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2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Konsernin taloudellinen asema ja tunnusluvut

2021 2020 2019 2018 2017

Liikevaihto (1 000 eur) 36 106 34 869 36 238 31 848 28 471
kasvu % 3,5 % -3,8 % 13,8 % 11,9 % 13,6 %
Liikevoitto/tappio (1 000 eur) 1 819 2 156 1 001 -218 60
Liikevoitto % liikevaihdosta 5,0 6,2 2,8 -0,7 0,2
Tilikauden tulos (1 000 eur) 1 879 2 008 1 510 -608 204

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

Oman pääoman tuotto % 5,7 6,4 5,1 -2,0 0,7
Omavaraisuusaste % 74,1 72,2 69,4 66,2 70,4

Osuuksien määrä 16 774 17 407 18 678 18 695 18 760
Hyväksytyt jäsenet 8 163 8 410 9 235 9 379 9 515

Osuuskoron arvioitu määrä 251 610 261 105 273 210 270300 270 285

Investoinnit
IT-Investoinnit 260 365 680 391 738
Teleliiketoiminta 1 989 2 039 2 551 3 542 4 183
Kiinteistöt ja kalusto 83 116 5 167 370
Käyttöomaisuusosakkeet 11 0 0 0 347

2 343 2 519 3 237 4 099 5 638

Liikevaihto (1 000 eur)

Liikevoitto/-tappio (1 000 eur)

Tilanne 31 .12 .2021

4

 MPY vuonna 2021 MPY Telecom MPY Yrityspalvelut Asiakasreferenssejä Toimintakertomus ja  
     tilinpäätös 

MPY | Vuosikertomus 2021



Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 oli MPY:lle panostus tulevaisuuteen . Rakensimme uutta 
palvelutarjoamaa, otimme käyttöön uusia toimintamalleja, uudistimme 
hallintoamme ja ennen kaikkea laitoimme asiakkaan toimintamme 
keskiöön . Toimintamallimme ytimessä on lupaus auttaa asiakkai-
tamme menestymään . 

Kulunut vuosi oli myös nykyisen uudistumisstrategiamme ensimmäi-
nen vuosi . Vuoden 2020 lopussa asetettujen kasvu- ja laajentumista-
voitteiden toteuttamiseksi investoimme runsaasti uusiin palveluihin ja 
niiden rakentamiseen tarvittavaan osaamiseen . Samalla suoraviivais-
timme yhtiön hallintomallia nopeamman uudistumisen mahdollista-
vaksi . Kehitimme uusia palveluja niin tele- kuin ICT-liiketoimintaankin . 
Suurimmat panostukset asiakasratkaisuissa teimme uusien kuitu- ja 
langattomien hybridiratkaisuiden kehittämiseen sekä tietoturva- ja 
ohjelmistoautomaatiopalveluiden rakentamiseen osaksi MPY:n 
tarjoamaa .

Vuosi jää muistoihin myös toisessa mielessä . Ajoimme alas vuonna 
1888 alkaneen lankapuhelinpalvelumme Suomen viimeisen lankapu-
helinkeskuksen lopettaessa toimintansa . Mobiililiittymien lisääntymi-
nen, teknologinen kehitys ja muutos ihmisten käyttäytymisessä on 
johtanut siihen, että lankapuhelimien määrä on laskenut jo vuosikym-
menien ajan . Kaikki kiinteään kupariverkkoon perustuvat lankapuhe-
linpalvelut eivät kuitenkaan vuoden 2021 lopussa kadonneet . 
Korvasimme alas ajettavat keskukset uusilla teknologioilla, jotka 
mahdollistavat kuparikaapeleiden hyödyntämisen jatkossakin – niin 

MPY:n puhelinverkossa kuin talojenkin sisällä . Tämän lisäksi MPY on 
tuonut markkinoille lankapuhelinverkon korvaavia langattomia ratkai-
suja . Useimmilla alueilla olemme myös jo korvanneet vanhat kupari-
kaapelit huippunopeilla kuiduilla .

Strategiatyössä jatkoimme pohdintaa siitä, millaiseksi tele- ja 
ICT-markkinat ovat pidemmällä aikavälillä muuttumassa, mitkä ovat 
niihin liittyvät tulevaisuuskuvat . Tämän perusteella rakensimme vuo-
delle 2022 MPY:n strategiset hankkeet ja painopisteet, joita lähdimme 
liiketoiminnoissa jo loppuvuodesta toteuttamaan . 

Investoinnit uuden rakentamiseen näkyivät myös vuoden 2021 tulok-
sissa . Vaikka panostimme kehityshankkeisiin, pystyimme pitämään 
kannattavuutemme ja liikevoittomme markkinaan nähden hyvällä 
tasolla . Liikevoittoa vuonna 2021 kertyi 1,8 miljoonaa euroa (2,2 mil-
joonaa euroa vuonna 2020 ja 1 miljoonaa euroa vuonna 2019) . 

Liikevaihtoomme vaikutti suuresti vuoden 2020 toisella vuosipuolis-
kolla alkanut ja koko vuoden 2021 kestänyt maailmanlaajuinen 
ICT-komponenttipula . Kaikkien muiden ICT-alan yritysten tavoin meillä 
oli haasteita saada asiakkaiden tarvitsemat laitteet maailmalta Suo-
meen . Koronapandemian aiheuttama epävarmuus näkyi myös asian-
tuntijapalveluidemme myynnissä . Näistä huolimatta liikevaihtomme 
nousi 36,1 miljoonaan euroon (34,9 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 
36,2 miljoonaa euroa vuonna 2019), jossa nousua siis 3,5 prosenttia . 
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Pääteemana asiakaskeskeisyys
Laadukkaan asiakaskokemuksen tarjoaminen ei ole yrityksille enää 
vain kilpailuetu – se on elinehto liiketoiminnan jatkumiselle . Vuoden 
2020 lopussa määrittelimme arvomme uusiksi nostaen asiakaskes-
keisyyden pääteemaksi kaikkeen toimintaamme . Vuoden 2021 aikana 
otimme ison askeleen eteenpäin asiakaslähtöisessä toiminnassa . 
Toteutimme sitä muun muassa lisäämällä asiakastyötä, parantamalla 
asiakasymmärtämystä ja uudistamalla asiakkuustiimiemme 
rakennetta .

Uudistuminen tuotti paljon tuloksia erityisesti asiakkaiden kanssa 
tehtävän työn osalta .  Asiakastyytyväisyytemme on parantunut hur-
jasti, saamme säännöllisesti hyvää palautetta toiminnastamme ja uusi 
asiakastiimirakenne on auttanut meitä pääsemään entistä syvällisem-
pään yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa .

Haluamme myös tehdä yrityksestämme ketterämmän reagoimaan 
asiakkaan tarpeisiin – muuttaen toimintatapojamme, päivittäen järjes-
telmiämme ja kehittäen uusia ratkaisuja asiakkaillemme tele- ja 
ICT-palveluissa . Ylivertainen asiakaskokemus syntyy monen asian 
summana: asiakkaan kuuntelemisesta, keskustelusta, asiakaspalve-
lusta, markkinointiviestinnästä ja tietenkin sujuvasta MPY:n tuotteiden 
ja palveluiden käytöstä .  Asiakastyytyväisyys löytyy nyt myös avain-
paikalta strategiastamme ja ohjaa keskeisesti toimintaamme . 

Elinvoimaa rakentamassa
Me MPY:llä haluamme tele- ja ICT-markkinoiden ketteränä haastajana 
pitää huolen siitä, että alueen yrityksillä ja kuluttajilla on käytettävissä 
nopeimmat tietoliikenneyhteydet sekä modernit ja tietoturvalliset 
ICT-ratkaisut jatkossakin . Tämän varmistamiseksi käynnistimme 

vuonna 2021 merkittävät investoinnit tietoliikenneverkkojen nopeuk-
sien nostamiseksi 2030-luvun tarpeita vastaavaksi .

Vuoden 2021 aikana rakensimme myös uutta verkkoa useilla paikoilla 
– muun muassa Suonenjoella, Leppävirralla, Pieksämäellä, Varkau-
dessa, Mäntyharjulla, Ristiinassa, Pertunmaalla, Juvalla, Hirvensal-
mella, Puumalassa ja Kangasniemellä . Hankkeilla pyritään samalla 
kertaa vastuullisesti parantamaan sekä sähkö- että tietoliikenneverk-
koja ja näin varmistamaan elinvoimaisuutta myös alueen kehyskun-
nissa . Omissa hankkeissamme olemme myös pyrkineet 
hyödyntämään mahdollisimman paljon paikallisia kumppaneita .   

Näkymät eteenpäin
Konsernin näkymä vuoteen 2022 on suotuisa asiakkaiden tarvitessa 
yhä nopeampia yhteyksiä ja liiketoiminnan digitalisaation jatkuessa 
nopeana . MPY on rakentanut uutta tarjoamaa, jolla pystytään palvele-
maan asiakkaita entistä laajemmin . Uusi palvelutarjoama mahdollistaa 
kasvamisen asiakkaan arvoketjussa korkeamman jalostusarvon palve-
luihin sekä palvelutarjoaman laajentamiseen entisestään . Tilikaudelle 
2022 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ennen kaik-
kea uusmyynnin onnistumista, hyvää asiakastyytyväisyyttä ja asiakas-
pitoa, laitekaupan piristymistä sekä käynnissä olevien 
kehityshankkeiden menestyksekästä kaupallistamista .

Teleliiketoiminnassa tavoitellaan tilikaudella 2022 liikevaihdon kasvua 
ja kannattavuuden säilyttämistä vuoden 2021 tasolla . Valokuituinves-
tointeja jatketaan valituilla alueilla ja toimintaa kehitetään erityisesti 
toimintatapojen ja digitalisaation osalta . Uusista kehitetyistä palveluista 
ja valokuituinvestoinneista saatava liikevaihto alkaa rakentamisesta 
johtuen näkyä teleliiketoiminnan osalta vasta vuoden 2023 aikana . 

Liikevaihdon kehityksen suurimmat epävarmuustekijät ovat uusien 
palveluiden liikevaihdon kertymä, operaattoriliiketoiminnan muutokset 
sekä liikevaihdon aleneminen vanhentuvissa teknologioissa . 

ICT-palveluissa vuoteen 2022 lähdetään koronapandemiasta ja lait-
teiden saatavuusongelmista johtuen vielä epävarmoissa tunnelmissa . 
Tästä huolimatta näkymä alkaneeseen vuoteen on suotuisa, koska 
digitalisaatio suomalaisessa asiakaskunnassa jatkuu ja yhtiö haluaa ja 
kykenee vastaamaan kasvavaan asiakastarpeeseen . Uusien liiketoi-
mintojen Älykkään Automaation ja Tietoturvapalveluiden odotetaan 
tuovan vuonna 2022 uutta kasvua ja luovan uusia hankkeita asiakas-
kunnassa . Liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen odote-
taan olevan vuoden 2022 lopussa selvästi edellistä vuotta parempi . 
Suurimmat riskit liittyvät asiakastyytyväisyyden kehittymiseen ja uus-
myynnin onnistumiseen . Lisäksi Venäjän aloittama hyökkäys Ukrai-
naan helmikuun 2022 lopulla lisää merkittävästi yleistä epävarmuutta 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia 
myös MPY:n liiketoimintaympäristöön . 

Kokonaisuutena uudistuimme ja otimme vuonna 2021 ison askeleen 
eteenpäin . Parhaimmat kiitokset tästä omistajillemme, asiakkaillemme, 
kumppaneillemme, hallitukselle ja henkilökunnallemme – olemme 
yhdessä saavuttaneet hienoa menestystä hankkeissamme ja saaneet 
paljon onnistumisia vuoden 2021 aikana .

Terveisin

Juha Häkämies, 
MPY Osuuskunta, toimitusjohtaja
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Vastuullisuus

Tele- ja ICT-liiketoiminnassa vastuullisuus on oleellinen osa asiakkaille 
tarjottavaa palvelua . Siksi olemme MPY:llä ottaneet vastuullisuuden 
osaksi strategiaprosessiamme . Näin huomioimme vastuullisuuden 
vuosittain systemaattisesti ja asetamme sille seurattavat tavoitteet . 
Vuoden 2021 aikana toteutimme vastuullisuustoimenpiteitä esimer-
kiksi laitteiden kierrätyksessä ja hankinnoissa, liiketoiminnan digitali-
soinnissa, energiatehokkuuden parantumisessa ja 
tasa-arvoisuusperiaatteemme mukaisessa rekrytoinnissa . 

Olemme kirjanneet vastuullisuuden tavoitteet ja toimintamallit vastuul-
lisuussuunnitelmaan . Siinä olemme sitoutuneet laskemaan omasta 
toiminnastamme aiheutuvia päästöjä ja haitallisia ympäristövaikutuk-
sia sekä vähentämään asiakkaidemme ympäristövaikutuksia tehok-
kaiden ICT- ja telepalveluiden avulla . Vastuullisuussuunnitelmamme 
keskeisimmät tavoitteet ovat:  

Me MPY:llä näemme ICT-palveluiden ja kehittyneiden tietoliikennerat-
kaisujen merkityksen ilmastomuutoksen torjumisessa ja CO2-päästö-
jen pienentämisessä . Tuotamme merkittäviä ympäristöhyötyjä 
yhdessä asiakkaiden kanssa korvaamalla tuotteita palveluilla ja liikku-
mista etäyhteyksillä sekä optimoimalla asiakkaiden prosesseja . 
Vaikka ICT-palvelut aiheuttavat myös päästöjä, on tuotettujen ICT-pal-
veluiden hyödyt yleisesti arvioitu moninkertaisiksi ICT-alan omaan 
jalanjälkeen verrattuna . 

