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1. Toimeksianto 
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus on päättänyt kokouksessaan 7.5.2021 
tilintarkastajan suosituksen mukaisesti päivittää omistajapoliittiset linjaukset 
konsernirakenteen sekä omistajapolitiikan ja -ohjauksen kehittämiseksi.  

Omistajapoliittisia linjauksia on valmisteltu 9.12.2021 strategiapäivillä ja tämän jälkeen 

hallituksen kokouksissa.  

 

2. Omistajapolitiikan yleiset periaatteet 
Kuntaliitto suosittelee, että kuntayhtymät vahvistaisivat itselleen omistajapoliittiset 
linjaukset, jotka ohjaavat kuntayhtymän pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa 
päätöksentekoa.  
 
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän pääoman tehokas käyttö on yhtä merkittävää kuin 
käyttötalouden hallinta.  
 
Kuntayhtymän omistajapoliittisten linjausten lähtökohtana ovat kuntayhtymän 
kehittämistavoitteet ja niiden tarkoituksena on tukea kuntayhtymän energiastrategian 
toteutusta. Linjauksissa määritellään kuntayhtymän pääoman ja eri omaisuuserien 
omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvän päätöksenteon periaatteet. Linjausten 
tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien 
käytön tehokkuus. 
 
Kuntayhtymän omistajapolitiikka on kuntayhtymän johtamisen väline. Se luo puitteet 
kuntayhtymän menestykselliselle toiminnalle. Omistajapolitiikka määrittelee missä 
tehtävissä ja hankkeissa kuntayhtymä on mukana omistajana ja sijoittajana. Samalla 
määritellään omistukselle asetettavat tuotto ja muut tavoitteet, pääoman käytön ja 
palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet sekä se, kuka omaisuuden 
käytöstä vastaa ja miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty. 
 
Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän omistajapoliittisista linjauksista. Linjaukset ovat 
toimintaa suuntaavia ja näin ollen suhteellisen pysyviä. Kuntayhtymässä on kuitenkin 
jatkuvasti etsittävä mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa ja olosuhteiden muuttuessa 
myös muuttaa omistajapolitiikkaa.  
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Omistajapoliittiset linjaukset 

Mitä kuntayhtymä omistaa? 

 
Konserniohjaus 

Miten konsernia ohjataan? 

 
Missä tehtävissä Ounastähti 

kehittämiskuntayhtymä on mukana 
omistajana ja sijoittajana 

 
Omistuksille asetettavat 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, 
sekä vastuu- ja raportointisuhteet 

 
Omistajaohjaus 

Miten kuntayhtymän päätösvaltaa 
käytetään tytäryhteisöissä 

Ohjeiden anto 
- Kuntayhtymän toimielimille ja 

viranhaltijoille 
- Tytäryhteisöille 

 
 
Tässä käsitellään ja päätetään omistajapoliittisista linjauksista. Konserniohjauksen 
periaatteet yhtymäkokous on päättänyt 28.10.2021 § 10 hyväksymässään 
konserniohjeessa. 

 

2.1 Sähkön tuotannon ja varastoinnin kehitysnäkymät Suomessa 
Sähkön tuotantorakenteen murros on yksi keskeisistä kehitysajureista sähköverkkojen 
kehittämiselle. 

Keskeisemmät trendit: 

- sähkön tuotanto kasvaa Suomessa merkittävästi 
- mahdollistaa kasvavaan kotimaiseen sähkön kysyntään vastaamisen 
- tuontiriippuvuuden arvioidaan päättyvän 2020-luvun puoliväliin mennessä ja pysyvän 

tasapainossa 2020-luvun loppuun saakka 
- sääriippuva tuotanto lisääntyy 
- uudet suuret ydinvoimalaitosyksiköt otetaan käyttöön 
- säätökykyisen tuotannon määrä vähenee 

 

2.1.1 Tuulivoima 
Suomen sähköntuotannosta tuotetaan tällä hetkellä 10 prosenttia tuulivoimalla. 
Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet merkittävästi ja erityisesti viimeisen 
viiden vuoden aikana tuulivoima on tehnyt merkittävän kilpailukykyloikan. Merkittävin 
tekijä kustannusten laskulle on ollut voimaloiden koon ja sitä myötä energiatuotannon 
kasvu samaan aikaan, kun investointi- ja käyttökustannukset ovat laskeneet.  

