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LISTAAMATTOMAT KAUPALLISET YHTIÖT

Tapio Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

OMISTUKSEN STR ATEGINEN INTRESSI
Varmistaa metsätalouden käyttöön suomalaisiin 
olosuhteisiin sopivaa ja hyvänlaatuista metsä-
puiden siemenaineistoa, niin että pitkän ajan 
huoltovarmuus huomioidaan

HALLITUS 30.3 .2017
Anne Ilola (pj), Tuula-Riitta Markkanen,  
Matti Mäkelä, Timo Piekkari, Marja Pokela

TOIMITUSJOHTAJA
Panu Kallio 2.5.2016 alkaen

Tapio-konserniin kuuluu valtiolle asiantuntijapalve-
luita tuottavan emoyhtiön lisäksi Metsäkustannus Oy 
sekä Tapio Silva Oy, jonka liiketoimintakokonaisuuteen 
kuuluu asiantuntijapalveluiden lisäksi siementuotan-
toliiketoiminta. Tapio Oy:n suurin asiakas on maa- ja 
metsätalousministeriö.

KANNATTAVA KASVU PÄIVITETYN 
STRATEGIAN YTIMESSÄ

Vuosi 2016 oli konsernin toinen toimintavuosi osakeyhtiönä. 
Vuotta leimasi edellisvuoden tavoin palveluiden tuotteista-
minen ja digitalisoiminen. Yhtiö päivitti strategiansa, joka 
tavoittelee kannattavaa kasvua sekä yhä yhtenäisempää 
Tapio-konsernia. Konsernisynergioiden hyödyntämiseen 
panostettiin, mutta työ jatkuu myös tulevaisuudessa. Yhtiö 
luopui osakkuusyhtiö Pohjan-Taimen omistuksesta, mikä 
osaltaan auttoi liiketoiminnan fokusoimisessa. Emoyhtiö 
tuottaa konsultointipalveluita pääasiassa maa- ja metsä-
talousministeriölle in-house yhtiönä. Konsultoinnin osuus 
koko konsernin liikevaihdosta oli 22 %. Merkittävimmän 
osan liikevaihdosta muodosti Media-liiketoiminta, jonka 
osuus oli 43 %. 

Kilpailutilanne säilyi edelleen tiukkana ja yhtiön liikevaihto 
laski hieman edellisen vuoden tasosta. Kannattavuutta pai-
noi liiketoiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kerta-
luontoiset erät sekä osakkuusyhtiön myyntiin liittynyt alas-
kirjaus. Operatiivinen tulos oli positiivinen. Jatkossa Tapion 
kohdalla korostuukin kannattavan kasvun hakemisen lisäksi 
konsernisynergioiden hyödyntäminen ja kustannustehok-
kuuden ja kilpailukyvyn parantaminen entisestään.

KESTÄVÄSTÄ METSÄNKÄYTÖSTÄ JA -HOIDOSTA 
KASVUA 

Yhtiö tuottaa ratkaisuja kestävän metsäbiotalouden var-
mistamiseksi. Tapion liiketoiminta perustuukin biotalou-
den ja metsien kestävän ja vastuullisen käytön tuomille 
liiketoimintamahdollisuuksille sekä kestävien ratkaisujen 
löytämiselle asiakkaalle. Uudet energia- ja ilmastota-
voitteet tulevat lisäämään puun käyttöä. Tarve varmistaa 
metsien kestävä käyttö ja hoito korostunevat siten tule-
vaisuudessa. Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön 
osaaminen ja hyvinvointi luonnollisesti korostuvat kilpai-
lukyvyn varmistamisen avaintekijöinä. 
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  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 9,0 9,1

Liikevoitto M€ -0,4 0,1

Liikevoittoprosentti % -4,5 0,6

Taseen loppusumma M€ 14,7 15,4

Omavaraisuusaste % 62 63

Nettovelkaantumisaste % -39,8 -54,7

Oman pääoman tuotto % -4,9 0,1

Sijoitetun pääoman tuotto % -3,9 1,6

Henkilöstö yhteensä 31.12. 56 54

Henkilöstö Suomessa 31.12. 56 54

Osinkosumma M€ 0 0,01

Valtion saama osinko M€ 0 0,01

Investoinnit M€ 0,3 1,1

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 3/3 3/3

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 3/1 3/1




