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Valokuituhankkeen taustaa
Pälkäneen valokuituhanke polkaistiin käyntiin maaliskuussa 2015 Pälkäneen kunnanhallituksen
päätöksellä:
”Kunnanhallitus päättää anoa valtuustolta lisämäärärahaa 115 000 € valokuituverkon
suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia varten. Lisäksi kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi,
että Timo Ojala selvittää verkkoyhtiön toimintamalleja ja Sonera selvittää koko kunnan kattavan
verkon toteuttamismahdollisuuksia.”
17.6.2015 Pälkäneen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan valokuituyhtiön perustamisesta.
Kunnanhallitus valitsi yhtiölle hallituksen 25.6.2015. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Pälkäneen kunnan hallintojohtaja Jarno Moisala. Virallisesti Pälkäneen kunnan 100 %
omistama Pälkäneen Valokuitu Oy perustettiin 11.8.2015.
Kesäkuussa 2015 kunnanhallituksen kokouksessa käynnistettävän yhtiön toimintaa käytiin läpi
mm. Kokemäellä vastaavan hankkeen esimerkin kautta sekä vs. talousjohtaja Aleksi
Saukkoriipin laatiman esityksen pohjalta.

Esityksessä valokuituhankkeen tarpeellisuutta perusteltiin mm. seuraavasti:
•

LVM:n 12/2014 selvityksen mukaan ”huippunopean laajakaistan ja sen mahdollistamien
palvelujen leviäminen koko Suomen kattavaksi mahdollistaisi arviolta yli kahden miljardin
euron vuosittaisen resurssien käytön tehostumisen tai vapauttamisen uuteen käyttöön.
Tämän lisäksi huippunopeilla laajakaistayhteyksillä on epäsuoria taloudellisia vaikutuksia,
jotka voivat olla suuruudeltaan merkittäviä, mutta joiden potentiaalia on vaikea tai
mahdoton arvioida etukäteen.”

•

Osa hoitotyöstä, terveyden / hyvinvoinnin seurannasta ja kommunikaatiosta voidaan tehdä
tietoliikenneyhteyksien kautta. Vanhuusväestön kotona asumista pidennetään, joka saa aikaan
merkittäviä kustannussäästöjä mm. laitospaikkojen tarpeen vähenemisenä kautta.

•

Hyvät tietoliikenneyhteydet vahvistavat yritysten liiketoimintaa tai mahdollistavat jopa uusien
yritysten sijoittautumista kunnan alueelle. Yritysten työntekijöiden etätyö voi lisätä jollain
aloilla työntehokkuutta, työntekijöiden hyvinvointia ja kerryttää kunnallisveroa
pienentyneiden työmatkakulujen seurauksena.

•

Hyvät tietoliikenneyhteydet voivat tuoda uusia asukkaita kuntaan, jolloin asukkailta saatavat
verotulot voivat kasvaa.

www.palkaneenvalokuitu.fi
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Käynnistysvaiheessa tilannetta Pälkäneellä kuvailtiin näin:
Kiinteitä, nopeita laajakaistayhteyksiä on selvitetty Pälkäneen kunnassa useiden hankkeiden
puitteissa. Toistaiseksi nämä hankkeet eivät ole realisoituneet varsinaisen verkon
rakentamiseen.
Nykyisin asiakkailla on mahdollisuus liittyä tietoverkkoon joko kuparilankayhteyksien tai
matkapuhelinverkon (mobiiliverkon) välityksellä. Kuparilankayhteyksillä teoreettinen
maksiminopeus on taajamissa 8-24 Mbit/s. Käytännössä tämä ei toteudu ja todelliset
maksiminopeudet ovat 16-18 Mbit/s. Haja-asutusalueilla todelliset nopeudet ovat alle 8 Mbit/s.
Mobiiliverkon välityksellä todelliset nopeudet ovat 4G:nä 20-30 Mbit/s. Valokuituverkon avulla
päästään nopeuteen 500-1000 Mbit/s verkon joka osassa.
Kuparilankayhteydet on poistettu jo osasta kuntaa ja näitä tullaan poistamaan jatkossa
edelleen. Kuparilankayhteydet poistuvat kokonaisuudessaan vuoteen 2028 mennessä.
Mobiiliverkossa siirrytään 4G-yhteyksiin kokonaisuudessaan Pälkäneen kunnan alueella
viimeistään vuoden 2016 aikana. Tällöin mobiiliyhteydet paranevat tältä osin jonkin verran,
mutta ovat edelleen riittämättömiä nopeaan ja käyttövarmaan datansiirtoon. Mobiiliverkko on
hyvin altis käytön aiheuttamalle kuormitukselle ja aktiiviseen aikaan nopeudet ovat tätä
huomattavasti alhaisempia. 4G vaatii myös uudenaikaisimmat laitteet toimiakseen.
Erilaiset internetpalvelut vaativat erilaisia yhteysnopeuksia. Esim. HDTV-lähetys internetin
kautta vaatii noin 12-16 Mbit/s häiriötöntä yhteyttä. Laaja yritystoiminta vaatii häiriötöntä väh.
50 Mbit/s nopeutta ja vaatimukset kasvavat koko ajan. Pilvipalveluiden yleistyminen on lisännyt
ja lisää tiedonsiirtokapasiteetin tarvetta lähivuosina.
Pälkäneen kunnan strategiassa 2013-2018: SWOT –analyysissä todettiin tietoliikenneyhteydet
yhdeksi kunnan heikkoudeksi. Pälkäneellä kuntalaiset ovat kiinnostuneet nopeammista
tietoliikenneyhteyksistä. Laitikkalan kylään on syntynytkin jo oma kuituosuuskunta asian
edistämiseksi ja muualla odotetaan kunnan päätöksiä koko kunnan mahdollisesta etenemisestä
valokuidun rakentamisessa.

