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konsernin kannattavuus heikkeni kustannusten nou-
sun, suhdannetilanteen ja liikearvopoistojen kasvun 
myötä. olemmekin aloittaneet useita toimia kannat-
tavuuden kohentamiseksi, niiden vaikutukset näkyvät 
tuloksessa tästä vuodesta alkaen. 

Anvian strategiana on panostaa kasvuun myös lähi-
vuosina. Anvia securi on jo osoittanut tasaista kasvua, 
Watson haastaa isot kilpailijansa erinomaisilla ominai-
suuksillaan. Digitalisaatio tuo Anvialle aivan uudenlai-
sia mahdollisuuksia auttaa asiakkaitamme menesty-
mään. Luonnollinen tapa lähteä kasvamaan on myös 
maantieteellinen laajentuminen, ja se onkin yksi An-
vian seuraavien vuosien tärkeimmistä kasvupoluista.

maaliskuun alussa kerroimme, että Anvia ryhtyy ra-
kentamaan kuituverkkoja myös pohjalaismaakuntien 
ulkopuolelle. kysyntää riittää, sillä nopean kiinteän 
laajakaistan saatavuus on monissa kasvukeskuksissa, 
jopa pääkaupunkiseudulla, hälyttävän huono. tämän 
vuoksi joillakin asuntoalueilla ovat asukkaat itse pe-
rustaneet osuuskuntia kuituverkkojen rakentamiseksi, 
kun operaattorit eivät ole niitä halunneet rakentaa. 
Anvia haluaa.  

samanaikaisesti jatkamme verkkojen rakentamista 
perinteisellä toimialueellamme aivan kuten tähänkin 
asti. meille on kunnia-asia pitää huolta siitä, että poh-
jalaisilla on kunnon yhteydet ja palvelut. 

mobiiliverkot eivät yksinään pysty tyydyttämään yri-
tysten tai kuluttajien tarpeita. Niiden kapasiteetti ja 
luotettavuus ei riitä korvaamaan kiinteistöihin vedet-
tyjä kuituliittymiä. kiinteän nettiliittymän rooli tulee 
korostumaan digitalisaation edetessä, kun yhä useam-
mat laitteet vaativat verkkoyhteyden. esimerkiksi mo-
nia hoiva-, turva- ja viihdepalveluita voi olla mahdo-
tonta käyttää pelkän mobiiliyhteyden avulla. 

mobiiliverkoilla on etunsa, ja se on liikkuvuus. kiinteän 
verkon etuja puolestaan ovat luotettavuus, käyttäjä-
määrästä riippumaton tasainen nopeus ja toimiminen 
mobiiliverkon selkärankana.

Laajentumisstrategian taustalla on tarkat laskelmat 
eri vaihtoehtojen vaikutuksista yhtiön arvoon. Näiden 
laskelmien pohjalta sekä hallintoneuvosto että halli-
tus katsoivat, että laajentuminen ja Anvia telecomin 
vähemmistöosuuden myynti tuottavat parhaiten arvoa 
Anvian omistajille. 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2015 oli Anvialle voimakkaan kasvun vuosi. 

Konsernin liikevaihto kasvoi lähes neljänneksellä. 

Valtaosa kasvusta tuli onnistuneesta laajentumisesta 

Ruotsiin, josta ostimme erinomaista tulosta tekevän 

tv-palveluyhtiö Sappan. 

Sappa on viimeisten vuosien aikana kasvanut nopeasti 

valitsemalla kilpailueduksi ylivertaisen asiakaskokemuksen 

ja toteuttamalla sitä johdonmukaisesti eri toiminnoissaan. 

Sappa ja Anvia täydentävät hyvin toisiaan. Syksyllä Sappa 

laajensi tarjoomaansa myös laajakaistaan ja tänä keväänä 

se lanseeraa Watson-tyyppisen palvelun Ruotsiin. 
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”Anvia on 
jatkossakin 
pohjalainen 

yhtiö.”

Anvia telecomin vähemmistöomistajana Finda oy tuo 
kasvustrategian toteuttamiseen osaamista ja voima-
varoja. uskomme yhteistyön voimaan ja mahdollisesti 
otamme myöhemmin mukaan muitakin kumppaneita, 
jotka ovat sitoutuneita kiinteän verkon kehittämiseen. 

Anvia on jatkossakin pohjalainen yhtiö. Anvian me-
nestys hyödyttää monin tavoin pohjalaisia: mm. osin-
kojen, palkkojen, verojen ja investointien muodossa. 
kuten niin monet muutkin pohjalaiset, mekin haemme 
menestystä myös kotimaakunnan ulkopuolelta, koska 
näemme siellä mahdollisuuksia kasvaa ja tehdä tulos-
ta. 

Henkilöstömme on jälleen vuonna 2015 osoittanut si-
toutuneisuuttaan ja kykyään asiakkaiden hyvään pal-
velemiseen, siitä isot kiitokset kaikille anvialaisille. 
Asiakkaita, omistajia ja kumppaneita haluan kiittää 
hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksestanne Anviaa 
kohtaan. 

Mika Vihervuori
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Vuosi 2015

myös Anvia securin liikevaihto kasvoi merkittävästi sekä 
orgaanisesti että yritysostojen kautta.

suomen heikko suhdannetilanne ja julkisen hallinnon 
säästötoimenpiteet näkyvät edelleen myynnin kehityk-
sessä. konsernin tulosta rasittivat kohonneet kustannuk-
set, kuten joidenkin kanavapakettien jakelusopimusten 
kasvaneet vähimmäismaksut. uuden, syksyllä käyttöön 
otetun toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen on 
aiheuttanut kertaluonteisia kustannuksia ja varannut 
resursseja liiketoiminnalta. tavanomaisesta poikkeavan 
kustannuserän aiheuttivat myös laki- ja muut neuvonan-
tajapalvelut. 

suomalaisen FAs-tilinpäätösjärjestelmän mukaises-
ti Anvia on kirjannut sappa-kaupasta liikearvopoistoja, 
jotka pienensivät tilikauden liikevoittoa ja nettotulosta. 
siksi luvut eivät ole vertailukelpoisia toimialan niiden 
yhtiöiden kanssa, jotka tekevät iFrs:n mukaisen tilinpää-
töksen. 

Nettotulokseen vaikuttivat myös Anvian huomattavan 
sijoitusomaisuuden alentuneet osinkotuotot sekä arvo-
paperisijoitusten myyntivoittojen pienentyminen edellis-
vuodesta. 

kannattavuuden parantamiseksi aloitettiin useita toi-
mia, kuten ulkoistuksia, mutta niiden vaikutus näkyy vii-
veellä. 

Yritysostot kasvattivat konsernin investointeja. Verk-
koinvestointeja nopeiden laajakaistayhteyksien rakenta-
miseen Anvia jatkoi edellisvuosien tasolla. 

Vuonna 2015 Anvian liikevaihto kasvoi lähes 

neljänneksellä. Voimakkaan kasvun taustalla on 

pääosin laajentuminen Ruotsiin, josta Anvia hankki 

hyvää tulosta tekevän AB Sappan. Yritysosto kasvatti 

huomattavasti konsernin liikevaihtoa sekä toi Anvian 

tv-liiketoimintaan lisää volyymiä. Anvia toimittaa 

nyt tv-palveluita yli 500 000 kotitalouteen ja yli 

miljoonalle kuluttajalle. Anvia on lähtenyt laajen-

tamaan myös Sappan liiketoimintaa, syksystä lähtien 

Sappa tarjoaa asiakkailleen myös laajakaistapalveluita. 

taloudelliset tunnusluvut

 2015 2014 2013
Liikevaihto, 1000 € 130 727 105 816 108 208
käyttökate, 1000 €   15 072  15 058  17 145  
Liikevoitto, 1000 € 1 820 3 372 6 007
tilikauden tulos, 1000 € 2 757 7 019 9 468
omavaraisuusaste % 65,3 79,8 81,0
Bruttoinvestoinnit, 1000 € 36 718 16 182 16 130

liiketoiminnat 
    Telecom 2015
 Liikevaihto, 1000 € 63 539
 käyttökate, 1000 € 15 242
 Henkilöstön määrä Fte 367

 Ratkaisut 2015
 (sisältää IT-palvelut)
 Liikevaihto, 1000 € 41 784
 käyttökate, 1000 € 1 687
 Henkilöstön määrä Fte 271

 Viihde 2015
 Liikevaihto, 1000 € 39 648
 käyttökate, 1000 € 1 625
 Henkilöstön määrä Fte 73



7

Anvian lähivuosien strategia kietoutuu 
kolmen päätavoitteen ympärille: 

3. Kannattavuuden parantaminen

1. Ylivertaisen asiakaskokemuksen  
    tuottaminen

2. Kasvun luominen 

Pyrimme tuottamaan ylivertaisen asiakaskokemuksen 
ja jopa ylittämään asiakkaan odotukset niin palveluti-
lanteessa kuin Anvian palveluita käytettäessä. Palve-
lumme ovat helppokäyttöisiä ja vastaavat juuri asiak-
kaan tarpeisiin. 

erinomaisen asiakaskokemuksen luomisessa meitä 
ohjaavat Anvian palveluperiaatteet, joiden määritte-
lyyn osallistui syksyllä 2015 kymmeniä anvialaisia. Ne 
näkyvät jokaisessa arkipäivässä niin asiakaskohtaami-
sissa kuin myös sisäisissä prosesseissa. 

Vuoden lopulla tehdyssä kyselyssä asiakkaat kiittivät 
erityisesti Anvian paikallista läsnäoloa ja osaamista. 
Anvian vahvuuksina pidettiin erityisesti helppoa lähes-
tyttävyyttä ja ystävällistä ja ammattimaista palvelua.

Anvialla on vahva asema perinteisellä toimialueel-
laan pohjalaismaakunnissa, ja siitä aiomme edelleen 
pitää kiinni. Huolehdimme siitä, että tietoyhteiskunta 
ulottuu aidosti myös maaseudulle. kumppaneidemme 
kanssa tarjoamme täydellisen palvelukokonaisuuden 
sekä työhön että vapaa-aikaan. 

kansallisen kasvun rinnalla seuraamme edelleen myös 
ruotsin markkinoita ja kasvumahdollisuuksia siellä. 
ruotsissa suhdannetilanne ja kuluttajien luottamus ta-
louteen on selvästi suomea positiivisempi, mikä tekee 
siitä houkuttelevan laajentumiskohteen. Viime vuon-
na ruotsissa tekemämme yritysosto on osoittautunut 
erittäin onnistuneeksi.  

kannattavuuden parantamiseksi jatkamme toimin-
nan tehostamista kehittämällä prosessejamme ja toi-
mintamallejamme sekä keskittymällä Anvian ydinliike-
toimintoihin. 

kasvun aikaansaamiseksi olemme aloittaneet voimak-
kaan laajentumisen uusille markkina-alueille. Hyödyn-
nämme vahvaa teleliiketoiminnan osaamistamme ja 
kokemustamme ryhtyessämme rakentamaan kuitu-
liittymiä suomalaisiin kasvukeskuksiin, joissa nopei-
den kiinteiden yhteyksien saatavuus on tällä hetkellä 
heikko.  