1 Huomioimme omassa toiminnassamme  
päätöstemme ympäristövaikutukset.

2 Huomioimme palveluidemme ja tuotteidemme  
ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren osalta.

3 Autamme asiakkaitamme vähentämään toimintansa  
ympäristövaikutuksia sekä parantamaan energiatehokkuuttaan 
tele- ja ICT-palveluidemme avulla. 

4 Edistämme vastuullista yritystoimintaa ja tuemme kestävää 
kehitystä. Sitoudumme energian ja luonnonvarojen kestävään 
käyttöön ja kierrätykseen.

5 Jaamme avoimesti tietoa asiakkaillemme tuotteidemme ja rat-
kaisujemme ympäristövaikutuksista sekä hyödynnämme asiak-
kaalta saatua palautetta toimintamme kehittämiseksi edelleen.

MPY:n tuottamien tuotteiden ja palveluiden positiivinen vaikutus - KÄDENJÄLKI
Asiakkaiden  
kasvihuonekaasujen 
päästövähennykset

MPY:n oma energian-
kulutus ja sen 
kasvihuonepäästöt

Digitaaliset ratkaisut asiakkaan 
prosessien tehostamisessa ja sen 
ympäristöhyödyt

Raaka-aineiden käyttö 
asiakaslaitteissa

Ilmastonmuutoksen sopeutumista 
helpottavat ratkaisut (esim. 
etätyö, videoneuvottelut)

MPY-infran rakentamisen 
aiheuttamat päästöt + 
raaka-ainetarpeet

Ostettavien asiakaslaitteiden 
parantunut energiatehokkuus ja 
kierrätys

Lisääntyvä 
laitemäärä

MPY:n toiminnan aiheuttama ilmastokuorma - JALANJÄLKI
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Oman toimintamme päästöt syntyvät paljolti sähkönkulutuksesta, jota 
pystymme vähentämään energiatehokkuutta kehittämällä ja käyttä-
mällä entistä vähäpäästöisempiä laitteita . Suurin osa käyttämästämme 
energiasta menee asiakkaille tarjottaviin tukiasema- sekä konesalipal-
veluihin . Olemme kuitenkin ratkaisemassa tämän hyödyntämällä 
uusiutuvaa energiaa yhä enenevissä määrin .

Vastuullisuussuunnitelmamme mukaisesti olemme vuonna 2021 
tehneet seuraavat toimenpiteet oman hiilijalanjälkemme 
pienentämiseksi:

Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja valmistus
• Hyödynnämme laitteiden energiansäästöominaisuuksia, älyk-

käitä toimintoja ja vähän energiaa kuluttavia sovelluksia .

Konesalit ja verkot
• Otamme jatkuvasti käyttöön uusia konesalilaitteiden virtuali-

sointia ja lämpötilojen optimointia tukevia energiatehokkaita 
laitteita ja ratkaisuja . Laitehankinnoissa suosimme energiate-
hokkaita palvelin- ja datantallennusratkaisuja .

• Modernisoimme tukiasemia, poistamme vanhoja tukiasemalait-
teita sekä optimoimme mobiiliverkkoa ja laitteiden sijoittamista 
yhdessä mobiilioperaattoreiden kanssa .

Energian hankinta
• Hankimme entistä enemmän uusiutuvaa energiaa palvelui-

demme tuottamiseen .
• Hyödynnämme aurinkoenergiaa matkapuhelinverkon tukiase-

mien energialähteenä .

Energian kierrättäminen
• Aloitimme hankkeen oman konesalimme hukkalämmön hyö-

dyntämiseksi MPY:n kiinteistön lämmityksessä . Selvitämme 
hukkaenergian hyödyntämisen mahdollisuutta myös tukiasemi-
emme osalta .

• Hyödynnämme parhaita käytäntöjä ja suosituksia energiate-
hokkuuden lisäämiseksi uusia datakeskuksia suunniteltaessa ja 
rakennettaessa sekä olemassa olevia ylläpidettäessä, päivitet-
täessä ja operoitaessa .

• Kehitämme energiatehokkaita jäähdytysratkaisuja datakeskuk-
siin ja verkkotukiasemille .

• Kierrätämme pakkausmateriaalit laitteeseen ja pakkaukseen 
merkittyjen ohjeiden mukaisesti .

• Kierrätämme erityyppiset materiaalit, kuten PVC, orgaaninen, 
SER ja metalli, niille varattuihin keräilyastioihin .

• Huolehdimme kuparin kierrätyksestä .

Asiakaslaitteet
• Keräämme vastuullisuustiedot asiakaslaitteiden osalta ja py-

rimme hankkimaan asiakaskäyttöön laitteita, jotka ovat valmis-
tettu ja tuotettu vihreisiin arvoihin perustuen .

• Tarjoamme asiakkaillemme ICT-laitteiden vastuullisen 
kierrättämisen .

• Pyrimme pidentämään laitteiden elinkaarta ja uusiokäyttämään 
tietoturvallisesti ICT-laitteitamme . Kun laitteille ei ole enää 
kysyntää markkinoilla, kierrätämme ne .

• Huomioimme asiakaslaitteiden valmistuksen vastuullisuuden 
osana hankintaprosessia . Huomioimme kierrätyksen ja kiertota-
louden ICT-hankintojen kilpailutuksissa ja elinkaaripalveluiden 
sisällössä . Otamme vastuun laitteista myös niiden käytön jäl-
keen . Toimitamme vanhat laitteet uusiokäyttöön erikoistuneille 
yhtiöille tai tietoturvalliseen ja kierrätettävään romutukseen . 

Digitalisaatio
• Autamme asiakkaitamme digitalisoimaan omaa liiketoimin-

taansa, sillä digitalisaatiolla on keskeinen asema kestävän 
siirtymän edellyttämässä kiertotaloudessa, energiajärjestelmien 
uudistamisessa sekä asumisen ja liikenteen päästöjen 
vähentämisessä .

Yhteisrakentaminen
• Edistämme energiayhtiöiden kanssa yhteisrakentamisdirektiivin 

mukaista laajakaistarakentamista . Pyrimme yhdessä energiayh-
tiöiden kanssa ratkaisemaan viestintäverkkojen rakentamisen 
tehottomuuksia ja rakennusteknisten töiden koordinoinnin 
pullonkauloja . 

Liikkuminen
• Tuemme autopolitiikassamme vähäpäästöisten työsuhdeauto-

jen hankintaa .
• Tarjoamme henkilöstöllemme työsuhdepyöriä ja tuemme niiden 

hankintaa ja käyttöä .

Vastuullisuus on yksi strategiamme päätavoitteita myös vuonna 2022 . 
Asiakkaamme asettavat omia kestävän kehityksen tavoitteitaan ja 
odottavat myös kumppaniensa tukevan näitä . Tietoisuus ja vastuun-
kanto kasvaa asiakkaiden keskuudessa vuosi vuodelta, mikä ajaa 
myös omaa toimintaamme kehittymään . Näin syntyvän yhteisen  
tahtotilan myötä pääsemme luomaan entistä vastuullisempia  
ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin .
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Uudistunut MPY

Vuonna 2021 otimme suuria askelia eteenpäin uusien 
liiketoimintojen kehityksessä sekä oman toimintamme 
uudistamisessa . Uusia liiketoimintoja kehitettiin MPY Tele-
comissa liittyen uusiin palveluihin ja MPY Yrityspalveluissa 
liittyen tietoturvaan sekä älykkääseen prosessien auto-
maatioon . Oman kehityksemme osalta uudistimme työs-
kentelytapojamme, paransimme tiedolla johtamista ja 
kehitimme tapoja palvella asiakkaitamme . 

Uudistimme myynnin johtamismallin – laitoimme asiakkaan toimin-
tamme keskiöön uusien toimintatapojen sekä parannetun järjestelmä-
tuen avulla . Tällä on ollut suuri vaikutus asiakaspitoon ja 
asiakastyytyväisyyteen . Vuoden 2021 aikana otimme myös käyttöön 
markkinoinnin automaation Telecomin liiketoiminnassa, mikä on pa-
rantanut yhteydenpitoa asiakkaidemme kanssa .

Lanseerasimme vuoden 2021 alussa CIO Dashboardin lisäpalveluna 
IT-ulkoistusasiakkaillemme . CIO Dashboard tarjoaa asiakkaidemme 
IT-johdolle ajantasaisen kokonaiskuvan heidän ICT-ympäristönsä 
tilanteesta . Sen tarjoaman tiedon avulla asiakkaamme pystyvät ym-
märtämään paremmin IT-järjestelmien ja toimintojen tilan ja niiden 
vaikutuksen koko yrityksen suorituskykyyn . Näkyvä ja helposti saata-
villa oleva tieto tukee tärkeiden päätösten tekemisessä .
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MPY:n omaa tiedolla johtamista kehitimme tunnistamalla keskeiset 
liiketoiminnan johtamisen tietotarpeet ja rakentamalla niihin ajanta-
saiset raportit ja dashboardit . Digitalkkari-liiketoiminnassa olemme 
kasvattaneet jälleenmyyntikumppaneiden määrää ja rakentaneet 
rajapinnat, joilla Digitalkkari-palveluiden myynti kumppanien toimesta 
on helpottunut . 

Tietoturva on aina ollut keskeinen osa IT-ulkoistuspalveluitamme, 
mistä osoituksena on muun muassa ISO27001- ja Katakri-sertifioidut 
konesalimme . Toimitamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista tietotur-
vallisuuspalvelua alkaen perustasta, eli hallinnollisesta tietoturvasta, 
josta voimme riskien arvioinnin kautta palvella myös eri tavoilla tekni-
sen tietoturvan saralla . Filosofiamme mukaisesti tietoturva ei ole 
kertakorjaus tai pelkkä lisenssien osto, vaan se on jatkuvaa palvelua, 
jota toimitamme useille asiakkaillemme .

Keskeinen uusi lanseerauksemme tietoturvaliiketoiminnassa on 
Security Operations Center (SOC) -palvelu, josta käynnistyi ensim-
mäinen pilotti valittujen asiakkaiden kanssa vuoden 2021 ensimmäi-
sellä puoliskolla . Palvelu on nyt kehitetty ja se on tarkoitus lanseerata 
laajemmalle asiakasjoukolle vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon 
aikana . Palvelu pohjautuu Microsoft Sentinel -teknologiaan, jolla 
pystymme tarjoamaan toimialan kehittyneimmät tietoturvaratkaisut ja 
-palvelut . 

SOC-palvelun lisäksi kehitimme edelleen tietoturvan tilannekuvia, 
tietoturva-auditointipalveluitamme ja muuta tietoturvakonsultointiin 
liittyvää tarjoamaamme . Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme 
jatkuva, automatisoitu ja käyttäjäystävällinen tietotekninen ympäristö . 
Etsimme jatkuvasti uusia palveluja, joilla voimme tarjota asiakkail-
lemme kokonaisturvallisuutta .

Täydensimme palvelutarjoamaamme vuoden 2021 aikana Älykäs 
Automaatio -liiketoiminnalla vastaten prosessien sekä niiden tuotta-
vuuden kehittämisen kasvavaan kysyntään automaatiopalveluiden 
avulla . Asiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä räätälöidyt automaa-
tioratkaisut ovat lyömässä hyvin läpi asiakaskunnassamme, ja kysyntä 
kasvaa pk-sektorin asiakkaissa kiihtyvällä tahdilla . Saimme jo vuoden 
2021 viimeisellä vuosineljänneksellä hyvän lähdön hankkeiden osalta, 
ja liiketoiminta tulee kasvamaan vuonna 2022 merkittävästi .  

Palveluvalikoimaamme kuuluu konsultointi, automaatioiden toteutus 
sekä niiden ylläpito jatkuvana palveluna . Analyysimme mukaan yli 60 
prosenttia yritysten tietotyön taustaprosesseista on mahdollista auto-
matisoida, ja käyttötapauksia löytyy lähes jokaisesta yhtiöstä . Kump-
panoiduimme heinäkuun 2021 alussa Aitomation Oy:n kanssa . 
Solmittu kumppanuus mahdollistaa osaavat lisäresurssit oman henki-
löstömme tueksi asiakasratkaisujen toteuttamisessa . Älykäs Automaa-
tio -palvelut toimitetaan hyödyntäen johtavia maailmanluokan 
teknologioita, kuten Microsoft Power Platform, ja niihin liittyviä ohjel-
miston osia .

Koronapandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta 
vuodesta huolimatta saimme tuotettua asiakkaillemme 
merkityksellisiä lisäarvopalveluja ja käynnistettyä täysin 
uuden liiketoiminta-alueen . Sisäisten prosessien ja toi-
mintamallien kehityksellä loimme pohjaa ylivertaisen 
asiakaskokemuksen lunastamiselle ja tulevien vuosien 
kehityshankkeille . 

