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  2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto, tuhatta euroa 34 869 36 238 31 848 28 471 25 066

Kasvu % -3,8 % 13,8 % 11,9 % 13,6 % 4,3 %

Liikevoitto/tappio 2 156 1 001 -218 60 144

Liikevoitto % liikevaihdosta 6,2 2,8 -0,7 0,2 0,6

Tilikauden tulos 2 008 1 510 -608 204 238

Tulos % liikevaihdosta 5,8 4,2 -1,9 0,7 0,9

Oman pääoman tuotto % 6,4 5,1 -2,0 0,7 0,8

Omavaraisuusaste % 72,2 69,4 66,2 70,4 78,9

  2020 2019 2018 2017 2016
Osuuksien määrä 17 407 18 678 18 695 18 760 19 908

Hyväksytyt jäsenet 8 410 9 235 9 379 9 515 10 035

Osuuskoron arvioitu määrä 261 105 273 210 270 300 270 285 216 660

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa

Liikevaihto, tuhatta euroa

Investoinnit 2020 2019 2018 2017 2016
IT-investoinnit 365 680 391 738 334

Teleliiketoiminta 2 039 2 551 3 542 4 183 3 501

Kiinteistöt ja kalusto 116 5 167 370 70

Käyttöomaisuusosakkeet 0 0 0 347 20

  2 519 3 237 4 099 5 638 3 925

Tilanne 31.12.2020
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Vaikeuksista voittoon

Vuosi 2020 oli meille kaikille hyvin erilainen, kuin mihin vuoden 
2019 lopussa kuvittelimme astuvamme. Vuoteen on mahtunut 
paljon onnistumisia, mutta ikäviäkin käänteitä ja ennen kaikkea 
paljon muutoksia. Itse aloitin kesäkuussa matkani MPY:läise-
nä. Parhaimmat kiitokset asiakkaille, jäsenille ja työntekijöille 
– olemme yhdessä saavuttaneet paljon menestystä projek-
teissamme ja tuottaneet lyhyessä ajassa paljon onnistumisia. 
Vuosi 2020 osoitti taas sen, että näinhän asiat normaalisti to-
teutuvat – päivä kerrallaan edetään kohti parempaa.

MPY:n kannattavuus parani hienosti vuoden 2020 aikana ja 
koronapandemiasta huolimatta pystyimme nostamaan kan-
nattavuuden hyvälle tasolle – liikevoittoa tuli 2,2 miljoonaa 
euroa (1 miljoonaa euroa 2019). Koronapandemian aiheuttama 
epävarmuus asiakkaissa näkyi kuitenkin liikevaihdossamme, 
joka laski 34,9 miljoonaan euroon (36,2 miljoonaa euroa 2019), 
jossa laskua oli 3,8 %. Kannattavuuttamme ovat parantaneet 
varovaisuus rekrytoinneissa, kulusäästöt, prosessien tehosta-
minen ja oman toiminnan vähittäinen digitalisointi. Henkilös-
tökustannukset olivat pienemmät kuin edellisellä tilikaudella 
johtuen kevään ja kesän 2020 aikana tehdyistä lomautuksista. 
Lisäksi etätyöskentely on tuonut säästöä matkustamisessa 
ja ympäristön kuormittavuudessa. MPY:n tiimien kovan työn 
ansiosta pärjäsimme vuonna 2020 huomattavasti paremmin, 
kuin olisimme viime keväänä uskaltaneet toivoa ja koko vuo-

den näkymämme kääntyivät vuoden toisen puoliskon aikana 
paremmiksi. Saavutimme loppuvuodesta myös ison parannuk-
sen asiakastyytyväisyyteemme meille kaikille hankalasta ajasta 
huolimatta.

Olen erittäin ylpeä ja kiitollinen kaikkien MPY:n työntekijöi-
den sitoutuneesta, iloisesta ja onnistuneesta tavasta siirtyä 
etätöihin, pitää huolta asiakkaistamme ja itsestämme vastaten 
hienosti koronapandemian meille aiheuttamiin poikkeukselli-
siin haasteisiin. Olemme pystyneet turvallisesti huolehtimaan 
asiakkaista ja varmistamaan näin asiakkaidemme palvelujen ja 
liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan. Vuonna 2020 pieni virus 
osoitti, että suuretkin asiat ovat usein pienistä asioista kiinni 
ja kaikesta huolimatta onnistuimme sen keskellä pääsemään 
hyvään suoritukseen.

Johtamisen parantaminen
Kesäkuussa asetimme yhdessä MPY:n henkilöstön kanssa 
tavoitteita loppuvuodelle ja yksi valituista tavoitteista oli MPY:n 
johtamisen parantaminen. Sen myötä olemme kehittäneet joh-
tamista, luoneet johtamisen periaatteet ja investoineet tiedolla 
johtamiseen. Johtamisessa otimme ison askeleen eteenpäin 
– olkoonkin, että tämän kehittäminen jatkuu vielä vuoden 2021 
aikana. Yhdessä henkilöstön kanssa tehdyn työn pohjalta johta-
misen periaatteiksi valikoituivat: 
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n Näytämme suuntaa tavoitteellisesti 
n Kohtaamme arvostavasti 
n Kannamme vastuun läpinäkyvästi 
n Ohjaamme valmentamalla 
n Toteutamme ratkaisukeskeisesti

Monen muun yrityksen tavoin siirryimme keväällä 2020 etätöi-
hin, mikä on vähentänyt luontaista päivittäistä kanssakäymistä. 
Seurataksemme etätöiden vaikutusta henkilöstötyytyväisyy-
teemme jatkoimme säännöllisiä henkilöstökyselyitä. Mittauk-
sista saatu palaute ja keskustelut ohjaavat meitä paremman 
työpaikan rakentamisessa meille kaikille. Tätä kautta voimme 
varmistaa, että meillä jokaisella MPY:läisellä on mahdollisuus 
suoriutua hyvin nykyisessä työssään, pystymme tekemään 
koulutusmahdollisuudet ja urapolut näkyviksi ja osaamme koh-
distaa rekrytoinnit oikeisiin kohteisiin myös näin etätöiden ai-
kana. Hyvällä henkilöstötyytyväisyydellä on iso vaikutus myös 
asiakkaidemme tyytyväisyyteen.

Osittaisjakautumisen hyödyt toteutuivat
MPY suoritti vuoden 2019 lopussa osittaisjakautumisen, jossa 
MPY Palvelut Oyj:n yritys- ja verkkoliiketoiminta sekä konserni-
palvelut jaettiin omiksi yhtiöikseen. Tämä mahdollisti yritysasi-
akkaille tarjottavan ICT-liiketoiminnan sekä verkkoliiketoiminnan 
kehittämisen erillisinä yhtiöinä ja selkeytti liiketoimintaraken-
teita, hallintoa ja rahoitusta. Jakautumiselle asetetut tavoitteet 
saavutettiin vuoden 2020 aikana. Osittaisjakautuminen mahdol-
listi liiketoimintojen paremman seurattavuuden ja kehittämisen, 

pääomien paremman kohdentamisen liiketoiminta-alueisiin ja 
selkeytti liiketoimintojen johtamista ja sijoitustoimintaa.

Osittaisjakautumisen seurauksena MPY-konsernin rakenne 
oli seuraava vuoden 2020 ajan:

n MPY Osuuskunta – osuusasiat ja konsernin hallintopalvelut 
 (HR, talous, tietohallinto, jäsenpalvelut) 
n MPY Telecom Oyj – pääsääntöisesti Etelä- ja Pohjois-Savossa 
 tehtävä verkkoliiketoiminta 
n MPY Yrityspalvelut Oyj – valtakunnallinen yritysasiakkaille 
 tarjottava ICT-liiketoiminta

MPY Yrityspalveluiden osalta muutoksessa keskeisiksi tavoit-
teiksi asetettiin toimintaprosessien perusparannus sekä uusien 
palvelutuotteiden kehittäminen ja jalkauttaminen vastaamaan 
asiakastarpeita. MPY Telecomin osalta tavoiteltiin tilikaudelta 
2020 maltillista kasvua ja vahvaa kannattavuutta, jotka toteu-
tuivat molemmat asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Näkymät eteenpäin
Pandemiavuonna 2020 nopeiden ja tietoturvallisten yhteyksien 
kysyntä on ollut hyvää. Samalla etätyöratkaisujen ja videoneu-
votteluratkaisujen käyttö on lisääntynyt merkittävästi, koska 
fyysisiä tapaamisia on jouduttu vähentämään. Tietoturvan mer-
kitys on korostunut ja siihen on panostettu. Koronapandemian 
aiheuttama epävarmuus asiakaskunnassa heijastuu MPY:n 
liiketoiminnassa erityisesti kehityshankkeiden ja laitekaupan 
tilauksien siirtymiseen. Perustoimintojen turvaaminen on 

ymmärrettävästi näinä aikoina ollut monille asiakkaille se kes-
keinen tavoite. Arvioimme markkinoiden epävarmuuden jatku-
van suurelta osin pandemiasta johtuen, mikä hidastaa MPY:n 
liikevaihdon kasvua vielä 2021. Kun asiakkaamme saavat oman 
liiketoimintansa stabiloitua, uskomme investointirohkeuden 
palautuvan entiselleen. 

Vuoden 2020 lopussa määrittelimme uuden strategian seu-
raavaksi kolmeksi vuodeksi. Strategian idea on kiteytetty lau-
seeseen paikallisesti arjessasi kaikkialla Suomessa.

MPY laajentaa toimintaansa ja lisää kannattavasti liiketoi-
mintaansa alueellisesti kaikkialla Suomessa. Telecomin osalta 
MPY:n omat verkot ovat jatkossakin Etelä-Savossa, mutta 
kasvaminen palveluoperaattorimalliin mahdollistaa sen, että 
voimme tarjota kumppaneita hyödyntäen kuitu- ja mobiiliratkai-
suja uusille asiakkaille muuallakin. Läsnä arjessasi taas asettaa 
meille tavoitteen olla osana jäsenistömme ja asiakkaiden pro-
sesseja, kumppanina heidän liiketoiminnassaan ja arjessaan.
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Elinvoimaa Etelä-Savoon
MPY:n juuret ovat olleet jo 133 vuoden ajan Etelä-Savossa. 
Haluamme olla vastuullinen, pitkäjänteinen ja vakavarainen alu-
eellinen toimija. MPY:n omistajat ovat pääsääntöisesti eteläsa-
volaisia – mutta monipaikkainen asuminen lisää omistajia myös 
Etelä-Savon ulkopuolella. MPY:lle yhtenä alueen kasvuyrityk-
sistä on tärkeää olla tukemassa Etelä-Savon asemaa vahvana 
maakuntakeskittymänä. Konsernina olemme sitoutuneet edis-
tämään paikallista elinkeinoelämää ja alueen elinvoimaisuutta 
eteenpäin, rakentamalla tulevaisuuden tietoliikenneverkkoja, 
digitalisaatiovalmiutta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vuoden 2020 aikana jatkoimme muun muassa yhteisraken-
tamishankkeita energiayhtiöiden kanssa, joilla pyritään samalla 
kertaa parantamaan sekä sähkö- että tietoliikenneverkkoja ja 
näin varmistamaan alueen elinvoimaisuutta. MPY on muiden 
alueen veturiyritysten kanssa tehnyt päätöksen hyödyntää 
mahdollisimman paljon paikallisia kumppaneita omissa han-
kinnoissaan. Kokonaisuutena paikallinen aktiivisuustaso lisään-
tyi hienosti vuoden 2020 aikana, josta parhaimmat kiitokset 
yhteistyöyrityksille ja henkilökunnalle. Yhdessä tekeminen on 
oleellista myös kestävän kehityksen kannalta. Erityisesti Mik-
kelin kaupungilla on ollut tärkeä rooli yhtenä MPY:n isoimmista 
omistajista ja asiakkaana aina MPY:n perustamisesta 1888 läh-
tien. Mikkelin kaupungin valinnat raamittavat palvelutarjontaa 
alueella, luovat pohjan paikalliselle tarjonnalle sekä toimivat 
suunnannäyttäjänä paikallisille yrityksille Etelä-Savossa. Monen 
muun yhtiön tavoin MPY näkee huolen Etelä-Savon muutto-
tappion, alueen väestön ikääntymisen, yhtiöiden kasvu- ja kou-

lutusmahdollisuuksien sekä paikallisen ICT- ja teleosaamisen 
riittävyyden osalta. 

Kiitokset siis asiakkaille, omistajille, kumppaneille, henkilös-
tölle vuodesta 2020 – paras startti liiketoimintanne kasvattami-
seksi on päättää tehdä se yhdessä!

..................................................................................................
Juha Häkämies, MPY Osuuskunta, toimitusjohtaja
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MPY digitalisaation keulassa

Digitalisaatio osana liiketoiminnan kasvua
Vuonna 2020 aloitettiin MPY:n liiketoiminnan kokonaisvaltainen 
digitalisointi, jossa pyrimme ketteröittämään prosessimme ja 
palvelumme tuottamista. Digitalisaation painopistealueiksi 
olemme asettaneet digitaalisen markkinoinnin, myynti- ja 
asiakaskokemuksen, operatiivisen tehokkuuden sekä tiedolla 
johtamisen. Haluamme palvella asiakkaitamme paremmin ja 
näemme digitalisaatiossa mahdollisuuden merkittävästi paran-
taa asiakkaille tuottamaamme lisäarvoa.

