Ami-säätiön toiminta vuonna 2008
1. Ami-säätiön toimintaympäristön muutos
Helsingin seudun tuotanto kasvoi ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä voimakkaasti. Seudulla sijaitsevien työpaikkojen ja seudulla
asuvien työllisten määrä kasvoi. Vastaavasti työttömyysaste laski alimmalle tasolle vuosiin. Samanaikaisesti työmarkkinoille tulevan ikäluokan koko on kuitenkin alittanut jo vuodesta 2005 lähtien sieltä poistuvan ikäluokan. Nämä tekijät johtivat yhdessä siihen, että useat toimialat ja työyhteisöt kohtasivat vielä alkuvuodesta rekrytointivaikeuksia.
Ammatillisten aikuiskoulutus- ja kehittämispalveluiden kysyntä jatkui vahvana aina vuoden 2008 puoleen väliin saakka, kunnes suhdannekuvassa tapahtui nopea käänne huonompaan. Alussa etenkin
talonrakennusalan ja teknologiateollisuuden tilauskannan heikentyminen ei kuitenkaan vaikuttanut jo sovittujen kehittämiskokonaisuuksien
peruutuksiin tai myöhentämisiin. Eri työyhteisöjen halukkuus strategisiin
kumppanuuksiin säätiön kanssa jopa kasvoi edellisvuodesta.
2. Ami-säätiön toiminnan tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on osaltaan huolehtia pääkaupunkiseudun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö
ylläpitää oppilaitosta, jossa järjestetään aikuisille tarkoitettua ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta sekä työ-, palvelu- ja
tutkimustoimintaa.
Amiedun visioksi määriteltiin säätiön pts-kierroksella 2008 olla
johtava ammatillisen osaamisen kehittämiskumppani sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen laatu- ja huippuyksikkö. Amiedun kilpailuedun
lähteeksi todettiin sen palveluiden kilpailijoita parempi vaikuttavuus.
Säätiön tytäryhtiön, Amicom Oy:n ylläpitämän Taitotalon kongressikeskuksen visio on olla asiakkaiden ykköseksi arvostama erilaisten
oppimistilaisuuksien mahdollistaja Uudellamaalla.
Amiedun toiminta osana pääkaupunkiseudun elinkeinopoliittista
palvelukokonaisuutta, Yritys-Suomi -palvelurakennetta sekä laatu- ja
vaikuttavuussopimus Uudenmaan TE-keskuksen kanssa konkretisoivat
osaltaan uudelle Työ- ja elinkeinoministeriölle asetettuja odotuksia.
3. Ami-säätiön koulutuksen järjestämisluvat
Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäminen Helsingin seudulla eroaa merkittävästi rakenteiltaan ja asiakastarpeiltaan muun Suomen
vastaavasta tilanteesta tai kehitysvaiheesta. Seudun työyhteisöjä
leimaa voimakas innovaatiotoiminta sekä kasvu ja kansainvälistymiskehitys. Työvoimatarpeen ja -tarjonnan kohdalla seutu kärsii yhä
pahenevasta ”kohtaanto-ongelmasta”.
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta sekä sen koulutusryhmä ja
ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmä ovat käsitelleet palvelutuotannon riittämättömyyttä useassa yhteydessä ja olleet asian suhteen
yhteydessä opetusministeriöön.
Säätiö laati ja toimitti 23.4.2008 OPM:lle hakemuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien lisäämiseksi. Vaikka yleisesti onkin ollut tiedossa, ettei yksikkörahoitusta makseta järjestämisluvan ylittävän opiskelijamäärän osalta, säätiö halusi lupaehdot ylittävällä palvelutoiminnalla (esim. vuonna 2007 ylitystä 77 paikkaa)
kantaa myös yhteiskunnallista vastuuta.
OPM myönsi säätiölle 50 paikan lisäyksen.
Oppisopimusten enimmäismäärä säätiön ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvassa vuodelle 2008 oli 400, johon säätiö sai
vuoden kuluessa OPM:n 1. täydennyspäätöksenä 40 paikan ja
2. täydennyspäätöksenä 34 paikan lisäyksen. Opetusministeriön
myöntämien valtionosuuksien kokonaisrahoitus oli 12,5 M€, mikä
merkitsi 2,4 M€:n kasvua edellisvuoteen.
Työ- ja elinkeinoministeriön perustamiseen liittyvä suurin uudistus