Suomessa on vielä hyvin tilaa maatuulivoimalle toisin kuin useammassa Euroopan 
maissa. Myös merituulivoima yleistyy etenkin 2020-luvun loppupuolelta alkaen. 
Tuulivoiman kasvu tulevina vuosina tulee perustumaan: 

- tuulivoiman hintakilpailukykyyn muihin tuotantomuotoihin verrattuna 



5 

 

- suomalaisten tuulipuistojen kilpailukykyyn muita pohjoismaita vastaan 
- sähkön kulutuksen kasvuun 
- sähkön ostajien kiinnostukseen hankkia tuulisähköä 

Erityisesti sähkön kulutuksen kehitys tulee olemaan keskeinen ajuri tuulivoiman kasvulle ja 
siten tuulivoiman kasvuennusteet ovat sidoksissa sähkön kulutuksen kasvuennusteisiin. 
Tuulivoiman arvioidaan kasvavan nykyisestä 7,8 TWh vuosituotannosta 33 - 53 TWh 
kapasiteettiin vuonna 2030. Tällöin tuulivoima vastaisi 30 - 50 prosenttia sähkön 
kokonaiskulutuksesta ja se nousisi suurimmaksi sähköntuotantomuodoksi. 

 

Tuulivoiman kasvuskenaario 

 

 

                    2020     2021     2022     2023      2024    2025     2026     2027     2028    2029     2030 

 
 

2.1.2 Aurinkovoima 
Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti on kasvanut Suomessa voimakkaasti viime vuosina 
ja aurinkosähkön määrän arvioidaan jatkavan voimakasta kasvua. Vaikka 
vuosituotannon määrä on pieni n. 1 - 3 % Suomen sähköntuotannosta, sen vaikutus 
erityisesti kesällä matalan sähkönkäytön tilanteissa on huomattava. 
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2.1.3 Ydinvoima 
Ydinsähkön tuotanto Suomessa on tyypillisesti ollut noin 22 - 23 TWh vuodessa, 
vastaten noin kolmannesta kokonaistuotannosta. Suunniteltujen rakennus- ja käyttöön- 
ottoaikataulujen mukaan Olkiluoto 3 ja Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosten rakentaminen 
kaksinkertaistaa Suomen nykyisen ydinvoimakapasiteetin tarkastelujakson aikana. 
Vastaavasti Loviisa 1 ja 2 -voimalaitosyksiköiden nykyinen käyttöikä päättyy 
tarkastelujaksolla ja mikäli laitokset tällöin poistetaan käytöstä, ydinsähkön tuotanto 
Suomessa olisi noin 35 TWh vuodessa 2020- ja 2030-luvulla. Vastaava tuotantomäärä 
toteutuisi myös, mikäli Hanhikivi 1 –yksikön valmistuminen entisestään viivästyisi, mutta 
Loviisan yksiköiden käyttöikää vastaavasti jatkettaisiin. Modulaaristen 
pienydinvoimalaitosten ei arvioida tulevan käyttöön ainakaan vielä 2020-luvulla.  

 

2.1.4 Vesivoima 
Vesivoiman tuotannossa ei oleteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia tarkastelujaksolla. 
Vesivoima on tärkeä sähköjärjestelmän tasapainottaja uusiutuvuuden, tuotannon 
säädettävyyden ja merkittävän energianvarastointikyvyn ansiosta.  

 

2.1.5 Muut tuotantomuodot 
Yhteistuotannolla tuotetun sähkön määrä on viime vuosina ollut noin 21 – 22 TWH. 
Fossiilisista polttoaineista luopuminen tulee erittäin todennäköisesti supistamaan 
yhteistuotantokapasiteettia ja tuotannon määrää tulevaisuudessa. Mahdollisesti 
uusittavat yhteistuotantolaitokset saatetaan myös mitoittaa nykyisiä laitoksia 
pienemmiksi erityisesti sellaisten laitosten osalta, joissa on nyt ns. 
lisälauhdekapasiteettia, eli lämmön tarpeen ylittävää, lauhdevoimaan vertautuvaa 
sähköntuotantokapasiteettia. Viime vuosina yhteistuotantolaitoksia uusittaessa osa on 
korvattu vain lämpöä tuottavilla ratkaisuilla, eli sähköntuotantomahdollisuus on jätetty 
hyödyntämättä kokonaan.  