Valokuituyhteyksien varmistamiseksi Pälkäneellä tarkastelussa oli 5 eri vaihtoehtoa:
1.
2.
3.
4.
5.

Markkinaehtoinen malli
Kunnan oma toiminta
Kunnan omistama yritys
Osuuskunta, jossa kunta jäsenenä
Monta osuuskuntaa, jossa kunta ei jäsenenä

www.palkaneenvalokuitu.fi
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Työryhmän selvityksen perusteella paras vaihtoehto oli kunnan omistama, voittoa tavoittelematon
osakeyhtiö. Perusteina tälle olivat seuraavat syyt:
–
–
–
–
–

Kaikilla asukkailla koko kunnan alueella on tasaveroiset mahdollisuudet päästä asiakkaaksi.
(keskusjohtoisuus)
Yhtiö ei politikoi eikä toimi nurkka-/kyläkuntaisesti. (osuuskunta tai monta osuuskuntaa)
Markkinaperusteisesti syntyviä yhteyksiä ei ole tulossa. (asiakkaita liian vähän)
Kunta ei voi toimia markkinoilla. (yhtiöittämisvelvollisuus)
Julkista tukea on mahdollista saada suunnittelemiseen ja haja-asutusalueille yhteyksien
rakentamiseen, jos toiminta määritetty voittoa tavoittelemattomaksi.

Yhtiön perustamista nopealla aikataululla selvityksen jälkeen perusteltiin seuraavin syin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhtiö on syytä perustaa mahdollisimman nopeasti suunnittelemaan, markkinoimaan ja
rakentamaan valokuituyhteyksiä.
Kunnassa on vireillä useita pieniä, paikallisia hankkeita, jotka odottavat kunnan ratkaisua
asiassa.
Vaarana on, että hyvät ja halvat alueet rakentuvat osuuskuntapohjalta ja harvaanasutut sekä
kalliit alueet jäävät ilman valokuituyhteyksiä.
Liiketoimintaa voidaan suunnitella etukäteen, mutta vasta oikea markkinointi ja
ostositoumusten kerääminen kertoo asiakkaiden halukkuudesta hankkia liittymä.
Työryhmä ehdotti, että perustettava yhtiö aloittaisi valokuituverkon rakentamisen kahdella
pilottialueella Harhalassa ja Taustissa.
Pilottihankkeiden kautta on mahdollista saada todellista tietoa kuntalaisten halukkuudesta
hankkia valokuituliittymä realistisella hintatasolla.
Taustin alueella perusteena on tietoliikenneyhteyksien heikkeneminen sähkölaitosten
verkkosaneerauksen yhteydessä.
Harhalassa perusteena on alueen asukkaiden ja yritysten oma halukkuus yhteyksien
rakentamiseen hyvin nopealla aikataululla.

