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Calpro Oy on vuoden 2013 alusta toimintansa käynnistänyt päijäthämäläinen 
palvelukeskus. Kolmessa vuodessa henkilöstömäärä on kasvanut 56:sta alan 
ammattilaisesta 95:een. Tämä on tapahtunut Päijät-Tili Oy:n fuusioinnin, liik-
keenluovutusten ja muutamien rekrytointien kautta. Ensi vuonna tarjoamme 
työpaikan yli sadalle henkilölle. Palvelukeskuksemme sijaitsee Lahdessa, 
osoitteessa Linjakatu 5.

Yhtiön perustajaosakkaita ovat Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kär-
kölän, Lahden, Nastolan, Orimattilan ja Padasjoen kunnat, Päijät-Hämeen  
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Päijät-Hämeen koulutuskon-
serni -kuntayhtymä ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto. Calpro on osa 
Lahti-konsernia. Yhtiö toimii hankintalain in house -periaatteella, 
mikä merkitsee sitä, että omistajien ei tarvitse kilpailuttaa palveluja.

Yhtiö nojaa toiminnassaan kahteen vahvaan liiketoiminnan kivi-
jalkaan, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon perus- ja asiantun-
tijapalveluiden tuottamiseen. Uusia palveluita kehitetään nykyisillä 
palvelualueilla ja asiakkaan kuuleminen on palveluiden kehittämi-
sessä nostettu keskiöön. Laadunseurantaan on panostettu ja laa-
dunhallintaprosessia tukeva järjestelmä on saatu käyttöön kaikissa 
palvelutiimeissä. 

Calpro uudisti strategiaansa vuoden 2015 aikana. Tyytyväinen 
asiakas, toimivat järjestelmät, hyvinvoiva, motivoitunut, asiakasläh-
töinen ja osaava henkilökunta ovat strategisia tavoitteitamme. Kos-
ka yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ja jakaa sitä osinkoi-
na omistajille, taloudellinen tavoite määriteltiin riittäväksi tulostasoksi 
toimintamme kehittämiselle. 

Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuk-
sesta ja yhteistyöstä yhtiötämme kohtaan. Erityiset kiitokset haluan 
tältä vuodelta osoittaa Calpron henkilökunnalle tuloksellisesta työstä ja 
vahvasta sitoutumisesta toimintaamme. Kiitän omistajia ja hallitusta ra-
kentavasta yhteistyöstä.

Tuija Peränen
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus
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2015
Liikevaihto: 

7,5 M€,
kasvua 54,7 %

Liikevaihtoennuste
vuodelle 2016

7,5 M€

2015 
Palkka-

laskelmia
278.633

Arvio vuodelle 2016
278.000

2015 
Matkalaskuja

27.542
Arvio vuodelle 2016

28.000

2015 
Ostolaskuja

195.136
Arvio vuodelle 2016

193.161

Kasvumme jatkuu.

2015 
Myyntilaskuja

444.652
Arvio vuodelle 2016

409.720

2015 
Kirjanpidon 
muistioita
194 878

Arvio vuodelle 2016
200.000
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Uusia asiakkaita ja 
yhteistyön kehittämistä 
asiakasta kuunnellen
Vuoden 2014 lopulla Asikkalan Vesi ja Satama Oy ja vuoden 2015 alusta Lahden 
Työn Paikka Oy  (ent. Työhönvalmennus Valma Oy)  ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja 
terveyshuollon kuntayhtymä tulivat yhtiön palveluiden piiriin.

Kuluvana vuonna omistajistamme Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayh-
tymä päätti siirtää palkanlaskennan Calprolle liikkeen luovutuksella. Tämä päätös 
on kannaltamme merkityksellinen, sillä 2016 kuluessa kaikki Calpron omistaja- 
tahot ovat ryhtyneet myös Calpron asiakkaiksi. Niin ikään toinen merkittävä seu-
dullinen koulutusorganisaatio, Lahden Ammattikorkeakoulu Oy, on päättänyt 
hankkia palkanlaskennan palvelut Calprosta elokuusta 2016 alkaen. Taloushal-
linnon palveluissa saatiin myös uusi sopimus, kun Asikkalan kunnan yhtiöittämä 
Asikkalan Elinkeino Oy aloittaa asiakkaana 2016.

