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Hallituksen kertomus toiminnasta 
1.1.–31.12.2009

1. toiminta
motiva oy tuottaa ja tarjoaa energian säästöä, energia- ja materi-
aalitehokkuutta sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviä 
projekti- ja asiantuntijapalveluja. motiva oy toimii valtionhallinnon 
sidosyksikkönä, jonka merkittävimmät asiakkaat ovat ministeriöt ja 
muu valtionhallinto. 

motiva oy perusti vuoden 2008 lopussa tytäryhtiön motiva 
services oy:n. Perustettu yhtiö tarjoaa motiva oy:n asiantunte-
mukseen perustuvia palveluja yrityksille ja kunnille sekä vientiin. 
Yhtiön toiminta käynnistettiin vuonna 2009.

motiva tarjoaa asiantuntijapalveluja seuraavilla toiminta-
alueilla:

energiatehokkuussopimusten koordinointi ja seuranta•	
energiakatselmukset ja -analyysit•	
uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen •	
materiaalitehokkuuden edistäminen •	
neuvonta ja asenteisiin sekä käyttötottumuksiin vaikuttaminen•	
energia- ja materiaalitehokkuuden viestintä•	

syyskuussa 2009 hyväksytyn strategiansa mukaisesti motiva-
konserni hakee kasvua valtionhallinnon asiakkuuksista ja suomen 
ulkopuolelta tehtävistä toimeksiannoista sekä lisäämällä eri tahoille 
tarjottavia neuvontapalveluja. onnistumisen edellytyksenä on 
motivan hyvä maine puolueettomana asiantuntijayrityksenä sekä 
vahva brändi.

2. talous
motiva-konsernin liikevaihto oli toimintavuonna 5 866 283 euroa, 
ja tulos ennen veroja 355 519 euroa. keskeneräisten projek-
tien jaksotuksessa on sovellettu osatuloutusmenettelyä. Hyvään 
tulokseen vaikutti erityisesti oman työn laskutettavuusaste, joka 
hyvästä tilauskannasta johtuen pysyi koko vuoden budjetoitua 
korkeampana. 

taseen loppusumma oli 3 149 132 euroa, josta oman pääoman 
osuus oli 1 624 175 euroa. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius 
ovat pysyneet hyvinä.

motiva oy:n tulosta heikensi sen osakkuusyhtiön stC simula-
tor training oy:n konkurssi, jonka osakkeiden arvo  (85 415 euroa) 
kirjattiin kuluksi. 

2.1 tunnusluvut

liiketoiminta sekä taloudellinen asema ja tulos

2007 2008
(konserni)

2009 

liikevaihto, 1 000 € 4 003 5 133 5 866

liikevoitto, 1 000 € –172,5 46 355

liikevoitto-% –4,3 % 0,9 % 6,1 %

omavaraisuusaste 55 % 53 % 57 %

oman pääoman tuotto-% –10,9 % 5,4 % 18,9 %

Henkilöstö

2007 2008
(konserni)

2009 

keskimääräinen lukumäärä, htv 28 31 36

Palkat ja palkkiot, 1 000 € 1492 1684 2080

3. Henkilöstö
Vuoden 2009 aikana henkilöstön lukumäärä on kasvanut viidellä. 
motivassa työskenteli vuoden 2009 lopussa 41 henkilöä.  Henki-
löstöstä naisia oli 23 ja miehiä 18. 

Vuosittain toteutetun henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn perus-
teella työn sisältöön ja vastuullisuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä.  

4. Hallinto
motiva oy:n hallitukseen kuuluivat yhteiskuntatieteiden toh-
tori Juhani Wiio (puheenjohtaja), toimitusjohtaja anne Haggrén, 
rakennusneuvos Helena säteri 6.5.2009 saakka, ympäristöneuvos 
antero Honkasalo 6.5.2009 lähtien, finanssineuvos ilkka Puro, van-
hempi hallitussihteeri nina routti-Hietala ja toimitusjohtaja salla 
Vainio. 

Yhtiön toimitusjohtaja on filosofian maisteri Jouko kinnunen. 
konsernin tilintarkastaja on tuokko tilintarkastus oy, joka on 

nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi kHt timo tuokon.

