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Hallituksen kertomus 2019 
 
 

Kulunut tilikausi 2019 oli osuuskunnan toimin-
nassa sen 110. toimintavuosi. 

Kertomusvuoden lopussa asiakkaiden kanssa 
tehtyjä telepalveluiden palvelusopimuksia oli 
osuuskunnan pääasiallisten palveluiden osalta seu-
raavasti: 

Palvelu 2019 2018 2017 
Lankapuhelin/VOIP 
(kiinteä puhe) 

 905 kpl 1 109 kpl 1 362 kpl 

xDSL-laajakaista 

(kuparikaapeli) 
403 kpl 525 kpl 656 kpl 

Laitilan Metro 
-laajakaista 
(valokaapeli) 

1 366 kpl 1 264 kpl 1 118 kpl 

LPO Mobiili 
-matkapuhelin 
(2G / 3G / 4G) 

5 kpl 714 kpl 845 kpl 

KaapeliTV, 
antennijohdolla 
(perusTV) 

3 323 kpl 3 289 kpl 3 200 kpl 

 
Näiden mainittujen palvelusopimusten kokonais-

määrä oli 6 002 (6 901) kappaletta. Muutosta sopi-
muskannassa määrällisesti vuoden aikana -13,0 %. 

Uutta Laitilan Metro -palvelun saatavuusaluetta 
kertomusvuonna rakennettiin alueilla Untamala - 
Niemispää, Salo – Palttila – Laesaari – Poukantie, 
sekä Kodjala – Kodjalan koulu / Nansio -alueilla. 
Leudon talven seurauksena rakentamista voitiin jat-
kaa koko vuodenvaihteen yli. Myös Nästin alueen 
valokuituverkon rakentamisesta tehtiin päätös ai-
van vuoden lopussa 

Valokaapeliyhteyden ulottuvilla olevien kiinteis-
töjen määrä oli vuoden lopussa noin 4 120 (3 810) 
kappaletta. Määrä kasvoi +310 (+220) kotitalouden 
tai yrityksen kiinteistöllä. Investointiohjelman val-
miusaste on siten selvästi jo nyt yli 90 % kaikista 
kiinteistöistä investointihankkeen alueella.  

Rakennetun valokaapeliverkon käyttöasteena 
on nyt 33 % (33 %). Keskeisin liikestrateginen ta-
voite osuuskunnalla on valokaapeliverkon käyttöas-

teen nostaminen 50 %:iin. Käyttöaste kasvaa jat-
kossa maltillisesti, kun nyt uutta verkkoa rakenne-
taan vain Laitilan haja-asutusalueilla.  

Valokuituverkon rakentamisessa on tehty myös 
sivukylien vapaa-ajan kiinteistöjä ajatellen. Tätä 
varten päivitettiin myös Metro-palvelun hinnastoa, 
lisäten sinne vapaa-ajan käytössä olevia kiinteistöjä 
koskevat hinnat. 

Valokaapeliverkkoa varten rakennettiin uudet 
aluelaitetilat Kodjalaan ja Palttilaan. Lisäksi raken-
nettiin Poukantien varastokiinteistön yhteyteen 
uusi, toimitalon palvelinlaitetiloja varmentava, ja py-
syvällä varavoimalla varustettu kakkoslaitetila.  

Valokaapeliverkon suunnittelua varten ostettiin 
palveluita Vertek Verkontekijät Oy:ltä. 

Matkapuhelinpalvelu LPO Mobiili päättyi kerto-
musvuoden lopussa. Palvelun tekniikan osuuskun-
nalle toimittanut päämies päätti lopettaa sen tekni-
sen järjestelmän ylläpitämisen. Tämän takia vuo-
desta 2007 alkaen tarjolla olleen osuuskunnan 
oman matkapuhelinpalvelun asiakkaita ohjattiin 
syksyllä heitä valinnassa avustaen toisten operaat-
toreiden matkapuhelinpalveluiden asiakkaiksi. 

