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koska yleinen taloustilanne on jatkanut heikkene-
mistään, on tällaisten lisäarvopalveluidenkin kysyntä 
heikkoa. Yritysmarkkinassa tämä näkyy investointien 
vähyytenä. uusia kuituliittymiä myytiin huomatta-
vasti vähemmän kuin ennen ja it-laitekauppa väheni 
merkittävästi. myös Anvia tV:n kulutuselektroniikan 
myynti on kärsinyt suhdannetilanteesta sekä tekno-
logian muutoksista. tällaisessa tilanteessa yrityksen 
pitää pienentää kustannuksiaan. siksi Anvia vähensi 
henkilöstöä noin 50 henkilötyövuodella ja myös lo-
mautti jonkin verran henkilöstöä mm. verkonraken-
nus- ja suunnittelutoiminnoissa. 

Anvia securin toiminta on kehittynyt mukavasti, kas-
vua kertyi viime vuonna yli 12 %. samalla yhtiön kan-
nattavuus parani merkittävästi. 

toimintavuoden alussa käynnistimme Anvialla pe-
rusteellisen strategiasuunnittelun. siihen panosti 
koko yhtiön johto sekä esimiehet. koko henkilöstö 
pääsi myös tuomaan ideansa esiin. tavoitteena oli 
löytää toisaalta ne liiketoiminnat ja palvelut, joille on 
kysyntää ja joihin Anvian kannattaa panostaa sekä 
toisaalta ne, joista kannattaa luopua, jotta kannatta-
vuus alkaa jälleen parantua. 

tämän työn pohjalta suunnittelimme uuden toimin-
tamallin, prosessit ja organisaation, jotka otettiin 
käyttöön 1.1.2015. uuden toimintamallin kantava 
ajatus on, että organisaatio ja liiketoimintavastuut 
rakentuvat tunnistettujen asiakasryhmien ympärille 
siten, että asiakkaiden useimmin käyttämät proses-
sit saadaan optimoitua ja nopeutettua. samaan ai-

kaan otamme käyttöön uutta toiminnanohjausjärjes-
telmää ja keväällä 2015 pystymme tuomaan uudet 
palveluprosessit kokonaisuudessaan käytäntöön ja 
palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. 

suhdannenäkymät eivät vielä osoita toipumista, jo-
ten toimintaa pitää alkaneenakin vuonna tehostaa ja 
kohdentaa tarkasti, mutta uusi toimintamalli antaa 
edellytykset tehokkaaseen, laadukkaaseen ja nope-
aan palveluun. Asiakaskokemusta pyrimme paran-
tamaan koko henkilöstön koulutuksella, joka tähtää 
strategian mukaiseen, nopeaan, joustavaan ja asi-
akasta lähellä olevaan toimintakulttuuriin. Voidaan 
hyvällä syyllä sanoa, että vuonna 2014 aloitettiin 
täydellinen toimintatapojen ja -kulttuurin muutos. 
se viedään loppuun tämän vuoden aikana.

Nopean laajakaistan saatavuus on suomen korkein 
Pohjanmaan maakunnassa. kuluneen vuoden aika-
na olemmekin verkonrakentamisessa panostaneet 
etelä-Pohjanmaalle, jossa nopea laajakaista on saatu 
noin 8000 uuden kotitalouden saataville. uusia rat-
kaisuja nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentami-
seksi haja-asutusalueelle etsimme yhdessä pohja-
laisten maataloustuottajien kanssa. 

Watson-tv-palvelu laajennettiin valtakunnalliseksi ja 
sen kasvuun on panostettu paljon. Palvelu on saanut 
erilaisia kansallisia ja kansainvälisiäkin tunnustuksia 
edistyksellisyydestään. se on omaksuttu hyvin Anvi-
an omalla toiminta-alueella ja kumppanioperaattorit 
ovat menestyksellisesti myyneet sitä omille asiak-
kailleen. matka merkittäväksi valtakunnalliseksi pal-
veluksi vaatii kuitenkin edelleen paljon resursseja ja 
aikaa. Lisää markkinoita haetaan nyt ruotsista, josta 
Anvia osti helmikuussa 2015 tv-palveluyhtiö AB sap-
pan. 

olemme vuonna 2014 rakentaneet tukevaa pohjaa 
Anvian palvelutasolle, kilpailukyvylle ja kannatta-
vuudelle, ja tästä haluan kiittää kaikkia anvialaisia. 
tästä kehittämistyötä on hyvä jatkaa. erinomaisesta 
yhteistyöstä esitän parhaat kiitokset myös asiakkail-
lemme, omistajille ja kumppaneille. 

Mika Vihervuori

Toimitusjohtajan katsaus

Anvia on vakaa yritys, sillä on vahva pääomarakenne ja se 

tuottaa kuluttajille ja yhteisöille välttämättömiä viestintä-

palveluita. Teleala kehittyy voimakkaasti ja uusi tekniikka 

mahdollistaa uusia ja entistä parempia palveluita. Ala 

onkin voimakkaasti kilpailtu. Kilpailu toimii asiakkaiden 

hyväksi ja hinnat ovat jatkuvassa laskusuunnassa. Uusia 

asiakkaita telepalveluille ilmestyy hyvin vähän, joten 

tulovirtaa on pidettävä yllä myymällä parempia palveluita 

vanhalla hinnalla sekä etsittävä uusia palveluita, joista 

asiakkaat ovat valmiita maksamaan lisää. 
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”Olemme vuonna 2014 

rakentaneet tukevaa pohjaa 

Anvian palvelutasolle, 

kilpailukyvylle ja 

kannattavuudelle.”



6

Vuosi 2014 lyhyesti

Perustan kehittämiselle muodostaa Anvian uusi stra-
tegia, jonka luomiseen ja toimeenpanoon panostettiin 
vuonna 2014 merkittävästi. strategian keskiössä on asi-
akkaiden odotuksiin vastaaminen ja niiden ylittäminen, 
kasvun aikaansaaminen valituissa liiketoiminnoissa uu-
silla palveluilla ja markkina-aluetta laajentamalla sekä 
tehokas työskentely. strategian pohjalta on rakennettu 
uudet prosessit ja organisaatio, jotka osaltaan paranta-
vat Anvian palvelukykyä ja tehokkuutta. 

taloudelliset tunnusluvut

Anvia on jatkanut huomattavia verkkoinvestointeja no-
peiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. kaiken 
kaikkiaan Anvia on investoinut merkittävästi enemmän 
kuin toimiala keskimäärin, 16,2 miljoonaa euroa eli 15 
% liikevaihdosta vuonna 2014. tästä huolimatta yhtiö 
on säilyttänyt hyvän omavaraisuusasteensa. 

Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti laite-
myynnin hidastuminen iCt- ja tV-liiketoiminnoissa. 
tV-liiketoiminnan kuluttajalaitteiden myyntiä ovat 
heikentäneet tV-markkinassa tapahtuneet muutokset, 
kuten netti-tv-palveluiden kasvu ja televisiolaitekan-
nan uusiutuminen. kuluttajien tietoliikenne- ja viestin-
täpalveluissa taloustilanteen epävarmuus on näkynyt 
vähemmän ja on heijastunut lähinnä kuituliittymien 
hankintaan. 

myönteistä on ollut securin liikevaihdon merkittävä 
kasvu ja tuloksen parantuminen.

 2014 2013 2012
Liikevaihto, 1000 € 105 816 108 208 114 812
käyttökate, 1000 €   15 058  17 145  19 578  
Liikevoitto, 1000 € 3 372 6 007 7 832
tilikauden tulos, 1000 € 7 019 9 468 7 454
omavaraisuusaste % 79,8 81,0 80,6
Bruttoinvestoinnit, 1000 € 16 182 16 130 15 934

liittymien määrä 2014 2013 2012
 Puhelinliittymät, kpl 46 100 51 588 60 926
 ktV-palvelut, kpl 80 458 77 623 72 467
 Laajakaistaliittymät, kpl 62 830 62 812 62 575

liiketoiminnat 
             Anvia ICT 2014 2013 2012 
 Liikevaihto, 1000 € 80 840 84 310 88 152
 käyttökate, 1000 € 17 606 17 934 19 255
 Henkilöstön määrä 556 561 563

 Anvia Securi 
 Liikevaihto, 1000 € 17 613 15 707 14 096
 käyttökate, 1000 € 472 0 48
 Henkilöstön määrä 117 108 100

 Anvia TV 
 Liikevaihto, 1000 € 13 788 15 256 18 125
 käyttökate, 1000 € -65 -135 1 236
 Henkilöstön määrä 42 43 39

€

Vuosi 2014 oli Anvialle monella tapaa rakentamisen aikaa. 

Taloudellinen laskusuhdanne ja markkinatilanteen muutok-

set heijastuivat myös Anvialle ja loivat painetta muokata ja 

sopeuttaa yhtiön toimintaa. Vaikka monet vuoden mittaan 

tehdyistä toimenpiteistä näkyvätkin tulosluvuissa vasta 

seuraavana vuonna, käänne kannattavuuden kehityksessä 

positiivisempaan suuntaan oli nähtävissä jo syksyllä. 



7

läSnäolo
 Anvia tuntee asiakkaansa ja asiakas tuntee Anvian. Palveluidensa kautta Anvia on läsnä 

 asiakkaan arjessa joka päivä ja toimii kumppanina asiakkaan parhaaksi. 

erInomAInen ASIAkASkokemuS
 Panostamme asiakkaan tyytyväisyyteen niin palvelutilanteessa kuin Anvian palveluita käytettäessä. 

