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Bittium vuonna 2016

Taloudellinen kehitys
Bittiumin vuoden 2016 liikevaihto kasvoi 
13,0 prosenttia edellisvuodesta 64,2 mil-
joonaan euroon (liikevaihto 56,8 miljoonaa 
euroa vuonna 2015). 

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liike-
vaihdosta oli 11,9 miljoonaa euroa (13,1 
miljoonaa euroa vuonna 2015), joka syn-
tyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tar-
koitetun järjestelmän tuotetoimituksista, 
Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelimien 
ja niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen 
toimituksista, muiden viranomaiskäyttöön 
tarkoitettujen tuotteiden toimituksista sekä 
biosignaalien mittaamiseen ja monitoroin-
tiin tarkoitettujen tuotteiden toimituksis-
ta. Tuotepohjaisen liikevaihdon aleneminen 
johtui lähinnä vertailukaudella yhdysvalta-
laiselle asiakkaalle käynnissä olleen erikois-
terminaalituoteprojektin tuotetoimitusten 
päättymisestä. 

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdos-
ta oli 51,8 miljoonaa euroa (43,4 miljoonaa 
euroa vuonna 2015). Langattoman tieto-
liikenteen verkkolaitemarkkinoille suun-
tautuvan palveluliiketoiminnan kysynnän 
laskusta huolimatta palveluliiketoiminnan 
liikevaihto kasvoi erikoisterminaalituottei-
siin liittyvien kehityspalveluiden lisäänty-
neen kysynnän ansiosta.

Liiketulos oli 2,5 miljoonaa euroa (2,3 mil-
joonaa euroa vuonna 2015).

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,7 miljoonaa 
euroa (2,1 miljoonaa euroa vuonna 2015, 
sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toi-
minnot). Nettokassavirta oli -27,9 miljoonaa 
euroa, sisältäen huhtikuussa maksetun 

osingonjaon, investoinnit uuteen raken-
teilla olevaan Oulun toimitilaan ja marras-
kuussa toteutetun yrityshankinnan (79,5 
miljoonaa euroa vuonna 2015, sisältäen 
Automotive-liiketoiminnan myyntiin sekä 
peruutettuun jakautumisprosessiin liitty-
vät kassavirrat sekä suoritettuun vapaaeh-
toiseen omien osakkeiden lunastamiseen 
liittyvät kassavirrat). Omavaraisuusaste oli 
87,0 prosenttia (90,5 prosenttia 31.12.2015) 
ja nettovelkaantumisaste -70,3 prosenttia 
(-88,2 prosenttia 31.12.2015).

Tärkeimmät 
tapahtumat

Muutokset yhtiön johdossa ja 
organisaatiorakenteessa

Bittium ilmoitti 27.4.2016 seuraavista nimi-
tyksistä yrityksen johdossa:

DI Sami Kotkajuuri (s. 1967) nimitettiin Bit-
tium Oyj:n liiketoiminnan kehittämises-
tä vastaavaksi johtajaksi 1.5.2016 alkaen. 
Kotkajuuri oli ollut Bittiumin palveluksessa 
vuodesta 2009. Viimeisimpänä hän vastasi 
IoT (Internet of Things) Solutions -tuote- ja 
palvelualueesta, jossa tarjonta koostuu tuo-
tekehityspalveluista ja räätälöidyistä rat-
kaisuista yrityksille, jotka tarvitsevat langa-
tonta yhteyttä laitteisiinsa. Kotkajuuri jatkoi 
yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toi-
mitusjohtaja Hannu Huttuselle. 

DI Klaus Mäntysaari (s. 1966) nimitettiin 
Connectivity Solutions -tuote- ja palve-
lualueen johtajaksi 1.5.2016 alkaen. Mänty- 
saari on ollut Bittiumin palveluksessa vuo-
desta 2004, viimeisimpänä langattoman 

tietoliikenteen markkinoille suunnittelu- ja 
kehityspalveluita tarjoavan Telecom-tuote- 
ja palvelualueesta vastaavana johtajana. 
Hän jatkoi yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja 
raportoi toimitusjohtaja Hannu Huttuselle.

Bittiumin hallitus päätti 24.11. muutoksista 
yhtiön organisaatiorakenteessa ja johtoryh-
mässä tukeakseen yhtiön samana päivänä 
julkistettua päivitettyä strategiaa. Strategi-
ansa mukaan Bittiumin liiketoiminta kes-
kittyy kolmeen tuote- ja palvelualueeseen, 
jotka ovat Defense & Security, Connectivity 
Solutions ja Medical Technologies.

Defense & Security -tuote- ja palvelualueen 
johtajaksi nimitettiin DI Jari Sankala. San-
kala on ollut yhtiön palveluksessa vuodes-
ta 2011 ja siirtyy liiketoiminnan vetäjäksi 
myyntijohtajan tehtävistä. Bittiumin uudes-
sa organisaatiorakenteessa myynti orga-
nisoitiin suoraan tuote- ja palvelualueiden 
alle. Connectivity Solutions -tuote- ja pal-
velualueen johtajana jatkoi DI Klaus Män-
tysaari, joka on ollut yhtiön palveluksessa 
vuodesta 2004. Uuden Medical Technolo-
gies -tuote- ja palvelualueen vetäjäksi ni-
mitettiin DI Arto Pietilä. Pietilä on ollut yh-
tiön palveluksessa vuodesta 2001, muun 
muassa Operations-toimintojen johtajana 
sekä sopimustuotekehityksen ja langatto-
mien tietoliikenneratkaisujen vetäjänä. En-
nen Bittiumia Pietilä toimi Polar Electro Oy:n 
toimitusjohtajana.

Bittiumin liiketoiminnan kehittämisestä 
vastaava johtaja Sami Kotkajuuri päätti siir-
tyä uusiin haasteisiin ja irtisanoutui yhtiön 
palveluksesta. Kotkajuuri jatkoi Bittiumilla 
vuoden 2016 loppuun saakka. 
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1.12.2016 alkaen Bittiumin johtoryhmään 
kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjoh-
taja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), ta-
lousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja 
Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja 
Karoliina Fyrstén, tuote- ja palvelualueiden 
johtajat Jari Sankala, Klaus Mäntysaari ja 
Arto Pietilä sekä engineering-toiminnoista 
vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.

Maksettu osakeanti 2016

Bittium Oyj:n hallitus päätti 22.3.2016 suun-
natusta maksuttomasta osakeannista yh-
tiön osakepalkkioiden maksamista varten 
yhtiön avainhenkilöille. Osakeannissa an-
nettiin osakepalkkioon oikeutetuille avain-
henkilöille vastikkeetta enintään 58 000 
kappaletta yhtiön uusia osakkeita palk-
kio-osakkeita koskevien ehtojen mukaises-
ti. Osakeannissa palkkionsaajina oli yhdek-
sän yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa 
henkilöä. Osakeannissa tarjotuista enin-
tään 58 000 osakkeesta merkittiin 37 500 
osaketta. Annetut 37 500 osaketta rekiste-
röitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkei-
den saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja 
otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 
Helsingin pörssilistalla 29.3.2016. Uusien 
osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Bittium 
Oyj:n osakemäärä oli 35 693 166 osaketta.

Optiot

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjel-
maan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla 
merkittiin 1.12.2015–31.3.2016 välisenä aika-
na yhteensä 55 498 uutta osaketta. Merkin-
tähinta, 30 523,90 euroa, kirjattiin yhtiön 
vapaan oman pääoman rahastoon. Osake-
merkintöjä vastaavat osakemäärän lisäyk-
set merkittiin kaupparekisteriin 10.2.2016 ja 
14.4.2016. Uudet osakkeet tuottivat omista-
jilleen osakkeenomistajan oikeudet rekiste-
röintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet 
osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi 
Nasdaq Helsingissä 11.2.2016 ja 15.4.2016 
Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäeri-
nä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeu-
della 2008C päättyi 31.3.2016. 

Merkittävän asiakasyhteistyön
loppuminen

5.10.2016 Bittium kertoi saaneensa tiedon 
merkittävän asiakasyhteistyön supistumi-
sesta erään kansainvälisen tietoliikenteen 
verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 
kuluessa. Saadun tiedon mukaan, mikä-
li asiakkaan suunnitellut toimenpiteet to-
teutuvat täysimääräisinä, toimenpiteillä voi 
olla negatiivinen vaikutus Bittiumin vuoden 
2017 liikevaihtoon ja liiketulokseen. Yhteis-
työn supistumisella ei ollut vaikutuksia jul-
kistettuihin Bittiumin vuoden 2016 näky-
miin. 

Yrityshankinta

Bittium hankki omistukseensa terveyden-
huollon teknologiaan erikoistuneet yhtiöt 
Mega Elektroniikka Oy:n ja MegaKoto Oy:n 
marraskuussa 2016. Mega Elektroniikka 
hankittiin ostamalla 100 prosenttia Remega 
Oy:n osakekannasta. Mega Elektroniikka Oy 
oli Remega Oy:n täysin omistama tytäryh-
tiö. Mega Elektroniikka Oy omisti 28,2 pro-
senttia terveydenhuollon palveluntarjon-
taan erikoistuneesta MegaKoto Oy:stä ja oli 
tehnyt sitovat kaupat hankkiakseen omis-
tukseensa 100 prosenttia MegaKoto Oy:n 
osakekannasta. MegaKoto Oy:n osakkeita 
koskevat kaupat toteutettiin suunnitellusti.

Mega Elektroniikka Oy (nyt: Bittium Biosig-
nals Oy) on vuonna 1983 perustettu suoma-
lainen yritys, joka on ISO 13485 -sertifioitu 
lääkintälaitevalmistaja. Yhtiö on erikoistu-
nut biosignaalien mittaamiseen kardiolo-
gian, neurologian, kuntoutuksen, työter-
veyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. 
MegaKoto Oy (nyt: Bittium Medanalytics Oy) 
tarjoaa sydämen rytmihäiriöiden kokonais-
valtaista seurantapalvelua asiakkailleen, 
joita ovat terveyskeskukset sekä terveys-
palveluita tarjoavat yritykset ja sairaalat.