Osuuskunta jatkaa matkapuhelinpalveluissa asi-
akkaidensa palvelemista Telia Finlandin Premium 
Dealerina Vakka-Suomen alueella, sen sekä yritys 
että kuluttaja-asiakkaiden matkaviestintätuotteita 
edustamalla. 

Puhelinvaihteen välittäjäpalvelutoiminta lo-
petettiin kertomusvuoden huhtikuussa. Tämän pal-
velun merkittävimpänä asiakkaana osuuskunnalla 
ollut Laitilan kaupunki päätti luopua kiinteiden puhe-
palveluyhteyksien käyttämisestä. Tästä aiheutui 
tarve vähentää osuuskunnan palveluksesta kaksi 
henkilöä. Puhelinvaihteen välittäjäpalvelua tarjottiin 
vuodesta 2010 alkaen. 

KaapeliTV -palvelun sisällön toimittajaa vaih-
dettiin kertomusvuoden aikana. Edellinen palvelun 
päämies irtisanoi toimitussopimuksen päättymään 
kertomusvuoden loppuun mennessä. Tämän seu-
rauksena osuuskunta päätti hankkia jatkossa kaa-
peliTV -kanavasisällön ahvenanmaalaiselta Ålcom 
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Oy:ltä. Hankintaosuuskunta Gridit teki palvelusta 
sopimuksen kaikkien Finnet-yhtiöiden käytettä-
väksi. Uusi palvelu otettiin kaapeliTV -verkossa 
käyttöön marraskuun lopussa. 

Osuuskunta osallistui kertomusvuonna omalla 
osastollaan Laitilan jäähallissa huhtikuussa järjes-
tettyyn Energiapäivä -messutapahtumaan. Se on 
keskeisenä vuosittaisena palvelumarkkinatapahtu-
mana Laitilassa katsottu hyväksi tilaisuudeksi Laiti-
lan Metro -palvelun markkinoimisessa. 

Älykäs kaupunki -kehitysnäkymiä (Smart City) 
käytiin kertomusvuoden aikana läpi yhdessä Laiti-
lan kaupungin kanssa. Asiaan tutustuttiin mm. vie-
railuilla, seminaareihin osallistumisilla sekä keskus-
teluin kaupungin johdon ja johtoryhmän kanssa, tä-
män kehityksen käynnistämiseksi, ja osuuskunnan 
sitä varten tarjoamien mahdollisuuksien kuvaile-
miseksi kaupungin edustajille. 

Osuuskunnan myyntituotot olivat kertomus-
vuonna 2.166.819 (2.256.641) euroa. Muutosta 
edellisvuoteen oli -4,0 %. Liikevaihto aleni -3,3 %, 
ja se oli 2.093.590 (2.164.150) euroa. 

Liikevoitto, eli osuuskunnan varsinaisen palve-
lutoiminnan kannattavuus oli +320.161 (+364.816) 
euroa. Liikevoittoprosentti on +15,3 (+16,9).  

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat 
kaikkiaan 763.632 (641.459) euroa. Siitä valokaa-
peliverkon ja palveluiden rakentamiseen kohdentui 
633.090 (589.755) euroa, joka on 82,9 % (91,9 %) 
kaikista investoinneista. Osuuskunnan investointi-
menot olivat 36,5 % (29,6 %) liikevaihdosta.  

Käyttöomaisuudesta on kirjattu suunnitelman-
mukaisia poistoja 407.613 (426.262) euroa. Taseen 
loppusumma vuoden lopussa oli 9.976.709 
(9.457.522) euroa. 

Osuuskunnan sijoitusvarallisuutta on hoidettu 
hallituksen vuonna 2010 hyväksymän varainhoidon 
strategian mukaisesti. Varoja on rahoitusmarkki-
noille sijoitettu ja vapautettu alkuvuonna hallituksen 
erillispäätöksin, ja toimitusjohtajalle sitä varten an-
netuin yleisvaltuuksin. 

Rahoitusmarkkinaoperaatioista kotiutettiin vuo-
den aikana osuuskunnalle tuottoja kaikkiaan brut-
tona +286.127 (+552.685) euroa.  