 Palvelumme ovat helppokäyttöisiä ja vastaavat juuri asiakkaan tarpeisiin. 

pohjAnmAAn johTAVA ICT-ToImITTAjA
 Pohjalaismaakunnissa Anvia tuottaa kokonaisvaltaiset palvelut viestintään, viihtymiseen, 

 tietoliikenteeseen ja turvallisuuteen. Huolehdimme siitä, että tietoyhteiskunta ulottuu aidosti 

 myös maaseudulle. kumppaneidemme kanssa tarjoamme täydellisen palvelukokonaisuuden 

 sekä työhön että vapaa-aikaan. 

lAAjenTumInen kohdenneTuIllA, ylIVerTAISIllA pAlVeluIllA
 Lisää kasvua Anvia hakee kasvattamalla jalansijaansa valtakunnallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. 

 tämä tapahtuu yritysostoin ja uusien palveluiden avulla. kasvun lähteitä ovat erityisesti securi- ja 

 viihdeliiketoiminta sekä ratkaisut teolliseen internetiin sekä etäasiointiin.

kAnnATTAVuuS jA TehokkuS
 Anvia jatkaa toimintansa tehostamista virtaviivaistamalla prosessejaan ja organisaatiotaan sekä 

 keskittymällä ydinliiketoimintoihinsa.

missio

Anvia on suomalainen tieto- ja vies-
tintäteknologian asiantuntija ja suo-
men neljänneksi suurin tietoliiken-
neoperaattori. Anvia on kasvollinen 
kumppani viestintään, viihtymiseen, 
työhön ja turvallisuuteen. 

visio

Anvia on kansallisesti 
merkittävä ja arvostet-
tu edelläkävijä tieto-
verkkoihin perustuvien 
ratkaisujen ja palveluiden 
toimittajana. 

arvomme

Asiakasläheisyys  
Jatkuva kehitys

strategiamme kulmakivet

Strategia
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Anvian suurin ja perinteisin liiketoiminta-alue eli teleliike-
toiminta siirrettiin 1.3.2015 alkaen uuteen yhtiöön Anvia te-
lecom oy. muutoksen jälkeen kaikki Anvian liiketoiminnat 
ovat tytäryhtiöissä ja emoyhtiössä ovat vain liiketoimin-
tojen yhteiset talous- ja hallintotoiminnot. uusi rakenne 
vastaa entistä paremmin konsernin operatiivista toimintaa 
ja tuo läpinäkyvyyttä taloudelliseen raportointiin. telelii-
ketoiminnan merkitystä kuvaa se, että vuonna 2014 se toi 
lähes kaksi kolmannesta koko konsernin liikevaihdosta. se 
on myös tasearvoltaan merkittävä arvokkaan verkko-omai-
suutensa ansiosta.
 

”Toimitamme 
asiakkaillemme 

kokonaispalvelua”, 
Harri Suokko lupaa.

   ”29 %:n käyttökatteellaan Anvia telecom on kannatta-
vimpia kiinteän verkon toimijoista. osana emoyhtiötä sen 
tuloksentekokyky ei ole vain tullut riittävän selvästi esil-
le”, Anvian hallituksen puheenjohtaja Bengt Beijar toteaa. 
”Vaikka yhtiön nimi viittaa telealaan, toimitamme asiak-
kaillemme edelleen samaa kokonaispalvelua kuin ennen-
kin”, sanoo Anvia telecom oy:n toimitusjohtaja Harri suok-
ko. ”omaan verkkoomme pohjautuvien palveluiden lisäksi 
tarjoamme yritys- ja kuluttaja-asiakkaillemme myös Anvian 
muiden liiketoimintojen tuottamia palveluita, kuten it- ja 
viihdepalveluita.”

”Tähyämme 
Watsonin kanssa myös 
ulkomaille”, Mathias 

Norrback kertoo.

”

Watson tuo telkkarin tähän päivään
television katselutottumukset muuttuvat nyt nopealla tah-
dilla. ohjelmia ja elokuvia halutaan katsoa oman aikataulun 
mukaan, silloin kun itselle sopii. olohuoneen televisiokaan 
ei enää riitä, vaan tv-ohjelmia katsotaan eri laitteilla, kuten 
tableteilla ja varsinkin nuoret myös älypuhelimilla. 
 ”tähän muutokseen Watson vastaa tarjoamalla moni-
puolista sisältöä juuri silloin, kun asiakas haluaa sitä kat-
soa”, kertoo Watson Nordic oy:n toimitusjohtaja mathias 
Norrback. ”kuluttajat odottavat tv-palveluilta vapautta ja 
vaivattomuutta, mutta ennen kaikkea hyvää sisältöä. Wat-
sonin myötä omaan kotiinsa saa esimerkiksi oman makuu-
ni-vuokraamon, josta löytyy kaikki suosituimmat kotimaiset 
ja ulkomaiset elokuvat.” 

Watsonin edistyksellinen tallennusmahdollisuus on kerän-
nyt kiitosta asiakkailta. Joustavuutta tuo myös se, että Wat-
sonin saa minkä tahansa operaattorin liittymään. 
 ”Watson on lähtenyt rohkeasti haastamaan alan isot 
toimijat innovatiivisilla ratkaisuilla. osoituksena tästä on 
Watsonin saama julkinen tunnustus, kun suomalaiset me-
dia- ja telecom-alan päättäjät valitsivat Watsonin vuoden 
kehityshankkeeksi”, mathias Norrback kehuu. 
 Anvia tähyää Watsonin kanssa myös ulkomaille. Vuoden 
2015 alussa Anvia osti ruotsalaisen tv-operaattori sappan, 
jonka kanssa on tarkoitus lanseerata Watson ruotsissa. 

Anvia Telecom on kannattavuudeltaan 
kiinteän verkon kärkeä
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Anvia pitää huolen, että pohjalaisilla ihmisillä ja yrityksillä 
on yhteydet kunnossa alueen sisällä ja maailmalle. Anvian 
lähtökohtana on tarjota korkeatasoiset verkkoyhteydet ja 
palvelut kaikkien pohjalaismaakuntien asukkaille ja yrityk-
sille, myös niille jotka asuvat etäällä taajamista. Näin Anvia 
vahvistaa alueen elinkeinoelämän ja asuinympäristön elin-
voimaisuutta. 
 Anvia investoi vuosittain huomattavia summia nopei-
den verkkojen, kuten valokuituverkkojen rakentamiseen. 
Viestintäviraston tilasto kertoo, että nopean laajakaistan 
saatavuudessa ovat Vaasa ja kaskinen ykköstilalla ja myös 
seinäjoki ja kokkola parhaimpien kuntien joukossa. Näiden 
taakse jää esimerkiksi koko pääkaupunkiseutu. 

”meille ei ollut yllätys, että nopean laajakaistan saatavuus 
on Pohjanmaalla suomen paras. Nopeat ja laadukkaat 
yhteydet ovat olleet painopisteemme jo monen vuoden 
ajan. Asiakkaistamme yli 85  000 voi saada 100 mbit/s:n 
laajakaistan, ja keväällä 2015 nostamme huippunopeuden 
huimaan  250 mbit/s:iin”, sanoo Anvian verkkotuotannosta 
vastaava liiketoimintajohtaja Jussi Jurva. 
 ”Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat nykyään peruspalvelu, 
joka mielestämme pitäisi olla kaikkien ulottuvilla”, painot-
taa kuluttajien ja yrittäjien palveluiden liiketoimintajohtaja 
klaus Varis. ”kasvavat tv- ja viihdepalvelut, verkkoasiointi ja 
yritysten pilvipalvelut edellyttävät sellaista vakautta ja kapa-
siteettia, joissa kiinteä verkko on ylivertainen. siksi jatkam-
me tinkimätöntä työtä pohjalaisten yhteyksien puolesta.”

”Kiinteä verkko on 
vakaudessa ylivertainen”, 

kehuu Klaus Varis.”
Pohjalaisten yhteydet 
ovat hyvissä käsissä

”Meille ei ollut 
yllätys, että nopean 

laajakaistan saatavuus on 
Pohjanmaalla Suomen paras”, 

sanoo Jussi Jurva.

”

9
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Anvia securi on kasvanut yhdeksi suomen suurimmista 
turvateknologiayhtiöistä. Vuonna 2014 securi kasvatti liike-
vaihtoaan merkittävästi ja paransi myös kannattavuuttaan. 
”olemme tehneet hyvää kasvua orgaanisesti ja voittaneet 
merkittäviä tarjouskilpailuja, kuten länsimetron kulunval-
vonta- ja lukitusurakat, joiden työllistävä vaikutus kohdis-
tuu lähinnä vuoteen 2015”, kertoo Anvia securi oy:n toimi-
tusjohtaja Leo Höykinpuro. 
 Vuonna 2013 solmittu valtakunnallinen yhteistyö oululai-
sen 9solutions oy:n kanssa koskien iPCs-terveydenhuollon 
turvallisuusratkaisua on tuonut merkittävästi uusia asiak-
kaita. Vuoden 2014 aikana securi on solminut noin neljä-
kymmentä iPCs-toimitussopimusta erityisesti palvelutaloi-
hin ja sairaaloihin.

 Alkusyksyn aikana securi avasi toimipisteet kuopioon 
ja savonlinnaan ja toimii nyt 13 paikkakunnalla eri puolilla 
suomea. 
 ”Vuoden lopussa perustimme aivan uuden liiketoimin-
tayksikön, joka keskittyy kaupan segmenttiin ja ketjuasi-
akkaisiin. samalla yhtiön palvelutarjoama laajeni tuotesuo-
jauksella”, Höykinpuro sanoo. ”Näemme turvajärjestelmien 
toimittamisessa palveluina suuria kasvumahdollisuuksia 
ja olemme johdonmukaisesti kasvattaneet niiden osuutta 
liiketoiminnastamme. kehitämme palvelutuotteita, jotka 
asiakas saa käyttöönsä kuukausimaksulla kertainvestoinnin 
sijasta.” 

kun väestö ikääntyy, yhteiskunnan palvelut keskittyvät ja 
sosiaali- ja terveysmenot kasvavat, digitaaliset palvelut 
ovat yksi keino varmistaa hyvinvointipalveluiden laatu ja 
tavoitettavuus kaikkialla suomessa.
 ”Pitkien välimatkojen maassa palveluiden keskittymi-
nen vaatii uusia ratkaisuja. uskomme vahvasti etäasiointiin 
ja nimenomaan kuvan kanssa”, vakuuttaa etäasioinnista 
vastaava päällikkö Hannu meriläinen. ”Palvelumme on ol-
lut jo parin vuoden ajan käytössä mm. etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin syömishäiriöyksikössä, jossa osa lääkärin 

tai muun asiantuntijan vastaanottokäynneistä on toteutettu 
etäasiointina. kokemukset ovat olleet erinomaisia.” 
 kasvavan senioriväestön tarpeisiin on kehitetty Anvia 
Akkuna, jossa yhdistyvät kuvapuhelut sekä kohderyhmälle 
räätälöity video- ja muu sisältö. ”monen vanhuksen toivee-
na on saada asua kotona. turvallinen asuminen kotona vaa-
tii kuitenkin riittäviä hoiva- ja kuntoutuspalveluita, ja tässä 
Akkuna voi toimia tukena. Akkuna on ikkuna kodista maa-
ilmaan, sen kautta voi olla yhteydessä hoitajaan tai omai-
siin, osallistua jumppahetkiin tai katsoa muita yhteisöllisiä 
sisältöjä”, Hannu meriläinen kuvailee.

”Voitimme 
tärkeitä tarjouskilpailuja”, 

Leo Höykinpuro 
kertoo.