Strategia

missio
Anvia on kasvollinen kumppani 
viestintään, viihtymiseen, työhön 
ja turvallisuuteen. tuotamme 
ylivertaisen asiakaskokemuksen ja 
parhaan hyödyn tietoverkoista.

visio
Anvia on kansallisesti merkittävä ja 
arvostettu edelläkävijä tietoverkkoihin 
perustuvien ratkaisujen ja palveluiden 
toimittajana.

arvomme
Asiakasläheisyys
Vapaus ja vastuu
Jatkuva kehitys
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tieto on valtava pääoma. Hyötyä se tuottaa kuitenkin 
vain silloin, kun se on käytettävissä oikeassa paikassa, 
oikeaan aikaan, oikeellisena ja vielä jalostettuna hyödyn-
nettävään muotoon. 

Digitalisaatio on yksi suomen valtion kärkihankkeista 
tuottavuuden parantamiseksi ja talouskasvun lisäämi-
seksi. Valtiovarainministeriö kuvailee digitalisaatiota seu-
raavasti: 

Digitalisaatiossa ei siis ole kyse vain tekniikasta, vaan 
tavasta toimia. suurimmat hyödyt siitä saavutetaan, kun 
se on käytössä mahdollisimman laajasti kodeissa, yrityk-
sissä ja koko yhteiskunnassa. tämä edellyttää kuitenkin 
helppokäyttöistä teknologiaa, nopeita ja laadukkaita tie-

Digitalisaatio on jo täällä
toliikenneyhteyksiä ja jatkuvaa kehittymistä.

Anvialle digitalisaatio tarjoaa valtavasti mahdollisuuk-
sia. Yhtiön juuret ovat ennen kaikkea tiedon siirtämisessä 
ja ihmisten yhdistämisessä.  tänä päivänä tiedon siirron 
ohella Anvia tuottaa tiedon varastointiin, jalostamiseen 
ja jakamiseen liittyviä palveluita. Nämä kaikki ovat digi-
talisaation mahdollistajia. 

uudenlaisia, digitalisuutta hyödyntäviä toimintamalle-
ja Anvia on ollut asiakkaidensa kanssa luomassa esimer-
kiksi terveydenhuollon etäasiointiin, teollisuusyrityksen 
tuotannon raportointiin, liiketoimintatiedon jalostami-
seen ja älykkään sähköverkon tuottaman datan käsitte-
lyyn ja jakamiseen. 

Anvia osallistuu myös digitalisaatiota edistäviin hank-
keisiin. tällainen on esimerkiksi s4Fleet-hanke, jossa mu-
kana on mm. Vaasan yliopisto sekä muita pohjalaisia ja 
valtakunnallisia yrityksiä. Anvia kehittää hankkeessa ket-
teriä, pk-yrityksille soveltuvia tuotannon raportointijär-
jestelmiä, joilla tuotannosta kerättävää tietoa jalostetaan 
helposti hyödynnettävään muotoon. 

”Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uu-
distamista, sisäisten prosessien digitalisointia 
että palveluiden sähköistämistä. Kyse on 
isosta oivalluksesta, miten omaa toimintaa 
voidaan muuttaa jopa radikaalisti toisenlai-
seksi tietotekniikan avulla.”

Anvia on läsnä ydinalueensa eli pohjalaismaakuntien ar-
jessa monin tavoin. Anvia on keskeinen infrastruktuurin 
rakentaja ja palveluiden tarjoaja sekä myös merkittävä 
työnantaja. se tekee yhteistyötä monien muiden yritys-
ten sekä oppilaitosten kanssa ja tukee paikallisia urheilu-
seuroja ja kulttuuritapahtumia. 

Anvia pitää huolen, että pohjalaisilla ihmisillä ja yrityk-
sillä on yhteydet kunnossa alueen sisällä ja maailmalle. 
se investoi vuosittain noin 10 miljoonaa euroa nopeiden 
verkkojen rakentamiseen. Näin Anvia vahvistaa alueen 
elinkeinoelämän ja asuinympäristön elinvoimaisuutta. 

investoinnit ovat tuottaneet tulosta. Anvian asiakkaista 
yli 85 % voi hankkia laajakaistaliittymän, jonka nopeus 
on 250 mbit/s. Viestintäviraston tilasto kertoo, että no-
pean laajakaistan saatavuudessa ovat Vaasa ja kaskinen 
ykköstilalla ja myös seinäjoki ja kokkola parhaimpien 
kuntien joukossa. ero suomen suurimpiin kaupunkeihin 
on yllättävän iso, ja siksi Anvia onkin päättänyt lähteä ra-
kentamaan kuituverkkoja myös muualle suomeen.  

Anvia-konserni työllistää suoraan noin 750 henkilöä 
ja alihankkijoidensa kautta vielä paljon enemmän. esi-
merkiksi verkonrakentamisessa Anvia käyttää useita pai-
kallisia maanrakennusurakoitsijoita. Näin Anvia tuottaa 
toimialueelleen palkkojen muodossa ostovoimaa sekä 

Anvia vaikuttaa ympäristöönsä monin tavoin
verotuloja niin oman toimintansa, verotuksen kuin hen-
kilöstönsä kautta.

työurat Anvialla ovat pitkiä, jopa 40 vuoden mittaiset 
urat eivät ole harvinaisia. Henkilöstön tyytyväisyyttä mi-
tataan vuosittain ja tulosten pohjalta toteutetaan kehit-
tämistoimenpiteitä. Varsinkin tyytyväisyys oman esimie-
hen toimintaan on viime vuosina parantunut. 

Pohjalaisessa urheiluharrastuksessa Anvia on näky-
västi esillä. erityisesti lasten ja nuorten urheilua Anvia 
tukee vuosittain merkittävällä summalla, joka jakautuu 
kymmenille eri seuroille ja joukkueille. seinäjoen uudes-
ta jalkapallostadionista Anvia luo yhdessä stadionyhtiön 
kanssa monipuolista tapahtumapaikkaa, jossa on laaduk-
kaat ja kattavat tietoverkot ja katsojille tuodaan aivan 
uudentyyppisiä digitaalisia palveluita. 

Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa on tiivistä ja 
hyödyttää molempia osapuolia. Anvia näkee laadukkaan 
koulutuksen ja tutkimuksen vahvistavan alueen yritysten 
toimintaedellytyksiä. osaamisen jatkuva kehittäminen ko-
rostuu varsinkin teknologiayrityksissä, joiden täytyy pysyä 
teknisen kehityksen aallonharjalla. Vuonna 2015 Anvia lah-
joitti 40 000 euroa Vaasan yliopiston tekniselle koulutus-
alalle, etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle 4 000 euroa 
ja kokkolan Yliopistokeskus Chydeniukselle 4 000 euroa.
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kaikkien laajimmin kansainvälisillä markkinoilla on Anvi-
an tytäryhtiöistä edennyt Hibox systems oy, joka suun-
nittelee ja toteuttaa ohjelmistoja iptv-palveluille sekä 
muita vuorovaikutteisia tieto- ja viihderatkaisuja. Hiboxin 
ohjelmistoalustaa käytetään hotelleissa, terveydenhuol-
lossa, matkustajalaivoilla sekä internetoperaattorien ja 
laajakaistatoimittajien tv-palveluissa. Hibox on myös 
Watson-palvelun teknologiatoimittaja.

Viime vuonna Hiboxin suurin ja kaukaisin projekti oli 
iptv-järjestelmän toimittaminen Costa ricaan. kaupan 
arvo oli yli miljoona euroa. 

”Asiakkaamme Coopeguanacaste on sähköosuuskunta, 
joka on laajentanut toimintaansa nopeisiin internetliitty-
miin ja iPtV-palveluihin. Yhtiö on rakentanut oman valo-
kuituverkon ja tv-palvelut verkon asiakkaille toteutetaan 
iptv-palveluna”, kertoo Hiboxin toimitusjohtaja staffan 
Granholm. 

Hibox valikoitui ratkaisun toimittajaksi, koska sillä oli 
kyky toimittaa kokonaisuus avaimet käteen -periaatteel-
la. ensimmäisen vaiheen toimitus valmistui aikataulus-
saan marraskuussa. 

Hibox toimitti IPTV-ratkaisun Väli-Amerikkaan

Hiboxin avaimet käteen -toimitukseen kuuluivat 
myös satelliittiantennit.

”Costa rican projekti osoitti kykymme toimittaa laa-
dukkaita kokonaisprojekteja minne tahansa maailmassa. 
Amerikka isona markkinana vaikuttaa muutenkin kiin-
nostavalta. toimitamme iptv-järjestelmän floridalaiselle 
risteilyalukselle ja toista projektia aloitamme juuri kana-
dassa. Viime vuonna toimitimme järjestelmiä mm. Alan-
komaihin, saksaan ja Gibraltariin”, Granholm selvittää.  

Veikkaalan koulun oppilaat Nora Sandelin ja Oskar Hydén olivat ylpeitä saadessaan työskennellä Yrityskylän Anvialla. 

Pohjalaisten peruskoulujen kuu-
desluokkalaisille Anvia on ollut 
mahdollistamassa erilaista, toi-
minnallista oppimista Pohjan-
maan Yrityskylässä. Yrityskylä on 
yhteiskunta pienoiskoossa pikku-
ruisine kauppoineen ja konttorei-
neen, ja oppilaat pääsevät päiväksi 
kokeilemaan, miten yrityksis-
sä ja kunnissa toimitaan. 
Yrityskylä Pohjanmaassa 
vierailee joka lukuvuosi 
5000 oppilasta.

Anvia vaikuttaa ympäristöönsä monin tavoin
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tV-ohjelmien ja videosisältöjen lisääntynyt katselu on 
kasvattanut kiinteän laajakaistan liikennemääriä räjäh-
dysmäisesti. Valtaosa, yli 60 % Anvian laajakaistaverkon 
liikenteestä on liikkuvaa kuvaa, kuten tv-ohjelmia, eloku-
via ja muita videoita. tämä selviää Anvian ja Vtt:n tutki-
muksesta, joka on osa kansainvälistä internet-palvelujen 
kehityshanketta. 

”Datamäärän kasvun myötä kiinteän laajakaistan mer-
kitys kasvaa”, sanoo Anvian kehitysjohtaja reino Lähde-
mäki. ”kiinteä verkko on rakennettu liikuttamaan isoja 
liikennemääriä, ja sen etuna on myös yhteyden tasalaa-
tuisuus ja luotettavuus, jota varsinkin liikkuvan kuvan vä-
littäminen verkolta vaatii.” 

Anvian keskimääräisen laajakaista-asiakkaan koko-
naisliikennemäärä vastaa 2–3 tuntia normaalitasoista tV-
kuvaa joka päivä.  

”kokonaisuudessaan videosiirron osuus on 60 % koko 
tietoliikenteestä. tiedostojen siirto ja jakelu muodostavat 
yhdessä yli 20 %. tähänkin osaan sisältyy monenlaista 
elävän kuvan siirtoa.   Loput 20 % on esimerkiksi verk-
kosivujen selausta, verkkopankin, Facebookin ja muiden 
palveluiden käyttöä”, Lähdemäki selvittää.

Viestintäviraston selvityksen mukaan yli 60 % suoma-
laisista katsoo nettivideoita. monella netin käyttäjällä 
tV:n katselu on korvautunut nettivideoiden katselulla 
joko kokonaan tai osittain. Nettivideoita, erityisesti You-
tubea, käytetään laajasti myös musiikin toistopalveluna.  

Sovellukset tulevat televisiohin

Vaikka tv-ohjelmia katsotaan yhä enemmän myös 
tableteilta ja älypuhelimista, on iso televisio edel-
leen säilyttänyt asemansa tv-katselun ykköslaitteena. 
Finn-panelin mukaan n. 85 % 9–44-vuotiaista katsoo 
tv-ohjelmia televisiovastaanottimesta ja yli 44-vuotiaista 
peräti 96 %. 

