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Jäte- ja energia-alojen kehitys on ollut huimaa erityisesti kuluneen  
vuosikymmenen aikana, ja tahti vaikuttaa vain kiihtyvän tulevaisuudessa.  

Voimakas pyrkimys päästöttömyyteen leimaa kehitystä molemmilla aloilla. 
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Kiertotalous-
hankkeissamme hyvin 

keskeisessä asemassa on 
yhteistyö niin korkeakou-
lujen kuin teollisuudenkin 

toimijoiden kanssa. 

Päästöttömyys ja  
kiertotalouden edistäminen 

lähtökohtina toiminnan  
kehittämiselle 

Westenergy toimii linkkinä kahden hyvin nopeasti kehitty-

vän toimialan välillä: Westenergyn laitos on tärkeä osa kun-

nallista jätehuoltoratkaisua, ja samalla olemme merkittävä 

energiantuottaja, sillä laitok-

sessamme tuotetaan noin 

puolet Vaasan alueen kau-

kolämpötarpeesta ja sähköä 

noin 10 000 kotitalouden tar-

peisiin vuosittain. Asemamme 

tässä toimialojen leikkaus-

pisteessä tekee toimintaym-

päristöstämme mielenkiin-

toisen ja haastavan. Jäte- ja 

energia-alojen kehitys on ollut huimaa erityisesti kuluneen 

vuosikymmenen aikana, ja tahti vaikuttaa vain kiihtyvän tule-

vaisuudessa. Voimakas pyrkimys päästöttömyyteen leimaa 

kehitystä molemmilla aloilla. 

Myös me Westenergyllä pyrimme jatkuvasti kehittämään 

yhtiömme ja laitoksemme toimintaa siten, että ympäristölle 

ja ilmastolle aiheutuisi toiminnasta mahdollisimman vähän 

kuormitusta. Viime vuosi olikin tässä suhteessa Weste-

nergylle erityisen merkittävä, sillä laitoksessa otettiin käyt-

töön uusi savukaasupesuri. Savukaasujen puhdistus oli jo 

aiemmin korkealla tasolla, mutta pesurin ansiosta laitoksen 

savukaasut pystytään puhdistamaan entistäkin tehokkaam-

min, ja samalla laitoksen energiatehokkuus on parantunut 

merkittävästi, sillä pesuri tuo 

kaukolämmön tuotantoon 

noin 10 megawatin lisätehon 

polttoaineen määrää lisää-

mättä. Savukaasupesurin 

käyttöönotto onnistui hyvin, 

ja haluankin kiittää Vaasan 

Sähkö Oy:tä erinomaisesta 

yhteistyöstä investoinnin 

toteutuksessa.  Olemme vie-

neet Vaasan aluetta jälleen pienen askeleen lähemmäs ta-

voitetta hiilineutraalista energiantuotannosta. 

Tällä hetkellä alan kehitystä ohjaa vahvasti myös kiertotalous-

mallin mukainen ajattelutapa. Kiertotalous ei ole vain kierrät-

tämistä vaan uudenlainen talousmalli, joka haastaa meidät 

tarkastelemaan tuotantoprosesseja ja materiaalien hyödyn-

tämismahdollisuuksia täysin uudella tavalla. Kiertotalous 

tähtää siihen, ettei jätteitä synny vaan yhden tuotantopro-

sessin sivu- ja jäännöstuotteet hyödynnetään raaka-aineina 

toisissa tuotantoprosesseissa. Keskeistä kiertotaloudessa on 

Olemme vieneet Vaasan 
aluetta jälleen askeleen 
lähemmäs hiilineutraalia 

energiantuotantoa. 



Lue toimitusjohtajan katsaus kokonaisuu-
dessaan sähköisestä vuosikertomuksesta. 
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myös se, että materiaalien arvo pyritään säilyttämään kier-

rossa. Pyrkimyksemme onkin paitsi hioa itse laitoksen toi-

minta huippuunsa, myös edesauttaa aidon kiertotalouden 

kehittymistä koko laajalla toiminta-alueellamme. Yhteistyöm-

me Lakeuden Etappi Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n kans-

sa laitoksen tuhkan 

hyödyntämisessä on 

oivallinen esimerkki 

toimivasta kiertota-

loudesta. Tuhkasta 

eroteltu metalli kierrä-

tetään ja tuhka hyö-

dynnetään maanra-

kennusmateriaalina 

erilaisissa pohja- ja 

väylärakenteissa, ja sitä käytetään myös erilaisten betoni-

tuotteiden, kuten pihakivien ja betonielementtien valmistuk-

sessa. Metallien uusiokäyttö vähentää ilmaston kuormitus-

ta, ja tuhkan hyötykäyttö säästää neitseellisiä raaka-aineita, 

kuten hiekkaa ja soraa. Kiertotalouden keinoin luonnonvaroja 

pystytään käyttämään kestävästi.

Päästöttömyys ja kiertotalouden edistäminen ovat meillä 

keskeisessä asemassa toiminnan kehittämisessä, ja visiom- 

me on, että seuraavalle vuosikymmenelle siirryttäessä toi-

mintaamme liittyvä logistiikka on hyvin pitkälti biokaasu-

vetoista, tuotantoprosessiimme liittyvät eri materiaalit 

hyödynnetään entistäkin tehokkaammin ja että energian-

tuotantomme on hiilineutraalia. Olemme strategiatyössäm-

me tunnistaneet nämä kolme tavoitetta keskeisimmiksi toi-

mintamme kehittämisen kannalta, ja tavoitteet on jalostettu 

konkreettisiksi kiertotaloushankkeiksi hyvässä yhteistyössä 

Vaasan yliopiston sekä energian ja kestävän kehityksen tut-

kimusalusta VEBIC:in kanssa. 

On selvää, että Westenergyn on mahdotonta yksin löytää 

ratkaisut monimutkaisiin ilmasto- ja kiertotaloushaasteisiin. 

Kaikissa kiertotaloushankkeissamme hyvin keskeisessä ase-

massa onkin maakunta- ja jopa valtionrajat ylittävä yhteistyö 

niin korkeakoulujen kuin teollisuudenkin eri toimijoiden kans-

sa. Pyrimme tunnistamaan alan toimijat ja tekniset edelläkä-

vijät sekä rakentamaan jäte-energia-alalle konsortioita, jotka 

lähtevät yhdessä 

toteuttamaan kier-

totaloushankkeita ja 

ratkaisemaan alan 

kehityshaasteita. 

Näkemyksemme 

on, että juuri tällai-

silla vapaaehtoisilla 

yhteistyöhankkeilla 

pystytään löytä-

mään ratkaisuja ilmasto- ja kiertotaloushaasteisiin huomat-

tavasti tehokkaammin kuin esimerkiksi verotuksen tai pääs-

tökaupan keinoin. Aitoa kehitystä ei saada aikaan sanktioin 

vaan kannustamalla ja motivoimalla. 

Jätteen energiahyödyntämisen asema on herättänyt koko 

olemassaolonsa ajan paljon keskustelua. Meidän näkemyk-

semme on, että jätteen energiahyödyntämisellä on tärkeä 

rooli koko yhteiskuntamme toimivuuden kannalta, sillä West- 

energyn kaltaiset jäte-energialaitokset jalostavat sähköksi, 

lämmöksi ja uusiomateriaaleiksi sen osan jätteestä, jota ei eri 

syistä pystytä muulla tavoin hyödyntämään. Energiahyö-

dyntämisellä on oma tärkeä tehtävänsä kiertotaloudessa, ja 

keskeistä on pyrkiä jatkuvasti kehittämään toimintaa.

Westenergyn vuosi 2019 oli monella tapaa hyvin tapah-

tumarikas. Vuonna 2019 omistajakunnassamme tapahtui 

merkittävä muutos, kun Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy liittyi 

omistajakuntaamme. Samassa yhteydessä muut omistajat 

vahvistivat osuuksiaan yhtiössä. Omistuspohjan laajene-

misen myötä noin 20 prosenttia Suomen kunnista kuuluu 

Westenergyn toiminta-alueeseen. Omistuspohjan laaje-

Haastavasta huolto-
jaksosta huolimatta 
tuotimme enemmän 

energiaa kuin aiempina 
vuosina. 

Pyrkimyksemme on paitsi hioa 
laitoksen toiminta huippuunsa, 

myös edesauttaa aidon  
kiertotalouden kehittymistä. 

neminen on luottamuksenosoitus Westenergyn toimintaa 

kohtaan, ja yhdessä laajan ja ammattitaitoisen omistajakun-

tamme kanssa voimme lähteä kehittämään toimintaa eteen-

päin tulevaisuudessa. Haluankin kiittää kaikkia omistajayhti-

öitämme menestyksekkäästä vuodesta 2019. 