5. tulevaisuuden näkymät
Yleinen keskustelu kasvihuonekaasujen vähentämisestä, uusiutu-
van energian käytön lisäämisestä ja energiatehokkuuden paranta-
misesta jatkui vilkkaana. eduskunta käsitteli vuoden 2009 keväällä 
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valtioneuvoston eduskunnalle selontekona antaman pitkän aikavälin 
ilmasto- ja energiastrategian. työ- ja elinkeinoministeriön johdolla 
työskennellyt energiatehokkuustoimikunta antoi mietintönsä kesä-
kuussa 2009 ja loppuvuodesta 2009 eduskunta sai valtioneuvos-
ton tulevaisuusselonteon ilmasto- ja energiapolitiikasta. tarvittavat 
linjaukset lähitulevaisuuden toimenpiteiksi on tehty ja ne odotta-
vat täytäntöönpanoa. toimeenpanoa voi hidastaa yleinen huono 
taloustilanne, mikä ei mahdollista valtion menojen kasvattamista.

energiatehokkuustoimikunta ehdotti mietinnössään, että työ- 
ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle perustetaan energiavirasto. 
motivan tavoitteena on myydä jatkossakin palveluitaan työ- ja 
elinkeinoministeriön hallinnonalalle viraston perustamisesta 
riippumatta. 

työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi asiakkuudet ympäristöminis-
teriöön ja maa- ja metsätalousministeriöön ovat kasvaneet. myös 
liikenteen energiankäytön alueella kysyntä motivan palveluille on 
kasvussa. motiva näkee kasvumahdollisuuksia suomen ulkopuolelle 
tehtävien töiden määrässä.

edellä mainittujen asioiden lisäksi vuonna 2009 valmistui kan-
sallinen luonnonvarastrategia, jonka toimeenpanosta käydään 
vuonna 2010 keskustelua motivan keskeisten valtionhallinnon asi-
akkaiden kanssa. strategian linjauksilla tulee olemaan merkitystä 
erityisesti motivan materiaalitehokkuustyön sisältöön.

6. merkittävät riskit
merkittävin riski tulevina vuosina on valtion budjetissa energian ja 
materiaalien käytön tehostamiseen ja uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämiseen tarkoitettujen määrärahojen vähäisyys. toteu-
tuessaan tämä merkitsee sidosyksikköroolissa myös toimeksianto-
jen vähenemistä. mikäli energiatehokkuustoimikunnan ehdottama 
energiavirasto päätetään perustaa, voi se vaikuttaa myös motivalta 
tilattuihin töihin.

Jatkossakin on tärkeää pystyä säilyttämään motivan houkutte-
levuus hyvänä työnantajana kasvun edellyttämän asiantuntijoiden 
saamisen turvaamiseksi.  

7. Palkitsemisjärjestelmä
Palkitsemisjärjestelmällä pyritään takaamaan se, että sekä johdon, 
hallituksen jäsenten että koko henkilöstön palkitseminen osaltaan 
varmistaa ja parantaa yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. 

motiva oy:n palkitsemisjärjestelmä on seuraava:

Johdon ja hallituksen etuuksia koskeva 
päätöksentekojärjestelmä
toimitusjohtajan etuuksista sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan väli-
sessä johtajasopimuksessa. Hallituksen etuuksista päättää varsi-
nainen yhtiökokous. Henkilöstön tulospalkkiomenettelystä päättää 
yhtiön hallitus.

Motiva Oy:n hallitus: oikealta Juhani Wiio (hallituksen puheenjohtaja), Ilkka Puro, Nina Routti-Hietala, Anne Haggrén,  
Antero Honkasalo ja Salla Vainio. Lisäksi kuvassa Motiva Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kinnunen.



4 Tilinpä äTös 2009

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja niiden 
määräytymisperusteet
motiva oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2009 mukaisesti hal-
lituksen jäsenten palkkio on 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen 
puheenjohtajan palkkio 1 550 euroa kuukaudessa. Yksittäiseltä 
kokoukselta palkkiota maksetaan 300 euroa. 