Hanketta käynnistettäessä arvioitiin, että
•
•
•
•

Perustettava yhtiö pysyisi aina pienenä, henkilöstöä olisi 1-2 henkilöä valokuituverkon
valmistuessa pääpiirteissään.
Yhtiö ei pysty palkkaamaan henkilökuntaa alkuvaiheessa ollenkaan, vaan kunnan on
pyöritettävä toimintaa projektiluontoisesti ja/tai muiden töiden ohessa.
Valokuituverkko rakennettaisiin kunnan keskeisiin osiin muutamassa erässä n. 2 vuoden
porrastuksin.
Saavuttamalla asuinkiinteistöissä 50-60% ja vapaa-ajan kiinteistöissä 25% penetraation,
Pälkäneen Valokuitu Oy:n liiketoiminta saadaan pidettyä elinkelpoisena.

www.palkaneenvalokuitu.fi
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Ensimmäinen aikataulu- ja kustannusarvio hankkeen mahdollisesta etenemisestä:
1. Harhala ja Tausti (2016)

(400 000 €)

2. Aitoo ja Luopioinen (2017)

(900 000 €)

3. Onkkaala ja lähialueet (2018-2019)

(2 000 000 €)

4. Rautajärvi ja Salmentaka/Sappee (2020)

(1 500 000 €)

5. Teiden 12 ja 322 ympäristö (2021)

(1 500 000 €)

6. Muut alueet (2022-)

(ei arviota)

Ensimmäinen kustannusarvio edellä mainituille alueille oli yhteensä n. 6 300 000 euroa, jonka jälkeen
valokuituyhteys olisi saatavilla 80-85 % rakennuksista.
Soneran selvityksen mukaan 100 % kattavuus Pälkäneellä maksaisi n. 15 000 000 euroa.
Liittymien hinnoittelusta päätettäessä tarkasteltiin muiden valokuituyhtiöiden hinnoittelumalleja.
Vertailussa mukana olivat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy, Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy,
Verkko-osuuskunta Kuuskaista, Osuuskunta Keskikaista, Kymijoen Kyläkuitu, Rautavaaran
tietoverkko-osuuskunta, Siikaverkko osuuskunta, Osuuskunta Helsingin valokuidut ja Osuuskunta
Tuusulan valokuidut. Pälkäneen Valokuitu Oy:n valitsema hinnoittelu liittymämaksun ja verkon
kuukausimaksun osalta asettui tuossa vertailussa keskitasolle em. valokuitutoimijoihin nähden.
Valokuituliittymän hinnaksi määriteltiin 1500 euroa (alv 0 %) ja liittymän kuukausimaksuksi 24 €/kk
(sis. alv 24 %, alkuperäisissä laskelmissa kk-maksu oli veroton). Tällä hinnoittelumallilla 31.5.2020
saakka myydyt liittymät ovat siirto- ja palautuskelpoisia, ja näin ollen kirjattu taseeseen.
Liittymän hinnoittelua muutettiin 1.6.2020 alkaen siten, että arvonlisäverollinen hinta on 1950 €.
Tällä hinnoittelumallilla myyntituotto kirjataan tulokseen ja asennustyön osuus on asiakkaalle
kotitalousvähennyskelpoinen.

www.palkaneenvalokuitu.fi
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Toiminnan käynnistäminen vuoden 2016 alusta lähtien
•

Valokuitukoordinaattori ja myyntikoordinaattori palkattiin vuoden 2016 alusta.

•

2016 käynnistettiin kaksi pilottialuetta: Tausti ja Harhala, Urakoitsijana näissä toimi
TLT-C Oy. Investoinnin arvo oli 0,7 M€. Näillä alueilla saavutettiin 50% penetraatio.

•

Yhtiölle palkattiin toimitusjohtaja 8/2016, valokuitukoordinaattorin tehtävä päättyi 9/2016.

•

Aikataulun tarkentuminen: asetettiin tavoitteeksi vuosien 2017-2020 aikana kattaa
loputkin kunnan alueet.

•

10/2016 tarkennettu laskelma valokuituverkon investointikustannuksista: 8,9 M€.

•

19.10.2016 Pirkanmaan liitto julisti haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen valtiontuen Pälkäneen haja-asutusalueille.

•

12.12.2016 Pirkanmaan maakuntaliiton hallitus päätti valita hankkeen toteuttajaksi Pälkäneen
Valokuitu Oy:n.

•

9.3.2017 Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi toteuttajan ja sitoutui kunnan valtiontukea
vastaavaan osuuteen.