Vuonna 2020 rakensimme perustaa tulevien vuosien digiloi-
kalle sisältäen ennen kaikkea digitalisaation määrittelytyötä 
liittyen prosesseihin ja toimintamalleihin. Tehty kehitystyö koh-
distui erityisesti perusjärjestelmien kehitykseen ja prosessien 
automatisointiin. Olemme luoneet pohjan, joka mahdollistaa 
datan paremman hyödyntämisen sekä asiakaskokemuksen ja 
uusien palveluiden kehittämisen.

Palvelutuotannossa automatisoimme prosesseja ja kehi-
timme informaationhallintaa. Nämä näkyvät asiakkaille nope-
ampina palvelupyyntöjen vasteaikoina sekä luotettavampana 
palvelutuotantona. Panostimme tiedon analytiikkaan, jonka 
tavoitteena on saada asiakkaille kertynyt tieto entistä parem-
min hyödynnettäväksi. Tästä esimerkkinä on MPY:n uusi CIO 
Dashboard -palvelu, josta asiakas ja sen johto näkee helposti 
ajantasaisen tilannekuvan ICT-ympäristöstään. Automatisoim-
me myös omaa raportointiamme palvelutuotannon operaatioi-
den johtamisen tueksi ja parantaaksemme asiakaskokemusta.

Työntekijäkokemukseen saimme merkittävän parannuksen 
alkuvuodesta, kun uusi pilvipohjainen intranet otettiin käyttöön. 
Muutimme intramme rakenteen vastaamaan liiketoiminnan 
rakennetta, jolloin siellä oleva tieto on nyt helpommin löydettä-
vissä sekä hyödynnettävissä. 

Vuonna 2021 kiihdytämme digitalisoinnin vauhtia entises-
tään. Panostamme erityisesti datan hyödynnettävyyteen ja 
tiedolla johtamiseen.
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Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaalle
MPY Yrityspalvelut auttaa asiakkaita kehittämään liiketoimin-
taansa digitalisaation avulla. Kokemuksemme mukaan digi-
talisaation kehityshankkeet kohdistuvat tyypillisesti neljään 
osa-alueeseen: perustan kuntoon laittamiseen, prosessien ja 
toimintatapojen kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantami-
seen sekä uusien palveluiden ja liiketoimintamallien innovoin-
tiin.

Asiakkaalle rakennettavalla digitalisaatiopolulla tunnistamme 
aluksi asiakkaan olemassa olevat digitalisaatiokyvykkyydet, 
kehityshankkeet ja liiketoimintastrategian vaatimat digitalisaa-
tion painopistealueet. Sen jälkeen meillä on yhdessä asiakkaan 
kanssa mahdollisuus määritellä asiakkaan strategian toteutuk-
seen tarvittavat digikehityshankkeet, joista teemme kuvauksen 
ja suunnittelemme niiden toteutusjärjestyksen. Hankkeet liit-
tyvät joko uuden innovointiin, nykyisen liiketoiminnan suojaa-
miseen tai sen tehostamiseen. Osa hankkeista voi olla MPY:n 
toteuttamia ja osa kolmansien osapuolten toteutuksia. Yhdes-
sä asiakkaan kanssa sidomme kehityshankkeet esimerkiksi 
vieressä kuvatun tyyliseen liiketoiminnan kehittämisen kehyk-
seen, jolla hankkeiden vastuut ja seuranta saadaan hoidettua.

Digitalisaatiojohtamisessa keskeistä on hankkeiden edisty-
misen ja niiden tuottaman lisäarvon johtaminen. Myös toimi-
alakohtaisten digitalisaatiotrendien sekä uusien teknologioiden 
kartoitus on tärkeää, jotta asiakkaalla on käytössään ajantasai-
nen tieto mahdollisuuksista. Asiakas voi tällöin tehdä tietoisen 
päätöksen siitä, kuinka edelläkävijänä hyödyntää uusia teknolo-

gioita liiketoimintansa kehittämisessä. Digitalisaatiossa on lopulta 
kyse kuitenkin ennen kaikkea liiketoiminnan kehittämisestä – ei 
teknisestä haasteesta.

Strategia ja visio
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MPY:n henkilöstö

MPY:n menestymisen ytimessä on sitoutunut ja osaava hen-
kilöstö. Panostamme jatkuvaan uuden oppimiseen ja työn 
laaja-alaisuuteen, jotta voimme vastuullisesti huolehtia hen-
kilöstömme ja asiakkaidemme tarpeista. Asiakastyö tietohal-
linnon ratkaisujen toteuttamisessa ylläpitää henkilöstön työn 
mielekkyyttä.

Vuonna 2020 MPY:n henkilöstö jakautui seuraavasti

Henkilöstö tilikaudella keskimäärin

Konsernin henkilöstö

Tilikauden palkat, tuhatta euroa

Tilanne 31.12.2020
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Henkilöstöjohtaminen uudistuu
Syksyllä 2020 käynnistimme henkilöstöjohtamisen kehitys-
hankkeen, joka kulkee käsi kädessä vuosille 2021–2023 päivi-
tetyn strategian kanssa. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa 
arvojen, vision ja strategian toteutuminen ihmisten kautta 
sekä edistää merkityksellistä työelämää. Henkilöstöjohtami-
seen panostaminen näkyy houkuttelevana työnantajamieliku-
vana, onnistuneissa suorituksissa, vähentyneenä vaihtuvuu-
tena ja poissaoloina, hyvänä johtamisena sekä ajantasaisena 
osaamisena. Asetimme yhteisen tavoitteen henkilöstötyyty-
väisyyden parantamiseen, mikä heijastuu myös asiakastyyty-
väisyydessä.

Syksyllä 2020 järjestimme työntekijöiden kanssa etätyöpa-
jat, joiden tuloksena syntyi hyvän johtamisen periaatteet ja 
arvot; välittäminen, asiakaskeskeisyys ja läpinäkyvyys. Arvoja 
ja hyvän johtamisen periaatteita lähdettiin viemään arkeen 
viestinnän ja esimiesvalmennusten kautta. Onnistuaksemme 
tavoitteessamme valmistelimme koko MPY:lle samanlaisen, 
palkitsemiseen yhdistyvän tavoite- ja kehityskeskustelujen 
mallin. Näiden avulla jokainen työntekijä pystyy yhdistämään 
yhä selkeämmin omat tavoitteensa koko MPY:n päämääriin ja 
saamaan siten työhön tarkoitusta.

Olemme muuttaneet myös rekrytoinnin ja perehdytyksen 
käytäntöjä ja prosesseja, jotta voimme aikaansaada entistä pa-
remman työntekijäkokemuksen. Haluamme, että MPY on työ-
paikka, jossa vaikutamme asiakkaisiimme vastuullisesti, aitojen 
ihmisten seurassa ja mielekästä työtä tekemällä.

Henkilöstömäärä yhtiöittäin Sukupuolijakauma
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Näillä toimenpiteillä varmistamme, että meillä on oikea ja 
ajantasainen osaaminen asiakkaidemme palvelemiseen nyt ja 
tulevaisuudessa.

Sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin Ikäjakauma sukupuolittain Tilanne 31.12.2020
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Yrityksen johto

Juha Häkämies
Toimitusjohtaja

Sanna Blinnikka
Talousjohtaja

Satu Berlin
Henkilöstöjohtaja

Jani Ekman
Digitalisaatiojohtaja

MPY Osuuskunta johto MPY Telecom Oyj johto

Matias Bauer
Toimitusjohtaja

Juha Putkonen
Palvelujohtaja

Elisa Ketomaa
Asiakkuus- ja 

markkinointijohtaja

Jari Mylly
Toimitusjohtaja

Marianne Vapaavuori
Myyntijohtaja

Marko Laukkanen
Johtaja, asiantuntijapalve-

lut

Jari Pakarinen
Tuotantojohtaja

MPY Yrityspalvelut Oyj johto
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Yrityksen hallitus

MPY Osuuskunta hallitus

MPY Yrityspalvelut Oyj hallitus

Reijo Karhinen
Hallituksen puheenjohtaja, 

työelämäprofessori, 
hallitusammattilainen

Ari Liikanen
Hallintojohtaja

MPY Telecom Oyj hallitus

Juhana Tikka
Johtaja

Arto Pajunen
Toimitusjohtaja

Juha Paanila
Hallituksen puheenjohtaja, 

kuntayhtymän johtaja

Riitta Tiuraniemi
Hallitusammattilainen

Ari Liikanen
Hallintojohtaja

Päivi Hokkanen
Hallituksen puheenjohtaja, 

hallitusammattilainen

Mika Helenius
Hallitusammattilainen

Juhana Tikka
Johtaja

Noora Talsi
Tutkimusjohtaja

Esa Matikainen
Hallitusammattilainen

Tiina Snicker
Talousjohtaja



MPY Yrityspalvelut
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MPY Yrityspalvelut on syntynyt

MPY Yrityspalvelut Oyj muodostettiin MPY:n osittaisjakau-
tumisen yhteydessä 31.12.2019. Vuoden 2020 alusta Yritys-
palvelut on toiminut valtakunnallisena ICT-palveluntarjoajana. 
Palvelumme kattavat asiakkaan tietohallinnon ja liiketoiminnan 
eri tarpeet. Haluamme haastaa kilpailijamme ketteryydellä, 
asiantuntemuksella ja asiakaskokemuksella sekä olla paras 
ICT-kumppani kasvavalle ja kehittyvälle yritykselle. Palvelumme 
pohjana on vahva asiakaspalveluhenkisyys ja asiantuntijaosaa-
minen perustietotekniikassa, tietoliikenteessä, tietoverkoissa 
sekä konesalipalveluissa.

MPY Yrityspalveluilla oli vuoden 2020 lopussa yli 700 aktii-
vista asiakasta – pääasiallisesti keskisuuria suomalaisia yrityk-
siä laajalti eri toimialoilta ja alueilta. Toimimme lähellä asiakasta 
ja toimipisteemme sijaitsevat Mikkelissä, Vantaalla, Kuopiossa, 
Joensuussa, Kouvolassa, Turussa, Tampereella, Ylivieskassa 
sekä Oulussa. Vuoden 2020 lopussa Nivalan toimistomme siir-
rettiin Ylivieskaan.

MPY Sisäistyspalvelu -konseptin alla 
tarjoamamme palvelukokonaisuudet ovat:

n Pilvipalvelut ja palvelinratkaisut 
n 365-tietotyö 
n Tietohallinnon johtaminen 
n Tietoturva ja kyberturva 
n Tietoliikenne ja puhepalvelut 
n Loppukäyttäjätuki 
n Päätelaitehallinta 
n Ohjelmistorobotiikka 
n Tietohallinnon kehitys ja tilannekuvat

Näillä ratkaisuilla pyrimme auttamaan asiakkaitamme digitali-
saation ja sujuvan ICT-arjen osalta. Samalla varmistamme jous-
tavat, liiketoiminnan tarpeeseen skaalautuvat palvelut yhden 
luukun periaatteella aina tietoliikenneratkaisuista loppukäyttäjä-
tukeen saakka.

Poikkeuksellinen vuosi 2020
Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen Suomen ICT-markkinassa. 
Alkuvuoden kaupallisen tilanteen hetkellinen heikkeneminen 
ja koronapandemian aiheuttama epävarmuus tulevasta vaikut-
tivat asiakkaiden investointihalukkuuteen ja uusien projektien 
alkamiseen. Pandemian hetkellinen helpottaminen, osittainen 
työskentely toimistoilla sekä asiakasrajapinnassa mahdollisti 
myynnillisten aktiviteettien lisäämisen ja saavuttamaan parem-
man asiakaskokemuksen kesän ja alkusyksyn aikana. Viimeisen 
kvartaalin osalta saimme kirittyä hieman takaisin kannattavuut-
ta ja koko tilikauden osalta kannattavuutemme oli kohtuullinen 
koronapandemian aiheuttamasta harmista huolimatta.

Vuosi 2020 oli myös ensimmäinen kokonainen vuosi MPY 
Yrityspalveluille erillisenä yhtiönä. Ensimmäinen toimintavuosi 
käynnisti myös toiminnan uudistamisen, jota osittaisjakautumi-
sella haettiin. Tässä muutoksessa keskeisiksi tavoitteiksi nou-
sivat asiakaslähtöinen toimintaprosessien perusparannus sekä 
uusien palveluiden kehittäminen ja lanseeraaminen.
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Asiakas toiminnan keskiöön
Viimeisen kvartaalin alussa rakensimme uuden asiakkaisiin 
keskittyvän kasvustrategian ja muodostimme asiakas- ja kas-
vutarpeita vastaavan uuden johtoryhmän. Tämän tavoitteena 
oli jalkauttaa strategiset toimenpiteet nopeasti organisaatioon, 
parantaa asiakastyytyväisyyttä ja ketteröittää tekemistämme 
vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita. 

Tämä tarkoitti myös digitalisaatio- ja pilviosaamisen lisää-
mistä sekä uusien kyvykkyyksien rekrytointia markkinasta 
asiakastyöhön, tietoturvaan, tuotekehitykseen ja palveluliike-
toimintaan. Lisäksi päätimme strukturoida myynnin uudelleen 
vastaamaan paremmin strategiassa määriteltyjä asiakas- ja 
kasvutavoitteita sekä asiakasklustereita. Uudistetussa strate-
giassamme henkilökunnan koulutus, asiakaspito, tuotteistus 
ja uudistettu jatkuvien palveluiden portfolio nousivat tärkeiksi 
kehittämisen kohteiksi. Myös tiedolla johtaminen nousi esille 
asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja lanseerasimme 
muutamia uusia tiedolla johtamisen työkaluja asiakkaillemme. 
Näiden työkalujen avulla pystyimme luomaan asiakkaillemme 
lisäarvoa heidän jokapäiväiseen toimintaansa sekä paranta-
maan tietohallinnon läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta.