Yhteensä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin 
vuonna 2009 palkkioita 76 800 euroa.

toimitusjohtajan kannustinjärjestelmät
toimitusjohtajalle voidaan maksaa vuosittain toiminnan tuloksel-
lisuutta osoittavien mittareiden perusteella palkan lisäksi bonus-
palkkio. Bonuksen laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin voi-
massaolevia periaatteita, joista päättää hallitus. 

motiva oy:n toimitusjohtajalle maksetaan vuodelta 2009 
bonusta 35 128 euroa. 

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä
Vuonna 2009 toimitusjohtaja on voinut oman harkintansa mukaan 
ja motivan taloudellinen tilanne huomioon ottaen palkita henkilös-
töä hyvin toteutettujen projektien perusteella sekä hyvistä aloit-
teista ja työsuorituksista, uusien asiakkuuksien hankkimisesta ja 
tavanomaista paremmasta asiakaspalautteesta enintään 30 000 
eurolla.

Vuonna 2009 toimitusjohtaja päätti palkita projektiryhmiä 
onnistuneesta projektin läpiviemisestä ja yksittäisiä henkilöitä 
hyvästä työsuorituksesta, yhteensä 20 000 eurolla.

lisäksi yhtiön hallitus päätti jakaa henkilöstölle tulospalkkiota 
vuoden 2008 odotettua paremman tuloksen johdosta yhteensä 
15 000 euroa.

8. Hallituksen voitonjakoehdotus
konsernin tilikauden voitto on 283 481,87 euroa. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikau-
den voitosta 242 716,38 euroa jaetaan osinkona 40 000 euroa 
ja loppuosa voitosta jätetään omaan pääomaan. Hallituksen 
näkemyksen mukaan ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön 
maksuvalmiutta.

Helsingissä huhtikuun 7. päivänä 2010

Juhani Wiio   Anne Haggrén
hallituksen puheenjohtaja

Antero Honkasalo   Ilkka Puro 

Nina Routti-Hietala   Salla Vainio

Jouko Kinnunen
toimitusjohtaja
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konsernin tuloslaskelma, €
1.1.–31.12.2009

Liikevaihto 5 866 282,64

materiaalit ja palvelut –2 192 076,62

Henkilöstökulut –2 521 197,54

Poistot ja arvonalennukset –101 563,67

liiketoiminnan muut kulut –696 374,16

–5 511 211,99

Liikevoitto 355 070,65

rahoitustuotot ja –kulut 448,17

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 355 518,82

tuloverot –72 036,95

Tilikauden voitto 283 481,87

konsernitase, €
VASTAAVAA 31.12.2009

Pysyvät vastaavat

aineelliset hyödykkeet

koneet ja kalusto 40 855,26

muut aineelliset hyödykkeet 10 615,10

Pysyvät vastavat yhteensä 51 470,36

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

keskeneräiset työt 13 198,00

lyhytaikaiset saamiset

myyntisaamiset 2 187 484,13

siirtosaamiset 364 319,63

rahat ja pankkisaamiset 532 660,19

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 097 661,95

VASTAAVAA  YHTEENSÄ 3 149 132,31

VASTATTAVAA 31.12.2009

Oma pääoma

osakepääoma 912 055,20

Ylikurssirahasto 214 149,38

kertyneet voittovarat 214 488,39

tilikauden voitto 283 481,87

Oma pääoma yhteensä 1 624 174,84

Vieras pääoma

lyhytaikainen vieras pääoma

saadut ennakot 322 800,00

ostovelat 294 006,39

muut lyhytaikaiset velat 295 266,87

siirtovelat 612 884,21

Vieras pääoma yhteensä 1 524 957,47

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 149 132,31

tilinPÄÄtÖs 
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motiva oy:n tuloslaskelma
1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