 MPY vuonna 2021 MPY Telecom MPY Yrityspalvelut Asiakasreferenssejä Toimintakertomus ja  
     tilinpäätös 

10MPY | Vuosikertomus 2021



Pienyritykset Taloyhtiöt Operaattorit

Vastuullisuus ja kestävä kehitys
ohjaavat asiakkaiden valintoja

Asiakkaat odottavat
erinomaista asiakaskokemusta 

Toimialalla tarvitaan lisää osaajia

VISIO MISSIO
Tuotamme lisäarvoa

asiakkaille ja jäsenille
Asiakkaiden valitsema,

valtakunnallinen kumppani

MENESTYSTEKIJÄT
• Sydänjäljen jättävää palvelua
• Tässä ja nyt, mutta aikaamme edellä
• Me sisäistämme asiakkaan tarpeet
• Vakaa ja vastuullinen

• Asiakkaan liiketoimintaa tukevat digitalisaatiopalvelut
• Kattavat tietoturvapalvelut, asiantuntija-
 palveluista jatkuviin palveluihin
• Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt ICT-palvelut

• Nopeat ja toimintavarmat liittymät sekä sisältöä arkeen
• Ratkaisut asiakkaidemme digiarjen haasteisiin
• Operaattoripalveluiden haluttu kumppani
• Tietoturvallinen toimija

ICT-PALVELUT

Yritykset ja julkishallinto

ARVOT
Välittäminen

 Asiakaskeskeisyys
Läpinäkyvyys

TELEPALVELUT

Kuluttajat Pienyritykset Taloyhtiöt Operaattorit

MPY:N STRATEGISET
PAINOPISTEALUEET

Profiloidumme
vastuulliseksi toimijaksi

Panostamme henkilöstön osaamiseen ja tyytyväisyyteen
Asiakaskokemus on kaiken toimintamme perusta

Kasvamme uusille alueille
Voitamme markkinaa



Asiakkaat odottavat
erinomaista asiakaskokemusta 

teleoperaattorilta

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ohjaavat 
korostuneesti asiakkaiden valintoja

Internet-yhteydet
toteutetaan sekä 
valokuidulla että 
langattomilla teknologioilla

Tukiasemien määrä
taajamissa on kasvanut 
moninkertaiseksi 5G/6G-
verkon yleistymisen myötä

Tietoturvan rooli on kasvanut 
merkittävästi sekä operaattoreiden

että asiakkaiden toiminnassa 

TELEPALVELUT
Tulevaisuuskuva 2030

Pieniä paikallisia toimijoita on 
poistunut teletoimialalta, 

ulkomaiset toimijat tulleet 
markkinalle 

Väestön määrä pienenee
ja keski-ikä kasvaa nykyisellä 

toimialueellamme

Kaikilla suomalaisilla
on mahdollisuus ottaa käyttöön 

nopea, yli 1 Gbps, internet-liittymä

Teletoimialalla
tarvitaan lisää osaajia

Tietoliikenteen määrä 
on kasvanut merkittävästi – 
jopa 10-kertaiseksi



Asiakkaat odottavat
erinomaista asiakaskokemusta 

ICT-palveluntarjoajalta

Vastuullisuus ja kestävä kehitys
ohjaavat asiakkaiden valintoja

Globaalien teknologiajättien rooli
kaikilla ICT-markkinan osa-alueilla 
on kasvanut erittäin suureksi

ICT-ulkoistuspalveluiden markkina on 
samankokoinen kuin tällä hetkellä

Eettisyyden, tietosuojan ja tietoturvan
rooli on korostunut entisestään

asiakkaiden toiminnassa

ICT-PALVELUT
Tulevaisuuskuva 2030

Pilvipalvelut ovat PK-yritysten 
pääasiallinen tapa hyödyntää 

digitalisaatiota

Digitalisaatiosta on 
muodostunut keskeinen osa 

kaikkea liiketoimintaa

PK-yritysten tarve luotetuille 
digitalisaatiokumppaneille

on kasvanut

Digitalisaatiopalveluiden
ja -ratkaisujen markkina on 
kasvanut merkittävästi 
(3-kertaiseksi)

ICT-toimialalla tarvitaan lisää osaajia



Vuonna 2021 MPY:n henkilöstö jakautui  
tilinpäätöshetkellä seuraavasti: 

Konsernin henkilöstö tilikaudella keskimäärin: 

161

69

21

5

11

9

2

2

Vantaa 42

Mikkeli 69

Tampere 5

Kuopio 11

Oulu 21 

Kouvola 9

Joensuu 2

Ylivieska 2
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158

2021

Tilikauden palkat, tuhatta euroa

2017 2018 2019 2020 2021

8 794

10 050

9 164 8 897
9 367

MPY:n henkilöstö

MPY:llä työn mielekkyys syntyy vaikuttamisesta 
asiakkaan parhaaksi viimeisintä tietohallinnon 
osaamista hyödyntäen . Muodostamme tiimit ja 
rekrytoimme uudet osaajat vastaamaan 
asiakkaiden tarpeisiin . Edistämme urakiertoa, 
jatkuvaa oppimista ja yhteisöllisyyttä, jotta 
uudistuva työntekijäkokemus heijastuu 
asiakaskokemukseen .    

42
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Ikäjakauma

Henkilöstömäärä yhtiöittäin

75,2 %

Naisia 40

Miehiä 121

24,8 %

9 %

27 %

38 %

23 %

3 %

14

44

61

37

5

60-51-6041-5031-4018-30

Sukupuolijakauma
106

39

16
Yrityspalvelut Telecom Osuuskunta

Panostamme henkilöstön kyvykkyyteen 
ja yhteisöllisyyteen
Hyvä henkilöstöjohtaminen ja henkilöstötyytyväisyyden jatkuva pa-
rantaminen ovat keskeinen osa strategiaamme . Vuosien 2021–2023 
strategiamme mukaisesti rakennamme erinomaista työpaikkaa me-
nestyvän liiketoiminnan kautta, pidämme huolen tarvittavasta osaa-
mistaseesta ja oikeasta johtamisesta sekä tuemme uudistumisen 
kulttuuria .  

Osaamistaseen ylläpitämiseksi otimme käyttöön vuonna 2021 yhte-
näiset tavoite- ja kehityskeskustelut sekä uudistimme osaamisen 
kehittämisen ratkaisuja . Osaamisen kehittämisessä keskitymme asia-
kastyössä käytettävien teknologioiden sertifiointien suorittamiseen, 
jotta olemme asiakkaidemme valitsema kumppani esimerkiksi pilvi-
palveluissa, konesalipalveluissa, Älykkäässä Automaatiossa ja tiedolla 
johtamisessa . Nopeutimme entisestään urakiertoa jatkuvan oppimi-
sen ja työn mielekkyyden ylläpitämiseksi . 

Välittävä lähijohtaminen on tärkeä henkilöstötyytyväisyyttä edistävä 
tekijä . Vuonna 2021 veimme arkeen MPY:n arvoja ja hyvän johtamisen 
periaatteita esihenkilöille suunnattujen valmennusten avulla . Järjes-
timme valmennuksia myös useista työsuhteen elinkaaren proses-
seista sekä palautetilanteissa onnistumisesta .

Vuonna 2021 koronapandemian vaikutuksesta yhteisöllisyyttä tarvittiin 
MPY:llä entistä enemmän . Toteutimme koko yritykselle yhteisen virtu-
aalitapahtuman sekä paikallisia henkilökuntakerhon aktiviteetteja 
me-hengen ylläpitämiseksi . Myös sisäiset sosiaalisen median kanavat 
sekä yhteiset info- ja osaamisen jakamisen tilaisuudet toivat MPY:läi-

siä yhteen . Otimme käyttöön toimisto- ja etätyön hybridimallin jousta-
van ja terveysturvallisen työskentelyn mahdollistamiseksi .             

Vuonna 2021 otimme ison harppauksen eteenpäin myös henkilös-
tömme tyytyväisyydessä . Henkilöstötyytyväisyytemme nousi 51 yksik-
köä vuoteen 2020 verrattuna henkilöstön suositteluhalukkuutta 
mittaavalla indeksillä . Pyrimme olemaan työpaikka, jossa osaamista 
pääsee kasvattamaan jatkuvasti, ja työssä onnistumiseen arjessa saa 
tukea esihenkilöltä ja tiimiltä . MPY:n kulttuurissa voi kokea olevansa 
hyväksytty ja äänen saa kuuluville toimintatapojen, prosessien ja koko 
yrityksen uudistamiseksi . Kiinnitämme aktiivisesti huomiota työssä 
jaksamiseen hyvän johtamisen ja työkykyä ylläpitävien etujen ja 
palveluiden kautta . Näiden vahvuuksien kautta vaikutamme vastuulli-
sesti asiakkaisiimme ja edistämme heidän menestymistään .
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MPY:n johto & hallitus
MPY Osuuskunta johto

Juha Häkämies
Toimitusjohtaja

Satu Berlin
Henkilöstöjohtaja

Jani Ekman
Digitalisaatiojohtaja

Sami Pulkkinen
Talousjohtaja

MPY Telecom Oyj johto

Matias Bauer
Toimitusjohtaja

Elisa Ketomaa
Asiakkuusjohtaja

Janne Korhonen
Kaupallinen johtaja

Aapo Sormunen
Johtaja, tuotanto ja  

palvelut

 MPY Yrityspalvelut Oyj johto

Jari Mylly
Toimitusjohtaja

Juho Huopaniemi
Tuotteistusjohtaja

Teijo Kytölä 
Johtaja, palvelutuotanto

Marko Laukkanen
Johtaja, asiantuntijapalvelut

Marianne Vapaavuori
Myyntijohtaja
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 MPY Osuuskunta ja Telecom Oyj hallitus

Reijo Karhinen
Hallituksen puheenjohtaja, 

työelämäprofessori, 
hallitusammattilainen

Ari Liikanen
Hallintojohtaja

Arto Pajunen
Toimitusjohtaja

Esa Matikainen
Hallitusammattilainen

Juhana Tikka
Johtaja

Noora Talsi
Tutkimusjohtaja

Tiina Snicker
Talousjohtaja

 MPY Yrityspalvelut Oyj hallitus

Juha Häkämies
Hallituksen puheenjohtaja,

 toimitusjohtaja

Päivi Hokkanen
Hallitusammattilainen

Sami Pulkkinen
Talousjohtaja
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MPY Telecom



Tulevaisuudenkestävää  
teleliiketoimintaa ja  
hyvinvointia luomassa

MPY Telecomissa vuoden 2021 painopisteet kohdistuivat 
uuden kolmivuotisen strategian valmistelemiseen, digita-
lisaatiokyvykkyyden luomiseen sekä valokuituverkkojen 
laajentamiseen . Laajensimme olemassa olevia valokuitu-
verkkojamme Etelä- ja Pohjois-Savon alueella . Aloitimme 
myös Mikkelin alueen verkon modernisointihankkeen, 
jonka tarkoituksena on saattaa alueen tietoliikenneverkot 
vastaamaan 2030-luvun tarpeita ja tarjota näin entistä 
parempia palveluja alueen asukkaiden sekä yritysten 
käyttöön .

Vuoden 2021 aikana operaattoripalveluiden tuottaminen muutti muo-
toaan . Siirryimme perinteisistä kuparipohjaisista palveluista, kuten 
ADSL- ja lankapuhelinratkaisuista, nykyaikaisiin palveluihin . Lisäksi 
modernisoimme nykyisen kuituverkon teknologiaa huomioiden jatku-
van tiedonsiirtotarpeen kasvun ja tulevaisuuden palvelutarpeet ja 
vaatimukset . Siirtyminen uusiin teknologioihin tapahtuu markkina- ja 
asiakasehtoisesti, tarpeiden ja vaatimusten perusteella . Meidän tulee 
tuottaa laadukkaita, vakaita ja nopeita palveluita ollaksemme kilpailu-
kykyinen paikallinen palveluntarjoaja . 
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Lisäksi tiivistimme yhteistyötämme oppilaitosten kanssa . Järjestimme 
esimerkiksi teknisen tuen oppisopimuskoulutuksen yhdessä ammat-
tiopisto Esedun ja ammattikorkeakoulu XAMK:n kanssa . Panostamalla 
oppilaitosyhteistyöhön jatkossakin meillä on valmiudet tuottaa palve-
lut tulevaisuuden asiakastarpeisiin .

Operaattoriliiketoiminnassa merkittävänä asiana oli, että Telian ja 
DNA:n yhteisesti omistama verkkoyhtiö Suomen Yhteisverkko Oy 
laajensi toiminta-aluettaan Pieksämäen seudulle . Seuraamme laajen-
tumista ja valmistamme uusia palveluita ja tuotteita asiakkaidemme 
tarpeisiin, jotta pystymme vastaamaan nykyaikaisten hybridiverkkojen 
asettamiin vaatimuksiin . Etsimme aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme 
kanssa uusia tukiasemapaikkoja ja tämän yhteistyön tiimoilta raken-
simme alueellemme useita uusia tukiasemia ja korvasimme vanhoja 
uusilla ristikkomastoilla . Pyrimme tuomaan myös uusia tuotteita mark-
kinoille operaattoriliiketoiminnan asiakkaillemme ja haluamme laajen-
taa toimintaamme maantieteellisesti yhdessä kumppaneidemme 
kanssa .