 

Edellä mainituista syistä yhteistuotantokapasiteetin sekä kaukolämmön tuotantoon 
liittyvän yhteistuotantosähkön tuotannon arvioidaan laskevan nykytasolta 
tarkastelujaksolla. Teollisuuden yhteistuotantosähkön tuotannon arvioidaan sitä vastoin 
kasvavan biotehdashankkeiden johdosta, mutta pidemmällä aikavälillä jäteliemien ja 
tähteiden jalostaminen sähköä ja lämpöä arvokkaammiksi tuotteiksi voi kääntää myös 
teollisuuden yhteistuotannon laskuun.  
Pelkkää lauhdesähköä tuottavien voimalaitoksien osalta markkinatilanne on ollut hyvin 
hankala jo jonkin aikaa, ja huomattava määrä kapasiteettia on suljettu tai purettu. Uutta 
lauhdekapasiteettia ei arvioida rakennettavan tarkastelujaksolla, sen sijaan myös 
nykyisten lauhdevoimalaitosten arvioidaan olevan sulkemisuhan alla.  
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Ennusteet sähkön tuotannon ja kulutuksen kehityksestä Suomessa vuoteen 2030 
mennessä 

 

 

- tuuli- ja ydinvoiman tuotanto lisääntyy merkittävästi 
- tuontiriippuvuus päättyy kulutuksen voimakkaasta kasvusta huolimatta 
- teollisuuden kulutus tulee kasvamaan merkittävästi 

 

Aiempiin suunnitelmiin verrattuna erityisesti ilmastotavoitteiden tiukennukset ja 
teknologian kustannusten jatkuva lasku ovat kasvattaneet muutoksen nopeutta.  
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2.2 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän omistajapolitiikan ohjaus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän konsernijohdon muodostavat hallitus ja 
toimitusjohtajat. Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen valvonnasta ja 
raportoinnista.  

 
 

3. Yhtiöiden perustaminen sekä päätöksenteko       
3.1 Omistajaohjausta koskeva päätöksenteko 

 
Yhtymäkokous: 
o energiastrategia 
o tytäryhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisesta, niiden myynnistä ja 

lakkauttamisesta 
o kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista 
o omistajaohjauksen ja konserniohjauksen periaatteista 
o takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta 
o konsernitilinpäätöksen, sekä kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan periaatteista 

 

 

Yhtymäkokous 

Omistajapolitiikka ja tavoitteet 

Hallitus 

Täytäntöönpano, ohjaus ja valvonta 

Ounastuotanto Oy:n hallitus 

Tuotannon johtaminen 
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Hallitus: 
o antaa ohjeet yhtiön toiminnan kannalta taloudellisesti merkittävissä 

laajakantoisissa asioissa  
 energiastrategian valmistelusta ja täytäntöönpanosta 
 kuntakonsernin omistajaohjauksesta ja valvonnasta 
 sijoitustoiminnan ohjeiden antamisesta  
 hankkeista, hankinnoista, omaisuuden ostoista ja myynneistä 

perussopimuksen mukaisesti 
o vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista  
o nimeää yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen 

edellyttämät toimintaohjeet  
o arvio vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta konsernin kokonaisedun 

toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta.  
 

Toimitusjohtaja: 
o vastaa kuntayhtymän ja tytäryhteisöjen toiminnan ohjauksen, valvonnan ja 

raportoinnin järjestämisestä. 

Tarkastuslautakunta 
o arvioi yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 

konsernia koskevien tavoitteiden asettelua ja toteutumista. 
 

Konserniyhtiön hallitus: 
o vastuu yhteisön operatiivisesta johtamisesta yhteisöä ohjaavan 

lainsäädännön mukaisesti sekä yhtymäkokouksen omistajana päättämien 
tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseksi 

o tytäryhtiön konsernirakenteesta päättää kunkin yhtiön toimielimet  

 

Päätöksentekojärjestelmää koskevat omistajapoliittiset linjaukset: 

Tavoitteena on hallitusosaamisen kehittäminen ja tehostaminen kuntayhtymässä 
ja määräysvallassa olevassa yhtiössä. Jäseniltä edellytetään toimialaan ja 
liiketoimintaan perehtymistä ja osaamista. Puheenjohtajilta edellytetään 
kuntayhtymän järjestämän ja kustantaman hallitustyöskentelyn koulutuksen 
suorittamista. Puheenjohtajan tulee hallita mm. hyvä hallintotapa, hallituksen ja 
hallitustyön organisointi, strategiatyö ja yrityksen talouden seuranta ja ohjaus.  
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Ounastähti kehittämiskuntayhtymän konserni 

