaalta tulevaisuuden kiinnityk-

siin avautui edullisempi näkymä, vaikka sähköjoh-

dannaisten hinnat eivät laskeneetkaan aivan spot-

hintoja vastaavalla tavalla. Omaa erityispiirrettä 
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tukkusähkön hankintaan toi myös varsin merkittä-

väksi muodostunut Suomen aluehintaero. Yleisesti 

vuoden tukkuhankintaa leimasivat suuret hinta-

vaihtelut johtuen muun muassa lisääntyneestä tuu-

livoiman tuotannosta sähkömarkkinoilla. 

Katsaus sähkömarkkinaan 
Pörssisähkön tuntihinnat olivat edullisella tasolla 

koko toimintavuoden ajan. Alkuvuosi oli lauha ja 

tuulinen, joten tuulivoiman merkitys kasvoi ja se 

painoi tuntihintoja alas tehokkaasti varsinkin ke-

väällä. Systeemihintaa piti alhaalla erityisesti Nor-

jan hyvä vesitilanne. Pohjoismaisten siirtoyhteyk-

sien kapasiteetti kuitenkin rajasi edullisen pörs-

sisähkön siirtymistä Suomeen. Talvikuukausina 

vettä riitti hyvin myös Suomessa erityisen lauhan 

sään ja vesisateiden ansiosta. Samalla hiilidioksidin 

päästöoikeuden hinta oli alhaisella tasolla. Tämä 

mahdollisti myös fossiiliperäisen tuotannon muka-

naoloa pörssisähkömarkkinoilla. Elo-syyskuussa 

tuntihinnat olivat korkeimmillaan Suomessa muun 

muassa ydinvoimaloiden huoltojaksojen vuoksi. 

Kevään kuluessa toteutui historiallisesti muutamia 

negatiivisia tuntihintoja Suomen hinta-alueella, 

mutta matalin yksittäisen tunnin hinta toteutui 

maanantaina 2. marraskuuta klo 04–05 välisellä 

tunnilla. Hinta oli tuolloin -0,17 senttiä kilowatti-

tunnilta. Vuoden korkein tuntihinta oli 25,44 senttiä 

kilowattitunnilta maanantain 30. marraskuuta klo 

9–10 välisenä aikana. 

Toimintavuoden aikana pörssisähkön toteutunut 

keskihinta oli 2,80 senttiä kilowattitunnilta, joka on 

noin 64 prosenttia edellisen vuoden keskihinnasta. 

Suomen aluehinta oli keskimäärin 1,71 senttiä kilo-

wattitunnilta korkeampi kuin systeemihinta.  
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ALUEELLINEN NÄKYVYYS JA  
PAIKALLINEN YHTEISTYÖ 

Koillis-Satakunnan Sähkö haluaa olla läsnä alu-

eensa asiakkaiden arjessa. Yhtiön arvoihin kuuluvat 

paikallisuus ja yhteistyö, jotka näkyvät monella ta-

voin yhtiön toiminnassa. 

Investoinnit tuovat työtä alueelle – 
merkittävä aluetaloudellinen vai-
kutus 
Vuonna 2020 yhtiö jatkoi investointeja sähkön toi-

mitusvarmuuden parantamiseksi. Investoinnit säh-

köverkkoon olivat noin 3,8 miljoonaa euroa. Yhtiö 

käyttää sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapi-

toon oman työvoiman lisäksi myös ulkopuolisia 

urakoitsijoita. Vuonna 2020 lähes 90 prosenttia ul-

kopuolisilta ostetuista verkostopalveluista tuli alu-

een paikallisilta urakoitsijoilta ja alueelle jäävä 

osuus oli noin 915 000 euroa. Välillisesti yhtiö työl-

listi verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon noin 

30 yhtiön ulkopuolista henkilöä oman henkilöstön 

lisäksi vuoden 2020 aikana. 

Koillis-Satakunnan Sähkö tytäryhtiöineen maksaa 

yhteisöveronsa kotipaikkakunnalleen Virroille. Li-

säksi Koillis-Satakunnan Sähkö tulouttaa merkittä-

vän osan tilikauden tuloksestaan osinkojen muo-

dossa omistajilleen, joista suurin osa (99,8 prosent-

tia) on alueen kuntia. 