Kuluttaja- ja taloyhtiömarkkinassa poikkeuksellinen vuosi näkyi taloyh-
tiökokousten siirtymisenä ja varovaisuutena investoinneissa . Kesän 
jälkeen tilanne osittain normalisoitui, ja loppuvuosi paransi liiketoimin-
tamme tavoitteiden täyttymistä . Kuluneen vuoden aikana saimme 
satoja uusia kaapeli-tv-asiakkaita ja uusia laajakaistaliittymiä avattiin 
lähes tuhat . Pääosin kasvu syntyi taloyhtiöiden kautta uusilta 
valokuitualueilta .

Toimialueen laajeneminen kiihtyy
Rakensimme vuonna 2021 uutta valokuituverkkoa Mikkelin lisäksi 
Suonenjoella, Leppävirralla, Pieksämäellä, Varkaudessa, Mäntyhar-
julla, Ristiinassa, Pertunmaalla, Juvalla, Hirvensalmella, Puumalassa ja 
Kangasniemellä . Valtaosalla kotitalouksista on nyt valmius liittyä jopa 
900 Mbit/s-yhteyteen näillä alueilla . Tämä lisäsi myös kysyntää valo-
kuituliittymille omakotitaloasukkaiden keskuudessa . Pienempiä laa-
jennuksia ja teknisiä uudistuksia toteutimme Mäntyharjulla, Ristiinassa, 
Pertunmaalla, Juvalla ja Hirvensalmella . 

ADSL- ja muut kuparipohjaiset palvelut ovat elinkaarensa päässä ja 
korvasimme näitä valokuitu- sekä mobiilipalveluilla . Pyrimme turvaa-
maan tietoliikennepalvelut asiakkaillemme jatkossakin hyödyntämällä 
aina uusimpia teknologioita . Tuotekehityksessä kuuntelemme asiak-
kaidemme toiveita ja otamme huomioon tulevaisuuden tuomat tar-
peet, kuten jatkuvasti kasvavan tiedonsiirron määrän . 

Tulevaisuudessa rakennamme verkkoa yhä suuremmissa määrin 
yhdessä kumppaneidemme kanssa . Vuonna 2021 jatkoimme hyvää 
yhteistyötä energiayhtiöiden kanssa ja hyödynnämme vastaisuudes-
sakin yhteisrakentamisen synergiaedut ja haemme ratkaisuita, joilla 
varmistetaan nopeiden tietoliikenneliittymien saatavuus Suomessa .

Korkea asiakastyytyväisyys kehityksen tukena
Asiakastyytyväisyys on meille sydämen asia ja seuraamme sitä tiiviisti . 
Asiakaspalvelumme kuukausittainen palautekeskiarvo liikkuu vähin-

tään 5,5:ssä asteikolla 1–6 ja sanalliset palautteet ovat pääsääntöi-
sesti kehuja ja kiitoksia . Myös nopea vastausaika on meille tärkeää ja 
onnistumme siinä hyvin . Nykyasiakkaillemme toteutimme asiakastyy-
tyväisyystutkimuksen marraskuussa . Tutkimuksessa saimme kaikkien 
kuluttaja-asiakasryhmien nettosuositteluindeksiksi +34, joka oli lähes 
sama kuin edellisen vuoden arvo (+36) . 

Asiakkaamme arvostivat eniten toimivia palveluita sekä asioinnin 
sujuvuutta . Myös teknisen tuen saatavuus ja ammattitaitomme saivat 
kehuja . Palautteen perusteella löysimme myös kehityskohteemme 
muun muassa asiakashuolenpidosta . Kehityskohteisiin pyrimme löytä-
mään ratkaisuja muun muassa asiakasviestinnän kehittämisellä sekä 
aktiivisella keskusteluyhteydellä asiakkaisiimme .

Digitalkkarit
Tietotekniikkaan ja kodin viihde-elektroniikkaan liittyvät asennus-, 
opastus- ja tukipalvelumme kärsivät haasteellisena vuonna 2021 
pandemiasta johtuvista rajoitteista . Loistava asiakastyytyväisyytemme 
(NSI +61) kuitenkin tukee tulevaa kasvua ja jälleenmyyjiemme myyntiä . 
Huolenpito-palvelumme tuo loistavan lisäarvon monen muun liiketoi-
minnan yhteyteen ja palvelu on erittäin suosittu käyttäjien keskuu-
dessa . Kehitimme myös tilausjärjestelmäämme vastaamaan paremmin 
tulevaisuuden tarpeisiin sekä helpottamaan ja sitä kautta lisäämään 
jälleenmyyjiemme myyntiä . Toimme Digitalkkarit-palveluita myös 
tukemaan muita liiketoimintojamme .
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Yhteistyöllä eteenpäin

Haluamme jatkossakin tuottaa ensiluokkaisia internetpalveluja asiakkaillemme 
ja laajentua omalla toimialueellamme hyvän sidosryhmätyöskentelyn avulla . 
Jatkamme valokuituinvestointeja valituilla alueilla ja kehitämme toimintaamme 
erityisesti toimintatapojen ja digitalisaation osalta . Tulevaisuudessa tiedonsiirto 
ei ole vähenemässä, ja jatkuvasti kasvava tarve vaatii mittavia investointeja niin 
kiinteiden kuin langattomienkin verkkojen kehityksen takaamiseksi . 
Langattomien ratkaisuiden kehittäminen on myös meille iso panostuksen 
kohde, sillä kaikkien kiinteistöjen ei ole mahdollista liittyä kiinteällä yhteydellä 
nopeisiin tietoliikenneverkkoihin . Valokuiturakentaminen antaa hyvät valmiudet 
liiketoimintaan myös mobiiliverkkojen 5G-teknologian aikakaudelle siirryttäessä . 
Tähän olemme tuomassa uusia ratkaisuja vuonna 2022 .
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MPY Yrityspalvelut



Aktiivisesti läsnä asiakkaiden ICT-arjessa

MPY Yrityspalvelut jatkoi vuonna 2021 toimintansa kehit-
tämistä . Keskeisinä tavoitteinamme olivat prosessien 
kehittäminen, palvelutuotannon paremmat vasteajat ja 
sopimusten ajanmukaisuus sekä konesali-infran uusimi-
nen MPY:n omissa Mikkelin konesaleissa . Asetimme 
asiakasnäkökulman myynnin ja asiantuntijaorganisaation 
toiminnan keskiöön yhtiön strategian mukaisesti . Lisäksi 
kehitimme ja jalkautimme uusia palvelutuotteita 
asiakkaillemme . 

Koronapandemia vaikutti osaltaan sekä asiakkaiden että Yrityspalve-
luiden liiketoimintaan . Asiakastapaamiset jouduimme pääsääntöisesti 
hoitamaan Teams-kokouksina . Vahva osaamisemme tietoliikenteen ja 
perustietotekniikan ratkaisuista muodosti meille tukevan jalansijan 
asiakkaiden uuden työnteon arjen sujuvoittajana . Pandemian aiheut-
tamista vaikeuksista huolimatta jatkoimme strategiamme mukaisesti 
perusprosessien sekä asiakaskysyntää vastaavien tuotteistuksien 
kehittämistä . Lisäksi terävöitimme organisaation vastuita liiketoimin-
nan kehitystarpeita vastaaviksi .  

Kilpailutilanne ICT-ulkoistusmarkkinassa jatkui entistä tiukempana, 
mistä johtuen osaamisen uudistaminen ja siitä kiinni pitäminen muo-
dostuivat entistä tärkeämmiksi . Tuimme henkilöstömme osallistumista 
asiakkuuksissamme käytettävien teknologioiden koulutuksiin ja serti-
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fiointeihin . Panostimme oppilaitosyhteistyöhön ja näin mahdollistimme 
kouluista valmistuvien työuraa MPY:llä . Tarjosimme avoimia tehtäviä 
haettavaksi MPY:n sisällä ja nopeutimme urakiertoa . Havaitsimme, 
että hyvä asiakaskokemus vaatii laajan ja osaavan tiimin asiakkaan 
ympärille, joten muutimme myös tiimien rakennetta . Henkilöstömme 
otti tehdyt toimenpiteet vastaan positiivisesti ja tätä kehityssuuntaa 
jatketaan vuonna 2022 .

Vuoden lopussa meillä oli lähes tuhat asiakasta, jotka ovat pääasialli-
sesti keskisuuria suomalaisyrityksiä  eri toimialoilta .

Toimimme lähellä asiakkaitamme . Toimipisteemme sijaitsevat Mikke-
lissä, Vantaalla, Kuopiossa, Joensuussa, Kouvolassa, Turussa, Tampe-
reella, Ylivieskassa ja Oulussa . 

MPY Sisäistyspalvelu -konseptin alla tarjoamamme  
palvelukokonaisuudet ovat:

• Pilvipalvelut ja palvelinratkaisut
• 365-tietotyö
• Tietohallinnon johtaminen
• Tietoturva, kyberturva ja SOC-palvelut
• Tietoliikenne ja puhepalvelut
• Loppukäyttäjätuki
• Päätelaitehallinta
• Ohjelmistorobotiikka, Älykäs Automaatio
• Tietohallinnon kehitys ja tilannekuvat

Näillä ratkaisuilla pyrimme auttamaan asiakkaitamme digitalisaatiossa 
ja sujuvassa ICT-arjessa . Samalla varmistamme joustavat, liiketoimin-
nan tarpeeseen skaalautuvat palvelut yhden luukun periaatteella aina 
tietoliikenneratkaisuista loppukäyttäjän tukeen saakka . 

ICT-ympäristön uudistuminen pilveä hyödyntäen
Paikkariippumattomien pilvipalveluiden sekä Suomessa sijaitsevien 
omien konesaliemme yhdistelmä muodostaa asiakkaillemme toimivan 
ja skaalautuvan ICT-palvelun . Tämän taustalla on vahva luottamus 
siihen, että yhä useammat yritykset haluavat kumppanin, joka osaa 
uudistaa ICT-ympäristöä julkisen pilven kyvykkyyksiä soveltaen . 
Osaamisemme Microsoftin pilvipalveluiden soveltamisessa on vah-
vaa, ja nykyisin jo neljännes asiakkaistamme käyttää ketterää 
pilvilaitehallintaamme . 

Vuoden 2021 aikana olemme tehneet työtä kehittääksemme parhaan 
mahdollisen päästä päähän -asiakaskokemuksen . Siinä yhdistyy 
helppo laitteiden hankinta, sujuva laitteiden käyttöönotto sekä työn 
tuottavuutta parantavat sovellukset . Lisäksi olemme huomioineet 
turvallisuuden, aina helposti saavutettavan asiakastuen sekä IT:n 
johtamisen datalla . Kehittämämme ja alkuvuodesta 2021 julkista-
mamme CIO Dashboard antaa asiakkaalle ajantasaisen näkymän IT:n 
kokonaistilaan, niin käyttäjien laitekantaan, asiakastuen toimivuuteen, 
tietoturvan tilanteeseen kuin loppukäyttäjien tyytyväisyyteenkin . 
Tietoturvan alueella painopisteemme on 360 asteen valvonta, jossa 
ylläpidämme jatkuvaa tietoturvavalvontaa asiakkaan laitteisiin, palveli-
miin, verkkoon ja pilveen . 

Toimintamme ydin on luoda asiakkaan ympärille toimivat virtuaalitiimit, 
joilla varmistetaan nykypalveluiden toimivuus, kehitysasioiden etene-
minen ja IT-ympäristöjen kehitysvelan purkaminen . Vuoden 2021 
aikana panostimme tuotannossa edelleen voimakkaasti prosessien 
vahvistamiseen, palvelupäällikkötiimin rakentamiseen sekä palvelu-
päällikkökulttuurin kehittämiseen . Palvelupäälliköt vahvistavat asia-
kastyytyväisyyttä ja asiakas keskiössä -ajattelua . 
Palvelupäälliköidemme rooli on toimia asiakasrajapinnassa, yhdessä 
asiakasvastaavien kanssa linkkinä asiakkaan ja palvelutuotantomme 
välissä . He toimivat asiakkaiden luottohenkilöinä raportoiden nykyis-
ten palveluiden toimivuudesta, mutta he myös osallistuvat entistä 
vahvemmin asiakkaiden IT-ympäristöjen kehittämiseen .

Hallittu pilvipalveluiden soveltaminen muodostui jatkuvaksi palvelu-
tuotannossamme . Asiantuntijamme neuvovat ja toteuttavat jatkuvasti 
erilaisia hankkeita, joissa autamme asiakkaitamme soveltamaan julki-
sen pilven parhaita ominaisuuksia omissa liiketoimintahankkeissaan .