Anvialla uskotaan, että televisiovastaanotinten rooli 
säilyy suomalaisissa kodeissa vahvana myös tulevaisuu-
dessa. siksi se on tehnyt monen televisiovalmistajan 
kanssa yhteistyötä Watson-sovelluksen tuomiseksi 
älytelevisioihin. 

Watson-sovelluksen saa jo viiden televisiomerkin 
älytelevisioihin: LG smarttV, samsung smarttV, Finlux 
smarttV, sony AndroidtV tai Philips AndroidtV. 

sovelluksen ansiosta Watsonia voi käyttää televisiol-
la ilman mitään lisälaitteita. käytettävissä ovat kaikki 
Watsonin ominaisuudet: perus- ja maksu-tv-kanavat, 
tallennusominaisuudet ja makuunin tilausvideot. 

Nettivideoita katsotaan keskimäärin 2–3 tuntia joka päivä
tulevaisuuden verkoissa liikennemäärät tulevat edel-

leen kasvamaan, kun uudet, korkealaatuisen tV-kuvan 
jakelutekniikat vaativat erittäin nopeita ja hyvälaatuisia 
yhteyksiä.  

”Jokainen työntekijämme sitoutuu Sappan arvoihin kämmenkuvallaan”, kertoo Hasse Svensson.
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Nettivideoita katsotaan keskimäärin 2–3 tuntia joka päivä

Yhä suurempi osa televisio-
ohjelmistakin tulee kotiin 
laajakaistan kautta. 

”me haluamme, että asiakkaat soittavat meille. Ha-
luamme olla kontaktissa heidän kanssaan, koska si-
ten pystymme parhaiten tuottamaan heille parhaiten 
sopivia palveluita”, sanoo AB sappan toimitusjohtaja 
Hasse svensson. 

sappan henkilöstöstä yli puolet työskenteleekin 
asiakaspalvelussa – tai oikeammin asiakasuskolli-
suuskeskuksessa, koska sappalla uskotaan, että hyvä 
palvelu edistää parhaiten asiakkaiden pysyvyyttä.  

”erinomainen asiakaskokemus on meille erottautu-
mistekijä. emme ole alamme suurin tai halvin, mutta 
asiakkaat ovat ottaneet sappan omakseen, sappalla 
he kokevat olevansa asiakkaina arvokkaita”, svensson 
toteaa. 

sappa toimittaa tv-palveluita yli 300  000 kotiin 

SAPPA tekee tulosta hyvällä 
palvelulla

eri puolilla ruotsia. Asiakkaita ovat kiinteistöyhtiöt 
sekä kuluttajat. Yhteistyössä Anvian kanssa sappa 
lanseerasi viime syksynä myös laajakaistapalvelut ja 
tänä keväänä tarjontaan tulee Watson-tyyppinen tv-
palvelu. 

”Yhteistyömme Anvian kanssa on molemmille etu. 
Hyödynnämme toinen toistemme teknistä ja liiketoi-
mintaosaamista ja jaamme kokemuksia siitä, mikä 
toimii ja mikä ei”, svensson kehuu.

sappa tuottaa Anvialle myös tulosta. Yhtiön tu-
loskunto on erinomainen, vuonna 2015 se ylitti sekä 
liikevaihto- että tulostavoitteensa. sappan 
liikevaihto oli 28 miljoonaa euroa ja myyntikate 7 
miljoonaa euroa. Viime vuonna sappa tuotti Anvialle 
osinkoina 1,4 miljoonaa euroa. 
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Hallinto

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Juha Luukko. 
Varapuheenjohtajana toimi tom Westermark. Hallinto-
neuvosto piti toimintavuoden aikana kolme kokousta.

Yhtiökokouksessa tehty hallintoneuvoston jäsenten 
valinta erovuoroisten tilalle on pantu käräjäoikeudessa 
toimeenpanokieltoon, ja siksi hallintoneuvosto on jat-
kanut toistaiseksi vanhassa kokoonpanossaan lukuun 
ottamatta ulkomaille muuton takia siitä eronnutta Jar-
mo uutelaa. Hallintoneuvostoon valitut uudet jäsenet 
on lueteltu hallituksen toimintakertomuksessa sivulla 
18.

Hallitus 

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

Hannu Kantonen
s. 1966, toimitusjohtaja
isokyrö
toimikausi päättyy 31.12.2018
Hallituksessa vuodesta 2014

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

Johan Malm
s. 1967, johtaja
Vaasa
toimikausi päättyy 
31.12.2018
Hallituksessa 
vuodesta 2011

JoHtoryHmä 

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-liike-
toiminnan johtaja
insinööri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2000

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

Timo Ranta
Yrityspalvelut-
liiketoiminnan 
johtaja
insinööri
konsernin palveluk-
sessa vuodesta 2012

Anvian hallituksessa toimivat vuonna 2015 Bengt 
Beijar (puheenjohtaja), Aaro Honkola (varapuheenjoh-
taja), Juha Häkkinen, Hannu kantonen, Aappo kontu, 
Johan malm, Juha mikkilä ja Arto Pohto. Hallitus ko-
koontui yhteensä 27 kertaa. Hallituksen puheenjohta-
jana on toiminut yrittäjä Bengt Beijar ja varapuheen-
johtajana talousjohtaja Aaro Honkola. 
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Johan Malm
s. 1967, johtaja
Vaasa
toimikausi päättyy 
31.12.2018
Hallituksessa 
vuodesta 2011

Juha Mikkilä
s. 1959, maa- ja metsä-
talousyrittäjä
kurikka
toimikausi päättyy 31.12.2017
Hallituksessa vuodesta 2015

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

Marko Järvinen 
ratkaisut-liiketoiminnan 
Johtaja
Diplomi-insinööri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2014

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

Arto Kukkonen
Viihde-liiketoiminnan johtaja, 
talousjohtaja
kauppatieteiden maisteri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 2009

Jaana Mäkinen 
Henkilöstöjohtaja
kauppatieteiden maisteri
konsernin palveluksessa 
vuodesta 1988

Timo Ranta
Yrityspalvelut-
liiketoiminnan 
johtaja
insinööri
konsernin palveluk-
sessa 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
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

Hallintoneuvosto

ojaniemi Yrjö, toiminnanjohtaja Lapua 2016
Pihlajamäki Jaakko, johtaja           seinäjoki 2015
riippi Heikki, maanviljelijä Laihia 2015
ruotsalainen matti, johtaja Vaasa 2016
storholm stefan, toimitusjohtaja Pietarsaari 2017
töyli tuula, toimitusjohtaja Vaasa 2017
Viljanen ossi, toimitusjohtaja  seinäjoki 2015
Westermark tom, toimitusjohtaja Vaasa 2015
Ylinen mauno, agronomi kauhava 2015

Henkilöstön edustajat:
Henriksson Christian
Louko Ville
Närvä Ari
mäki-Valkama Heikki
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toimintaympäristö
Yleinen taloustilanne on heikentynyt suomessa jo useita 
vuosia peräkkäin, eikä suhdanne-ennusteissa ole näkyvissä 
merkkejä yleisestä muutoksesta positiivisempaan suuntaan. 
ruotsissa sitä vastoin talouskasvu on jopa ennakoituakin no-
peampaa. 

tietoliikennealalle on viime vuosina ollut ominaista hintojen 
lasku, mikä on ollut poikkeuksellista moniin muihin tavara- ja 
palveluryhmiin verrattuna. Hintojen laskun taustalla on raju 
kilpailutilanne, johon osaltaan vaikuttavat kansainväliset il-
maiset viestintäsovellukset. 

mobiililaajakaistan markkinointi on jatkunut voimakkaana. 
toisaalta käyttäjämäärien kasvaessa mobiiliverkkojen täytty-
minen on alkanut näkyä yhteyksien hidastumisena. tämä on 
korostanut kiinteän laajakaistan etuja, eli vakautta ja tasaista 
nopeutta, joita tarvitaan esimerkiksi yhä kasvavassa tv-sisäl-
töjen katselussa internetin kautta. Anvian nopeimpien, jopa 
250 mbit/s laajakaistaliittymien kysyntä on kasvanut eniten.

konsernirakenne Ja sen keHitys
tilikaudella Anviassa oli neljä liiketoiminta-aluetta: telecom, 
ratkaisut, it-palvelut ja Viihde. 

Hallituksen toimintakertomus

Anvia otti vuoden alussa käyttöön uuden strategiansa mukai-
sen organisaation, joka jakautuu neljään liiketoimintaan: te-
lecom, ratkaisut, it-palvelut ja Viihde. organisaatio rakentuu 
tunnistettujen asiakasryhmien ympärille siten, että asiakkai-
den useimmin käyttämät prosessit ovat tehokkaita ja nopeita. 

myös Anvian juridinen rakenne muutettiin 1.3.2015 alkaen 
vastaamaan paremmin konsernin operatiivista organisaati-
ota. tässä yhteydessä perustettiin Anvia telecom oy, johon 
siirrettiin emoyhtiön teleliiketoiminta.

Helmikuussa Anvia teki merkittävän yrityskaupan ostamalla 
ruotsalaisen AB sappan, joka toimittaa tv-palveluita yli 300 000 
kotitalouteen eri puolilla ruotsia ja syksystä 2015 alkaen myös 
laajakaistapalveluita.

Anvia vahvisti yhteistyötään isoimpien Finnet-yhtiöiden kans-
sa liittymällä keväällä vähemmistöosakkaaksi s4F Holding 
oy:öön, joka on usean Finnet-ryhmään kuuluvan yhtiön omis-
tama, paikallisten tietoliikenneoperaattoreiden kehittämistä 
tukeva sijoitusyhtiö. kauppa toteutettiin osakevaihtona, jossa 
Anvia hankki 43 % s4F Holding oy:n osakkeista ja vastikkeek-
si Anvialta siirtyi 51 % sen kolmesta tytäryhtiöstä, jotka omis-
tavat Anvia oyj:n osakkeita. Yhtiöt ovat Dignus oy, Lännen 
Viestintä oy ja Puhelinvoima oy. 

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.

  2015  2014 2013

KoNSeRNI   
 Liikevaihto, 1000 € 130 727 105 816 108 208
 Liikevaihdon muutos % 23,5 -2,2 -5,7
 käyttökate 15 072 15 058 17 145
 Liikevoitto, 1000 € 1 820 3 372 6 007
 Liikevoitto % 1,4 3,2 5,6
 tilikauden tulos, 1000 € 2 757 7 019 9 468
 oman pääoman tuotto % 2,4 6,0 8,6
 omavaraisuusaste % 65,3 79,8 81,0
 sijoitetun pääoman tuotto % 4,2 7,6 10,8
 Bruttoinvestoinnit, 1000 € 36 718 16 182 16 130
 taseen loppusumma, 1000 € 172 590 142 248 138 448
 Henkilökunta keskimäärin (FTE)1       754 724 716
 Henkilökunta keskimäärin (NOE)2 810 776 765
 tulos per osake 30 82 111

taloudelliset tunnusluvut

laskentakaavat:
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syys-lokakuun vaihteessa Anvia securi oy osti turvallisuuspis-
te suomi oy:n, jonka liiketoiminta koostuu pääasiassa kame-
ravalvonnan ja rikosilmoitinjärjestelmien toimittamisesta ja 
huollosta.