Yhteistyötä laajasti 
Liiketoiminnallisen yhteistyön lisäksi Koillis-Sata-

kunnan Sähkö tekee yhteistyötä alueen urheiluseu-

rojen ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa, muun 

muassa tukemalla näiden toimintaa ja tapahtumia. 

Paikallisen yhteistyön merkitys korostuu, sillä 

oman alueen elinvoimaisuus ja aktiivisuus ovat yh-

tiölle tärkeitä. 

Yhtiö haluaa toimia vastuullisesti tarjoamalla työ-

harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja nuorille. Vuonna 

2020 yhtiö palkkasi neljä kesätyöntekijää ja lisäksi 

vuoden aika useampi nuori suoritti työharjoittelun 

yhtiössä. Yhteistyötä paikallisten oppilaitosten 

kanssa pyritään kehittämään entisestään ja sa-

malla houkuttelemaan nuoria energia-alan mielen-

kiintoisille urapoluille. 
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Alueellinen näkyvyys 
Alueellinen näkyvyys ja tapahtumiin osallistuminen 

on yhtiölle tärkeää. Tapahtumissa tuomme tutuksi 

yhtiötä ja sen henkilökuntaa, voimme keskustella 

asiakkaidemme kanssa sekä tuemme osaltamme 

alueen elinvoimaisuutta. 

Poikkeuksellinen vuosi rajoitti tapahtumien järjes-

tämistä ja niihin osallistumista, mutta markkinoin-

titiimimme pystyi kaikesta huolimatta osallistu-

maan muutamaan markkinointitapahtumaan. 

Tammikuussa vietettiin jokavuotista pohjoismaista 

Sähkön päivää. Sen kunniaksi 23.1.2020 tar-

josimme kakkukahvit yhtiön toimipisteissä, Virroilla 

ja Ähtärissä. Kummassakin toimipaikassa päivän ai-

kana vieraili noin 200 asiakasta. Keväällä alkaneet 

pandemiarajoitukset vaikuttivat markkinointiin 

niin, että vastaa heinäkuussa oli seuraava markki-

nointitempaus. Olimme mukana Alavuden PopUp-

kaupungintalolla Tuurissa esittelemässä yhtiötä 

sekä markkinoimassa aurinkovoimaloita ja 

IkiWirta-tuotettamme. 

Ähtäri-päivän juhlallisuuksiin liittyen Koillis-Sata-

kunnan Sähkö osallistui 28. elokuuta Ylävesien 

markkinoille. Lämmin loppukesän päivä houkutteli 

markkinoille paljon ihmisiä ja moni asiakas pistäy-

tyi markkinateltassamme keskustelemassa ajan-

kohtaisista sähköalan asioista. Samalla yhtiömme 

osallistui Kultaisen Korin avausseremoniaan. Perin-

teinen asiakaspäivä järjestettiin Ähtäri Zoossa lau-

antaina 26. syyskuuta. Kaunis ja sateeton syyssää 

sekä makkara- ja mehutarjoilu houkuttelivat pai-

kalle noin 400 vierasta.  

Perinteistä Energiansäästöviikkoa vietettiin loka-

kuussa sosiaalisessa mediassa. Yhtiön Facebook- ja 

Instagram-sivuilla toimme esille energiansäästöön 

liittyviä vinkkejä ja järjestimme arvonnan. Energi-

ansäästöviikkoon kuuluu mahdollisuus toimia 

sponsorina alueen alakoulujen kakkosluokkalai-

sille. Sponsori toimittaa energiansäästöön liittyvän 

Hei, kaikki toimii! -materiaalin ilmoittautuneille 

luokille. Kauttamme toimitettiin materiaali kah-

delle luokalle. 
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UUSIUTUVA ENERGIA 

Vesivoimalaitokset tuottivat keski-
määräistä paremmin 
Killin Voima Oy tuottaa sähköä omistamissaan vesi-

voimalaitoksissa emoyhtiölleen Koillis-Satakunnan 

Sähkö Oy:lle mankala-periaatteella. Killin Voima Oy 

omistaa Killinkosken ja Soininkosken vesivoimalai-

tokset Virroilla sekä Käenkosken voimalaitoksen 

Parkanossa. Lisäksi Killin Voima Oy on saanut alue-

hallintovirastosta luvan Inhankosken vesivoimalai-

toksen rakentamiseksi, mutta lupapäätöksestä on 

valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa se on 

edelleen käsiteltävänä. 