oli sen asiakasfilosofiassa; siirtymisessä hallinto- ja tarjontakeskeisyydestä kysyntä- ja työpaikkakohtaisuuteen sekä proaktiiviseen toimintaan yritysten liiketoiminnan kehittämisnäkökulmasta. Työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahasta 12 % oli varattu muutosturvan
toimintamallin mukaiseen työvoimakoulutukseen. Yhteishankintakoulutusten osuus tuli puolestaan nostaa 15 %:iin.
4. Ami-säätiön varsinainen toiminta
Amiedun koulutus- ja kehittämispalvelujen liikevaihdon kasvu, solmittujen kumppanuussopimusten määrä ja eri asiakastyytyväisyysmittarit osoittivat, että Amiedu onnistui hyvin visionsa mukaisessa
palvelutehtävässään vuonna 2008.
Säätiön hallituksen vuosisuunnittelun yhteydessä hyväksymät toiminnan painopisteet vuodelle 2008 olivat:
1. Myynnin asiakasohjelmien mukainen hallittu kasvattaminen
2. Asiakasohjelmia tukevan osaamisen ja resurssien kehittäminen
3. Prosessien ja organisaation kehittäminen
4. Säätiön tuloksen ja kannattavuuden parantaminen
Kuluneen vuoden aikana Amiedussa jatkettiin kaupan, kiinteistöja rakennusalan, yritysturvallisuuden, hyvinvointialan, teknologiateollisuuden, ICT- ja henkilöstövalmennuksen asiakasohjelmien ja
osaamiskeskusten päämäärätietoista kehittämistä. Säätiö perusti asiakkuudenhallintayksikön, johon kuuluu asiakassuhdepäällikön lisäksi viisi avainasiakaspäällikköä ja kaksi oppisopimuskoordinaattoria
sekä yhdessä Opteam Yhtiöt Oy:n kanssa Proactor -nimisen myyntija markkinointiyksikön. Yksikkö edustaa markkinoilla päämiestensä
mallintamaa yritysten ja yhteisöjen kilpailukykyä parantavaa rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen palvelukonseptia.
Amiedulla on kumppanuussopimus 25 työyhteisöasiakkaan
kanssa. Amiedu solmi vuonna 2008 kumppanuussopimuksen mm.
seuraavien asiakkaiden kanssa: Are Oy, Cramo Finland Oy, FSP
Finnish Steel Painting Oy, HUS, K-instituutti Oy, Lassila & Tikanoja,
Lidl Suomi Ky, Mainio Vire Oy, Pientaloteollisuus PTT ry, Suomen
Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, Jidea Oy, Sähkö Aro Oy, Telinekataja, Teräsrakenneyhdistys ja Turvatiimi Oyj.
Vuonna 2008 säätiön eri koulutus- ja kehittämistoteutuksissa opiskeli 21 349 aikuista (kasvua 3 337 henkilöä eli 18 %). Päivittäinen opiskelijakeskiarvo oli säätiön uusi ennätys 2 789 (kasvua
166 henkilöä eli 6 %). Vuotuinen opiskelijatyöpäivien lukumäärä oli
635 372 (kasvua 32 318 eli 5 %). Koko tutkinnon suorittaneiden
lukumäärä oli 1 009 (+6 %) ja osatutkinnon suorittaneiden 892
(-14 %). Säätiön koulutus- ja kehittämistoiminnan liikevaihto oli 27,8
miljoonaa euroa (kasvua 2,5 M€ eli 10 %).
Säätiön liikevaihto (ml. sisäiset suoritteet) jakautui toimialoittain
seuraavasti:
Hyvinvointi
Kauppa
Kiinteistö ja rakennus
Teknologiateollisuus
Valmentava koulutus

%
19
16
24
24
17

Suurimmat tutkinnot vuonna 2008 olivat edellisvuosien tapaan
johtamisen eat, sosiaali- ja terveysalan pt, sähköalan pt, liiketalouden pt, eläintenhoitajan at, tietojenkäsittelyn pt, myynnin at, rakennusalan pt, catering-alan pt ja kiinteistönhoitajan at.

Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Amiedun kouluttajien ammattitaidoksi arvioitiin 3,91
(asteikko 1–5), Digium-kyselyllä kerättyjen opiskelijapalautteiden
keskiarvo oli 4,1.
Amiedun liikevaihto jakautui koulutusmuodoittain seuraavasti:
työvoimakoulutus
ammatillinen perus- ja lisäkoulutus
oppisopimuskoulutus
henkilöstökoulutus
opiskelijatyötulot
työharjoittelutulot
projektituotot
muut tuotot
YHTEENSÄ

30 %
29 %
24 %
7%
1%
1%
6%
2%
100 %

Ami-säätiö uudisti toimintavuonna kehittämisen johtamisen käytänteitään. Säätiön strategialähtöiseen projektisalkkuun sisältyi selvitys-,
kehitys- ja benchmarking -hankkeita ja projekteja, joista valtaosa
kotimaisia, osa kansainvälisiä. Vuonna 2008 säätiön suurimpia toiminnallisia investointeja olivat säätiön asiakassuhteenhallintaan kohdistetut lisäresurssit, osaamiskeskustoiminnan käynnistykset, kumppanuuksiin liittyvien ohjausryhmätoimintojen käynnistäminen ja syksyllä käynnistetty tuotteistamiskoulutus II -hanke. Opetushallitus myönsi
vuonna 2008 säätiölle yhteensä 128 000 €:n valtionavustukset
ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään sekä koulutuksen laadun kehittämiseen.
Säätiön hallitus teki 28.10.2008 päätöksen toimia eräänä
perustajatahona Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristörakentamisen
Venäjä-koulutusyhteistyön tukisäätiölle ja osallistua säätiön peruspääoman muodostamiseen. Rakennusteollisuus RT ry:n johdolla
suunnitellun säätiön toiminta-ajatuksena on rakennus-, kiinteistö- ja
ympäristöalan viennin edistäminen koulutuksen ja konsultoinnin avulla Venäjälle (Pietariin). Ratkaisu toteuttaa osaltaan Ami-säätiön kansainvälistämisstrategiaa kotimaisten työyhteisöasiakkaittensa kanssa
ja ehdoin.
Säätiön kokonaan omistaman tytäryhtiön, Amicom Oy:n liikevaihto kasvoi maltillisesti, noin 1,7 % ollen yhteensä 1,6 M€. Uus
asiakashankinnassa ja kumppanuuksien hoidossa yhtiö teki yhteistyötä Amiedun kanssa. Kongressikeskuksen asiakaspalaute oli 4,3.
Yhtiön hallituksena toimi Ami-säätiön hallitus ja yhtiön palveluksessa
oli keskimäärin 16 henkilöä.
Säätiö laati toimintavuonna yhteistyösopimuksia useiden AKKL:n
jäsenyhteisöjen, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan aikuiskoulutuskeskusten, Jyväskylän aikuisopiston sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa tuottaakseen valtakunnallisille asiakkuuksilleen
tasalaatuisia palveluratkaisuja lähellä asiakasta.
5. Ami-säätiön hallinto
Säätiön hallitus kokoontui vuonna 2008 yhdeksän kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 99 asiakohtaa. Säätiön hallitukseen
kuuluivat: Harry Bogomoloff (puheenjohtaja), Henrik Lundsten,
Seija Paunio-Grönholm, Erja Tenhonen-Lightfoot, Ensio Hakkarainen, Hannele Kerola, Tiina-Maaria Päivinen, Kaarina Suonperä
ja Pekka Herkama.
Amiedun johtokunta kokoontui viisi kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin
yhteensä 39 asiakohtaa. Johtokuntaan kuuluivat: Harry Bogomoloff
(puheenjohtaja), Hannele Kerola, Kaarina Suonperä, Pekka Herkama, Kirsti Tani, Sakari Räsänen, Heikki Heinimäki, Heikki Ropponen,
Martti Pallari, Corinna Vahtera, Arja Tolvanen ja Jorma Kansanen.

