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LISTAAMATTOMAT KAUPALLISET YHTIÖT

Motiva Oy

VALTION OMISTUSOSUUS 

OMISTUKSEN STR ATEGINEN INTRESSI
Strategisena intressinä on varmistaa puolueetto-
mat asiantuntijapalvelut energiatehokkuuden,  
uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden 
edistämisessä

HALLITUS 28.3 .2017
Salla Vainio (pj), Anja Kahri, Petteri Kuuva,  
Jarmo Muurman, Jukka Ohtola

TOIMITUSJOHTAJA
Hille Hyytiä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja 
materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva 
tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kulutta-
jille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat 
tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valin-
toja. Resurssitehokkuus tarkoittaa energian, materiaalien, 
veden ja uusiutuvan energian käyttöä tehokkaasti niin, että 
ne tuottavat mahdollisimman suurta lisäarvoa ja hyvin-
vointia kestävästi ottaen huomioon ympäristön, talouden 
ja sosiaaliset näkökulmat.

Motivan toimitusjohtaja vaihtui lokakuussa 2016 kun 
toimitusjohtaja Hille Hyytiä aloitti toimitusjohtajan 
tehtävässä.

TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2016

Motiva-konsernin liikevaihto laski noin 21 prosenttia tili-
kauden 2016 aikana päätyen 6,5 (8,2) miljoonaa euroon. 
Liikevaihdon laskun taustalla oli edellisvuotta pienemmät 
asiakastilaukset niin valtion kuin markkinaehtoisenkin työn 
tilaajien taholta. Toiminnan sopeuttamisesta huolimatta 
liikevoitto painui -0,2 (0,2) tappiolle. Tappiollisesta tulok-

sesta huolimatta yhtiön tase säilyi vahvana. Konsernin 
omavaraisuusaste oli 54,1 (56,3) prosenttia. Yhtiö ei maksa 
osinkoja päättyneeltä tilikaudelta.

YRITYSVASTUU MOTIVASSA

Yhteiskunta- ja yritysvastuu ovat olennainen osa Motivan 
tuottamia palveluja. Strategiansa mukaisesti Motiva johtaa 
ja kehittää yritystoimintaansa vastuullisesti edistääkseen 
kestävää kehitystä. Yritysvastuu on Motivan liiketoimin-
nassa merkityksellistä myös sen asiakkaiden tavoittei-
den kannalta, sillä sen toiminta tähtää ympäristöhaittojen 
vähentämiseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen.

Energia- ja materiaalitehokkuus ovat keskeisiä keinoja 
hillitä ilmastonmuutosta kansantaloudessa, yrityksissä ja 
kotitalouksissa. Energia- ja materiaalitehokkuuden merki-
tys kasvaa ympäristönsuojelussa, luonnonvarojen säästä-
misessä ja yritysten kilpailutekijöinä jatkuvasti. Motivalla 
on keskeinen rooli yhteiskunnan resurssitehokkuuden ja 
sen myötä yritysten kilpailukyvyn parantamisessa.

  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 6,5 8,2

Liikevoitto M€ -0,2 0,2

Liikevoittoprosentti % -2,8 2,3

Taseen loppusumma M€ 3,6 4,3

Omavaraisuusaste % 54,1 56,3

Nettovelkaantumisaste % -84,2 -47,4

Oman pääoman tuotto % -9,1 6,3

Sijoitetun pääoman tuotto % -7,9 8,9

Henkilöstö yhteensä 31.12. 67 74

Henkilöstö Suomessa 31.12. 67 74

Osinkosumma M€ 0 0,3

Valtion saama osinko M€ 0 0,3

Investoinnit M€ 0,008 0,06

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 6/0 5/1

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 2/3 2/3
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