”
Securi vankalla 
kasvu-uralla

Kuvapuhelut tukevat hyvää hoitoa

”Akkunan 
kautta saa yhteyden 

hoitajaan tai omaiseen”, 
Hannu Meriläinen sanoo.
”
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Anvian uudessa strategiassa yhdeksi uudeksi kasvualueeksi on 
otettu teollinen internet, joka on tällä hetkellä iCt-alan kuumim-
pia puheenaiheita. teollisella internetillä tarkoitetaan ilmiötä, 
jossa laitteet ja koneet liitetään internetiin ja niiden antamaa 
tietoa hyödynnetään erilaisissa automaation tai analysoinnin 
sovelluksissa.
 esimerkkinä teollisen internetin sovelluskohteista Anvia on 
ABB:n, Vaasan sähkön ja Vaasan yliopiston kanssa aloittanut 
yhteistyön älykkään sähköverkon testaamiseksi Vaasan sundo-
missa. Älyverkkopilotin tavoitteena on parantaa sähkönjakelun 
luotettavuutta sekä luoda edellytykset tuuli- ja aurinkovoiman 
hyödyntämiselle alueen kotitalouksissa.
 Pilotissa hyödynnetään Anvian kattavaa kuituverkkoa reaa-
liaikaisen mittaustiedon keräämisessä. tieto kerätään Anvian 
palvelinkeskukseen, jossa se on kaikkien hankkeessa mukana 
olevien toimijoiden käytettävissä.
 ”teollinen internet vaatii nopeaa tiedonsiirtoa, kerättyjen 
tietojen jalostamista ja tiedon luotettavaa varastointia”, sanoo 
Anvian ratkaisut-liiketoiminnan johtaja marko Järvinen. ”Nämä 
kaikki kuuluvat Anvian osaamisalueeseen, siksi on luonnollis-
ta että olemme mukana tässä kehityksessä. teolliset asiakkaat 
osaavat arvostaa kotimaista konesalia liiketoiminnan kannalta 
keskeisten tietojen varastoinnissa.”

”Teollinen 
internet avaa isoja 

mahdollisuuksia”, Marko 
Järvinen uskoo.

”Teollinen internet tuo 
älyä sähköverkkoon

Pilvipalveluiden voittokulku jatkuu

”Pilvipalvelut 
tuovat joustoa ja 

tehokkuutta”, vakuuttaa 
Timo Ranta.

”
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Pilvipalveluina toteuttavien iCt-palveluiden kasvulle ei näy ra-
joja. Yhä suurempi osa yritysten käyttämistä ohjelmista ja so-
velluksista tuotetaan keskitetysti konesalista eikä niitä enää 
asenneta yritysten omille palvelimille tai työasemille. 
 Pilvipalveluiden voittokulku näkyy Anvialla kahdella tapaa: 
Vaatimukset verkkoyhteyksien kapasiteetille ja varmatoimisuu-
delle kasvavat edelleen, toisaalta pilvipalveluiden tuottaminen 
on keskeinen osa Anvian liiketoimintaa. tietoliikennepalvelut 
ja konesalipalvelut muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota 
tarjoamme asiakkaillemme osana iCt-palveluiden kokonaistar-
joomaamme.
 ”Vuonna 2014 teimme merkittävää kehitystyötä pilvipalve-
luissamme sekä teknisesti että niiden tuotteistuksessa. otimme 
käyttöön uusinta teknologiaa, joka mahdollistaa asiakkaalle en-
tistä enemmän joustavuutta palveluiden käyttöönotossa sekä 
tehokkaampaa resurssien käyttöä”, kehuu Yrityspalveluiden lii-
ketoimintajohtaja timo ranta. 
 ”Asiakkaalle selkeimmät edut pilvipalveluista ovat alhaiset 
käyttöönottokustannukset, kulujen ennustettavuus, käytettä-
vyys ja helppo ylläpito. Näiden ansiosta ne sopivat hyvin kai-
kenkokoisille yrityksille. konesalipalvelut ovatkin yksi voimak-
kaimmin kasvavista tuoteryhmistämme tällä hetkellä.”
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Hallinto

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi olli tark-
kanen 1.9.2014 asti ja 8.9.2014 alkaen Juha Luukko. 
Varapuheenjohtajana toimi tom Westermark. Hallin-
toneuvosto piti toimintavuoden aikana neljä kokous-
ta.

Hallintoneuvoston erovuorossa olevista jäsenistä va-
littiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Pe-
ter Boström, Jan-erik Hagfors, Bengt Jansson, miapet-
ra kumpula-Natri, stefan storholm, olli tarkkanen ja 
tuula töyli. uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valit-
tiin inger Aaltonen, kenth Nedergård ja Jarmo uutela. 

Hallitus 2015

Bengt Beijar
s. 1951, yrittäjä
mustasaari
Puheenjohtaja
toimikausi päättyy 31.12.2017
Hallituksessa vuodesta 2000

Aaro honkola
s. 1952, rahoitusjohtaja
seinäjoki
Varapuheenjohtaja
toimikausi päättyy 31.12.2017
Hallituksessa vuodesta 2005

juha häkkinen 
s. 1959, varatuomari
Vaasa
toimikausi päättyy 31.12.2015
Hallituksessa vuodesta 2003

hannu kantonen
s. 1966, toimitusjohtaja
isokyrö
toimikausi päättyy 31.12.2015
Hallituksessa 8.9.2014 alkaen

Aappo kontu
s. 1952, toimitusjohtaja
mynämäki 
toimikausi päättyy 31.12.2016
Hallituksessa vuodesta 2009

johan malm
s. 1967, johtaja
Vaasa
toimikausi päättyy 31.12.2015
Hallituksessa vuodesta 2011

juha mikkilä
s. 1959, maa- ja metsä-
talousyrittäjä
kurikka
toimikausi päättyy 31.12.2017
Hallituksessa 1.1.2015 alkaen

Arto pohto
s. 1956, toimitusjohtaja
kauhava
toimikausi päättyy 31.12.2016
Hallituksessa vuodesta 2009

Anvian hallituksessa toimivat Bengt Beijar (puheen-
johtaja), Aaro Honkola (varapuheenjohtaja), Juha 
Häkkinen, Aappo kontu, matti korkiatupa (1.9.2014 
asti), Johan malm, Arto Pohto ja elina Varamäki sekä 
Hannu kantonen 8.9.2014 alkaen. Hallitus kokoontui 
yhteensä 27 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana on 
toiminut yrittäjä Bengt Beijar ja varapuheenjohtajana 
talousjohtaja Aaro Honkola. 
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JoHtoryHmä 2015

mika Vihervuori
toimitusjohtaja
Diplomi-insinööri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2013

harri Suokko
Varatoimitusjohtaja, Anvia 
telecom oy:n toimitusjohtaja
insinööri 
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2010

jussi jurva
Verkkotuotanto-liiketoimin-
nan johtaja
insinööri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2000

klaus Varis 
kuluttajien ja yrittäjien pal-
velut –liiketoiminnan johtaja 
Diplomi-insinööri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2010

marko järvinen 
ratkaisut-liiketoiminnan 
Johtaja
Diplomi-insinööri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2014

Ari jaatinen
it-palvelut-liiketoiminnan 
Johtaja
Diplomi-insinööri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2014

jaana mäkinen 
Henkilöstöjohtaja
kauppatieteiden maisteri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 1988

Arto kukkonen
talousjohtaja
kauppatieteiden maisteri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2009

Timo ranta
Yrityspalvelut-liiketoiminnan 
johtaja
insinööri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2012

Tiina nieminen
Viestintäjohtaja
Filosofian maisteri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 1998

 Kotikunta Toimikausi
 
Aaltonen inger, johtaja mustasaari 2017
Alakoski martti, liittopuheenjohtaja kurikka 2016
Boström Peter, toimitusjohtaja Pietarsaari 2017
Brunberg ulf, viskaali Vaasa 2016
eklund Bo, insinööri kokkola 2016
Flink reijo, toimitusjohtaja seinäjoki 2016
Haapanen Pekka, toimitusjohtaja Vaasa 2015
Haapaniemi Jouni, kehitysjohtaja Vähäkyrö 2015
Hagfors Jan-erik, toimitusjohtaja  kauhava 2017
Jansson Bengt, filosofian maisteri uusikaarlepyy  2017
karp Caj-erik, toimitusjohtaja mustasaari 2015
kumpula-Natri miapetra, europarl. Vaasa 2017
Luukko Juha, kunnanjohtaja seinäjoki 2016
miikkulainen esko, toimitusjohtaja salo 2015
mäkynen Ari, ruiskumestari Vaasa 2015
Nedergård kenth, projektikoordinaattori mustasaari 2017
ojajärvi Anne, yrittäjä Jalasjärvi 2016
ojaniemi Yrjö, toiminnanjohtaja Lapua 2016

Hallintoneuvosto

Pihlajamäki Jaakko, johtaja           seinäjoki 2015
riippi Heikki, maanviljelijä Laihia 2015
ruotsalainen matti, johtaja Vaasa 2016
simberg kimmo, toimitusjohtaja seinäjoki 2016
storholm stefan, toimitusjohtaja Pietarsaari 2017
tarkkanen olli, toimitusjohtaja seinäjoki 2017
tourunen elina, yksikön päällikkö Helsinki 2016
töyli tuula, toimitusjohtaja Vaasa 2017
uutela Jarmo, toimitusjohtaja Vaasa 2017
Viljanen ossi, toimitusjohtaja  seinäjoki 2015
Westermark tom, toimitusjohtaja Vaasa 2015
Ylinen mauno, agronomi kauhava 2015

Henkilöstön edustajat:
ehnström Carita
kuoppamäki Päivi
Närvä Ari
mäki-Valkama Heikki
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toimintaympäristö
Yleinen taloustilanne suomessa jatkui edelleen vaikeana ja 
heijastui myös Anvian toimintaan. erityisesti se näkyi yritys-
ten iCt-investoinneissa ja tV-liiketoiminnan laitekaupassa. 
kuluttajien osalta taloustilanteen epävarmuus on heijastu-
nut ensisijaisesti kuituliittymien hankintaan.     

tietoliikennealan kilpailu on jatkunut kireänä ja alentanut 
hintatasoa. matkaviestinoperaattorit markkinoivat mobiili-
laajakaistaa erittäin voimakkaasti. tästä huolimatta kiinteä 
laajakaista on pitänyt hyvin pintansa vakautensa ja huippu-
nopeuksiensa ansiosta. 

konsernirakenne Ja sen keHitys
tilikaudella Anviassa oli kolme liiketoiminta-aluetta: iCt, tV 
ja securi.

Anvia-konsernin juridinen rakenne 31.12.2014 muodostui 
emoyhtiö Anvia oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä
  • Anvia Yrityspalvelut Oy ja sen 
    tytäryhtiö Fenix solutions oy
  • Anvia Hosting Oy
  • Anvia Securi Oy
  • Anvia TV Oy ja sen tytäryhtiö 
    Hibox systems oy
  • Watson Nordic Oy
  • Anvia Kiinteistöt Oy
sekä osakkuusyhtiöistä Länsilinkki oy ja Varaani Works oy.