Liikevaihto 5 530 749,77 5 133 308,75

materiaalit  ja palvelut –2 057 961,78 –2 330 839,51

Henkilöstökulut –2 393 807,18 –2 040 216,26

Poistot ja arvonalennukset –101 563,67 –13 931,03   

liiketoiminnan muut kulut –677 434,99 –701 991,95

–5 230 767,62 –5 086 978,75

Liikevoitto/-tappio  299 982,15 46 330,00

rahoitustuotot ja -kulut 448,17 26 315,85

Voitto/tappio ennen 
tilinpäätössiirtoja ja veroja 300 430,32 72 645,85

tuloverot –57 713,94 0,00

Tilikauden voitto/tappio 242 716,38 72 645,85

VASTATTAVAA 31.12.2009 31.12.2008

Oma pääoma

osakepääoma 912 055,20 912 055,20

Ylikurssirahasto 214 149,38 214 149,38

kertyneet voittovarat 214 488,39 171 842,54

tilikauden voitto/tappio 242 716,38 72 645,85

Oma pääoma yhteensä 1 583 409,35 1 370 692,97

Vieras pääoma

lyhytaikainen vieras pääoma

saadut ennakot 320 018,00   139 163,00

ostovelat 276 836,27 317 641,89

muut lyhytaikaiset velat 276 143,45   189 639,96

siirtovelat 591 749,69 714 426,23

Vieras pääoma yhteensä 1 464 747,41 1 360 871,08

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 3 048 156,76 2 731 564,05

motiva oy:n tase
VASTAAVAA 31.12.2009 31.12.2008

Pysyvät vastaavat

aineelliset hyödykkeet

koneet ja kalusto 40 855,26 33 487,19

muut aineelliset hyödykkeet 10 615,10 13 397,79

51 470,36 46 884,98

osakkeet ja osuudet

tytäryhtiöosakkeet 10 000,00 10 000,00

osakkeet 
omistusyhteysyrityksissä 0,00 85 415,02

10 000,00 95 415,02

Pysyvät vastaavat yhteensä 61 470,36 142 300,00  

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

keskeneräiset työt 13 198,00 33 201,00

lyhytaikaiset saamiset

lainasaamiset 30 000,00 0,00

myyntisaamiset 2 127 414,15 1 234 872,34

siirtosaamiset 340 433,75 740 077,81

rahat ja pankkisaamiset 475 640,50 581 112,90

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 986 686,40 2 589 264,05

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 048 156,76 2 731 564,05
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tilinPÄÄtÖksen liitetieDot 1.1.–31.12.2009

konsernitilinpäätös
konsernitilinpäätös on laadittu motiva oy:n sekä motiva oy:n 
kokonaan omistaman tytäryhtiön motiva services oy:n tilinpää-
tösten yhdistelmänä ottaen huomioon keskinäisten saamisten ja 
velkojen sekä keskinäisten liiketoimien eliminoinnit. 

tytäryhtiö motiva services oy rekisteröitiin kaupparekisteriin 
02.01.2009, joten 2009 tilikausi oli ensimmäinen konsernimuo-
dossa toimintaa harjoitettu tilikausi, eikä vertailulukuja konsernin 
osalta ole esitetty tämän takia.

Jaksotusperiaatteet ja menetelmät 
Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu 
tuotoksi valmistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaati-
miksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden aloittamis- ja lopet-
tamisajankohdat ajoittuvat eri tilikausille. Pitkäaikaishankkeiden val-
mistusaste on määritelty hankkeen toteutuneen työajan suhteessa 
hankkeelle budjetoituun kokonaistyöaikaan.

liikevaihdon erittely

Valmistusasteen mukainen liikevaihto 1 224 482

muu liikevaihto 4 306 267

liikevaihto yhteensä 5 530 749

Pitkäaikaishankkeiden budjetoidut tuotot yhteensä 2 363 060

kirjattu tuotoksi valmistusasteen mukaan 1 065 312

Tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä  31.12.2009 1 297 748

liikevaihto markkina-alueittain
1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

Konserni

kotimaan myynti 5 265 605,06

Vienti eu-maihin 190 583,06 

Vienti eu:n ulkopuolelle 410 094,52

5 866 282,64

Emoyhtiö

kotimaan myynti 4 949 405,82 3 918 304,21

Vienti eu-maihin 181 873,06 587 659,14

Vienti eu:n ulkopuolelle 399 470,89 627 345,40

5 530 749,77 5 133 308,75

materiaalit ja palvelut
1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

Konserni

materiaaliostot 3 655,06

matkakulut 130 608,47

muut muuttuvat kulut 0,00

ulkopuoliset palvelut 2 037 810,09

Varaston muutos 20 003,00

2 192 076,62

Emoyhtiö

materiaaliostot 3 347,79 3 525,97

matkakulut 125 421,54 194 096,36

muut muuttuvat kulut 0,00 1 040,00

ulkopuoliset palvelut 1 909 189,45 2 105 618,18

Varaston muutos 20 003,00 26 559,00

2 057 961,78 2 330 839,51
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Henkilöstökulut
1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