Laitemyynti
Laitemyynnissä vuosi 2021 oli poikkeuksellinen koronapandemian 
aiheuttamista globaaleista toimitusketjujen häiriöistä johtuen . Siinä 
missä aiempina vuosina asiakkaiden toivomia laitteita oli toimittajil-
lamme jatkuvasti varastossa saatavilla lähes välittömillä toimitusajoilla, 
ovat vuoden 2021 aikana toimitusajat laitetoimittajilta pidentyneet 
selvästi . Myyntimme ja hankintamme onnistuivat haastavassa tilan-
teessa hankkimaan laitteita kilpailijoitaan paremmin ja näin saimme 
turvattua asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden .   
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Kasvua rakentamassa
Me MPY:llä kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme varmistaak-
semme asiakkaidemme ICT-palveluiden turvallisen, tehokkaan ja 
keskeytyksettömän toiminnan . 

Autamme asiakkaitamme liiketoiminnan ketterässä kehityksessä:  
• Tuomme turvallisuutta ja tehokkuutta loppukäyttäjien uudeksi 

normaaliksi muodostuneeseen etätyöskentelyyn lisäämällä 
uusia toiminnallisuuksia tuottamiimme loppukäyttäjäpalveluihin 
ja tietoturvan valvontaan keskittyviin palveluihin .

• Investoimme ja tuomme uusia teknisiä ratkaisuja parantamaan 
asiakkaidemme palvelinympäristöjen tietoliikenteen 
arkkitehtuuria ja tietoturvaa, kehitystyössä huomioimme  
etätyön vaikutukset .

• Parannamme kykyämme vastata markkinan haasteisiin  
uudistamalla työskentelytapojamme ketterämmäksi .

• Tehostamme kommunikointiamme niin nykyisille kuin uusillekin 
asiakkaillemme .

• Parannamme osaamistamme: Lisäämme koulutusta ja sertifioin-
teja ja pystymme näin paremmin vastaamaan tuleviin 
asiakastarpeisiin .

• Laajennamme tarjontaamme toimittajaekosysteemin ja  
kumppanikentän kautta .

• Panostamme henkilökuntamme hyvinvointiin .
• Pidämme asiakkaan ICT-tarpeet toimintamme lähtökohtana .

 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 ovat vahva asiakaspalveluhenkisyys ja 
asiantuntijaosaaminen perustietotekniikassa, 
tietoliikenteessä, tietoverkoissa ja konesalipalveluissa .
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Asiakasreferenssejä



”MPY oli meille selkeä valinta . Heillä oli eheä palvelukokonaisuus tarjolla ja kaikille 
palveluille oli sekä selkeät kuvaukset että sopimus- ja hinnoittelurakenteet . 
Kumppanuuden alusta saakka olen ollut positiivisesti yllättynyt MPY:n 
palveluasenteesta ja -osaamisesta . Jatkuvien palveluiden päivittäinen operointi 
kyvykkäästi ja asenteella on heillä omaa luokkaansa – heidän tekniset 
asiantuntijansa eivät luovuta ongelmia asiakkaan vastuulle, vaan käyttäjiä tuetaan ja 
haetaan keinoja, joilla ongelma saadaan ratkaistua” .

Lue koko tarina verkossa  

Enervan ICT-kumppanin valinnassa painoivat aiemmat hyvät kokemukset MPY:stä, 
vankka ammattitaito ja kattava valikoima palveluita . Vahva paikallisuus toi 
kokonaisuuteen positiivisen lisänsä, mutta ratkaisevinta oli asiakaslähtöisyys . 
Enervalla toivottiin, että esimerkiksi ongelmatilanteissa saadaan apua oikealta 
ihmiseltä, tarvittaessa paikan päällä . ”Suurin osa ICT-ongelmista hoidetaan 
etäyhteyksien avulla, mutta on mukava tietää, että tuttu MPY:n yhteyshenkilö tulee 
halutessamme käymään” .

Lue koko tarina verkossa  

Lumme  
Energia Enerva
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Aspocomp 
Group Oyj

Mikkelin 
Jukurit

Kysyttäessä IT-kumppanin tärkeimpiä ominaisuuksia, Aspocomp listaa 
perusosaamisen ja tietämyksen aivan listan kärkeen . Laaja ja syvällinen osaaminen 
ICT:n ja tietohallinnon saralta on kaiken perusta positiivista asennetta ja 
asiakaspalvelualttiutta unohtamatta . Asiakkaan näkökulmasta asia on hyvin 
yksinkertainen; kun tukea tarvitaan, niin sitä pitää silloin saada . 

Lue koko tarina verkossa 

Jääkiekkoseura Jukureiden ja MPY:n yhteistyö on alkanut vuosia sitten . 
Lähtökohtana tiivistyneelle yhteistyölle oli Jukureiden tarve saada liiketoimintaa 
tukeva ICT-ympäristö, joka toimii yskimättä tiukimmissakin paikoissa . 
Tietoverkkopalveluissa Jukurit luottaa MPY:n asiantuntijoiden osaamiseen .  
MPY Yrityspalvelut ja MPY Telecom yhdessä varmistavat palvelukokonaisuudellaan, 
että käytettävä ICT-ympäristö on luotettava, nopea ja tietoturvallinen .

Lue koko tarina verkossa 
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Wartalo- 
kodit Oy

Vuokrasopimukseen kuuluva nopea valokuitunetti on varkautelaisen 
vuokrataloyhtiö Wartalo Kodit Oy:n kilpailuvaltti . MPY on toimittanut 
valokuituyhteyden kaikkiin yhtiön asuntoihin, joita on yli 1200 .  
”Pidän MPY:n tavasta kehittää toimintaansa edelleen tulevaisuuteen katsoen . 
MPY:stä voin ehdottomasti sanoa, että se on enemmän kuin kumppani” .

Lue koko tarina verkossa  

Kyyhkylä

Kyyhkylän uniikki kartanomiljöö Saimaan rannalla Mikkelissä on tunnettu niin 
laadukkaista kuntoutus- ja hyvinvointipalveluistaan, kuin myös hotelli-, ravintola- ja 
kokoustoiminnoistaan . ”Yksilöllisten palveluiden ja ikimuistoisten elämysten 
taustalta löytyy meille räätälöity ICT-palvelukokonaisuus . Se tukee 
liiketoimintaamme ja vahvistaa asiakkaidemme ylivertaista asiakaskokemusta . 
Uusimme likimain kaiken kumppaneista alkaen ja voin ilolla sanoa, että iso rutistus 
kantaa nyt hedelmää” . 

Lue koko tarina verkossa  
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MPY Osuuskunnan hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021
Konsernin vuosi 2021 
Hallituksen keskeisiä tavoitteita tilikaudelle 2021 oli jatkaa konsernin 
strategian uudistamista, toimintaympäristön ja -mallien uudelleenarvi-
ointia sekä hallintomallissa kuvattujen vastuiden selkeyttämistä . Vuo-
den 2021 aikana hallituksessa rakennettiin MPY:n toimialan 
tulevaisuuskuvat . Näiden perusteella muodostettiin liiketoiminto-
jemme tahtotila ja määriteltiin liiketoimintayhtiöiden strategiset kehi-
tyshankkeet . Uudet kehityshankkeet käynnistyivät vuoden 2021 
aikana . Osana toimintaprosessien uudistamista onnistuttiin paranta-
maan asiakasprosesseja, millä oli iso vaikutus asiakastyytyväisyyteen 
erityisesti ICT-palveluissa . Teleliiketoiminnan asiakastyytyväisyys säilyi 
vuoden 2020 tapaan erittäin korkeana . 

Uutta osaamista ja resursseja haettiin ennen kaikkea uusien palvelui-
den kehittämiseen . Kilpailutilanne jatkui tiukkana ja osaamisen ja 
henkilöstön kehittäminen kaikilla liiketoiminta-alueilla muodostui yhä 
tärkeämmäksi . Markkinan kova kilpailu edellyttää kustannustehok-
kuutta, ketteryyttä ja nopeaa muuntautumiskykyä myös jatkossa . 

Markkinakehitys
Teleliiketoiminnassa ei vuonna 2021 ollut merkittäviä muutoksia palve-
luiden kysynnässä tai tuotteiden hinnoittelussa . Toimialan investoinnit 
uusien yhteyksien rakentamiseen sen sijaan lisääntyivät merkittävästi . 
Kansallisten ja kansainvälisten pääomasijoittajien mukaantulo markki-
naan lisäsi valokuituyhteyksien rakentamista kaikkialla Suomessa . 
Teleliiketoiminnan operaattoreiden ansaintamallit kehittyvät vähitellen 
tietoliikenneyhteyksien tarjoamisesta korkeamman lisäarvon palvelui-

hin, kuten sisältöpalveluihin . Siirrettävä datamäärä kasvoi edelleen 
vuonna 2021, mutta samalla teletoimialan liikevaihdon kasvu oli edel-
listen vuosien tapaan pientä . Kokonaisuutena televiestintäpalveluiden 
hinnat ovat tasaantuneet jo useamman vuoden ajan . Teknologiamuu-
tos jatkui nopeana . Asiakas valitsee yhä useammin valokuidun kor-
vaamaan vanhoja ja hitaampia laajakaistateknologioita . Vuoden 2021 
aikana toteutettiin energiayhtiöiden kanssa yhteisrakentamishank-
keita, joilla pyrittiin vastuulliseen rakentamiseen ja investointien te-
hokkuuden parantamiseen . Vuoden 2021 loppuun päättyi myös 
MPY:n osalta 133 vuotta kestänyt lankapuhelinverkkotoiminta Suomen 
viimeisen lankaliikenteen puhelinkeskuksen lopettaessa toimintansa .

Vuonna 2021 yritysten ICT-markkina kääntyi kasvuun vuoden 2020 
laskun jälkeen . Yritysten investoinnit erityisesti digitalisaatioon, pilvi-
siirtymään ja tietoturvaan kasvoivat nopeasti . Kilpailutilanne yritysten 
ICT-palveluissa säilyi kovana . Myös rekrytoinneissa tilanne vaikeutui 
erityisesti pilvi- ja tietoturvaosaajien osalta . ICT-toimialan liikevaihdon 
kehitystä hidasti koko vuoden 2021 jatkunut ICT-laitteiden heikko 
saatavuus, joka hidasti laitekaupan kasvua sekä vähensi tähän liitty-
vää palvelulaskutusta . Uutta ICT-palveluvalikoimaa kehitettiin MPY:n 
liiketoiminta-alueella erityisesti tietoturvan ja ohjelmistoautomaation 
osalta .

Taloudellinen asema, tulos sekä muut 
liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat asiat
Konsernin taloudellinen asema säilyi vuonna 2021 vakaana . MPY-kon-
sernin liikevaihto vuonna 2021 oli 36,1 miljoonaa euroa (34,9 miljoo-

naa euroa vuonna 2020), joten kasvua oli 3,5 % . Liikevaihto syntyi 
ICT-palveluja tarjoavan MPY Yrityspalveluiden ja teleliiketoimintaa 
tarjoavan MPY Telecomin liiketoiminnasta . Emoyhtiö MPY Osuuskun-
nalla ei ollut ulkoista liikevaihtoa . 

Emoyhtiön tilikauden tuloksessa liiketoiminnan muita kuluja pienentä-
vänä eränä on kirjattu saatuja korvauksia oikeudenkäyntikuluista . 
Saatujen korvausten määrä oli 286 tuhatta euroa .

Teleliiketoiminnassa valokuitupohjaisten laajakaista- ja kaapelitelevi-
sioratkaisuiden kysynnässä ei ollut merkittäviä muutoksia vuoteen 
2020 verrattuna . Taloyhtiöiden valokuituinvestointipäätökset alkoivat 
hiljalleen uudelleen, kun taloyhtiöiden vuosikokouksia pystyttiin ke-
väällä 2021 jälleen koronatilanteen salliessa järjestämään . Sen sijaan 
urheilu- ja kulttuuritapahtumien peruminen vaikutti laajasti erityisesti 
kaapeli-tv:n lisäarvopalveluiden ja muiden sisältöpalveluiden kysyn-
tään . Verkkoinvestointeja jatkettiin valituilla alueilla laajentaen ja 
parantaen Itä-Suomen valokuitupohjaisten laajakaista- ja kaapelitele-
visiopalveluiden saatavuutta . Mobiiliverkon 5G-markkinoinnin lisään-
tyminen ei vielä vuonna 2021 vaikuttanut merkittävästi 
kuitupalveluiden liikevaihtoon . MPY Telecomin liikevaihto oli 12,1 
miljoonaa euroa (12,2 miljoonaa euroa) . Tavoiteltua kasvua ei saatu 
vielä aikaan ja liikevaihdon taso oli panostuksiin nähden pettymys .

ICT-palveluissa jatkuvien palveluiden liikevaihto laski 3,6 % suhteessa 
edelliseen vuoteen . Jatkuvien palveluiden liikevaihdon laskusta 
huolimatta voidaan olla tyytyväisiä parantuneen asiakastyön myötä 
nousseeseen asiakastyytyväisyyteen, asiakkaiden lisätilauksiin ja sitä 
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kautta parantuneeseen liikevaihtoon nykyasiakkaista . Laitekaupassa 
päästiin myös lopulta kohtuullisiin tuloksiin globaaleista laitetoimi-
tusongelmista huolimatta . Liikevoittoon laitesaatavuudella ei ollut 
vastaavaa vaikutusta, koska myös materiaaliostot olivat vastaavasti 
vuonna 2021 oletettua pienemmät . Työlaskutuksessa haasteita oli 
vuoden 2021 aikana erityisesti asiakkaan tiloissa tehtävien töiden 
osalta, mutta työlaskutus kasvoi kuitenkin 15,9 % .  MPY Yrityspalvelui-
den liikevaihto kasvoi 5,2 % ja oli 26,5 miljoonaa euroa (25,2 miljoo-
naa euroa) . Kasvu oli markkinoiden mukainen, mutta ei vastannut 
täysin odotuksia .