Vuosittainen asiakastyytyväisyysmittaus toteutettiin vuoden viimeisellä neljän-
neksellä. Calpron asiakkaat pitävät vahvuuksinamme henkilökunnan asiantunte-
musta, palveluhalukkuutta ja sovittujen aikataulujen pitävyyttä. Kehityskohteina 
nähdään ohjeistuksen taso, tiedottaminen ja henkilökunnan tavoitettavuus.

Olennaiset tapahtumat 
tilikauden aikana ja 
tilikauden päättymisen 
jälkeen
Vuotta 2015 leimasivat lukuisat asiakas- ja kehittämisprojektit. Toimintavuosi 
käynnistyi vauhdilla kahden uuden asiakkaan käyttöönottoprojektilla. Vuoden ai-
kana asiakaskunnassa toteutettiin kaksi merkittävää kuntaliitosprojektia ja kahden 
eri HR-järjestelmän käyttöönotot vietiin tuotantoon vielä vuoden viimeisellä neljän-
neksellä. Lisäpalveluja toteutettiin nykyisille asiakkaille, joista esimerkkinä maksu- 
palvelun käynnistyminen Lahden kaupungille sekä sen kahdelle tytäryhtiölle. Li-
säksi toteutettiin useita pienempiä palveluprosessia automatisoivia kehityshank-
keita. Vuodelle 2015 siirryttäessä keskeinen asiakaslupaus oli, että palveluhintoja 
ei koroteta. Yhtiö saavutti liikevaihdon kasvutavoitteensa uusien asiakkaiden tuo-
malla volyymikasvulla ja poikkeuksellisen runsailla projekteilla. Edelliseen vuoteen 
verrattuna liikevaihto kasvoi runsaat 54 %. Laskutusaste parani, mikä selittää pit-
kälti tilikauden tuloksen nelinkertaistumisen edellisvuoteen. 

Palkkakustannusten nousu on ollut maltillista, mutta 2014 fuusioon liittyvät 
palkkaharmonisoinnit on toteutettu suunnitellusti. Henkilöstökustannusten osuus 
liikevaihdosta on 52,8 %.

Toiminnan kehittämisen painopistettä on määrätietoisesti kohdennettu lasku-
prosessien automatisointiin.  Palveluprosessien läpimenoajat lyhenevät sitä mu-
kaa, kun automatisointiaste kasvaa. Tiedon digitalisoinnin mahdollisuudet ovat 
toimialalla mittavat, mutta niissä menestyminen vaati kokonaisvaltaista yhteistyötä 
ja asiakaskohtaisesti laadittavia suunnitelmia kuntien ja palvelu- ja tavarantoimit-
tajien kanssa. Nk. asioiden internetin mahdollisuudet nähdään alallamme vasta 
lähivuosina. 

Tulevaisuuden näkymät
Yhtiö käynnisti tilikauden päätyttyä henkilöstöhallinnon järjestelmäkilpailutuksen, 
jonka tavoitteena on mahdollistaa palkkahallinnon palveluiden tuottaminen yh-
dellä järjestelmäkokonaisuudella.  Kokonaisvaltainen kustannustehokkuus, asia-
kaskohtainen muokattavuus ja joustavuus käyttöönotossa ovat vaatimuksia, joita 
asiakkaamme palvelutuotannossa arvostavat ja näihin haasteisiin yhtiö kehittä-
mistoimillaan vastaa.