Säätiön johtoryhmän muodostivat säätiön johtaja Timo Karkolan lisäksi säätiön hallintojohtaja Seppo Tammisto, säätiön kaupallinen johtaja Ari Seppänen ja säätiön kehitysjohtaja Jussi Jarrett
(1.4.2008 alkaen).
Säätiön hallitus päätti 27.5.2008 perustaa uuden Yritysturvallisuuden osaamiskeskuksen, josta muodostettiin itsenäinen toimiala
1.1.2009. Niin ikään strategiaprosessin jälkeen 1.1.2009 toimintansa aloitti uusi Henkilöstövalmennuksen toimiala, johon on
yhdistetty entiset Valmentavan koulutuksen toimiala sekä johtamisen
ja työyhteisövalmennus -yksikön toiminnot. Kiinteistö- ja rakennustoimiala organisoitiin uudelleen alan järjestörakenteita vastaavaksi
1.1.2009 alkaen.
Säätiön henkilöstömäärä oli vuoden aikana keskimäärin 353 henkilöä (kasvua 25 henkilöä), joista naisia 214 ja miehiä 139. Per
31.12.2008 henkilöitä oli yhteensä 373, joista vakinaisia työntekijöitä 320 ja määräaikaisia 53. Henkilöstöstä kouluttajia oli 275 eli
78 % sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä 78 eli 22 %. Kouluttajista pedagogisesti päteviä oli 138 ja näyttötutkintomestareita 92.
Henkilöstön keskimääräinen ikä oli 43,6 vuotta ja keskimääräinen
työsuhde 5,9 vuoden pituinen. OsaavaAmin henkilöstökoulutustilaisuuksia järjestettiin 30 eri aiheesta ja niihin osallistui yhteensä noin
1050 henkilöä.
Säätiön henkilökunnan työtyytyväisyysmittauksessa oma työ sai
arvosanan 4,06 (4,03 vuonna 2007), esimiestyö 3,98 (4,08),
kehityskeskustelukäytännöt 3,94 (3,93), työyksikkö 3,71 (3,74 ) ja
Ami-säätiö 3,49 (3,46) eli tyytyväisyys säilyi ennallaan.
Ami-säätiön hallituksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet
Reijo Peltola, KHT, BDO FinnPartners Oy, KHT-yhteisö ja ErkkaTapani Talvinko, KHT.
Ami-säätiön laadunhallinta koostui vuonna 2008 niin ulkoisista
kuin sisäisistäkin arvioinneista, mm. EFQM-itsearvioinnista, Koulutuksen arviointineuvoston arvioinneista ja OPH:n näyttötutkintojen edellytyksiä koskevistä arvioinneista. Säätiö osallistui myös OPH:n vuosittain järjestämään oppisopimuskoulutuksen laatupalkinto-kilpailuun.
Inspecta Sertifiointi Oy suoritti SFS-EN ISO 9001:2000 -standardin pohjalta Amiedun seuranta-arvioinnin 2.10.2008. Arvioinnin
aikana ei todettu vakavia eikä vähäisiä poikkeamia.
Säätiö on ulkoistanut osan palvelusuoritteestaan kumppanuus-,
alihankinta- tai hankintasopimuksin. Merkittävimmät ulkoistukset
ovat: puhdistuspalvelut ja kiinteistönhuolto (Lassila & Tikanoja Oyj
ja ISS Oy), vartiointi (Turvatiimi Oyj), tietohallinto (Logica Suomi
Oy), asiakirjahallinta (Canon) sekä kouluttajien pedagoginen osaaminen (HAMK).
6. Ami-säätiön talous ja tulos
Uudenmaan verovirasto on antanut 18.6.2007 tuloveroa koskevan ennakkotiedon (37/2007), jonka mukaan hakijayhteisöä, säätiötä, pidetään hakemuksessa esitetyissä olosuhteissa tuloverolain
22 §:ssä tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä, jonka saamat
tulot eivät ole tuloverolain 23 §:n mukaisia elinkeinotuloja.
Säätiön varsinaisen toiminnan eli koulutus- ja kehittämispalveluiden tuotot olivat vuonna 2008 yhteensä 27,8 M€ ja tilikauden ylijäämä 0,4M€. Säätiö ei saavuttanut tuottojen kasvusta huolimatta
vuodelle 2008 budjetoitua liikevaihtoa (93 %) tai tulosta (84 %).
Tämä oli ennakoitavissa jo 6.8.2008 julkistetun säätiön talous- ja
tulosraportin tietojen pohjalta. Säätiön käyttökate vuodelta 2008
oli 1,4 M€ (vrt 1,7 M€) eli 5,1 % liikevaihdosta ja kokonaistulos
422 050,82 € (vrt 710 833,37€) eli 1,5 % liikevaihdosta. Säätiön rahoitustuottojen osuus liikevaihdosta oli 0,3 %. Ami-konsernin
liikevaihto kohosi tytäryhtiö Amicom Oy:n myötä 28,8 M€:oon.
Säätiö on järjestäytynyt työnantajatoiminnassa Erityispalvelujen
Työnantajaliittoon, joka on EK:n jäsen. Säätiön palkkasumma vuonna 2008 oli 15,7 M€, kasvua 11,3 % edellisvuoteen verrattuna.