Joulukuussa Anvia telecom hankki 20 prosentin omistusosuu-
den yritysten puheviestintäpalveluita tuottavasta tele scope 
oy:stä. 

Anvia myi omistusosuutensa kontaktia oy:stä. 
 
Anvia-konsernin juridinen rakenne 31.12.2015 muodostui 
emoyhtiö Anvia oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä
	 •	Anvia	Telecom	Oy	ja	sen	osakkuusyhtiö	Tele	Scope	Oy
	 •	Anvia	IT-palvelut	Oy	ja	sen	tytäryhtiö	Fenix	Solutions	Oy
	 •	Anvia	Hosting	Oy
	 •	Anvia	Securi	Oy	ja	sen	tytäryhtiö	Turvallisuuspiste	Suomi	Oy
	 •	Anvia	TV	Oy	ja	sen	tytäryhtiö	Hibox	Systems	Oy
	 •	Watson	Nordic	Oy
	 •	AB	Sappa
	 •	Anvia	Kiinteistöt	Oy
sekä osakkuusyhtiöistä Länsilinkki, Varaani Works oy, s4F Hol-
ding oy, Dignus oy, Puhelinvoima oy ja Lännen Viestintä oy. 

taloudellinen keHitys
Anvia-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella lähes nel-
jänneksen 130,7 miljoonaan euroon (105,8 milj. €). kasvun 
taustalla on pääasiassa ruotsista hankittu AB sappa, joka on 
mukana helmikuusta lähtien. myös Anvia securin liikevaihto 
kasvoi merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostojen kaut-
ta. suomen heikko suhdannetilanne näkyy asiakkaiden varo-
vaisuutena varsinkin isompien hankintojen kohdalla. 

sappa-kaupasta aiheutuneet liikearvopoistot pienensivät 
liikevoittoa ja nettotulosta. siksi ne eivät ole vertailukelpoi-
sia toimialan niiden yhtiöiden kanssa, jotka tekevät iFrs:n 
mukaisen tilinpäätöksen. Nettotulokseen vaikuttivat myös 
osinkotuottojen ja myyntivoittojen pienentyminen viime 
vuodesta. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (3,4) eli 1,4 % 
(3,2 %) liikevaihdosta. suunnitelman mukaisia poistoja teh-
tiin konsernissa 10,7 milj. € (10,0) ja liikearvopoistoja 2,6 milj. 
euroa (1,7). 

konsernin tilikauden voitto oli 2,8 milj. € (7,0) ja osakekohtai-
nen tulos 30 euroa (82). 

ilman liikearvopoistoja liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (5,1) ja 
tulos 5,4 milj. euroa (8,7). 

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.

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.

taloudelliset tunnusluvut  2015  2014 2013

eMoYHTIö
 Liikevaihto, 1000 € 13 215 66 918 69 260
 Liikevaihdon muutos % -80,3 -3,4 -1,2
 käyttökate -1 374 12 944 15 445
 Liikevoitto, 1000 € -2 670 5 552 8 498
 Liikevoitto % -20,2 8,3 12,3
 tilikauden tulos, 1000 € 2 455 9 443 9 632
 oman pääoman tuotto % -1,7 8,9 10,6
 omavaraisuusaste % 77,9 78,3 80,0
 sijoitetun pääoman tuotto % -0,5 9,0 11,4
 Bruttoinvestoinnit, 1000 € 36 712 14 593 14 557
 taseen loppusumma, 1000 € 156 557 159 649 152 543
 Henkilökunta keskimäärin (FTE)1 102 440 448
 Henkilökunta keskimäärin (NOE)2 112 479 474
 osinko/osake, 1000 € ehdotus, 80 82 80
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olennaiset tapaHtumat tilikaudella
tilikauden merkittävimpiä tapahtumia oli ruotsalaisen, tv-pal-
veluita toimittavan AB sappan ostaminen osaksi Anvia-kon-
sernia. kaupan myötä Anvia toimittaa tv-palveluita suomessa 
ja ruotsissa yli 500 000 kotitalouteen ja yli miljoonalle kulut-
tajalle. sappa on hyvin hoidettu yhtiö, joka tekee erinomaista 
tulosta. sappa ja Anvia täydentävät toisiaan ja vuoden mittaan 
ne tekivätkin jo yhteistyötä, jolla vahvistettiin konsernin tar-
joomaa ja palvelukykyä sekä suomessa että ruotsissa. sappa 
aloitti laajakaistaliittymien myynnin ruotsissa lokakuussa, ja 
Watson-palvelu lanseerataan ruotsissa vuonna 2016.  

Anvia jatkaa merkittäviä investointeja kiinteisiin verkkoyh-
teyksiin. Panostus näkyy Viestintäviraston julkaisemassa ti-
lastossa, joka jo useampana vuotena peräkkäin on osoittanut 
nopean laajakaistan parhaan saatavuuden olevan Pohjan-
maalla. kuntakohtaisessa vertailussa Vaasa on ykköstilalla, 
seinäjoki neljäntenä ja kokkola 17:s. merkillepantavaa on, 
että näiden taakse jää esimerkiksi koko pääkaupunkiseutu.
 
kuitu- ja kaapeli-tv-verkoissa liittymän huippunopeus nousi 
huhtikuussa 250 mbit/s:iin. uusi huippunopeus oli vuoden 
lopussa saatavissa yli 87 000 pohjalaiskotiin. Juuri nopeimpi-
en liittymätyyppien määrä lisääntyy eniten, sillä asiakkaiden 
kapasiteettitarpeet kasvavat. Anvian ja Vtt:n tekemän tutki-
muksen mukaan 60 % kiinteän verkon laajakaistaliikenteestä 
on liikkuvaa kuvaa, kuten tv-ohjelmia, elokuvia ja nettivide-
oita. Nettivideoiden katselun arvioidaan edelleen kasvavan, 
mikä asettaa kovia vaateita verkon nopeudelle. syksyn aikana 
Anvia on uudistanut runkoverkkoaan, jotta se pystyy entistä-
kin paremmin vastaamaan suurta kapasiteettia edellyttävien 
palveluiden vaatimuksiin.

erityisesti pienyrittäjien tarpeisiin Anvia lanseerasi keväällä 
kaksi uutta palvelua, helposti käyttöön otettavan verkkokaup-
papalvelun ja tietojen tallennuspalvelu Anvia Varmistamon, 
jonka se tuottaa yhdessä osakkuusyhtiönsä Varaani Works 
oy:n kanssa. 

etäasiointiratkaisut on yksi Anvian uusista painopisteistä, ja 
siihen Anvia on tuottanut palveluita erityisesti terveydenhoi-
to- ja hoiva-alalle sekä vakuutusyhtiö Lähitapiolalle. Hoiva- ja 
ajanvietepalvelu Anvia Akkuna tarjoaa kokonaisvaltaisen rat-
kaisun esimerkiksi vanhusten kotihoidon tukemiseen. 

Yhteistyössä Lakea oy:n kanssa Anvia on kehittänyt Anvia 
kotikanava -sovelluksen, joka toimii helppokäyttöisenä tie-
donkulun kanavana asukkaan, kiinteistöyhtiön ja isännöitsi-
jän välillä. kotikanava-sovellus tulee täydentämään Anvian 
taloyhtiöille suunnattua tarjoomaa, johon nyt sisältyy mm. 
tietoliikenne- ja tv-palveluita.

Yritysten puheratkaisuiden osalta Anvia tiivisti yhteistyötään 
tele scope oy:n kanssa ja osti 20 % tele scopen osakkeista. 
samalla sovittiin 9 asiantuntijan siirtymisestä tele scopelle. 
  
Anvia securi kasvaa edelleen sekä orgaanisesti että yritysos-
tojen kautta. maaliskuussa yhtiö osti Pirkanmaan turvatuot-
teet oy:n turvaliiketoiminnan ja syys-lokakuun vaihteessa 
yhtiö osti turvallisuuspiste suomi oy:n, jonka liiketoiminta 
koostuu pääasiassa kameravalvonnan ja rikosilmoitinjärjes-
telmien toimittamisesta ja huollosta. kauppojen myötä securi 
on vahvistanut jalansijaansa erityisesti Pirkanmaalla, keski- ja 
itä-suomessa sekä kaupan alan ketjuliikkeiden parissa. 

Hallituksen toimintakertomus

omat osakkeet 31.12.2015

 Kpl Osuus osakepääomasta
Tytäryhtiöillä emoyhtiön osakkeita 13 0,01 %
Emoyhtiöllä omia osakkeita  635 0,69 %
Konsernilla omia osakkeita  648 0,70 %

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. 5 kpl 1485 €/osake 1350–1550 € 
  (keskiarvo) (vaihteluväli)
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anvia oyJ:n suurimmat osakkeenomistaJat 31.12.2015

Taulukko ei sisällä 
Anvia-konsernin omista-
mia osakkeita, joita on 
yhteensä 648 kpl (0,7 % 
koko osakekannasta). 
Niitä ei ole myöskään 
huomioitu prosentti-
osuuksia laskettaessa. 

elisa oyj 27 863 30,3 %
s4F Holding oy 10 548 11,5 %
Helmiryhmä oy 772 0,8 %
Vaasan kaupunki 665 0,7 %
Frandel oy 584 0,6 %
Lounea oy 527 0,6 %
seinäjoen kaupunki 474 0,5 %
Haarala Pekka Antero 424 0,4 %
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva 328 0,4 %
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 %
talk 5 oy 122 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 43 871 47,7 %

Anvian Viihde-liiketoimintaan kuuluva, iPtV-teknologiaa tuot-
tava Hibox systems on edennyt kansainvälisillä markkinoilla. 
merkittävin kauppa vuoden aikana tehtiin Costa ricaan ja se 
toimii hyvänä päänavauksena etelä- ja Väli-Amerikan markki-
noilla. kaupan arvo on yli miljoona euroa.

useat televisiovalmistajat, mm. samsung ja Philips ovat tuo-
neet televisioihinsa Watson-sovelluksen, jolla Watson-palve-
lua voi käyttää ilman lisälaitteita. sovellukset tukevat Watso-
nin helppokäyttöisyyttä. 

Anvia tehostaa varastologistiikan prosessejaan ulkoistamalla 
syyskuussa varastotoimintansa HuB logistics Finland oy:lle. 
sopimuksen myötä Anvian varastoissa työskentelevät 11 
henkilöä siirtyivät syyskuussa HuB logistics Finlandin palve-
lukseen. 

konsernin suurin liiketoiminta telecom otti lokakuussa käyt-
töön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. 

Anvian hallitus päätti elokuun lopussa aloittaa valmistelut yh-
tiön listautumiseksi joko Helsingin pörssin päälistalle tai First 
North -listalle. Päätöstä listautumisesta ei ole vielä tehty. 