Haluan kiittää myös henkilökuntaamme hyvästä työpa-

noksesta kuluneena vuonna. Saavutimme monet vuodelle 

2019 asetetuista tavoitteista. Savukaasupesurin asennus ja 

käyttöönotto toi merkittäviä lisähaasteita laitoksen vuosi-

huoltoon, mutta haastavasta huoltojaksosta huolimatta tuo-

timme enemmän energiaa kuin minään aiempana vuonna 

laitoksen kahdeksanvuotisen historian aikana. Meillä on mo-

tivoitunut ja osaava henkilökunta, jonka kanssa voi ylpeänä 

lähteä kehittämään yhtiön ja laitoksen toimintaa kohti uusia 

haasteita uudelle vuosikymmenelle.

OLLI ALHONIEMI
toimitusjohtaja



Hiilineutraalin energiantuotannon toteutuminen vaatii oikeanlaisen  
toimintaympäristön, vankan liiketoimintamallin sekä mittavia teknologisia 

investointeja. 

KIERTOTALOUS- 
HANKKEET
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Hiilineutraali  
energian- 
tuotanto

Entistä  
tehokkaampaa  
materiaalien  
hyödyntämistä

Biokaasu  
logistiikan  
moottorina

Hiilineutraalin energiantuotannon toteutuminen vaatii oikeanlaisen toimin-

taympäristön, vankan liiketoimintamallin sekä mittavia teknologisia inves-

tointeja. Hiilidioksidin talteenotto voi mahdollistaa teollisen hiilinielun raken-

tamisen, sillä yhdyskuntajätteen hiilestä suurin osa on peräisin biologisista 

lähteistä. Nämä negatiiviset päästöt saattavat siis hiilidioksidista valmistetta-

vien tuotteiden ohella olla kannattava tulevaisuuden tulonlähde. Edellytykset 

on kuitenkin luotava ensin, ja sitä teemme yhteistyössä Vaasan Yliopiston 

innovaatioalusta VEBIC:in kanssa TEM:in myöntämän tuen turvin.

Koska Westenergy on merkittävien materiaalivirtojen leikkauspisteessä ja 

koska olemme jo onnistuneesti edistäneet kiertotaloutta esimerkiksi tuhkiem-

me hyötykäytöllä maanrakennuksessa, kiertotalouden ekosysteemien kehit-

täminen on meille luonnollinen strateginen valinta. Westenergyn resurssit 

ovat siis mukana luomassa yritysten verkostoa, jossa ideat, tuotteet ja ma-

teriaalit kiertävät. Alkusysäyksenä tälle visiolle rakennetaan VEBIC:in johta-

massa ja Business Finlandin rahoittamassa CEE4WES-hankeeessa tiekartta 

jäte-energiayhtiöiden kasvavan kiertotalousekosysteemin tarpeisiin tunnis-

tamalla parhaat mahdollisuudet uusille vientiliiketoiminnan innovaatioille. 

Haluamme edistää biokaasun tuotantoa, sen käytön lisääntymistä ja jakelu-

verkon laajentumista koko toiminta-alueellamme. Näin luomme edellytykset 

sille, että tulevaisuudessa myös Westenergyn toimintaan liittyvä logistiikka 

käyttää päästötöntä kotimaista energiaa fossiilisten polttoaineiden sijaan. 

Mielenkiintoisena sivujuonteena biokaasun aseman vahvistumiselle on 

mahdollisuus hyödyntää sitä apupolttoaineena laitoksessamme. 

Hiilidioksidin  
talteenotto voi  
mahdollistaa  

teollisen hiilinielun 
rakentamisen. 

Luomme edellytykset 
sille, että tulevaisuudessa 
Westenergyn toimintaan 
liittyvä logistiikka käyttää 

päästötöntä kotimaista 
energiaa. 

Kiertotalouden  
ekosysteemien  

kehittäminen on meille 
luonnollinen strateginen 

valinta.

Koko 2020-luvun kestävä hanke alkaa laitoksemme proses-

siin parhaiten soveltuvien tekniikoiden selvittämisellä muun 

muassa simulaatioiden avulla, hiilidioksidin varastoinnin ja 

hyötykäytön ratkaisujen kartoittamisella sekä kontaktien 

luomisella alan kehittyneimpiin edelläkävijöihin. Tämänkin 

vuosikertomuksen painohetkellä monet teollisuus- ja ener-

gialaitokset Euroopassa ja maailmalla ottavat jo talteen hii-

lidioksidia eri teknologioilla. Tahdomme mahdollistaa niin 

pilottilaitosten kuin kannattavien teollisten ratkaisujenkin to-

teuttamisen myös Suomessa.

Hanke toimii siis maakunta- ja aluerajat ylittävänä runkona 

tulevaisuuden kiertotalousyrityksille, jotka rakentavat kasvua 

ja työllisyyttä materiaalitehokkuudesta. Näin varmistamme, 

että arvoketjumme vastaavat myös 2020-luvun yhteiskun-

nan tarpeisiin ja voimme tulevaisuudessakin pitää arvolupa-

uksemme omistajillemme.

Biokaasurintamalla valmisteltiin vuonna 2019 EAKR-rahoit-

teista Pohjanmaan liiton hanketta, jossa Westenergy yhdes-

sä muiden muassa Stormossenin, Wasalinen ja Wärtsilän 

kanssa ratkaisee niitä teknistaloudellisia ongelmia, jotka vie-

lä hidastavat biokaasun yleistymistä liikennepolttoaineena. 

Hanke käynnistyy keväällä 2020.



TUOTANTO JA 
KUNNOSSAPITO

Vuotta 2019 voidaan pitää varsin onnistuneena, sillä Westenergyn  
laitoksessa tuotettiin ennätysmäärä kaukolämpöä –  

379 gigawattituntia.
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Enemmän energiaa,  
puhtaammat savukaasut

Vuotta 2019 voidaan pitää varsin onnistuneena, sillä Weste-

nergyn laitoksessa tuotettiin ennätysmäärä kaukolämpöä – 

379 gigawattituntia. ”Ennätysluku on pitkälti vuoden lopulla 

käyttöönotetun savukaasupesurin ansiota, ja pesuriprojekti 

määrittikin pitkälti koko vuotta tuotannon saralla”, kertoo 

Westenergyn tuotantopäällikkö Kai Alavillamo, jolla oli 

projektin vetovastuu. Pesuri on todettu hyvin onnistuneeksi 

investoinniksi, sillä heti käyttöönoton jälkeen savukaasujen 

epäpuhtauspitoisuudet pienenivät merkittävästi ja laitoksen 

kaukolämpöteho kasvoi noin 10 megawattia. 

”Laitoksen puhdistusteho oli jo ennen pesurin käyttöönot-

toa korkealla tasolla, mutta pesuri antaa puhdistukselle lop-

pusilauksen. Sen ansiosta erityisesti happamien epäpuh-

tauksien pitoisuudet savukaasuissa laskevat tulevaisuuden 

päästövaatimuksien edellyttämälle tasolle. Savukaasupe-

surin ansiosta myös laitoksen energiatehokkuus on paran-

tunut merkittävästi, sillä samasta määrästä polttoainetta 

pystytään tuottamaan enemmän energiaa kuin ennen”, 

Alavillamo summaa.

Savukaasupesurin myötä laitoksen prosessinhallintaan si-

sältyy aikaisempaa enemmän kemikaalien ja pH-arvojen 

säätämistä ja tarkkailua, ja Alavillamo toteaakin, että tällä sa-

ralla prosessinhallinnassa riittää vielä kehitettävää. Pesurin 

käyttöönoton lisäksi laitoksessa toteutettiin viime vuonna 

kattilan tehonkorotus, ja höyrytuotantoa nostettiin noin 10 

%. Tehonkorotuksen ansiosta laitoksen kaukolämpöteho 

kasvoi noin 4 megawattia. ”Viime vuonna laitoksessa to-

teutettiin paljon muutoksia lyhyessä ajassa, ja ensi vuonna 

pyrimmekin suurten muutosten sijaan keskittymään siihen, 

että opimme ohjaamaan laitoksen toimintaa mahdollisim-

man tehokkaasti ja tasaisesti”, Alavillamo kertoo. 

 TAVOITTEENA KORKEA KÄYTETTÄVYYS
Laitoksen kunnossapitotoiminnan tavoite on selkeä: luoda 

edellytykset laitoksen mahdollisimman korkealle käytettä-

vyydelle. 

”Laitoksen kunnossapitotoiminta määräytyy pitkälti en-

nakkohuoltosuunnitelman mukaisesti, ja lisäksi vuoden 

aikana kirjataan ylös sellaiset kunnossapitotarpeet ja -teh-

tävät, joiden toteuttaminen edellyttää laitoksen alasajoa. 

