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Katsaus

Vuonna 1995 teknisen palvelualan yritykset keräsivät 9,5 
miljardia markkaa liikevaihtoa eli miljardin enemmän kuin 
edellisvuonna. Toimialan tehokkuus parani, mutta suurten 
yritysten kannattavuuden lasku heikensi hieman koko toi
mialan käyttökatetta. Vuoden 1995 liikevaihdon ja henki
löstön kasvuun vaikuttaa osittain perusjoukon laajeneminen 
arvonlisäverouudistuksen johdosta. Tästä muutoksesta sekä 
uuden toimialaluokituksen käyttöönotosta kerrotaan sivun 3 
tuoteselosteessa.

Suomen konsulttitoimistojen liiton (SKOL) jäsenyrityksil
leen tekemän kyselyn mukaan konsulttiyritysten kokonais- 
laskutus vuonna 1995 oli 2,4 miljardia markkaa eli 20 pro
senttia enemmän kuin edellisvuonna. 400 miljoonan mar
kan kasvusta noin neljännes tuli uusilta jäsenyrityksiltä. 
Kotimaan markkinoiden laskutus kasvoi noin 300 miljoo
naa markkaa ollen 1,6 miljardia, joten vuonna 1994 tasoit
tunut alamäki sai vihdoin uuden suunnan vuonna 1995. 
Kotimaassa teollisuuden suunnittelu kasvoi edelleen eniten 
eli kolmanneksen, yhdyskuntasektorin laskutus säilyi vuo
den 1994 tasolla ja rakennussuunnittelunkin työt lisääntyi
vät usean lamavuoden jälkeen 9 prosenttia. Konsulttien ul
komainen toiminta säilyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 
1995 kolmannes laskutuksesta tuli ulkomaisista suunnitte
lu- ja konsultointikohteista.

Vuonna 1994 alkanut teollisuusinvestointien lisääntyminen 
heijastui edelleen voimakkaasti teollisuuden tilauksiin. 
Teollisuuden tilausten osuus kotimaan laskutuksesta vuon
na 1995 läheni jo 60 prosenttia kun se edellisvuonna oli 
alle puolet ja aikaisemmin runsas kolmannes. Kaikki muut 
tilaajaryhmät vähensivät tilauksiaan. Viennin voimakkain 
lisäys tapahtui EU-maiden markkinoilla, minne suuntautui 
noin 40 prosenttia koko vientilaskutuksesta, saman verran 
kuin kehitysmaihin. Kaikkiaan vientiä oli 80 maahan, joista 
tärkein Ruotsi ja  seuraavina Venäjä ja Saksa, ilmenee Suo
men konsulttitoimistojen liiton tilastosta.

Konkurssien määrä vuonna 1995 säilyi jotakuinkin edellis
vuoden tasolla. Konkurssiin haettiin 72 teknisen palvelun 
yritystä, jotka työllistivät yhteensä 310 työntekijää eli vain 
viidenneksen vuoden 1993 konkurssiin haettujen yritysten 
henkilöstöstä. Konkurssiin haetuista yrityksistä 49 harjoitti 
rakennusteknistä palvelua ja näiden yritysten palveluksessa 
oli 220 henkilöä. Vuonna 1994 konkurssiin haettuja yrityk
siä oli 74 ja niissä työntekijöitä 440.

Toimialan rakenteet muuttuivat edelleen. Fuusiot, yhtiöittä
miset ja  yritysten siirtymiset toimialoilta toiselle jatkuivat. 
Teknisen palvelun toimialalle yrityksiä siirtyi pääasiassa ra
kentamisesta ja teollisuudesta, samoille sektoreille myös 
siirtyi teknisen palvelun yrityksiä.

Tehokkuus parani
Teknisen palvelun yritysten liikevaihto vuonna 1995 oli 9,5 
miljardia markkaa, lisäystä miljardi edellisvuoteen. Koko- 
naislaskutus eli liikevaihto lisättynä tilikauden lopun saa
duilla ennakkomaksuilla ja vähennettynä tilikauden alun 
ennakkomaksuilla oli myös 9,5 miljardia markkaa kun se 
vuonna 1994 oli 7,9 miljardia. Tiedusteluun vastanneiden

Ostot
29,8

Henkilöstökulut
37,0

Kuvio 1. Teknisen palvelun kulurakenne, prosenttia 
liikevaihdosta.