Asiakaslähtöistä palvelukehitystä
MPY Yrityspalvelut teki vuoden 2020 aikana merkittäviä sat-
sauksia sekä uusien tuotteiden että uusien ketterämpien 
palvelumuotoilutapojen kehittämiseen. Palvelukehityksen pai-
nopisteinä olivat loppukäyttäjien ja palvelininfran pilvipalvelut, 
uudenlaiset asiantuntijapalvelut, tietohallintopalveluiden kehit-
täminen sekä kyberturvapalvelut, jotka laajentavat jo entuudes-
taan kattavaa yritysten tietoturvapalveluiden kokonaisuutta.

Etätyö nosti tarvetta myös tietoturvan osalta. MPY kasvatti 
tietoturvan omaa osaamistaan ja palvelukehityksessä lisättiin 
asiakastarjoamaa myös ohjelmistokumppaneiden uusimpien 
ratkaisujen osalta. Tällä haettiin asiakkaalle ratkaisuja etätyön 
tuottavuuden ja tietoturvan tehostamiseen, yritysten tietotur-
van kehittämiseen sekä tietoturvauhkien ennakointiin ja nope-
aan korjaamiseen.

Hallittu pilvisiirtymä auttaa asiakkaita modernisoimaan ICT- 
ympäristönsä, luomaan pilvistrategian ja toteuttamaan hallitun 
siirtymän pilvipalveluihin. Tietohallinnon sisäistyspalvelu tukee 
asiakasyritystemme johtoa muuttuvan ICT-toimintaympäristön 
hallitsemisessa ja opastaa tekemään oikeita valintoja kehityk-
sessä.

Uusien palveluiden kehittämisen nopeuttamiseksi vuoden 
2020 aikana uudistettiin palvelukehitysprosessi, johon otettiin 
mukaan markkinalla hyväksi koettuja palvelumuotoilun toimin-
tatapoja sekä ketterään kokeiluun ja nopeaan asiakasvalidoin-
tiin pohjautuvaa toimintamallia. Palveluiden kehittämisessä 
keskityttiin päästä päähän -tuotteistukseen, jolla varmistettiin 
palveluiden tehokas tuotanto asiakkaan tilauksesta aina positii-
viseen käyttökokemukseen. 

Vuonna 2019 aloitettuja toimenpiteitä laitekaupan tehostami-
seksi jatkettiin vuoden 2020 aikana. Laitekaupan prosesseja sekä 
kumppaniyhteistyötä kehitettiin. Jatkossa asiakkaan MPY:ltä 
hankkimat laitteet voidaan toimittaa entistä nopeammin ja 
pilviasennettuina, jolloin käyttäjälle tutut omat sovellukset ovat 
heti käytettävissä, kun uusi kone käynnistetään ensimmäisen 
kerran. Laitekaupan tarjoaman kehitys on tehnyt ison loikan 
MPY:llä vuoden 2020 lopussa ja kehitys jatkuu vuoden 2021 
aikana uusilla ideoilla asiakkaidemme liiketoimintaa tukien.
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Tietohallinnon johtamisen kehittäminen
Asiantuntijapalveluiden vuosi 2020 oli uudelleenkonseptoinnin 
sekä palveluiden kehittämisen vuosi. Tietohallinnon johtamis-
palvelut saivat uuden modulaarisen rakenteen sekä uuden ni-
men; Tietohallinnon sisäistyspalvelut. Modulaarisen rakenteen 
avulla pystymme räätälöimään ja tarjoamaan asiakkaille juuri 
heidän tarpeisiinsa sopivan palvelukokonaisuuden. 

Palveluiden kehittäminen on jatkunut vuonna 2021 voimak-
kaasti. Asiakkaalle tarjottaviin tilannekuviin on tuotteistettu tie-
toturvapolitiikka ja MPY:n pilvisiirtymään kuuluva pilvianalyysi. 
Näiden lisäksi olemme tuotteistamassa sovellusympäristön 
tilannekuvan, joka tulee olemaan osana MPY:n tarjoamaa di-
gitalisaatiosiirtymää. Tulemme myös lanseeraamaan uuden 
RPA-palvelun vuoden 2021 alussa auttaaksemme asiakkaiden 
prosessien ja tehtävien automatisointitarpeita.

Rakentamassa kasvua
Me MPY:llä kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme niin, 
että pystymme toimimaan mahdollisimman tehokkaasti asi-
akkaidemme ICT-ympäristöjen osalta. Haluamme varmistaa 
tehdyillä toimenpiteillä asiakkaiden ICT-palveluiden turvallisen 
ja keskeytyksettömän toiminnan ja näin omalta osaltamme au-
tamme asiakkaitamme liiketoiminnan ketterässä kehityksessä.

n Tuomme uusia tapoja etätyöskentelyyn lisäämällä uusia 
 toiminnallisuuksia olemassa oleviin ympäristöihin niin 
 loppukäyttäjille kuin kapasiteettipalveluihin. 
n Investoimme tietoturvaan ja huomioimme etätyön 
 vaikutukset sen kehittämisessä. 
n Parannamme kykyämme vastata markkinan haasteisiin 
 uudistamalla työskentelytapojamme ketterämmäksi 
 asiakkaidemme hankkeiden osalta. 
n Lisäämme ja tehostamme omaa kommunikointiamme 
 niin nykyisille kuin uusillekin asiakkaillemme. 
n Parannamme osaamistamme – lisäämme koulutusta 
	 ja	sertifiointeja,	jotta	pystymme	paremmin	vastaamaan 
 tuleviin asiakastarpeisiin, mikä parantaa 
 kokonaisuudessaan MPY:n kilpailukykyä markkinassa.  
n Laajennamme omaa tarjontaamme ekosysteemin ja 
 kumppanikentän kautta. 
n Panostamme henkilökunnan hyvinvointiin. 
n Pidämme asiakkaan keskiössä.

Vuosi 2021 tulee olemaan kasvun vuosi MPY Yrityspalveluille.
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Asiakasreferenssejämme

Loimua
Tietohallinnon uusimisen ja ICT-kumppanin vaihtamisen voi 
tehdä hyvin tai hyvin huonosti, joista jälkimmäisen riski kasvaa 
tiukkojen aikataulujen myötä. Kaukolämmön tuottaja ja jakelija 
Loimualle konsernimuutos saneli nopean aikataulun ICT-infran 
ja -palveluiden uusimiselle. Sisäistämällä Loimuan tarpeet pys-
tyimme toteuttamaan niin haltuunoton kuin kumppanuuden 
nopeasti ja erinomaisella lopputuloksella.

”Olemme saaneet laadukkaan ja joustavan kumppanin, jonka 
kanssa on helppo toimia ja joka tukee meitä laajasti liiketoimin-
nan tarpeiden täyttämisessä.”

Katso ja lue Loimuan asiakastarina ›

Satotukku
Pitkäaikainen yrityskumppanuus voi synnyttää haasteita hen-
kilöstö- ja organisaatiomuutosten takia, jolloin on riski tiedon 
pirstaloitumisesta. Pitkäaikainen ICT-kumppanuus vihannes- ja 
hedelmätukkuri Satotukun kanssa on kehittänyt meidän roo-
liamme tietohallinnon sparraajana ja kasvattanut tuotettua pal-
velukokonaisuutta. Organisaatiomuutos mahdollisti myös kes-
tävän dokumentoinnin toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

”Olemme saaneet MPY:ltä asiantuntevaa sparrausta omasta 
IT:stämme ja ymmärrämme myös itse paremmin nyt toteutet-
tuja konesali- ja etähallintaratkaisuja.”

Lue Satotukun asiakastarina ›

Synsam
Pohjoismaiden johtavan optisen vähittäiskauppaketjun toimin-
nalle on kriittisen tärkeää vakaa palvelualusta ja häiriöttömät 
yhteydet. Digitalisaatio on keskeisessä roolissa, ei enää pel-
kästään jo perinteiseksi muodostuvassa verkkokaupassa ja 
markkinoinnissa, vaan myös liikkeissä tapahtuvissa asiakaskoh-
taamisissa ja jälkimyynnissä. Meidän roolimme on ollut tukea 
Synsamin kasvua ja kehitystä ja tarjota päivittäinen tuki.

”Yhteistyö sujuu hyvin avoimen kommunikaation ansiosta 
ja MPY:n henkilöstön asenne on ratkaisukeskeinen sekä 
palvelualtis.”

Lue Synsamin asiakastarina ›

https://www.mpy.fi/yritykset/asiakastarinat/loimua
https://www.mpy.fi/yritykset/asiakastarinat/satotukku
https://www.mpy.fi/yritykset/asiakastarinat/synsam
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Maailma muuttui – niin myös MPY Telecom

MPY Telecom Oyj on teleoperaattori, joka tarjoaa puhe-, laa-
jakaista- ja TV-palveluja kuluttaja-, pienyritys- ja operaattoriasi-
akkaille. Asiakaskeskeisyys on meille tekemisen keskiössä ja 
pyrimme edistämään toimialueemme hyvinvointia ja elinvoi-
maisuutta alueellisten sidosryhmiemme kanssa.

Vuosi 2020 oli MPY Telecom Oyj:n ensimmäinen toiminta-
vuosi 31.12.2019 tapahtuneen osittaisjakautumisen jälkeen. 
Vuodessa oli paljon haasteita meille kaikille, mutta niistä selvit-
tiin kiitettävästi. Etätyöskentelyyn siirtyminen onnistui hyvin ja 
toimintamme pysyi vakaana koko vuoden. Etätyön lisääntyessä 
kasvoi tarve myös nopeammille tietoliikenneyhteyksille, mikä 
näkyi varsinkin kuituyhteyksien kysynnän kasvuna.

Vuoden 2020 painopisteet kohdistuivat uuden kolmivuotisen 
strategian valmistelemiseen, digitalisaatiokyvykkyyden luomi-
seen sekä osittaisjakautumisen loppuun saattamiseen. Laajen-
simme myös valokuituverkkojamme uusille alueille. Pyrimme 
myös lyhentämään verkonrakentamisen takaisinmaksuaikoja 
ja kehittämään tarjoamaamme asiakkaille. MPY:n palvelutuo-
tannossa aloitettiin perusrunkoverkon modernisointi, joka tulee 
parantamaan verkon vikasietoisuutta ja lisäämään asiakkaille 
tarjottavaa kapasiteettia. Runkoverkon lisäksi kaapeli-TV-verkon 
saneeraus takaa asiakkaille häiriöttömän TV-kuvan ja entistä 
monipuolisemman kanavavalikoiman myös HD-lähetystekniik-
kaa käyttäen. 

Kuluttaja- ja taloyhtiömarkkinassa poikkeuksellinen vuosi 
näkyi mm. taloyhtiökokousten siirtymisenä ja varovaisuutena 
investoinneissa. Kesän jälkeen palattiin normaalimpaan tilan-
teeseen ja loppuvuosi paransi liiketoiminnan tavoitteiden täyt-
tymistä. Uusia kaapeli-TV-asiakkaita saimme yli 1000 ja uusia 
laajakaistaliittymiä avattiin yli 400. Pääosin kasvu syntyi taloyh-
tiöiden kautta uusilta valokuitualueilta. 

Kuluttajille suunnattu digitalkkariliiketoiminta, jossa autetaan 
asiakkaita arjen tietoteknisissä haasteissa, kärsi liiketoiminnois-
ta pahiten koronan vaikutuksista. Pandemian vaikutus tilauksiin 
oli selvä, sillä suuri osa näistä palveluista toteutetaan asiakkaan 
kotona ja koronapandemian vuoksi tilaukset vähenivät keväällä. 
Kesän jälkeen alkoi toki tässäkin näkyä elpymisen merkkejä.

Laajeneminen uusille markkina-alueille
Rakensimme vuonna 2020 uutta valokuituverkkoa Mikkelin 
lisäksi Suonenjoelle, Leppävirralle, Pieksämäelle ja Varkauteen. 
Pienempiä laajennuksia toteutimme Mäntyharjulla, Ristiinassa, 
Pertunmaalla, Juvalla, Hirvensalmella, Kangasniemellä ja Jo-
roisissa. Nyt nopealle, jopa 900M laajakaistalle on rakennettu 
valmius noin 4500 kotitaloudelle Etelä-Savon lisäksi Varkaudes-
sa, Leppävirralla ja Suonenjoella. Tämä lisäsi myös omakotita-
loasukkaissa kysyntää valokuituliittymille. Onnistunut yhteis-
rakentamishanke Järvi-Suomen Energian kanssa toteutettiin 
Otava-Hietanen-alueella.

ADSL- ja muut kuparipohjaiset palvelut ovat elinkaarensa 
päässä ja olemme korvanneet näitä valokuitu- sekä mobiilipal-
veluilla. Pyrimme turvaamaan tietoliikennepalvelut asiakkaille 
jatkossakin käyttämällä aina uusimpia teknologioita. Tuoteke-
hityksessä kuuntelemme asiakkaidemme toiveita ja otamme 
huomioon tulevaisuuden tuomat tarpeet, huomioiden jatkuvas-
ti kasvavan tiedonsiirron määrän.
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Uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat
Toteutimme vuonna 2020 nykyisille sekä potentiaalisille asiak-
kaille brändimielikuva- ja nettosuositteluindeksi (NSI) -tutkimuk-
sen. Tutkimuksessa saimme nettosuositteluindeksiksi nykyasi-
akkaissa +36, mikä parani selvästi edellisen vuoden arvosta 
+19. Mielikuva MPY:stä suhteessa muihin operaattoreihin on 
alueen asiakkailla positiivinen: meihin liitettäviä mielikuvatekijöi-
tä ovat vahva paikallinen ja alueen menestystä tukeva toimija.