Kunnossapidon työlista kasvaa näin ollen huoltoseisokkia 

lähestyttäessä. Viime vuonna laitoksen huoltoseisokki oli 

huomattavasti laajempi kuin aikaisempina vuosina, sillä ta-

vanomaisten huolto- ja kunnossapitotehtävien lisäksi lai-

tokseen asennettiin savukaasupesuri”, kertoo Westenergyn 

kunnossapitopäällikkö Rauno Tuokkola.

Laitoksen kunnossapidon keskeisenä tavoitteena on myös 

mahdollisimman kustannustehokas toiminta. ”Laitos on tullut 

siihen ikään, että erilaiset uusintatarpeet ovat realisoituneet 

erityisesti sellaisten laitteistojen kohdalla, jotka ovat suoraan 

kosketuksissa materiaalivirtoihin. Pyrimme ennakoimaan lai-

toksen huoltotarpeet ja suunnittelemaan tehtävät toimenpi-

teet etukäteen, jotta kustannukset pysyvät mahdollisimman 

tasaisina. Pyrimme myös tekemään mahdollisimman suu-

ren osan kunnossapitotöistä oman henkilökunnan voimin”, 

Tuokkola kertoo. Vuonna 2020 näköpiirissä ei ole merkittäviä 

kunnossapidollisia investointeja, vaan pyrkimyksenä on kes-

kittyä siihen, että laitos saadaan toimimaan mahdollisimman 

tasaisesi, tehokkaasti ja turvallisesti. 

WESTENERGY LUKUINA VUONNA 2019

Hyötysuhde

90,6 %
Hyödynnetty jäte

189 638 t

Kattilatuhka

1 494 t

Jätevedet

17 373 m3

Sade- ja sulamisvedet

24 227 m3

Savukaasujen  
puhdistusjäte (APC-jäte)

4 269 t

Henkilöstö

35
Käyttöaika

8 187 h
Sähkö

113 GWh
Kaukolämpö

379 GWh

Tuhka

30 834 t
Metalli

3 610 t
Lisää tietoa savukaasupesurin toiminnasta ja  
lauhdevedestä löydät sähköisestä  
vuosikertomuksestamme osoitteesta 
2019.WESTENERGY.FI

Savukaasupesurin  
ansiosta samasta  

määrästä polttoainetta 
pystytään tuottamaan 

enemmän energiaa  
kuin aiemmin. 



Westenergyllä uudet turvallisuushavainnot ja -ilmoitukset käsitellään päivittäin 
aamupalaverin yhteydessä, ja samalla määritellään korjaavat tai ehkäisevät  

toimenpiteet sekä näiden toteutusaikataulut.

TYÖTURVALLISUUS  
JA TYÖTERVEYS
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Ennakointi on  
turvallisuuden kulmakivi

Työterveyden ja -turvallisuuden saralla tavoitteet saavutet-

tiin vuonna 2019: henkilöstön sairauspoissaoloprosentti jäi 

selkeästi alle kolmen, erilaisia turvallisuushavaintoja ja -ilmoi-

tuksia tehtiin yli tavoitemäärä eli yli 160 kpl ja työtapaturmilta 

vältyttiin jo neljäntenä vuonna peräkkäin. ”Numeerisia tavoit-

teita olennaisempaa on kuitenkin se, mitä tavoiteluvut pitävät 

sisällään. Tavoitteiden toteutuminen nimittäin edellyttää, että 

henkilöstö mieltää työturvallisuuden tärkeäksi ja osallistuu 

työturvallisuuden kehittämiseen tekemällä aktiivisesti konk-

reettisia havaintoja työympäristöstään”, kertoo työsuojelu-

päällikkönä Westenergyllä työskentelevä Rauno Tuokkola. 

Ennakointi on turvallisuustoiminnan kulmakivi. Westenergyl-

lä uudet turvallisuushavainnot ja -ilmoitukset käsitellään päi-

vittäin aamupalaverin yhteydessä, ja samalla määritellään 

korjaavat tai ehkäisevät toimenpiteet sekä näiden toteutus-

aikataulut. ”Meillä vallitsee hyvä turvallisuuskulttuuri. Kaikki 

ovat sitoutuneita 0-tapaturmaa-ajatteluun, ja myös yhtiön ul-

kopuoliset toimijat tekevät aktiivisesti turvallisuushavaintoja”, 

Tuokkola kehuu. Viime vuonna turvallisuushavaintojen käsit-

telyn tueksi otettiin käyttöön uusi työalusta, jonka ansiosta 

turvallisuusilmoituksen voi tehdä vaikka paikan päällä puheli-

mella, ja mukaan voi halutessaan liittää kuvia. 

Turvallisuushavainnot johtavat usein konkreettisiin paran-

nuksiin ja muutostöihin, joten ei ole sattumaa, että Wes-

tenergyllä työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaa laitoksen 

kunnossapitopäällikkö. ”Viime vuonna työntekijöiden turvalli-

suutta parannettiin esimerkiksi asentamalla pohjakuonakuok-

kiin sulkuventtiilit sekä tekemällä tasolaajennuksia laitoksen 

sisällä. Riskiarviointia täydennettiin savukaasupesurin osalta, 

ja mukaan arviointiin otettiin myös henkiset riskit, joita kartoi-

tettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kantavana ajatuksena 

on tunnistaa vaarat ja riskit jo ennen kuin varsinaisia tapatur-

mia pääsee syntymään”, Tuokkola kertoo. 

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on hyvän työilmapii-

rin ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta hyvin keskeisessä 

asemassa, ja Westenergyllä panostetaankin monipuolisesti 

henkilöstön koulutukseen ja työilmapiirin kehittämiseen.  

Työtapaturmia

0
Henkilöstön 

sairauspoissaolo 

2,2 %

Turvallisuus- 
havaintoja 

193

Jokaiselle työntekijälle laaditaan tavoitekeskustelun pohjalta 

henkilökohtainen koulutussuunnitelma, jossa yhtiön tarpeet 

ja ne alueet, joilla työntekijä haluaisi kehittyä ja syventää 

osaamistaan, nivoutuvat yhteen. Hyvän yhteishengen yl-

läpitämiseksi järjestetään vuosittain erilaisia tapahtumia ja 

tempauksia TyKy-päivien merkeissä. Viime vuonna henki-

löstö pääsi kisailemaan leikkimielisesti ekoammunnan ja eri-

laisten näppäryystehtävien parissa Reinon Tuvalla Kurikas-

sa. Westenergyn laitokselta löytyy myös kuntosali, joka on 

työntekijöiden vapaassa käytössä.

Westenergy oli mukana Vaasan Vuoden Työnantaja 2019 

-kilpailussa, johon osallistuminen tapahtui työntekijöiden 

ilmoitusten perusteella. Westenergy sijoittui kilpailussa hie-

nosti finaaliin. 

Turvallisuus-
havainnot johtavat 
usein konkreettisiin  

parannuksiin ja 
muutostöihin. 

Henkilöstön  
koulutukseen ja  

työilmapiirin  
kehittämiseen  

panostetaan monin  
tavoin. 

Lue lisää sähköisestä vuosikertomuksesta, 
miten Westenergy edistää työturvallisuutta.  
2019.WESTENERGY.FI
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Metallituotteet

Kierrätettävä jäte

Uusiotuotteet

Betonituotteet

MineraaliainesErottelu & prosessointi

Maanrakennus

Westenergy osana 
kiertotaloutta

Hyötysuhde

90,6 %

Henkilöstö

35

Sähkö

113
GWh

Jäte energia-
hyötykäyttöön

195 590 t

Hyödynnetty jäte

189 638 t

Käyttöaika

8 187 h

Kaukolämpö

379
GWh

Tuhka

30 834 t

3 232 t
Metalli

378 t



YMPÄRISTÖ

Teemme työtä puhtaamman ja 
kestävämmän maailman puolesta.



Lue lisää tuhkan hyötykäytöstä sähköisestä 
vuosikertomuksestamme osoitteesta 
2019.WESTENERGY.FI

Lisää tietoa savukaasupesurin toiminnasta ja lauhdevedestä löydät  
sähköisestä vuosikertomuksestamme osoitteesta  
2019.WESTENERGY.FI Kuva: Mirkku Merimaa / Suomen Erityisjäte Oy.