Pörssiosakkeisiin ja valtakirjavarainhoitosalkkui-
hin liittyneitä, aiemmin tehtyjä arvonalennuksia pa-
lautettiin +109.559 (+11.951) euroa. Näiden sijoi-
tusten arvot ovat tilinpäätöshetkellä kirjattu joko 
hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan julkisesti 
noteerattuun markkina-arvoon. Näiden tehtyjen ar-
vonmuutoskirjausten vaikutus tulokseen on nettona 
+43.593 (-268.857) euroa. 

Rahoitustoiminnan kirjanpidolliseksi kokonaistu-
loksi tuli 329.719 (+283.828) euroa. 

Pankki- ja sijoituspalveluiden toimenpidepalkkiot 
sekä vieraan pääoman korkomenot olivat yhteensä 
-8.217 (-10.117) euroa.  

Tilikauden kirjanpidollinen tulos tilinpäätössiirto-
jen sekä verojen maksun jälkeen oli +323.724 
(+254.201) euroa. Verotukseen liittyvänä tilinpää-
tössiirtona kirjattiin tulokseen vaikuttavaa pois-
toeron lisäystä -295.927 (-273.149) euroa. 

Osuuskunnan vaihto-omaisuusvaraston arvon 
muutos oli +2 035 (-4.388) euroa. Luottotappioita 
kirjattiin -535 (-168) euroa. 

Osuuskunnalla on olemassa vain yhdenlajisia 
osuuksia. Niiden kokonaismäärä kertomusvuoden 
lopussa oli 4 094 (4 161) kappaletta. Osuusmaksu 
oli 300 euroa. 

Uusia jäseniä osuuskuntaan otettiin kertomus-
vuonna neljä (4) jäsentä (ed. vuonna ei tullut).  

Osuuksien siirtoja, ja niiden myötä uusia jäseniä 
omasta jäsenyydestään luopuneiden tilalle hyväk-
syttiin hallituksessa 14 (18) kappaletta.  

Jäsenyydestä eroamiset kaikki toteutettiin kerto-
musvuonna omien osuuksien hankintamenettelyn 
kautta osuuskunnan sääntöihin perustuen. Hallitus 
hyväksyi näitä jäsenyydestä eroamisia ja osuuksien 
lunastamisia 97 (71) kappaletta. 

Hallitus on päättänyt, että valtuutuksilla osuus-
kunnan haltuun kulloinkin hankitut omat osuudet 
mitätöidään vuosittain. Tämä tehdään siinä järjes-
tyksessä, kun niiden hankinnat tulevat tilinpäätök-
sen käsittelyssä osuuskuntakokoukselle rapor-
toiduiksi. Kertomusvuonna näitä hankittuja osuuk-
sia mitätöitiin 71 (102) kappaletta. 

Hallitus on vuoden 2008 osuuskuntakokouk-
sesta lukien, osuuskunnan sääntöihin perustuen 
hyväksynyt rekisteröitäväksi ainoastaan yhden 
osuuden jokaista uutta jäsenhakemusta kohden. 
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Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli 
kertomusvuoden lopussa 11 (13) vakinaista henki-
löä. Osuuskunnalla oli asennuspalveluissa yksi 
opiskelija/harjoittelija kesän ajan. 

Henkilöstöä koskevana on osuuskunnassa ollut 
voimassa erityisistä onnistumisista palkitseva ta-
pauskohtainen kannustinjärjestelmä. 

Hallituksen kokoonpano kertomusvuoden ai-
kana oli Jukka Alkio puheenjohtajana, Vesa Ala-Äi-
jälä, Markku Helistölä, Kari Huunonen varapuheen-
johtajana, sekä Jussi Perkkola ja Jari Seikola.  