Konserni

Hallituksen jäsenten ja 
toimitusjohtajan  rahapalkat ja palkkiot 242 978,63 

muut palkat ja palkkiot 1 837 251,59

2 080 230,22

eläkekulut 370 394,06

muut henkilösivukulut 70 573,26

2 521 197,54

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 36

Emoyhtiö

Hallituksen jäsenten ja 
toimitusjohtajan  rahapalkat ja palkkiot 207 755,56 196 221,16

muut palkat ja palkkiot 1 766 343,62 1 487 482,50

1 974 099,18 1 683 703,66

eläkekulut 352 756,90 288 391,79

muut henkilösivukulut 66 951,10 68 120,81

2 393 807,18 2 040 216,26

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 34 31

Yhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa elä-
kevakuutusyhtiössä. eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut 
perustuvat laskelmaan tilivuodelta. eläkemenot on kirjattu kuluiksi 
kertymisvuonna.

emoyhtiö on ottanut toimitusjohtajalle eläkevakuutuksen, jossa 
eläkeikä on 60 vuotta.

Poistot
1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

Emoyhtiö

suunnitelman mukaiset poistot

koneista ja kalustosta  9 615,96 8 072,44

muista aineellisista hyödykkeistä 6 532,69 5 858,59

arvonalennukset sijoitusomaisuudesta 85 415,02 0,00

101 563,67 13 931,03

suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödyk-
keiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäi-
sestä hankintahinnasta. 

suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
atk-laitteet 3 v. konttorikoneet 5 v.

atk-ohjelmat 3 v. konttorikalusto 10 v.

Peruskorjausmenot 3 v.

liiketoiminnan muut kulut
1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

Konserni

Vuokrat 300 237,38

atk- ja muut ulkopuoliset palvelut 128 276,67

muut kulut 267 860,11

696 374,16

Emoyhtiö

Vuokrat 293 502,77 252 289,28

atk- ja muut ulkopuoliset palvelut 122 984,87 178 714,86

muut kulut 260 947,35  270 987,81

677 434,99 701 991,95
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rahoitustuotot ja -kulut
1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

Emoyhtiö

korkotuotot 1 270,13 26 769,52

korkokulut –85,54 –44,68

muut rahoituksen kulut –736,42 –408,99

448,17 26 315,85

Pysyvät vastaavat
31.12.2009 31.12.2008

Emoyhtiö

Aineelliset hyödykkeet

koneet ja kalusto

Hankintameno 01.01. 150 221,41  141 882,13

lisäykset 01.01-31.12.  16 984,03      8 339,28

Vähennykset –0,00 –0,00

Hankintameno 31.12. 167 205,44  150 221,41

kertyneet sumupoistot 31.12. –126 350,18 –116 734,22

Kirjanpitoarvo 31.12. 40 855,26 33 487,19

kirjanpitoarvosta 31.12. koneiden ja 
laitteiden osuus 4 142,57 3 120,94

Muut aineelliset hyödykkeet

atk-ohjelmat ja perusparannusmenot

Hankintameno 01.01. 123 381,19  110 561,12

lisäykset 01.01-31.12. 3 750,00 12 820,07

Hankintameno 31.12. 127 131,19  123 381,19

kertyneet sumupoistot 31.12. –116 516,09 – 109 983,40

Kirjanpitoarvo 31.12. 10 615,10      13 397,79

osakkeet ja osuudet
31.12.2009 31.12.2008

Emoyhtiö

tytäryhtiöosakkeet

motiva services oy. 100 % 10 000,00 10 000,00

osakkeet omistusyhteysyrityksissä

stC simulator training oy,  
246 kpl, omistusosuus 16 % 0,00 85 415,02

stC  simulator training oy on asetettu konkurssiin 7.8.2009 ja 
osakkeiden arvo on kirjattu tilikaudella kuluksi arvonalennuksena 
tuloslaskelman poistojen ryhmässä.