Anvia pitää yliopistotasoista koulutusta ja tutkimusta tärkeä-
nä alueen kehitykselle ja on yhtiökokouksen antaman valtuu-
tuksen mukaisesti tehnyt 40 000 euron lahjoituksen Vaasan 
yliopistolle. Lahjoitus kohdennetaan erityisesti tekniikan kou-
lutusalalle. 

investoinnit Ja raHoitus
konsernin investointien kokonaismäärä oli 36,7 milj. € (16,2 
milj. €). Pääosa investoinneista kohdistui yritysostoihin sekä 
iCt-liiketoiminnan verkonrakentamiseen. 

konserniyhtiöt ottivat tilikauden aikana lainaa 24 milj. euroa 
käytettäväksi yrityskauppoihin ja lainajärjestelyihin. 

osa rahavaroista on sijoitettu julkisen kaupankäynnin kohtee-
na oleviin osakkeisiin, rahasto-osuuksiin ja joukkovelkakirja-
lainoihin. konsernin rahoitusarvopapereiden kirjanpitoarvo oli 
tilikauden lopussa 19,9 milj. euroa (19,0 milj. euroa edellisenä 
vuonna) ja markkina-arvo 20,5 milj. euroa (21,0 milj. euroa).  

osinGonJako
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Anvia oyj jakoi vuodel-
ta 2014 osinkoa 82 euroa/osake. osakkeiden täsmäytyspäivä 
oli 21.8.2015 ja osingot maksettiin arvo-osuusjärjestelmään 
rekisteröidyille osakkaille 1.9.2015.

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

yHtiön osakkeet
Yhtiöllä on 92  525 osaketta. kukin osake oikeuttaa yhteen 
ääneen yhtiökokouksessa, kuitenkin niin, että kukaan ei saa 
äänestää enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouk-
sessa edustetusta äänimäärästä. emo- ja tytäryhtiöt omista-
vat yhteensä 648 osaketta. 



rahoitusriskien hallinnassa keskeistä on rahoituksen kustan-
nusten ja saatavuuden arviointi. konsernissa arvioidaan ja 
seurataan jatkuvasti liiketoiminnan edellyttämän rahoituksen 
määrää, jotta konsernilla olisi riittävästi likvidejä varoja toimin-
nan rahoittamiseksi. myyntisaamisten luottoriskikeskittymät 
ovat varsinkin telecom-liiketoiminnassa vähäisiä suuren asia-
kaskunnan ja pitkälle automatisoitujen prosessien ansiosta. 
Vientikaupan luottoriskejä hallitaan yhteistyökumppaneiden 
avulla, sopimusehdoilla ja riittävällä saatavien valvonnalla. 
Anvialla on aktiivinen hajautettuihin allokaatioihin perustuva 
riskejä hallitseva sijoitusstrategia. sijoitustoiminnan riskit eivät 
saa vaarantaa yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden 
saavuttamista.

Vahinkoriskejä hallitaan ajantasaisella ja riskeihin suhteutettuna 
oikeanlaajuisella vakuutusturvalla ja ennakoivalla toiminnalla.

yHtiökokous
Anvia oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.5.2015 ja sen 
jatkokokous 19.8.2015. elisa oyj oli ennen toukokuun kokousta 
hakenut käräjäoikeudelta väliaikaisen turvaamistoimen, jolla 
estettiin kolmen osakkeenomistajan osallistuminen yhtiöko-
koukseen. kyseessä olivat s4F Holding oy:lle siirtyneet Dignus 
oy, Puhelinvoima oy ja Lännen viestintä oy. Väliaikainen turvaa-
mistoimi kumottiin myöhemmin käräjäoikeudessa, mutta se ei 
vaikuttanut 20.5. pidetyn kokouksen päätöksiin. em. yhtiöt ovat 
nostaneet päätöksistä moitekanteen, jonka käsittely on kesken. 

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus 
lukuun ottamatta syksyllä 2014 henkilökuntayhdistyksen teke-
mään valtakirjakampanjaan liittynyttä yhtiön varojen käyttöä. 
elisa vaati lisäksi erityisen tarkastuksen suorittamista kyseisen 
kampanjan osalta, ja tämä tuli myös kokouksen päätökseksi.

uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi kokouksessa valittiin ää-
nestyksen jälkeen Hans Ahola (kokkola), kjell Friis (kokkola), 
Joakim ingves (siipyy), kaido kotkas (kristiinankaupunki), Peter 
Lerbacka (kokkola), Björn Pundars (Vaasa), Jani takamaa (evi-
järvi), mikael tallkvist (kokkola), maria Vanhatalo-thijssen (kris-
tiinankaupunki), thomas Lönnqvist (espoo), Jyri Järvihaavisto 
(Helsinki), Harri kivimäki (raisio), Ari Punkkinen (Liperi), mikael 
rönnblad (espoo). 

etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus myönsi kesäkuussa s4F Holding 
oy:n ja sen tytäryhtiöiden hakeman turvaamistoimen, jolla hal-
lintoneuvoston jäsenten valinta on laitettu toimeenpanokiel-
toon.

Jatkokokouksessa käsiteltiin tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
voitonjaosta päättäminen. 

Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 
euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rin-
nastettaviin tarkoituksiin. 

Hallitus, Hallintoneuvosto Ja JoHto
Anvian hallituksessa toimivat Bengt Beijar (puheenjohtaja), 
Aaro Honkola (varapuheenjohtaja), Juha Häkkinen, Hannu kan-
tonen, Aappo kontu, Johan malm, Juha mikkilä ja Arto Pohto. 
Hallitus kokoontui tilikauden aikana 21 kertaa. 

Yhtiön hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua 
varten on hallituksen alaisuudessa toiminut kolme valiokuntaa, 
palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta sekä investointi- ja 
sijoitusvaliokunta. 
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Henkilöstö
Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 
konsernissa 754 ja emoyhtiössä 102. keskimääräistä lukumäärää 
laskettaessa on otettu huomioon myös mahdollinen työsuhteen 
osa-aikaisuus. konsernin keskimääräinen henkilökuntamäärä 
on noussut vuoden aikana 30 henkilöllä yritysostoista johtuen. 

    

emoyhtiön luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kans-
sa 1.3.2015 tehdyn teleliiketoiminnan yhtiöittämisen vuoksi. 

kustannusten sopeuttamiseksi Anvia on käynyt muutamia yk-
sikkökohtaisia yt-neuvotteluita, jotka ovat johtaneet yhteensä 
11 henkilötyövuoden vähentämiseen tuotannollisista ja talou-
dellisista syistä. 

tutkimus Ja keHitystoiminta
konsernissa oli tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehi-
tykseen liittyviä välittömiä kuluja 3,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa 
vuonna 2014 ja 3,0 milj. euroa vuonna 2013). tämä vastaa 2,3 
prosenttia liikevaihdosta (1,1 % vuonna 2014 ja 2,8  % vuonna 
2013).

arvio toiminnan merkittävimmistä 
riskeistä Ja epävarmuustekiJöistä
riskienhallinta tukee Anvian liiketoimintaa varmistamalla, että 
liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niiden vaikutuk-
set arvioidaan ja toimenpiteet määritellään. Yhtiö jakaa liiketoi-
mintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin, operatiivisiin, rahoitus- 
ja vahinkoriskeihin.

strategisista riskeistä merkittävimmät liittyvät investointeihin, 
kuten yritysostoihin, sekä verkko- ja kiinteistöinvestointeihin. 
investointeihin liittyvien riskien hallitsemiseksi konsernilla on 
käytössä strukturoitu, hallituksen hyväksymä suunnittelu- ja 
päätöksentekomalli. strategisen riskin muodostaa myös telea-
laa koskevan sääntelyn mahdollinen kiristyminen hintasäänte-
lyksi. 

operatiiviset riskit liittyvät Anvian liiketoiminnalliseen suori-
tus- ja kilpailukykyyn. konsernissa toteutetaan järjestelmällistä 
markkina- ja kilpailutilanteen ja teknisen kehityksen seurantaa, 
arvioidaan näihin liittyviä riskejä ja täsmennetään toimenpi-
teet sekä vastuut riskien hallitsemiseksi. konsernin toimialoilla 
sekä tekninen kehitys että markkinatilanteen muutos on no-
peaa, ja kilpailukyvyn ylläpito edellyttää jatkuvaa kehittymistä 
ja markkinamuutoksiin sopeutumista. Laajentuminen kotimaan 
ulkopuolelle vaatii kohdemarkkinoiden ja niiden toimintakult-
tuurin tuntemusta. Anvia on ulkoistanut osan toiminnoistaan 
kumppaneille, ja jotta nämä tukevat konsernin liiketoimintaa 
suunnitellulla tavalla, kumppaneiden suorituskykyä arvioidaan 
ja kehitetään jatkuvasti sekä reagoidaan nopeasti poikkeamiin. 
riskinä on myös toimintaympäristön taloustilanteen odotettu 
heikompi kehitys. tätä riskiä hallitaan jatkuvalla seurannalla, 
kulujen sopeuttamisella sekä valmiudella muuttaa suunnitel-
mia joustavasti vastaamaan muuttuneita olosuhteita. 

Hallituksen toimintakertomus

KeSKIMääRäINeN HeNKIlöSTöMääRä 
 2015 2014 2013  
       konserni 754 724 716              
       emoyhtiö 102 440 448
    
TIlIKAudeN PAlKAT JA PAlKKIoT, 1000 €
 2015 2014 2013  
       konserni 32 550 30 731 29 097
       emoyhtiö   4 968 17 436 16 819



Palkitsemisvaliokuntaan ovat kuuluneet Aappo kontu, Johan 
malm ja Bengt Beijar. tarkastusvaliokuntaan ovat kuuluneet 
Aaro Honkola, Arto Pohto ja Hannu kantonen. investointi- ja si-
joitusvaliokuntaan ovat kuuluneet Bengt Beijar, Juha Häkkinen 
ja Juha mikkilä. 

Yhtiön hallintoneuvoston kokoonpano on esitetty yhtiön vuo-
sikertomuksessa. Hallintoneuvostolla oli vuoden aikana kolme 
kokousta. Puheenjohtajana toimi Juha Luukko. Yhtiökokoukses-
sa tehty hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
on pantu käräjäoikeudessa toimeenpanokieltoon, ja siksi hallin-
toneuvosto jatkaa toistaiseksi vanhassa kokoonpanossaan.

Anvia oyj:n toimitusjohtajana ja konsernijohtajana on toiminut 
mika Vihervuori. 

konsernin liiketoimintajohtoryhmässä ovat tilivuonna toimi-
neet toimitusjohtaja mika Vihervuori, varatoimitusjohtaja ja 
telecom-liiketoiminnan johtaja Harri suokko, kuluttajapalvelut-
liiketoiminnan johtaja klaus Varis, Yrityspalvelut-liiketoiminnan 
johtaja timo ranta, verkkotuotannon johtaja Jussi Jurva, ratkai-
sut-liiketoiminnan johtaja marko Järvinen, it-palveluiden johtaja 
Ari Jaatinen, Viihde-liiketoiminnan johtaja ja talousjohtaja Arto 
kukkonen, henkilöstöjohtaja Jaana mäkinen ja viestintäjohtaja 
tiina Nieminen. 

tilintarkastaJa
Yhtiön tilintarkastajana toimi 20.5.2015 asti kHt-yhteisö ernst & 
Young oy, päävastuullisena tilintarkastajana kHt kristian Berg. 
20.5.2015 alkaen tilintarkastajana toimii kHt-yhteisö kPmG oy 
Ab, päävastuullisena tilintarkastajana kHt esa kailiala. 

esitys tilikauden voiton käsittelystä
emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 70  545 031,58 € ja 
emoyhtiön tilikauden voitto 2 455 303,09 €. Hallitus ehdottaa 
yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan 
osinkoa 80 €/osake ulkona oleville osakkeille, 91 890 kpl, kaik-
kiaan 7 351 200 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl-
keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuval-
mius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyk-
sen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

merkittävät oikeudelliset asiat
elisa oyj on nostanut Anvian ja s4F Holding oy:n välistä osake-
vaihtoa koskevan kanteen Varsinais-suomen käräjäoikeuteen. 
kanteeseen liittynyt väliaikainen turvaamistoimi esti osake-
vaihdossa s4F:lle siirtyneiden yhtiöiden osallistumisen Anvian 
yhtiökokoukseen. Varsinais-suomen käräjäoikeus kumosi väliai-
kaisen turvaamistoimen 23.6.2015 ja turun hovioikeus hylkäsi 
elisan tekemän valituksen päätöksestä 14.8.2015. 