Remega-konsernin ja MegaKoto Oy:n vuo-
den 2015 pro forma -liikevaihto oli yhteen-
sä noin 3,1 miljoonaa euroa ja pro forma 
-liikevoitto noin 0,2 miljoonaa euroa. Alus-
tavien ja tilintarkastamattomien laskelmi-
en mukaan hankittujen yhtiöiden vuoden 
2016 tammi–lokakuun pro forma -liikevaih-

to oli noin 3,0 miljoonaa euroa ja pro forma 
-liikevoitto noin 0,4 miljoonaa euroa. Liike-
vaihto tammi-lokakuussa 2016 kasvoi 58 
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vas-
taavaan ajanjaksoon. Yhtiöiden palveluk-
sessa oli 28 työntekijää ja niiden toimipiste 
sijaitsee Kuopiossa.

Osakekauppana toteutetun yritysoston ve-
laton käteiskauppahinta oli 8,0 miljoonaa 
euroa, pitäen sisällään MegaKoto Oy:n osak-
keita koskevan kauppahinnan, jota oikaistiin 
ostettujen yhtiöiden hankintahetken kassa-
varoihin, velkoihin ja käyttöpääomaan pe-
rustuvalla summalla. Edellä mainitun kaup-
pahinnan lisäksi Bittium tulee maksamaan 
myyjille lisäkauppahintana enintään 1,0 mil-
joonaa euroa sillä edellytyksellä, että han-
kittu liiketoiminta saavuttaa tietyt taloudel-
liset tavoitteet 1.1.2017–31.12.2018 välisenä 
aikana. Mahdollinen lisäkauppahinta mak-
setaan käteisellä tavoitteiden toteuduttua. 
Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Bit-
tiumin taseeseen, tulokseen tai taloudelli-
seen asemaan, eikä se vaikuttanut yhtiön 
3.11.2016 päivätyssä tammi-syyskuun 2016 
osavuosikatsauksessa julkistamiin vuotta 
2016 koskeviin taloudellisiin näkymiin. Re-
mega-konserni ja MegaKoto Oy on rapor-
toitu osana Bittium Oyj:tä hankintahetkes-
tä lukien.

Kaupan myötä Bittiumin omistukseen siir-
tyivät sydämen etämonitorointiin keskit-
tynyt Faros-tuoteperhe, aivojen sähköi-
sen toiminnan mittaamiseen keskittynyt 
NeurOne-tuote, BrainStatus kertakäyttöi-
nen pika-analyysipanta muun muassa epi-
lepsian ja aivohalvauksen tunnistamiseen 
ja ensihoitoon sekä muita terveydenhuollon 
teknologiatuotteita. Faros-laitteilla on EU:n 
lääkintälaitedirektiivin mukainen CE Class 
IIa -hyväksyntä ja Yhdysvalloissa FDA-hy-
väksyntä. Megakoto Oy on Valviran hyväk-
symä yksityinen terveydenhuollon palve-
luiden tuottaja, jonka sydämen seurantaan 
tehtyä Kardiolog.fi-palvelua käyttää yli 70 
suomalaista terveyskeskusta ja yksityistä 
lääkäriasemaa.

Bittiumilla on yli 30 vuoden kokemus lan-
gattomassa radioteknologiassa ja tänään 
tehty kauppa laajentaa yhtiön teknologia-
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osaamista terveydenhuollon teknologiaan, 
jossa ollaan yhä enenevässä määrin siirty-
mässä kohti langattomia ratkaisuja potilai-
den monitoroinnissa. Mega Elektroniikan ja 
MegaKoton tuotteet ja palvelut sekä vahva 
osaaminen biosignaalien mittausteknolo-
giasta vahvistaa Bittiumin tarjontaa näillä 
markkinoilla. Kaupan myötä yhtiö voi tarjota 
terveydenhuollon markkinoille maailman-
laajuisesti johtavia edistyksellisiä ratkaisuja 
potilaiden hoitoon niin sairaalaympäristös-
sä kuin kotihoidossakin.

Tarkoitus
Bittiumin tarkoitus on luoda ensiluokkai-
sia innovaatioita ja luotettavia ja turvallisia 
viestintä- ja liitettävyysratkaisuja käyttäen 
syvällistä osaamistaan.

Visio
Bittiumin visio on tulla maailmanlaajuisek-
si turvallisten ja luotettavien viestintä- ja lii-
tettävyysratkaisujen toimittajaksi niin ihmi-
sille kuin asioillekin.

Strategiset linjaukset
Bittium Oyj päivitti 24.11.2016 strategiaansa 
vahvistaakseen asemaansa kansainvälisil-
lä markkinoilla ja kiihdyttääkseen kasvua. 
Yhtiö suunnittelee tekevänsä merkittäviä 
investointeja tulevaisuuteen lisäämällä 
huomattavasti tuotekehitysinvestointe-
ja omiin tuotteisiin ja ratkaisuihin vuonna 
2017. Investoinnit tulevat tuottamaan pit-
källä ajanjaksolla puolustus- ja viranomais-
markkinoiden luonteen mukaisesti, joten 
yhtiö suunnittelee aktivoivansa tuotekehi-
tyskulut valtaosiltaan taseeseen. Yhtiöllä 
on vahva tase- ja rahoitusasema.

Bittium päätti muodostaa uuden tuote- ja 
palvelualueen terveydenhuollon teknolo-
gian ympärille. Yhdistämällä terveyden-
huollon teknologiat sekä Bittiumin pitkän 
kokemuksen ja osaamisen langattomassa 
teknologiassa sekä tietoturvateknologiassa 
Bittiumilla on erinomaiset edellytykset pal-
vella asiakkaita terveydenhuollon sektorilla 
tarjoamalla heille uudenlaisia tuotteita ja 
palveluita. Ensimmäisenä askeleena ter-

veydenhuollon teknologiaosaamisen kar-
tuttamiseksi Bittium hankki 10.11.2016 omis-
tukseensa biosignaalien mittaamiseen ja 
monitorointiin erikoistuneen yhtiön Mega 
Elektroniikka Oy:n.

Bittium jatkaa epäorgaanisten kasvumah-
dollisuuksien tutkimista kaikilla tuote- ja 
palvelualueilla ja on valmis investoimaan 
yritysostoihin, jotka tukevat yhtiön kas-
vustrategiaa.

Päivitetyn strategiansa mukaisesti yhtiön 
liiketoiminta jaettiin 1.12.2016 lähtien kol-
meen tuote- ja palvelualueeseen: Defense 
& Security, Connectivity Solutions ja Medi-
cal Technologies.

Defense & Security
Defense & Security -tuote- ja palvelualueel-
la Bittium tarjoaa maailmanlaajuisesti joh-
tavia tuotteita ja palveluita asiakkailleen 
puolustus-, turvallisuus- ja viranomais-
markkinoilla. Bittium aikoo kasvattaa mer-
kittävästi investointeja erilaisten viran-
omais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä 
tukevien ohjelmistojen tuotekehityksessä 
sekä laajentaa puolustusteollisuuden tuo-
tevalikoimaansa taktisessa viestinnässä. 
Liikevaihdon kasvua haetaan keskeisesti 
omista tuotteista ja tuotealustoista, joita 
Bittium tarjoaa kansainvälisille puolustus- 
ja viranomaismarkkinoille.

Bittiumin kilpailukyky näillä markkinoil-
la perustuu luotettavuuteen, tuotteiden ja 
palveluiden korkeaan laatuun, 30 vuoden 
aikana syntyneeseen edistykselliseen tek-
nologia- ja tietoturvaosaamiseen. Puolus-
tusmarkkinoille suunnatuilla tuotteilla, jotka 
mahdollistavat nopeamman tiedonsiirron, 
paremman liikkuvuuden ja laajan yhteen-
sopivuuden muihin viestintäjärjestelmiin, 
Bittium tarjoaa asiakkailleen uudenlaista 
suorituskykyä johtamisjärjestelmiin.

Viranomaismarkkinoilla siirtymisen LTE- 
pohjaiseen teknologiaan odotetaan kiihty-
vän lähivuosien aikana. Viestintäjärjestel-
mille asetetaan myös jatkuvasti kasvavia 
tietoturvavaatimuksia tietoturvauhkien li-
sääntyessä. Bittium kasvattaa investoin-
teja tuotetarjontansa edelleen kehittämi-

seksi näille markkinoille. Bittium jatkaa 
myös tuotekehityspalveluiden tarjoamista 
satelliitti- ja maanpäällisverkoissa toimi-
vien erikoispäätelaiteiden ja niitä tukevien 
järjestelmien kehittämiseksi viranomais-
markkinoille.

Puolustus-, turvallisuus- ja viranomais-
markkinoilla on selvästi nähtävissä yh-
dentymistä käytettävien teknologioiden 
ja tietoturvavaatimusten osalta. Myös mo-
net asiakkuudet, yhteistyökumppanit ja 
jakeluketjut ovat suurelta osaltaan samo-
ja ja trendi tähän suuntaan on voimistuva. 
Bittium keskittää aiemmin erillisinä olleet 
tuote- ja palvelualueet yhdeksi kokonaisuu-
deksi, joka synergiahyödyillään pystyy pa-
remmin palvelemaan puolustusteollisuu-
den ja turvallisuusteknologian asiakkaita.