siirtosaamisten olennaiset erät
31.12.2009 31.12.2008

Konserni

osatuloutukseen perustuvat 
siirtosaamiset 347 826,00

muut siirtosaamiset 16 493,63

364 319,63

Emoyhtiö

osatuloutukseen perustuvat 
siirtosaamiset 324 405,00 721 422,00

muut siirtosaamiset 16 028,75   18 655,81

340 433,75 740 077,81

siirtovelkojen olennaiset erät
31.12.2009 31.12.2008

Konserni

osatuloutukseen perustuvat

siirtovelat 100 980,00

muut siirtovelat 511 904,21

612 884,21

Emoyhtiö

osatuloutukseen perustuvat

siirtovelat 98 495,00 400 920,00

muut siirtovelat 493 254,69 313 506,23

591 749,69 714 426,23
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oma pääoma
31.12.2009 31.12.2008

Konserni

osakepääoma 912 055,20

Ylikurssirahasto 214 149,38

kertyneet voittovarat 244 488,39  

osingonjako –30 000,00

tilikauden voitto/tappio 283 481,87

1 624 174,84

omasta pääomasta  
jakokelpoisia varoja 497 970,26

Emoyhtiö

osakepääoma 912 055,20 912 055,20

Ylikurssirahasto 214 149,38 214 149,38

kertyneet voittovarat 244 488,39  191 842,54

osingonjako –30 000,00 –20 000,00

tilikauden voitto/tappio 242 716,38 72 645,85

1 583 409,35 1 370 692,97

omasta pääomasta  
jakokelpoisia varoja 457 204,77 244 488,39

Vastuusitoumukset
31.12.2009 31.12.2008

Konserni

leasing- ja vuokravastuut

seuraavalla tilikaudella maksettavat 204 993,44

myöhemmin maksettavat 59 451,49

Yhteensä 264 384,93

Emoyhtiö

leasing- ja vuokravastuut

seuraavalla tilikaudella maksettavat 202 986,50 280 792,26

myöhemmin maksettavat   59 451,49   92 331,98

Yhteensä 262 437,99 373 124,24

osingonjakoehdotus:
Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön tilikauden voitosta 242 716,38 
euroa jaetaan osinkona 40 000 euroa ja loppuosa voitosta siirre-
tään edellisten tilikausien voitot/tappiot-tilille.

Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu osingonjako ei vaa-
ranna yhtiön maksuvalmiutta.

Helsingissä,  huhtikuun  7. päivänä  2010

Juhani Wiio   Anne Haggrén
hallituksen puheenjohtaja

Antero Honkasalo   Ilkka Puro 

Nina Routti-Hietala   Salla Vainio

Jouko Kinnunen
toimitusjohtaja

tilintarkastusmerkintÄ
suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 19.4.2010

tuokko tilintarkastus oy
Timo Tuokko, KHT
Vastuunalainen tilintarkastaja
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tilintarkastuskertomus 
motiva oy:n yhtiökokoukselle 

olemme tarkastaneet motiva oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja 
hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2009. tilinpäätös sisältää sekä emo-
yhtiön että konsernin taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja 
siitä, että se antaaa oikeat ja riittävät tiedot suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määrä-
ysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon val-
vonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, 
että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla 
tavalla järjestetty. 

tilintarkastajan velvollisuudet 
tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus suomessa nouda-
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella 
antaa lausunto tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä. Hyvä 
tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden nou-
dattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, 
että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ei ole 
olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjoh-
taja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. 

tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen luku-
jen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. toimenpiteiden valinta 
perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilin-
päätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennai-
nen virheellisyys. tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa 

arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää 
sisäistä valvontaa. lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen yleistä esittä-
mistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpää-
töksen laadinnassa soveltamia arvioita. 

tilintarkastus on toteutettu suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. käsityksemme mukaan olemme 
suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkas-
tustoimenpiteitä lausuntoamme varten. 

lausunto 
lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa suomessa voi-
massa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä 
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

muut tilintarkastajan lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen 
osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puol-
lamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimi-
tusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 19.4.2010

tuokko tilintarkastus oy
Timo Tuokko, KHT
Vastuunalainen tilintarkastaja