Kuvio 2. Teknisen palvelun konkurssiin haettujen yritysten 
työntekijöiden määrä vuosina 1990 - 1995.

Kuvio 3. Teknisen palvelun tehokkuus, tuhatta markkaa.
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yritysten kokonaislaskutus oli 5,4 miljardia ja siitä vienti- 
laskutus 2,9 miljardia markkaa.

Vuonna 1994 alkanut henkilöstön hienoinen kasvu jatkui ja 
vuonna 1995 toimiala työllisti 19 300 henkilöä. Vuoden 
1993 aallonpohjasta, jolloin toimiala työllisti 17 500 henki
löä, on selviydytty, mutta vielä on matkaa huippuvuoden 
1990 työllisyyteen eli 25 000 työntekijään. Henkilöstön ja 
liikevaihdon kasvusta noin puolet johtuu kehikkoperusjou- 
kon laajenemisesta vuonna 1995.

Teknisen palvelun tehokkuus parani liikevaihdolla ja  jalos
tusarvolla mitattuna. Vuonna 1995 liikevaihtoa työntekijää 
kohden kerättiin 490 000 markkaa ja jalostusarvoa 246 000 
markkaa. Kahtena edellisenä vuotena liikevaihtoa kertyi 
noin 465 000 ja  jalostusarvoa 235 000 markkaa. Palk
kasumman osuus liikevaihdosta oli 28 prosenttia.

Kannattavuudessa pientä laskua
Teknisen palvelun yrityksille jäi liikevaihdosta käyttökatet
ta varsinaisen toiminnan kulujen vähentämisen jälkeen 920 
miljoonaa markkaa eli 9,7 prosenttia liikevaihdosta. Käyt
tökate heikkeni vajaan prosenttiyksikön edellisvuodesta. 
Käyttökatteen lasku johtui suurista, yli 100 henkilöä työl
listävistä yrityksistä. Suurten yritysten käyttökateprosentti 
laski vuoden 1994 lähes 8 prosentista 6,4 prosenttiin vuon
na 1995. Tunnusluvun heikkenemiseen vaikutti lisääntyneet 
ostot, vuonna 1994 ostojen osuus oli neljännes liikevaih
dosta kun se vuonna 1995 oli peräti 40 prosenttia. Ostojen 
kasvun aiheutti muutaman suuren yrityksen lisääntynyt 
kaupallinen ja teollinen toiminta. Alle 100 hengen yrityk
sille käyttökatetta jäi 11,3 prosenttia liikevaihdosta, mikä 
oli edellisvuoden tasoa.

Rahoitus- ja nettotuloksen kehitys seurasi käyttökatetta, ra- 
hoitustulos 7,1 ja nettotulos 3,5 prosenttia liikevaihdosta. 
Molemmat tunnusluvut heikkenivät 0,6 prosenttiyksikköä 
vuodesta 1994. Käyttökatteen tavoin laskun aiheuttivat suu
ret yritykset, kun taas pienet yritykset paransivat hieman 
rahoitus- ja nettotulostaan.

Kannattavuuden tunnusluvuista kokonaistulos kehittyi posi
tiivisesti. Kokonaistulosta toimiala keräsi 300 miljoonaa 
markkaa, 3,2 prosenttia liikevaihdosta, parannusta 0,4 pro- 
sentityksikköä. Muista kannattavuuden luvuista poiketen 
kokonaistuloksen kasvuun vaikutti erityisesti suurten yri
tysten kokonaistuloksen kohennus. Vuoden 1994 negatiivi
sesta 1,6 prosentista noustiin 0,2 prosenttiin liikevaihdosta. 
Positiivisen kehityksen mahdollisti maksettujen konser
niavustusten pieneneminen. Vuonna 1995 suuret yritykset 
maksoivat konserniavustuksia 60 miljoonaa markkaa kun 
ne edellisvuonna rasittivat tulosta 120 miljoonalla markalla. 
Konserniavustuksia yli 100 hengen yritykset saivat 10 mil
joonaa markkaa vähemmän kuin vuonna 1994.

Varauksia toimialalla purettiin lähes 190 miljoonaa mark
kaa ja  kun veroja maksettiin 170 miljoonaa, 1,8 prosenttia 
liikevaihdosta, saatiin tilikauden voitoksi 490 miljoonaa 
markkaa.