•

Huhtikuussa 2017 Pälkäneen Valokuidun ja Elenia Oy:n yhteinen tarjouspyyntö
valokuituverkon ja sähköverkon rakentamisesta.

•

Kesäkuussa 2017 urakan toteuttajaksi valittiin Exsane Oy. Urakassa valokuituverkon
investointilaskelma oli 7,6 M€. Yhteisrakentamisella oletettiin saatavan hyötyä noin 1 M€.

•

Syyskuussa 2017 aloitettiin maanrakennus.

•

Vuosien 2017-2020 aikana rakennetaan kunnan verkko. Maanrakennus tukikelpoisen verkon
osalta valmistui lokakuussa 2020.

•

Lokakuusta 2020 eteenpäin maarakennetaan tukikelvotonta tilaajaverkkoa ja tehdään
kuituverkon kytkentätöitä.

•

Lokakuussa 2020 – maaliskuussa 2021 ja rakennetaan jälkiliittymiä.

•

Yhteisrakentamisen investoinnin arvo 6,5 M€.

•

Investoinnin kokonaishinta 7,6 M€ (pilotti ja yhteisrakentaminen ilman suunnittelua)

www.palkaneenvalokuitu.fi
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Vuoden 2020 toimenpiteet
AJANKOHTA

TOIMENPIDE

TARKOITUS

tammikuu

Hallitus kirjasi pöytäkirjaan tarpeen
tulevaisuuden strategisten vaihtoehtojen
selvittämisestä.

Yhtiön taloudellisen tilanteen parantaminen ja tarvittavien
toimenpiteiden kartoittaminen.

maaliskuu

Hallituksen jäseneksi kutsuttiin Otto
Norokorpi.

Hallituskokoonpanon toimialakohtaisen asiantuntemuksen
lisääminen.

huhtikuu

Aloitettiin yhteistyö Chase & Snow'n kanssa.

Yhtiön markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen.

toukokuu

Vahvistettiin 1.6. alkaen uusi
liittymähinnoittelu, jossa liittymä muutettiin
arvonlisäverolliseksi.

Positiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon, kassavirran
vahvistaminen ja mahdollinen kotitalousvähennyksen myyntiä
edistävä vaikutus.

elokuu

Hallitus päätti käynnistää sisäisen selvityksen.

Luodaan suunnitelma yhtiön taloudellisen tilan parantamiseksi,
myynnin tehostamiseksi ja liiketoimintamallin selkiyttämiseksi.

elojoulukuu

Tiivis seuranta: hallituksen, selvitysmiehen ja
kunnan edustajan palaverit vähintään
muutaman viikon välein.

Kunnan roolin ja omistajaohjauksen selkeyttäminen.
Tiedonkulun parantaminen, valokuidun parempi hyödyntäminen
Pälkäneen kunnan strategiassa.

syyskuu

Tukikelpoiselle hankkeelle haettiin vuoden
lisäaika.

Varotoimenpide (lisäaikaa tarjottiin koronapandemiasta
johtuen käynnissä oleville hankkeille.)

syyskuu

Sisäisen selvityksen esittely Pälkäneen
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Hankkeen tilanteen selkiyttäminen Pälkäneen kunnan
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

syyskuu

Hallituksen jäseneksi kutsuttiin Torsti
Ruokoski.

Hallituskokoonpanon toimialakohtaisen asiantuntemuksen
lisääminen.

lokakuu

Palkattiin uusi myyntikoordinaattori.

Myynnin tehostaminen sekä palvelu- ja myyntiprosessien
selkiyttäminen.

lokakuu

Palkataan määräaikainen toimitusjohtaja
1.10.-31.12.2020.

Torsti Ruokosken selvityksen pohjalta tarkempien
myyntitavoitteiden määrittely sekä talouslaskelmien ja
kannattavuusmallien tekeminen, kattaen tulevat vuodet
lainanlyhennysten alkuun saakka. Valmisteleva työ kuntaa
varten: millä tavoin voidaan edistää Valokuidun liittämistä
kunnan strategiatyöhön.

marraskuu

Yhtiön poistosuunnitelman päivittäminen
yhteistyössä tilintarkastajan kanssa.

Poistoaikojen määrittely yleisesti toimialalla käytössä olevan
linjan mukaisesti -> positiivinen vaikutus yhtiön tulokseen.

joulukuu

Yhtiön liiketoimintasuunnitelman
päivittäminen.