YMPÄRISTÖ
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Päästöjen ja jätelaadun  
tarkkailu ovat keskeinen osa 

ympäristötoimintaa 

Ympäristöluvan määräysten noudattaminen on yhtiön toi-

minnan lähtökohta. ”Luvassa on paljon linjauksia esimerkiksi 

polttoaineen, päästöjen ja jäännöstuotteiden tarkkailun sekä 

lähialueen ympäristön tilan seurannan suhteen, ja työssäni 

keskityn pitkälti näihin asioihin”, kertoo Westenergyn ympä-

ristöpäällikkö Tanja Västi. 

Koska laitoksessa hyödynnetään syntypaikkalajiteltua yh-

dyskuntajätettä, jonka koostumus vaihtelee hyvin paljon 

verrattuna muihin energiantuotannossa käytettäviin poltto-

aineisiin, laadun tarkkailu on erityisen tärkeää. ”Tavoitteem-

me on tarkastaa vuosittain 100 kuormaa. Tämä edustaa hy-

vin pientä osaa laitokselle saapuvista kuormista, mutta antaa 

meille tärkeää tietoa lajittelun toimivuudesta.  Tarkastukset 

ovat osoittaneet, että metallin ja vaarallisen jätteen osuus on 

ollut vuosien saatossa samansuuntainen mutta rakennus- ja 

purkujätteen osuus on ollut nousussa vuonna 2016 voimaan 

astuneen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon jälkeen. 

Rakennus- ja purkujäte ei sovellu kierrätykseen, joten se pää-

tyy valitettavan usein jäte-energialaitoksille. Se ei kuitenkaan 

sovellu myöskään energiahyötykäyttöön, sillä eristevilla, be-

toni ja tiilet eivät yksinkertaisesti pala ja PVC-muovi ja kipsi 

muuttuvat prosessissa happamiksi epäpuhtauksiksi”, Västi 

selittää. 

Happamat epäpuhtaudet eli kloridit ja rikkiyhdisteet pysty-

tään puhdistamaan tehokkaasti savukaasuista uuden savu-

kaasupesurin avulla, mutta ne aiheuttavat pitkässä juoksussa 

korroosiota kattilaputkistoissa, joiden vaihtaminen on kallista 

ja aikaa vievää puuhaa. Lisäksi riskinä on, että vääränlainen 

polttoaine heikentää tuhkan hyötykäyttökelpoisuutta. Näin 

ollen polttoaineen laaduntarkkailu on jatkossakin tärkeää.

Pesurin käyttöönoton taustalla oli tieto tiukentuvista pääs-

tönormeista. Pesuri otettiinkin käyttöön juuri oikeaan aikaan, 

sillä jätteen energiahyödyntämisen BREF-asiakirja (Referen-

ce Document on Best Available Techniques) valmistui viime 

vuoden lopulla. Asiakirjassa määritellään parhaat käytännöt 

ja savukaasupäästöjen raja-arvot jätteen energiahyödyntä-

misen osalta EU-maissa. Juuri happamien epäpuhtauksien 

TUHKASTA VALMISTUU MAANRAKENNUS- 
MATERIAALIA JA BETONITUOTTEITA
Westenergyn laitoksessa muodostuu vuosittain noin 30 000 

–35 000 tonnia tuhkaa ja metalleja, jotka hyödynnetään  

lähes 100-prosenttisesti. Tuhka käytetään betonituotteiden 

ja maanrakennuksen raaka-aineina Lakeuden Etappi Oy:n ja 

Suomen Erityisjäte Oy:n toimesta, ja tuhkasta eroteltu metalli 

kierrätetään. 

osalta päästörajat tiukentuvat lähitulevaisuudessa, mutta 

asiakirja sisältää myös uusia määräyksiä esimerkiksi uusien 

päästökomponenttien mittauksen ja mittauslaitteiden toimi-

vuuden suhteen. ”Toimimme alalla, johon kohdistuu verrattain 

tiukat ympäristömääräykset. Noudatamme toiminnassamme 

alan ympäristömääräyksiä ja pyrimme optimoimaan laitoksen 

toimintaa siten, että sen vaikutukset ympäristöön ovat mah-

dollisimman vähäiset. Vuonna 2020 pyrimme selvittämään, 

miten hiilidioksidin talteenotto olisi järkevintä toteuttaa Wes-

tenergyn tapauksessa”, Västi kertoo.

Pyrimme  
optimoimaan laitoksen 
toimintaa siten, että sen 
vaikutukset ympäristöön 

ovat mahdollisimman 
vähäiset. 

Jätelaadun tarkastukset 
antavat tärkeää tietoa  

lajittelun toimivuudesta.
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HFCONOxSO2HClTOCHiukkaset

Ympäristöluvan raja-arvo 
epäpuhtauksien pitoisuuksille 

Epäpuhtauspitoisuus

Toteutuma v. 2019

Ympäristöluvan raja-arvo

0,24

Savukaasun pitoisuudet mg/Nm3 Hiukkaset mg/Nm3

Toteutuma v. 2019

Ympäristöluvan raja-arvo

0,3

Toteutuma v. 2019

Ympäristöluvan raja-arvo

5,42

TOC (orgaanisen hiilen kokonaismäärä) mg/Nm3 HCl (suolahappo) mg/Nm3

Toteutuma v. 2019

Ympäristöluvan raja-arvo

12,02

Toteutuma v. 2019

Ympäristöluvan raja-arvo

161,75

SO2 (rikkidioksidi) mg/Nm3 NOx (typen oksidit) mg/Nm3

Täältä löydät tietoa Westenergyn laitoksen päästömittausten tuloksista vuodelta 2019. 

Toteutuma v. 2019

Ympäristöluvan raja-arvo

0,00

Toteutuma v. 2019

Ympäristöluvan raja-arvo

8,77

CO (hiilimonoksidi) mg/Nm3 HF (vetyfluoridi) mg/Nm3
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Toteutuma v. 2019

Ympäristöluvan raja-arvo

0,19

NH3 (ammoniakki) mg/Nm3 Hg (elohopea) µg/Nm3

Huom! 

1 mg = 1 milligramma = gramman tuhannesosa eli 0,001 grammaa

Lisää tietoa päästömittausten tuloksista ja  
kemikaalikulutuksesta löydät osoitteesta  
2019.WESTENERGY.FI

1 µg = 1 mikrogramma =  

gramman miljoonasosa eli 0,000001 grammaa



Otamme vastaan vuosittain tuhansia vierailijoita, joille kerromme yhtiön ja laitoksen 
toiminnan lisäksi laajemmin kiertotaloudesta, energian tuotannosta sekä energia-

hyödyntämisen roolista yhteiskunnassa.

YHTEISÖLLISYYS
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Aktiivista viestintää  
kiertotaloudesta ja  

energiahyödyntämisestä

Westenergy on kiertotalousyritys, joka toimii linkkinä kunnal-

lisen jätehuollon ja energiasektorin välillä. Molemmat alat ovat 

muuttuneet hurjasti erityisesti viime vuosikymmenen aikana, 

ja Westenergy pyrkii viestimään tästä kehityksestä aktiivi-

sesti laajan toiminta-alueensa asukkaille. ”Otamme vastaan 

vuosittain tuhansia vierailijoita, joille kerromme yhtiön ja lai-

toksen toiminnan lisäksi laajemmin kiertotaloudesta, energian 

tuotannosta sekä energiahyödyntämisen roolista yhteiskun-

nassa. Suuri osa Wes-

tenergyllä vierailevista 

ryhmistä on koululaisia 

ja opiskelijoita, ja tu-

tustumiskäynti onkin 

muodostunut monissa 

toiminta-alueen oppi-

laitoksissa keskeiseksi 

osaksi ympäristö- ja energiakasvatusta. Tutustumiskäynti on 

tehokas tapa oppia ymmärtämään, mistä sähkö ja kaukoläm-

pö ovat oikeastaan peräisin, ja mitä omille roskille tapahtuu”, 

kertoo Westenergyn tiedottaja Sanna Hautamaa, joka ot-

taa vastaan suurimman osan vierailuryhmistä. Viime vuonna 

Westenergyn toimintaan kävi tutustumassa noin 2 500 kiin-

nostunutta kävijää. 

Vierailut laitoksessa ovat keskeinen osa yhtiön viestintää, 

mutta sidosryhmille viestitään myös monin muin tavoin. 