Puolustus-, turvallisuus- ja viranomais-
markkinat ovat luonteeltaan hitaasti ke-
hittyviä markkinoita. Näille markkinoille on 
ominaista pitkät myyntiajat, jotka johtuvat 
hankkeiden ja osto-ohjelmien pitkistä val-
misteluajoista kansallisten ministeriöiden 
ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankin-
nat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

Connectivity Solutions
Langattoman teknologian kehitys jatkuu 
ja digitalisoituminen luo kasvavaa tarvet-
ta langattomille yhteyksille. Bittium tarjoaa 
asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä 
langattoman liitettävyyden ratkaisuja ja nii-
den kysynnän odotetaan kasvavan lähivuo-
sina. Yhtiön kilpailukyky näillä markkinoilla 
perustuu vahvaan teknologia- ja tietotur-
vaosaamiseen sekä luotettavuuteen ja laa-
tuun. Mitä kriittisemmästä järjestelmästä 
on kyse, sitä merkittävämpi rooli Bittiumin 
vahvuuksilla on.

Tuotekehityspalveluiden kysyntä 4G-verk-
kolaitteiden kehittämisessä supistuu tek-
nologian ja markkinan kypsyessä. Bittium 
on kuitenkin jo vahvasti mukana 5G-tekno-
logian kehittämisessä, mikä antaa yhtiöl-
le pitkällä aikavälillä hyvän aseman tarjota 
asiakkailleen yhä edistyksellisempiä liitet-
tävyysratkaisuja myös muilla markkinoilla.
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Medical Technologies
Terveydenhuollossa etämonitoroinnin ja ko-
tihoidon markkinat ovat vahvassa kasvussa. 
Myös sairaalaympäristössä tehtävä potilai-
den monitorointi on muuttumassa langat-
tomaksi. Nämä trendit luovat vaatimuksia 
palveluiden digitalisoimiselle, langattomuu-
delle ja tietoturvallisille yhteyksille. Näille 
markkinoille Bittium päätti muodostaa uu-
den tuote- ja palvelualueen terveydenhuol-
lon teknologian ympärille. Ensimmäisenä 
askeleena terveydenhuollon teknologia-
osaamisen kartuttamiseksi Bittium hankki 
10.11.2016 omistukseensa biosignaalien mit-
taamiseen ja monitorointiin erikoistuneen 
yhtiön Mega Elektroniikka Oy:n.

Yhdistämällä terveydenhuollon teknolo-
giat sekä Bittiumin pitkän kokemuksen ja 
osaamisen langattomassa teknologiassa 
sekä tietoturvateknologiassa Bittiumilla on 
erinomaiset edellytykset palvella asiakkai-
ta terveydenhuollon sektorilla tarjoamal-
la heille uudenlaisia tuotteita ja palveluita.

Bittium suunnittelee vahvistavansa tuote- 
ja palveluntarjontaansa näille markkinoille 
myös etsimällä tätä kokonaisuutta täyden-
täviä ostokohteita.

Taloudelliset tavoitteet
Bittium on ilmoittanut aiemmin tavoitte-
levansa 10 prosentin vuotuista liikevaih-
don kasvua ja pyrkivänsä saavuttamaan 
10 prosentin liikevoittotavoitteen viimeis-
tään vuoden 2017 aikana. Yhtiö uskoo tu-
levina vuosina pystyvänsä kasvattamaan 
liikevaihtoa jopa aiemmin ilmoitettua tavoi-
tetta enemmän ja asettaa tavoitteekseen 
ylittää 10 prosentin vuotuisen liikevaihdon 
kasvutavoite.

Yhtiö ei kuitenkaan usko voivansa saavut-
taa liikevaihdon kasvuun ja liikevoittotasoon 
asetettuja tavoitteita vielä vuonna 2017. Syy 
tähän on yhtiön aiemmin lokakuussa julkis-
tama yhteistyön päättyminen merkittävän 
tietoliikenneasiakkaan kanssa, jonka odo-
tetaan toteutuvan nopeammin ja laajem-
min kuin yhtiö aiemmin ennakoi. Bittiumin 
saaman tiedon mukaan tämän asiakasyh-
teistyön tuoma liikevaihto loppuu kokonaan 
vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen al-
kupuolella. Tässä laajuudessa tapahtuva 
suuri ja nopea palveluliiketoiminnan liike-
vaihdon lasku on todennäköisesti vaikea 
korvata nopeasti. Lisäksi vuoden 2017 lii-

kevoiton tasoon vaikuttavat osaltaan myös 
tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi 
suunnitellut panostukset.

Bittiumin tavoitteena on edelleen kasvat-
taa tuotteisiin ja tuotealustoihin perustu-
vaa liikevaihtoa. Yhtiön aiemmin ilmoitta-
mien tavoitteiden mukaan Bittiumin omiin 
tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvan lii-
kevaihdon osuus koko liikevaihdosta vuon-
na 2017 on selvästi suurempi kuin vuonna 
2014, jolloin tuotepohjaisen liikevaihdon 
osuus liikevaihdosta oli 26,7 prosenttia.

Konsernin laaja tuloslaskelma

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR
2016
12 kk

2015
12 kk

   Liikevaihto 64,2 56,8
   Liikevoitto/-tappio 2,5 2,3
   Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 -0,2
   Tulos ennen veroja 3,1 2,1
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,5 2,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 539,0
Kauden tulos 3,5 541,3
Kauden laaja tulos yhteensä 3,5 541,5

Kauden tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 3,5 541,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 3,5 541,5

Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,098 0,020
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Toimitusjohtajan katsaus

Bittiumin vuoden 2016 pääpainoalueet oli-
vat kansainvälistyminen ja kasvun mah-
dollistaminen. Kasvun saavuttamisessa 
onnistuimme hyvin ja vuoden 2016 liike-
vaihto kasvoi 13,0 prosenttia edellisvuo-
desta ja oli 64,2 miljoonaa euroa. Erityises-
ti palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti 
erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehi-
tyspalveluiden kysynnän ansiosta. Tuote-
liiketoiminnassa tehtiin runsaasti vienti-
ponnisteluja kansainvälisille markkinoille 
pääsemiseksi, mikä on luonut hyvän poh-
jan kasvattaa tuoteliiketoimintaa tulevina 
vuosina. Markkinoiden luonteen ja hitaan 
kehityksen takia emme kuitenkaan saa-
vuttaneet viime vuonna tuoteliiketoimin-
nan kasvutavoitteita.

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 11,9 
miljoonaa euroa, mikä oli 1,2 miljoonaa eu-
roa vähemmän kuin edellisvuonna vastaa-
vana ajankohtana. Tuoteliikeliikevaihdon 
alenemiseen vaikutti lähinnä vertailukau-
della yhdysvaltalaiselle asiakkaalle käyn-
nissä olleen erikoisterminaalituoteprojektin 
tuotetoimitusten päättyminen. Palveluliike-
vaihdon osuus oli 51,8 miljoonaa euroa, jos-
sa oli kasvua 8,4 miljoonaa euroa edelliseen 
vuoteen verrattuna. Palveluliiketoiminta ke-
hittyi positiivisesti erikoisterminaalituottei-
siin liittyvien kehityspalveluiden lisäänty-
neen kysynnän ansiosta. Yhtiön liikevoitto 
kasvoi hieman ja oli 2,5 miljoonaa euroa. 

Jatkoimme vuoden 2016 aikana tuoteke-
hityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuo-
tealustoihin tavoitellen kasvua erityisesti 
kansainvälisiltä puolustus- ja viranomais-
markkinoilta sekä mobiili tietoturva -mark-
kinalta. Tuotekehityspanostukset olivat 10,8 
prosenttia liikevaihdosta ja niiden pääpai-

nopiste oli mobiili tietoturva- ja viranomais-
markkinoille suunnatuissa tuotteissa, ku-
ten tietoturvallisen Bittium Tough Mobile 
-LTE-älypuhelimen jatkokehittämisessä. 
Tuotekehityspanostuksia jatkettiin myös 
Bittium SafeMove -tuoteperheen kehittä-
miseksi.

Bittium Tough Mobile ja sen hallinta- ja 
salausjärjestelmä, Bittium Secure Suite, 
ovat herättäneet runsaasti mielenkiintoa 
turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla 
ja toimitimme useita järjestelmiä moniin 
asiakastrialeihin eri maihin kuluneen vuo-
den aikana. Solmimme myös useita jäl-
leenmyyntisopimuksia ja saimme hyviä 
yhteistyökumppaneita, jotka ovat ottaneet 
Bittium Tough Mobilen osaksi omaa tuote-
portfoliotaan ja ratkaisuaan asiakkaillensa. 
Huolimatta siitä, että tietoisuus tietotur-
vauhkien vaaroista ja sitä myöten tietotur-
vallisista matkaviestimistä on kasvanut, 
tietoturva- ja viranomaismarkkinoiden ke-
hitys on ollut jonkin verran ennakoitua hi-
taampaa. 

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan 
taktisen tiedonsiirron järjestelmän, Bittium 
Tactical Wireless IP Network (TAC WIN), ke-
hittäminen jatkui edelleen ja teimme järjes-
telmään liittyviä tuotetoimituksia. Jatkoim-
me myös puolustusmarkkinoille suunnatun 
tuoteportfoliomme vientiponnisteluja kan-
sainvälisille markkinoille ja saimme pienen 
tilauksen TAC WIN -järjestelmästä Aasiaan 
sekä tilauksen Viron puolustusvoimille toi-
mitettavasta TAC WIN -järjestelmästä ja 
siihen liittyvästä integrointityöstä. Laajen-
simme taktisen tiedonsiirron tuoteportfo-
liotamme tuomalla markkinoille Bittium 
Tough VoIP Service -ohjelmistotuotteen 

(Voice over Internet Protocol), jolla paran-
netaan merkittävästi joukkojen johtamista 
ja tilannetietoisuuden ylläpitämistä taiste-
lukentän nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 

Bittium on ollut mukana eurooppalaisen 
ESSOR-aaltomuodon (European Secure 
Software defined Radio) kehityshank-
keessa vuodesta 2009 lähtien. Vuoden 
2016 aikana ESSOR-aaltomuodon mah-
dollistamaa eri maiden maavoimien vä-
listä kommunikointia demonstroitiin sekä 
Eurosatory-messuilla Pariisissa että Suo-
men Puolustusvoimien järjestämässä 
demonstraatiossa kenttäolosuhteissa 
Suomessa. Demonstraatiot tehtiin yhteis-
työssä italialaisen Leonardon ja ranskalai-
sen Thalesin kanssa. Demonstraatioilla to-
dennettiin sitä, kuinka Euroopan eri maiden 
maavoimat voivat kommunikoida toisten-
sa kanssa saumattomasti maiden välisis-
sä sotilasyhteisoperaatioissa yhteisen ra-
dioaaltomuodon välityksellä riippumatta 
siitä, mitä radioalustaa kukin käyttää.