Osuuskunnan kokous 25.4.2019 päätti hallituk-
sen erovuoroissa olleiden Jukka Alkion ja Jari Sei-
kolan hallituspaikoista. Osuuskunnan sääntöjen 
ikäpykälän takia hallituksesta eronneen Jukka Al-
kion tilalle valittiin Sami Mäki Laitilasta. Jari Seikola 
valittiin uudelleen. Molempien valittujen toimikausi 
kestää kalenterivuodet 2020-2022.  

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kaikkiaan 11 
kertaa. 

Osuuskunnan toimitusjohtajana on toiminut 
Jouni Parkkonen. 

Osuuskunnan tilintarkastuksesta on vastannut 
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young, vastuullisena ti-
lintarkastajana KHT Vesa Kiuas. 

Osuuskunnan oman, 2008 käyttöön otetun hy-
vän hallintotavan koodiston mukaisesti myös kerto-
musvuonna 2019 on tehty hallinnon osalta sen jä-
senten sidonnaisuuksien arviointi, sekä hallituksen 
työskentelyn onnistumisen arviointi itsearviointina.  

Lisäksi hallitus on arvioinut toimitusjohtajan työs-
kentelyä. Hallinnon toimintaa vuoden aikana on oh-
jannut sitä varten tehty vuosisuunnitelma. 

Osuuskunnan toimintaan liittyvät riskit, sekä toi-
menpiteet niiden torjumiseksi on arvioitu vuosittain 
hallituksessa. 

Osuuskunnan toiminnassa ei ole ollut tilikauden 
jälkeisiä merkityksellisiä tapahtumia. 

Osuuskunta muuttuu alueelliseksi, valokaapeli-
verkkoon perustuvia huippunopeita tietoverkkoyh-
teyspalveluita tarjoavaksi toimijaksi. Näiden kiintei-
den yhteyksien kysyntä arvioidaan kasvavaksi, kun 
tietoverkkopalveluiden tarvitsemat yhteysnopeudet 
kasvavat. Osuuskunnan kiinteän yhteyden liiketoi-
minnan arvioidaan olevan vakaalla perustalla. 

Osuuskunnan sijoitustoiminnan ympäristö on 
muuttumassa. Mm. sijoituspäätöksiltä tarvittava 
sykli on nopeutunut. Aiempien vuosien rahoitustoi-
minnalla saatuja tuottoja on sijoitusmarkkina-asian-
tuntijoiden näkemyksiin perustuen aiempaa haas-
teellisempaa saavuttaa jatkossa.  

Osuuskunnan rahoitusasema on vakaa. Sijoitus-
toiminnalla tähän mennessä hankitun varallisuuden 
katsotaan riittävän osuuskunnan valokaapeliverk-
koinvestoinnin loppuun saakka rahoittamiseen. 

Osuuskunnan liiketoimintasijoituksissa on ris-
kejä. Tietyissä Finnet-yhtiöiden, sekä niiden yhtei-
sesti omistamissa liiketoimintayhtiöissä on toi-
mialalla tapahtuneiden liiketoimintakauppojen jäl-
keen omistajana Elisa Oyj. Näiden omistusten mah-
dollisista järjestelyistä voi osuuskunnalle seurata 
tarvetta uusiin pääomapanostuksiin, omistuksesta 
irtautumisiin, taikka näihin yhtiöihin tehtyjen sijoitus-
ten uudelleen arvioimiseen, tarvittaessa myös nii-
den arvoja alentaen. 

Koronavirusepidemia sekä Suomen hallituksen 
antamat linjaukset poikkeusoloihin tulevat vaikutta-
maan osuuskunnan toimintaan. Henkilökunnan ter-
veydestä huolehtiminen sekä viruksen leviämisen 
estäminen toteutetaan myymälän tilapäisellä sulke-
misella ja tämä saattaa aiheuttaa laitemyynnin las-
kua. Toisaalta etätyö ja etäopiskelu vaativat hyvät 
tietoliikenneyhteydet ja tämä saattaa lisätä valokui-
tuliittymien kysyntää. 