Vuoden 2020 alussa toteutimme brändiuudistuksen osal-
listaen asiakkaitamme sekä koko henkilöstön. Sen tuloksena 
meillä on nyt yhtenäinen, strategiaa tukeva, selkeä ja kilpailu-
kykyisempi brändi, joka antaa raamit kaikelle tekemisellemme 
niin markkinoinnissa, viestinnässä kuin asiakaskohtaamisissa-
kin. Telecom näkyy sydänjäljen jättävänä palveluna ja kotiseutu-
rakkautena.

Kohti uutta 
Vuosi 2020 oli myös liiketoiminnan digitalisoinnin vuosi MPY 
Telecomissa. Digitalisaatiostrategiamme mukaisesti jatkoimme 
toimintamallien ja prosessien virtaviivaistamista sekä automa-
tisointiin liittyviä hankkeita, jotka parantavat toimintamme te-
hokkuutta entisestään. Vuoden alussa uudistimme toimintaam-
me myös sisäisesti. Hioimme yhteistyötä ja toimintatapoja eri 
liiketoimintayhtiöiden välillä muun muassa myynnin toiminnan 
osalta.



Strategia
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Paikallisesti arjessasi kaikkialla Suomessa

Vuoden 2020 lopussa määrittelimme uuden strategian vuosiksi 
2021–2023. Strategian idea on kiteytetty lauseeseen “Paikalli-
sesti arjessasi kaikkialla Suomessa”.

MPY laajentaa toimintaansa ja lisää kannattavasti liiketoimin-
taansa alueellisesti kaikkialla Suomessa.

“Läsnä arjessasi” asettaa meille tavoitteen olla palvelui-
demme kautta osa asiakkaidemme ja jäsenistömme arkea. 
Yritysasiakkaillemme haluamme olla tietoliikenne- ja ICT-kump-
pani, joka mahdollistaa heidän liiketoimintansa kehittymisen. 
Kuluttajille haluamme tarjota laadukkaita tietoliikennepalveluja. 
Markkinatarve ja asiakastarve muuttuvat jatkuvasti. Tätä varten 
myös meidän pitää uudistua ja kehittyä eteenpäin.

Olemme saaneet vuonna 2020 MPY:n kannattavuuden jo hy-
välle tasolle ja pystymme investoimaan orgaaniseen kasvuun 
omalla tulorahoituksellamme. Uutta liiketoimintaa luomme 
muun muassa kasvattamalla palveluoperaattoritoimintaamme, 
jolloin myös MPY Telecom pystyy laajentamaan omaa nykyistä 
toimintaansa Etelä-Savon ulkopuolelle hyödyntäen kumppa-
nuuksia nopeiden laajakaistaverkkojen ja -palvelujen rakenta-
misessa. Kehityshankkeissa kasvatamme myös yhtiön osaa-
mista, kykyä kehittää uutta ja reagoida nopeammin muutoksiin 
markkinoilla. 

Henkilöstön osaamisen osalta olemme ottaneet jo ison as-
keleen eteenpäin vuoden 2020 aikana. Olemme kasvattaneet 

osaamistamme sekä rekrytoinnein että koulutusten avulla. 
Osaamisen kehityshankkeet käynnistyivät investointeina esi-
merkiksi digitalisaatioon, tietoturvaan ja pilvipalveluiden tarjoa-
miseen sekä ohjelmistorobotiikkaan. Toteutuakseen strategiam-
me tarvitsee osaavia uusia resursseja myös Etelä-Savoon. MPY 
osallistuukin aktiivisesti Etelä-Savon koulutusmahdollisuuksien 
ja elinvoimaisuuden lisäämiseen tähtääviin hankkeisiin.

Palvellaksemme asiakkaitamme entistä paremmin ja laajen-
taaksemme jo nyt kattavaa palvelutarjontaamme aloitimme 
vuonna 2020 ICT-palveluekosysteemin rakentamisen. Tämän 
tavoitteena on kumppanien kehittämien palveluiden avulla 
laajentaa MPY:n asiakkailleen tarjoamia palveluja. MPY:n asi-
akkaat saavat kauttamme laajennetun ja laadukkaan palveluva-
likoiman käyttöönsä ja palveluntarjoajat hyötyvät, kun pystyvät 
tarjoamaan palveluitaan suurelle määrälle MPY:n asiakkaita. 
Etelä-Savon	alueella	MPY-konserni	haluaa	nostaa	profiiliaan	

ja näkyä alueen aktiivisena toimijana omistajille, asiakkaille ja 
kumppaneille. Vaikka MPY:n toiminta-alue laajenee vähitellen, 
on yhtiön pääkonttori sekä nykyiset ja tulevat avaintoiminnot, 
kuten asiakaspalvelu, asiakastuki, verkko- ja palveluoperaattori-
toiminta, jatkossakin juuri Etelä-Savosta toteutettuja. Eteläsa-
volainen tausta on meille kilpailuetu. Se näkyy esimerkiksi iloi-
sena ja sitoutuneena palveluasenteena, josta asiakkaat meidät 
muistavat.

MPY menestyy jatkossakin asiakkaidensa paikallisena alu-
eellisena kumppanina ja kasvaa nykyisissä liiketoiminnoissaan 
tehostaen ja automatisoiden omaa toimintaansa, panostaen 
asiakastyytyväisyyteen sekä saaden etua Telecomin ja Yritys-
palveluiden ristiinmyynnistä.



Toimintakertomus ja 
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MPY Osuuskunnan hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

Liiketoimintaympäristö ja MPY:n asema
MPY:n taloudellinen asema säilyi vakaana, vaikka koronapan-
demia aiheuttikin huomattavia haasteita erityisesti ICT-palve-
luiden ja -laitteiden kysynnässä taloudellisen epävarmuuden 
kasvaessa. MPY-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,9 
miljoonaa euroa (36,2 miljoonaa euroa 2019), jossa laskua oli 
3,8 %. Liikevaihdon lasku johtui ennen kaikkea koronapande-
mian vuoksi siirtyneistä laitehankinnoista ja asiakashankkeista, 
joilla oli vaikutus MPY:n palvelulaskutukseen. Myös Telecom- 
liiketoiminnan puolella osa kuitutilauksista siirrettiin tuleviin 
vuosiin – olkoonkin, että etätöihin siirtyminen nosti olemassa 
olevien asiakasyhteyksien kysyntää ja nopeuksia. MPY pystyi 
pandemiasta huolimatta säilyttämään kannattavuutensa erin-
omaisella tasolla vuoden 2020 liikevoiton ollessa 2,2 miljoonaa 
euroa (1,0 miljoonaa euroa 2019).

Kilpailutilanne yritysten ICT-ulkoistusmarkkinassa ja osaajien 
rekrytoinneissa kiristyi entisestään vuoden 2020 aikana. Kil-
pailutilanteessa oli isoja alueellisia eroja eri kaupunkien välillä. 
Kilpailutusten tuoma hinnoittelupaine edellyttää MPY:ltä kus-
tannustehokkuutta, ketteryyttä ja nopeaa muuntautumiskykyä 
myös jatkossa. Tältä osin MPY otti tilikaudella merkittäviä aske-
leita toimintamalliensa uudistamisessa ja digitalisoinnissa. Ko-
ronapandemia asetti haasteita asiakastyytyväisyydessä MPY:n 
joutuessa monien muiden yritysten tavoin lomauttamaan 

ICT-henkilöstöään kevään ja kesän 2020 aikana. Kesän jälkeen 
vuoden 3. ja 4. vuosineljännes olivat jo vahvaa kehitystä, jos-
sa asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä parannettiin yhdessä 
eteenpäin. Asiakaspito oli kohtuullinen kilpailutilanteeseen 
nähden ja konserni sai tilikauden aikana myös merkittäviä uusia 
asiakkaita.

Konsernissa jatkettiin strategian mukaisesti toimintaympä-
ristön ja perusprosessien uudelleenarviointia, asiakaskysyntää 
vastaavan tuotteistuksen kehittämistä sekä organisaation vas-
tuiden terävöittämistä liiketoiminnan kehitystarpeiden mukai-
sesti. Kilpailutilanne jatkui tiukkana ja osaamisen kehittäminen 
sekä siitä kiinni pitäminen kaikilla liiketoiminta-alueilla on yhä 
tärkeämpää.

MPY on aktiivisena alueellisena, nopean ja laadukkaan kiin-
teän verkon toimijana erinomaisesti asemoitunut markkinan 
kilpailussa ja yhteistyössä. Vuoden 2020 aikana toteutettiin 
myös yhteisrakentamishankkeita energiayhtiöiden kanssa, 
joilla pyritään investointien tehokkuuden parantamiseen. Tätä 
kautta MPY pystyy jatkossa palvelemaan asiakkaita entistä laa-
jemmalla alueella.

MPY on uudistanut strategiansa vuoden 2020 toisen vuo-
sipuoliskon aikana seuraavalle kolmelle vuodelle. Kasvustra-
tegialla tähdätään uuden liiketoiminnan luomiseen ja uusien 
tukijalkojen kehittämiseen MPY:n nykyisissä liiketoiminnoissa. 

Uudet kehityshankkeet käynnistyvät kevään 2021 aikana ja nii-
hin tehtävillä panostuksilla pyritään saamaan kasvua nykyisiin 
ja kehitettäviin uusiin liiketoimintoihin liittyen. Kehityshankkeilla 
pyritään kasvattamaan osaamista erityisesti Mikkelin alueella 
sekä lisäämään yhtiön kykyä kehittää uutta ja reagoida no-
peammin muutoksiin markkinoilla.

MPY tukee Etelä-Savon ja Mikkelin kaupungin asemaa vah-
vana maakuntakeskittymänä ja on sitoutunut rakentamaan 
Itä-Suomen elinkeinoelämää ja elinvoimaisuutta eteenpäin. 
Rakennamme tulevaisuuden tietoliikenneverkkoja, digitalisaa-
tiovalmiutta ja luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia, 
joilla toimivan infrastruktuurin päälle pystytään tuotteistamaan 
MPY:n, sen asiakkaiden ja alueen yhteistyökumppaneiden toi-
mesta paikallisesti toimivia ratkaisuja.
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Osittaisjakautuminen
MPY Palvelut Oyj:n jakautuminen toteutui suunnitelman 
mukaisesti 31.12.2019. Vuoden 2020 alusta lähtien MPY Yri-
tyspalvelut Oyj ja MPY Telecom Oyj toimivat omina erillisinä 
yhtiöinään. Tämä mahdollisti yritysasiakkaille tarjottavan ICT-lii-
ketoiminnan sekä verkkoliiketoiminnan kehittämisen erillisinä 
yhtiöinä ja selkeytti liiketoimintarakenteita, hallintoa ja rahoi-
tusta. Jakautumiselle asetetut tavoitteet saavutettiin vuoden 
2020 aikana. Osittaisjakautuminen mahdollisti liiketoimintojen 
paremman seurattavuuden ja kehittämisen sekä pääomien 
paremman kohdentamisen liiketoiminta-alueisiin ja selkeytti 
liiketoimintojen johtamista sekä sijoitustoimintaa.

Osittaisjakautumisen seurauksena MPY-konsernin rakenne 
oli seuraava vuoden 2020 ajan:

n MPY Osuuskunta – jäsenpalvelut ja konsernin hallintopalvelut 
 (HR, talous, ICT) 
n MPY Telecom Oyj – pääsääntöisesti Itä-Suomessa tehtävä 
 verkkoliiketoiminta 
n MPY Yrityspalvelut Oyj – valtakunnallinen yritysasiakkaille 
 tarjottava ICT-liiketoiminta

MPY Yrityspalveluiden osalta muutoksessa keskeisiksi tavoit-
teiksi asetettiin toimintaprosessien perusparannus sekä uusien 
palvelutuotteiden kehittäminen ja jalkauttaminen vastaamaan 
asiakastarpeita. MPY Telecomin osalta tavoiteltiin tilikaudelta 
2020 maltillista kasvua ja vahvaa kannattavuutta, jotka toteu-
tuivat molemmat asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Taloudellinen asema, tulos sekä muut 
liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat asiat
MPY-konsernin liikevaihto oli 34,9 miljoonaa euroa tilikaudella 
2020 (36,2 miljoonaa euroa 2019), joten liikevaihto laski 3,8 % 
(kasvoi 13,8 % 2019). Liikevaihto syntyi MPY Yrityspalveluiden 
ja MPY Telecomin liiketoiminnasta, emoyhtiöllä ei ollut ulkoista 
liikevaihtoa. Osittaisjakautumisen vuoksi emoyhtiön ja liiketoi-
mintayhtiöiden luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2020 ja 
2019 välillä.