Aiemmin suunnitellun mukaisesti Anvia hankki tilikauden 
aikana loputkin Anvia Hosting oy:n osakkeista eli Anvia 
omistaa yhtiön nyt kokonaan. 

marraskuussa Anvia osti 24,9 % tamperelaisen Varaani 
Works oy:n osakkeista. 

taloudellinen keHitys
Anvia-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 105,8 miljoonaa 
euroa (108,2 milj. €), joka oli 2,2 % pienempi kuin edellise-
nä vuonna. Yleinen talouden epävarmuus on vaikuttanut 
erityisesti yritysasiakkaiden it-palveluiden hankkimiseen. 
tV-liiketoiminnan kuluttajalaitteiden myyntiä ovat hei-
kentäneet tV-markkinassa tapahtuneet muutokset, kuten 
netti-tv-palveluiden kasvu ja laitekannan uusiutuminen. 
myönteistä on ollut securin liikevaihdon merkittävä kasvu 
ja tuloksen parantuminen, vaikka yleinen suuntaus alalla 
on päinvastainen. 

Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (6,0) eli 3,2 % (5,6 %) lii-
kevaihdosta. suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin konser-
nissa 10,0 milj. € (8,9) ja liikearvopoistoja 1,7 milj. euroa (2,2). 

konsernin tilikauden voitto laski edellisvuodesta ollen 7,0 
milj. € (9,5). 

Hallituksen toimintakertomus

konsernin osakekohtainen tulos oli 82 euroa, kun se edel-
lisenä vuonna oli 111 euroa. 

olennaiset tapaHtumat 
tilikaudella
Watson-tv-palvelu lanseerattiin valtakunnallisesti vuo-
den 2013 lopulla. Palvelu sai hyvän vastaanoton ja myynti 
käynnistyi odotusten mukaisesti. kilpailu tv-palveluissa on 
kuitenkin kovaa ja uuden palvelun tuominen markkinoille 
on edellyttänyt mittavia markkinointitoimenpiteitä. Watso-
nia koskevia jälleenmyyntisopimuksia on solmittu useiden 
myymäläketjujen sekä Finnet-liiton jäsenyhtiöiden kanssa. 
Watson on saanut myös julkista tunnustusta sekä suomes-
sa että kansainvälisesti. 

Huippunopean kiinteän laajakaistan suosio on säilynyt 
korkealla tasolla. eniten kasvavat nopeusluokat 50 ja 100 
mbit/s. Vaikka mobiililaajakaista kilpailee hinnalla, asiak-
kaat näyttävät arvostavan kodin internetyhteyksissä kiin-
teän laajakaistan laatua ja vakautta. Anvian verkkoinves-
tointien ansiosta nopeiden yhteyksien saatavuus laajenee 
jatkuvasti, ja vuoden lopussa jo noin 80 000 kotitaloudella 
on mahdollisuus saada 100 mbit/s:n kiinteä laajakaista. 
Laajakaistan liittymäkohtainen tulo on laskenut hintakilpai-
lun sekä taloyhtiöiden kanssa tehtyjen, asukkaille edullis-
ten yhteissopimusten vuoksi.  

maaliskuussa Anvia laajensi palvelutarjontaansa energian-
hallinnan alueelle tuomalla markkinoille kotien energiakus-
tannuksia ohjaavan palvelun. Anvia kotitonttu ohjaa kodin 
tai loma-asunnon lämmitystä sääennusteen ja sähkön tun-
tihinnan mukaan. Palvelua voidaan tarjota koko suomen 
alueelle.

Parantaakseen kilpailukykyään ja sopeuttaakseen kustan-
nuksiaan kiristyneen taloustilanteen edellyttämällä tavalla 
Anvia käynnisti huhtikuussa yt-neuvottelut iCt-liiketoimin-
nassa sekä konsernihallinnossa. Neuvottelut johtivat noin 
75 henkilötyövuoden vähennyksiin, joista osa on toteutettu 
lomautuksin tai eläkejärjestelyin. täysimääräisenä säästöt 
näkyvät vasta vuoden 2015 aikana.

marraskuussa Anvia osti 24,9 %:n omistusosuuden Varaa-
ni Works oy:stä, joka on tiedon tallennuksen ja jakamisen 
ratkaisuihin erikoistunut yritys. tampereella sijaitsevassa 
yrityksessä työskentelee 9 henkilöä.

>> jatkuu s. 16
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laskentakaavat:

oman pääoman tuotto % (roe)
tulos ennen satunnaisia eriä – tuloverot 
varsinaisesta toiminnasta X 100
oma pääoma (keskim.) + vähemmistöosuus (keskim.)

tunnusluvun jakajana käytetään tilikauden alun ja lopun 
keskiarvoa, tilikauden pituudella painotettuna.

Sijoitetun pääoman tuotto % (roI)
tulos ennen satunnaiseriä + vieraan pääoman 
rahoituskulut X 100
taseen loppusumma (keskim.) – korottomat velat (keskim.)

tunnusluvun jakajana käytetään tilikauden alun ja lopun 
keskiarvoa, tilikauden pituudella painotettuna.

1  Fte: henkilöstömäärä kokoaikaisiksi muutettuna
2  Noe: työsuhteessa olevien määrä keskimäärin 
3  konsernin omistamat osakkeet vähennetty 
   kokonaisosakemäärästä

omavaraisuusaste
oma pääoma + vähemmistöosuus x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot

Jakajassa ja jaettavassa käytetään 
tilinpäätöspäivän arvoja.

taloudelliset tunnusluvut

  2014  2013 2012

emoyhTIö 
 Liikevaihto, 1000 € 66 918 69 260 70 071
 Liikevaihdon muutos % -3,4 -1,2 2,7
 Liikevoitto, 1000 € 5 552 8 498 8 905
 Liikevoitto % 8,3 12,3 12,7
 tilikauden tulos, 1000 € 9 443 9 632 9 355
 oman pääoman tuotto % 8,9 10,6 7,9
 omavaraisuusaste % 78,3 80,0 83,1
 sijoitetun pääoman tuotto % 8,9 11,5 9,2
 Bruttoinvestoinnit, 1000 € 14 593 14 557 14 211
 taseen loppusumma, 1000 € 159 649 152 543 154 142
 Henkilökunta keskimäärin (FTE)1 440 448 449
 Henkilökunta keskimäärin (NOE)2 479 474 480
 osinko/osake (ehdotus 2014) ehdotus 80 81 
 
konSernI
 Liikevaihto, 1000 € 105 816 108 208 114 812
 Liikevaihdon muutos % -2,2 -5,7 -1,5
 Liikevoitto, 1000 € 3 372 6 007 7 832
 Liikevoitto % 3,2 5,6 6,8
 tilikauden tulos, 1000 € 7 019 9 468 7 454
 oman pääoman tuotto % 6,0 8,6 7,2
 omavaraisuusaste % 79,8 81,0 80,6
 sijoitetun pääoman tuotto % 7,5 10,8 9,6
 Bruttoinvestoinnit, 1000 € 16 182 16 130 15 934
 taseen loppusumma, 1000 € 142 248 138 448 136 830
 Henkilökunta keskimäärin (FTE)1 724 716 738
 Henkilökunta keskimäärin (NOE)2 776 765 794
 tulos per osake3, 1000 € 82 111 87
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Anvia securi kasvatti liikevaihtoaan merkittävästi ja paran-
si myös kannattavuuttaan. merkittävimpiä kauppoja olivat 
Länsimetron kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmät, joiden 
arvo on yhteensä yli 3 miljoonaa euroa. Alkusyksyn aikana 
securi avasi toimipisteet kuopioon ja savonlinnaan ja toimii 
nyt 13 paikkakunnalla eri puolilla suomea. securi onkin nyt 
yksi suomen suurimmista turvateknologiayhtiöistä. Vuoden 
lopussa yhtiö perusti uuden liiketoimintayksikön, joka kes-
kittyy kaupan segmenttiin ja ketjuasiakkaisiin. samalla yh-
tiön palvelutarjoama laajenee tuotesuojauksella.

Anvia tV:n liikevaihto heikensi digisovitinkaupan lasku, joka 
johtuu netti-tv-palveluiden ja verkkotallennuksen yleisty-
misestä, televisiolaitekannan uudistumisesta sekä kulu-
tuselektroniikkakaupan yleistä hidastumisesta. kuluneen 
vuoden aikana tehdyillä toimenpiteillä yhtiön liiketoiminta 
saatiin tervehtymään. iPtV- ja hotelli-tv-järjestelmiä kehit-
tävä Hibox on strategiansa mukaisesti edennyt kansainvä-
lisillä markkinoilla. 

elisa oyj on kesän ja alkusyksyn aikana ostanut Anvian 
osakkeita siten, että sen omistusosuus ulkona olevista 
osakkeista oli vuoden lopussa 26 % ja koko osakekannasta 
24 %. 

Anvia uudisti strategiaansa alkuvuoden aikana. Anvian 
tavoitteena on edelleen vahvistaa nykyistä markkina-ase-
maansa Pohjanmaan maakunnissa tarjoamalla kattavat 
palvelut viestintään, tiedon hallintaan, turvallisuuteen sekä 
viihtymiseen. Lisää kasvua Anvia hakee kasvattamalla ja-
lansijaansa valtakunnallisilla markkinoilla valitsemissaan 
liiketoiminnoissa. Näitä ovat esimerkiksi Watson ja securi-
turvaliiketoiminta sekä uusina liiketoimintoina teollinen in-
ternet ja etäasiointi. etäasioinnin ja hyvinvointiteknologian 
palveluiden kehittämiseksi Anvia osti joulukuussa tampe-
relaisen smartvisio oy:n liiketoiminnan, joka käsittää mm. 
vanhuksille suunnatun, virikkeellisen hoiva- ja ajanviete-
palvelun. 

investoinnit Ja raHoitus
konsernin investointien kokonaismäärä oli 16,2 milj. € (16,1 
milj. €). Pääosa investoinneista kohdistui iCt-liiketoiminnan 
verkonrakentamiseen. 

osa rahavaroista on sijoitettu julkisen kaupankäynnin koh-
teena oleviin osakkeisiin, rahasto-osuuksiin ja joukkovelka-
kirjalainoihin. konsernin rahoitusarvopapereiden kirjanpito-
arvo oli tilikauden lopussa 19,0 milj. euroa (20,7 milj. euroa 
edellisenä vuonna) ja markkina-arvo 21,0 milj. euroa (24,4 
milj. euroa).  

yHtiön osakkeet
Yhtiöllä on 92 525 osaketta. kukin osake oikeuttaa yhteen 
ääneen yhtiökokouksessa, kuitenkin niin, että kukaan ei 
saa äänestää enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla 
kokouksessa edustetusta äänimäärästä. emo- ja tytäryhtiöt 
omistavat yhteensä 7 215 osaketta ja ulkona olevien osak-
keiden määrä on 85 310. 