”Tiedotamme aktiivisesti yhtiön tapahtumista ja ajankohtai-

sista asioista ja tapaamme toiminta-alueen asukkaita erilai-

silla messuilla ja tapahtumissa. Tiedottajamme Sanna tuot-

taa mielenkiintoista sisältöä sosiaalisen median kanaviin, ja 

olemmekin saaneet somessa jatkuvasti lisää seuraajia. Viime 

vuonna osallistuimme esimerkiksi Vaasan ammattikorkea-

koululla järjestetylle 

k iertotalousvi ikol le , 

EnergyWeekin kier-

totalousseminaari in 

ja Vaasan yliopiston 

EnergyDayhyn, joka 

on alueen yritysten ja 

opiskelijoiden kohtaa-

mispaikka. Viime vuonna aloitimme myös työn yhtiön graa-

fisen ilmeen uudistamiseksi, joten esimerkiksi kotisivumme 

ovat uudistuneet täysin. Aktiivinen ja ajankohtainen viestintä 

on ollut keskeinen osa Westenergyn toimintaa yhtiön perus-

tamisesta alkaen”, kertoo laatu- ja viestintävastaavana Wes-

tenergyllä työskentelevä Riina Kivikangas. 

Tärkeä osa yhteisöllisyystoimintaamme on yhteistyö opis-

kelijoiden kanssa. ”Tarjoamme kesätyömahdollisuuksia tuo-

tannossa, kunnossapidossa ja hallinnollisissa tehtävissä, ja 

opiskelijat ovat työskennelleet myös vierailuvastaavina ja 

esitelleet yhtiön toimintaa vierailuryhmille. Erityisesti kiireisi-

nä vierailukuukausina vierailuvastaavista on meille suuri apu, 

ja samalla opiskelijat saavat arvokasta esiintymiskokemus-

ta ja oppivat luonnollisesti paljon kiertotaloudesta ja ener-

gia-asioista”, Kivikangas kertoo. Westenergy on tarjonnut 

kesätyömahdollisuuksia myös nuorille. Viime vuonna pal-

kattiin kolme 16-vuotiasta nuorta hoitamaan laitoksen laajoja 

piha-alueita.

Westenergylle on vuosittain laadittu myös eri aiheita käsitte-

leviä lopputöitä. Viime vuonna valmistuneessa lopputyössä 

pureuduttiin laitoksen tehonkorotuksen haasteisiin ja mah-

dollisuuksiin. 

Tutustu Westenergylle laadittuihin  
lopputöihin osoitteessa  
WESTENERGY.FI/URAPOLKU

Westenergylle on  
vuosittain laadittu eri 

aiheita käsitteleviä  
lopputöitä. 

Tutustumiskäynti Westenergyllä 
on monissa oppilaitoksissa  
keskeinen osa energia- ja 

ympäristökasvatusta.



Hyvä käytettävyys ja onnistuneesti läpiviedyt investoinnit sekä huoltoseisokki  
takasivat myös taloudellisesti arvioitua paremman tuloksen.

TOIMINTAKERTOMUS
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Westenergy Oy Ab on merkitty kaupparekisteriin 1.1.2008. 

Yhtiön kaupparekisterinumero on 2165379 – 9 ja kotipaikka 

on Mustasaari. Yhtiön omistavat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden 

Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, 

Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy. Kulunut tilikausi oli yhtiön 

yhdestoista. Westenergyn päätoimiala on jätteenpolttolai-

toksen ylläpitäminen. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella 

eikä jaa osinkoja. 

Yhtiö on rakennuttanut kierrätyskelvottoman yhdyskuntajät-

teen energiahyödyntämiseen ja jalostamiseen erikoistuneen 

laitoksen omistamalleen tontille Mustasaaren Koivulahdes-

sa ja myy osakkailleen palvelua omakustannusperiaatteella. 

Laitoksen tuottama energia jalostetaan yhteistyökumppanin 

Vaasan Sähkö Oy:n omistamassa laitekokonaisuudessa säh-

köksi ja kaukolämmöksi. Laitos valmistui ja otettiin käyttöön 

elokuussa 2012. 

Vuosi 2019 oli haasteellinen vuosi Westenergylle. Kuluneen 

vuoden aikana yritys toteutti erittäin mittavat investoinnit 

ja muutostyöt. Tästä huolimatta laitoksella pystyttiin hyö-

dyntämään jätettä lähes yhtä paljon kuin edellisen vuoden 

aikana. Laitoksen käyttöaste oli hyvä, vaikka jäikin hieman 

edellisestä vuodesta. Hyvä käytettävyys ja onnistuneesti lä-

piviedyt investoinnit sekä huoltoseisokki takasivat myös ta-

loudellisesti arvioitua paremman tuloksen. Liikevaihto kasvoi 

hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän edesauttoivat 

erityisesti kasvaneet jätetoimitukset sekä investointien myö-

tä kasvanut kaukolämmön toimitusmäärä. Jätetoimitusten ja 

kaukolämpötoimitusten arvo ylittikin odotukset. Sähkön hinta 

oli pettymys kuluneen vuoden aikana ja vaikka toimitusmää-

rä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, sähkötoimitusten 

arvo pieneni aavistuksen edelliseen vuoteen verrattuna. Poh-

jakuonan ja siitä erotellun metallin myynti ylittivät arvioidun, 

mutta jäivät hieman edellisestä vuodesta. Sivun alaosassa 

olevassa taulukossa on esitetty oleelliset tunnusluvut.

Pohjakuonaa käsiteltiin vuoden 2019 aikana hieman vä-

hemmän kuin edellisenä vuonna. Kehitystyö pohjakuonan 

jatkojalostamisen osalta on kehittynyt hyvään suuntaan yh-

teistyökumppaneidemme Lakeuden Etappi Oy:n ja Suomen 

Erityisjäte Oy:n kanssa.  Pohjakuonan käsittely sekä siihen 

liittyvät toimintamallit ovat edelleen tehostuneet ja siihen liit-

tyviä kustannuksia on jälleen saatu pienemmiksi.  Ylläpitokus-

tannukset ylittivät arvioidun ja ne olivat myös korkeammat 

kuin edellisen vuoden aikana lähinnä vuosihuoltoseisokissa 

tehtyjen mittavien kunnostustöiden takia. Westenergyllä oli 

tänä vuonna noin kolmen viikon mittainen vuosihuolto- ja 

investointiseisokki, jonka aikana toteutettiin erittäin mittava 

määrä huolto-, korjaus- ja uudistustöitä sekä investointeja. 

Kemikaalikustannukset olivat hyvin suunnitellun mukaiset. 

Kaikkiaan Westenergyn muuttuvat kustannukset olivat sel-

västi edellisvuotta pienemmät ja kokonaisuutena hyvin arvi-

oidun mukaiset.

Tilikauden 2019 aikana tehtyjen investointien kokonais-

määrä oli yhteensä 6.274.563 euroa. Merkittävin vuoden 

aikana toteutettu investointi oli savukaasupesuri-investointi. 

Investoinnilla pyritään vastaamaan yhä tiukentuviin ympä-

ristönormeihin savukaasujen puhdistuksessa, mutta inves-

tointi tehostaa myös laitoksen energiatehokkuutta. Inves-

toinnin ansiosta laitos pystyy vastaamaan loppuvuodesta 

2019 EU:n BREF-asiakirjassa määriteltyihin savukaasujen 

Toimintakertomus  
1.1. – 31.12.2019 

YHTIÖN TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 2019 2018 2017 2016 2015
Liikevaihto, meur 16,1 15,9 18,9 16,8 18,3

Poltettu jätemäärä, tonnia 189 638 190 679 188 208 163 118 168 355

Käyntiaste, % 93,5 95,5 94,9 82,1 85,1

puhdistusvaatimuksiin entistä tehokkaammin. Samalla sa-

vukaasujen sisältämä lämpöenergia voidaan hyödyntää ja 

Westenergyn kaukolämpöteho nousee edelleen n. 20 %. 

Näin Westenergyn rooli Vaasan alueen kaukolämmöntuo-

tannossa kasvaa entisestään. Muita merkittäviä investointeja 

olivat mm. primääri-ilmajärjestelmän kapasiteetin nosto, kuo-

nansammuttajien sulkuluukut, pussisuotimien kuljettimien ja 

oheislaitteiden uusinta, reduktio- ja varoventtiilin uusinnat ja 

glykolilämmönvaihtimen uusinta. 

Yhtiön kassatilanne on edelleen hyvä. Yhtiö sai kuluneen 

vuoden aikana uutta pääomaa suunnatuilla osakeanneilla. 

Yhtiön uudeksi merkittäväksi omistajaksi tuli Loimi-Hämeen 

jätehuolto Oy ja yhtiön aikaisemmat omistajat Oy Botniarosk 

Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy ja Vestia Oy hankki-

vat lisää yhtiön osakkeita. Osa hankitusta pääomasta kirjattiin 

sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Yhtiö on suojannut 

lähes 100 % pitkäaikaisesta vieraasta pääomastaan rahoitu-

sinstrumenttien avulla rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien epä-

suotuisten muutosten vaikutukselta ja pyrkii siten pienentä-

mään yhtiön tuloksen vaihtelua ja taloudellista riskiä. 