 
Jäsenkunnat Rovaniemi, Kittilä ja Sodankylä omistavat Ounastähti kehittämiskunta-
yhtymän taulukossa esitetyillä omistusosuuksilla. 
Ounastähti kehittämiskuntayhtymäkonserni muodostuu kuntayhtymästä ja sen 100 
%:sti omistamasta tytäryhtiöstä Ounastuotanto Oy:stä. Kuntayhtymä käyttää 
määräysvaltaa tytäryhtiössä. 
Kuntayhtymässä on palkattu toimitusjohtaja. Ounastuotanto Oy:ssä ei ole palkattua 
henkilökuntaa. Ounastuotanto Oy ostaa tarvittavat palvelut. 
Toimitusjohtajan tehtävät: 

- omistuksiin liittyvä edunvalvonta 
- sähköntuotannosta vastaaminen, optimointi, myynti markkinoille 
- ostopalvelujen hankinta ja ohjaus 
- sähkömarkkinoiden tilanteisiin reagointi ja tulevaisuuden ennakointi 
- yhtiön juokseva hallinto 

Kunnat

Rovaniemi Kittilä Sodankylä

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

Rovaniemi
42,33 %

Kittilä
30,37 %

Sodankylä
27,30 %

Yhtymä-
kokousedustajat

Hallitus
6 jäsentä

Tarkastusltk.
3 jäsentä

Ounastuotanto Oy

Toimitusjohtaja otona,  ei henkilökuntaa

Hallitus: 7 jäsentä

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 100 %:n omistus

 

Taulukko Ounastähti kehittämiskuntayhtymän konsernirakenteesta  
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3.2 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja konsernin omistukset 
Ounastähti kehittämiskuntayhtymäkonsernin omaisuus eri omaisuuslajeittain on esitetty 
alla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetyistä luvuista on eliminoitu sisäiset 
omistukset eli kukin omaisuus erä on esitetty vain kerran siinä organisaatiossa, johon 
kuntayhtymä on omaisuuden siirtänyt ja joka hallinnoi omaisuutta. Koko konsernin 
omaisuuden kirjanpidollinen arvon on 43 500 703,72 euroa. Omaisuuden todellinen 
käypä arvo on paljon suurempi. 

 

 

 

 

 
 

4. Ounastähti kehittämiskuntayhtymän omistusten tavoitteet 
ja linjaukset 

 

Ounastähti kehittämiskunayhtymän tehtävänä on edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla 
elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä ja energiayhteistyötä. 

29 919 €

2 142 €

1 309 €

8 861 €

1 185 €

82 €

3 €

Ounasstähti kehittämiskuntayhtymän konsernin 
omaisuus 2021 

yht.   43 501 m€ (1 000 €)

Osakkeet ja osuudet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

Maa- ja vesialueet

Aineettomat oikeudet
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Ounastähti kehittämiskuntayhtymän eli emon suurin omaisuuserä on 26 068 136 euron 
saaminen tytäryhtiö Ounastuotanto Oy:ltä, joka toteutettiin pääomarakenteen järjestelyillä 
(korkeimman hallinto-oikeuden päätös 13.1.2017). Lainasaamiselle maksetaan 
markkinaehtoinen 3,3 %:n korko ja lainan eräpäivä on 2.1.2035.  

Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin 13 945 235 euroa kuvaa kuntayhtymän 
pääomasijoitusten määrää tytäryhtiö Ounastuotanto Oy:öön. On tärkeää, miten sijoituksia 
ohjataan ja mitä tuottovaatimuksia kuntayhtymä omistajana sijoituksilleen haluaa. Sijoitettu 
pääoma on viimesijaista muihin velkojiin nähden ja siltä osin sisältää taloudellista riskiä.  

Kuntayhtymän pankkisaamisten tilinpäätösajankohtana ovat 864 547 euroa. 
Rahoitusarvopaperit 95 532 euroa on sijoitettu lyhytaikaisiin korkosijoituksiin.  