Perhon Voima Oy sulautui sisaryhtiöönsä Killin 

Voima Oy:öön 31.12.2020, jolloin kaikki sen vesivoi-

malaitokset eli Hamarin voimalaitos Ylivieskassa, 

Padingin voimalaitos Nivalassa ja Pirttikosken voi-

malaitos Kaustisella siirtyivät Killin Voima Oy:lle. 

1.1.2021 alkaen konsernin kaikki vesivoimalaitok-

set ovat siten Killin Voima Oy:n omistuksessa. 

Vuonna 2020 konsernin vesivoimalaitosten yhteen-

laskettu tuotanto oli n. 43 000 MWh. Voimalaitosten 

tuotanto nousi hyvän vesivuoden ansiosta peräti 42 

% edellisestä vuodesta ja ylitti keskimääräisen vuo-

situotannon. 

Hamarin voimalaitoksessa toteutettiin onnistu-

neesti automaatiosaneeraus alkusyksystä 2020. 

Muilta osin vesivoimalaitokset toimivat pääsääntöi-

sesti hyvin.  

Killin Voiman paikallisissa voimalaitoksissa, Killin-

koskella, Soininkoskella sekä Käenkoskella, tuo-

tettu sähkö on sertifioitua energiaa. Tätä on mah-

dollista hankkia tilaamalla IkiWirta-tuotteemme. 

Aurinkovoiman kysyntä kasvoi 
Yhä useampaa kotitaloutta ja yritystä kiinnostaa 

oma aurinkovoimalla tuotettu ekologinen sähkö-

energia. Teknologian kehittyessä voimaloiden omi-

naisuudet ovat parantuneet ja hinnat alentuneet. 

Aurinkovoimalan tuottama energia vähentää ostet-

tavan energian määrää ja nostaa kiinteistön arvoa. 

Kasvanut mielenkiinto loi kysyntää. Wirtasetti-voi-

malapaketteja toimitettiin kevään kuukausista al-

kaen aina marraskuulle saakka. Myymiemme aurin-

kovoimaloiden tarviketoimittajana oli Scanoffice 

Oy ja asennuksista vastasi Tmi Suomen Aurin-

koenergia Keskus. Yhteistyökonsepti toimi hyvin ja 

saimme tuotettua asiakkaille hyviä toimitus- ja pal-

velukokemuksia aurinkovoimalan hankinnassa. Au-

rinkovoimaloiden myynnissä vahvuuksiamme ovat 

sekä paikallisuus että voimalan mitoituksen aito 

optimointi asiakkaan tarpeet huomioiden. 

Voimaloiden verkkoon siirretty energia oli vuonna 

2020 noin 222 300 kWh, joka vastaa noin 10 sähkö-

lämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkön kulu-

tusta. 
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KATSE TULEVAAN 

Yhtiössä laadittiin päättyneenä vuonna 2020 strate-

gia vuosille 2021–2025. Strategian mukaisesti yh-

tiön pääliiketoiminnat ovat edelleen sähkön jakelu, 

sähkön myynti ja sähkön tuotanto. Lisäksi yhtiö voi 

laajentaa toimintaansa muihin liiketoimintaa tuke-

viin palveluihin. 

Verkkoliiketoiminnassa yhtiö rakentaa säävarman 

sähköverkon vuoden 2036 loppuun mennessä. Toi-

mitusvarmuusinvestoinnit toteutetaan kustannus-

tehokkaasti hyödyntämällä erilaisia teknologisia 

mahdollisuuksia. Verkkopalvelujen hinnoittelu säi-

lytetään maltillisena kuitenkin varmistaen liiketoi-

minnan riittävä kassavirta. 

Yhtiö pyrkii alkavalla strategiakaudella kasvatta-

maan uusiutuvan energian tuotantoa investoimalla 

vesi-, tuuli- ja/tai aurinkovoimaan. Myyntiliiketoi-

minnan organisoinnin eri vaihtoehdot selvitetään 

strategiakaudella. Myyntitoimintaa ja tuotantoa ke-

hitetään siten, että molemmat menestyvät kilpail-

luilla markkinoilla. 

 