Westenergy on täsmentänyt strategiaansa kuluneen vuo-

den aikana. Yrityksen strategian määrittelee pitkälti EU:n ja 

Suomen tavoitteet ilmasto- ja kiertotalouskysymyksissä. 

Westenergy tekee ja hakee tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä 

omistajayhtiöidensä ja muiden mahdollisten yhteistyöpart-

nereiden kanssa. Westenergy on ollut alan edelläkävijä mää-

ritellessään alalle omaa Green Deal -pakettia. Westenergy 

on vahvasti tukemassa kiertotalousajatteluun sekä ilmasto-

kysymyksiin pohjautuvia selvitys- ja tutkimushankkeita. Yri-

tys on tehnyt tiivistä yhteistyötä edellä mainittujen alueiden 

osalta Vaasan Yliopiston ja VEBICin kanssa. Strategiatyöhön 

pohjautuen on tilikauden aikana käynnistetty useampi kehi-

tyshanke, jotka liittyvät mm. hiilidioksidin talteenottoon, bio-

polttoaineiden tehokkaampaan hyödyntämiseen, hyödyntä-

miskelvottomien jätejakeiden jalostamiseen energiaksi sekä 

muiksi materiaaleiksi, mahdolliseen lisäkapasiteetin selvittä-

miseen sekä kiertotalouden tiekartan ja ekosysteemin raken-

tamiseen jäte-energia-alalle. Yhtiö on ollut myös aktiivisesti 

mukana kehittämässä paikallista kiertotalousaluetta yhdes-

sä Mustasaaren kunnan, Vaasanseudun Kehitys Oy:n ja Ab 

Stormossen Oy:n kanssa. 

Westenergy Oy Ab sitoutuu noudattamaan määrittelemään-

sä laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuuspoli-

tiikkaa. Sertifioitujen järjestelmien avulla Westenergy Oy Ab 

pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintansa kokonaisvaltaista 

laatua ja kustannustehokkuutta. Työterveys- ja työturvalli-

suusjärjestelmän avulla hallitaan tunnistettuja riskejä hen-

kilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä 

parannetaan työturvallisuus- ja työterveystoiminnan tasoa.  

Ympäristöjärjestelmässä määritellyillä toimenpiteillä ja ohjel-

milla Westenergy Oy Ab pyrkii hallitsemaan ympäristöriskit. 

Westenergy Oy Ab raportoi sidosryhmille laatu-, ympäristö- 

sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä 

pääasiassa vuosikertomuksessa. Westenergyn johtamis-

järjestelmä, joka vastaa laatu- (ISO 9001:2015), ympäristö- 

(ISO 14001:2015) sekä uudistetun työturvallisuus- ja työter-

veysstandardin (ISO 45001:2018) mukaisia vaatimuksia, on 

arvioitu vuoden 2019 aikana ulkopuolisen riippumattoman 

arvioijan toimesta.

 

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden alussa 30 henkilöä, ja ti-

likauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 32 henkilöä. Kes-

kimäärin yhtiön palveluksessa vuoden aikana oli 35 henki-

löä. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2019 olivat 

2.266.380 euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty henki-

löstöön liittyviä tunnuslukuja.

HENKILÖSTÖÖN LIITTYVIÄ TUNNUSLUKUJA 2019 2018 2017 2016 2015

Yhtiön palveluksessa 1.1., hlöä 30 30 34 31 32

Yhtiön palveluksessa 31.12., hlöä 33 32 32 34 30

Yhtiön palveluksessa keskimäärin, hlöä 35 36 37 35 34

Palkat ja palkkiot, M € 2,27 2,22 2,25 2,16 2,04

Sairaspoissaolot, % kokonaistyöajasta (* 2,20 2,11 2,98 3,54 3,18

Työapaturmia, kpl/a 0 0 0 0 4

*) Sisältää sairaspoissaolot, lapsen sairaudesta aiheutuneet poissaolot, työtapaturmasta ja vapaa-ajantapaturmasta aiheutuneet poissaolot
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Yhtiön hallitukseen ovat päättyneellä toimintakaudella kuu-

luneet Heikki Halla-aho (puheenjohtaja), Paavo Eloniemi 

(varapuheenjohtaja), Ragnvald Blomfeldt, Paavo Hankonen, 

Jouko Huumarkangas, Ari Perälä, Harri Virtanen ja Gunbritt 

Tallbäck (varsinaiset jäsenet). Hallitus on kokoontunut yh-

teensä kymmenen kertaa kuluneella tilikaudella. Yhtiön toi-

mitusjohtajana on toiminut Olli Alhoniemi. Yhtiön varsinaise-

na tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young 

Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, KHT.

Westenergy Oy Ab ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy saivat 

tilikauden aikana päätökseen neuvottelut omistusjärjestelyis-

tä, joiden myötä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:stä tuli mer-

kittävä omistaja yhtiöön. Myös nykyisten omistajayhtiöiden 

kanssa saatiin neuvottelut valmiiksi omistusosuuksien muu-

toksista. Yhtiön aikaisemmat omistajat Oy Botniarosk Ab, 

Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy ja Vestia Oy hankkivat 

lisää yhtiön osakkeita. 

Yhtiökokous, joka pidettiin 7.6.2019, päätti laskea liikkeeseen 

3.903.873 uutta osaketta, joiden merkintähinta oli 2 euroa/

osake. Osakeanti suunnattiin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:l-

le, Oy Botniarosk Ab:lle, Lakeuden Etappi Oy:lle, Millespakka 

Oy:lle ja Vestia Oy:lle. Osakeannin suuntaamiseen oli osa-

keyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava ta-

loudellinen syy, koska sen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön 

taloudellista asemaa sekä taata riittävä raaka-aineiden saanti. 

Osakkeiden merkintäaika oli 6.–18.11.2019, ja ne merkittiin ja 

maksettiin 18.11.2019 mennessä. Merkintähinnasta kirjattiin 

osakepääomaan 1 euro/osake ja loppuosa (3.903.873 euroa) 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön uudet 

osakkeet ja uusi pääoma on rekisteröity 11.12.2019. 

Omistusjärjestelyillä vahvistetaan Westenergy Oy Ab:n 

omistuspohjaa, mikä takaa pitkälle tulevaisuuteen riittävät 

jätetoimitukset ja siten Westenergy pystyy tarjoamaan kus-

tannustehokkaan palvelun omistajilleen. Westenergyn ny-

kyiset omistajayhtiöt ovat hankkineet energiahyödynnettä-

vää kierrätyskelvotonta jätettä sopimusteitse tähän asti myös 

omien toiminta-alueidensa ulkopuolelta.

Omistusjärjestelyiden myötä myös osakkaiden ja yhtiön kes-

kinäistä toimintaa ohjaavat osakas- ja toimitussopimukset 

päivitettiin. Omistusosuus on edelleen suoraan verrannolli-

nen kunkin yhtiön toimituskiintiöihin. Yhtiön yhtiöjärjestys on 

päivitetty ja uudet osakkeet merkitty osakerekisteriin.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 18.12.2019. 

Yhtiön hallitus pyysi eroa 31.12.2019 ja ylimääräisessä yh-

tiökokouksessa valittiin uusi hallitus, jonka toimikausi alkoi 

1.1.2020. Hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen uu-

det jäsenet ovat Paavo Eloniemi (puheenjohtaja), Ragnvald 

Blomfeldt (varapuheenjohtaja), Paavo Hankonen, Jouko 

Huumarkangas, Teuvo Suominen ja Harri Virtanen (varsinai-

set jäsenet). Yhtiön uusi hallitus on rekisteröity 29.1.2020.     

OSAKKEET JA OMISTUSSUHTEET MUUTOSTEN JÄLKEEN

Yhtiö Osakkeet Omistusosuus %

Oy Botniarosk Ab 1 050 000 6,60 %

Millespakka Oy 600 000 3,77 %

Vestia Oy 3 100 000 19,49 %

Lakeuden Etappi Oy 4 200 000 26,41 %

Ab Stormossen Oy 3 953 873 24,86 %

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 3 000 000 18,86 %

Uusi osakepääoma 15 903 873 100,00 %

Seuraavassa taulukossa on esitetty Westenergy Oy Ab:n omistajat ja niiden hallussa oleva osakkeiden määrä 
sekä omistusosuus yhtiössä.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita oleellisia  

tapahtumia. 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 15.903.873 euroa tili-

kauden lopussa. Yhtiössä on 15.903.873 osaketta. Osakkei-

ta koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan 

muilla osakkeenomistajilla on ensisijainen lunastusoikeus ja 

yhtiöllä itsellään toissijainen, jos osake vaihtaa omistajaa ny-

kyisten omistajien ulkopuolelle.