Omistajapoliittiset linjaukset: 

 

 

 

 

 

13 945,2 €

26 068,1 €

1,0 € 864,5 €

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän omaisuus 2021      

YHTEENSÄ 40 878,8 € (1 000 €)

Osakkeet ja osuudet

Saamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

• Konsernilla on vahva rooli energia-, luonto- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

• Hallitus päättää puoltaako se yli kolme (3) miljoonaa euron hankkeen, hankinnan tai 
omaisuuden oston tai myynnin viemistä yhtymäkokouksen päätettäväksi 

• Kuntayhtymä toteuttaa omistuksiinsa liittyvää edunvalvontaa. 
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Osakkeet ja osuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijoitustoiminta 

 

  

 
• Jäsenkunnat perivät sijoittamalleen pääomalle kohtuullisen koron.  
• Kuntayhtymä jakaa jäsenkunnille tuloksestaan ylijäämää yhtymäkokouksen 

vuosittaisella päätöksellä käytettäväksi perussopimuksen mukaisiin kohteisiin 
• Omistuksista, jotka eivät tue kuntayhtymän tavoitteita ja jotka eivät ole kuntayhtymän 

perustehtävien hoidolle välttämättömiä voidaan luopua.  
• Ounastähti kehittämiskuntayhtymä ja Ounasuotanto Oy hoitavat hallintoa ja taloutta 

tiiviisti yhteistyönä. 
• Tarvittaessa organisatorisia muutoksia toteutetaan, mikäli se on tarkoituksenmukaista. 

 

 

• Ounastähti kehittämiskuntayhtymä ja Ounastuotanto Oy sijoittavat ainoastaan 
kassavaroja. 

• Sijoittaminen tapahtuu pääosin rahaksi nopeasti muutettavia eli likvidejä 
instrumentteja käyttäen siten, että maksuvalmius turvataan kaikissa olosuhteissa. 

• Tavoitteena on pääoman reaaliarvon säilyttäminen ja toissijaisena tavoitteena on 
saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto- /riskisuhde. 

• Sijoituspäätöstä tehtäessä kartoitetaan mahdollisimman hyvin hinta-, korko-, 
luottotappi- ja valuuttakurssiriski. 

• Sijoitukset hajautetaan ajallisesti ja maantieteellisesti sekä toimialoittain eri 
omaisuusluokkiin. 

• Sijoitusinstrumentteina käytetään pääasiassa sijoitusrahastoja ja valinnassa 
suositaan kustannustehokkaita sijoitusratkaisuja. 

• Sijoitustoiminnan tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä ympäristö-, yhteiskunta- ja 
hallintomenettelyjen periaatteita (ESG). 

• Sijoitustoiminnassa on mahdollisuus käyttää yhteistyökumppaneina varainhoitajia. 
• Varainhoitajien tulee olla Finanssivalvonnan valvomia toimiluvan saanut 

sijoituspalveluyritys tai Eta-alueella toimivia sijoituspalveluyrityksiä, jotka ovat 
rekisteröineet toimintansa Suomessa Finanssivalvonnalle.  

• Raportoinnilla seurataan sijoitusten tuottoja ja riskejä luotettavasti ja ajantasaisesti. 
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5. Ounastuotanto Oy:tä koskevat omistajapoliittiset 
linjaukset 

 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän 100 %:sti omistaman Ounastuotanto Oy:n 
toimialana on sähkön tuottaminen ja myynti, sekä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän 
jäsenkuntien energiayhteistyön edistäminen ja tukeminen. Yhtiö voi harjoittaa lisäksi 
muuta energialiiketoimintaa sekä omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, osakkeita, 
osuuksia ja muita arvopapereita.   

Ounastuotanto Oy ostaa hallinto-, talous- ja tekniset palvelut Rovakaira Oy:ltä. 

 

 

 

 

 
 

3,3 € 81,8 €
2 141,8 €

1 309,2 €

29 918,7 €

8 765,1 €

320,8 €

Ounastuotanto Oy:n omaisuus 2021
YHTEENSÄ 42 540,7 € (1 000 €) 

Aineettomat oikeudet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Osakkeet ja osuudet

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

Ounastuotanto Oy:n vastuut omista Kaihuan voimalaitoksista: 
 Sijainti 70 kilometriä Rovaniemeltä 
 Kolme voimalaitosta; Kairua I ja II ja Kaarni 
 10 säännösteltyä järveä 
 10 kilometriä kanavaa 
 100 kilometriä rantaviivaa 
 Patoturvallisuus 
 Rantojen penkkaus 
 Kalaistutukset 
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5.1 Aineettomat oikeudet  
                 Aineettomat oikeudet käsittää liittymismaksuja 3 273 eurolla. 