Muuttuneiden suunnitelmien mukainen jatkostrategia
henkilöstöresurssien ja yhtiön hallinnon järjestämisen osalta.

joulukuu

Selvitys yhtiön toiminnasta ja lehtijuttu SydänHämeen Lehteen.

Avoimen tiedottamisen lisääminen sekä tarvittavan tiedon
jakaminen nykyisille ja tuleville luottamushenkilöille,
viranhaltijoille ja kuntalaisille.

joulukuu

Määritellään rakennusvaiheen jälkeisen ajan
toimintaorganisaatio, 1.1.2021 alkaen.

Yhtiön toiminnan jatkaminen yhdellä vakituisella työntekijällä
ja muutoin ostopalveluna hankittavilla resursseilla. Yhtiö toimii
1.1.2021 alkaen ilman toimitusjohtajaa. Vastuiden määrittely.

joulukuu

Tilitoimistopalveluiden ja
taloushallintojärjestelmän kilpailuttaminen.

Kustannussäästöt taloushallintokuluissa, sujuvampi
laskutusprosessi ja monipuolisempi talousraportointi.

joulukuu

Hallituksen kokousten kokouspiirin
laajentaminen: kokouskutsu myös
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
varapuheenjohtajille.

Yhteistyön ja tiedokulun parantaminen Pälkäneen kunnan
luottamushenkilöiden sekä yhtiön välillä.

www.palkaneenvalokuitu.fi
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Elokuussa 2020 yhtiön hallitus päätti kutsua ulkopuolisen asiantuntijan tekemään selvitystä ja
analyysiä yhtiön liiketoiminnasta ja nykytilanteesta. Selvitystä tekemään kutsuttiin Torsti
Ruokoski, joka toimii kahdessa eri valokuituyhtiössä (Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy ja
Kokemäen Teollisuuskylä Oy) toimitusjohtajana sekä alan valtakunnallisen etujärjestön,
Suomen Seutuverkot ry:n, hallituksen jäsenenä.
Selvitystään varten Ruokoski haastatteli yhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa ja Pälkäneen kunnan
hallintojohtajaa sekä sai käyttöönsä yhtiön talousluvut ja dokumentaation.
Ruokosken selvityksen tulokset esiteltiin Pälkäneen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
järjestetetyissä tiedotustilaisuuksissa syksyn 2020 aikana.

Torsti Ruokosken selvityksen keskeiset tulokset
Syyskuussa 2020 valmistuneessa selvityksessään Torsti Ruokoski teki Pälkäneen Valokuitu Oy:n
toiminnasta seuraavia havaintoja:
•

•
•
•
•
•
•
•

Yhtiölle valittu liiketoimintamalli on Suomen valokuituhankkeiden kentässä
poikkeuksellinen: Yhtiön liiketoimintamallin pohjana on ajatus toimia pelkästään
passiivisen verkon omistajana ja ylläpitäjänä. Muissa vastaavissa yhtiöissä myös
aktiivilaitekerros kuuluu yhtiön vastuulle. Suurimmassa osassa yhtiöitä myös palvelujen
tuottaminen loppuasiakkaille kuuluu yhtiön toimintamalliin.
Yhtiön liikevaihto on nykyisellään liian pieni ja kasvunäkymät heikot.
Liittymämyynti on tällä hetkellä liian heikkoa.
Myyntiä on vaikeuttanut mm. 2017 alkaneet huomattavat projektien myöhästymiset, jotka
saatiin kirittyä kiinni vasta vuoden 2019 aikana.
Inspiran laskelmien pohjalta hankkeen rakentamistavoite oli yli 1600 liittymää, Ruokosken
mukaan realistinen tavoite olisi noin 1300 liittymää. Näin ollen uusmyynnin kautta tavoite
tulisi olla noin 700 uutta liittymää seuraavan kahden-kolmen vuoden aikana.
Myynnin tehostaminen on keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta.
Toimitusprosessi täytyy saada toimimaan paremmin, jotta asiakkaalle voidaan kertoa
tilaushetkellä toimitusaika. Toimitusajat pitäisi saada lyhyemmiksi.
Kunnan ja yhtiön välinen yhteistyö on ollut vähäistä, mm. markkinoinnin ja hyvien
tietoliikenneyhteyksien hyödyntämisen osalta.