Omakustannusperiaatteen vuoksi tunnuslukuja ei ole tarkoi-

tuksenmukaista verrata voittoa tavoitteleviin yrityksiin liike-

toiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen analysoimiseksi.  

Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. Hallitus esit-

tää, että tilikauden tappio -4.173,61 euroa siirretään voitto-/ 

tappiotilille yhtiön omaan pääomaan. 

Vaasassa 2.4.2020 

Westenergy Oy Ab, Hallitus
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Rahayksikkö EURO 1.1.2019 - 31.12.2019 1.1.2018 - 31.12.2018
LIIKEVAIHTO 16 062 679,32 15 908 304,24
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

 Ostot tilikauden aikana -3 575 319,93 -4 900 498,19
 Varastojen lisäys / vähennys -42 008,94 -218 577,90
Ulkopuoliset palvelut -1 949 238,12 -1 309 786,53
Materiaalit ja palvelut yhteensä -5 566 566,99 -6 428 862,62

Henkilöstökulut
 Palkat ja palkkiot -2 266 380,41 -2 224 827,68
 Henkilösivukulut

  Eläkekulut -382 792,89 -402 370,14
  Muut henkilösivukulut -49 599,50 -43 885,37
Henkilöstökulut yhteensä -2 698 772,80 -2 671 083,19

Poistot ja arvonalentumiset
 Suunnitelman mukaiset poistot -6 549 305,27 -6 492 276,64
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -6 549 305,27 -6 492 276,64

Liiketoiminnan muut kulut -1 729 022,44 -1 744 464,47
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -480 988,18 -1 428 382,68
Rahoitustuotot ja -kulut
 Muut korko- ja rahoitustuotot 83,50 5,69
 Korkokulut ja muut rahoituskulut -950 362,06 -1 078 698,31
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -950 278,56 -1 078 692,62
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 431 266,74 -2 507 075,30
Tilinpäätössiirrot
 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 1 427 093,13 2 527 093,13
Tilinpäätössiirrot yhteensä 1 427 093,13 2 527 093,13
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -4 173,61 20 017,83

Tulos
Rahayksikkö EURO 31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA
 PYSYVÄT VASTAAVAT
 Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 179 662,77 97 249,95
  Muut aineettomat hyödykkeet 3 412 027,08 5 118 040,69

  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 3 591 689,85 5 215 290,64

 Aineelliset hyödykkeet
  Maa- ja vesialueet

    Omistetut 711 581,18 711 581,18
  Rakennukset ja rakennelmat

    Omistetut 24 324 820,36 25 405 000,92
  Koneet ja kalusto 40 625 785,61 38 286 808,82

  Muut aineelliset hyödykkeet 103 122,24 13 060,00

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 65 765 309,39 64 416 450,92
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 69 356 999,24 69 631 741,56

 VAIHTUVAT VASTAAVAT
 Vaihto-omaisuus
  Aineet ja tarvikkeet 1 549 703,98 1 591 712,92
  Vaihto-omaisuus yhteensä 1 549 703,98 1 591 712,92

 Saamiset
  Lyhytaikaiset

   Myyntisaamiset 1 388 723,16 895 656,38
   Laskennalliset verosaamiset 362 866,80 342 535,00
   Muut saamiset 324 425,45 51 167,82
   Siirtosaamiset 38 566,85 49 416,44
   Lyhytaikaiset yhteensä 2 114 582,26 1 338 775,64

 Rahat ja pankkisaamiset 3 360 448,58 5 085 720,16
 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 024 734,82 8 016 208,72
 VASTAAVAA YHTEENSÄ 76 381 734,06 77 647 950,28

Tase
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Rahayksikkö EURO 31.12.2019 31.12.2018
VASTATTAVAA
 OMA PÄÄOMA
 Osakepääoma 15 903 873,00 12 000 000,00

 Muut rahastot
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 903 873,00 0,00
  Käyvän arvon rahasto -1 451 467,20 -1 370 140,00
  Muut rahastot yhteensä 2 452 405,80 -1 370 140,00
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -24 359,22 -44 377,05
 Tilikauden voitto (tappio) -4 173,61 20 017,83
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 327 745,97 10 605 500,78
 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
  Poistoero 1 795 628,85 3 222 721,98
 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 1 795 628,85 3 222 721,98

 VIERAS PÄÄOMA
 Pitkäaikainen
  Lainat  rahoituslaitoksilta 45 000 000,00 52 000 000,00
 Pitkäaikainen yhteensä 45 000 000,00 52 000 000,00
 Lyhytaikainen
  Lainat rahoituslaitoksilta 7 000 000,00 7 000 000,00
  Saadut ennakot 250 515,60 115 620,00
  Ostovelat 1 589 008,97 1 700 720,27
  Muut velat 69 625,07 69 252,59
  Siirtovelat 2 349 209,60 2 934 134,66
  Lyhytaikainen yhteensä 11 258 359,24 11 819 727,52
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 56 258 359,24 63 819 727,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 76 381 734,06 77 647 950,28

Tase
Rahayksikkö EURO 31.12.2019 31.12.2018
 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 431 266,74 -2 507 075,30
Oikaisut:

 Suunnitelman mukaiset poistot 6 549 305,27 6 492 276,64
 Rahoitustuotot ja -kulut 950 278,56 1 078 692,62
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 068 317,09 5 063 893,96

Käyttöpääoman muutos:
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -775 806,62 -159 785,16
 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 42 008,94 218 577,90
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -561 368,28 -555 892,13
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 773 151,13 4 566 794,57

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul. -950 362,06 -1 078 698,31
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 83,50 5,69
Rahavirta ennen poikkeuksellisia eriä 3 822 872,57 3 488 101,95
 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 3 822 872,57 3 488 101,95

 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -6 274 562,95 -252 485,17
 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -6 274 562,95 -252 485,17

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:
Maksullinen oman pääoman lisäys 7 807 746,00 0,00
 Käyvän arvon rahaston muutos -81 327,20 129 183,20
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -7 000 000,00 -1 000 000,00
 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 726 418,80 -870 816,80

 RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS(+)/VÄHENNYS(-) -1 725 271,58 2 364 799,98
 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA 5 085 720,16 2 720 920,18
 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 3 360 448,58 5 085 720,16

Rahoituslaskelma
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HYÖDYKERYHMÄ arvioitu pitoaika vuotta poistomenetelmä
Aineettomat oikeudet 5 tasapoisto

Muut aineettomat hyödykkeet 10 tasapoisto

Rakennus 40 tasapoisto

Koneet ja kalusto, tuotannon koneet ja laitteet 5-20 tasapoisto

31.12.2019 31.12.2018
Aktivoitu tilikaudella 0,00 0,00
Aktivoituja korkomenoja yhteensä 4 187 014,14 4 187 014,14
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 2 930 909,87 2 512 208,46
Tilikauden poistot 418 701,41 418 701,41
Kertyneet poistot 3 349 611,28 2 930 909,87
Poistamatta 837 402,86 1 256 104,27

Liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Noudatetut säännökset
Tilinpäätös on laadittu pienyrityssäännöstä noudattaen (PMA 2 ja 3 lukujen mukaisesti).

Johdannaiset
Yhtiö on solminut korkojohdannaissopimuksen korkotason hallitsemiseksi. Korkojohdannaisiin sovelletaan suojauslaskentaa. 

Suojausinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa. Realisoimattomat arvonmuutokset kir-

jataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Käyvästä arvosta on huomioitu laskennalliset verosaamiset. 

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT
Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa.

Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan ja käyttöomaisuusprojektiin liittyvään kiinteään hankintamenoonsa.

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankinatameno poistetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunni-

telma on määritetty taloudellisen käyttöajan perusteella.

Muilta osin tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pienyritysten tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamiset oletta-

maperiaatteita ja -menetelmiä. 