Konsernin liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa) ja 
liikevoittoprosentti 5,0 % (6,2 %) . Liiketulos oli edelleen hyvällä tasolla 
ja ero vuoteen 2020 tuli pääosin uusien liiketoimintojen käynnistämi-
seen tehdyistä lisäpanostuksista . MPY Telecomin liiketulos oli 2,0 
miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa) . Panostukset kasvuun kasvatti-
vat kulutasoa ja kun liikevaihtoa ei saatu vastaavasti kasvuun, liiketu-
los laski voimakkaasti edellisestä vuodesta . MPY Yrityspalveluiden 
liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa), joten yhtiön 
suunta on oikea, mutta kannattavuus ei ole vielä tavoitellulla tasolla .

2021 2020 2019

Liikevaihto (1 000 eur) 36 106 34 869 36 238

kasvu % 3,5 % -3,8 % 13,8 %

Liikevoitto/tappio (1 000 eur) 1 819 2 156 1 001

Liikevoitto % liikevaihdosta 5,0 6,2 2,8

Tilikauden tulos (1 000 eur) 1 879 2 008 1 510

Tulos % liikevaihdosta 5,2 5,8 4,2

Oman pääoman tuotto % 5,7 6,4 5,1

Omavaraisuusaste % 74,1 72,2 69,4

Henkilöstö tilikaudella keskimäärin 158 152 158

Tilikauden palkat (1000 eur) 9 367 8 897 9 164

2021 2020 2019

Liikevaihto (1 000 eur) 1 654 1 420 0

kasvu% 16,5 % na . na .

Liikevoitto/tappio (1 000 eur) -283 -599 8 916

Tilikauden tulos (1 000 eur) 579 469 9 943

Oman pääoman tuotto % 2,5 -0,6 50,5

Omavaraisuusaste % 84,0 95,2 94,7

Henkilöstö tilikaudella keskimäärin 15 8 0

Tilikauden palkat (1000 eur) 1 304 819 0

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

Emoyhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut
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Rahoitus ja tase
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 3,6 miljoonaa euroa . Investoin-
tien rahavirta oli -2,3 miljoonaa euroa, josta -2,2 miljoonaa euroa 
kohdistui verkkoliiketoimintaan ja loput kiinteistöihin ja järjestelmäke-
hitykseen . Rahoituksen nettorahavirta oli -0,9 miljoonaa euroa, josta 
osuuspääoman korkoina maksettiin -0,3 miljoonaa euroa ja lainoja 
lyhennettiin -0,7 miljoonalla eurolla . Rahalaitoslainoja oli tilikauden 
päättyessä jäljellä yhteensä 4,9 miljoonaa euroa . Konsernin omavarai-
suusaste nousi positiivisen tuloksen ja lainojen lyhennyksien myötä 
72,2 %:sta 74,1 %:iin . 

Konsernilla on kaksi pitkäaikaista vieraan pääoman lainaa, joille on 
tehty koronvaihtosopimukset vuonna 2018 . Koronvaihtosopimukset 
on käsitelty aiemmin taseen ulkopuolisina sitoumuksina . Toisen ko-
ronvaihtosopimuksen sidonnaisuus lainaan on purkautunut tilikauden 
2021 aikana lainan uudelleen järjestelyn yhteydessä ja sopimuksen 
markkina-arvo on kirjattu korkokuluksi ja -velaksi tilinpäätökseen . 
Koronvaihtosopimuksen kulut tilikaudella 2021 olivat yhteensä 59 
tuhatta euroa . Toinen koronvaihtosopimus käsitellään edelleen ta-
seen ulkopuolisena sitoumuksena ja sen tarkastusajankohta on 
vuonna 2023 . 

Sijoitustoiminta
Konsernin sijoitusvarallisuutta hallinnoidaan emoyhtiö MPY Osuuskun-
nassa . Sijoitusvarallisuus koostuu pitkäaikaisista omistuksista teleliike-
toiminta-alan yrityksissä sekä rahoitusarvopapereista . Pitkäaikaisten 
sijoitusten määrä tilikauden lopussa oli noin 1,5 miljoonaa euroa . 
Rahoitusarvopaperit sisältävät pääasiassa julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevia ETF-, osake- ja korkorahastoja . Sijoitukset on hajau-
tettu globaalisti ja sijoitusten perusallokaatio on 75 % osakkeisiin ja 

25 % korkoihin . Salkun rakenteellisten muutosten yhteydessä tilikau-
den aikana tilikauden tulokseen realisoitui tuottoja noin 630 tuhatta 
euroa .

Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli noin 11,0 
miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa) . Sijoitusvarallisuus arvostetaan han-
kintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan . 
Salkkujen kokonaistuotto tilikaudella 2021 oli 12,6 % (2,1 %) . Konsernin 
sijoituspolitiikka korostaa pitkäjänteisyyttä eikä sillä tavoitella lyhytai-
kaiseen kurssivaihteluun perustuvia voittoja .

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
Konsernin kehitystoiminnan kulut olivat tilikauden aikana noin 1 % 
konsernin liikevaihdosta . Teleliiketoiminnassa keskityttiin uusien 
valokuitu- ja hybridituotteiden kehittämiseen osaksi palvelutarjoamaa . 
Vuoden 2021 aikana kehitettiin myös merkittävästi yhteistarjoamaa 
energiayhtiöiden kanssa luoden yhteisiä prosesseja ja toimintamalleja 
valokuiturakentamiseen . Merkittävä osa kehitysresursseista teletoi-
minnassa käytettiin oman toiminnan digitalisointiin, jonka tavoitteena 
on parantaa asiakkaiden palveluastetta sekä päätöksenteon ja johta-
misen perustana olevan datan laatua ja saatavuutta . 

Myös ICT-liiketoiminnassa jatkettiin palveluportfolion uudistamista . 
ICT-palveluissa kehitystyötä tehtiin muun muassa automaatiopalvelui-
den, tietoturvatarjoaman ja ICT-palveluhallinnan parantamiseksi . 
Automaatiopalveluissa uusi palvelutarjoama julkaistiin yhdessä kump-
panin kanssa . Tietoturvan alueella on painopisteenä ollut asiakkaalle 
tarjottava kokonaisvaltaisen tietoturvavalvonnan kehittäminen . 

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

Osuuskunnan osuudet ja hallituksen 
esitys ylijäämän käyttämiseksi
Osuuskunnan osuudet, niiden omistus ja jäsenyydet jakautuvat 
seuraavasti:

Omistus 2021 2020 2018
Hyväksytyt jäsenosuudet 16 774 17 407 18 214
Hyväksytyt jäsenet 8 163 8 410 9 235

Emoyhtiö MPY Osuuskunnan tilikauden ylijäämä on 579 017,30 euroa . 
Kertynyt ylijäämä tilikauden lopussa on 13 608 462,23 euroa . Osuus-
kunnan sääntöjen mukaan ylijäämää voidaan jakaa osuusmaksun 
korkona ja se maksetaan koko tilikaudelta niille jäsenille, joiden 
osuusmaksu on kokonaan maksettuna tilikauden viimeisenä päivänä, 
mikäli varsinainen kokous ei muuta päätä . Hallitus ehdottaa, että 
osuuspääoman korkoa maksetaan 15 euroa osuutta kohden . Korkoon 
oikeutettuja jäsenosuuksia oli täsmäytyspäivänä 31 .12 .2021 yhteensä 
16 774, joten osuuspääoman korkoa jaetaan yhteensä 251 610,00 
euroa . Lisäksi hallitus ehdottaa 28 950,87 euron kirjaamista tilikauden 
ylijäämästä vararahastoon sääntöjen vaatimalla tavalla ja 298 456,44 
euron kirjaamista edellisten tilikausien ylijäämään .

Hallitus ehdottaa emoyhtiön liittymismaksurahaston 7 012 315,59 
euroa kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osuus-
kuntalain mukaisesti . 
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Emoyhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen 
ole tapahtunut oleellisia muutoksia . Emoyhtiön maksuvalmius on 
hyvä, eikä ehdotettu osuusmaksun korko hallituksen näkemyksen 
mukaan vaaranna sen maksukykyä .

MPY-konsernin rakenne 
Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana seuraavat konserniyhtiöt:

• MPY Osuuskunta (emo, kotipaikka Mikkeli)

• MPY Telecom Oyj (omistusosuus 100 %, kotipaikka Mikkeli)

• MPY Yrityspalvelut Oyj (omistusosuus 100 %, kotipaikka Mikkeli)

• Softera Oy (MPY Osuuskunnan osakkuusyhtiö, omistusosuus 
28,3 %, kotipaikka Vantaa)

MPY:llä on toimintaa yhdeksällä paikkakunnalla: Mikkelissä, Vantaalla, 
Kuopiossa, Joensuussa, Kouvolassa, Turussa, Tampereella, Ylivies-
kassa ja Oulussa .

Henkilöstö, johto ja hallinto
Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella 2021 oli 158 
henkilöä (152) . Henkilöstöjohtaminen noudattaa konsernin strategiaa, 
jonka mukaan osaamistaseesta, hyvästä johtamisesta ja uudistumisen 
kulttuurista on pidettävä hyvää huolta . Osana uudistumista vuonna 
2021 asiakastyössä käytettävien teknologioiden sertifiointiin panostet-
tiin, yhtenäiset tavoite- ja kehityskeskustelukäytännöt otettiin käyttöön 
sekä urakiertoa nopeutettiin uuden oppimiseksi ja työn mielekkyyden 
varmistamiseksi . Tiimit rakennettiin yhä vahvemmin asiakkaiden ym-
pärille ja muun muassa palvelupäällikkömallia vahvistettiin . Arvosta-
vaa johtamista edistettiin valmentamalla esihenkilöitä MPY:n hyvän 
johtamisen periaatteista . Koronapandemiasta johtuen etätyön yhtei-
söllisyyteen panostettiin vuonna 2021 . MPY:lle luotiin etätyöpolitiikka, 
joka tukee joustavaa etätyön ja toimistotyön yhdistämistä . Vuonna 
2021 henkilöstötyytyväisyys nousi erinomaisesti vuoteen 2020 verrat-
tuna henkilöstön suositteluhalukkuutta mittaavalla indeksillä .   

MPY:n johtamisjärjestelmä perustuu osuuskuntalakiin, osuuskunnan 
sääntöihin ja näitä täydentävään konsernin hallintomalliin . Konsernin 
osakeyhtiöiden toimintaa ohjaavat myös osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjes-
tykset . MPY Osuuskunnan varsinainen kokous järjestetään normaalisti 
vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä . 
Vuonna 2021 kokous järjestettiin vasta 15 .9 .2021 koronapandemian 
rajoittamiseksi annetun lain perusteella . Kokouksessa oli läsnä 89 
jäsentä edustaen 4 120 osuutta ja sääntöjen äänestysrajoitus huomi-
oiden 693 ääntä . 

MPY Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa valittiin uudelleen 
yhtiön hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Reijo Karhinen ja Tiina 
Snicker . Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta . MPY Osuus-
kunnan hallitukseen kuuluivat koko tilikauden 2021 ajan Reijo Karhi-
nen (puheenjohtaja), Ari Liikanen, Esa Matikainen, Arto Pajunen, Tiina 
Snicker, Noora Talsi ja Juhana Tikka (varapuheenjohtaja) . Osuuskun-
nan hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa vuoden 2021 aikana . 

MPY Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi koko vuoden 2021 ajan 
Juha Häkämies, MPY Telecom Oyj:n toimitusjohtajana Matias Bauer ja 
MPY Yrityspalvelut Oyj:n toimitusjohtajana Jari Mylly . 

MPY:n tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka 
nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Miika 
Karkulahti .

Ympäristö ja vastuullisuus
Hallituksen vahvistamassa uudessa strategiassa vastuullisuusnäkökul-
maa alettiin integroimaan osaksi yhtiön liiketoimintaa . Vuonna 2021 
investoitiin merkittävästi konesalien, laitepaikkojen ja mastojen ener-
giankulutuksen alentamiseen . Lisäksi käynnistettiin hanke MPY:n 
Mikkelin kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi ja Mikkelin 
konesalin hukkalämmön hyödyntämiseksi sen lämmityksessä . Näitä 
toimia edistetään edelleen vuonna 2022, jolloin vastuullisuus on 
nostettu strategiseksi painopistealueeksi . 
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Oikeudenkäynnit ja riita-asiat
MPY Osuuskuntaa vastaan vuonna 2017 nostettuihin kanteisiin saatiin 
päätökset vuoden 2020 lopussa . Vuonna 2021 riita-asioita ei ollut 
vireillä millään oikeusasteilla .  