Kuntakentällä toimintaympäristö ja rakenteet muuttuvat ja erityisesti Sosiaali- ja 
terveystoimen rakennejärjestelyt ovat vielä jäsentymättömät. Näillä muutoksilla tu-
lee olemaan vaikutusta yhtiön toiminnan kasvumahdollisuuksiin. Yhtiömme talous 
on kolmessa vuodessa saatu vakaalle pohjalle. Niinpä selvää on, että tuleville 
muutoksille ja siinä mukana olemiseen yhtiömme on valmis. 
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Toiminnan ja päätöksenteon taustalla 
ovat yhtiön arvot 

Toistemme 
arvostus 

Uudistuskykyisyys 

Asiakaslähtöisyys 
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Vuonna 2013 Calpro Oy:n IP-järjestelmässä käsitellyistä laskuista vastaanotet-
tiin täysin sähköisesti 64,5 %.  Kyseisenä vuonna otettiin askelmerkit prosessin 
täydelliseksi sähköistämiseksi käynnistämällä laskuoperaattorin kilpailutus. Yksi 
kilpailutuksen vaatimuksia oli se, että operaattorin tulee pystyä tarjoamaan por-
taalipalvelu, jossa laskuttaja käy luomassa verkkolaskun. Lisäksi edellytettiin säh-
köinen välityskanava Lahden kaupungin käyttämille maksumääräyksille, joita tuli 
käsittelyyn sekä paperisena että sähköpostin liitteenä tuhansia vuodessa. 

Laskuoperaattori vaihtui ja 2014 toukokuussa lanseerattiin uudet laskutusosoit-
teet. Samalla tiedotettiin toimittajia laajasti myös verkkolaskutusosoitteista. Yksis-
tään nämä toimenpiteet nostivat sähköisten laskujen toimitusprosentin 69,5 %:n. 

Laskuttajaportaalilla ja sähköisellä maksu-
määräyksellä sähköisyysaste nousuun

Seuraavassa vaiheessa uuden laskuoperaattorin Liaison Technologiesin kanssa 
käynnistettiin prosessi Laskuttajaportaalin käyttöönottamiseksi. Laskuttajaportaa-
lissa toimittaja voi luoda laskun ja lähettää sen sähköisesti asiakkaalleen. Palvelu 
on laskun lähettäjälle maksuton. 

2015 alussa Lahden kaupunki linjasi siirtyvänsä vain verkkolaskujen vastaanot-
tajaksi vuoden 2016 alusta.  Lahti vastasi asiasta tiedottamisesta ja yhteistyössä 
Calpro Oy:n kanssa laadittiin tiedote, joka lähetettiin keväällä massapostituksena 
kaikille paperilaskun lähettäjille.  Sähköistä tiedotetta jaetiin vuoden aikana jatku-
vasti toimittajille, aina kun heiltä tuleva lasku oli paperinen. 

Samalla käynnistettiin projekti sähköisen maksumääräyslomakkeen luomiseksi 
sisäiseen käyttöön. Paperisen maksumääräyksen tiedot siirrettiin aktiiviseen säh-
köiseen pdf-lomakkeeseen, joka tallennettiin käytettäväksi sisäiseltä lomakepal-
velimelta. 

Syksyllä lähetettiin toimittajille uusi muistutuskirje kaupungin linjauksesta verkko- 
laskujen suhteen ja joulukuun alusta sähköinen maksumääräys julkaistiin. Tiivis 
tiedotuskampanja aktivoi sekä toimittajat että asiakkaat kyselemään ohjeita ja lisä- 
tietoja asiasta.  

2015 lopussa näillä toimenpiteillä oli saavutettu 77 % sähköisyysaste IP-osto-
laskuissa. Sähköisen IP-maksumääräyksen käyttöönotto asiakkaallamme oli me-
nestys. Prosessi sähköistyi joulukuun 2015 aikana lähes 100 %:iin.

Anni Savolainen
ostoreskontratiimi

palveluvastaava

Visiomme 
on olla dynaaminen kumppani uudistuville julkisille palvelutoimijoille.

Arvojamme ovat
asiakaslähtöisyys, toistemme arvostus ja uudistuskykyisyys.