Toukokuussa 2015 Meksikon viestintä- ja 
liikenneministeriön kanssa aloitettu tuo-
tekehitysprojekti Android-pohjaisten sa-
telliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käy-
tettävien mobiililaitteiden kehittämisestä 
MEXSAT-järjestelmään on jatkunut vuoden 
aikana suunnitelmien mukaisesti. 

Kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille 
kehittyi positiivisesti vuoden 2016 aikana. 
Lokakuun alussa saimme kuitenkin tiedon 
merkittävän asiakasyhteistyön supistumi-
sesta erään kansainvälisen tietoliikenteen 
verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 
kuluessa. Tämän hetken tiedon mukaan yh-
teistyö kyseisen asiakkaan kanssa loppuu 
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kokonaan vuoden 2017 toisen vuosineljän-
neksen aikana ja tässä laajuudessa tapah-
tuva suuri ja nopea palveluliiketoiminnan 
liikevaihdon korvaaminen lyhyellä aikavälil-
lä muilla hankkeilla ei ole mahdollista. Yh-
teistyön päättyminen vaikuttaa merkittä-
västi Bittiumin vuoden 2017 liikevaihtoon 
ja liiketulokseen.

Marraskuussa laajensimme yritysostolla 
teknologiaosaamistamme terveydenhuol-
lon teknologiaan, jossa ollaan yhä enene-
vässä määrin siirtymässä kohti langatto-
mia ratkaisuja potilaiden monitoroinnissa. 
Hankimme omistukseemme terveyden-
huollon teknologiaan ja palveluntarjontaan 
erikoistuneet yhtiöt ja tuotevalikoimamme 
laajeni kattamaan laitteita biosignaalien 
mittaamiseen ja monitorointiin kardiolo-
gian, neurologian, kuntoutuksen, työter-
veyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. 
Yhdessä voimme tarjota terveydenhuollon 
markkinoille maailmanlaajuisesti johtavia 
edistyksellisiä ratkaisuja potilaiden hoi-
toon niin sairaalaympäristössä kuin koti-
hoidossakin.

Marraskuussa päivitimme strategiaamme 
ja taloudellisia tavoitteitamme. Suunnitte-
lemme tekevämme merkittäviä investointe-
ja tulevaisuuteen lisäämällä huomattavasti 
tuotekehitysinvestointeja omiin tuotteisiin 
ja ratkaisuihin. Investoinnit tulevat tuotta-
maan pitkällä ajanjaksolla puolustus- ja 
viranomaismarkkinoiden luonteen mukai-
sesti, joten tuotekehityskulut on suunni-
teltu aktivoitavan valtaosiltaan taseeseen. 
Yhtiöllä on vahva tase- ja rahoitusasema. 
Päätimme muodostaa uuden tuote- ja pal-
velualueen terveydenhuollon teknologian 
ympärille. Yhdistämällä terveydenhuol-

lon teknologiat sekä Bittiumin pitkän ko-
kemuksen ja osaamisen langattomassa 
teknologiassa sekä tietoturvateknologias-
sa Bittiumilla on erinomaiset edellytykset 
palvella asiakkaita terveydenhuollon sek-
torilla tarjoamalla heille uudenlaisia tuot-
teita ja palveluita. Ensimmäisenä askelee-
na terveydenhuollon teknologiaosaamisen 
kartuttamiseksi oli marraskuussa tehty yri-
tysosto.

Vuosi 2016 on ollut mielenkiintoinen vah-
van kasvun vuosi. Olemme rakentaneet yh-
tiötämme pitkän tähtäimen kasvun mah-
dollistamiseksi ja kansainvälistymiseksi. 
Haluan kiittää koko henkilöstöämme ja 
yhteistyökumppaneitamme merkittävis-
tä ponnisteluista ja lukuisista hienoista 
saavutuksista vuoden 2016 aikana. Kiitän 
asiakkaitamme uskollisuudesta ja luotta-
muksesta sekä osakkaita yhtiön pitkän täh-
täimen kehityksen tukemisesta.

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
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Bittiumin tuotteet  
ja palvelut

Bittium on erikoistunut luotettavien ja tur-
vallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen 
sekä mobiilien tietoturvaratkaisujen kehit-
tämiseen käyttäen uusimpia teknologioita 
ja yli 30 vuoden aikana kertynyttä syvällis-
tä radioteknologian osaamistaan. Lisäksi 
Bittium tarjoaa asiakkailleen terveyden-
huollon teknologian tuotteita ja palveluita 
biosignaalien mittaamiseen kardiologian, 
neurologian, kuntoutuksen, työterveyden 
ja urheilulääketieteen osa-alueilla perus-
tuen yli 30 vuoden mittaamisteknologian 
kokemukseen. 

Bittiumin liiketoiminta jakaantuu kolmeen 
tuote- ja palvelualueeseen: Defense & Se-
curity, Connectivity Solutions ja Medical 
Technologies. 

Defense & Security

Defense & Security -tuote- ja palvelualueel-
la Bittium tarjoaa maailmanlaajuisesti joh-
tavia tuotteita ja palveluita asiakkailleen 
puolustus-, turvallisuus- ja viranomais-
markkinoilla. Bittiumin kilpailukyky näil-
lä markkinoilla perustuu luotettavuuteen, 
tuotteiden ja palveluiden korkeaan laatuun, 
30 vuoden aikana syntyneeseen edistyksel-
liseen teknologia- ja tietoturvaosaamiseen.

Bittium Tough Mobile™ on tietoturvallinen 
ja lujatekoinen Android-pohjainen LTE-äly-
puhelin, jossa yhdistyvät viimeisimmät tie-
toturvaratkaisut ja kaupalliset laiteteknolo-
giat. Bittium Tough Mobile -älypuhelimessa 
on erikoiskomponenteilla toteutettu tieto-
turva-alusta, joka mahdollistaa sekä asiak-
kaiden omien että kolmansien osapuolien 
tietoturvasovellusten integroimisen puhe-
limeen. Alustan ominaisuudet ovat tärkeitä 
kerroksittaisen laite- ja ohjelmistotietotur-
van rakentamiseen. Lisäksi Bittium Tough 
Mobile -älypuhelimen ominaisuuksiin kuu-
luvat muun muassa ohjelmoitava radiopu-
helinpainike (PTT), viiden tuuman HD-kos-
ketusnäyttö, jota on mahdollista käyttää 
myös käsineillä, IP67-tason veden- ja pö-
lynkestävyys sekä MIL-STD-810G -tason 
iskunkestävyys. Bittium Tough Mobile ja 
siihen liittyvällä hallinta- ja VPN-salausjär-
jestelmällä on virallinen Suomen viestintä-
viraston myöntämä salaustuotehyväksyn-
tä, jolla voidaan turvaluokittelun aineiston 
luomisen ja käsittelyn lisäksi myös siirtää 
aineistoa älypuhelimen ja siihen kytkeyty-
neiden taustajärjestelmien välillä.

Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yh-
teyssalausohjelmisto mahdollistaa puheli-
men tietoturvaominaisuuksien tehokkaim-

Liiketoiminta vuonna 2016

man mahdollisen hyödyntämisen, laitteen 
luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston 
eheyden varmennuksen sekä laitteen käyt-
tämien datayhteyksien salauksen. Bittium 
Tough Mobile -älypuhelin ja Bittium Secu-
re Suite -ohjelmisto muodostavat yhdessä 
ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, 
jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista 
ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata 
kriittinen kommunikaatio.

Bittium Specialized Device Platform™ on 
monipuolinen tuotealusta, joka hyödyntää 
massamarkkinoille tarkoitettuja ohjelmis-
to- ja laitteistoratkaisujen mukanaan tuo-
mia mittakaavaetuja. Laitealustan avulla 
yritykset pystyvät pienentämään tuotekehi-
tysriskiään ja tuomaan markkinoille täysin 
räätälöityjä mobiililaitteita (esim. moduuli-, 
älypuhelin-, tabletti- ja älykellosegmenteis-
sä) entistä nopeammin. Alusta on tuotteis-
tettu viranomais-, turvallisuus-, teollisuus-
ja älykellomarkkinoille. Yksi tuotealustaan 
perustuva tuote on Bittium Tough Mobile, 
tietoturvallinen älypuhelin.

Bittium SafeMove® Mobile VPN -ohjelmis-
to mahdollistaa kaikkien IP-pohjaisten so-
vellusten ja verkkojen hyödyntämisen tur-
vaamalla työaseman ja palveluiden väliset 
yhteydet heti laitteen käynnistämisestä 
lähtien. Bittium SafeMoven avulla esimer-
kiksi kotihoitopalveluiden työntekijät pää-
sevät reaaliaikaisesti samoihin sovelluksiin 
ja järjestelmiin kuin sairaalassakin, kuten 
potilastietoihin.