Hankkeeseen liittyvät mahdollisuudet:
•
•
•

Kunnan kuituverkko, liittymien saaminen kunnan omistamiin kiinteistöihin.
Valmiusrakennettuja liittymiä on paljon (arvio noin 1000 kiinteistöä), näihin liittyy vahva
myyntipotentiaali.
Imago-ongelman ja negatiivisen uutisoinnin kääntäminen positiiviseksi.

www.palkaneenvalokuitu.fi
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•
•
•
•

Valokuidun liittäminen kiinteästi kunnan strategiaan ja jalkauttaminen käytännössä. Millä
tavalla voimme lisätä kunnan elinvoimaa ja miten Pälkäneen kunta voi toimia digitaalisten
palveluiden edelläkävijänä valokuidun kautta?
Valokuitu on kaiken tietoliikenneinfran pohja, mukaan lukien langattomat 4G, 5G, 6G.
Etätyön ja etäopiskelun lisääntyminen, sekä uudenlaisen työnteon ja yrittäjyyden malli.
Digitalisaation eteneminen kaikilla elämän osa-alueilla ja kaikilla kohderyhmillä.

Toimenpide-ehdotukset yhtiön toiminnan kehittämiseen:
•
•
•
•
•
•
•

Kunnan edustus yhtiön hallintoon, jotta valokuitu saadaan olennaiseksi osaksi kunnan
strategiaa.
Rahoituksen turvaaminen (pääomitus ja lainojen järjestelyt).
Myyntiprosessin organisointi (myynnin vetäjä, alueelliset myyjät, yhdistysyhteistyö).
Markkinoinnin tehostaminen, näkyvyyden lisääminen ja imagon parantaminen.
Rakentamisprosessin määrittely: verkon suunnittelu ja luvitus, maarakentaminen ja
hitsaus, kartoitus ja dokumentointi, rakentamisen valvonta. Näihin liittyvät vastuut.
Hallinnollisten prosessien ja niihin liittyvien vastuiden määrittely.
Kunnan omien kuituyhteyksien yhdistäminen osaksi yhtiön verkkokokonaisuutta.
Mahdollisuuksien mukaan pohdittavaksi myös kunnan koko tietoliikenneverkon ylläpidon
järjestelyt.

Lisäksi Ruokoski totesi selvityksessään, että nykyinen liiketoimintamalli ei turvaa yhtiön taloutta
riittävästi tulevina vuosina. Siksi rakennusprojektin edetessä olisi syytä miettiä eri vaihtoehtoja
yhtiön talouden vahvistamiseksi. Vaihtoehtoina mainittiin liiketoimintamallin laajentaminen
nykyisestä, esimerkiksi operaattorimyyntiin tai muihin lisäpalveluihin. Myös
hinnoittelumuutoksen mahdollisuutta on syytä selvittää.