Henkilöstö
Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikauden aika-
na oli konsernissa 724 ja emoyhtiössä 440. keskimääräistä 
lukumäärää laskettaessa on otettu huomioon myös mah-
dollinen työsuhteen osa-aikaisuus. konsernin keskimääräi-
nen henkilökuntamäärä on noussut vuoden aikana 8 hen-
kilöllä. 

Joulukuussa 2014 työsuhteessa olevien kokonaismäärä oli 
konsernissa 751, kun se vuotta aiemmin oli 774. emoyhtiös-
sä vastaava luku oli 451 (474). konsernin henkilöstömäärä 
kokoaikaisiksi muutettuna oli joulukuussa 687 (vuoden 2013 
joulukuussa 732) ja emoyhtiön 451 (474). 

tutkimus Ja keHitystoiminta
konsernissa oli tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuote-
kehitykseen liittyviä välittömiä kuluja 1,1 milj. euroa (3,0 
milj. euroa vuonna 2013 ja 2,4 milj. euroa vuonna 2012). 
tämä vastaa 1,1 prosenttia liikevaihdosta (2,8  % vuonna 
2013 ja 2,1 % vuonna 2012).

osingonJako
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Anvia oyj jakoi vuo-
delta 2013 osinkoa 80 euroa/osake. osakkeiden täsmäytys-
päivä oli 15.5.2014 ja osingot maksettiin arvo-osuusjärjes-
telmään rekisteröidyille osakkaille 22.5.2014.

Anvia oyj harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Hallitus on 
linjannut voitonjaon periaatteeksi, että yhtiö jakaa omista-
jille vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa, joka on vähintään 
puolet konsernin vuosituloksesta.

>> jatkuu s. 18

Hallituksen toimintakertomus
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keskimääräinen Henkilöstömäärä

anvia oyJ:n suurimmat osakkeenomistaJat 31.12.2014

omat osakkeet 31.12.2014

 Kpl Osuus osakepääomasta
Tytäryhtiöillä emoyhtiön osakkeita 6 583 7,11 %
Emoyhtiöllä omia osakkeita  632 0,68 %
Konsernilla omia osakkeita  7 215 7,80 %

Yhtiökokouksen keväällä 2012 myöntämän valtuutuksen nojalla emoyhtiö on tilikauden 
aikana rekisteröinyt omia vuonna 2013 ostettuja osakkeita seuraavasti. osakkeet on 
hankittu pienosakkailta ensisijaisesti omistusrakenteen selkiyttämiseksi.

Päivämäärä Määrä Suoritettu vastike Suoritettu vastike
1.1.–31.12. 53 kpl 1485 €/osake 1350–1550 € 
  (keskiarvo) (vaihteluväli)

taulukko ei sisällä Anvia-
konsernin omistamia osak-
keita, joita on yhteensä 
7215 kpl (7,80 % koko 
osakekannasta). Niitä ei ole 
myöskään huomioitu pro-
senttiosuuksia laskettaessa. 

tilikauden palkat Ja palkkiot, 1000 €

 2014 2013 2012

Konserni 724 716 738                            
Emoyhtiö 440 448 449

 2014 2013 2012

Konserni 30 731 29 097 30 309 
Emoyhtiö 17 436 16 819 17 338

 Kpl %

elisa-konserni 22 436 26,3
Lounea-konserni 4505 5,3
suomen valtio 913 1,1
Vaasan kaupunki 663 0,8
seinäjoen kaupunki 473 0,6
Haarala Pekka 359 0,4
Nordea Pankki suomi oyj 273 0,3
Helmiryhmä oy 234 0,3
korsholms kommun 196 0,2
Jalasjärven kunta 173 0,2
etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 163 0,2
ilmajoen kunta 161 0,2
Lapuan kaupunki 154 0,2
kurikan kaupunki 141 0,2
Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 124 0,1
Harry schaumans stiftelse 117 0,1
Vaasan seurakuntayhtymä 117 0,1
maataloustuottajien etelä-Pohjanmaan liitto  109 0,1
Pohjanmaan kauppakamari 109 0,1
Yhteensä 31420 36,8

%

€



Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 
1000 oman osakkeen hankinnasta. osakkeiden hankinta-
hinnan vaihteluväli on 1100 – 1550 euroa/osake, ja osakkei-
ta voidaan hankkia vain omalla vapaalla pääomalla. omia 
osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen 
tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden 
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi 
tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja 
sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Hallitus, Hallintoneuvosto Ja JoHto
Anvian hallituksessa toimivat Bengt Beijar (puheenjohtaja), 
Aaro Honkola (varapuheenjohtaja), Juha Häkkinen, Aappo 
kontu, matti korkiatupa (1.9.2014 asti), Johan malm, Arto 
Pohto ja elina Varamäki sekä Hannu kantonen 8.9.2014 al-
kaen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 27 kertaa. 

Yhtiön hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua 
varten on hallituksen alaisuudessa toiminut kolme valio-
kuntaa, palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta sekä 
investointi- ja sijoitusvaliokunta. 

Palkitsemisvaliokuntaan ovat kuuluneet Juha Häkkinen, 
Aappo kontu ja Johan malm. tarkastusvaliokuntaan ovat 
kuuluneet Aaro Honkola, Arto Pohto ja elina Varamäki. in-
vestointi- ja sijoitusvaliokuntaan ovat kuuluneet Bengt Bei-
jar, Juha Häkkinen ja matti korkiatupa (1.9.2014 asti). 

Yhtiön hallintoneuvoston kokoonpano on esitetty yhtiön 
vuosikertomuksessa. Hallintoneuvostolla oli vuoden aika-
na neljä kokousta. Puheenjohtajana toimi olli tarkkanen 
1.9.2014 asti ja 8.9.2014 alkaen Juha Luukko. 

Anvia oyj:n toimitusjohtajana ja konsernijohtajana on toi-
minut mika Vihervuori. 

konsernin liiketoimintajohtoryhmässä ovat tilivuonna toi-
mineet toimitusjohtaja mika Vihervuori, varatoimitusjohtaja 
Harri suokko, kuluttajapalvelut-liiketoiminnan johtaja klaus 
Varis, Yrityspalvelut-liiketoiminnan johtaja Antti Vihavainen 
13.3. saakka ja sen jälkeen timo raunio, Verkot-liiketoimin-
nan johtaja Jussi Jurva, myyntijohtaja timo ranta, teknisten 
palveluiden johtaja marko Järvinen 5.5. alkaen, securi-liike-
toiminnan johtaja Leo Höykinpuro, tV-liiketoiminnan johtaja 
marianne Hynninen 31.8. saakka ja sen jälkeen Jaana mä-
kipernaa, Watson-liiketoiminnan johtaja mathias Norrback, 
henkilöstöjohtaja Jaana mäkinen, talousjohtaja Arto kukko-
nen ja viestintäpäällikkö tiina Nieminen. 

arvio toiminnan merkittävimmistä 
riskeistä Ja epävarmuustekiJöistä
riskienhallinta tukee Anvian liiketoimintaa varmistamalla, 
että liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niiden 
vaikutukset arvioidaan ja toimenpiteet määritellään. Yhtiö 
jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin, ope-
ratiivisiin, rahoitus- ja vahinkoriskeihin.

strategisista riskeistä merkittävimmät liittyvät investoin-
teihin, kuten kiinteistö- ja verkkoinvestointeihin sekä yri-
tysostoihin. investointeihin liittyvien riskien hallitsemiseksi 
konsernilla on käytössä strukturoitu, hallituksen hyväksy-
mä suunnittelu- ja päätöksentekomalli. strategisen riskin 
muodostaa myös telealaa koskevan sääntelyn mahdollinen 
kiristyminen hintasääntelyksi. 

operatiiviset riskit liittyvät konsernin liiketoiminnalliseen 
suoritus- ja kilpailukykyyn. konsernin toimialoilla sekä tek-
ninen kehitys että markkinatilanteen muutos on nopeaa, 
ja kilpailukyvyn ylläpito edellyttää jatkuvaa kehittymistä 
ja markkinamuutoksiin sopeutumista. konsernissa toteute-
taan järjestelmällistä kilpailutilanteen ja teknisen kehityk-
sen seurantaa, arvioidaan näihin liittyviä riskejä ja täsmen-
netään toimenpiteet sekä vastuut riskien hallitsemiseksi.

rahoitusriskien hallinnassa keskeistä on rahoituksen kus-
tannusten ja saatavuuden arviointi. konsernissa arvioidaan 
ja seurataan jatkuvasti liiketoiminnan edellyttämän rahoi-
tuksen määrää, jotta konsernilla olisi riittävästi likvidejä 
varoja toiminnan rahoittamiseksi. myyntisaamisten luot-
toriskikeskittymät ovat varsinkin iCt-liiketoiminnassa vä-
häisiä suuren asiakaskunnan ja pitkälle automatisoitujen 
prosessien ansiosta. Luottoriskit ovat kuitenkin kasvaneet 
konsernissa uusien liiketoimintojen myötä. Anvialla on ak-
tiivinen hajautettuihin allokaatioihin perustuva riskejä hal-
litseva sijoitusstrategia. sijoitustoiminnan riskit eivät saa 
vaarantaa yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden 
saavuttamista.

Vahinkoriskejä hallitaan ajantasaisella ja riskeihin suh-
teutettuna oikeanlaajuisella vakuutusturvalla ja ennakoi-
valla toiminnalla.

yHtiökokous
Anvia oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.5.2014. 