Osana hallintomallin muutostaan MPY uudisti myös liiketoi-
mintayhtiöille tarjottavia konsernipalveluja, sisäistäen aiemmin 
ulkopuolisena ostopalveluna olleet HR-palvelut samalla lisäten 
resursointia oman ja asiakkaiden IT- ja digitalisaatiopolkujen 
toteuttamisessa. HR-palveluiden sisäistämisellä tavoiteltiin 
henkilöstötyytyväisyyden parantamista ja johtamisen uudis-
tamista, joiden osalta otettiinkin vuoden 2020 loppupuolella 
iso harppaus eteenpäin. Digitalisaatiopalvelujen osalta MPY 
kasvatti vuoden 2020 aikana tarjontaansa asiakkaille. Aiemmin 
ulkoisina ostettujen palveluiden sisäistäminen vähensi ali-
hankintaa emoyhtiössä, mutta lisäsi vastaavasti palkkakuluja. 
Henkilöstökustannukset olivat pienemmät kuin edellisellä tili-
kaudella johtuen kevään ja kesän 2020 aikana MPY Yrityspalve-
luissa tehdyistä lomautuksista ja rekrytointien lykkäämisestä.

Yrityspalveluissa jatkuvat palvelut kasvoivat perustuen erityi-
sesti nykyisten asiakkaiden palveluiden kasvuun asiakaspidon 
säilyessä kohtuullisena. Alkuvuodesta liikkeelle lähtenyt koro-
napandemia kuitenkin vaikutti laajasti sekä asiakkaiden että Yri-
tyspalveluiden liiketoimintaan. Koronan liiketoimintavaikutus-

ten vuoksi MPY Yrityspalvelut yhtenä monista suomalaisista 
yhtiöistä joutui lomauttamaan henkilökuntaansa vuoden toisen 
ja kolmannen kvartaalin aikana, millä oli vaikutus osittaisjakau-
tumisen yhteydessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. 
Myöskään irtisanomisilta ei Yrityspalveluissa täysin vältytty. 
Liiketoiminnassa vuosi 2020 oli haasteellinen juuri laitekaupan 
osalta, jossa moni isompi asiakas siirsi laitehankintojaan koro-
napandemiasta johtuneen epävarmuuden takia. Samoin jatku-
vien palveluiden myynti ei palautunut ennustetussa aikataulus-
sa budjetoidulle tasolle. Materiaaliostot laskivat vuonna 2020 
johtuen laitekaupan hiljentymisestä. Yrityspalveluissa jouduttiin 
myös vuoden 2020 aikana kirjaamaan merkittävä kustannus 
aiempien vuosien lisenssipoikkeamia.

Valokuitupohjaisten laajakaista- ja kaapelitelevisiopalveluiden 
kysynnässä oli vuoden 2020 aikana suuria vaihteluja korona-
pandemiasta johtuen. Koronapandemian vaikutus näkyi heti 
kevään 2020 aikana useiden investointipäätösten lykkäänty-
misinä, kun erityisesti taloyhtiöiden vuosikokouksia siirrettiin. 
Myös urheilu- ja kulttuuritapahtumien peruminen vaikutti 
erityisesti kaapeli-TV:n ja sen lisäarvopalveluiden kysyntään. 
MPY jatkoi verkkoinvestointeja valituilla alueilla laajentaen ja 
parantaen Itä-Suomen valokuitupohjaisten laajakaista- ja kaa-
pelitelevisiopalveluiden saatavuutta. Myös investoinnit uusiin 
4G-tukiasemiin näkyivät MPY Telecomin toiminnassa. Mobiili-
verkon 5G-markkinoinnin lisääntyminen ei vielä juuri vaikutta-
nut kuitupalveluiden kysyntään vuoden 2020 aikana.

Konsernin liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa 
euroa vuonna 2019) ja liikevoittoprosentti 6,2 % (2,8 % 2019). 
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Liiketulos parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattu-
na osoittaen, että kannattavuuden parantamiseen tähtäävät 
toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. MPY Yrityspalveluiden 
kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet toivat tulosta ja Yritys-
palvelut paransi loppuvuodesta 2020 oman liikevoittonsa kan-
nattavaksi jo ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan. Emo-
yhtiön liiketoiminnan muut kulut olivat edelleen tavanomaista 
korkeammat maksettujen oikeudenkäyntikulujen, juridisten 
palkkioiden ja maksettujen korvausten vuoksi. Tilikauden 2020 
tulos oli 2,0 miljoonaa euroa.

Emoyhtiö sai konserniavustusta MPY Telecom Oyj:ltä 600 
tuhatta euroa (800 tuhatta euroa 2019). Tällä ei ole vaikutusta 
konsernin tulokseen.

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella 2020 
oli noin 152 henkilöä (158 vuonna 2019).

Tilikauden jälkeiset oleelliset tapahtumat
Konsernilla ei ole oleellisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Tilikauden 2021 näkymät
MPY Telecom tavoittelee tilikaudella 2021 maltillista kasvua ja 
kannattavuuden säilyttämistä vuoden 2020 tasolla. Liikevaih-
don kehityksen suurimmat epävarmuustekijät ovat liikevaihdon 
aleneminen vanhentuvissa teknologioissa (ADSL, kupari- ja 
kiinteä puhelinverkko), hinnoittelu sekä investointiasteesta 
riippuva työlaskutus. Puhelinliiketoiminnan hallittu alasajo Suo-
messa etenee ja lankaliikenteen keskukset ennakoidaan ajetta-
van alas vuoden 2021 loppuun mennessä. Kuituinvestointeja 

jatketaan valituilla alueilla ja toimintaa kehitetään erityisesti 
toimintatapojen ja digitalisaation osalta. MPY Telecom käynnis-
tää vuonna 2021 kehityshankkeita uusien liiketoimintamahdol-
lisuuksien luomiseksi. Näistä hankkeista ei oleteta merkittävää 
liikevaihtoa vielä vuodelle 2021 vaan vasta vuoden 2022 aika-
na. Koko vuoden 2021 liiketuloksen odotetaan olevan samalla 
tasolla kuin vuonna 2020.

MPY Yrityspalveluissa vuoteen 2021 lähdetään koronapande-
mian vuoksi vielä epävarmoissa tunnelmissa. EU:n rokoteaika-
taulujen siirtyminen eteenpäin luo koko alueella epävarmuutta, 
joka näkyy myös suomalaisissa yrityksissä ja erityisesti laite-
kaupan ja työlaskutuksien kehittymisessä. Vuoden 2021 aikana 
Yrityspalvelut on lanseeraamassa uusia datan analytiikkaan pe-
rustuvia palveluja, kuten CIO Dashboard -tilannenäkymän, joilla 
pyritään todentamaan ja ennustamaan tehtyjen IT-ratkaisujen 
vaikutus asiakkaalle.  Tämän lisäksi MPY on vahvistanut tarjon-
taansa yritysten toiminnan digitalisoinnin ja tietoturvan osalta. 
MPY Yrityspalvelut tavoittelee kasvua ja kannattavuuden paran-
tamista. Yrityspalveluiden kannattavuus on parantunut hyvin ja 
vuodelta 2021 odotetaan jo selvästi kannattavaa tulosta.

MPY:n näkymä alkaneeseen vuoteen on suotuisa, koska 
verkottuminen ja digitalisaatio suomalaisessa asiakaskunnassa 
jatkuu. Koronapandemia on kiihdyttänyt digitalisaation ja toi-
minnan prosessien uudistamisen tarvetta, johon MPY pystyy 
osaltaan vastaamaan. Tilikaudelle 2021 asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää MPY:ssä myynnin onnistumista, 
laitekaupan piristymistä, hyvää asiakaspitoa sekä käynnissä 
olevien kehityshankkeiden menestyksekästä läpivientiä. MPY 

Osuuskunnan toimintaan vaikuttavat lisäksi tilikauden aikana 
käytävä mahdollinen korkeimman oikeuden käsittely ja sen 
mahdolliset seuraukset.

MPY-konsernin rakenne 
Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana seuraavat konserni- 
yhtiöt:

n MPY Osuuskunta (emo, kotipaikka Mikkeli) 
n MPY Telecom Oyj (omistusosuus 100 %, kotipaikka Mikkeli) 
n MPY Yrityspalvelut Oyj (omistusosuus 100 %, kotipaikka 
 Mikkeli) 
n Softera Oy (MPY Osuuskunnan osakkuusyhtiö, omistus- 
 osuus 28,3 %, kotipaikka Vantaa)
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MPY:llä on toimintaa 9 paikkakunnalla:

n Mikkeli 
n Vantaa 
n Kuopio 
n Joensuu 
n Kouvola 
n Turku 
n Tampere 
n Ylivieska 
n Oulu

Hallinto ja johtaminen
MPY:n johtamisjärjestelmä perustuu osuuskuntalakiin, 

osuuskunnan sääntöihin ja näitä täydentävään konsernin hallin-
tomalliin. Konsernin osakeyhtiöiden toimintaa ohjaavat myös 
osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestykset.

MPY Osuuskunnan varsinainen kokous järjestetään normaa-
listi vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päätty-
misestä. Vuonna 2020 kokous järjestettiin vasta 22.9.2020 
koronapandemian rajoittamiseksi annetun lain perusteella. 
Kokouksessa oli läsnä 114 jäsentä edustaen 4 890 osuutta ja 
sääntöjen äänestysrajoitus huomioiden 827 ääntä.

MPY Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa valitaan 
osuuskunnan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituk-
sen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. MPY Osuuskunnan 
hallitukseen kuuluivat tilikaudella osuuskunnan varsinaiseen 
kokoukseen 22.9.2020 asti: Seppo Ruotsalainen (puheenjoh-

taja 16.8.2020 asti), Ari Liikanen, Matti Malinen, Arto Pajunen 
(puheenjohtaja 17.8.2020 alkaen), Tiina Snicker, Juhana Tikka ja 
Jouko Vuoti. Osuuskunnan hallitus kokoontui vuoden aikana 9 
kertaa.

Uudeksi hallitukseksi valittiin 22.9.2020 osuuskunnan varsi-
naisessa kokouksessa Reijo Karhinen, Ari Liikanen, Esa Mati-
kainen, Arto Pajunen, Tiina Snicker, Noora Talsi ja Juhana Tikka. 
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 1.10.2020 MPY 
Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajaksi Reijo Karhisen ja 
varapuheenjohtajaksi Juhana Tikan. Uusi hallitus kokoontui lop-
puvuonna 2020 yhteensä 4 kertaa.

MPY Osuuskunnan väliaikaisena toimitusjohtajana toimi 
31.5.2020 asti Esa Matikainen. 1.6.2020 alkaen MPY Osuus-
kunnan toimitusjohtajana aloitti Juha Häkämies. MPY Telecom 
Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2020 alkaen Matias 
Bauer. Matikainen jatkoi MPY Yrityspalveluiden toimitusjohta-
jana 6.9.2020 asti. Yrityspalveluiden uutena toimitusjohtajana 
aloitti 7.9.2020 Jari Mylly.

MPY:n tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkasta-
jana on toiminut KHT Miika Karkulahti.

Rahoitus ja tase
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6,0 miljoonaa euroa. 
Investointien rahavirta oli -2,5 miljoonaa euroa, josta 2,0 mil-
joonaa euroa kohdistui verkkoliiketoimintaan, 0,2 miljoonaa 
euroa kiinteistöihin, 0,2 miljoonaa euroa tietojärjestelmiin sekä 
0,1 miljoonaa asiakaslaitteisiin. Tietojärjestelmäinvestoinneilla 

tehostetaan ja digitalisoidaan prosesseja mahdollistaen toi-
mintavolyymin kasvattamisen dataa hyödyntäen, tehokkaasti ja 
kannattavasti. Valokuituverkkohankkeet mahdollistavat asiakas-
kunnan ja liiketoimintavolyymin kasvattamisen.

Rahoituksen nettorahavirta oli -1,4 miljoonaa euroa, josta 
osuuspääoman korkoina maksettiin 0,3 miljoonaa euroa ja 
lainoja lyhennettiin 1,0 miljoonalla eurolla. Rahalaitoslainoja 
tilikauden päättyessä oli jäljellä yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. 
Konsernin omavaraisuusaste nousi positiivisen tuloksen ja lai-
nojen lyhennyksien myötä 69,4 prosentista 72,2 prosenttiin.

Sijoitustoiminta
Yritysjärjestelyjen jälkeen konsernin sijoitusvarallisuutta hal-
linnoidaan emoyhtiö MPY Osuuskunnassa. MPY Osuuskun-
nan sijoitusvarallisuus koostuu pitkäaikaisista omistuksista 
teleliiketoiminta-alan yrityksissä sekä rahoitusarvopapereista. 
Pitkäaikaisten sijoitusten määrä oli tilikauden lopussa noin 1,3 
miljoonaa euroa. Rahoitusarvopaperit sisältävät pääasiassa 
julkisen kaupankäynnin kohteena olevia ETF-, osake- ja korko-
rahastoja. Sijoitukset on hajautettu globaalisti ja sijoitusten 
perusallokaatio on 75 % osakkeisiin ja 25 % korkoihin. Mark-
kinoiden volatiliteetista johtuen MPY päätti siirtää osan sijoi-
tussalkusta käteispositioon kesän 2020 aikana. Jäljelle jäänyttä 
sijoitussalkkua hoidettiin yhden varainhoitosopimuksen kautta, 
jonka kautta on sijoitettuna noin 60 % rahoitusarvopapereihin 
allokoiduista varoista. Vuodenvaihteessa 2021 MPY aloitti ajal-
lisen hajauttamisen käteisenä olleen position osalta päivitetyn 
sijoituspolitiikan ja valitun uuden kumppanin kautta.
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Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli 
noin 9,9 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa vuonna 2019), josta 
rahoitusarvopapereita oli 5,9 miljoonaa euroa ja 4,0 miljoonaa 
euroa käteispositioina. Sijoitusvarallisuus arvostetaan hankin-
tamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 
Salkkujen kokonaistuotto tilikaudella 2020 oli noin 2,1 % (15,7 
% vuonna 2019). Konsernin sijoituspolitiikka korostaa pitkäjän-
teisyyttä ja vakautta eikä sillä tavoitella lyhytaikaiseen kurssi-
vaihteluun perustuvia voittoja.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
MPY:n tutkimus- ja kehitysmenot olivat tilikauden aikana noin 
0,7 miljoonaa euroa (2 % MPY:n kokonaiskuluista). Vuonna 
2019 vastaavat menot olivat noin 0,7 miljoonaa euroa (2 % 
kuluista) ja 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2018 (2 %).