Omavaraisuus koheni edelleen
Omavaraisuusaste eli oman pääoman, varausten ja pääoma
lainan osuus taseen loppusummasta ilman ennakkomaksuja 
jatkoi vuonna 1995 edellisvuonna alkanutta ylämäkeä. 
Vuonna 1995 omavaraisuusaste oli 37,3 prosenttia, edellis
vuoteen parannusta 4,9 prosenttiyksikköä ja vuoteen 1993 
peräti 13,4 prosenttiyksikköä. Tunnuslukua paransi oman 
pääoman osuus taseesta, joka kasvoi vuoden 1994 noin 17 
prosentista 20 prosenttiin, sekä pitkäaikaisten velkojen vä
heneminen. Kaikkiaan taseen loppusumma oli 7,8 miljardia
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■  Kokonaistulos

1
Pienet Suuret

Pienet = alle 100 henkilöä työllistävät 
Suuret = vähintään 100 henkilöä työllistävät

Kuvio 4. Teknisen palvelun kannattavuus, suuruusluo
kittain vuonna 1995, prosenttia liikevaihdosta.

Kuvio 5. Teknisen palvelun kannattavuus, prosenttia 
liikevaihdosta.

Kuvio 6. Teknisen palvelun taseen vastattavaa rakenne, 
prosenttia taseen loppusummasta.
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markkaa, kun se vuonna 1994 oli 8,5 miljardia. Taseen ar
von muutos selittyy osittain toimialavaihdoksilla, teknisen 
palvelun yrityksiä on vuonna 1995 siirtynyt uudelle toi
mialalle, lähinnä teollisuuteen.

Vierasta pääomaa teknisen palvelun yrityksillä oli 5,4 mil
jardia markkaa vuonna 1995, tästä korollista velkaa 1,7 
miljardia. Korkoja yritykset maksoivat lainoistaan 170 mil
joonaa markkaa, 40 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 
1994. Kun sijoitukset tuottivat 110 miljoonan markan kor
kotuotot, jäi nettokorkojen osuudeksi 0,6 prosenttia liike
vaihdosta, joten rahoituskulut eivät toimialaa suuresti rasi
ta. Vieraan pääoman ja rahoitusomaisuuden erotus eli net
tovelkojen osuus liikevaihdosta oli 15 prosenttia kun se 
vuonna 1994 oli 20 prosenttia.

Rahoituskulujen laskusta ja rahoitusaseman kohenemisesta 
huolimatta investoinnit eivät vuonna 1995 lähteneet liik
keelle, vaan investoinnit pienenivät vähän vuoteen 1994 
verrattuna. Nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,9 
prosenttia liikevaihdosta, vuotta aiemmin 4,2 prosenttia. 
Kaikkiaan käyttöomaisuuteen investoitiin 420 miljoonaa 
markkaa, vuonna 1994 kokonaisinvestoinnit olivat 550 mil
joonaa. Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden nettoin
vestoinnit olivat 190 miljoonaa markkaa eli 50 miljoonaa 
vähemmän kuin vuonna 1994. Käyttöomaisuuden tilikau
den lopun kirjanpitoarvo vuonna 1995 oli 2,6 miljardia 
markkaa, mikä vastasi kolmannesta taseesta kuten edellis- 
vuonnakin.

T  uoteseloste
Toimiala

Tilinpäätöstilastossa siirryttiin uuden toimialaluokituksen1 
(TOL-95) käyttöön vuoden 1995 tilinpäätöstilastoja koski
en. Teknisen palvelun tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokes
kuksen vuoden 1995 toimialaluokituksen luokat 74201 - 
74300. Uusi luokitus ei vaikuta teknisen palvelun tilinpää- 
töstilaston vertailtavuuteen aikaisempiin vuosiin nähden.

Teknisillä palveluilla tarkoitetaan tutkimus-, suunnittelu- ja 
konsulttipalveluja, jotka kohdistuvat muun muassa rakenta
miseen, teollisiin tuotantolaitoksiin, energiahuoltoon, ym
päristönhoitoon, yhdyskuntiin, liikenteeseen ja  julkisiin yh
teisöihin. Teknisiin palveluihin kuuluu myös tekninen tes
taus- ja  analyysipalvelu.

Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys- 
ja toimipaikkarekisterissä (YTR) yrityksen eri toimialoilla 
syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. Yri
tyksen päätoimiala on se, jonka toimipaikoilta yhteenlasket
tu arvonlisäys on suurin.

Jokaiselle yritykselle määritellään toimialaluokituksen tar
kimman tason (5-numerotason) mukainen luokka. Kun yri
tys luokitellaan päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan,

lasketaan siihen mukaan yrityksen koko toiminta. Mo
nialayritysten muu kuin päätoiminta tulee siis mukaan.

Tilinpäätöstilastossa toimialaluokituksesta käytetään omaa 
3-numeroista sovellusta.

Perusjoukko

Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilasto kuvaa, 
muodostavat vuonna 1995 toiminnassa olleet yritykset. 
Teknisen palvelun tilinpäätöstilaston 1995 kehikkoperus- 
joukko on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1994 yri
tys- ja toimipaikkarekisteristä. Arvonlisäverouudistuksesta 
johtuen kehikkoperusjoukko laajeni vuonna 1995 ja tämä 
laajennus kasvatti jonkin verran toimialan liikevaihdon ja 
henkilöstön tasoa aikaisempiin vuosiin nähden.

Vuoden 1995 tilaston tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 
1.4.1995 - 31.3.1996 välisenä aikana. Tilastoon on hyväk
sytty 201 yrityksen vastaukset. Näiden yritysten liikevaihto 
oli 53 ja henkilöstö 42 prosenttia perusjoukon liikevaihdos
ta ja henkilöstöstä.

Liikevaihto

Teknisen palvelun toimialalla useat yritykset käyttävät osa- 
tuloutusmenettelyä eli pitkäaikaiset projektit tuloutetaan lii
kevaihtoon valmistumisasteen mukaisesti. Projekti katso
taan pitkäaikaiseksi kun sen valmistuksen aloittamis- ja lo- 
pettamishetki osuvat eri tilikausille. Yritysten liikevaihtoon 
suhteutetut tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia 
keskenään eivätkä ajallisesti johtuen osatuloutusmenettelys- 
tä sekä siitä, että kaikki yritykset eivät käytä tai eivät voi 
käyttää osatuloutusta.

Tunnuslukujen laskenta tilinpäätöstilastossa

Laajuutta, tehokkuutta sekä kannattavuutta kuvaavat tun
nusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta; liiketoi
minnan muut tuotot samoin kuin rahoitustuottojen ja -kulu
jen ryhmässä olevat poistot sijoituksista on käsitelty satun
naisina erinä nettotuloksen jälkeen. Julkaisu sisältää myös 
virallisen kaavan mukaisen tuloslaskelman.

Tilinpäätöstilaston lomakkeella on vuodesta 1994 kysytty 
omana tietokohtana erää pääomalaina/vakautettu laina ta
seen vastattavaa puolella. Teknisen palvelun toimialalla 
pääomalainaa oli vain muutamalla tiedusteluun vastanneella 
yrityksellä vuonna 1995. Pääomalainan osalta lainsäädäntö 
on edelleen puutteellinen. Erä sisältyi aiemmin joko omaan 
pääomaan tai useimmiten muihin pitkäaikaisiin velkoihin, 
jolloin se kuului vieraaseen pääomaan. Koska pääomalaina 
on ehdoiltaan omaa pääomaa muistuttava rahoitusjärjestely, 
se käsitellään tilinpäätöstilastossa omana pääomana tunnus
lukuja laskettaessa.

1 Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 4, Helsinki 1993
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster

1994 1995

Laajuus
Omfattning

Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk 8 498,1 9 468,6

Jalostusarvo
Förädlingsvärde, milj. mk 4 274,8 4 763,5

Henkilöstö
Personal 18 221 19 327

Tehokkuus
Effektivitet

Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal, 1000 mk 466,4 489,9

Palkat / henkilöstö 
Löner / personal, 1000 mk 129,2 139,0

Palkat ja muut henkilöstökulut / henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / 
personal, 1000 mk 168,6 181,4

Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde /  personal, 1000 mk 234,6 246,5