Taloudellinen tilanne
Määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.10.-31.12.2020 palkattu Peter Zeitlin on laatinut yhtiön
taloudellisesta tilanteesta analyysin vuoden 2020 loppuun saakka ja erilaisiin skenaarioihin
perustuvat laskelmat tästä eteenpäin tuleville vuosille.
Taloudellisen selvityksen mukaan kokonaisuutena tarkastellen hankkeessa on onnistuttu hyvin
rakennuskustannusten suhteen. Investoinnin kokonaishinta jää noin 1,3 M€ alle arvioidun.
Oletettua heikommin toteutunut myynti ja liikevaihdon oletettua hitaampi kehittyminen ovat
syynä yhtiön heikkoon kassavirtaan ja tuloksentekokykyyn. Talouden suunnan kääntäminen
positiiviseen suuntaan vaatii koko liiketoimintamallin uudelleen miettimistä, merkittävää
parannusta myynnin prosesseihin, kulurakenteiden kriittistä tarkastelua sekä kirjanpidollisten
keinojen kartoittamista.
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Yhtiöllä on tällä hetkellä kaksi liikevaihdon lähdettä: Liittymämyynti (kesäkuusta 2020 alkaen)
sekä kuukausittainen liittymämaksu 24 €. Pääomaintensiivinen rakennusprojekti on johtanut
korkeisiin rahoituskuluihin, jotka eivät ole linjassa liikevaihdon kehityksen kanssa.
Vuoden 2020 lopulla yhtiö määritteli lisärahoitustarpeen, jolla Pälkäneen kunnanvaltuuston
päätöksellä pystyttiin korjaamaan yhtiön negatiivinen oman pääoman tilanne ja turvattiin
yhtiön talous ja toiminnan kehittäminen tuleville vuosille.
Kulurakenteiden keventämiseksi vuoden 2020 lopulla ryhdyttiin toimenpiteisiin: yhtiön
taloushallintopalvelut kilpailutettiin ja vuoden 2021 alusta lähtien taloushallinto saadaan
järjestettyä aiempaa kustannustehokkaammin. Samassa yhteydessä laskutus- ja
taloushallintojärjestelmä vaihdetaan nykyaikaisempaan ohjelmistoon, jolloin voidaan ottaa
käyttöön asiakkaiden toivoma verkkolasku ja hyödyntää ohjelmiston tarjoamaa automatiikkaa
laskutusprosessissa ja talousraportoinnissa. Yhtiön tilintarkastajan kanssa sovittiin
poistosuunnitelman muutoksesta vuodesta 2020 alkaen. Poistoajan muutoksella (yhtiön
toimintaa vastaavaksi) on vuositasolla huomattava muutos yhtiön tulokseen.
Laina- ja rahoituskulut ovat suurin yhtiön talouteen negatiivisesti vaikuttava tekijä. Vuoden
2021 alussa yhtiön lainapaketti kilpailutetaan ja pyritään tällä tavoin vähentämään ja
ennakoimaan paremmin tulevien vuosien rahoituskuluja.
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Toimintasuunnitelma 1.1.2021 eteenpäin
Syksyn 2020 aikana tehdyn tilannekartoituksen perusteella on määritelty rakennusvaiheen
jälkeisen ajan keskeiset tavoitteet ja muutokset liiketoimintasuunnitelmaan.
Alkuperäisen suunnitelman mukainen toimitusjohtajuuden siirto kunnan viranhaltijalle ei
toteudu, joten Pälkäneen Valokuitu Oy jatkaa 1.1.2021 toimintaansa uudella
organisaatiorakenteella.
1.1.2021 alkaen yhtiöllä ei ole enää palkattua toimitusjohtajaa. Ainoana omana työntekijänä
yhtiön palkkalistoilla on kaupallinen johtaja, jolla on päävastuu liittymämyynnin toteutumisesta
ja markkinoinnista asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi hallinnollisen
liiketoimintajohtajan tehtävät hoidetaan ostopalveluna hankittavana asiantuntijatyönä.
Ostopalveluna hankitaan myös tarvittava tekninen osaaminen liittyen rakentamiseen,
rakentamisen valvontaan, dokumentointiin ja vikatilanteiden hoitoon. Näihin tarvittavat
yhteistyökumppanit on osin jo valittu ja loput sopimukset tehdään alkuvuoden 2021 aikana.
Koko hankkeen rakennusvaiheesta vastannut Esko Koskela on yhtiön palveluksessa maaliskuun
2021 loppuun saakka viimeistelemässä rakennusvaiheen dokumentaation ja laatimassa
tukihakemuksen.
Hallituksen rooli yhtiön toiminnassa on jatkossakin vahva. Vuoden 2020 jälkipuoliskolla
käyttöön otettua viikoittaisen katsauksen mallia hallituksen (puheenjohtajan) ja
toimitusjohtajan välillä tullaan jatkamaan myös uudessa organisaatiossa kaupallisen johtajan ja
liiketoimintajohtajan kanssa. Vähintään kuukausittain pidettävissä hallituksen kokouksissa
tarkastellaan säännöllisesti yhtiön taloudellisen tilanteen kehittyminen, liittymämyynnin ja
rakentamisen tilanne, mahdolliset reklamaatiot ja esiin nousseet ongelmat, myynnin ja
markkinoinnin suunnitelmat ja ajankohtaiset asiat.
Hallituskokoonpanoa pyritään vahvistamaan vuoden 2021 aikana ja lisäämään hallituksessa
entisestään erityisesti liiketaloudellista, liikkeenjohdollista ja strategista osaamista.
Vuonna 2021 alkuvuoden tärkeimpiä toimenpiteitä ovat sekä myynti- että toimitusprosessien
määrittäminen sekä niiden nopea käyttöönotto. Rakennusajan jälkeisen toimitusprosessin
määrittelyllä pyritään varmistamaan se, että liittymät pystytään toimittamaan kohtuullisessa
ajassa tilauksen jälkeen ja että toimitusprosessi on vakioitu kaikille asiakkaille.
Myynnin osalta koronapandemia on vaikeuttanut vuonna 2020 ovelta ovelle tapahtuvaa
myyntiä ja kesällä 2018 voimaan tullut yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) hankaloittaa
yksityishenkilöille kohdistettavan markkinoinnin toteuttamista. Näistä lähtökohdista yhtiön
myyntiprosessi täytyy miettiä tietyiltä osin uudelleen ja kehittää myyntiä ammattimaisempaan
ja systemaattisempaan suuntaan.
Em. prosessien lisäksi alkuvuoden tärkeinä yksittäisinä projekteina ovat yhtiön koko
lainapaketin kilpailutus sekä uuden laskutusjärjestelmän käyttöönotto.
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Yhtiön ja Pälkäneen kunnan välistä yhteistyötä tulee lisätä ja kehittää nykyisestä. Kunnan
omistamien yhtiöiden hallinnon yhtenäistämisellä tai yhteistyöllä voitaisiin saavuttaa
kustannussäästöjä, ja Pälkäneen Valokuitu kannattaa tämän toimintamallin edistämistä.
Vuosien 2021 ja 2022 aikana yhtiön liiketoimintamalli tulee ottaa tarkasteluun. Myytyjen
liittymien määrän kasvaessa käyttökate saadaan kääntymään positiiviseksi jo vuoden 2021
aikana, mutta rahoituskulujen kattamiseksi yhtiön täytyy tulevina vuosina miettiä
vaihtoehtoisia rahoitusjärjestelyjä ja mahdollisesti liiketoiminnan laajentamista muuhunkin kuin
ns. avoimen kuidun tarjoamiseen.