MPY:n palveluportfolion uudistamista on jatkettu. Kehitys-
työtä on tehty muun muassa laskutuksen ja sopimushallinnan, 
palvelutuotannon kehityksen sekä asiantuntijapalveluiden 
suhteen. Merkittävä osa kehitysresursseista on sidottu järjes-
telmien uudistamistyöhön tavoitteena nostaa toiminnan digi-
talisaatioastetta sekä parantaa päätöksenteon ja johtamisen 
perustana olevan datan laatua ja saatavuutta. Osana konsernin 
kasvustrategiaa suunniteltiin konsernin kolmen seuraavan 
vuoden strategia, jonka kehityshankkeet käynnistyvät vuoden 
2021 aikana. Kehityshankkeet kohdistuvat MPY:n molempiin 
liiketoimintayhtiöihin.

MPY Yrityspalvelut sai tilikauden aikana Business Finlandin 
liiketoiminnan häiriötilanteen kehitysrahoitusta. Rahoituksen 

avulla on kehitetty uusia palveluja sekä toteutettu uusi palve-
luiden kehitysmalli. Hankkeet ovat edenneet suunnitelmien ja 
rahoituksen ehtojen mukaisesti.

Ympäristö ja vastuullisuus
Tietoliikenne toimialana edistää kestävän kehityksen periaattei-
ta ja on muihin liikenne- ja kommunikointimuotoihin verrattuna 
ympäristöä säästävää ja energiataloudellista. MPY:n tarjoamat 
kokonaispalvelut edistävät asiakasyritysten digitalisaatiota 
sekä auttavat asiakasta ja MPY:tä itseään vähentämään omaa 
ympäristörasitustaan. MPY on vuoden 2020 aikana investoinut 
merkittävästi konesalien, laitepaikkojen ja mastojen energia-
kulutuksen alentamiseen. Koronapandemian vuoksi myös etä-
työskentelyn ratkaisujen kysyntä on lisääntynyt kovasti, mikä 
on puolestaan vähentänyt myös MPY:n työmatkoista aiheutu-
vaa ympäristövaikutusta.

Osuuskuntapohjaisena konsernina vastuullisuus on MPY:lle 
erityisen keskeinen arvo. MPY Osuuskunta on vastuullinen, 
pitkäjänteinen ja vakavarainen omistaja. Kannamme vastuum-
me suhteessa asiakkaisiin, henkilöstöön, kumppaneihin, toimin-
taympäristöömme ja ympäröivään yhteiskuntaan. Erotumme 
kotimaisena, vahvasti asiakas- ja ihmisläheisenä toimijana.

Asiakassuhteissa kannamme vastuun asiakkaan liiketoimin-
nan ja arjen tukemisesta. Olemme asiakasläheinen, turvallinen 
palvelukumppani ja tuomme mahdollisuuksia asiakkaillemme. 
Kumppaneillemme olemme haluttu ja luotettava yhteistyö-
kumppani. Elinvoimaisena ja uudistuvana osuuskuntana olem-
me aktiivisesti mukana kehittämässä toimialueemme elinkei-

noelämää ja luomassa haluttua vastuullista elinympäristöä 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Rakennamme tulevaisuu-
den tietoliikenneverkkoja ja digitalisaatiovalmiutta ja luomme 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

MPY työllistää ihmisiä useilla eri paikkakunnilla ja näin ollen 
vaikuttaa positiivisesti työllisyystilanteeseen Suomessa. Luom-
me työpaikkoja ja hyvinvointia toimialueellamme. Olemme 
arvostettu työnantaja ja aktiivinen yhteistyökumppani oppilai-
toksille. Arvostamme osaamista ja pyrimme olemaan työn-
tekijöillemme hyvä työyhteisö. Hyödynnämme työssämme 
tehokkaasti sitä tukevia järjestelmiä. Johtamisessa pyrimme 
tehokkuuteen ja läpinäkyvyyteen. Noudatamme johtamisessa 
ja päätöksenteossa voimassa olevia lakeja, hyvää hallintotapaa 
ja korkeita eettisiä periaatteita.

Oikeudenkäynnit ja riita-asiat
MPY Osuuskuntaa vastaan vuonna 2017 nostettuihin kan-
teisiin vastaanotettiin 15.2.2019 Etelä-Savon käräjäoikeuden 
tuomiot, joihin molemmat osapuolet ilmoittivat tyytymättö-
myytensä. Kanteiden käsittely jatkui tehtyjen valitusten osalta 
hovioikeudessa, josta saatiin päätös 5.10.2020. Hovioikeus 
hylkäsi aiemman käräjäoikeuden ratkaisun tavoin suunnattua 
osuusantia koskevan Osuuskunnan kokouksen 9.2.2017 an-
tamasta valtuutuspäätöksestä nostetun kanteen sekä erään 
yksityishenkilön ja hänen omistamiensa kantajina olleiden 
yhtiöiden erottamista koskevasta MPY Osuuskunnan kokouk-
sen tekemästä päätöksestä nostetun kanteen. Ratkaisussaan 
hovioikeus on käräjäoikeuden tavoin vahvistanut MPY Osuus-
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kunnan osuuskuntalain tulkinnan liittyen jäsenoikeuksien syn-
tymiseen osuuskunnassa, minkä mukaan myös jäsenen, joka 
hankkii uusia osuuksia, on saadakseen niille täydet jäsenoikeu-
det haettava hallitukselta määräajassa kirjallista hyväksymistä. 
Hovioikeus on hyväksynyt – aiemman käräjäoikeudelta saadun 
ratkaisun tavoin – Osuuskunnan antivaltuutuspäätöksen perus-
teella Osuuskunnan hallituksen 11.5.2017 tekemän suunnatun 
annin toteuttamispäätöksestä nostetun kanteen.

Hovioikeuden päätöksen saatua lainvoimaisuuden 5.12.2020, 
MPY peruutti 14.6.2017 aloitetun suunnatun annin toteutuksen 
ja keskeytti osuusannin 21.12.2020. Saatuun oikeuden päätök-
seen perustuen MPY Osuuskunnan hallitus on päättänyt, että 
osuusrekisteri tullaan palauttamaan antia edeltävään tilaan 
vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Toinen MPY:tä vastaan nostettujen oikeuskanteiden asian- 
omistajista ja hänen yhtiönsä ovat ilmoittaneet hakeneensa 
valituslupaa korkeimmalta oikeudelta MPY:n käräjä- ja hovioi-
keudessa voittamiin kanteisiin liittyen. Korkeimman oikeuden 
odotetaan tekevän päätöksen valitusluvan myöntämisestä vuo-
den 2021 aikana.

2020 osalta emoyhtiön kustannuksissa näkyy merkittävät 
asianajokulut oikeuskanteiden puolustamisen osalta. Auki ole-
vaan valituslupaan liittyen MPY Osuuskunnalla on olemassa 
kustannusriski, josta ei ole kirjattu varauksia tilinpäätökseen. 
Hovioikeuden päätöksistä aiheutuneet kulut on kirjattu täysi-
määräisesti tilinpäätökseen. MPY:n saatavaksi käräjä- ja hovioi-
keudessa määrätyt oikeudenkäyntikulut odottavat tuomioiden 
lainvoimaisuutta eikä niistä ole kirjattu saatavia tilinpäätökseen.

Riskit ja riskienhallinta
Riskienhallinta on osa MPY:n valvontajärjestelmää, riskit on 
kartoitettu ja niitä seurataan konsernin hallintomallissa kuvatul-
la tavalla. MPY:n riskit jaetaan strategisiin riskeihin, operatiivi-
siin riskeihin ja rahoitusriskeihin. Riskit voivat liittyä esimerkiksi 
päätöksentekoon, MPY:n tuotteisiin, rahoitukseen, kilpailuti-
lanteeseen, asiakassuhteisiin, kumppaneihin, henkilöstöön, 
ympäristökysymyksiin, sopimuksiin tai vastuukysymyksiin. 
Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla pyritään saavuttamaan 
haluttu kokonaisriskin taso verrattuna MPY:n riskinottokykyyn, 
niin ettei MPY:n liiketoiminnan jatkuvuus vaarannu.

Verkkoliiketoiminnan strategiset ja operatiiviset riskit liitty-
vät muun muassa toiminta-alueen kehitykseen, toimialan ja 
teknologioiden murrokseen, investointien kohdentamiseen 
ja takaisinmaksuaikoihin sekä kilpailutilanteen, henkilöstön ja 
asiakastarpeiden muutoksiin. MPY panostaa vahvasti kuitu-
rakentamiseen, joka vaatii alueellista ymmärrystä, investoin-
tikohteiden harkittua valintaa, kuiturakentamisen optimointia 
sekä osaavaa henkilöstöä, tehokkaita liiketoimintaprosesseja ja 
tarjoaman kehittämistä muuttuvien asiakastarpeiden tyydyttä-
miseksi.

Yrityspalvelujen riskit liittyvät muun muassa taloudellisten 
suhdanteiden kehitykseen, toimialan kehitykseen, strategi-
seen asemaan ja erottuvuuteen kilpailluilla markkinoilla sekä 
myynnin onnistumiseen, palvelutuotannon tehokkuuteen, hen-
kilöstöön ja osaamiseen. Riskien hallinnan kannalta keskeisiä 
ovat vahvat asiakassuhteet sekä johtaminen ja kyky viedä läpi 
tarvittavia muutoshankkeita.

Osuuskunnan osuudet ja hallituksen esitys 
ylijäämän käyttämiseksi

Osuuskunnan osuudet, niiden omistus ja 
jäsenyydet jakautuvat seuraavasti

Omistus 2020 2019 2018

Hyväksytyt jäsenosuudet 17 407 18 214 18 020

Hyväksytyt jäsenet 8 410 9 235 9 379

Emoyhtiön MPY Osuuskunnan tilikauden ylijäämä on 
468 906,58 euroa ja hallitus ehdottaa, että se kirjataan kerty-
neeseen ylijäämään. Osuuskunnan kertynyt ylijäämä tilikauden 
lopussa on 13 286 439,93 euroa. Osuuskunnan sääntöjen mu-
kaan ylijäämää voidaan jakaa osuusmaksun korkona ja se mak-
setaan koko tilikaudelta niille jäsenille, joiden osuusmaksu on 
kokonaan maksettuna tilikauden viimeisenä päivänä, mikäli var-
sinainen kokous ei muuta päätä. Hallitus ehdottaa, että osuus-
pääoman korkoa jaetaan 15 euroa osuutta kohden. Korkoon 
oikeutettuja jäsenosuuksia täsmäytyspäivänä 31.12.2020 oli 
yhteensä 17 407, joten osuuspääoman korkoa jaetaan yhteensä 
261 105 euroa.

Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päät-
tymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Osuus-
kunnan maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osuusmaksun 
korko hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna osuuskunnan 
maksukykyä.
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Pysyvät vastaavat 2020 2019
Aineettomat hyödykkeet
 Liikearvo 1 171 2 000

 Muut pitkävaikutteiset menot 969 1 075

  2 141 3 075
Aineelliset hyödykkeet
 Maa- ja vesialueet 808 761

 Rakennukset ja rakennelmat 3 356 3 392

 Koneet ja kalusto 21 200 19 773

 Muut aineelliset hyödykkeet 16 17

 Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 130 1 191

  25 510 25 134
Sijoitukset
 Osuudet osakuusyrityksissä 587 434

 Muut osakkeet ja osuudet 939 963

  1 526 1 396

Pysyvät vastaavat yhteensä 29 177 29 605

Vaihtuvat vastaavat 2020 2019
Vaihto-omaisuus
 Aineet ja tarvikkeet 192 300

Saamiset, pitkäaikainen
 Muut saamiset 43 38

Saamiset, lyhytaikainen
 Myyntisaamiset 2 674 3 689

 Muut saamiset 35 235

 Laskennalliset verosaamiset 3 22

 Siirtosaamiset 227 105 

  2 938 4 051

Rahoitusarvopaperit 5 102 9 033

Rahat ja pankkisaamiset 6 845 728

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 15 119 14 150
Vastaavaa yhteensä 44 296 43 755

Vastattavaa 2020 2019
Oma pääoma
 Osuuspääoma 2 420 2 536

 Vararahasto 257 257

 Liittymismaksupääoma 7 012 7 012

 Edellisten tilikausien voitto 20 287 19 044

 Tilikauden voitto  2 008 1 510

Oma pääoma yhteensä 31 984 30 359

Vieras pääoma, pitkäaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 4 583 5 300

 Eläkelainat 80 120

 Laskennalliset verovelat 0 16 

  4 663 5 436
Vieras pääoma, lyhytaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 983 1 267

 Eläkelainat 40 40

 Ostovelat 3 368 3 152

 Muut lyhytaikaiset velat 876 1 190

 Siirtovelat 2 382 2 311

  7 649 7 959
Vieras pääoma yhteensä 12 312 13 396
Vastattavaa yhteensä 44 296 43 755

Konsernitase, tuhatta euroa
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Liikevaihto 2020 2019
Liikevaihto 34 869 36 238