Riskit ja riskienhallinta
Riskienhallinta on osa MPY:n valvontajärjestelmää . Riskien kartoitus 
on jatkuvaa ja niitä seurataan konsernin hallintomallissa kuvatulla 
tavalla . Riskit jaetaan strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin ja 
rahoitusriskeihin . Vuonna 2021 konsernin riskienvalvontaa käytiin läpi 
hallituksessa sen vuosikellon mukaisesti . Käsitellyt konsernin riskit 
liittyivät päätöksentekoon, tuotteisiin, rahoitukseen, kilpailutilantee-
seen, asiakassuhteisiin, kumppaneihin, henkilöstöön, ympäristökysy-
myksiin, sopimuksiin tai vastuukysymyksiin . Kokonaisvaltaisella 
riskienhallinnalla pyritään saavuttamaan haluttu kokonaisriskin taso 
verrattuna riskinottokykyyn niin, ettei liiketoiminnan jatkuvuus 
vaarannu .

Teletoiminnan strategiset ja operatiiviset riskit liittyivät muun muassa 
toiminta-alueen kehitykseen, toimialan ja teknologioiden murrokseen, 
investointien kohdentamiseen ja takaisinmaksuaikoihin sekä kilpailuti-
lanteen, henkilöstön ja asiakastarpeiden muutoksiin . ICT-liiketoimin-
nan riskit liittyivät muun muassa taloudellisten suhdanteiden ja 
toimialan kehitykseen, strategiseen asemaan ja erottuvuuteen kilpail-
luilla markkinoilla, myynnin onnistumiseen, palvelutuotannon tehok-
kuuteen ja osaamisen kehittämiseen . 

Tilikauden 2022 näkymät
Konsernin näkymä vuoteen 2022 on suotuisa asiakkaiden tarvitessa 
yhä nopeampia yhteyksiä ja liiketoiminnan digitalisaation jatkuessa 
nopeana . MPY on rakentanut uutta tarjoamaa, jolla pystytään palvele-
maan asiakkaita entistä laajemmin . Uusi palvelutarjoama mahdollistaa 
kasvamisen asiakkaan arvoketjussa korkeamman jalostusarvon palve-
luihin sekä palvelutarjoaman laajentamiseen entisestään . Tilikaudelle 
2022 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ennen kaik-
kea uusmyynnin onnistumista, hyvää asiakastyytyväisyyttä ja asiakas-
pitoa, laitekaupan piristymistä sekä käynnissä olevien 
kehityshankkeiden menestyksekästä kaupallistamista . 

Teleliiketoiminnassa tavoitellaan tilikaudella 2022 liikevaihdon kasvua 
ja kannattavuuden säilyttämistä vuoden 2021 tasolla . Valokuituinves-
tointeja jatketaan valituilla alueilla ja toimintaa kehitetään erityisesti 
toimintatapojen ja digitalisaation osalta . Uusista kehitetyistä palve-
luista ja valokuituinvestoinneista saatava liikevaihto alkaa rakentami-
sesta johtuen näkyä teleliiketoiminnan osalta vasta vuoden 2023 
aikana . Liikevaihdon kehityksen suurimmat epävarmuustekijät ovat 
uusien palveluiden liikevaihdon kertymä, operaattoriliiketoiminnan 
muutokset sekä liikevaihdon aleneminen vanhentuvissa 
teknologioissa . 

ICT-palveluissa vuoteen 2022 lähdetään koronapandemiasta ja 
laitteiden saatavuusongelmista johtuen vielä epävarmoissa tunnel-
missa . Tästä huolimatta näkymä alkaneeseen vuoteen on suotuisa, 
koska digitalisaatio suomalaisessa asiakaskunnassa jatkuu ja yhtiö 
haluaa ja kykenee vastaamaan kasvavaan asiakastarpeeseen . Uu-
sien liiketoimintojen Älykkään Automaation ja Tietoturvapalveluiden 
odotetaan tuovan vuonna 2022 uutta kasvua ja luovan uusia hank-
keita asiakaskunnassa . Liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketu-
loksen odotetaan olevan vuoden 2022 lopussa selvästi edellistä 
vuotta parempi . Suurimmat riskit liittyvät asiakastyytyväisyyden kehit-
tymiseen ja uusmyynnin onnistumiseen .

Ukrainan kriisin arvioidaan aiheuttavan epävarmuutta 
konsernin toimintaympäristöön ja sillä voi olla myös 
vaikutuksia konsernin tulokseen tilikaudella 2022 . 
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VASTAAVAA 31.12.2021 31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo 343 1 171
Muut pitkävaikutteiset menot 835 1 178 969 2 141

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 812 808
Rakennukset ja rakennelmat 3 192 3 356
Koneet ja kalusto 21 350 21 200
Muut aineelliset hyödykkeet 15 16
Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 284 25 653 130 25 510

Sijoitukset
Osuudet osakkuusyrityksissä 582 587
Muut osakkeet ja osuudet 950 1 531 939 1 526

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28 362 29 177

31.12.2021 31.12.2020
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 252 192

Saamiset
Pitkäaikainen
Muut saamiset 34 43

Lyhytaikainen
Myyntisaamiset 3 071 2 674
Muut saamiset 129 35
Laskennalliset verosaamiset 0 3
Siirtosaamiset 556 3 757 227 2 938

Rahoitusarvopaperit 9 598 5 102
Rahat ja pankkisaamiset 3 214 6 845

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 16 854 15 119

VASTAAVAA YHTEENSÄ 45 216 44 296

Konsernitase (1 000 EUR)

Tilinpäätös
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Konsernitase (1 000 EUR)

VASTATTAVAA 31.12.2021 31.12.2020

OMA PÄÄOMA
Osuuspääoma 2 332 2 420
Vararahasto 257 257
Liittymismaksupääoma 7 012 7 012
Edellisten tilikausien voitto 22 037 20 287
Tilikauden voitto 1 879 2 008

   OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 33 518 31 984

PAKOLLISET VARAUKSET 150 0

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 3 854 4 583
Eläkelainat 40 3 894 80 4 663
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 1 008 983
Eläkelainat 40 40
Ostovelat 3 367 3 368
Muut lyhytaikaiset velat 1 139 876
Siirtovelat 2 100 7 654 2 382 7 649

   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 549 12 312

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 45 216 44 296

1.1.- 31.12.2021 1.1.- 31.12.2020

LIIKEVAIHTO 36 106 34 869

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 88 92

KULUT
Materiaalit ja palvelut

Ostot tilikauden aikana -9 352 -7 718
Varaston muutos 60 -108
Ulkopuoliset palvelut -8 063 -7 933

Henkilöstökulut -11 156 -10 431
Poistot ja arvonalentumiset -3 152 -3 071
Liiketoiminnan muut kulut -2 712 -34 376 -3 544 -32 805

LIIKEVOITTO 1 819 2 156

Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 171 183
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 33 20
Muut korko- ja rahoitustuotot 677 224
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista 0 -9
Korkokulut ja muut rahoituskulut -151 731 -87 331

VOITTO ENNEN VEROJA 2 549 2 487

Tuloverot -668 -477
Laskennallisen veron muutos -3 -670 -3 -479

TILIKAUDEN VOITTO 1 879 2 008

Konsernituloslaskelma (1 000 EUR)



31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 57 80
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 57 80

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 13 602 13 602
Muut osakkeet ja osuudet 1 174 1 340
Sijoitukset yhteensä 14 775 14 941

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 14 833 15 021

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikainen

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 9 33
Muut saamiset 5 3
Siirtosaamiset 8 9
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 22 45

Rahoitusarvopaperit 9 598 5 102

Rahat ja pankkisaamiset 3 190 3 968

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 12 810 9 115

VASTAAVAA YHTEENSÄ 27 643 24 136

Emoyhtiön tase (1 000 EUR)

31.12.2021 31.12.2020
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
   Osuuspääoma 2 332 2 420
   Vararahasto 257 257
   Liittymismaksurahasto 7 012 7 012
   Edellisten tilikausien ylijäämä 13 029 12 818
   Tilikauden ylijäämä 579 469

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 23 210 22 976

VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen

   Eläkelainat 40 80
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 40 80

Lyhytaikainen
   Lainat rahoituslaitoksilta 0 400
   Eläkelainat 40 40
   Ostovelat 70 58
   Velat saman konsernin yrityksille 3 524 1
   Muut velat 383 364
   Siirtovelat 376 217

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4 393 1 081

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 433 1 161

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27 643 24 136
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1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
LIIKEVAIHTO 1 654 1 420

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 28 -15

HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot -1 304 -819
Henkilösivukulut
Eläkekulut -196 -106
Muut henkilösivukulut -32 -1 532 -18 -944

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot -25 -73

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -408 -987

LIIKETAPPIO -283 -599

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Tuotot osuuksista saman kons . yrityksissä 250 250
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 33 20
Muut korko- ja rahoitustuotot 672 220
Korkokulut ja muut rahoituskulut -24 932 -22 468

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 649 -131

TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Saadut konserniavustukset 0 600

TULOVEROT -70 -1

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 579 469

Emoyhtiön tuloslaskelma (1 000 EUR)
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Liitetiedot



Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilirakenteen käyttö on vaikuttanut konsernin erillisyhtiöiden 
pankkisaamisten esittämiseen . Konsernissa on siirrytty käyttämään 
konsernitilirakennetta, jossa yhtiön konsernitiliin liitettyjen pankkitilien 
saldo ei osoita yhtiön ja pankin välistä saatava- ja velkasuhdetta . 
Konsernitiliin liitettyjen tilien saldo on esitetty saamisina konserni-
yhtiöiltä . 

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana seuraavat konserniyhtiöt:

• MPY Osuuskunta (emo, kotipaikka Mikkeli)
• MPY Telecom Oyj (omistusosuus 100 %, kotipaikka Mikkeli)
• MPY Yrityspalvelut Oyj (omistusosuus 100 %, kotipaikka Mikkeli)
• Softera Oy (MPY Osuuskunnan osakkuusyhtiö,  

omistusosuus 28,3 %, kotipaikka Vantaa)

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

Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu . 
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä .  

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

Tilinpäätöksen  liitetiedot   31.12.2021

Yksittäisten yritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteet
Liikevaihto ja tuottojen jaksottaminen
Yhtiön myymä palvelukokonaisuus on jaksotettu suoriteperiaatteen 
mukaisesti sopimusajalle . Jaksotus tehdään tasaerinä sopimuskauden 
ajalle lukuun ottamatta työn osuutta, joka tuloutetaan sen valmistut-
tua . 

Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankin-
tamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla .  Suunni-
telman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja 
aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella .  

Poistosuunnitelma:
• Muut pitkävaikutteiset menot 3 - 10  vuotta
• Liikearvo 5  vuotta
• Rakennukset ja rakennelmat 10 - 25  vuotta
• Siirtoverkosto 25  vuotta 
• Koneet ja kalusto 3 - 5 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 kirjattu vuosikuluksi niiden synty-
misvuonna .  

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintaperiaatteen mukai-
sesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai to-
dennäköisen myyntihinnan määräisenä . 

Rahoitusvälineiden arvostaminen
Rahoitusomaisuusarvopaperit esitetään varovaisuuden periaatteen 
mukaisesti . Ne arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan toden-
näköiseen luovutushintaan . Arvopaperit kuuluvat FASB:n arvohierar-
kian tasolle 1 eli niille on saatavilla päivittäin hinta aktiivisilta 
markkinoilta .  

Konserni on tehnyt kaksi koronvaihtosopimusta pitkäaikaisten laino-
jen korkojen suojaamiseksi . Toinen koronvaihtosopimus esitetään 
Kilan lausunnon 1912/2014 perusteella tilinpäätöksen liitetiedoissa 
taseen ulkopuolisena sitoumuksena eikä sen realisoimatonta arvon 
muutosta ole kirjattu konsernin tulokseen . 
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Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Liikevaihto toimialoittain 
Teleliiketoiminta 12 135 12 176 0 0
ICT-palvelut 26 510 25 190 0 0
Konsernin sisäiset myynnit -2 540 -2 498 1 654 1 420
Yhteensä 36 106 34 869 1 654 1 420

Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 5 18 0 0
Saadut avustukset 30 70 0 0
Fuusiovoitto 0 0 0 -23
Muut 53 4 28 8
Yhteensä 88 92 28 -15

Materiaalit, varaston muutos
Vaihto-omaisuusvarasto 1 .1 . 192 300 0 0
Varaston muutos 60 -108 0 0
Vaihto-omaisuusvarasto 31.12. 252 192 0 0

Konsernin palveluksessa oli  
tilikauden aikana keskimäärin

Toimihenkilöitä 158 152 15 8

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 550 403 210 105
Hallituksen jäsenet 243 255 129 138
Johdon palkat ja palkkiot yhteensä 792 658 339 243

Poistot ja arvonalentumiset
Poisto liikearvosta 829 829 0 0
Poisto muista aineettomista hyödykkeistä 395 391 25 73
Poisto aineellisista hyödykkeistä 1 928 1 852 0 0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 3 152 3 071 25 73

Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 EUR)
Konserni Emoyhtiö

2021 2020 2021 2020
Liiketoiminnan muut kulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut 255 281 57 82
Toimitilakulut 705 666 45 41
Ajoneuvokulut 89 114 0 1
IT, kone- ja kalustokulut 623 672 93 146
Matkakulut 130 177 19 15
Edustuskulut 13 15 0 0
Markkinointikulut 324 305 11 9
Hallintopalvelut 234 935 109 577
Muu yleishallinto 340 378 74 117
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 2 712 3 544 408 987

 
Emoyhtiön hallintopalvelukuluja pienentävänä eränä on kirjattu saatuja korvauksia oikeudenkäyntikuluista . 
Saatujen korvausten määrä oli 286 tuhatta euroa .