Bittium SafeMove® Analytics on verkkoyh-
teyksien seuranta- ja raportointimoduuli, 
jonka avulla yritykset voivat kerätä tietoja 
langattomien verkkoyhteyksien toimivuu-
desta tuottavuuden ja käyttäjäkokemuk-

Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN)



13

Bittium vuosikertomus 2016

Bittium 2016

sen parantamiseksi. Analytics-työkalu 
kerää jatkuvaa tietoa verkkoyhteyksistä, 
kuten yhteyden tilasta, yhteyden vahvuu-
desta, yhteysnopeudesta, yhteystyypistä ja 
Wi-Fi-verkoista. Analytics-työkalua voidaan 
myös helposti tehostaa paikannustiedolla, 
jos GPS-data on käytettävissä.

Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC 
WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perus-
tuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoi-
tettu langaton laajakaistaverkko. Se mah-
dollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, 
linkki- ja liityntäverkkojen muodostami-
sen, sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi 
IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. 
Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyis-
ten kiinteiden ja langattomien verkkoinfra-
struktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on 
taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa 
joustavasti sekä langallisia että langatto-
mia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. 
Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoli-
set liitynnät erityyppisten päätelaitteiden 
ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi 
samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen 
lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taa-
juusalueen radioyksikköjä, joilla muodos-
tetaan tilanteen mukaan optimoituja verk-

korakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. 
Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu 
vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän 
käyttöönotto on automaattisten toiminto-
jen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuu-
den ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä 
on helposti päivitettävissä, mikä mahdol-
listaa kehittämisen sekä ylläpidon kustan-
nustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Bittium Tough VoIP™ -tuoteperheen tuot-
teet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja 
laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissa 
olosuhteissa. Tuoteperhe sisältää Bittium 
Tough VoIP Field Phone ja Bittium Tough 
VoIP Terminal -puhelintuotteet, sekä Bit-
tium Tough VoIP Network Extender -tuot-
teen, jolla voidaan levittää verkkoa kenttä-
oloissa.

Bittium Tough VoIP Field Phone™ on SIP- 
yhteensopiva (Session Initiation Protocol) 
puhelin, joka on yhteentoimiva muiden 
markkinoilla olevien SIP-puhelinten ja 
-palvelinten kanssa ja sisältää toiminnal-
lisuuden, joka mahdollistaa VoIP-palvelut 
dynaamisiin, itsestään muodostuviin verk-
koihin palvelimista riippumatta.

Bittium Tough VoIP Terminal™ on kaape-
leilla kytkettävä IP-puhelin, jota voi käyttää 
joko osana Bittium Tough VoIP -ratkaisua 
tai VoIP-päätelaitteena yhdessä kolman-
nen osapuolen laitteiden kanssa.

Bittium Tough VoIP Network Extender™ 
-tuotteen SHDSL-liitännöillä (Symmetric 
High-speed Digital Subscriber Line) IP-verk-
koa voidaan jatkaa pitkiä matkoja käyttäen 
perinteistä kenttäkaapelia. Network Exten-
derin Ethernet- ja SHDSL-liitännöillä voi-
daan luoda yhteyksiä myös ulkoisiin verk-
koihin ja laitteisiin.

Bittium Tough VoIP Service™ on ohjelmis-
totuote, jonka avulla voidaan yhdistää sekä 
kiinteiden että taktisten langattomien tie-
toverkkojen käyttäjät samaan puhepalve-
luverkkoon.

Bittium Tactical LTE Access Point™ on lii-
tyntäratkaisu, joka mahdollistaa LTE-lii-
tynnän Bittium TAC WIN -runkoverkkoon. 
Ratkaisun avulla eri joukot voivat hyötyä 
kustannustehokkaasta ja nopeasta mul-
timediatiedonsiirrosta ja VoIP-palveluista 
sekä normaaleilla kaupallisilla älypuhelimil-
la että viranomaiskäyttöön tarkoitetuilla eri-
koispäätelaitteilla.
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Connectivity Solutions

Connectivity Solutions -tuote- ja palve-
lualueella Bittium tarjoaa innovatiivisia 
suunnittelu- ja tuotekehityspalveluja asi-
akkaille, joiden vaatimuksena on kehit-
tää räätälöityjä, tiettyä tarkoitusta var-
ten rakennettuja langattomia laitteita 
toimialakohtaisten vaatimusten mukai-
sesti. Bittiumilla on vahva asiantuntemus 
järjestelmäsuunnittelusta, teknologiainte-
graatiosta, langattomista radio- ja anten-
niteknologioista, sekä pienikokoisten, vir-
rankulutukseltaan optimoitujen laitteiden 
kehityksestä. Bittiumin kilpailukyky näillä 
markkinoilla perustuu vahvaan teknologia- 
ja tietoturvaosaamiseen sekä luotettavuu-
teen ja laatuun.

Bittium wearable platform for health mo-
nitoring on puettava laitealusta, johon on 
integroitu neljä sensoria: 3-akselinen kiih-
tyvyysanturi, optinen syke, ihon lämpötila 
sekä ihon sähkönjohtavuus. Näiden sen-
soreiden avulla voidaan mitata esimerkik-
si henkilön stressitasoa, väsymystä ja unen 
laatua. Laitealustan avulla voidaan helposti 
kehittää ja testata uusia terveydenhuoltoon 
ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita ja palvelu-
ja, kuten esimerkiksi potilaiden etävalvon-
taa tai ammattiajoon liittyviä sovelluksia.

Medical Technologies

Bittium tarjoaa asiakkailleen terveyden-
huollon teknologian tuotteita ja palveluita 
biosignaalien mittaamiseen kardiologian, 
neurologian, kuntoutuksen, työterveyden 
ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Yhdis-
tämällä terveydenhuollon teknologiat, Bit-
tiumin pitkän kokemuksen ja osaamisen 
langattomassa teknologiassa sekä tieto-
turvateknologiassa Bittiumilla on erinomai-
set edellytykset palvella asiakkaita tervey- 
denhuollon sektorilla tarjoamalla heille uu-
denlaisia tuotteita ja palveluita.

Faros ECG Event ja Faros ECG Mobile ovat 
ohjelmistoratkaisuja sydämen etämoni-
torointiin, jossa Faros-laitteen sisäänra-
kennettujen rytmihäiriöiden tunnistus-
algoritmien avulla tunnistetut sydämen 
rytmihäiriöt saadaan nopeasti ammatti-
laisten tutkittavaksi. Ratkaisut mahdollis-
tavat potilaiden aikaisemman kotiuttami-
sen sekä entistäkin paremmat edellytykset 
reagoida mahdollisiin rytmihäiriöihin no-
peammin.

Faros Cardiac Rehab on sydämen kuntout-
tamiseen käytettävä ratkaisu, jolla voidaan 
reaaliajassa tarkkailla jopa 16 potilasta yhtä 
aikaisesti. Ratkaisu mahdollistaa potilai-
den tehokkaamman kuntouttamisen sekä 
lisää potilaiden kuntoutuksen aikaista tur-
vallisuutta.

NeurOne on maailman tarkimpia ja no-
peimpia EEG-mittalaitteita tutkimus- ja 
kliiniseen käyttöön. NeurOne-järjestelmä 
mahdollistaa synkronoitujen ryhmämit-
tausten toteuttamisen esimerkiksi erilai-
sissa psykologisissa tutkimuksissa jopa 
30 hengelle yhtäaikaisesti. Järjestelmä 
soveltuu käyttöön yhdessä transkraniaa-
listen magneettistimulaattoreiden kanssa 
(TMS-EEG) , ja sen käyttö magneettikuvauk-
sien aikana on mahdollista (fMRI-EEG).

BrainStatus on langaton pienikokoinen EEG- 
vahvistin, jota hyödynnetään yhdessä ker-
takäyttöisen, helposti ja nopeasti potilaal-
le puettavan BrainStatus-elektrodipannan 
kanssa muun muassa epilepsiakohtauk-
sien ja tajunnanhäiriöiden diagnosointiin. 
BrainStatus mahdollistaa nopean mittauk-
sen toteuttamisen niin kenttäolosuhteissa 
kuin sairaalan sisällä nopeuttaen potilaan 
hoitoprosessia.

Liiketoiminnan
kehittyminen
vuonna 2016
Huolimatta tuotekehityspalveluiden ky-
synnän laskusta tietoliikenteen verkkolai-
tevalmistajille kysyntä Bittiumin tuotekehi-
tyspalveluille kehittyi positiivisesti vuoden 
2016 aikana. Myös tuotekehityspalveluiden 
kysyntä IoT-markkinoilla kehittyi positiivi-
sesti. Toukokuussa 2015 aloitettu tuoteke-
hitysprojekti Meksikon viestintä- ja liiken-
neministeriön kanssa Android-pohjaisten 
satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käy-
tettävien mobiililaitteiden kehittämisestä 
MEXSAT-järjestelmään jatkui vuoden 2016 
aikana suunnitelmien mukaisesti. 

Lokakuussa Bittium kertoi saaneensa tie-
don merkittävän asiakasyhteistyön supis-
tumisesta erään kansainvälisen tietoliiken-
teen verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 
2017 kuluessa. Tuolloin saadun tiedon mu-
kaan, mikäli asiakkaan suunnitellut toimen-
piteet toteutuvat täysimääräisinä, Bittium 
arvioi toimenpiteillä voivan olla negatiivinen 
vaikutus Bittiumin vuoden 2017 liikevaih-
toon ja liiketulokseen. 

Bittium jatkoi vuoden 2016 aikana tuoteke-
hityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuo-
tealustoihin tavoitellen kasvua erityisesti 
kansainvälisiltä puolustus-, tietoturvalli-
suus- ja viranomaismarkkinoilta. Tuoteke-
hityspanosten pääpainopiste oli edelleen 
tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoil-
le suunnatun tietoturvallisen Bittium Tough 
Mobile -LTE-älypuhelimen jatkokehittämi-
sessä. 