Roadmap vuosille 2021 – 2022
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Tilanne 31.12.2020
Myytyjä liittymiä
Valmiiksi rakennettuja liittymiä
penetraatio Pälkäneen kunnan alueen kiinteistöissä

697 kpl
621 kpl
15 %

Rakennettu verkko 31.12.2020

ÄMMÄTSÄ
IHARI

RAUTAJÄRVI
SALMENTAKA SAPPEE

HALTIA
LUOPIOINEN

MYTTÄÄLÄ

ONKKAALA

VIMMU

AITOO

PADANKOSKI

HOLJA

KUOHIJOKI
ILTASMÄKI
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Yhtiön toimitusjohtajina ovat toimineet:
22.8.2016 - 30.9.2020
1.10.2020 - 31.12.2020

Esko Koskela
Peter Zeitlin

1.1.2021 alkaen

yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa, hallinnollisena
liiketoimintajohtajana aloittaa 1.1.2021 Sanna Hämäläinen

Yhtiön hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet:
25.6.2015 - 14.1.2016
19.1.2016 - 4.12.2018
4.12.2018 - 18.3.2020
26.3.2020 -

Jarno Moisala
Jaana Koivisto-Virtanen
Timo Ojala
*Pauliina Jaakkola

(Pälkäneen kunnan hallintojohtaja)
(Pälkäneen kunnan elinkeinojohtaja)

Hallituksen jäseninä ovat em. lisäksi toimineet:
Jukka Lindfors
Harri Pinola
Jani Luukkonen
*Raimo Giren
*Otto Norokorpi

Tero Ahlqvist
Virpi Pohjola
Tomi Hämäläinen
*Heli Merimaa
*Torsti Ruokoski

(* hallituksen jäsen 31.12.2020)

Hallituksen jäsenistä yksi on suorittanut Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssin, vuoden
2021 aikana tämän kurssin tulee suorittamaan lisäksi kaksi muuta hallituksen jäsentä.
Hallituksen kokouksissa mukana ovat olleet yhtiön toimitusjohtaja ja tarvittaessa
myyntikoordinaattori.
Hallituksen kokouksiin ovat kutsuttuina (puhe- ja läsnäolo-oikeutettuina) kunnanvaltuuston pj,
kunnanhallituksen pj, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja sekä tarpeen mukaan
elinkeinojohtaja tai muu kunnan viranhaltija.
Vuoden 2021 alusta lähtien kokouksiin kutsutaan myös kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
varapuheenjohtajat.

Lähteet:
Pälkäneen Valokuitu Oy:n kokousten pöytäkirjat ja niiden liitteiksi laaditut selvitykset, Pälkäneen kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston pöytäkirjat, Pälkäneen kunnan viranhaltijoiden sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimat selvitykset ja
laskelmat.
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