Kannattavuus
Lönsamhet

Käyttökate-% 
Driftsbidrag i % 10,5 9,7

Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i % 7,7 7,1

Nettotulos-% 
Nettoresultat i % 4,1 3,5

Kokonaistulos-% 
Total résultat i % 2,8 3,2

Rahoitus
Finansiering

Nettokorot / liikevaihto 
Räntor (netto) / omsättning, % -1,1 -0,6

Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder totalt./. förskottsbetalningar / omsättning, % 58,2 42,8

Omavaraisuusaste
Soliditet 32,4 37,3

Quick ratio 1,4 1,5

Tunnusluvut -  Nyckeltal

Jalostusarvo
Förädlingsvärde

Omavaraisuusaste

Soliditet

Quick ratio

Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader

Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät + pääomalaina / 
vastattavaa yhteensä ./. saadut ennakot
Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter + kapitallän / 
passiva sammanlagt./. erhällna förskott

Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma ./. saadut ennakot + 
pakolliset varaukset
Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + 
obligatoriska reserveringar
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2. Oikaistu tuloslaskelma
Korrigerad resultaträkning

1995
Milj. mk %

Liikevaihto
Omsättning 9 468,6 100,0

Toimintakulut
Driftskostnader -8 629,7 -91,1

Varaston muutos (lisäys +, vähennys -) 
Förändring i lager (ökning +, minskning -) 84,2 0,9

Käyttökate
Driftsbidrag 923,1 9,7

Rahoitustuotot ja -kulut 
Finansieringsintäkter och -kostnader -82,1 -0,9

Oman pääoman kirjauksilla oikaistut verot 
Skatter som korrigerats genom bokföring 
frän/mot eget kapital -169,6 -1,0

Rahoitustuloa
Finansieringsresultat 671,4 7,1

Poistot
Avskrivningar -339,5 -3,6

Nettotulos
Nettoresultat 331,9 3,5

Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader -151,9 -1,6

Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter 126,6 1,3

Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar -5,7 -0,1

Kokonaistulos
Totalresultat 300,9 3,2

Poistoeron muutos (lisäys -, vähennys +)
Förändring av avskrivningsdifferens (ökning -, minskning +) 3,2 0,0

Varausten muutos (lisäys -, vähennys +)
Förändring av reserveringar (ökning -, minskning +) 187,9 2,0

Oman pääoman verokirjaukset 
Skatter som bokförts frän/mot eget kapital 0,0 0,0

Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 491,9 5,2
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3. Tuloslaskelma
Resultaträkning

1995
Milj. mk %

Liikevaihto
Omsättning 9 468,6 100,0

Valmistevarastojen muutos1 
Förändring i produktlager 173,0 1,8

Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 0,3 0,0

Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter 126,6 1,3

Muuttuvat ja kiinteät kulut:
Rörliga ooh fasta kostnader:

Ostot tilikauden aikana 
inköp under räkenskapsperioden -2 821,7 -29,8

Varastojen muutos1 
Förändring i lager -88,8 -0,9

Ulkopuoliset palvelut 
Tjänster av utomstäende -905,6 -9,6

Palkat
Löner -2 686,9 -28,4

Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -818,7 -8,6

Leasing-vuokrat
Leasinghyror -34,7 -0,4

Muut vuokrat 
Övriga hyror -300,1 -3,2

Muut muuttuvat ja kiinteät kulut 
Övriga rörliga ooh fasta kostnader -1 062,4 -11,2

Muuttuvat ja kiinteät kulut yhteensä 
Rörliga och fasta kostnader sammanlagt -8 718,8 -92,1

Käyttökate 
Driftsbidrag , 1 049,7 11,1

Poistot
Avskrivningar -339,5 -3,6

Liiketulos
Rörelseresultat 710,2 7,5

Rahoitustuotot ja -kulut:
Finansiella intäkter och kostnader: 

Osinkotuotot 
Dividendintäkter 15,0 0,2

Korkotuotot
Ränteintäkter 111,5 1,2

Muut rahoitustuotot 
Övriga finansiella intäkter 11,3 0,1

Korkokulut
Räntekostnader -171,1 -1,8

Muut rahoituskulut 
Övriga finansiella kostnader -33,8 -0,4

Kurssierot
Kursdifferenser -15,0 -0,2

Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar -5,7 -0,1

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -87,8 -0,9
1 Lisäys +, vähennys - 

Ökning +, minskning -
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1995
Milj. mk %