Base station

Faros
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Bittium 
Tough Mobile 

Bittium Tough Mobile ja sen hallinta- ja VPN- 
salausjärjestelmä Bittium Secure Suite ovat 
herättäneet runsaasti mielenkiintoa turvalli-
suus- ja viranomaismarkkinoilla. Bittium on 
aktiivisesti etsinyt ja löytänytkin sopivia jäl-
leenmyyjiä ja yhteistyökumppaneita, jotka 
ovat ottaneet Tough Mobilen osaksi omaa 
tuoteportfoliotaan ja ratkaisuaan asiakkail-
lensa. Tuotteiden toimitukset asiakkaille 
jatkuivat läpi koko vuoden. Tietoisuus tieto-
turvauhkien vaaroista lisääntyi ja kiinnostu-
neisuus tietoturvallisista matkaviestimistä 
on kasvanut vaikkakin tietoturvamarkkinoi-
den kehitys oli vuoden 2016 aikana jonkin 
verran hitaampaa kuin ennakoitiin.

Touko-kesäkuun vaihteessa Critical Com-
munications World -tapahtumassa Ams-
terdamissa Bittium julkaisi puhelimesta 
uuden Bittium Tough Mobile B28 -taajuus-
variantin, joka on tarkoitettu viranomaisten 
käyttämiin B28-taajuuden erikoisverkkoi-
hin. Lisäksi Bittium ja Air-Lynx esittelivät 
messuilla maailman ensimmäisen LTE-vi-
ranomaisverkkoihin tarkoitetun evolved 
Multimedia Broadcast Multicast Solution 
(eMBMS) -ratkaisun, joka mahdollistaa koko 
LTE-radiotaajuusalueen tehokkaan käytön 
ja tuottaa valtavat määrät tietoa ruuhkai-
simmissakin verkkoympäristöissä. Tämä on 
erityisen tärkeää viranomaistoiminnassa, 
turvallisuusalalla ja muussa tehtäväkriitti-
sessä viestinnässä, jossa tarvitaan suurta 
tiedonsiirtonopeutta, lyhyitä vasteaikoja ja 
luotettavia yhteyksiä. 

Lokakuussa yhtiö ilmoitti tehneensä en-
simmäisen VoLTE-puhelun Bittium Tough 
Mobilella viranomaisten LTE Band 14 -ver-
kossa Yhdysvalloissa. 

Bittium SafeMove -tuoteperhe

Tuotekehityspanostuksia jatkettiin myös 
Bittium SafeMove -tuoteperheen kehittä-
miseksi ja yhtiö julkaisi toukokuussa langat-
tomien verkkojen ja laitteiden suorituskykyä 
seuraavan ja analysoivan Bittium SafeMo-
ve Analyticsin itsenäisenä ohjelmistotuot-
teena. Analyticsiä käyttävät organisaatiot 
voivat parantaa liikkuvien työntekijöidensä 
tehokkuutta saadessaan työkalun avulla re-

aaliaikaista ja historiallista tietoa kannetta-
vien laitteiden sijainnista ja verkkoyhteyksi-
en toimivuudesta. 

Toukokuussa julkaistiin myös uusi ohjel-
mistoversio Bittium SafeMove Mobile VPN 
-etäkäyttöratkaisusta. Se tehostaa liikku-
vien työntekijöiden tietoturvaa tukemalla 
suorituskykyä parantavia salausmenetel-
miä. Lisäksi uusi hallintakäyttöliittymä ja 
kannettavien Android-laitteiden tuki hel-
pottavat merkittävästi IT-osastojen työtä. 

Toukokuussa Bittium aloitti yhteistyön Ge-
tacin kanssa tavoitteena parantaa liikkuvi-
en työntekijöiden tuottavuutta, tietoturvaa 
ja käyttäjäkokemuksia vaativissa ympäris-
töissä tarjoamalla Bittium SafeMove Mobile 
VPN ja Analytics -ohjelmistot optiona kaik-
kiin Getacin lujatekoisiin tabletteihin ja kan-
nettaviin tietokoneisiin toukokuusta lähtien 
Euroopan-laajuisesti. 

Bittium Tough VoIP
-tuoteperhe ja Bittium
TAC WIN -järjestelmä

Suomen Puolustusvoimilla käytössä ole-
van taktisen tiedonsiirron järjestelmän, 
Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC 
WIN), kehittäminen jatkui. Järjestelmään 
liittyviä tuotetoimituksia jatkettiin vuoden 
aikana, ja Bittium sai Puolustusvoimilta ti-
lauksen langattoman runkoverkon uuden 
ohjelmistoversion tuotekehityksestä. Ke-
hitystyön keskeisimpänä tavoitteena on 
jatkaa järjestelmän aaltomuodon ja siihen 
liittyvän radioalustan suorituskyvyn, tiedon-
siirtokapasiteetin ja taistelunkestävyyden 
kehittämistä. 

Bittium jatkoi myös puolustusmarkkinoille 
suunnatun tuoteportfolion vientiponniste-
luja kansainvälisille markkinoille ja sai en-
simmäisen pienen tilauksen TAC WIN -jär-
jestelmästä Aasiaan. Marraskuussa yhtiö 
ilmoitti saaneensa tilauksen Viron puolus-
tusvoimille toimitettavasta taktisen tiedon-
siirron järjestelmästä ja siihen liittyvästä in-
tegrointityöstä.

Bittium laajensi taktisen tiedonsiirron tuo-
teportfoliotaan tuomalla markkinoille Bit-
tium Tough VoIP Service -ohjelmistotuot-
teen (Voice over Internet Protocol). Tuotteen 
avulla voidaan yhdistää sekä kiinteiden että 
taktisten langattomien tietoverkkojen käyt-
täjät samaan puhepalveluverkkoon. Tällä 
parannetaan merkittävästi joukkojen joh-
tamista ja tilannetietoisuuden ylläpitämis-
tä taistelukentän nopeasti muuttuvissa ti-
lanteissa.

ESSOR (European Secure 
Software defined Radio) 
-yhteistyö jatkui

Bittium on ollut mukana eurooppalaisessa 
ESSOR-hankkeessa sen alkamisesta saak-
ka vuodesta 2009. Hankkeen tavoitteena 
on kehittää eurooppalaista ohjelmistora-
dioteknologiaa ja siten parantaa yhteistoi-
mintakykyä maiden välisissä operaatioissa.

Bittium demonstroi kesäkuussa italialai-
sen Leonardon ja ranskalaisen Thalesin 
kanssa kuinka Euroopan eri maiden maa-
voimat voivat kommunikoida toistensa 
kanssa maiden välisissä sotilasoperaati-
oissa yhteisen radioaaltomuodon välityk-
sellä riippumatta siitä mitä radioalustaa 
kukin käyttää. 

Joulukuussa Bittium demonstroi yhteis-
työssä Leonardon, Thalesin ja Suomen 
Puolustusvoimien kanssa kenttäolosuh-
teissa ESSOR-radioaaltomuodon suori-
tuskykyä ja toiminnallisuuksia.
 
Mega Elektroniikan osto

Marraskuussa Bittium laajensi teknologia-
osaamistaan hankkimalla omistukseensa 
terveydenhuollon teknologiaan ja palvelun-
tarjontaan erikoistuneet Mega Elektroniikka 
Oy:n ja MegaKoto Oy:n.

Mega Elektroniikka Oy (nyt Bittium Biosig-
nals Oy) on vuonna 1983 perustettu suoma-
lainen yritys, joka on ISO 13485 -sertifioitu 
lääkintälaitevalmistaja. Yhtiö on erikoistu-



16 Bittium 2016

Bittium vuosikertomus 2016

nut biosignaalien mittaamiseen kardiolo-
gian, neurologian, kuntoutuksen, työter-
veyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. 
MegaKoto Oy (nyt Bittium Medanalytics Oy) 
tarjoaa sydämen rytmihäiriöiden kokonais-
valtaista seurantapalvelua asiakkailleen, 
joita ovat terveyskeskukset sekä terveys-
palveluita tarjoavat yritykset ja sairaalat. 

Kaupan myötä Bittiumin omistukseen siir-
tyivät sydämen etämonitorointiin keskit-
tynyt Faros-tuoteperhe, aivojen sähköisen 
toiminnan mittaamiseen keskittynyt Neur-
One-tuote, kertakäyttöinen pika-analyysi-
panta BrainStatus muun muassa epilep-
sian ja aivohalvauksen tunnistamiseen ja 
ensihoitoon, sekä muita terveydenhuollon 
teknologiatuotteita. Faros-laitteilla on EU:n 
lääkintälaitedirektiivin mukainen CE Class 
IIa -hyväksyntä ja Yhdysvalloissa FDA-hy-
väksyntä. Bittium Medanalytics Oy on Valvi-
ran hyväksymä yksityinen terveydenhuollon 
palveluiden tuottaja, jonka sydämen seu-
rantaan tehtyä Kardiolog.fi-palvelua käyt-
tää yli 70 suomalaista terveyskeskusta ja 
yksityistä lääkäriasemaa. Tämä kauppa oli 
osa Bittiumin päivitettyä strategiaa, joka 
julkaistiin myöhemmin marraskuussa. 

Markkinanäkymät
Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoil-
la, joilla jokaisella on omia toimialakohtai-
sia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöi-
tä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä 
koko asiakaskunnassa on kasvava tarve 
yhä laadukkaammalle ja tietoturvallisel-
le tiedonsiirrolle. Bittium on pitkäaikaisen 
teknologia- ja mittausosaamisensa ja 
langattomien viestintäratkaisujen tuote-
kehityskokemuksensa ansiosta hyvässä 
asemassa tarjoamaan asiakkailleen rää-
tälöitäviä kokonaisratkaisuja.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan 
kysyntää Bittiumin tuotteille ja palveluille 
vuonna 2017 ja siitä eteenpäin:
• Langattomassa tietoliikenteessä 4G- 

teknologia-kehitystyö on vähentynyt 
merkittävästi, mikä vaikuttaa lähitulevai-
suudessa matkapuhelinverkkojen koko-
naismarkkinoiden laskemiseen. Teknolo-
gian kehittäminen kohti 5G:tä on lähtenyt 
hyvin käyntiin, mikä luo kysyntää Bittiu-
min tuotekehityspalveluille enenevässä 
määrin. 5G-kehitystyö on kuitenkin vasta 
alkamassa, eikä se tule lähivuosina kor-

vaamaan aiempaa 4G-teknologian ke-
hitystyön määrää. Tästä syystä jatkossa 
tuotekehityspalvelukysynnän verkkolai-
tevalmistajille odotetaan olevan merkit-
tävästi edellisvuosia alhaisempi.  