Hallintoneuvoston erovuorossa olevista jäsenistä valittiin 
uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Peter Boström, 
Jan-erik Hagfors, Bengt Jansson, miapetra kumpula-Natri, 
stefan storholm, olli tarkkanen ja tuula töyli. uusiksi hallin-
toneuvoston jäseniksi valittiin inger Aaltonen, kenth Neder-
gård ja Jarmo uutela. 
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näkymiä vuodelle 2015

Anvia ennustaa suhdannetilanteen jat-
kuvan tilikaudella 2015 vaikeana, ja sen 
vuoksi kasvua odotetaan lähinnä securi- ja 
viihdeliiketoiminnoissa. Vuonna 2014 aloi-
tettuja kannattavuuden parantamistoimen-
piteitä jatketaan ja tehostetaan aktiivisilla 
toimenpiteillä niissä liiketoiminnoissa, 
joiden myyntikate on laskussa ja kasvua ei 
ole näkyvissä.

teleliiketoiminnan kilpailu jatkunee kireä-
nä, ja mobiilioperaattoreiden keskinäinen 
hintakilpailu saattaa vaikuttaa myös kiin-
teän verkon palveluiden markkinahintaan. 
Joskin pidemmällä aikavälillä tilanne to-
dennäköisesti rauhoittuu. Anvia uskoo, että 
mm. videosisällön katselun ja ultra-hd-tv:n 
aiheuttama tietoliikenteen räjähdysmäi-
nen kasvu ohjautuu pääosin kiinteään 
verkkoon. mobiilipalveluita käytetään 
liikkuessa, mutta kotona ja työpaikoilla 
hyödynnetään mieluiten kiinteää laajakais-
taa, jos sellainen vain on saatavilla. koska 
hyöty käyttäjälle on selvä, mobiilihinnoit-
telun vaikutus jää rajalliseksi.  
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tilintarkastaJa
tilintarkastajana on toiminut kHt-tilintarkastusyhteisö ernst 
& Young oy, päävastuullisena tilintarkastajana kristian Berg, 
kHt. 

esitys tilikauden voiton käsittelystä
emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 72 763 344,95 €. 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikau-
den voitosta 9 443 477,91 € jaetaan osinkoa 82 €/osake ul-
kona oleville osakkeille, 85 310 kpl, kaikkiaan 6 995 420 €. 
kertyneisiin voittovaroihin siirrettäisiin tilikauden voitosta 2 
448 057,91 €. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen 
jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön mak-
suvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen 
näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

merkittävät oikeudelliset asiat
korkein hallinto-oikeus (kHo) teki 27.10.2014 päätöksen, 
jolla se kumosi Viestintäviraston Anvialle esittämät, tilaa-
jayhteysvuokria koskevat enimmäishintavelvoitteet. Pää-
tös liittyy Anvian tammikuussa 2013 tekemään valitukseen 
Viestintäviraston päätöksestä, joka koski huomattavan 
markkinavoiman asemaa ja velvoitteita. Viestintäviraston 
päätöksen huomattavasta markkinavoimasta kHo piti edel-
leen voimassa.

kilpailu- ja kuluttajavirastossa (kkV) on meneillään jatko-
käsittely, jossa tutkitaan, estääkö elisa oyj:n määräysvallan 
kasvu olennaisesti tehokasta kilpailua suomen markkinoilla 
tai niiden oleellisella osalla.  

Visual Data oy on pannut vireille tilaajatietojen luovutus-
velvollisuutta koskevan kanteen yhteensä 33 vastaajaa vas-
taan, joista Anvia oyj on yksi. kantaja on vaatinut vastaajia 
yhteisvastuullisesti korvaamaan 3,5 miljoonan euron vahin-
gon, joka kantajan väitteen mukaan on sille aiheutunut. 

14.1.2015 elisa oyj on tehnyt Viestintävirastolle valituksen 
kaikkien muiden operaattoreiden tilaajayhteyksien hinnoit-
telusta.

tilikauden Jälkeiset tapaHtumat
Anvia otti 1.1.2015 käyttöön uuden strategian mukaisen 
organisaation. konserni jakautuu viiteen liiketoiminta-alu-
eeseen, jotka ovat kuluttajien ja yrittäjien palvelut, Yritys-
palvelut, ratkaisut, it-palvelut sekä muut liiketoiminnat. 
Lisäksi tuotantoyksikkönä on Verkkotuotanto. 

1.3.2015 alkaen selkeytetään myös juridista konserniraken-
netta, jotta se vastaa paremmin operatiivista organisaatiota 
sekä tuo läpinäkyvyyttä taloudelliseen raportointiin. tällöin 
konsernin teleliiketoiminta yhtiöitetään uuteen Anvia tele-
com oy:hyn. ratkaisut- ja it-palvelut-liiketoiminnat siirtyvät 
Anvia Yrityspalvelut oy:hyn, jonka nimi muuttuu samalla 
Anvia it-palvelut oy:ksi. 

Anvia osti helmikuussa ruotsalaisen tv-operaattori AB sap-
pan koko osakekannan. kauppa vahvistaa Anvian viihde-
liiketoimintaa ja antaa mahdollisuuden laajentaa Watson-
palvelun markkina-aluetta ruotsiin. 

€



Konsernituloslaskelma

(1000 €) Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

LIIKEVAIHTO 3. 105 816 108 208

Liiketoiminnan muut tuotot 4. 1 184 521
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  48 41

materiaalit ja palvelut 5. 37 255 39 804
Henkilöstökulut 6. 37 713 35 697
Poistot ja arvonalentumiset 7. 11 686 11 138
Liiketoiminnan muut kulut  17 022 16 123

LIIKEVOITTO  3 372 6 008

rahoitustuotot ja -kulut 9. 5 424 6 201

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  8 796 12 209

tuloverot 12. -2 020 -2 677

Vähemmistön osuus  243 -64

TILIKAUDEN VOITTO  7 019 9 468

20

€



Konsernitase

(1000 €)  Liite 31.12.2014 31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 13.
Aineettomat hyödykkeet  7 238 6 571
Aineelliset hyödykkeet  61 673 59 099
sijoitukset  23 222 22 042
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  92 133 87 712

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 14. 9 587 10 526
Pitkäaikaiset saamiset 15. 320 306
Lyhytaikaiset saamiset 16. 11 143 12 816
rahoitusarvopaperit 17. 18 987 20 705
rahat ja pankkisaamiset  10 078 6 383

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  50 115 50 736

VASTAAVAA YHTEENSÄ  142 248 138 448 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 18.
osakepääoma  1 504 1 504
Vararahasto  8 133 8 133
Liittymismaksurahasto  41 786 41 787
edellisten tilikausien voitto  53 794 50 800
tilikauden voitto  7 019 9 467
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  112 236 111 691

VÄHEMMISTÖOSUUS  523 394

PAKOLLISET VARAUKSET 20. 290 170

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 21. 2 816 2 393
Pitkäaikainen vieras pääoma 22. 8 259 3 466
Lyhytaikainen vieras pääoma 23. 18 124 20 334
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  29 199 26 193

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  142 248 138 448
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Konsernin rahoituslaskelma

(1000 €) 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
      
Liiketoiminnan rahavirta      
 Liikevoitto 3 372 6 008
oikaisut liikevoittoon 10 874 10 814
käyttöpääoman muutos 678 2 306
saadut osingot 1 809 2 205
rahoitustuotot 4 024 3 445
rahoituskulut -433 -180
Verot -1 617 -2 593
Liiketoiminnan rahavirta 18 707 22 005

Investointien rahavirta
osakkeiden ostot -1 576 -1 116
Liiketoiminnan ostot -140 -50
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -14 337 -14 315
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot 885 282
Investointien rahavirta -15 168 -15 199

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 4 792 86
Lyhytaikaisten lainojen muutos 30 30
omien osakkeiden hankkiminen -16 -810
Liittymismaksurahaston muutos -1 -2
maksetut osingot ja muu voitonjako -5 863 -6 693
Voittovarojen korjaus -528
Rahoituksen rahavirta -1 586 -7 389

Rahavarojen muutos laskelman mukaan 1 953 -583

rahavarat 1.1. 27 088 26 940
realisoitumattomat arvonalennukset ja palautukset 24 731
rahavarat 31.12.* 29 065 27 088
Rahavarojen muutos 1 953 -583

Käyttöpääoman muutos:
Pitkäaikaiset saamiset                          lisäys -/ vähennys + 49 -14
Lyhytaikaiset saamiset                         lisäys -/ vähennys + 1 597 2 058
Vaihto-omaisuus                                  lisäys -/ vähennys + 938 1 193
Lyhytaikainen vieras pääoma               vähennys -/ lisäys + -1 906 -931 
  678 2 306

* rahoitusarvopaperit on rahoituslaskelmassa käsitelty rahavaroina.
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Emoyhtiön tuloslaskelma

(1000 €) Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

LIIKEVAIHTO 3. 66 918 69 260

Liiketoiminnan muut tuotot 4. 1 401 751

materiaalit ja palvelut 5. 21 595 21 716
Henkilöstökulut 6. 21 438 20 552
Poistot ja arvonalentumiset 7. 7 392 6 947
Liiketoiminnan muut kulut  12 342 12 298

LIIKEVOITTO  5 552 8 498

rahoitustuotot ja -kulut 9. 6 925 6 949

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ  12 477 15 447

satunnaiset erät 10. 658 -1 027

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  13 135 14 420

tilinpäätössiirrot 11. -2 110 -2 549
tuloverot 12. -1 582 -2 239

TILIKAUDEN VOITTO  9 443 9 632
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(1000 €) Liite 31.12.2014 31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 13.
Aineettomat hyödykkeet  1 540 1 957
Aineelliset hyödykkeet  49 343 46 836
sijoitukset  73 658 69 932

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  124 541 118 725

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 14. 2 899 3 663
Lyhytaikaiset saamiset 16. 6 932 8 627
rahoitusarvopaperit 17. 18 987 20 705
rahat ja pankkisaamiset  6 290 823

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  35 108 33 818

VASTAAVAA YHTEENSÄ  159 649 152 543

Emoyhtiön tase
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VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 18.
osakepääoma  1 504 1 504
Vararahasto  8 133 8 133
Liittymismaksurahasto  41 786 41 787
edellisten tilikausien voitto  63 320 60 935
tilikauden voitto  9 443 9 632
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  124 186 121 991

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 19. 13 566 11 456

PAKOLLISET VARAUKSET 20. 290 170

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 22. 8 111 3 238
Lyhytaikainen vieras pääoma 23. 13 496 15 688
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  21 607 18 926

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  159 649 152 543

€



(1000 €) 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Liikevoitto 5 552 8 498
oikaisut liikevoittoon 6 689 6 757
käyttöpääoman muutos -32 1 314
saadut osingot 3 116 2 836
korko- ja muut rahoitustuotot 4 097 3 494
rahoituskulut -313 -122
satunnaiset tuotot 509 261
Verot -1 433 -2 415
Liiketoiminnan rahavirta 18 185 20 623

Investointien rahavirta
osakkeiden ostot -2 558 1 367
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -10 650 -13 165
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot 823 190
Investointien rahavirta -12 385 -14 342

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 4 873 -117
omien osakkeiden hankkiminen -18 -809
Liittymismaksurahaston muutos -1 -2
maksetut osingot ja muu voitonjako -6 929 -7 202
Rahoituksen rahavirta -2 075 -8 130

Rahavarojen muutos laskelman mukaan 3 725 -1 849

rahavarat 1.1. 21 527 22 646
realisoitumattomat arvonalennukset ja palautukset 25 730
rahavarat 31.12.* 25 277 21 527
rahavarojen muutos 3 725 -1 849

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS
Lyhytaikaiset saamiset                      lisäys -/ vähennys + 1 847 399
Vaihto-omaisuus                               lisäys -/ vähennys + 764 -106
Lyhytaikainen vieras pääoma            vähennys -/ lisäys + -2 643 1 021 
  -32 1 314

* rahoitusarvopaperit on rahoituslaskelmassa käsitelty rahavaroina.