Muuttuvista palkoista (koulutus- ja kehittämistoiminta) 61 % liittyi opetukseen, 15 % opetuksen suunnitteluun, 6 % kehittämiseen ja 18 %
muuhun toimintaan (sis. vuosiloma- ja sairausajan palkat).
Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset toteutettiin
1.9.2008; palkkoja korotettiin 2,4 % yleiskorotuksena. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan sisältyi niin ikään 1.9.2008
lukien maksettava järjestelyerä tehtävien vaativuuteen tai henkilökohtaisiin tekijöihin perustuviin palkanosiin sekä 1.9.2008 lukien
käyttöön otettava kannattavuuslisä.
Säätiön poistot olivat 1,1 M€, josta rakennusten osuus noin
0,6 M€. Koneiden ja kaluston poistot olivat noin 0,5 M€. Säätiön
investoinnit olivat 1,0 M€. Säätiön omavaraisuusaste oli 88 %, mikä on erinomaista luokkaa. Ami-säätiön kassavarat olivat 5,4 M€.
Säätiön maksuvalmius pysyi erinomaisena koko toimintavuoden ajan.
Säätiön taseen loppusumma per 31.12.2008 oli 34,3 M€.
Säätiön oma pääoma oli 29,8 M€ ja vieras pääoma 4,5 M€.
Oman pääoman tuotto oli 1,4 %. Säätiö maksoi toimintavuonna
viimeisen pitkäaikaisen lainansa, 252 281,95 €.
Säätiön palveluyksiköt, Amiedu ja Amicom Oy toimivat säätiön
täysin omistamassa 26 836 m2 suuruisessa Taitotalossa. Vastatakseen kasvaneisiin koulutus- ja kehittämispalveluiden volyymeihin säätiö on aiemmin vuokrannut Helsingin Pitäjänmäestä 2 544,5 m2
(Valimotie 17–19) ja 1 862,5 m2 (Hiomotie 6). Lisäksi säätiö on
vuokrannut Helsingin Herttoniemestä 995 m2:n suuruiset tilat (Hitsaajankatu 4).
Säätiön hallitus teki kokouksessa 28.10.2008 päätöksen Hiomotie 6 vuokrasopimuksen laajentamisesta 1 245 m2 kotoutumiskoulutuksen sekä kylmäasennus-, lämpöpumppu- ja kiinteistönhoitoalan koulutusten kasvaviin tarpeisiin.