Tulos ennen satunnaisia eriä, 
varauksia ja veroja 
Résultat före extraordinära poster, 
reserveringar och skatter 622,4 6,6

Satunnaiset tuotot ja kulut: 
Extraordinära intäkter och kostnader: 

Saadut konserniavustukset 
Erhälina koncernbidrag 47,0 0,5

Muut satunnaiset tuotot 
Övriga extraordinära intäkter 172,0 1,8

Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncernbidrag -117,2 -1,2

Muut satunnaiset kulut 
Övriga extraordinära kostnader -253,7 -2,7

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 
Extraordinära intäkter och kostnader sammanlagt -151,9 -1,6

Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter 470,5 '5,0

Poistoeron muutos1
Förändring av avskrivningsdifferens 3,2 0,0

Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 

Investointivaraukset 
Investeringsreserveringar 53,4 0,6

Muut varaukset 
Övriga reserveringar 134,5 1,4

Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt 187,9 2,0

Välittömät verot:
Direkta skatter:

Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring -169,6 -1,8

Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 0,0 0,0

Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital - -

Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -169,6 -1,8

Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 491,9 5,2

1 Lisäys -, vähennys + 
Ökning -, minskning +
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4. Tase 
Balans

1995
Milj. mk %

Vastaavaa
Aktiva
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: 
Anläggningstillgängar och övriga längfristiga 
placeringar:

Aineettomat hyödykkeet:
Immateriella tillgängar:

Perustamis- ja järjestelymenot
Etablerings- och organisatlonsutgifter 0,0 0,0

Tutkimus- ja kehittämismenot 
Forsknlngs- och utvecklingsutglfter 16,6 0,2

Aineettomat oikeudet 
Immateriella rättigheter 54,3 0,7

Llikearvo
Affärsvärde 50,8 0,7

Muut pitkävaikutteiset menot 
Övriga utgifter med läng verkningstid 68,7 0,9

Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 0,7 0,0

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 
Immateriella tillgängar sammanlagt 191,1 2,5

Aineelliset hyödykkeet:
Materiella tillgängar:

Maa- ja vesialueet
Jord- och vattenomräden 63,2

Rakennukset ja rakennelmat
Byggnader och konstruktioner 326,9

Koneet ja kalusto
Maskiner och inventarier 552,8

Muut aineelliset hyödykkeet
Övriga materiella tillgängar 13,1

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Förskottsbetalnlngar och pägäende anskaffningar 1,6

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Materiella tillgängar sammanlagt 957,6

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset 
sijoitukset:
Värdepapper ingäende i anläggningstillgängar och 
övriga längfristiga placeringar:

Osakkeet ja osuudet
Aktier och andelar 1 006,4

Lainasaamiset
Länefordringar 415,4

Muut sijoitukset
Övriga placeringar 19,1

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset 
sijoitukset yhteensä
Värdepapper ingäende i anläggningstillgängar och
övriga längfristiga placeringar sammanlagt 1 440,8

Arvostuserät
Värderingsposter 2,5

18,5

0,0

12,9

5,3

0,2

0,8

4,2

7,1

0,2

0,0

12,3
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Milj. mk
1995

%

Vaihto- ja rahoitusomaisuus: 
Omsättnings- ooh finansieringstillgängar:

Vaihto-omaisuus:
Omsättningstillgängar:

Aineet ja tarvikkeet/Tavarat
Material och fömödenheterA/aror 129,7 1,7

Keskeneräiset työt 
Halvfärdiga produkter 839,0 10,8

Valmiit tuotteet 
Färdiga produkter 10,6 0,1

Muu vaihto-omaisuus 
Övriga omsättningstillgängar 139,2 1,8

Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 148,4 1,9

Vaihto-omaisuus yhteensä 
Omsättningstillgängar sammanlagt 1 266,9 16,3

Saamiset:
Fordringar:

Myyntisaamiset
Försäljningsfordringar 1 452,8 18,7

Lainasaamiset
Länefordringar 568,3 7,3

Siirtosaamiset
Resultatregleringar 325,4 4,2

Muut saamiset 
Övriga fordringar 78,5 1,0

Saamiset yhteensä 
Fordringar sammanlagt 2 424,9 31,2

Rahoitusomaisuusarvopaperit:
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängarna: 

Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar 22,8 0,3

Muut arvopaperit 
Övriga värdepapper 173,2 2,2

Rahoitusomaisuusarvopaperit yhteensä 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängarna 
sammanlagt 196,0 2,5

Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktlllgodohavanden 1 302,3 16,7

Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 7 782,1 100,0
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Balans

1995
Milj. mk %

Vastattavaa
Passiva
Oma pääoma:
Eget kapital:

Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma
Aktie-, andels- ooh annat motsvarande kapital 516,1 29,9

Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital) 1,9 0,1

Vararahasto
Reservfond 290,2 16,8

Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 8,7 0,5

Muu oma pääoma 
Övrigt eget kapital 266,5 15,4

Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 491,9 28,5

Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 1 575,3 91,2

Varaukset:
Reserveringar:

Kertynyt poistoero
Ackumulerad avskrivningsdifferens 160,1

Investointivaraukset
Investeringsreserveringar 32,0

Muut varaukset
Övriga reserveringar 360,9

Vapaaehtoiset varaukset yhteensä
Frivilliga reserveringar sammanlagt 553,1

Pakolliset varaukset
Obligatoriska reserveringar 31,2

Arvostuserät
Värderingsposter 51,5

Pääomalaina/Vakautettu laina
Kapitallän/Konsoliderat Iän 234,9

9,3

1,9

20,9

32,0

1,8

3,0

13,6
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Milj. mk
1995

%

Vieras pääoma: 
Främmande kapital:

Pitkäaikainen:
Längfristigt:

Joukkovelkakirjalainat
Masskuldebrevslän

Vaihtovelkakirjalainat
Län mot konvertibla skuldebrev 181,0 10,5

Lainat rahoituslaitoksilta 
Län frän penninginrättningar 703,4 40,7

Eläkelainat
Pensionslän 344,0 19,9

Saadut ennakot 
Erhällna förskott 17,4 1,0

Ostovelat
Leverantörskulder 2,1 0,1

Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder 173,7 10,1

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt 1 421,6 82,3

Lyhytaikainen:
Kortfristigt:

Lainat rahoituslaitoksilta 
Län frän penninginrättningar 142,8 8,3

Eläkelainat
Pensionslän 31,8 1,8

Saadut ennakot 
Erhällna förskott 1 294,1 75,0

Ostovelat
Leverantörskulder 582,3 33,7

Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar 4,8 0,3

Siirtovelat
Resultatregleringar 1 306,8 75,7

Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder 552,0 32,0

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 3 914,4 226,7

Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 7 782,1 450,8

Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 1 726,5 100,0
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5. Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar

1 000 000 mk

Aineettomat
hyödykkeet

Immateriella
tillgängar

Aineelliset
hyödykkeet

Materiella
tillgängar

Pitkäaikaiset
sijoitukset

Längfristiga
placeringar

Käyttöomaisuus tilikauden alussa ilman arvonkorotuksia 
Anläggningstillgängar vid räkenskapsperiodens början 
utan värdeförhöjningar 253,6 1 085,8 1 441,3

Edellisten tilikausien arvonkorotukset 
Värdeförhöjningar under tidigare räkenskapsperioder - ■ 12,5 5,4

Käyttöomaisuus tilikauden alussa 
Anläggninstillgängar vid räkenskapsperiodens början 253,6 1 098,3 1 446,7

Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 50,2 255,9 117,3

Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, investeringsbidrag o.d. -2,6 -13,7 -

Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -3,3 -49,0 -92,6

Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljningsvinst/-förlust eller dylik - 2,8 1,7

Poistot
Avskrivningar -80,6 -259,0 -5,7

Arvonalennukset / romutuspoistot 
Värdesänkningar / nedskrotningsavskrivningar -26,3 -77,7 -24,3

Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) -2,3

Käyttöomaisuus tilikauden lopussa 
Anläggningstillgängar vid räkenskapsperiodens slut 191,1 957,6 1 440,8

Aineelliset hyödykkeet: 
Materiella tillgängar:

Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktloner

Lisäykset - Ökningar 8,9

Vähennykset - Minskningar 0,3

Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventarier

Lisäykset - Ökningar 239,1

Vähennykset - Minskningar 46,3
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Yhteensä

Sammanlagt

2 780,7 

17,9 

2 798,6 

423,4 

-16,2 

-144,9 

4,5 

-345,2 

-128,3

-2,3 

2 589,5
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