Yhtiökokouksesta poissuljetut s4F:n tytäryhtiöt nostivat kesä-
kuussa kanteen etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen. moitekan-
ne koskee hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan valin-
taa sekä vastuuvapauden myöntämistä osittaisena. 26.6.2015 

näkymiä vuodelle 2016

suomen suhdannetilanteen ennustetaan jatkuvan haastavana, ja siksi Anvia arvioi liikevaihtonsa kasvavan tilikauden 
aikana vain hieman. kasvun turvaamiseksi aloitetaan teleliiketoiminnan laajentaminen sen nykyisen toimialueen 
ulkopuolelle. konsernin kannattavuuden parantamiseksi toteutetaan merkittäviä tehostamistoimenpiteitä. 
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käräjäoikeus hyväksyi turvaamistoimen, jolla varsinaisessa 
yhtiökokouksessa tehty hallintoneuvoston jäsenten valinta ase-
tettiin toimeenpanokieltoon. myös Vaasan hovioikeus piti tur-
vaamistoimen voimassa. molempien em. kanteiden pääasian 
käsittely on kesken.

elisa on marraskuussa nostanut kanteen, jolla se vaatii Anvian 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.8.2015 tehtyjä ääniluette-
lon vahvistamista ja valtakirjojen tarkastamista koskevia pää-
töksiä pätemättömiksi. tämänkin asian käsittely on kesken. 

kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi 8.4.2015 päätöksen, jolla se 
ehdollisesti hyväksyi tilanteen, jossa elisa hankkisi todellisen 
päätösvallan Anviassa. Päätös ei ota kantaa siihen, kenellä to-
dellinen määräysvalta Anviassa on. 

Viestintävirasto hyväksyi 29.4.2015 elisa oyj:n tekemän valituk-
sen kaikkien muiden operaattoreiden tilaajayhteyksien hinnoit-
telusta. Anvia on hakenut muutosta päätökseen korkeimmasta 
hallinto-oikeudesta (kHo). kHo antoi 6.7.2015 asiasta välipää-
töksen, jolla Viestintäviraston päätöksen täytäntöönpano kes-
keytetään, kunnes valitusasia on ratkaistu. 

Visual Data oy on pannut vireille tilaajatietojen luovutusvelvol-
lisuutta koskevan kanteen yhteensä 33 vastaajaa vastaan, joista 
Anvia oyj on yksi. kantaja on vaatinut vastaajia yhteisvastuulli-
sesti korvaamaan 3,5 miljoonan euron vahingon, joka kantajan 
väitteen mukaan on sille aiheutunut. Helsingin käräjäoikeus on 
hylännyt Visua Data oy:n kanteen 13.3.2015, ja Visual Data oy on 
valittanut päätöksestä hovioikeuteen. 

tilikauden Jälkeiset tapaHtumat
Anvia ja Voimatel ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla An-
vian tukiasemarakentaminen ja -ylläpito siirtyvät Voimatelille 
1.2.2016 alkaen. kaupan yhteydessä 9 henkilöä siirtyy Voimate-
lin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Anvia telecomin verkonrakennus on päätetty siirtää tätä varten 
perustettavaan yhtiöön. Yhtiöittämisellä selkeytetään tilaaja-
tuottaja-mallia ja parannetaan rakentamisen ja asennuksen 
kannattavuutta. erillinen yhtiö antaa mahdollisuuden tarjota 
palveluita myös muille yrityksille.  

Anvia oyj:n hallitukseen vuoden 2015 lopussa valittu merja ko-
honen on eronnut hallituksesta 8.2.2016.

suomessa on merkittäviä puutteita nopean laajakaistan saa-
tavuudessa myös kasvukeskusten taajama-alueilla. Anvia on 
päättänyt hyödyntää tätä markkinakysyntää ryhtymällä raken-
tamaan kuituverkkoja myös pohjalaismaakuntien ulkopuolelle. 
Laajentamisen mahdollistamiseksi Anvia on päättänyt solmia 
kumppanuuden Finda oy:n kanssa, josta tulee Anvia telecom 
oy:n vähemmistöosakas 42 %:n osuudella. Vastikkeeksi Finda 
suuntaa Anvia oyj:lle osakeannin, jossa annetaan merkittäväksi 
Findan A-sarjan osakkeita. Järjestelyn toteutumisen jälkeen An-
via oyj omistaa noin 13 % Finda oy:stä.



Konsernituloslaskelma

(1000 €) Liite 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

LIIKEVAIHTO  3.  130 727  105 816

Valmistus omaan käyttöön  1 087
Liiketoiminnan muut tuotot  4.  487 1 184
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   -478  48

materiaalit ja palvelut  5. 57 436  37 255
Henkilöstökulut  6. 40 403  37 713
Poistot ja arvonalentumiset  7. 13 252  11 686
Liiketoiminnan muut kulut  18 911  17 022

LIIKEVOITTO  1 820  3 372

rahoitustuotot ja -kulut  9. 3 240  5 424 

Voitto eNNeN tiLiNPÄÄtÖssiirtoJA JA VeroJA  5 060  8 797

tuloverot  12. -2 389  -2 020

Vähemmistön osuus   86  243

TILIKAUDEN VOITTO  2 757  7 019
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Konsernitase

(1000 €)  Liite 31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT  13.
Aineettomat hyödykkeet  29 978  7 237
Aineelliset hyödykkeet  60 909  61 673
sijoitukset  23 349  23 222
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  114 235  92 133

VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Vaihto-omaisuus   10 438  9 587
Pitkäaikaiset saamiset  14. 186  320
Lyhytaikaiset saamiset  15.  20 796 11 143
rahoitusarvopaperit  16. 19 883  18 987
rahat ja pankkisaamiset 17. 7 051  10 078

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  58 355  50 115

VASTAAVAA YHTEENSÄ  172 590  142 248

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA  18. 
osakepääoma  1 504  1 504
Vararahasto  8 132  8 132
Liittymismaksurahasto  41 786  41 786
edellisten tilikausien voitto  54 278  53 794
tilikauden voitto  2 757  7 019
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  108 458  112 236

VÄHEMMISTÖOSUUS   439  523

PAKOLLISET VARAUKSET  20.  195  290

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka  21. 3 310 2 816 
Pitkäaikainen vieras pääoma  22. 29 236  8 258
Lyhytaikainen vieras pääoma  23. 30 952  18 124
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  63 498  29 199

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  172 590  142 248
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Konsernin rahoituslaskelma

(1000 €) 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
      
Liiketoiminnan rahavirta 
Liikevoitto 1 820  3 372
oikaisut liikevoittoon 13 511  10 874
käyttöpääoman muutos  -4 275 678
saadut osingot 1 523 1 809
rahoitustuotot 2 909 4 024
rahoituskulut  -493  -433
Verot -2 022 -1 617
Liiketoiminnan rahavirta 12 974  18 707

Investointien rahavirta
osakkeiden ostot -14 725  -1 576
Liiketoiminnan ostot  -143  -140
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -14 395  -14 337
osakkeiden myynnit ja pääoman palautukset  132
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot  123  884
Investointien rahavirta -29 007  -15 169

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 20 917  4 792
Lyhytaikaisten lainojen muutos  885  30
omien osakkeiden hankkiminen   -16
Liittymismaksurahaston muutos   -1
maksetut osingot ja muu voitonjako -7 208  -5 863
Voittovarojen korjaus  7  -529
Rahoituksen rahavirta 14 601  -1 586

Rahavarojen muutos laskelman mukaan -1 432  1 953

rahavarat 1.1. 29 065  27 088
realisoitumattomat arvonalennukset ja palautukset  -699  25
rahavarat 31.12.* 26 935  29 065
Rahavarojen muutos -1 432  1 953

Käyttöpääoman muutos:
Pitkäaikaiset saamiset                   lisäys -/ vähennys +  -29  50
Lyhytaikaiset saamiset                   lisäys -/ vähennys + -3 709  1 597
Vaihto-omaisuus                          lisäys -/ vähennys +  -354  938
Lyhytaikainen vieras pääoma        vähennys -/ lisäys +  -183 -1907
  -4 275 678

* rahoitusarvopaperit on rahoituslaskelmassa käsitelty rahavaroina.
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Emoyhtiön tuloslaskelma

(1000 €) Liite 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

LIIKEVAIHTO  3. 13 215  66 918

Liiketoiminnan muut tuotot  4.  88 1 401

materiaalit ja palvelut  5. 3 444  21 595
Henkilöstökulut  6. 5 889  21 438
Poistot ja arvonalentumiset  7. 1 297  7 392
Liiketoiminnan muut kulut  5 343  12 343

LIIKEVOITTO  -2 670  5 552

rahoitustuotot ja -kulut  9. 1 685  6 925

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ   -985 12 477

satunnaiset erät  10.  4 239  658 

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  3 254  13 135

tilinpäätössiirrot  11.  368 -2 110
tuloverot  12. -1 167  -1 581

TILIKAUDEN VOITTO  2 455  9 443
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Emoyhtiön tase
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(1000 €) Liite 31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT  13.
Aineettomat hyödykkeet   479 1 540
Aineelliset hyödykkeet   720 49 343
sijoitukset  125 519  73 658

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  126 718  124 541

VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Vaihto-omaisuus  14.  2 899
Lyhytaikaiset saamiset  16. 7 863  6 931
rahoitusarvopaperit  17. 19 883  18 987
rahat ja pankkisaamiset  2 092  6 290

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  29 839  35 107

VASTAAVAA YHTEENSÄ  156 557  159 649

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA  18.
osakepääoma  1 504  1 504
Vararahasto  8 132  8 132
Liittymismaksurahasto  41 786  41 786
edellisten tilikausien voitto  68 090  63 320
tilikauden voitto  2 455  9 443
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  121 968  124 186

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  19.  3 13 566

PAKOLLISET VARAUKSET  20.   290

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma  22. 19 000  8 111
Lyhytaikainen vieras pääoma  23. 15 586  13 496 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  34 586  21 606

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  156 557  159 649



Emoyhtiön rahoituslaskelma
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(1000 €) 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
       
liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -2 670  5 552
oikaisut liikevoittoon 1 287  6 689
käyttöpääoman muutos  648  -32
saadut osingot 4 221  3 116
korko- ja muut rahoitustuotot 2 890  4 097
rahoituskulut  -212  -313
satunnaiset erät  -554  509
Verot -1 416  -1 433
Liiketoiminnan rahavirta 4 192  18 185
 
Investointien rahavirta 
osakkeiden ostot -19 660  -2 558
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 766  -10 650
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot   823
osakkeiden myynnit ja pääomanpalautukset  84
Investointien rahavirta -22 342  -12 385

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 13 981  4 873
Lyhytaikaisten lainojen muutos 8 776
omien osakkeiden hankkiminen   -18
Liittymismaksurahaston muutos   -1
maksetut osingot ja muu voitonjako -7 209  -6 929
Rahoituksen rahavirta 15 547  -2 074

Rahavarojen muutos laskelman mukaan -2 602  3 725

rahavarat 1.1. 25 277  21 527
realisoitumattomat arvonalennukset ja palautukset  -699  25
rahavarat 31.12.* 21 976  25 277
rahavarojen muutos -2 602  3 725

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS
Pitkäaikaiset saamiset                lisäys -/ vähennys + 1 608
Lyhytaikaiset saamiset               lisäys -/ vähennys + -3 161  1 847
Vaihto-omaisuus                        lisäys -/ vähennys +  -164  764
Lyhytaikainen vieras pääoma      vähennys -/ lisäys + 2 364 -2 643
  648  -32

* rahoitusarvopaperit on rahoituslaskelmassa käsitelty rahavaroina.