5.2 Maa- ja vesialueet 
Yhtiöllä on omistuksessa n. 413 ha maa-alueita, jotka sijaitsevat omilla 
voimalaitosalueilla ja niiden tasearvo on 81 837 euroa 

5.3 Rakennukset ja rakennelmat 
Koneasemat  1 026 049 € 
Voimalaitoksen ohjaus 1 041 087 € 

       Uittoväylärakenteet      74 690 €  
Yhteensä  2 141 826 € 

5.4 Koneet ja kalusto 
Voimalaitoskaluston arvo on 1 309 153 euroa.  

5.5 Rahoitusarvopaperit 
Rahoitusarvopaperit 8 765 063 euroa muodostuvat kassavarojen sijoittamisesta 
lyhyen koron rahastoon. Rahastosta maksetaan osingot emolle Ounastähti 
kehittämiskuntayhtymälle. 

5.6 Rahat ja pankkisaamiset 
Pankkitilillä oli rahaa tilinpäätöshetkellä 320 786 euroa. Pankki perii negatiivista 
korkoa 0,5 % vuodessa yli 500 000 euron pankkitilillä olevista varoista. 

5.7 Osakkeet ja osuudet 

 

576,7 €
59,4 €

1 307,3 €

2 360,6 €

22 321,5 €

3 293,2 €

Ounastuotanto Oy:n osakkeet ja osuudet 2021 
YHTEENSÄ 29 918,7 € (1 000 €)

Pohjois-Suomen Voima Oy

Kymppivoima Hydro Oy

Kymppivoima Oy

Voimapiha Oy

Kemijoki Oy

Lapin Sähkövoima Oy
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Osakkeet ja osuudet Osakkeet kpl Osuus % 

 
        
Kirjanpitoarvo  

Pohjois-Suomen Voima Oy 7 021   5,90 % 576 692 € 

Kymppivoima Hydro Oy 443   0,29 % 59 362 € 

Kymppivoima Oy 24 756   0,91 % 1 307 320 € 

Voimapiha Oy 11 803   1,97 % 2 360 600 € 

Kemijoki Oy 23 943   0,98 % 22 321 537 € 

Lapin Sähkövoima Oy 275 852   16,26 % 3 293 176 € 

   

29 918 687 € 
 

    
Omistajapoliittiset linjaukset: 

 
• Yhtiö pidetään 100-prosenttisesti kuntien omistuksessa.  
• Yhtiö maksaa kuntayhtymälle vapaan oman pääoman salliessa tuloksesta 

osinkoa yhtiökokouksen vuosittaisella päätöksellä.  
• Omistuksista, jotka eivät tue yhtiön tavoitteita ja   jotka eivät ole yhtiön 

perustehtävien hoidolle välttämättömiä voidaan luopua.   
• Yhtiö varautuu uudistamisesta ja korvausinvestoinneista aiheutuviin kuluihin      

pitkällä aikavälillä.  
• Tuotantokapasiteettia voidaan lisätä paikallisen tuotannon lisäksi Suomessa 

ja Pohjoismaissa.  
• Tuotantokapasiteetin lisäämistä voidaan toteuttaa yhteistyössä nykyisten ja 

uusien yhteenliittymien kanssa. 
• Edellytyksenä tuotantokapasiteetin hankinnalle ja investoinneille on  aina 

hankkeiden liiketoiminnallinen kannattavuus. 
• Sähkön tuotanto pyritään hajauttamaan useisiin eri tuotantomuotoihin 
•  Tuotannon lisäykset toteutetaan vain päästöttömään energiaan. 
• Ounastuotanto Oy:n hallitus päättää alle kolme (3) miljoonan euron 

suuruisesta budjettiin sisältymättömästä hankkeesta, hankinnasta tai 
omaisuuden ostosta tai myynnistä. Edellä mainittua suuremmista hankkeista 
päättää kuntayhtymän yhtymäkokous.  

• Yhtiöllä on oikeus sähkön hintasuojaukseen.  
• Yhtiössä noudatetaan konsernin sijoitustoiminnan periaatteita ja –ohjetta. 
• Yhtiössä tiedostetaan sähköntuotannon riskit ja niiltä pyritään suojautumaan.  
• Tarvittaessa organisatorisia muutoksia toteutetaan, mikäli se on 

tarkoituksenmukaista toimintojen kehittämiseksi.  
• Ounastähti kehittämiskuntayhtymä ja Ounastuotanto Oy hoitavat hallintoa ja 

taloutta tiiviisti yhteistyönä.   
• Yhtiö toteuttaa omistuksiinsa liittyvää edunvalvontaa. 

 