Liiketoiminnan muut tuotot 92 25

Kulut
Materiaalit ja palvelut

 Ostot tilikauden aikana -7 718 -9 353

 Varaston muutos -108 38

 Ulkopuoliset palvelut -7 933 -7 278

Henkilöstökulut -10 431 -10 936

Poistot ja arvonalentumiset -3 071 -3 138

Liiketoiminnan muut kulut -3 544 4 595

  -32 805 -35 262
Liikevoitto 2 156 1 001

Rahoitustuotot ja -kulut
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 183 98

 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 20 9

 Muut korko- ja rahoitustuotot 224 88

 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista -9 459

 Korkokulut ja muut rahoituskulut -87 -143

  331 510

Voitto ennen veroja 2 487 1 512

Konsernituloslaskelma, tuhatta euroa

  2020 2019
Tuloverot -477 1

Laskennallisen veron muutos -3 -3

  -479 -1

Tilikauden voitto 2 008 1 510

Vastaavaa 2020 2019
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

 Muut pitkävaikutteiset menot 80 129

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 80 129

Sijoitukset
 Osuudet saman konsernin yrityksissä 13 602 13 602

 Muut osakkeet ja osuudet 1 340 1 392

Sijoitukset yhteensä 14 941 14 994
Pysyvät vastaavat yhteensä 15 021 15 123

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset, lyhytaikainen

 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 33 0

 Muut saamiset 3 0

 Siirtosaamiset 9 6

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 45 6

Rahoitusarvopaperit 5 102 9 033

Rahat ja pankkisaamiset 3 968 6

Vaihtuvat vastaavat yhteensä  9 115 9 045
Vastaavaa yhteensä 24 136 24 168

Emoyhtiön tase, tuhatta euroa



  2020 2019
Liikevaihto 1 420 0
Liiketoiminnan muut tuotot 15 9 661

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -819 -116

Henkilösivukulut

 Eläkekulut -106 0

 Muut henkilösivukulut -18 0 

  -944 -116

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -73 0

Liiketoiminnan muut kulut -987 -628

Liiketappio -599 8 916

  2020 2019 

Rahoitustuotot ja kulut
Tuotot osuuksista saman kons. yrityksissä 250 250

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 20 0

Muut korko- ja rahoitustuotot 220 0

Korkokulut ja muut rahoituskulut -22 -23 

  468 227

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -131 9 143
Tilinpäätössiirrot
Saadut konserniavustukset 600 800

Tuloverot -1 0

Tilikauden ylijäämä 469 9 943
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Emoyhtiön tuloslaskelma, tuhatta euroaEmoyhtiön tase, tuhatta euroa

Vastattavava 2020 2019
Oma pääoma
 Osuuspääoma 2 420 2 536

 Vararahasto 257 257

 Liittymismaksurahasto 7 012 7 012

 Edellisten tilikausien ylijäämä 12 818 3 141

 Tilikauden ylijäämä 469 9 943

Oma pääoma yhteensä 22 976 22 890

Vieras pääoma, pitkäaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 0 400

 Eläkelainat 80 120

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 80 520

Vieras pääoma, lyhytaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 400 400

 Eläkelainat 40 40

 Ostovelat 58 9

 Velat saman konsernin yrityksille 1 0

 Muut velat 364 191

 Siirtovelat 217 118

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 081 758
Vieras pääoma yhteensä 1 161 1 278
Vastattavaa yhtensä 24 136 24 168



Liitetiedot



36MPY Vuosikertomus 2020

MPY Yrityspalvelut MPY Telecom Strategia Toimintakertomus ja 
tilinpäätös

MPY vuonna 2020

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
MPY Osuuskunnan kokonaan omistama tytäryhtiö MPY Pal-
velut Oyj jakautui 31.12.2019 siten, että osa sen varoista ja 
veloista siirtyi selvitysmenettelyttä kahdelle vastaanottavalle 
toimivalle yhtiölle, MPY Yrityspalvelut Oyj:lle ja MPY Konserni-
palvelut Oy:lle. Osittaisjakautumista seuranneessa sulautumi-
sessa MPY Konsernipalvelut Oy sulautui konsernin emoyhtiö 
MPY Osuuskuntaan. Jakautuminen toteutettiin yhtiön harjoit-
tamien ICT- ja verkkoliiketoimintojen sekä konsernipalveluiden, 
mukaan lukien hallinnon ja sijoitustoiminnan, eriyttämiseksi. 
Jakautumisen tarkoituksena oli mahdollistaa ICT- ja verkko-
liiketoimintojen kehittäminen erillisinä yhtiöinä ja selkeyttää 
jakautuvan yhtiön nykyisiä liiketoimintarakenteita, hallintoa 
ja rahoitusta. Verkkoliiketoiminnan johtaminen, kehittäminen 
ja pääomatarpeet eroavat alueellisena ja pääomavaltaisena 
toimintana ICT-liiketoiminnasta  muun muassa erilaisen liiketoi-
mintalogiikan ja markkina-alueen vuoksi. Jakautumisen tavoit-
teena oli mahdollistaa pääomien parempi kohdentaminen liike-
toiminta-alueittain sekä selkeyttää liiketoimintojen johtamista 
ja sijoitustoiminnan ja talouden seurantaa.

Jakautumisen ja sitä seuranneen sulautumisen takia emoyh-
tiön tilinpäätöksen luvut eivät ole vertailukelpoisia tilikausien 
välillä.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana seuraavat konserniyhtiöt:

n MPY Osuuskunta (emo, kotipaikka Mikkeli) 
n MPY Telecom Oyj (omistusosuus 100 %, kotipaikka Mikkeli) 
n MPY Yrityspalvelut Oyj (omistusosuus 100 %, kotipaikka 
 Mikkeli) 
n Softera Oy (MPY Osuuskunnan osakkuusyhtiö, omistus- 
 osuus 28,3 %, kotipaikka Vantaa)

Tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa MPY 
Osuuskunnasta, Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli.

Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on elimi-
noitu. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetel-
mällä.

Laskennalliset verot
Konsernin laskennalliset verosaamiset ja -velat on laskettu 
käyttäen vuoden 2021 yhteisöverokantaa 20 %.

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä 
säännöstöstä
Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain (KPL), kirjanpitoasetuksen 
(KPA), Kilan yleisohjeiden sekä osakeyhtiö- ja osuuskuntalakien 
mukaisesti.

Yksittäisten yritysten tilinpäätösten 
laadintaperiaatteet

Liikevaihto ja tuottojen jaksottaminen
Yhtiön myymä palvelukokonaisuus on jaksotettu suoriteperi-
aatteen mukaisesti sopimusajalle. Jaksotus  tehdään tasaerinä 
sopimuskauden ajalle lukuun ottamatta työn osuutta, joka 
tuloutetaan sen valmistuttua. MPY Osuuskunnan liikevaihto 
koostuu konserniyhtiöiden hallintopalveluveloituksista.

Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen 
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla pois-
toilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina 
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pito-
ajan perusteella.



37MPY Vuosikertomus 2020

MPY Yrityspalvelut MPY Telecom Strategia Toimintakertomus ja 
tilinpäätös

MPY vuonna 2020

Poistosuunnitelma
Aineettomat hyödykkeet .............................................. 5 vuotta 
Liikearvo ....................................................................... 5 vuotta 
Siirtoverkosto ........................................................10–25 vuotta 
Koneet ja kalusto ......................................................3–5 vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot ...................................3–5 vuotta 
Rakennukset ja rakennelmat ...................................5–25 vuotta 
Keskukset ja keskittimet ............................................. 10 vuotta 
Maa- ja vesirakennukset ............................................. 20 vuotta

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon 
tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on pääsääntöisesti kirjattu 
vuosikuluksi niiden syntymisvuonna.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintaperiaatteen 
mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankinta-
hinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Rahoitusvälineiden arvostaminen
Rahoitusomaisuusarvopaperit esitetään varovaisuuden peri-
aatteen mukaisesti. Ne arvostetaan hankintamenoon tai sitä 
alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Arvopaperit kuulu-
vat FASB:n arvohierarkian tasolle 1 eli niille on saatavilla päivit-
täin hinta aktiivisilta markkinoilta.

Konserni on tehnyt kaksi koronvaihtosopimusta pitkäaikais-
ten lainojen korkojen suojaamiseksi. Koronvaihtosopimukset 
esitetään Kilan lausunnon 1912/2014 perusteella tilinpäätöksen 
liitetiedoissa taseen ulkopuolisina sitoumuksina eikä niiden rea-
lisoimatonta arvon muutosta ole kirjattu konsernin tulokseen.

Oikeudenkäynnit ja riita-asiat
MPY Osuuskuntaa vastaan vuonna 2017 nostettuihin kanteisiin 
vastaanotettiin 5.10.2020 Itä-Suomen hovioikeuden tuomiot, 
joihin yksi osapuolista on hakenut valituslupaa korkeimpaan 
oikeuteen. Valituslupa liittyy MPY Osuuskunnan kokouksen 
9.2.2017 antamaan annin valtuutuspäätökseen sekä erään yksi-
tyishenkilön ja hänen omistamiensa kantajina olleiden yhtiöiden 
erottamista koskevaan MPY Osuuskunnan kokouksen teke-
mään päätökseen. Korkeimman oikeuden odotetaan tekevän 
päätöksen valitusluvan myöntämisestä vuoden 2021 aikana, 
joten asia on tilinpäätöshetkellä kesken. Hovioikeuden pää-
töksistä aiheutuneet kulut on kirjattu täysimääräisesti tilinpää-
tökseen. MPY:n saatavaksi käräjä- ja hovioikeudessa määrätyt 
oikeudenkäyntikulut odottavat tuomioiden lainvoimaisuutta eikä 
niistä ole kirjattu saatavia tilin päätökseen. Kanteiden mahdolli-
siin jatkotoimenpiteisiin liittyy myös merkittäviä kuluriskejä.
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Tuloslaskelman liitetiedot (tuhatta euroa)  Konserni  Emoyhtiö
  2020 2019 2020 2019
Liikevaihto toimialoittain
 Teleliiketoiminta 12 176 12 819  0  0 

 IT-liiketoiminta 25 190  23 419  0  0 

 Konsernin sisäiset myynnit -2 498  0  1 420  0 

 Yhteensä 34 869  36 238  1 420  0

Liiketoiminnan muut tuotot
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 18  19  0 0

 Saadut avustukset 70  0  0 0

 Fuusiovoitto 0  0  -23 9 660

 Muut 4  6  8 0

 Yhteensä 92  25  -15 9 661

Materiaalit, varaston muutos
 Vaihto-omaisuusvarasto 1.1 300  262  0  0 

 Varaston muutos -108  38  0  0 

 Vaihto-omaisuusvarasto 31.12. 192  300  0  0 

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöitä 152  158  8 0

Johdon palkat ja palkkiot
 Toimitusjohtajat 403  229  105  0 

 Hallituksen jäsenet 255  194  138  113 

 Johdon palkat ja palkkiot yhteensä 658  423  243  113

   Konserni  Emoyhtiö
  2020 2019 2020 2019 
Poistot ja arvonalentumiset
 Poisto liikearvosta 829 896 0  0 

 Poisto muista aineettomista hyödykkeistä 391 409 73  0 

 Poisto aineellisista hyödykkeistä 1 852 1 832 0  0 

 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 3 071 3 138 73  0 

Liiketoiminnan muut kulut
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 281  356  82  32 

 Toimitilakulut 666  934  41  0 

 Ajoneuvokulut 114  149  1  0 

 IT, kone- ja kalustokulut 672  729  146  16 

 Matkakulut 177  439  15  0 

 Edustuskulut 15  9  0  0 

 Markkinointikulut 305  406  9  0 

 Hallintopalvelut 935  1 027  577  388 

 Muu yleishallinto 378  547  117  192 

 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 3 544  4 595  987  628 

Tilintarkastusyhteisön palkkiot
 Lakisääteinen tilintarkastus 23  15  18  0 

 Muut palvelut 6  51  6  40 

 Tilintarkastusyhteisön palkkiot yhteensä 29  66  24  40 

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot ja -kulut on eritelty tuloslaskelmassa.
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Aineettomat hyödykkeet yhteensä
 Kirjanpitoarvo 1.1. 3 075 3 919 129 0

 Hankintameno 1.1. 12 456 11 995 129 0

 Lisäykset 1.1.–31.12. 285 461 24 129

 Hankintameno 31.12. 12 741 12 456 153 129

 Kertyneet poistot 1.1. -9 381 -8 076 0 0

 Tilikauden poistot -1 220 -1 305 -73 0

 Kertyneet poistot 31.12. -10 600 -9 381 -73 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 141 3 075 80 129

Muut pitkävaikutteiset menot
 Kirjanpitoarvo 1.1. 1 075 1 007 129 0

 Hankintameno 1.1. 6 171 5 709 129 0

 Lisäykset 1.1.–31.12 285 461 24 129

 Hankintameno 31.12. 6 456 6 171 153 129

 Kertyneet poistot 1.1. -5 096 -4 703 0 0

 Tilikauden poistot -391 -393 -73 0

 Kertyneet poistot 31.12. -5 487 -5 096 -73 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 969 1 075 226 129

Aineettomat hyödykkeet yhteensä
 Kirjanpitoarvo 1.1. 3 075 3 919 129 0

 Hankintameno 1.1. 12 456 11 995 129 0

 Lisäykset 1.1.–31.12. 285 461 24 129

 Hankintameno 31.12. 12 741 12 456 153 129

 Kertyneet poistot 1.1. -9 381 -8 076 0 0

 Tilikauden poistot -1 220 -1 305 -73 0

 Kertyneet poistot 31.12. -10 600 -9 381 -73 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 141 3 075 80 129