• Digitalisaation yleistyessä tietoturvalli-
nen esineiden internet (Internet of Things, 
IoT) on noussut merkittäväksi kehitysalu-
eeksi lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää 
Bittiumin palveluille ja räätälöidyille rat-
kaisuille luovat yritysten kasvava tarve 
digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa 
langattomasti ja siirtää tieto internetiin 
ja pilvipalveluihin. Tätä varten markkinoil-
le tarvitaan vaativaan teollisuuskäyttöön 
sekä vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettu-
ja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät 
laitteen käyttämien sensoreiden tuoman 
informaation ja luovat laitteelle langatto-
masti luotettavan yhteyden internetiin ja 
pilvipalveluihin. Myös erilaisten järjestel-
mien ja teknologioiden integroinnilla on 
tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollis-
tamisessa. Suurien datamäärien käsitte-
lemisen helpottamista ja nopeuttamista 
varten kehitteillä on erilaisia oppivia jär-
jestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät 
toiminnassaan erilaisia tekoälyteknolo-
gioita. 

• LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypu-
helinsovellusten käyttö lisääntyy viran-
omaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tie-
toturvalliselle Bittium Tough Mobile -LTE 
-älypuhelimelle ja Bittiumin tuotealustaan 
pohjautuville asiakaskohtaisille erikois-
terminaaleille viranomais- ja mobiilissa 
tietoturvamarkkinassa. Yleinen tietoi-
suus mobiilien tietoturvauhkien vaarois-
ta lisääntyy ja kiinnostuneisuus tietotur-
vallisista matkaviestimistä on kasvanut. 
Myös kiinnostuneisuus maanpäällis- ja 
satelliittiyhteyksiä käyttäviä laitteita eli 
LTE-SAT-hybridipäätelaitteita kohtaan on 
kasvanut viranomaisten kriittisten vies-
tintäyhteyksien toimivuuden edelleen pa-
rantamiseksi. Päätelaitteiden myynnin 
odotetaan kehittyvän maltillisesti viran-
omaismarkkinoiden luonteen mukaisesti. 

• Julkisten langattomien yhteyksien hyö-
dyntäminen kannettavissa laitteissa li-
sääntyy myös vaativassa ammattikäy-
tössä, kuten julkisten palveluiden alueella. 
Tämä luo vaatimuksia langattomien yh-
teyksien helppokäyttöisyydelle ja tieto-
turvallisuudelle. Bittium SafeMove -tuo-
teperheen tuotteet lisäävät kannettavien 
laitteiden helppokäyttöisyyttä ja tietotur-
vallisuutta vaativassa käytössä.

• Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedon-
siirrossa valtioiden puolustusvoimat ja 
muut viranomaistahot tarvitsevat verk-
koja, joissa yhä enemmän liikkeessä ole-
vat verkon käyttäjät voivat siirtää luotet-
tavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia 
datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin 
TAC WIN -laajakaistaverkolle ja muil-
le Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Pro-
tocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. 
Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuot-
teiden vientiponnisteluita kansainvälisille 
markkinoille ja tavoittelee saavansa vuo-
den 2017 aikana uusia ulkomaisia asiak-
kuuksia. Myynnin kehittyminen on mal-
tillista puolustusteollisuuden pitkistä 
myyntisykleistä johtuen.

• Sydänongelmat ja aivohalvaus ovat ylei-
simpiä kuolemaan johtavia tapahtumia ja 
niiden oireiden tunnistaminen mittaustie-
don pohjalta varhaisessa vaiheessa mah-
dollistaa vaikuttavien hoitotoimenpitei-
den aloittamisen nopeasti. Sairauksien ja 
terveysongelmien ennaltaehkäisyyn pa-
nostetaan yhä enenevässä määrin. Ter-
veydenhuollon teknologian markkinoilla 
on tapahtumassa merkittävä muutos po-
tilaiden hoidossa niin sairaaloiden sisällä 
kuin ulkopuolellakin. Potilaiden kotiutta-
mista tavoitellaan yhä varhaisemmassa 
vaiheessa, mikä voi tuoda terveydenhuol-
toon merkittävää kustannustehokkuut-
ta. Eräs kasvava IoT:n sovellusalue onkin 
terveydenhuollon teknologia, joka osal-
taan mahdollistaa näiden muutosten to-
teuttamisen. Varhaisemman kotiuttami-
sen edellytyksenä on tarkan seurannan ja 
mittauksen mahdollistaminen kotiolosuh-
teissa etämonitoroinnin avulla. Tähän tar-
peeseen vastaa mm. Bittiumin sydämen 
etämonitorointiin tarkoitettu Faros-tuo-
teperhe ja aivojen sähköisen toiminnan 
mittaamiseen tarkoitettu NeurOne-tuo-
teperhe.
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22.12.

Bittium, Leonardo, Thales ja Suomen 
Puolustusvoimat demonstroivat 
yhteisoperaatioihin tarkoitettua 
ESSOR High Data Rate Waveform 
-aaltomuotoa kentällä

15.11.

Bittiumin tytäryhtiö Mega Elektroniikka 
Oy esittelee innovatiivisia kardiologian 
ja neurologian tuotteitaan ja ratkaisu-
jaan Medica 2016 -messuilla

3.11.

Bittium on saanut tilauksen Viron 
puolustusvoimille toimitettavasta 
taktisen tiedonsiirron järjestelmästä 
ja siihen liittyvästä integrointityöstä

3.11.

Bittium esittelee taktisen 
kommunikaation tuotteitaan ja 
ratkaisujaan puolustusalan 
Indo Defence 2016 -messuilla

12.10.

Bittium teki ensimmäisen 
VoLTE-puhelun viranomaisten 
LTE Band 14 -verkossa

12.10.

Bittium esittelee uuden puettavan 
laitealustan IoT Solutions World 
Congress 2016 -messuilla 
Barcelonassa

26.9.

Bittium esittelee tietoturvallisia ja 
helppokäyttöisiä Bittium SafeMove 
-etäkäyttöratkaisujaan terveyden- 
huollon HETT Show 2016 -messuilla 
Lontoossa

Lehdistötiedotteet vuonna 2016

13.6.

Bittium ja Leonardo demonstroivat 
Euroopan ensimmäistä sotilas- 
yhteisoperaatioihin tarkoitettua 
eri radioalustoilla toimivaa 
teknologiaa

13.6.

Bittium esittelee taktisen kommuni-
kaation tuotteitaan ja ratkaisujaan 
puolustusalan Eurosatory-messuilla

31.5.

Bittium ja Air-Lynx esittelevät 
maailman ensimmäisen LTE- 
viranomaisverkkoihin tarkoitetun 
evolved Multimedia Broadcast 
Multicast Solution (eMBMS) -ratkaisun

31.5.

Bittium esittelee Bittium Tough 
Mobile -älypuhelinta ja lanseeraa siitä 
Band 28 -viranomaistaajuusvariantin 
Critical Communications World  
-messuilla

24.5.

Bittium ja Getac yhteistyöhön 
liikkuvien työntekijöiden tuottavuuden, 
tietoturvan ja käyttäjäkokemuksen 
parantamiseksi

24.5. 

Bittium esittelee tietoturvallisia ja 
helppokäyttöisiä Bittium SafeMove 
-etäkäyttöratkaisujaan Terveyden- 
huollon ATK-päivillä

23.5.

Bittium julkaisee uuden ohjelmisto- 
version Bittium SafeMove Mobile 
VPN -etäkäyttöratkaisusta

20.5.

Bittium SafeMove Analytics -ohjelmis-
to on saatavana yrityksille nyt myös 
itsenäisenä ohjelmistotuotteena

5.4.

Bittium laajentaa taktisen tiedonsiirron 
tuoteperhettään Bittium Tough VoIP 
Service -ohjelmistotuotteella

5.4.

Bittium esittelee räätälöitäviä ja tieto-
turvallisia IoT-ratkaisuja ja kehitys- 
palveluja Hannover Messe 2016  
-teollisuusmessuilla

22.3.

Digia Salpa -mobiiliviestintätuotteelle 
Viestintäviraston salaustuote- 
hyväksyntä Bittium Tough Mobile  
-älypuhelimessa

14.3.

Bittium esittelee räätälöitäviä ja 
tietoturvallisia IoT-ratkaisuja ja 
kehityspalveluja Wearable Technology 
Show 2016 -messuilla

24.2.

Bittiumille tilaus Suomen Puolustus-
voimilta taktisen tiedonsiirron Bittium 
TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän 
uudesta ohjelmistopaketista

27.1.

Bittium esittelee Bittium Tough Mobile 
-älypuhelinta, sen laitehallinta- ja 
salausohjelmistoa ja IoT-ratkaisuja 
Mobile World Congress 2016 -messuilla

20.1.

Bittium esittelee turvallisia ja helppo-
käyttöisiä Bittium SafeMove -etäkäyt-
töratkaisujaan Long-Term Conditions 
2016 -konferenssissa
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Bittiumin ydinosaamista ovat radiotekno-
logian, sulautettujen ohjelmistojen, elekt-
roniikan sekä tuoteintegroinnin laaja-alai-
nen ja vahva osaaminen. Tapa työskennellä 
(Way of Working) perustuu niin sanottuihin 
lean- ja ketteriin menetelmiin (lean and 
agile methods).  Osaamisen kehittymistä 
tuetaan virtuaalisilla osaamistiimeillä ja 
tarpeen mukaisilla teknologiakoulutuksilla. 