ARVIOIDUT SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET JA NIIDEN MUUTOKSET:

AKTIVOIDUT KORKOMENOT
 

Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erässä aineettomat hyödykkeet on seuraavaa:

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2019 2018
Aineettomat oikeudet
 Hankintameno 1.1. 108 055,50 88 130,50
 Lisäykset 104 930,50 19 925,00
Hankintameno 31.12. 212 986,00 108 055,50
 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 10 805,55 0,00
 Tilikauden poistot 22 517,68 10 805,55
Kertyneet poistot 33 323,23 10 805,55
Kirjanpitoarvo 179 662,77 97 249,95

Muut aineettomat hyödykkeet
 Hankintameno 1.1. 17 060 135,93 17 060 135,93
Hankintameno 31.12. 17 060 135,93 17 060 135,93
 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 11 942 095,24 10 236 081,63
 Tilikauden poistot 1 706 013,61 1 706 013,61
Kertyneet poistot 13 648 108,85 11 942 095,24
Kirjanpitoarvo 3 412 027,08 5 118 040,69

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2019 2018
Maa-alueet
 Hankintameno 1.1. 711 581,18 711 581,18
 Lisäykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 711 581,18 711 581,18

Rakennukset
 Hankintameno 1.1. 32 845 367,33 32 845 367,33
 Lisäykset 96 912,57 0,00
 Vähennykset

Hankintameno 31.12. 32 942 279,90 32 845 367,33
 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 7 440 366,41 6 263 273,28
 Tilikauden poistot 1 177 093,13 1 177 093,13
Kertyneet poistot 8 617 459,54 7 440 366,41
Kirjanpitoarvo 24 324 820,36 25 405 000,92

Koneet ja kalusto KONEET JA KALUSTO
 Hankintameno 1.1. 60 406 420,99 60 173 860,52
 Lisäykset 5 982 657,64 232 560,47
 Vähennykset

Hankintameno 31.12. 66 389 078,63 60 406 420,99
 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 22 119 612,17 18 521 247,52
 Tilikauden poistot 3 643 680,85 3 598 364,65
Kertyneet poistot 25 763 293,02 22 119 612,17
Kirjanpitoarvo 40 625 785,61 38 286 808,82
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OMA PÄÄOMA 31.12.2019 31.12.2018
Sidottu
 Osakepääoma 1.1. 12 000 000,00 12 000 000,00

 Tilikauden muutos 3 903 873,00
 Osakepääoma 31.12. 15 903 873,00 12 000 000,00

 Käyvän arvon rahasto -1 451 467,20  -1 370 140,00

 Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12. 14 452 405,80 10 629 860,00

Vapaa
 Sij. vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 0,00 0,00

 Tilikauden muutos 3 903 873,00 0,00

 Sij. vapaa oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 3 903 873,00 0,00

 Edellisten vuosien voittovarat -24 359,22 -44 377,05

 Osingonjako 0,00 0,00

 Tilikauden voitto/tappio +/- -4 173,61 20 017,83

 Vapaa oma pääoma yhteensä 3 875 340,17 -24 359,22 

Oma pääoma yhteensä 18 327 745,97 10 605 500,78

Osinkoa ei jaeta 31.12.2019

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2019 2018
Muut aineelliset hyödykkeet
 Hankintameno 1.1. 13 060,00 13 060,00

 Lisäykset 90 062,24 0,00

 Vähennykset

Hankintameno 31.12. 103 122,24 13 060,00

 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0,00 0,00

 Tilikauden poistot 0,00 0,00

Kertyneet poistot 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 103 122,24 13 060,00

VIERAAN PÄÄOMAN ERITTELY 2019 2018
Pitkäaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 45 000 000,00 52 000 000,00

Lyhytaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 7 000 000,00 7 000 000,00
 Ostovelat 1 589 008,97 1 700 720,27
 Siirtovelat 2 349 209,60 2 934 134,66
   Muut velat 69 625,07 69 252,59
   Saadut ennakot 250 515,60 115 620,00

Yhteensä 56 258 359,24 63 819 727,52

HENKILÖSTÖKULUT 2019 2018
Tilikauden palkkakulut 2 183 680,41 2 153 827,68

Palkkiot hallituksen jäsenille 82 700,00            71 000,00            

Eläkekulut 382 792,89 402 370,14

Henkilöstösivukulut 49 599,50 43 885,37

Henkilöstökulut yhteensä                            2 698 772,80 2 671 083,19

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 2019 2018
 Korkotulot 83,50 5,69

 Korkokulut -950 362,06 -1 078 698,31

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -950 278,56 -1 078 692,62

SAAMISET 2019 2018
Lyhytaikaiset

 Myyntisaamiset 1 388 723,16 895 656,38

 Muut saamiset 324 425,45 51 167,82

 Siirtosaamiset 38 566,85 49 416,44

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 751 715,46 996 240,64

HENKILÖSTÖ JA TOIMIELINTEN JÄSENET
 

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 35 henkilöä.
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2019 2018

Lainat rahoituslaitoslainat 8 600 000,00 9 300 000,00
2019 2018

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä  
kiinteistöön tai yritykseen

 Rahoituslainat 52 000 000,00 59 000 000,00

Yrityskiinnitys 110 000 000,00 110 000 000,00

Kiinteistökiinnitys 110 000 000,00 110 000 000,00

Lainaehtoihin sisältyy erityisehtoja 

  

Pankkitililimiitti 200 000,00 200 000,00

 josta käytössä 0,00 0,00

Muut vakuudet

 Pankkitakaus 600 000,00 600 000,00

 

Muut vastuut 2019 2018

Leasing 2 667,68 4 001,52

 joista erääntyy vuonna 2020 1 333,84 1 333,84

Arvonlisäveron palautusvastuu  
kiinteistöinvestoinneista

3 410 407,51 3 084 932,66

Päiväkirja, ATK

Pääkirja, ATK

Tasekirja, sidottu

Palkkakirjanpito erillisenä

Handelsbanken pankkitili  tositelaji 20

Ostolaskut   tositelaji 71

Ostolaskut sähköisesti  tositelaji 73

Kassa- ja muistiotositteet  tositelaji 90

Alv-kirjaukset   tositelaji 91

Vyörytystentositelaji  tositelaji 92

VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT TILIKAUDELLA KÄYTETYT TOSITELAJIT 

2019 2018

- 1 814 334,00 - 1 712 675,00

TIEDOT KORKORISKIN SUOJAAMISEKSI TEHDYISTÄ JOHDANNAISSOPIMUKSISTA

Koronvaihtosopimuksen nimellismäärä 24 000 000 euroa, 8.12.2017–8.12.2027, korko 3 kk euribor. Yhtiö saa 3kk euribor- 

korkoa ja maksaa kiinteää korkoa. 

Tällä koronvaihtosopimuksella on suojattu Westenergy Oy:n 26,4 meur laina, joka erääntyy 4 vuoden kuluttua. Lainan ehto-

jen tarkastus on 2020. 

Koronvaihtosopimuksen kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti samoilla periodeilla kuin suojatun lainan korkovirrat 8.12.2027 

saakka. 

Sopimuksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä:

Olli  
Alhoniemi 

toimitusjohtaja

Jouko  
Huumarkangas 

hallituksen jäsen

Alf Ragnvald  
Blomfeldt

hallituksen jäsen

Paavo  
Eloniemi 
hallituksen 

puheenjohtaja

Teuvo  
Suominen 

hallituksen jäsen

Paavo  
Hankonen 

hallituksen jäsen

Harri  
Virtanen 

hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖKSEN OVAT ALLEKIRJOITTANEET

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen on antanut Vaasassa 9.4.2020 Kjell Berts, KHT. 
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Tilintarkastus-
kertomus
Westenergy Oy Ab:n yhtiökokoukselle

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Westenergy Oy Ab:n (y-tunnus 

2165379-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilin-

päätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja 

liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja 

riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati-

mista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-

set vaatimukset.

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatet-

tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintar-

kastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkem-

min kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 

tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden 

Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaises-

ti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme 

täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset vel-

vollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet 

lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan 
velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimi-

sesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 

voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-

nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hal-

litus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 

valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laa-

tia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä 

johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan vel-

vollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja so-

veltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toi-

minnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 

toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan 

toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan 

purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 

vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintar-
kastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko 

tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai vir-

heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilin-

tarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen 

varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, 

että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintar-

kastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 

Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virhees-

tä, 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 kuu-

luu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme am-

matillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai vir-

heestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyy-

den riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskei-

hin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 

lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-

seen 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, väärentä-

mistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai vir-

heellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan 

sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta re-

levantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suun-

nittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilin-

tarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, 

että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen 

valvonnan tehokkuudesta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaat-

teiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpi-

dollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuul-

lisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimi-

tusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perus-

tuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme 

hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella joh-

topäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 

olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi 

antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toi-

mintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista 

epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilin-

tarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävar-

muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 

tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 

mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustu-

vat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennes-

sä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapah-

tumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei 

yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esi-

tettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 

rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen 

perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se 

antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilin-

tarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 

merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mah-

dolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 

tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. 

Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän 

informaation. 

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaa-

tiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisäl-

tyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä 

ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen 

sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen 

tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyk-

sen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti 

virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toi-

mintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien sään-

nösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja ti-

linpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintaker-

tomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellet-

tavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätök-

sen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa 

on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä 

seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Vaasassa 9.4.2020

Ernst & Young Oy

tilintarkastusyhteisö

Kjell Berts

KHT
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