1. KONSERNITILINPÄÄTÖS

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

1.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus
konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyrityk-
set seuraavia yhtiöitä lukuunottamatta: kiinteistö oy Poh-
janplassi 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. osak-
kuusyhtiöiden Länsilinkki oy, Varaani Works oy ja s4F Holding 
-konsernin tuloksesta on konsolidoitu konsernin osuus tu-
loslaskelmaan.

1.2. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu yhtiöiden 
keskinäiset tuotot, kulut ja voitonjako, samoin yhtiöiden kes-
kinäiset saamiset ja velat. keskinäisen osakeomistuksen eli-
minoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Vähem-
mistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja 
tuloksesta sekä esitetty omana eränään. konsernin sisäisten 
käyttöomaisuusinvestointien eliminointikirjausten katteeton 
osuus on siirretty tilikaudella 2015 tuloslaskelmassa ryhmään 
Valmistus omaan käyttöön. Pitkän valmistusajan vaativista 
suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen 
perusteella. Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on 
katsottu hankkeet, joiden valmistusaika on ennakoitu vähin-
tään vuodeksi. Pitkäaikaishankkeiden valmistusaste on määr-
telty hankkeen toteutuneiden menojen suhteessa hankkeen 
arvioituihin kokonaismenoihin.

2. ARVOSTUSPERIAATTEET

2.1. Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset pysyvät vastaavat on merkitty ta-
seeseen 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  5 vuotta
  konserniliikearvo  5-10 vuotta

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintame-
noon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. 
konserniliikearvon poistoaikaa on pidennetty sappa AB:n 

hankinnan osalta kymmeneen vuoteen, sillä sen katsotaan 
vastaavan paremmin Anvia oyj:n pitkäaikaiseksi tarkoitettua 
omistusta. Lisäksi tavoitteena on sappa AB:n toiminnan kehit-
täminen ja arvon nosto pitkällä aikavälillä.

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

2.3. Valuuttamääräiset erät
ulkomaanrahan määräiset tuloslaskelmaerät on muutettu 
suomen rahan määräiseksi tilikauden keskikurssiin. ulko-
maanrahan määräiset tase-erät on muutettu suomen rahan 
määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

2.4. Rahoitusarvopapereiden arvostus
Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopaperit on arvostettu han-
kintamenoon tai sitä pienempään todennäköiseen jälleen-
hankintamenoon. sijoitusten ja rahoitusarvopaperien arvon-
palautukset tai -alennukset esitetään rahoitus-erissä.

2.5. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot
tutkimus- ja tuotekehitysmenot on pääsääntöisesti kirjattu 
vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. useamman vuoden tu-
loa kerryttävät tuotekehitysmenot on aktivoitu taseeseen ja 
poistetaan 5 vuoden aikana.

2.6. Eläkkeet
konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuoli-
sissa eläkevakuutusyhtiöissä. eläkemaksut ja tilikauteen koh-
distuvat kulut perustuvat vakuutusyhtiön tekemiin laskelmiin. 
eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

2.7. Tuloverot ja laskennallinen verovelka
tilikaudelle kuuluvat verot on jaksotettu suoriteperusteisesti. 
kertyneeseen poistoeroon sisältyvä laskennallinen verovelka 
on kirjattu konsernitilinpäätöksessä vieraaseen pääomaan 
sekä loput poistoerosta omaan pääomaan ja vähemmistö-
osuuteen. Laskennallinen verovelka tai saaminen on laskettu 
verotuksen ja tilinpäätöshetken välisille väliaikaisille eroille 
käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien 
verokantaa. taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka ko-
konaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun 
todennäköisen saamisen suuruisena.

2.8. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
konsernin liiketoiminnan muut tuotot ei ole vertailukelpoinen 
edellisvuoteen, koska niihin sisältyy Anvia oyj:n ajoneuvojen 
myynnistä syntynyt kertaluontoinen myyntivoitto 0,8 miljoo-
naa euroa.

tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 2015

Tilinpäätöksen liitetiedot
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    Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
(1000 €) 2015 2014 2015 2014

3.  LIIKEVAIHTO
 Toimialoittain
 telecom 63 539  67 504  11 091  66 918
 ratkaisut 41 784  37 818
 Viihde 39 648  14 866
 muut 2 791  2 705  2 124
 Liiketoiminta-alueiden välinen liikevaihto -17 035  -17 077
 Liikevaihto yhteensä 130 727  105 816  13 215  66 918
 
 Markkina-alueittain 
 kotimaa 104 833  104 815  13 215  66 918
 muu eurooppa  24 796  896
 Pohjois-Amerikka  177  91
 muut  920  14
 Liikevaihto yhteensä 130 727  105 816  13 215  66 918
 
 Valmistusasteen mukaan tuloutettujen,
 mutta asiakkaille luovuttamatta olevien
 pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi
 tilikaudella ja aikaisempina tilikausina
 kirjattu määrä  1 565  319
 
 Pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä
 
 Valmistusasteen mukaan tuloutettavat hankkeet 2 373  3 493

4.  LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
 käyttöomaisuuden luovutusvoitot  123  884   823
 konsernipalvelutuotot    70  399
 muut  364  300  17  179
 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä  487  1 184  88 1 401

5.  MATERIAALIT JA PALVELUT 
 ostot tilikauden aikana  30 439  26 963  629  3 755 
 Varastojen muutos  -923  958  -163  764
    29 516  27 921  466 4 519
 ulkopuoliset palvelut 27 920  9 334  2 978  17 075
 Materiaalit ja palvelut yhteensä 57 436  37 255  3 444  21 595 

6.  HENKILÖSTÖKULUT
 Palkat ja palkkiot 32 550  30 731  4 968  17 436
 eläkekulut  5 934  5 492  764 3 091
 muut henkilösivukulut  1 920  1 490 158  911
 Henkilöstökulut yhteensä 40 403  37 713  5 889  21 438
 
 Johdon palkat ja palkkiot 
 toimitusjohtajat ja hallintoelimet    444  434
 toimitusjohtajat  973  896
 Hallintoelimet  283  251

 konsernin ja emoyhtiön palveluksessa oli
 henkilöstöä tilikauden aikana keskimäärin  810  776  112  469
 joista       toimihenkilöitä  584  550  87  309
                työntekijöitä  226  226  25  160
 työsuhteen osa-aikaisuus huomioon ottaen
 henkilöstöä oli keskimäärin  754  724  102  440
 joista       toimihenkilöitä  544  512  80  286
                työntekijöitä  210  212  22  154
 
 Johdon eläkesitoumukset
 osalla konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajista on 62 vuoden eläkeikä.



tuloslaskelman liitetiedot

   Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
(1000 €) 2015 2014 2015 2014

7.  POISTOT JA ARVONALENTUMISET
 Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 10 689  9 995  1 275  7 369
 konserniliikearvopoistot ja poistot 
 liiketoimintakauppojen liikearvosta  2 563  1 691  22  23
 Poistot yhteensä 13 252  11 686  1 297  7 392
 
 tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan pysyvät vastaavat

8.  TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
 tilintarkastusyhteisöt
 tilintarkastuspalkkiot  60  43  20  24
 muut lakisääteiset toimeksiannot  3  8
 Veroneuvonta     
 muut palkkiot  95  87  93  87
 Tilintarkastuspalkkiot yhteensä  158  138  114  111

9.  RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
 osinkotuotot 1 523  1 809  4 221  3 116
 muut korko- ja rahoitustuotot 
    saman konsernin yrityksiltä    73 103
    muilta 2 909  4 024  2 816  3 994 
 muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 2 909  4 024  2 890  4 097  
 sijoitusten arvonalentumiset  -4  -6 751
 sijoitusten arvonpalautumiset   2 314
 rahoitusarvopaperien arvonalentumiset  -699   -699
 rahoitusarvopaperien arvonpalautumiset   24   25
 korkokulut ja muut rahoituskulut  -489  -433  -289  -313
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 3 240  5 424  1 685  6 925

10.  SATUNNAISET ERÄT
 saatu konserniavustus   4 978  1 158
 Annettu konserniavustus    -739  -500
 Satunnaiset erät yhteensä    4 239 658

11.  TILINPÄÄTÖSSIIRROT
 suunnitelman mukaisten ja verotuksessa
 tehtyjen poistojen erotus    368 -2 110

12.  TULOVEROT
 tuloverot edelliseltä tilikaudelta  24  -98  23  -99
 tuloverot tilikaudelta 1 722  1 758  1 144  1 681
 Laskennallisen verovelan muutos  643  361
 Tuloverot yhteensä  2 389  2 020  1 167  1 581
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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 1.1.2015 860  864  2 443  9 624  12 742  26 532
Lisäykset  1 179 306 8 081  18 844  28 411
siirrot erien välillä    -155  -155
Hankintameno 31.12.2015 860 2 043  2 749  17 549  31 586  54 788
kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2015 205 336 2 135  5 822  10 798  19 295
Yritysjärj. kertyneet poistot    107     107
siirrot erien välillä     155   155
tilikauden poisto 162  740  179 1 788  2 384  5 253
kertyneet poistot 31.12.2015 367 1 076  2 421  7 764  13 182  24 810
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 493  967  329  9 785  18 404  29 978

KONSERNI Maa-  Liittymis- Rakennuk- Verkostot Koneet Muut Ennakkomak- Yhteensä
Aineelliset hyödykkeet alueet  maksut set ja ra-  ja kalusto aineelliset sut ja kesk.
   kennelmat   hyödykkeet  hankinnat
Hankintameno 1.1.2015 1 179  1 076  28 671  203 005  31 604 71 8 414  274 019
Lisäykset  3  36 8 214  4 301   3 728  16 282
Vähennykset    -319   -8 209  -8 528
siirrot erien välillä     -101   -101
Hankintameno 31.12.2015 1 179  1 079  28 707  210 900  35 803 71 3 933  281 672
kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2015   15 895  169 651  26 733 67  212 346
Yritysjärj. kertyneet poistot    7   36    42
siirrot erien välillä      -101    -101
tilikauden poisto   857 5 198  2 418 3  8 476
kertyneet poistot 31.12.2015   16 758  174 849  29 086 70  220 763
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 1 179  1 079  11 949  36 051  6 718 1 3 933  60 909