Hallitus 



  

Henkilöstö ja hallinto 2019 
 
 
Hallinto 
puheenjohtaja Alkio Jukka kunnallisneuvos 1996 - 
 
varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja 1989 - 
jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri AMK 2000 - 
 Helistölä Markku yrittäjä 2012 - 
 Perkkola Jussi erityisluokanopettaja, HHJ 1996 - 
 Seikola Jari maatalousyrittäjä 2018 - 
 
toimitusjohtaja Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri, eMBA, HHJ 2005 - 
 
 
Liiketoiminnan ohjausryhmä 
toimintovastaavat Saarinen Jari tietojärjestelmävastaava 
 Saisaari Kari verkostovastaava 
talous/henkilöstö Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö (tj:n varahenkilö) 
 Parkkonen Jouni toimitusjohtaja  
 
 
Koko henkilöstö ja tehtävänimikkeet vuoden lopussa 
 Adolfsson Harri puhelinasentaja 1986 - 
 Ala-Olla Sami data-asiantuntija 1997 - 
 Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija 1998 - 
 Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija 1982 - 
 Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö 2011 - 
 Parkkonen Jouni toimitusjohtaja 2005 - 
 Raitio Toni teleasentaja 2004 - 
 Saarinen Jari tietojärjestelmävastaava 2000 - 
 Saisaari Kari verkostovastaava 1982 - 
 Virtanen Osmo puhelinasentaja 1975 - 
 Virtanen Tuija markkinointivastaava myyntineuvottelija 1975 - 
 
 
Tilintarkastus 
 Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, 2007 - 
 vastuullisena tarkastajana KHT Vesa Kiuas 2016 - 



 
 

 

LPO -HUONEENTAULUT 
 
 
Missio 

Osuuskunta on mukana rakentamassa suomalaista tietoyhteiskuntaa ja 
mahdollistamassa ihmisten, yritysten ja laitteiden välistä kommunikointia 
sähköisten viestimien ja verkkojen kautta. 
 

Visio 
Osuuskunta on olemassa toteuttaakseen ja välittääkseen 
televiestintäpalveluita sen toiminta-alueen asiakkaille, pitäen sekä 
palvelutarjonnan ajantasaisena, että hinnat kilpailukykyisinä. 
Osuuskunta on merkittävä alueellinen vaikuttavuusinvestori. Osuuskunta 
toimii uudistuen, ilolla, tavoitteellisesti sekä luotettavasti, ja huolehtii 
kattavan valokuituihin perustuvan televerkon palvelutarjonnasta, joka 
mahdollistaa sen asiakkaille viimeisimmät arkielämän ICT -palvelut sekä 
vapaa-ajan viihdepalvelut.   
 

Liikeidea  
Osuuskunta tarjoaa langallisia ja langattomia teleyhteyspalveluita, niihin 
liittyviä päätelaitteita sekä asennus-, oheis-, ylläpito- ja sisältöpalveluita 
niin kotitalous-, yritys- kuin operaattoriasiakkailleenkin. Yhteydet 
perustuvat valokuituverkkoon, sekä sen avulla toimiviin langattomiin 
yhteyksiin.  
 
Osuuskunta toimii liikeideansa mukaisten hankkeiden investoijana, 
toimijoiden omistajana ja asiakkaiden palveluiden rahoittajana, sekä 
sijoitusvarainhoitajana. Osuuskunta kasvattaa varallisuuttaan ja hankkii 
toimintaansa rahoitusta liiketoiminnallaan, sekä toimimalla varoilleen 
tuottoja hakevana aktiivisena sijoittajana eri rahoitusmarkkinoilla.  
 

Tavoite 
Hyvälaatuinen, lähellä asiakasta toteutettu palvelu laitilalaisille ihmisille  
 

Motto 
Valokuidutamme Laitilan ja pidämme asiakkaamme tietoyhteiskunnan 
asiointi- ja viihdepalveluiden kärkipaikalla! 
 

Arvot 
Luotettavuus 
Tuloksellinen ja tavoitteellinen toiminta 
Ennakkoluuloton uudistuminen 
Hyvinvoiva työyhteisö 
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