Tilintarkastusyhteisön palkkiot
Lakisääteinen tilintarkastus 23 23 23 18
Muut palvelut 49 6 41 6
Tilintarkastusyhteisön palkkiot yhteensä 71 29 63 24

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot ja -kulut on eritelty tuloslaskelmassa .
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Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Liikearvo
Kirjanpitoarvo 1 .1 . 1 171 2 000 0 0
Hankintameno 1 .1 . 6 179 6 179 0 0
Hankintameno 31 .12 . 6 179 6 179 0 0
Kertyneet poistot 1 .1 . -5 007 -4 179 0 0
Tilikauden poistot -829 -829 0 0
Kertyneet poistot 31 .12 . -5 836 -5 007 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 343 1 171 0 0

Muut pitkävaikutteiset menot
Kirjanpitoarvo 1 .1 . 969 1 075 80 129
Hankintameno 1 .1 . 6 456 6 171 153 129
Lisäykset 1 .1…31 .12 . 260 285 3 24
Hankintameno 31 .12 . 6 716 6 456 155 153
Kertyneet poistot 1 .1 . -5 487 -5 096 -73 0
Tilikauden poistot -395 -391 -25 -73
Kertyneet poistot 31 .12 . -5 882 -5 487 -98 -73
Kirjanpitoarvo 31.12. 835 969 57 80

0 0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0 0

Kirjanpitoarvo 1 .1 . 2 141 3 075 80 129
Hankintameno 1 .1 . 12 741 12 456 153 129
Lisäykset 1 .1…31 .12 . 260 285 3 24
Hankintameno 31 .12 . 13 002 12 741 155 153
Kertyneet poistot 1 .1 . -10 600 -9 381 -73 0
Tilikauden poistot -1 224 -1 220 -25 -73
Kertyneet poistot 31 .12 . -11 824 -10 600 -98 -73
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 178 2 141 57 80

Taseen liitetiedot  (1 000 EUR)
Aineettomat hyödykkeet
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Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Maa- ja vesialueet
Kirjanpitoarvo 1 .1 . 808 761 0 0
Hankintameno 1 .1 . 808 761 0 0
Lisäykset 1 .1…31 .12 . 4 47 0 0
Hankintameno 31 .12 . 812 808 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 812 808 0 0

Rakennukset ja rakennelmat
Kirjanpitoarvo 1 .1 . 3 356 3 392 0 0
Hankintameno 1 .1 . 12 946 12 605 0 0
Lisäykset 1 .1…31 .12 . 220 342 0 0
Hankintameno 31 .12 . 13 166 12 946 0 0
Kertyneet poistot 1 .1 . -9 591 -9 213 0 0
Tilikauden poistot -383 -377 0 0
Kertyneet poistot 31 .12 . -9 974 -9 591 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 192 3 356 0 0

Koneet ja kalusto
Kirjanpitoarvo 1 .1 . 21 200 19 773 0 0
Hankintameno 1 .1 . 73 328 70 428 0 0
Lisäykset 1 .1…31 .12 . 1 694 2 907 0 0
Vähennykset 1 .1…31 .12 . 0 -7 0 0
Hankintameno 31 .12 . 75 022 73 328 0 0
Kertyneet poistot 1 .1 . -52 128 -50 655 0 0
Tilikauden poistot -1 544 -1 474 0 0
Kertyneet poistot 31 .12 . -53 673 -52 128 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 21 350 21 200 0 0

Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Muut aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1 .1 . 16 17 0 0
Hankintameno 1 .1 . 291 291 0 0
Hankintameno 31 .12 . 291 291 0 0
Kertyneet poistot 1 .1 . -275 -274 0 0
Tilikauden poistot -1 -1 0 0
Kertyneet poistot 31 .12 . -276 -275 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 15 16 0 0

Keskeneräiset käyttöomaisuushyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1 .1 . 130 1 191 0 0
Nettomuutos 1 .1…31 .12 . 154 -1 061 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 284 130 0 0

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Kirjanpitoarvo 1 .1 . 25 510 25 134 0 0
Hankintameno 1 .1 . 87 504 85 276 0 0
Lisäykset 1 .1…31 .12 . 2 072 2 234 0 0
Vähennykset 1 .1…31 .12 . 0 -7 0 0
Hankintameno 31 .12 . 89 576 87 504 0 0
Kertyneet poistot 1 .1 . -61 994 -60 143 0 0
Tilikauden poistot -1 928 -1 852 0 0
Kertyneet poistot 31 .12 . -63 922 -61 994 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 25 653 25 510 0 0

Aineelliset hyödykkeet
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Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Osuudet konserniyrityksissä
Hankintameno 1 .1 . 13 602 13 602
Kirjanpitoarvo 31.12. 13 602 13 602

Osuudet osakkuusyrityksissä
Hankintameno 1 .1 . 587 434 400 430
Lisäykset 1 .1…31 .12 . 171 183 0 0
Vähennykset 1 .1…31 .12 . -176 -29 -176 -29
Kirjanpitoarvo 31.12. 582 587 224 400

Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1 .1 . 939 963 939 963
Lisäykset 1 .1…31 .12 . 11 0 11 0
Vähennykset 1 .1…31 .12 . 0 -24 0 -24
Kirjanpitoarvo 31.12. 950 939 950 939

Sijoitukset yhteensä
Hankintameno 1 .1 . 1 527 1 396 14 941 14 994
Lisäykset 1 .1…31 .12 . 181 183 11 0
Vähennykset 1 .1…31 .12 . -176 -53 -176 -53
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 531 1 527 14 775 14 941

Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Konserniyritykset Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus
MPY Telecom Oyj, kotipaikka Mikkeli 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Oma pääoma 21 733 20 478 21 733 20 478
Tilikauden tulos 1 505 1 823 1 505 1 823

MPY Yrityspalvelut Oyj, kotipaikka Mikkeli 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Oma pääoma 2 305 2 428 2 305 2 428
Tilikauden tulos -123 -156 -123 -156

Osakkuusyritykset
Softera Oy, kotipaikka Vantaa 28,3 % 28,3 % 28,3 % 28,3 %
Oma pääoma 2 055 2 073 2 055 2 073
Tilikauden tulos 605 646 605 646

Rahoitusarvopaperit
Hankintameno 31 .12 . taseessa 9 682 5 187 9 682 5 187
Realisoimaton arvonmuutos tuloksessa -84 -85 -84 -85
Realisoimattomat voitot 31 .12 . 1 412 800 1 412 800
Markkina-arvo 31.12. 11 010 5 902 11 010 5 902

Sijoitukset
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Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Oman pääoman muutokset
Osuuspääoma 1 .1 . 2 420 2 536 2 420 2 536
Vähennykset 1 .1 .-31 .12 . -88 -116 -88 -116
Osuuspääoma 31.12. 2 332 2 420 2 332 2 420

Vararahasto  1 .1 . 257 257 257 257
Vararahasto  31.12. 257 257 257 257

Liittymismaksurahastot  1 .1 . 7 012 7 012 7 012 7 012
Liittymismaksurahastot 31.12. 7 012 7 012 7 012 7 012

Edellisten tilik . voittovarat/ylijäämä 1 .1 . 22 294 20 554 13 286 13 085
Maksetut osuuskorot -257 -267 -257 -267
Edellisten tilik. voittov./ylijäämä 31.12. 22 037 20 287 13 029 12 818

Tilikauden tulos/ylijäämä 1 879 2 008 579 469

Oma pääoma yhteensä 31.12. 33 518 31 984 23 210 22 976

Laskelma ylijäämästä 31.12.
Ylijäämä edellisiltä tilikausilta 13 029 12 818
Tilikauden ylijäämä 579 469
Ylijäämä yhteensä 13 608 13 286

Hallitus ehdottaa, että osuuspääoman korkoa maksetaan 15 euroa osuutta kohden, yhteensä 251 610,00 euroa . 
Lisäksi hallitus ehdottaa 28 950,87 euron kirjaamista vararahastoon, 298 456,44 euron kirjaamista edellisten 
tilikausien ylijäämään sekä liittymismaksurahaston kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon .

Oma pääoma
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Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Saamiset konserniyrityksiltä
Lyhytaikaiset
Muut saamiset 9 33
Yhteensä 9 33

Velat konserniyrityksille
Lyhytaikaiset
Ostovelat 0 1
Konsernitilivelka 3 524 0
Yhteensä 3 524 1

Siirtosaamisten ja -velkojen olennaiset erät
Siirtosaamiset

Jaksotetut välittömät verot 210 0 0 0
Jaksotetut liiketoiminnan kulut 347 227 8 9
Yhteensä 556 227 8 9

Siirtovelat
Henkilöstökulujaksotukset 1 633 1 869 298 207
Korot 56 14 0 3
Verot 287 362 70 0
Tuloennakot 67 70 0 0
Muut 57 66 8 8
Yhteensä 2 100 2 382 376 217

Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 150 0 0 0

Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset

Muut laskennalliset verosaamiset 0 3 0 0
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 0 3 0 0

Rahoitusvälineet
MPY Telecomilla on kaksi pitkäaikaista vieraan pääoman lainaa, joissa oli kiinteä korko puolelle lainan ajasta . 
Lainasopimuksen puoleen väliin oli sovittu koron tarkastus ja lainan loppuaika oli alkuperäisen laina-
sopimuksen mukaan muuttuvalla korolla . Korkoriskin poistamiseksi yhtiö teki koronvaihtosopimukset
lainojen muuttuvan koron ajalle . Koronvaihtosopimuksien kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti .
Toisen lainan koron tarkastus oli kesäkuussa 2021 . Negatiivinen korkomarkkina vaikutti korkotarjouksiin
ja uusi laina on nyt sovittu kiinteälle korolle . Lainan sidonnaisuus koronvaihtosopimukseen on  
purkautunut ja koronvaihtosopimuksen markkina-arvo on kirjattu tilinpäätöksessä korkokuluksi ja  
korkovelkana siirtovelkoihin . Koronvaihtosopimuksen vaikutus tilikauden tulokseen oli 59 tuhatta euroa .
Toinen koronvaihtosopimus käsitellään edelleen taseen ulkopuolisena sitoumuksena . Koron tarkastus
on helmikuussa 2023 .

Suojattava kohde, suojaava johdannainen Sopimuksen käypä arvo 31.12.2021
Laina 1 .666 TEUR 28 .2 .2023-28 .2 .2028,  
koronvaihtosop . muuttuva/kiinteä -60

Konsernisaamiset ja -velat



48MPY | Vuosikertomus 2021

 MPY vuonna 2021 MPY Telecom MPY Yrityspalvelut Asiakasreferenssejä Toimintakertomus ja  
     tilinpäätös 

Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Velat tase-erittäin
Korollisen vieraan pääoman erittely

Lainat rahalaitoksilta, pitkäaikaiset 3 854 4 583 0 0
Lainat rahalaitoksilta, lyhytaikaiset 1 008 983 0 400
Eläkelainat, pitkäaikaiset 40 80 40 80
Eläkelainat, lyhytaikaiset 40 40 40 40
Yhteensä 4 942 5 687 80 520

Annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 2 914 2 914 0 0
Yrityskiinnitykset 6 705 6 705 0 0
Pantatut rahoitusarvopaperit 6 787 4 858 6 787 4 858
Pantatut talletukset 4 4 4 4
Yhteensä 16 410 14 480 6 791 4 862

Velat, joiden vakuudeksi on annettu yleisvakuutena kiinnityksiä kiinteistöön ja yrityskiinnityksiä

Rahalaitoslainat 4 862 5 167 0 0
Velat yhteensä 4 862 5 167 0 0
Kiinteistökiinnitykset 2 914 2 914 0 0
Yrityskiinnitykset 6 705 6 705 0 0

Velat, joiden vakuudeksi on pantattu rahoitusarvopapereita

Eläkelainat 80 120 80 120
Rahalaitoslainat 0 400 0 400
Käytettävissä olevat limiitit 1 000 1 200 1 000 1 200
Velat yhteensä 1 080 1 720 1 080 1 720
Vakuudeksi pantattu 6 791 4 862 6 791 4 862

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Vuokranmaksun vakuudet 104 103 0 0

Lainat ja vakuudet (1 000 EUR)

Konserni Emoyhtiö
2021 2020 2021 2020

Muut vastuusitoumukset
Jäännösarvovastuut ja takaisinostositoumukset 7 8 0 0
Sijoitussitoumukset 140 0 140 0

Leasing- ja vuokrasopimusvastuut Yhteensä 2022 
osuus Yhteensä 2022 

osuus
Leasing- ja vuokrasop . jäljellä olevat vastuut 1 628 727 7 3

Toimitilojen vuokravastuut Yhteensä 2022 
osuus Yhteensä 2022 

osuus
Vuokrasopimusten jäljellä olevat vastuut 567 510 0 0

Vastuusitoumukset ja muut vastuut (1 000 EUR)



Enemmän kuin kumppani




