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Laitilan Puhelimen toiminnasta vuonna 2020 
 
 

Vuosi 2020 oli Laitilan Puhelimen toiminnassa monelta osin poikkeuksellinen. Korona-rajoitusten vaatimat 
järjestelyt eri operaatioissa kentällä, myymälässä ja toimistolla, Osuuskunnan hallinnon merkittävät raken-
nemuutokset ja päivitetyn strategian tuomat muutos- ja kehityskohteiden lisätyöt näkyivät kaikkien työteh-
tävissä. 

 

Strategiapäivityksen painopiste oli kirkastaa Laitilan Puhelimen painopistealueet, arvot ja tavoitteet sekä 
yksilöidä kehitys- ja muutoskohteet, joihin priorisoimalla etenemme entisistä asiakaslähtöisemmäksi ja te-
hokkaammaksi yritys- ja yhteisöasiakkaita sekä kotitalouksia palvelevaksi teleoperaattoriksi. 

 

 

 

Laitilan Puhelimen merkittävät uudet operatiiviset palvelusaavutukset olivat yrityssegmenttiin tuotetun 
pilvipalveluportfolion tuotteistaminen, jossa hyödynnetään omien konesalien kapasiteettia ja operoinnissa 
olevan kapasiteettialustan tehokkuutta ja turvallisuutta. Uuden maston rakentaminen ja käyttöönotto Pou-
kan alueelle, yritysilmeen päivittäminen; sisältäen uusien www-sivujen sisällön tuottamisen ja sosiaalisen 
median aktiivisen hyödyntämisen markkinoinnissa.  
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Missio

Olemme paikallinen teleoperaattori , joka
suunnittelee , rakentaa ja operoi

omistamaansa Laitilan Metro -verkkoa ja
sen mahdollistamia ICT-palveluita .
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Hallitus hyväksyi pääperiaatteet yrityksille ja kotitalouksille tuotetuista jäseneduista, joiden lanseeraus 
päätettiin toteuttaa uusien www-sivujen julkaisuajankohdan yhteydessä. 

 

Organisaatio ideoi ja tuotteisti uudistetun taloyhtiöpalvelun, jonka lanseeraus päätettiin toteuttaa ennen 
seuraavia yhtiökokouksia. Uudella taloyhtiöpalvelulla varauduttaan erityisesti 5G:n ja muiden teleoperaat-
toreiden asettamaan kilpailutilanteeseen. 

 

Valokuituverkon laajentaminen päätettiin aloittaa Pyhärannan kunnan alueelle. Runkoverkon sijainti 8-tien 
varrella puolsi liityntäverkon ulottamisen Polttilan ja Varhokylän kotitalouksille ja yrityksille. Myynti ja Mark-
kinointi aloitettiin vuoden lopulla. 

Uutta valokuituverkkoa Osuuskunta rakensi noin 60 km. 

Laitilan Puhelimen tietoliikennepalveluissa ei ole ollut laajamittaisia häiriötilanteita vuonna 2020. 
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Visio 2025

Toiminta -alueen asiakkaista
yli 50% käyttää
ensisijaisesti
omistamaamme verkkoa ja
tuottamiamme palveluja!

Liiketoiminnan tukijalat ovat:
• Kotien Internet ja 

TV-palvelut
• Yritysten turvalliset

Internet -, verkko- ja
pilvipalvelut

• Yritysten laite- ja
viestintäratkaisut
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Laitilan Puhelin lukuina 

Tilikausi oli liikevaihdon osalta budjetin mukainen. Käyttökate ja liikevoitto olivat budjetoitua paremmat. 

 

 

 2020 2019 

Liikevaihto 1.944.137 € 2.093.590 € 

Käyttökate -% 31,5 % 34,8 % 

Investoinnit 909.640 € 763.632 € 

Investoinnit kuituverkkoon 615.189 € 633.090 € 

Liikevoitto 188.557 € 320.160 € 

Tilikauden voitto 67.170 € 323.724 € 

Tase 10.153.458 € 9.976.709 € 

   

Jäsenmäärä 3997 kpl 4094 kpl 

 

 

Liittymämäärät vuoden lopussa: 

 

Palvelu 2020 2019 

Puhe 786 kpl 905 kpl 

Laajakaista 1786 kpl 1769 kpl 

Uudet kuituliittymät 100 kpl 106 kpl 

KaapeliTV 3349 kpl 3323 kpl 
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Osuuskunta tuki monipuolisesti toiminta-alueen liikuntaa, urheilua ja kulttuuria. Lisäksi kohdistettiin erityi-
siä teknologiapainotteisia stipendejä hyvin menestyville oppilaille. Laitilan Puhelin panosti LaitilaTV:n toi-
mintaan järjestämällä teknistä tukea ja osaamista alueen kanava- ja sisältötarjonnan lisäämiseksi ja säi-
lyttämiseksi myös yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin. 

 

 

 

 

Laitila 11.5.2021 

Pasi Mäki 

Toimitusjohtaja 
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Arvot

Paikallisuus
Huumorilla

ja
sydämellä

Vakaa ja
luotettava

Teknologia -
osaaminen
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