Emoyhtiön rahoituslaskelma
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€



1. KONSERNITILINPÄÄTÖS

Anvia oyj, kotipaikka seinäjoki, on Anvia-konsernin emo-
yhtiö. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa 
Anvia oyj:n konttorista silmukkatie 6, 65100 Vaasa.

1.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus
konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyri-
tykset seuraavia yhtiöitä lukuunottamatta: kiinteistö oy 
Pohjanplassi ja Fast. Ab Jakobstads Bottenvikvägen 31:n 
osalta ei ole laadittu erillisiä yhdistelylaskelmia. Näiden 
yhtiöiden yhdistelemisellä konsernitilinpäätökseen ei 
olisi mainittavaa vaikutusta konsernin tulokseen eikä 
omaan pääomaan. osakkuusyhtiöt Länsilinkki oy:n ja 
Varaani Works oy:n tuloksesta on konsolidoitu konsernin 
osuus tuloslaskelmaan.

1.2. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu yhtiöiden 
keskinäiset tuotot, kulut ja voitonjako, samoin yhtiöiden 
keskinäiset saamiset ja velat. keskinäisen osakeomistuk-
sen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetel-
mää. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta 
pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.

2. ARVOSTUSPERIAATTEET

2.1. Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset pysyvät vastaavat on merkitty 
taseeseen muuttuvaan hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. 

 suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
 Aktivoidut markkinointikulut  2 vuotta
 muut pitkävaikutteiset menot  3-10 vuotta
 rakennukset ja rakennelmat  25 vuotta
 Verkosto  5-20 vuotta
 koneet ja kalusto  3-5 vuotta
 Liikearvo  3 vuotta
 konserniliikearvo  5 vuotta

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankinta-
menoon tai sitä alempaan todennäköiseen
käypään arvoon.

2.2. Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihankintahintaperi-
aatteen mukaiseen muuttuvaan hankintamenoon tai sitä 
pienempään todennäköiseen luovutushintaan.

2.3. Rahoitusarvopapereiden arvostus
Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopaperit on arvostettu 
hankintamenoon tai sitä pienempään todennäköiseen 
jälleenhankintamenoon. sijoitusten ja rahoitusarvopape-
rien arvonpalautukset tai -alennukset esitetään rahoitu-
serissä.

2.4. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot
tutkimus- ja tuotekehitysmenot on pääsääntöisesti kir-
jattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. useamman 
vuoden tuloa kerryttävät tuotekehitysmenot on aktivoitu 
taseeseen ja poistetaan 5 vuoden aikana.

2.5. Eläkkeet
konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulko-
puolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. eläkemaksut ja tili-
kauteen kohdistuvat kulut perustuvat vakuutusyhtiön 
tekemiin laskelmiin. eläkemenot kirjataan kuluksi kerty-
misvuonna.

2.6. Tuloverot ja laskennallinen verovelka
tilikaudelle kuuluvat verot on jaksotettu suoriteperustei-
sesti. kertyneeseen poistoeroon sisältyvä laskennallinen 
verovelka on kirjattu konsernitilinpäätöksessä vieraaseen 
pääomaan sekä loput poistoerosta omaan pääomaan 
ja vähemmistöosuuteen. Laskennallinen verovelka tai 
saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöshetken 
väl sille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä 
vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. taseeseen 
sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja 
laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen 
saamisen suuruisena.

2.7. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
konsernin liiketoiminnan muut tuotot ei ole vertailukel-
poinen edellisvuoteen, koska niihin sisältyy Anvia oyj:n 
ajoneuvojen myynnistä syntynyt kertaluontoinen myyn-
tivoitto 0,8 miljoonaa euroa. emoyhtiössä aikaisempina 
tilikausina tuloutettu, pitkäaikaisista vuokrasopimuksista 
syntynyt liikevaihto 0,6 miljoonaa euroa on korjattu ker-
tyneisiin voittovaroihin.

tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 2014

Tilinpäätöksen liitetiedot
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  Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
(1000 €) 2014 2013 2014 2013

3. LIIKEVAIHTO
 iCt 80 840 84 310 66 918 69 260
 tV 13 788 15 256
 securi 17 613 15 707
 muut 4 938 2 682
 segmenttien välinen liikevaihto -11 363 -9 747
 Liikevaihto yhteensä 105 816 108 208 66 918 69 260

4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
 käyttöomaisuuden luovutusvoitot 884 283 823 190
 saadut avustukset  11  11
 konsernipalvelutuotot   399 466
 muut 300 226 179 84
 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 1 184 520 1 401 751

5. MATERIAALIT JA PALVELUT
 ostot tilikauden aikana 26 963 30 996 3 756 6 271
 Varastojen muutos 958 1 205 764 -107
  27 921 32 201 4 520 6 164
 ulkopuoliset palvelut 9 334 7 603 17 075 15 552
 Materiaalit ja palvelut yhteensä 37 255 39 804 21 595 21 716

6. HENKILÖSTÖKULUT
 Palkat ja palkkiot 30 731 29 097 17 436 16 819
 eläkekulut 5 492 5 134 3 091 2 855
 muut henkilösivukulut 1 490 1 466 911 878
 Henkilöstökulut yhteensä 37 713 35 697 21 438 20 552
 
 Johdon palkat ja palkkiot
 toimitusjohtajat ja hallintoelimet   434 264
 toimitusjohtajat 896 842
 Hallintoelimet 251 222
 
 konsernin ja emoyhtiön palveluksessa oli
 henkilöstöä tilikauden aikana keskimäärin 776 765 469 474
 joista          toimihenkilöitä 550 542 309 310
                   työntekijöitä 226 223 160 164
 
 työsuhteen osa-aikaisuus huomioon ottaen
 henkilöstöä oli keskimäärin 724 716 440 448
 joista         toimihenkilöitä 512 507 286 289
                  työntekijöitä 212 209 154 159
 
 Johdon eläkesitoumukset
 osalla konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajista on 62 vuoden eläkeikä.

tuloslaskelman liitetiedot
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tuloslaskelman liitetiedot

   Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
(1000 €) 2014 2013 2014 2013

7. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
 Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 9 995 8 921 7 369 6 947
 konserniliikearvopoistot ja poistot
 liiketoimintakauppojen liikearvosta 1 691 2 217 23
 Poistot yhteensä 11 686 11 138 7 392 6 947
 
 tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy 
 kohtaan pysyvät vastaavat

8. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
 kHt-tilintarkastusyhteisö ernst & Young
 tilintarkastuspalkkiot 43 39 24 23
 muut lakisääteiset toimeksiannot 8 9  9
 muut palkkiot 87 58 87 58
 Tilintarkastuspalkkiot yhteensä 138 106 111 90

9. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
 osinkotuotot 1 809 2 205 3 116 2 846
 muut korko- ja rahoitustuotot
     saman konsernin yrityksiltä   103 101
     muilta 4 024 3 445 3 994 3 393
 muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 4 024 3 445 4 097 3 494
 rahoitusarvopaperien arvonpalautumiset 24 731 25 731
 korkokulut ja muut rahoituskulut -433 -180 -313 -122
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 5 424 6 201 6 925 6 949

10. SATUNNAISET ERÄT
 saatu konserniavustus   1 158 858
 Annettu konserniavustus   -500 -1 885
 Satunnaiset erät yhteensä   658 -1 027

11. TILINPÄÄTÖSSIIRROT
 suunnitelman mukaisten ja verotuksessa
 tehtyjen poistojen erotus   -2 110 -2 549

12. TULOVEROT
 tuloverot edelliseltä tilikaudelta -99 69 -99 45
 tuloverot tilikaudelta 1 758 2 346 1 681 2 194
 Laskennallisen verovelan muutos 361 262
 Tuloverot yhteensä 2 020 2 677 1 582 2 239

28
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taseen liitetiedot
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(1000 €)

13. PYSYVÄT VASTAAVAT
 Kehit- Aineet- Liike- Muut pitkä- Konserni- Yhteensä
KONSERNI tämis-  tomat arvo vaikutteiset liike- 
Aineettomat hyödykkeet menot  oikeudet  menot arvo
Hankintameno 1.1.2014 752 856 2 303 6 269 12 310 22 490
Lisäykset 108 8 140 3 361 432 4 049
Vähennykset    -6  -6
Hankintameno 31.12.2014 860 864 2 443 9 624 12 742 26 533
kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2014 41 152 1 976 4 484 9 265 15 918
tilikauden poisto 164 184 159 1 338 1 532 3 377
kertyneet poistot 31.12.2014 205 336 2 135 5 822 10 797 19 295
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 655 528 308 3 802 1 945 7 238

KONSERNI Maa-  Liittymis- Rakenuk- Verkostot Koneet Muut Ennakko- Yhteensä
Aineelliset hyödykkeet alueet  maksut set ja ra-  ja kalusto aineelliset maksut ja
   kennelmat   hyödykkeet kesk. hinnat
Hankintameno 1.1.2014 1 179 1 074 28 227 196 222 30 346 72 6 016 263 136
Lisäykset  2 444 6 784 1 373  9 018 17 621
Vähennykset  -1   -115 -1 -6 620 -6 737
Hankintameno 31.12.2014 1 179 1 075 28 671 203 006 31 604 71 8 414 274 020
kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2014   14 914 164 257 24 802 64  204 037
tilikauden poisto   981 5 395 1 931 3  8 310
kertyneet poistot 31.12.2014   15 895 169 652 26 733 67  212 347
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 1 179 1 075 12 776 33 354 4 871 4 8 414 61 673

KONSERNI Osakkeet  Osakkeet Yhteensä 
Sijoitukset Omistus- Muut
 yhteys-
 yritykset
kirjanpitoarvo 1.1.2014 661 21 381 22 042
osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksista 60  60
Lisäykset 1 132  1 132
Vähennykset -12  -12
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 1 841 21 381 23 222

€



taseen liitetiedot
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(1000 €)

13. PYSYVÄT VASTAAVAT

EMOYHTIÖ
Aineettomat hyödykkeet Kehittämis- Liikearvo Muut pitkä- Yhteensä
 menot  vaikutteiset
   menot
Hankintameno 1.1.2014 752 1 347 4 521 6 620
Lisäykset 131 90 625 846
Vähennykset -883  -5 -888
Hankintameno 31.12.2014 0 1 437 5 141 6 578
kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2014 41 1 312  3 309 4 662
tilikauden poisto -41 23 394 376
kertyneet poistot 31.12.2014 0 1 335 3 703 5 038
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 0 102 1 438 1 540