Toiminta-ajatuksemme 
on tuottaa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti korkeatasoisia 
henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita.

Sähköistämällä tehokkuutta 
laskujen käsittelyyn
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Asioiminen 
palkkahallinnon asioissa 
helpottui ja 
tavoitettavuus parani
Calprossa palkanlaskennan asiakkaiden yhteydenotot on keskitetty asiakaspal-
velutiimiin, joka antaa asiakkaiden esimiehille mm. työ- ja virkaehtosopimusten 
perusneuvontaa, palkan muodostukseen ja maksamiseen liittyvää neuvontaa 
palkansaajille sekä tukea Calpron vastuulla olevien järjestelmien käytössä. Asia-
kaspalvelutiimi otettiin Calprossa käyttöön syksyllä 2013. Asiakaspalvelutiimiä on 
tämän jälkeen laajennettu keväällä 2015 koskemaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän yhteydenottoja sekä syksyllä 2015 koskemaan 
Päijät-Hämeen muiden kuntien yhteydenottoja. Samassa tiimin henkilömäärä on 
kasvanut ja tällä hetkellä tiimissä asiakkaitamme palvelee 10 palveluasiantuntijaa 
sekä tiimin palveluvastaava. Tiimin henkilöt hoitavat asiakaspalvelun lisäksi pal-
kanlaskentaa.

Muutos tuo aina haasteita

Asiakkaat ovat usein tottuneet asioimaan oman tutun palkanlaskijan kanssa eikä 
yhteydenottojen ohjaamista asiakaspalvelutiimiin ole aina koettu myönteiseksi asi-
aksi. Asiaa kokonaisuutena tarkastellen pystymme kuitenkin asiakaspalvelutiimin 
avulla takaamaan asiakkaillemme paremman tavoitettavuuden sekä puhelimitse 
että sähköpostitse. Lisäksi kaikki palkanlaskentaan liittyvät kysymykset voi hoitaa 
saman yhteystiedon kautta. Suurin osa tulevista yhteydenotoista pystytäänkin rat-
kaisemaan asiakaspalvelutiimissä. Tarvittaessa yhteydenotto ratkaistaan muissa 
palkanlaskennan tiimeissä, joista löytyy tarvittavaa asiantuntemusta. Asiakaspal-
velutiimin avulla asiakaskohtainen osaaminen on laajentunut eikä osaaminen ole 
enää yhden henkilön takana. Yhteydenottojen ohjaaminen asiakaspalvelutiimiin 
mahdollistaa lisäksi muissa palkanlaskennan tiimeissä entistä paremman keskit-
tymisen muihin palkanlaskennan tehtäviin.

Asiakaspalvelutiimi kirjaa asiakasyhteydenotot Calpron sisäisel-
le sähköiselle lomakkeelle, josta yhteydenotot saadaan raportoitua 
asiakaskohtaisesti. Näitä raportteja voimme hyödyntää asiakasta-
paamisissa asiakasyhteistyötä kehitettäessä. Lisäksi seuraamme 
puhelimitse tulleita yhteydenottoja puhelinvaihdejärjestelmästäm-
me, jolloin pystymme seuraamaan esimerkiksi puhelinvaihteeseen 
kääntyneiden puheluiden määrää.

Calpron asiakaskunnan kasvaessa uusien asiakkaiden yhteyden-
otot ohjataan lähtökohtaisesti asiakaspalvelutiimin. Asiasta sovitaan 
asiakkaiden kanssa erikseen. Viimeisimpien asiakasneuvottelui-
den yhteydessä asiakkaat ovat nähneet keskitetyn asiakaspalve-
lun hyvänä toimintatapana, joka voisi osaltaan ratkaista tavoitetta-
vuushaasteita. Tulevaisuuden kehityskohteina selvitetään uusien 
yhteydenottotapojen, esimerkiksi pikaviestimien, käyttöä yhteyden-
ottotapana.

