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Laitilan Puhelimen toiminnasta vuonna 2021 
 
Vuosi 2021 oli Laitilan Puhelimen toiminnassa onnistunut. Saavutimme ja osin ylitimme asetetut tavoitteet 
sekä säilytimme toimintakykymme Korona-rajoitusten vaatimien erityisjärjestelyjen aiheuttamista muutok-
sista riippumatta, niin eri operaatioissa kentällä kuin myymälässä ja toimistolla.  

Kiitokset ja erityinen tunnustus osaavalle henkilöstöllemme nopeasta ja osin vaativastakin mukautumi-
sesta yllättäviin muutoksiin arkipäivän asiakas- ja sidosryhmäkohtaamisissa sekä suunniteltujen projektien 
läpiviennissä. Ilman toiminnan ketteryyttä ja tekemisen intoa toteuttaa Osuuskunnan strategiaa emme olisi 
kyenneet uudistumaan ja samalla huolehtimaan kaikista velvoitteista, joita voimakkaasti säännelty toimi-
alamme meiltä edellyttää. 

 

Otimme tillikauden aikana suuren loikan, ostamalla sähkö- ja automaatioliiketoiminnan osaksi Osuuskun-
nan liiketoimintaa. Organisaatiomme henkilömäärä lähti samalla kasvuun ja saimme toivottaa tervetul-
leeksi uusia kollegoita vahvistamaan erilaista teknologiaosaamista ja samalla aikaansaamaan Osuuskun-
nan kokonaisuuden kehittymistä monipuoliseksi teknologiatoimijaksi, joka suunnittelee, rakentaa ja operoi 
palveluja tuottaakseen jäsenistölle ja muille asiakkaille yhä edistyksellisempiä palveluja Laitilassa ja lähi-
alueilla.  
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Laitilan Puhelimen merkittävät uudet operatiiviset palvelusaavutukset olivat asunto-osakeyhtiöille suun-
nattu laajakaistakampanjointi ja siihen liittyvät asennusprojektit kymmenissä kiinteistöissä. Toteutimme 
koko vuoden kestävän projektin kaikkien kotitalouksien ja yritysten puhepalveluiden siirtämiseksi uuteen 
VoIP-ympäristöön. Projekti valmistui marraskuussa ja digitaaliset keskukset poistuivat käytöstä vuoden 
lopulla. 

Paransimme myös yritysten turvallisuutta päivittämällä kiinteistöjen hälytyksensiirtojärjestelmät ja niihin 
liittyvät palveluprosessit.  

Vuoden lopulla ostetun sähkö- ja automaatioliiketoiminnnan vaatimat tietojärjestelmämuutokset ja lasku-
tusprosessin kehitys toteutui tiukan aikataulun puitteissa erinomaisesti luoden vahvan pohjan tämän liike-
toiminnan jatkuvuudelle. 

Hallitus hyväksyi mastoliiketoiminnan kasvuhankkeen ja aloitimme neljän uuden kohteen suunnittelun ja 
kilpailutukset. 

Metro valokuituverkkoa laajennettiin Polttilan ja Varhokylän alueille sekä Lukujärvi-Särkijärvi alueille. Li-
säksi toteutettiin useita pienempiä rakentamiskohteita Laitilan alueella. 

Aloitimme Metro-verkon suunnittelun, myynnin ja markkinoinnin Kodisjoen kyläkeskukseen, tavoitteena 
aloittaa rakentaminen osin yhteistyössä VSV:n kanssa vuoden 2022 aikana. 

Laitilan Puhelimen tietoliikennepalveluissa ei ole ollut laajamittaisia häiriötilanteita vuonna 2021. 
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Laitilan Puhelin lukuina 

Tilikausi oli liikevaihdon osalta yli budjetin. Käyttökate ja liikevoitto olivat budjetoitua pienemmät, johtuen 
budjetoimattomista kuluista; liittyen uuteen sähkö- ja automaatioliiketoiminnan käynnistämiseen ja kupari-
verkon purkukustannusten kertaluonteiseen varaukseen. 

 

 2021 2020 

Liikevaihto 2.015.221 € 1.944.137 € 

Käyttökate -% 26,7 % 31,5 % 

Investoinnit 1.022.675 € 909.640 € 

Investoinnit kuituverkkoon 563.884 € 615.189 € 

Liikevoitto 47.968 € 188.557 € 

Tilikauden voitto 604.306 € 67.170 € 

Tase 11.431.610 € 10.153.458 € 

   

Osuuksien määrä 3974 kpl 3997 kpl 

 

 

Liittymämäärät vuoden lopussa: 

 

Palvelu 2021 2020 

Puhe 653 kpl 786 kpl 

Laajakaista 2302 kpl 1786 kpl 

KaapeliTV 3346 kpl 3349 kpl 

 
 

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 29.3.2022 

Pasi Mäki 

Toimitusjohtaja 
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Laitilan Puhelin Osk:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Laitilan Puhelin Osk:n (y-tunnus 0134532-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja
täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia osuuskunnasta niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuskunnan kykyä jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen,
paitsi jos osuuskunta aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

� tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä,
että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
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