Taseen liitetiedot (tuhatta euroa), pysyvät vastaavat  Konserni  Emoyhtiö 
Aineettomat hyödykkeet 2020 2019 2020 2019
Liikearvo
 Kirjanpitoarvo 1.1. 2 000 2 897 0 0

 Hankintameno 1.1. 6 179 6 179 0 0

 Hankintameno 31.12. 6 179 6 179 0 0

 Kertyneet poistot 1.1. -4 179 -3 282 0 0

 Tilikauden poistot -829 -896 0 0

 Kertyneet poistot 31.12. -5 007 -4 179 0 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 171 2 000 0 0

Aineettomat oikeudet     

 Kirjanpitoarvo 1.1. 0 16 0 0

 Hankintameno 1.1. 106 106 0 0

 Hankintameno 31.12. 106 106 0 0

 Kertyneet poistot 1.1. -106 -90 0 0

 Tilikauden poistot 0 -16 0 0

 Kertyneet poistot 31.12. -106 -106 0 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 0 0

Muut pitkävaikutteiset menot
 Kirjanpitoarvo 1.1. 1 075 1 007 129 0

 Hankintameno 1.1. 6 171 5 709 129 0

 Lisäykset 1.1.–31.12 285 461 24 129

 Hankintameno 31.12. 6 456 6 171 153 129

 Kertyneet poistot 1.1. -5 096 -4 703 0 0

 Tilikauden poistot -391 -393 -73 0

 Kertyneet poistot 31.12. -5 487 -5 096 -73 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 969 1 075 226 129
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Taseen liitetiedot (tuhatta euroa), pysyvät vastaavat  Konserni  Emoyhtiö 
Aineelliset hyödykkeet 2020 2019 2020 2019
Maa- ja vesialueet
 Kirjanpitoarvo 1.1. 761 760 0 0

 Hankintameno 1.1. 761 760 0 0

 Lisäykset 1.1.–31.12. 47 1 0 0

 Hankintameno 31.12. 808 761 0 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 808 761 0 0

Rakennukset ja rakennelmat
 Kirjanpitoarvo 1.1. 3 392 3 497 0 0

 Hankintameno 1.1. 12 605 12 285 0 0

 Lisäykset 1.1.–31.12. 342 320 0 0

 Hankintameno 31.12. 12 946 12 605 0 0

 Kertyneet poistot 1.1. -9 213 -8 788 0 0

 Tilikauden poistot -377 -425 0 0

 Kertyneet poistot 31.12. -9 591 -9 213 0 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 356 3 392 0 0

Koneet ja kalusto     

 Kirjanpitoarvo 1.1. 19 773 19 645 0 0

 Hankintameno 1.1. 70 428 68 894 0 0

 Lisäykset 1.1.–31.12. 2 907 1 547 0 0

 Vähennykset 1.1.–31.12. -7 -12 0 0

 ankintameno 31.12. 73 328 70 428 0 0

 Kertyneet poistot 1.1. -50 655 -49 249 0 0

 Tilikauden poisto -1 474 -1 406 0 0

 Kertyneet poistot 31.12. -52 128 -50 655 0 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 21 200 19 773 0 0

Taseen liitetiedot (tuhatta euroa)  Konserni  Emoyhtiö 
  2020 2019 2020 2019
Muut aineelliset hyödykkeet
 Kirjanpitoarvo 1.1. 17 18 0 0

 Hankintameno 1.1. 291 291 0 0

 Hankintameno 31.12. 291 291 0 0

 Kertyneet poistot 1.1. -274 -273 0 0

 Tilikauden poistot -1 -1 0 0

 Kertyneet poistot 31.12. -275 -274 0 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 16 17 0 0

Keskeneräiset käyttöomaisuushyödykkeet
 Kirjanpitoarvo 1.1. 1 191 275 0 0

 Nettomuutos 1.1.–31.12. -1 061 915 0 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 130 1 191 0 0

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
 Kirjanpitoarvo 1.1. 25 134 24 195 0 0

 Hankintameno 1.1. 85 276 82 505 0 0

 Lisäykset 1.1.–31.12. 2 234 2 783 0 0

 Vähennykset 1.1.–31.12. -7 -12 0 0

 Hankintameno 31.12. 87 504 85 276 0 0

 Kertyneet poistot 1.1. -60 143 -58 310 0 0

 Tilikauden poistot 1 852 -1 832 0 0

 Kertyneet poistot 31.12. -61 994 -60 143 0 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 25 510 25 134 0 0
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Taseen liitetiedot (tuhatta euroa)  Konserni  Emoyhtiö
Sijoitukset 2020 2019 2020 2019
Osuudet konserniyrityksissä
 Hankintameno 1.1.   13 602 13 522

 Kirjanpitoarvo 31.12.   13 602 13 602

Osuudet osakkuusyrityksissä
 Hankintameno 1.1. 434 354 430 0

 Lisäykset 1.1.–31.12. 183 98 0 430

 Vähennykset 1.1.–31.12. -29 -18 -29 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 587 434 400 430

Muut osakkeet ja osuudet
 Hankintameno 1.1. 963 965 963 0

 Lisäykset 1.1.–31.12. 0 0 0 963

 Vähennykset 1.1.–31.12. -24 -3 -24 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 939 963 939 963

Sijoitukset yhteensä
 Hankintameno 1.1. 1 396 1 319 14 994 13 602

 Lisäykset 1.1.–31.12. 183 98 0 1 392

 Vähennykset 1.1.–31.12. -53 -20 -53 0

 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 527 1 396 14 941 14 994

Taseen liitetiedot (tuhatta euroa)  Konserni  Emoyhtiö
Sijoitukset 2020 2019 2020 2019 
Konserniyritykset omistusosuus omistusosuus
 MPY Telecom Oyj, kotipaikka Mikkeli 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 Oma pääoma 20 478 19 027 20 478 19 027

 Tilikauden tulos 1 823 1 882 1 823 1 882

 MPY Yrityspalvelut Oyj, kotipaikka Mikkeli 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

 Oma pääoma 2 428 2 439 2 428 2 439

 Tilikauden tulos -156 0 -156 0

Osakkuusyritykset     
 Softera Oy, kotipaikka Vantaa 28,3 % 28,3 % 28,3 % 28,3 %

 Oma pääoma 2 073 1 530 2 073 1 530

 Tilikauden tulos 646 372 646 372

Rahoitusarvopaperit     

 Hankintameno 31.12. taseessa 5 187 9 101 5 187 9 101

 Realisoimaton arvonmuutos tuloksessa -85 -68 -85 -68

 Realisoimattomat voitot 31.12. 800 847 800 847

 Markkina-arvo 31.12. 5 902 9 880 5 902 9 880
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Taseen liitetiedot (tuhatta euroa)  Konserni  Emoyhtiö
Oma pääoma 2020 2019 2020 2019
Oman pääoman muutokset
 Osuuspääoma 1.1. 2 536 2 538 2 536 2 538

 Vähennykset 1.1.–31.12. -116 -2 -116 -2

 Osuuspääoma 31.12. 2 420 2 536 2 420 2 536

 Vararahasto 1.1. 257 257 257 257

 Vararahasto 31.12. 257 257 257 257

 Liittymismaksurahastot 1.1. 7 012 7 290 7012 7 012

 Siirrot muihin eriin 0 -278 0 0

 Liittymismaksurahastot 31.12. 7 012 7 012 7 012 7 012

 Edellisten tilik. voittovarat/ylijäämä 1.1. 20 554 19 160 13 085 3 536

 Siirrot muista eristä 0 278 0 0

 Maksetut osuuskorot -267 -394 -267 -394

 Edellisten tilik. voittov./ylijäämä 31.12. 20 287 19 044 12 818 3 141

 Tilikauden tulos/ylijäämä 2 008 1 510 469 9 943

Oma pääoma yhteensä 31.12. 31 984 30 359 22 976 22 890

Laskelma ylijäämästä 31.12.     

 Ylijäämä edellisiltä tilikausilta   12 818 3 141

 Tilikauden ylijäämä   469 9 943

Ylijäämä yhteensä   13 286 13 085

Taseen liitetiedot (tuhatta euroa)  Konserni  Emoyhtiö
Konsernisaamiset ja -velat 2020 2019 2020 2019
Saamiset konserniyrityksiltä
 Lyhytaikaiset

 Muut saamiset   33 0

 Yhteensä   33 0

Velat konserniyrityksille
 Lyhytaikaiset
 Ostovelat   1 0

 Yhteensä   1 0

Siirtosaamisten ja -velkojen olennaiset erät
 Siirtosaamiset
 Jaksotetut liiketoiminnan kulut 227 105 9 6

 Yhteensä 227 105 9 6

 Siirtovelat
 Henkilöstökulujaksotukset 1 869 1 964 207 113

 Korot 14 18 3 5

 Verot 362 0 0 0

 Tuloennakot 70 136 0 0

 Muut 66 193 8 0

 Yhteensä 2 382 2 311 217 118
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Laskennalliset verovelat ja -saamiset

Laskennalliset verosaamiset
 Konserniyhtiöiden vahvistetuista tappioista 0 16 0 0

 Muut laskennalliset verosaamiset 3 5 0 0

 Laskennalliset verosaamiset yhteensä 3 21 0 0

Laskennalliset verovelat
 Poistoerosta 0 16 0 0

 Laskennalliset verovelat 0 16 0 0

Rahoitusvälineet
Konsernilla on kaksi pitkäaikaista vieraan pääoman lainaa, joissa on kiinteä korko puolelle lainan ajasta. Laina-

sopimuksen puolessa välissä on sovittu koron tarkastus ja lainan loppuaika on alkuperäisen lainasopimuksen 

mukaan muuttuvalla korolla. Korkoriskin poistamiseksi konserni on tehnyt koronvaihtosopimukset lainojen 

muuttuvan koron ajalle. Koronvaihtosopimuksen kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti samoilla periodeilla kuin 

suojatun lainan korkovirrat. Koronvaihtosopimukset käsitellään taseen ulkopuolisina sitoumuksina.

Suojattava kohde suojaava johdannainen  Sopimuksen käypä arvo (teur) 31.12.2020
 Laina 2 133 333,00 € 15.6.2021–15.6.2025, 

 koronvaihtosopimus muuttuva/kiinteä    -68

 Laina 1 666 666,00 € 28.2.2023–28.2.2028, 

 koronvaihtosopimus muuttuva/kiinteä    85

 Markkina-arvo yhteensä     -153

Lainat ja vakuudet  Konserni   Emoyhtiö
Velat tase-erittäin 2020 2019 2020 2019
Korollisen vieraan pääoman erittely
 Lainat rahalaitoksilta, pitkäaikaiset 4 583 5 300 0 400

 Lainat rahalaitoksilta, lyhytaikaiset 983 1 267 400 400

 Eläkelainat, pitkäaikaiset 80 120 80 120

 Eläkelainat, lyhytaikaiset 40 40 40 40

 Yhteensä 5 687 6 727 520 960

Annetut vakuudet    
 Kiinteistökiinnitykset 2 914 2 914 0 0

 Yrityskiinnitykset 6 705 6 705 0 0

 Pantatut rahoitusarvopaperit 4 858 4 625 4 858 4 625

 Pantatut talletukset 4 10 4 0

 Yhteensä 14 480 14 254 4 862 4 625

Velat, joiden vakuudeksi on annettu yleisvakuutena kiinnityksiä kiinteistöön ja yrityskiinnityksiä
 Rahalaitoslainat 5 167 5 767 0 0

 Käytettävissä olevat limiitit 0 200 0 0

 Velat yhteensä 5 167 5 967 0 0
 Kiinteistökiinnitykset 2 914 2 914 0 0
 Yrityskiinnitykset 6 705 6  705 0 0
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Velat, joiden vakuudeksi on pantattu rahoitusarvopapereita  Konserni   Emoyhtiö
  2020 2019 2020 2019
 Eläkelainat 120 160 120 160

 Rahalaitoslainat 400 800 400 800

 Käytettävissä olevat limiitit 1 200 1 000 1 200 0

 Limiiteistä käytössä tilinpäätöshetkellä 0 376 0 0

 Vuokranmaksun vakuudet 0 70 0 0

 Velat yhteensä 1 720 2 406 1 720 960
 Vakuudeksi pantattu 4 862 4 625 4 862 4 625

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
 Vuokranmaksun vakuudet 103 38 0 0

Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Muut vastuusitoumukset    

Jäännösarvovastuut ja takaisinostositoumukset 8 8 0 0

Leasing- ja vuokrasopimusvastuut Yht. 2021 osuus Yht. 2021 osuus
 Leasing- ja vuokrasop. jäljellä olevat vastuut 1 469 872 3 1

Toimitilojen vuokravastuut Yht. 2021 osuus Yht. 2021 osuus
Vuokrasopimusten jäljellä olevat vastuut 732 471 0 0

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
Tasekirja .................................................................... sähköinen
Pääkirja ..................................................................... sähköinen
Päiväkirja ................................................................... sähköinen
Myyntireskontra ........................................................ sähköinen
Ostoreskontra ........................................................... sähköinen
Palkkakirjanpito  ........................................................ sähköinen

Tositelajit ja säilytystapa
Kassatositteet ........................................................... sähköinen
Pankkitositteet .......................................................... sähköinen
Ostotositteet ............................................................. sähköinen
Muistiotositteet ........................................................ sähköinen
Jaksotusviennit ......................................................... sähköinen