Jaana Lounasranta 
asiakaspalvelutiimi

palveluvastaava 

Teemu Seppälä
henkilöstöhallinnon palvelujohtaja

Kuvassa Calpron asiakaspalvelutiimi.
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Hallitus ja tilintarkastajat  

Henkilöstön edustajana hallituksessa on ollut palveluasiantuntija Susanna Karstila ja 
hänen varajäsenenään järjestelmävastaava Satu Salonen. 
Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Tuija Peränen.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, 
vastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Waris.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi
Tilikauden voitto 193 543,43 € esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien 
voitto/tappiotilille. 

Johtoryhmä 
Yhtiön johtoryhmän muodostavat  
toimitusjohtaja Tuija Peränen  
kehityspäällikkö Jani Matikainen
talouspalveluiden palvelujohtaja Anneli Toivonen
henkilöstöpalveluiden palvelujohtaja Teemu Seppälä
järjestelmäpäällikkö Mikko Liukkonen
Johtoryhmän sihteerinä on johdon assistentti Tuuli Ristola

Henkilöstö
Tilikauden päättyessä yhtiön henkilöstömäärä on 95, joista nel-
jä (4) määräaikaisia. Vuonna 2015 uusia työtekijöitä on aloitta-
nut 16 henkilöä, palveluksesta on irtisanoutunut 3 ja eläkkeel-
le on siirtynyt 4 toimihenkilöä. Uusissa henkilöissä on mukana 
10 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä 
1.1.2015 liikkeen luovutuksella siirtynyttä henkilöä. Vuorotteluva-
paalla on ollut 2 henkilöä.

Yhtiön henkilökunnasta on naisia 95,8 % ja miehiä 4,2 %. Hen-
kilökunnan keski-ikä on 50,3 (2014: 49,9 vuotta). Tulevina vuo-
sina eläköityminen on merkittävää, kun 60 vuotta täyttäneiden 
osuus koko henkilökunnasta on 16,8 %.

Tarkasteluvuonna ei vältytty pitkäaikaisilta poissaoloilta, ja ne se-
littävät poissaolojen kasvun edelliseen vuoteen verrattuna. Sai-
raus- ja tapaturmapoissaoloja oli vuonna 2015 yhteensä 1034 
päivää, ja henkilötyövuosiin suhteutettuina 11,5 pv/htv (2014: 
6,8 pv/htv). 

Henkilöstötyytyväisyys säilyi hyvällä edellisvuotta vastaavalla ta-
solla. Henkilöstön tyytyväisyyttä tullaan jatkossa mittaamaan uu-
della tavalla. Tavoittelemme että henkilöstöstämme selvä enem-
mistö voi suositella Calproa hyvänä työpaikkana.

Calpron hallitus vas. Marko Varjonen, Anja Brofeldt, Martti Tokola, Seppo Toivonen, Tuija Peränen, Jari Hartman, 
henkilöstön edustaja Susanna Karstila. Kuvasta puuttuu Sami Sipilä.

HALLITUKSEN JÄSEN VARAJÄSEN KUNTA/YHTYMÄ
Seppo Toivonen, pj Jorma Ratia Lahti

Hanna Hurmola-Remmi, vpj 21.5.2015 saakka
Anja Brofeldt, vpj 22.5.2015 jälkeen

Anja Brofeldt 21.5.2015 saakka
Aapo Pispa 22.5.2015 jälkeen

Hollola

Tuomas Rönkkö 21.5.2015 saakka
Jari Hartman 22.5.2015 jälkeen

Jari Hartman 21.5.2015 saakka
Jouko Pylväs 22.5.2015 jälkeen

Lahti

Sami Sipilä Paula Ryynänen PHSOTEY

Marko Varjonen Päivi Suikkanen Orimattila / Nastola  

Martti Tokola, 
pääomistajan nimeämä asiantuntijajäsen

Lena Siikaniemi PHKK



1716

Calpro Oy:n 
henkilöstö lukuina

Henkilöstökulut liikevaihdosta 52,4 %

Henkilöstömäärä vuoden lopussa 95 henkilöä,
joista miehiä 4 (4,2 %) ja naisia 91 (95,8 %).