KONSERNI Osakkeet  Osakkeet Muut Yhteensä 
Sijoitukset Omistus- Muut saamiset
 yhteys-
 yritykset
kirjanpitoarvo 1.1.2015 1 841  21 380  1 23 222
osuus osakkuusyhtiöiden  
tuloksista -211   -211
Lisäykset 202  20  12  234
muut muutokset 255    255
Vähennykset  -152  -152
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 2 088  21 248  13 23 349



taseen liitetiedot

30

13. PYSYVÄT VASTAAVAT          (1000 €)

EMOYHTIÖ
Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Muut pitkä- Yhteensä
  vaikutteiset
  menot
Hankintameno 1.1.2015 1 437  5 142  6 579
Lisäykset  173  173
Vähennykset kons.sis. yr. järj. -8  -1 004  -1 011
Hankintameno 31.12.2015 1 430  4 311  5 741
kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2015 1 336  3 704  5 039
tilikauden poisto 22 201 222
kertyneet poistot 31.12.2015 1 358  3 904  5 262
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 72 407 479

EMOYHTIÖ Maa-alueet  Liittymis- Rakennuk- Verkostot Koneet Muut Ennakkomak- Yhteensä
Aineelliset hyödykkeet   maksut set ja ra-  ja kalusto aineelliset sut maksut ja
   kennelmat   hyödykkeet kesk. hankinnat
Hankintameno 1.1.2015 204 1 041  14 109  203 025  24 226 42 8 509  251 157
Lisäykset    651 2  1 024  1 677
Vähennykset       -107  -107
Vähennykset kons.sis. yr. järj. -204  -1 041  -3 210  -33 160  -3 424   -8 740  -49 778
Hankintameno 31.12.2015 0 0 10 899  170 516  20 805  42 686 202 949
kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2015   10 855  169 672  21 245  42  201 814
Yritysjärj. kertyneet poistot      -659    -659
tilikauden poisto   45  845  185    1 074
kertyneet poistot 31.12.2015   10 899  170 516  20 771  42  202 229
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 0 0 0 0 34 0 686 720

EMOYHTIÖ
Sijoitukset Osakkeet Osakkeet Osakkeet Saamiset Yhteensä
 Konserni- Omistusyh- Muut Konserni- 
 yritykset teysyritykset  yritykset
kirjanpitoarvo 1.1.2015 46 328  1 754  20 628  4 948  73 658
Lisäykset 56 505  11 809   3 500  71 813
Vähennykset -9 403  -84 -5 108  -14 596
Vähennykset kons.sis. yr. järj.  -408  -512  -920
Arvonalentumiset ja arvon-
alentumisten palautukset -6 751  2 314   -4 437
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 86 679  15 469  20 031  3 340  125 519

13. KONSERNIN JA EMOYHTIÖN OMISTUSOSUUDET 31.12.2015
  Konsernin Emoyhtiön
Konserniyritykset omistusosuus-% omistusosuus-% 
Anvia telecom oy, Vaasa  100,00  100,00
Anvia Hosting oy, Helsinki  100,00  100,00
Anvia it-Palvelut oy, 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
Nilegon oy, Helsinki  100,00  100,00
risefon oy, Helsinki  100,00  100,00
seratides oy, Helsinki  100,00  100,00
AB sappa, Göteborg, ruotsi  100,00  100,00
turvallisuuspiste suomi oy, 
Jyväskylä  100,00
Hibox systems oy Ab, turku  80,00
Watson Nordic oy, Vaasa  80,00  80,00
Fenix solutions oy, turku  51,00

Omistusyhteysyritykset
Dignus oy, rauma  49,00  49,00
Lännen Viestintä oy, rauma  49,00  49,00
Puhelinvoima oy, raisio  49,00  49,00
s4F Holding oy, salo  42,98  42,98
kiinteistö oy Pohjanplassi, Lapua  39,31  
Fast. Ab Jakobstads 
Bottenvikvägen 31, Pietarsaari  25,62  25,62
Varaani Works oy, tampere  24,90  24,90
telescope oy, Helsinki  21,88
Länsilinkki oy, turku  20,38  

  Konsernin Emoyhtiön
  omistusosuus-% omistusosuus-%
   



(1000 €) Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
VASTAAVAA 2015 2014 2015 2014

VAIHTUVAT VASTAAVAT

14.  VAIHTO-OMAISUUS
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 438  9 587   2 899
 Vaihto-omaisuus yhteensä 10 438  9 587   2 899

15.  PITKÄAIKAISET SAAMISET
 muut saamiset ja laskennallinen verosaaminen  186  320
 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä  186  320

16.  LYHYTAIKAISET SAAMISET
 myyntisaamiset  16 049  7 944  328 3 311
 myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä     589
 muut saamiset  127  1 142  629 1 060
 muut saamiset saman konsernin yrityksiltä    1 158
 siirtosaamiset  4 621  2 057  1 919  753
 siirtosaamiset saman konsernin yrityksiltä    4 987  60
 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 20 796  11 143  7 863  6 931
 
 siirtosaamisten erittely:
 Verosaaminen  762  434   319
 Jaksotetut henkilöstökulut  454  23  438
 muut  3 405  1 599  1 481  434
 siirtosaamiset yhteensä  4 621  2 057  1 919  753

17.  RAHOITUSARVOPAPERIT
 rahoitusarvopaperit koostuvat julkisen 
 kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista, 
 rahasto-osuuksista ja joukkovelkakirjalainoista.
 
 Jälleenhankintahinta 31.12. 20 516  20 974  20 516  20 974
 Kirjanpitoarvo 31.12. 19 883  18 987  19 883  18 987
 Erotus  633  1 987  633 1 987

taseen liitetiedot
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(1000 €) Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
VASTATTAVAA 2015 2014 2015 2014

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. 8 132  8 132  8 132  8 132
 Vararahasto 31.12. 8 132  8 132  8 132  8 132
 
 Liittymismaksurahasto 1.1. 41 786  41 787  41 786  41 787
 muutos   -1   -1
 Liittymismaksurahasto 31.12. 41 786  41 786  41 786  41 786
 
 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 60 813  60 268  72 763  70 567
 osingonjako -7 012  -6 825  -7 535  -7 352
 Vanhentuneet osingot  456  641  456  641
 omien osakkeiden hankinta  7  -18   -18
 Voittovarojen korjaus   -529   -519
 tytäryhtiöomistuksen lisäys/vähennys  -19  250 2 406
 kurssiero  22
 muut oman pääoman muutokset  11  7
 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 54 278  53 794  68 090  63 320
 
 tilikauden voitto 2 757  7 019  2 455  9 443
 
 Oma pääoma yhteensä 108 458  112 236  121 968  124 186
 
 LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA 
 VAROISTA 31.12.
 Voitto edellisiltä tilikausilta   68 090  63 320
 tilikauden voitto   2 455  9 443
 Jakokelpoiset varat yhteensä   70 545  72 763
 
 VIERAS PÄÄOMA
 
19.  TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
 tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta.
 
20.  PAKOLLISET VARAUKSET
 eläkevaraus  195  290   290
 Pakolliset varaukset yhteensä  195  290   290

21.  LASKENNALLINEN VEROVELKA
 tilinpäätössiirroista 2 818  2 393
 Yhdistelytoimenpiteistä  493  424
 Laskennallinen verovelka yhteensä 3 310  2 816

22.  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
 Lainat rahoituslaitoksilta 26 229  5 148  19 000  5 000
 muut pitkäaikaiset velat, liittymismaksut 3 008  3 111   3 111
 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 29 236  8 258  19 000  8 111

23.  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
 Lainat rahoituslaitoksilta  946  61
 saadut ennakot  5 734  1 007  983
 ostovelat  8 403  4 124  404  1 703  
 ostovelat saman konsernin yrityksille    130  539
 muut velat 3 051  4 698  10 173  3 527
 muut velat saman konsernin yrityksille   2 720
 siirtovelat  12 818  8 234  597  4 709
 siirtovelat saman konsernin yrityksille   1 562  2 035
 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 30 952  18 124  15 586  13 496
 
 siirtovelkojen erittely:
 Jaksotetut henkilöstösivukulut  6 532  5 873  476  3 536 
 maksamattomat tuloverot  52  
 muut  6 235  2 361  120  1 173 
 Yhteensä  12 818  8 234  597  4 709

taseen liitetiedot
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muut liitetiedot
(1000 €) Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
 2015 2014 2015 2014

Vakuudet 

Velat, joiden vakuudeksi on annettu 
yrityskiinnitys
rahalaitoslainat 5 134  5 000  5 000  5 000
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 6 677  5 000  5 000  5 000

Velat, joiden vakuudeksi on annettu 
osakkeita tai arvo-osuustilejä
rahalaitoslainat 14 000   14 000
sekkitililimiitit 13 000  10 000  13 000  10 000
 27 000  10 000  27 000  10 000
Vakuudeksi annetut osakkeet / negative pledge 12 584  12 584  12 584  12 584
Vakuudeksi annetut arvo-osuustilit 8 686  9 171  8 686  9 171
 21 270  21 756  21 270  21 756

Velat, joiden vakuutena on takaus
rahalaitoslainat 8 000
Limiitit  900  900
muut  351
Vakuutena oleva takauksen määrä  9 251  900

Samaan konserniin kuuluvien yritysten 
puolesta annetut vakuudet ja takaukset    9 251  900

Muiden puolesta annetut vakuudet  2

Vastuusitoumukset

Vuokra- ja leasingsopimuksista johtuva vastuu
seuraavalla tilikaudella maksettavat  1 747  1 428  228  2 571 
myöhemmin maksettavat  2 237  1 705  80  717
Yhteensä  3 984  3 133  308  3 288 

Muut vastuut ja vakuudet 1 060

Arvonlisäveron palautusvastuu 
kiinteistöinvestoinneista  614  804

Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 42 858  31 593  26 578  30 043

Anvia kiinteistöt oy on velvollinen tarkistamaan vuosina 2008-2009 ja 2014 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.

konsernitilin pankkisaatavien yleispanttaussitoumus Nordea Pankki oyj.

Anvia kiinteistöt oy negative pledge Danske Bank oyj:lle.
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anvia oyJ:n yHtiökokoukselle

olemme tilintarkastaneet Anvia oyj:n kirjanpidon, tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–
31.12.2015. tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön 
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 
 
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja 
riittävät tiedot suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti. 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 tilintarkastuk-
sen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpää-
töksestä ja toimintakertomuksesta. tilintarkastuslaki edellyt-
tää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. olemme 
suorittaneet tilintarkastuksen suomessa noudatettavan hy-
vän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa 
edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkas-
tuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko 
tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista vir-
heellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai 
toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta 
saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, 
taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastuskertomus

Hallintoneuvoston lausunto

Hallintoneuvosto on tutustunut Anvia oyj:n tilinpäätökseen, toimintakertomukseen, konsernitilinpäätökseen ja 
tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2015 ja puoltaa tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän konsernitilinpäätöksen 
vahvistamista sekä hallituksen esitystä jakokelpoisten voittovarojen käytöstä.

Vaasassa 5. huhtikuuta 2016 

Hallintoneuvoston puolesta:

Juha Luukko, puheenjohtaja

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitus
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seinäjoella 1.3.2016 

Bengt Beijar, puheenjohtaja Aaro Honkola  Hannu kantonen Aappo kontu

Arto Pohto Johan malm  Juha mikkilä 

mika Vihervuori, toimitusjohtaja

tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidens-
sin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. 
toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, 
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olen-
naisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvi-
oidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, 
joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot 
antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen 
kannalta. tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilin-
tarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän 
antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon 
tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä ti-
linpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan 
arvioiminen. 

käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa ti-
lintarkastusevidenssiä.

lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintaker-
tomus antavat suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Vaasassa 9.3.2016
KPMG Oy Ab
Esa Kailiala

KHT
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Anvia oyj 
silmukkatie 6, Vaasa 

06 411 4111 
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