AMI-SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA

7. Tulevaisuudenkuvia
Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittämispalvelujen
toimintaympäristön ja asiakastarpeitten kehittyminen vuonna 2009
ja etenkin vuonna 2010 sisältävät monia epävarmuustekijöitä. Hallituksen alkuvuodesta 2009 päättämistä elvytystoimista huolimatta
Suomen työllisyysaste laskee ja työttömyys lisääntyy yhä heikentyvän kansainvälisen tilanteen seurauksena.
Opetusministeriön käynnistämän ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen esitykset tulevat päätettäväksi
keväällä 2009. Niiden toimeenpano alkaa soveltuvin osin heti ja
ne vaikuttavat merkittävästi valtion talousarvioesitykseen vuodelle
2010. Jo aiemmin päätetty ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusmalli otetaan käyttöön 1.1.2010 alkaen.
TEM-, TE-keskus- ja TE toimisto -uudistus muuttaa monin tavoin
palvelutoiminnan kohdistamista asiakassegmentteihin, tuotettavia
palveluja ja niiden rahoitusta. Taantuman hillitsemiseen liittyvä
vuoden ensimmäinen lisätalousarvio toi hallinnolle lisäresursseja
palvelujen järjestämiseksi työttömille tai lomautetuille. Valtion aluehallintouudistus ja sen yhteydessä perustettavat elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset (ELY) muuttavat edelleen juuri sisäänajettua
TE-keskusrakennetta ja sen toimintamalleja.
Säätiön koulutus- ja kehittämispalvelujen liikevaihdon uskotaan
kasvavan taantumasta huolimatta vuonna 2009. Hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio ja sen taantumapaketti tarjoavat lisärahoitusta niin OPM:n aikuiskoulutuksen valtionosuuksiin kuin TEM:in
hankintamäärärahoihin.
Säätiön uusi, perustajakaupunkien toimikaudeksi 2009–2010
asettama hallitus aloittaa työskentelynsä 31.3.2009.

Ami-säätiön hallitus

1.1. - 31.12.2008

1.1. - 31.12.2007

Tuotot

27 815 359,50

25 294 468,40

Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut

-15
-1
-10
-27

-14
-1
-9
-24

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotto-/kulujäämä

663
040
723
427

291,34
833,63
153,23
278,20

077
092
480
650

695,19
060,05
393,10
148,34

388 081,30

644 320,06

Tuotot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

78 755,41
-44 785,89
33 969,52

99 815,95
-33 302,64
66 513,31

Tuotto-/kulujäämä

422 050,82

710 833,37

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

422 050,82

710 833,37

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tämä liite ei ole Ami-säätiön hallituksen virallinen tasekirja, vaan otteita siitä. Säätiön ja Ami-konsernin vahvistettu tilinpäätös on saatavilla
myöhemmin Säätiörekisteristä tai pyydettäessä Ami-säätiön Hallinto-yksiköstä.

AMI-SÄÄTIÖN TASE

31.12.2008

31.12.2007

75 135,81
75 135,81

45 689,03
45 689,03

6 488 684,15
15 932 834,91
1 602 548,52
105 050,85
24 129 118,43

6 488 684,15
16 502 502,73
1 153 656,90
99 050,85
24 243 894,63

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
85 775,85
Muut osakkeet ja osuudet
309 055,41
Sijoitukset
394 831,26
		
PYSYVÄT VASTAAVAT
24 599 085,50
		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
		
Saamiset		
		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset
2 706 181,02
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
39 305,31
Muut saamiset
124 850,48
Siirtosaamiset
1 398 347,95
Lyhytaikaiset saamiset
4 268 684,76
		
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit
3 927 969,75
		
Rahat ja pankkisaamiset
1 503 487,09
		
VAIHTUVAT VASTAAVAT
9 700 141,60
		
VASTAAVAA
34 299 227,10
		
		
VASTATTAVAA		
		
OMA PÄÄOMA
		
Säädepääoma
8 409,40
Muut rahastot
25 806 419,06
Ed. tilikausien ylijäämä
3 562 610,37
Tilikauden ylijäämä
422 050,82
OMA PÄÄOMA
29 799 489,65
		
VIERAS PÄÄOMA		
		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta
0,00
Pitkäaikainen
0,00
		
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta
0,00
Saadut ennakot
317 309,73
Ostovelat
724 324,48
Ostovelat saman konsernin yrityksille
32 092,04
Muut velat
672 385,81
Siirtovelat
2 753 625,39
Lyhytaikainen
4 499 737,45
		
VIERAS PÄÄOMA
4 499 737,45
		
VASTATTAVAA
34 299 227,10

85 775,85
309 055,41
394 831,26
24 684 414,92

2 656
37
122
842
3 657

054,34
207,34
202,26
365,26
829,20

3 407 719,01
2 307 773,62
9 373 321,83
34 057 736,75

8 409,40
25 806 419,06
2 851 777,00
710 833,37
29 377 438,83

252 281,95
252 281,95
252 281,88
186 273,69
691 004,37
0,00
611 017,56
2 687 438,47
4 428 015,97
4 680 297,92
34 057 736,75