Henkilöstövuosia kertyi 89,65 

Liikevaihto suhteessa henkilötyövuosiin
83.765 € / htv (2014: 87 057 € / htv)

Keski-ikä 50,3 vuotta

Sairauspoissaolot
Sairauspoissaolot:  3,02 % (2014: 2,13 %);
Sairaspäiviä per henkilö: 11,53  pv / htv
Työtapaturma poissaolo-%: 0,25 % (2014: 0,03%)

Vahva panostus koulutukseen
Yhteensä 218 pv -> 2,4 pv / htv 

Asiakastyytyväisyys ka 3,83 (asteikolla 1–5)

Henkilöstötyytyväisyys ka 3,81 (asteikolla 1–5)

CALPRO OY 2015 2014

Liikevaihto M€ 7,51 4,85

Liiketulos 252 897,16 67 590,34

Liiketulos % 3,37 % 1,39 %

Omavaraisuusaste % 26,29 18,76

Sijoitetun pääoman tuotto % 10,56 4,17

Quick ratio 1,44 1,35

Htv 89,6 55,7

LV € / Htv 83 765 87 057

Tunnuslukuja
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CALPRO OY 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014

Y-tunnus 2516653-3

LIIKEVAIHTO 7 509 561,54 4 852 564,83

Liiketoiminnan muut tuotot 126 872,25 265 056,16

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 3 251 376,91 1 998 645,23

Henkilösivukulut

Eläkekulut 589 325,16 357 712,58

Muut henkilösivukulut 127 832,34 -3 968 534.41 63 901,08 -2 420 258,89

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot -473 345,28 -270 342,65

Liiketoiminnan muut kulut -2 941 656,94 -2 359 429,11

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 252 897,16 67 590,34

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 2,00 355,83

Korkotuotot muilta 944,96 43,03

Korkokulut saman konsernin yrityksille -14 414.62 -9 117,04

Korkokulut muille -1 337,25 -14 804,91 -149,38 -8 867,56

VOITTO ( TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 
JA VEROJA 238 092,25 58 722,78

Tilinpäätössiirrot

Poistoero -631,39 -1 776,58

Tuloverot

Tilikauden verot -43 917,43 -122,02

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 193 543,43 56 824,18

Tuloslaskelma 2015
CALPRO OY 31.12.2015 31.12.2014

Y-tunnus 2516653-3

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 1 653 395,88 2 063 934,78

Aineelliset hyödykkeet 119 419,12 159 225,50

Sijoitukset 3,00 3,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 772  818,00 2 223 163,28

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 206 363,28     491 496,18

Lainasaamiset 1 981 437,78    
1 092 858,66

Muut saamiset 4 599,17 18 512,14

Siirtosaamiset 27 488,05 2 219 888,28     96 077,05 1 698 944,03

Rahat ja pankkisaamiset 41,06 13 263,47

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 219 929,34 1 712 207,50

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 992 747,34 3 935 370,78

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 10 000,00 10 000,00

Muut rahastot 737 678,68 620 098,68

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 105 029,05 48 204,87

Tilikauden voitto 193 543,43 56 824,18

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 046 251,16 735 127,73

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 3 612,15 2 980,76

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 
YHTEENSÄ

3 612,15 2 980,76

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

Velat saman konsernin yrityksille 1 405 409,59     1 929 228,87

LYHYTAIKAINEN

Saadut ennakot 2 432,17 0,00

Ostovelat 177 104,77     199 361,32

Velat saman konsernin yrityksille 350 530,57     170 771,13

Muut velat 248 938,77     244 636,83

Siirtovelat 758 468,16 1 537 474,44     653 264,14 1 268 033,42

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 942 884,03 3 197 262,29

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 992 747,34 3 935 370,78

Tase 2015
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