EMOYHTIÖ Maa-alueet  Liittymis- Rakennuk- Verkostot Koneet Muut Ennakko- Yhteensä
Aineelliset hyödykkeet   maksut set ja ra-  ja kalusto aineelliset maksut ja
   kennelmat   hyödykkeet kesk. hinnat
Hankintameno 1.1.2014 204 1 041 14 100 196 241 24 286 42 5 916 241 830
Lisäykset  2 9 6 784 632  9 062 16 489
Vähennykset  -1   -692  -6 469 -7 162
Hankintameno 31.12.2014 204 1 042 14 109 203 025 24 226 42 8 509 251 157
kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2014   10 585 164 277 20 090 42  194 994
tilikauden poisto   270 5 395 1 155   6 820
kertyneet poistot 31.12.2014   10 855 169 672 21 245 42  201 814
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 204 1 042 3 254 33 353 2 981 0 8 509 49 343

EMOYHTIÖ
Sijoitukset Osakkeet Osakkeet Osakkeet Saamiset Yhteensä
 Konserni- Omistusyh- Muut Konserni- 
 yritykset teysyritykset  yritykset
kirjanpitoarvo 1.1.2014 43 734 622 20 628 4 948 69 932
Lisäykset 2 594 1 132   3 726
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 46 328 1 754 20 628 4 948 73 658

13. KONSERNIN JA EMOYHTIÖN
 OMISTUSOSUUDET 31.12.2014 Konsernin Emoyhtiön
  omistus- omistus-
Konserniyritykset osuus-% osuus-%
Anvia Hosting oy, Helsinki 100,00 100,00
Anvia Yrityspalvelut oy Ab, Vaasa 100,00 100,00
Anvia kiinteistöt oy, Vaasa 100,00 100,00
Anvia securi oy, Vaasa 100,00 100,00
Anvia tV oy, seinäjoki 100,00 100,00
Dignus oy, rauma 100,00 100,00
Lännen Viestintä oy, rauma 100,00 100,00
Nilegon oy, Helsinki 100,00 100,00
Puhelinvoima oy, raisio 100,00 100,00
risefon oy, Helsinki 100,00 100,00
seratides oy, Helsinki 100,00 100,00
Hibox systems oy Ab, turku 80,00
Watson Nordic oy, Vaasa 80,00 80,00
Fenix solutions oy, turku 51,00

Omistusyhteysyritykset
kiinteistö oy Pohjanplassi, Lapua 39,31 39,31
Fast. Ab Jakobstads 
Bottenvikvägen 31, Pietarsaari 25,62 25,62
Varaani Works oy, tampere 24,90 24,90
Länsilinkki oy, turku 20,38 20,38

  Konsernin Emoyhtiön
  omistus- omistus-
  osuus-% osuus-%

€



(1000 €) Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
VASTATTAVAA 2014 2013 2014 2013

VAIHTUVAT VASTAAVAT

14. VAIHTO-OMAISUUS
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 587 10 526 2 899 3 663
 Vaihto-omaisuus yhteensä 9 587 10 526 2 899 3 663

15. PITKÄAIKAISET SAAMISET
 muut saamiset ja laskennallinen verosaaminen 320 306
 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 320 306

16. LYHYTAIKAISET SAAMISET
 myyntisaamiset 7 944 9 068 3 311 5 118
 myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä   589 284
 muut saamiset 1 142 643 1 060 78
 muut saamiset saman konsernin yrityksiltä   1 158 2 203
 siirtosaamiset 2 057 3 105 754 944
 siirtosaamiset saman konsernin yrityksiltä   60
 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 11 143 12 816 6 932 8 627

 siirtosaamisten erittely:
 Verosaaminen 434 510 320 468
 osinkosaaminen  1 179
 Jaksotetut henkilöstökulut 23
 muut 1 600 1 416 434 476
 siirtosaamiset yhteensä 2 057 3 105 754 944

17. RAHOITUSARVOPAPERIT
 rahoitusarvopaperit koostuvat julkisen 
 kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista, 
 rahasto-osuuksista ja joukkovelkakirjalainoista.

 Jälleenhankintahinta 31.12. 20 974 24 403 20 974 24 403
 Kirjanpitoarvo 31.12. 18 987 20 705 18 987 20 705
 Erotus 1 987 3 698 1 987 3 698

taseen liitetiedot
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(1000 €) Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
VASTATTAVAA 2014 2013 2014 2013

18.  OMA PÄÄOMA
 osakepääoma 1.1. 1 504 1 504 1 504 1 504
 osakepääoma 31.12. 1 504 1 504 1 504 1 504

 Vararahasto 1.1. 8 133 8 133 8 133 8 133
 Vararahasto 31.12. 8 133 8 133 8 133 8 133

 Liittymismaksurahasto 1.1. 41 787 41 789 41 787 41 789
 muutos -1 -2 -1 -2
 Liittymismaksurahasto 31.12. 41 786 41 787 41 786 41 787

 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 60 268 58 365 70 568 76 566
 tytäryhtiöosakkeiden arvostus käypään hintaan    -7 557
 osingonjako -6 825 -6 954 -7 352 -7 474
 Vanhentuneet osingot 641 209 641 209
 omien osakkeiden hankinta -18 -820 -18 -809
 Voittovarojen korjaus -529  -519
 tytäryhtiöomistuksen lisäys 250
 muut oman pääoman muutokset 7
 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 53 794 50 800 63 320 60 935

 tilikauden voitto 7 019 9 467 9 443 9 632

 Oma pääoma yhteensä 112 236 111 691 124 186 121 991

 LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA 
 VAROISTA 31.12.
 Voitto edellisiltä tilikausilta   63 320 60 935
 tilikauden voitto   9 443 9 632
 Jakokelpoiset varat yhteensä   72 763 70 567 

 VIERAS PÄÄOMA

19. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
 tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta.

20. PAKOLLISET VARAUKSET
 eläkevaraus 290 170 290 170
 Pakolliset varaukset yhteensä 290 170 290 170

21. LASKENNALLINEN VEROVELKA
 tilinpäätössiirroista 2 392 2 313
 Yhdistelytoimenpiteistä 424 80
 Laskennallinen verovelka yhteensä 2 816 2 393

22. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
 Lainat rahoituslaitoksilta 5 148 228 5 000
 muut pitkäaikaiset velat, liittymismaksut 3 111 3 238 3 111 3 238
 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 8 259 3 466 8 111 3 238

23. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
 Lainat rahoituslaitoksilta 61 30
 saadut ennakot 1 007 69 983 54
 ostovelat 4 124 5 152 1 703 2 092
 ostovelat saman konsernin yrityksille   539 1 769
 muut velat 4 698 6 287 3 527 5 165
 muut velat saman konsernin yrityksille    1 885
 siirtovelat 8 234 8 796 4 709 4 723
 siirtovelat saman konsernin yrityksille   2 035
 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 18 124 20 334 13 496 15 688

 siirtovelkojen erittely:
 Jaksotetut henkilöstösivukulut 5 873 5 974 3 536 3 236
 maksamattomat tuloverot  33
 muut 2 361 2 789 1 173 1 487
 Yhteensä 8 234 8 796 4 709 4 723

taseen liitetiedot
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muut liitetiedot
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(1000 €) Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
 2014 2013 2014 2013
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset
ja muut vastuut

Annetut yrityskiinnitykset 5 000 1 657 5 000
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 5 000 1 657 5 000

rahalaitoslainat 5 000  5 000
sekkitililimiitti 10 000 10 000 10 000 10 000
shekkitililimiitin vakuudeksi on pantattu 
arvo-osuustili

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Annetut pantit 6 41
Yhteensä 6 41

Samaan konserniin kuuluvien yritysten 
puolesta annetut vakuudet   900

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Vuokra- ja leasingsopimuksista 
johtuva vastuu
seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 428 999 2 571 2 258
myöhemmin maksettavat 1 705 731 717 54
Yhteensä 3 133 1 730 3 288 2 312

Muut vakuudet ja vastuut  198

Vastuusitoumukset ja muut 
vastuut yhteensä 8 139 3 626 9 188 2 312

Anvia kiinteistöt oy on velvollinen tarkistamaan vuosina 2008-2009 aktivoiduista silmukkatie 4:n, 
vuonna 2013 aktivoiduista Puskantie 16-18:n ja torikatu 36:n sekä vuonna 2014 aktivoiduista museokatu 11,
Yrittäjäntie ja Puskantie 16-18:n kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä.
Vastuun enimmäismäärä on 804 050,17 euroa.

konsernitilin pankkisaatavien yleispanttaussitoumus Nordea Pankki oyj.

€



anvia oyJ:n yHtiökokoukselle

olemme tilintarkastaneet Anvia oyj:n kirjanpidon, tilin-
päätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2014. tilinpäätös sisältää sekä konsernin että 
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja 
liitetiedot. 
 
hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne anta-
vat oikeat ja riittävät tiedot suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koske-
vien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä 
ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintar-
kastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, kon-
sernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. tilintar-
kastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä 
periaatteita. olemme suorittaneet tilintarkastuksen suo-
messa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnitte-
lemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme 
kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai 
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja sii-
tä, ovatko emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen 
jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai lai-
minlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvel-
vollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiöla-
kia tai yhtiöjärjestystä. 

tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastu-
sevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toiminta-
kertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä 
muista tiedoista. toimenpiteiden valinta perustuu tilin-

tarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien 
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkasta-
ja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä 
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannal-
ta. tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, 
että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta. tilintarkastukseen kuuluu myös sovel-
lettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmu-
kaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntom-
me perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen sovel-
tuvaa tilintarkastusevidenssiä.

lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimin-
takertomus antavat suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin 
sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot 
ovat ristiriidattomia. 

muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen 
esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osake-
yhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myön-
tämistä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Vaasassa 6. maaliskuuta 2015
Ernst & Young Oy

KHT-yhteisö
Kristian Berg, KHT

Tilintarkastuskertomus

Hallintoneuvoston lausunto
Hallintoneuvosto on tutustunut Anvia oyj:n tilinpäätökseen, toimintakertomukseen, konsernitilinpäätökseen ja 
tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2014 ja puoltaa tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän konsernitilinpäätöksen 
vahvistamista sekä hallituksen esitystä jakokelpoisten voittovarojen käytöstä.

Vaasassa 14. huhtikuuta 2015 

Hallintoneuvoston puolesta:

Juha Luukko, puheenjohtaja

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitus
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seinäjoella 2. maaliskuuta 2015 

Bengt Beijar, puheenjohtaja Aaro Honkola  Juha Häkkinen Aappo kontu

Hannu kantonen Johan malm  Arto Pohto Juha mikkilä 

mika Vihervuori, toimitusjohtaja
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Anvia oyj 
silmukkatie 6, Vaasa 

06 411 4111 
www.anvia.fi