Vuonna 2016 Bittiumin henkilöstön osaa-
misen kehittämisen painopiste on ollut oh-
jelmistosuunnittelun kehittämisessä, jos-
sa keskitytään kaikkiin ohjelmistokerroksiin 
ja Open Source -menetelmien tehokkaam-
paan hyödyntämiseen. Uutena painopis-
tealueena oli DevOps-toimintamallien to-
teuttaminen, jossa pyritään parantamaan 
kehitystoimintojen vuoropuhelua ja mah-
dollistamaan ketterät muutokset ohjel-
mistojen tuotantovaiheessa. DevOps on 
kasvava digitalisaatioon liittyvä tuoteke-
hitysmalli, ja sen kehittäminen Bittiumil-
la auttaa voimakkaasti myös henkilöstön 
omien kompetenssien kasvattamisessa 
ja uusien, nopeiden ja ketterien toiminta-
mallien omaksumisessa. Syksyn 2016 ai-
kana  henkilöstölle järjestettiin mm. Hac-
kathon-tapahtumia, joissa osaamisen ja 
tuotteistamisen kehittäminen yhdisty-
vät luontevalla, innostavalla ja innovoin-
tia mahdollistavalla tavalla. Muina tärkei-
nä osaamisen kehittämisen osa-alueina 

ovat tietoturvallisuuden kehittäminen eri-
tyisesti ohjelmistotuotannossa, 5G-tekno-
logian hyödyntäminen sekä back- ja front 
end -kehitys.

Vuoden 2016 aikana Bittium jatkoi DIMECC 
N4S (Need for Speed) -hankkeessa. Siinä 
panostetaan nopeaan ja säännölliseen ver-
sioiden julkistamiseen, jatkuvan integroin-
nin ja testiautomaatioketjujen kehittämi-
seen sekä läpinäkyvyyden ja reaaliaikaisen 
palautteen ja laatutiedon keräämiseen toi-
mittajista asiakkaisiin. Hanketta hyödynne-
tään tuotekehityksessä ja tuotteiden toimi-
tusketjun hallinnan alueilla laajasti, mikä 
lisää työn sujuvuutta ja tuottavuutta. Myös 
henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden edel-
leen parantuneet tulokset heijastivat hank-
keen tuloksia. 

Vuoden 2016 aikana Accelerate-kehitys- 
hanketta jatkettiin. Sen tavoitteena on  ke-
hittää Bittiumin innovointikulttuuria. Hank-
keessa edelleen kehitettiin Bittiumin ideoin-
titoimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla 
henkilöstö voi kertoa ideoistaan foorumilla, 
joka mahdollistaa niistä keskustelun ja yh-
dessä kehittämisen sekä niiden läpinäky-
vyyden henkilöstölle. Hankkeen tuloksista 
saatiin hyvää palautetta muun muassa EU 
EUREKA -klusterin ITEA Digital Masterclass 
benchmark -foorumeissa.

Vuoden 2016 lopussa Bittiumissa työskenteli yhteensä 623 hen-
kilöä Suomessa, USA:ssa, Englannissa ja Singaporessa. Hen-
kilöstömäärä kasvoi 106 henkilöllä edellisvuoden lopusta ja kasvu 
tapahtui Suomessa. Osa henkilöstömäärän kasvusta tapahtui 
yritysoston kautta Bittiumin hankkiessa omistukseensa Mega 
Elektroniikka Oy:n ja MegaKoto Oy:n marraskuussa 2016. Bitti- 
umin henkilöstön keski-ikä vuonna 2016 oli 41 vuotta. Huomatta-
va osa yhtiön henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.  

Vuoden 2016 aikana jatkettiin työtä hy-
vän ihmisjohtamisen ja työhyvinvoinnin li-
säämiseksi myös esimiestyön prosessien 
kautta. Valmentavaa johtamista tukemaan 
käynnistettiin uusi Quarter Chat -proses-
si, jossa esimies ja alainen tapaavat esi-
miestyön tiimoilta aiempaa useammin ja 
vapaamuotoisemmin. Aiempaa tiiviim-
pi vuorovaikutus edesauttaa keskinäisen 
luottamuksen rakentumista, jonka ansios-
ta työn sujumista, osaamisen kehittämistä 
ja työhyvinvointia voidaan tukea paremmin 
ja ajantasaisemmin. Aiempi määrämuo-
toinen kehityskeskustelu poistettiin vuosi-
kellosta, mutta henkilöiden on edelleenkin 
mahdollista varata aikaa kehityskeskuste-
luun esimiehensä kanssa silloin, kun se on 
ammatillisen kehittymisen kannalta tar-
peen ja ajankohtaista. Uudistus otettiin 
vastaan hyvin; alkusyksyllä 2016 tehdyssä 
kyselyssä ilmeni, että henkilöt, jotka ovat 
käyneet Quarter Chat -keskusteluja, ovat 
kokeneet keskustelut keskimäärin erittäin 
hyödyllisiksi. 

Myös vuosittaisessa BES 2016 (Bittium 
Employee Survey) -henkilöstötutkimuk-
sessa nähtiin, että henkilöstö on aiempaa 
tyytyväisempää esimiestyöhön ja yrityksen 
toimintaan kokonaisuutena. Vuosittaisen 
henkilöstötutkimuksen tulokset nousivat 
jo vuonna 2015 huomattavasti aiemmis-
ta, mutta maltillinen nousu kaikissa kyse-
lyn osa-alueissa jatkui myös vuoden 2016 
tuloksissa. Erityisesti henkilöstö koki saa-
vansa aiempaa enemmän tietoa yrityksen 
toiminnasta ja strategiasta. Lokakuussa 
järjestetyn tutkimuksen vastausprosentti 
oli ennätyksellisen hyvä, 77 %.

Henkilöstö
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Osakkeet

Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq 
Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. 
Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuurui-
seen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi 
ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön 
osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n 
pitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin 
maksettu osakepääoma oli tilikauden lo-
pussa 12 941 269,00 euroa ja osakkeiden 
kokonaismäärä 35 693 166 kappaletta. Yhti-
ön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 
0,10 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia 
osakkeita.

Optio-oikeudet

14.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous 
päätti optio-oikeuksien antamisesta Bit-
tium-konsernin (entinen Elektrobit-kon-
serni) avainhenkilöille. Optio-oikeuksien 
määrä oli yhteensä enintään 4 200 000 
kappaletta, joista 1 400 000 merkittiin 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

tunnuksella 2008A, 1 400 000 tunnuksel-
la 2008B ja 1 400 000 tunnuksella 2008C. 
Optio-oikeudet oikeuttivat merkitsemään 
yhteensä enintään 4 200 000 yhtiön uut-
ta osaketta tai sen hallussa olevaa osaket-
ta. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuk-
sien perusteella merkittävien osakkeiden 
osuus oli yhteensä enintään 3,1 prosenttia 
yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamis-
ta äänistä mahdollisen osakemerkinnän 
jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia 
osakkeita. Optio-oikeudella merkittävän 
osakkeen merkintähinta perustui Bittium 
Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahin-
taan Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammikuussa 
2009, tammikuussa 2010 ja tammikuus-
sa 2011. Osakkeen merkintähinta merkittiin 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
toon. Optio-oikeuksilla merkittävien osak-
keiden merkintäaika oli optio-oikeuksilla 
2008A 1.4.2012–31.3.2014, optio-oikeuksilla 
2008B 1.4.2013–31.3.2015 ja optio-oikeuk-
silla 2008C 1.4.2014–31.3.2016.

Bittium Oyj:n hallitus päätti 5.6.2013, että 
optio-oikeudet 2008A ja 2008B liitetään 

arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listat-
tavaksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Lis-
tattavaksi haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 
2008A ja 1 400 000 optio-oikeutta 2008B. 
Optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin koh-
teeksi 17.6.2013. Osakkeiden merkintäaika 
optio-oikeudella 2008A päättyi 31.3.2014 ja 
optio-oikeudella 2008B 31.3.2015.

Bittium Oyj:n hallitus päätti 20.12.2013, että 
optio-oikeudet 2008C liitetään arvo-osuus-
järjestelmään ja haetaan listattavaksi Nas-
daq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Listattavak-
si haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 2008C. 
Listaamista haettiin alkavaksi 1.4.2014. 
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 
2008C alkoi 1.4.2014 ja se päättyi 31.3.2016.

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjel-
maan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla 
merkittiin 1.12.2015–31.3.2016 välisenä aika-
na yhteensä 55 498 uutta osaketta. Merkin-
tähinta, 30 523,90 euroa, kirjattiin yhtiön 
vapaan oman pääoman rahastoon. Osake-
merkintöjä vastaavat osakemäärän lisäyk-
set merkittiin kaupparekisteriin 10.2.2016 ja 

Osakkeiden vaihto ja keskikurssi 2011–2016
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14.4.2016. Uudet osakkeet tuottivat omista-
jilleen osakkeenomistajan oikeudet rekiste-
röintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet 
osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi 
Nasdaq Helsingissä 11.2.2016 ja 15.4.2016 
Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäeri-
nä. Lisätietoa ja optio-oikeuksien 2008 eh-
dot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla 
osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat. 

Osakkeen kurssikehitys ja 
vaihto vuonna 2016

Bittium Oyj:n osakkeen päätöskurssi vuo-
den 2016 lopussa oli 5,67 euroa, korkein 
kaupantekokurssi oli 7,40 euroa ja alin 5,15 
euroa. Vuoden aikana Bittium Oyj:n osakkei-
den vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 126,4 
miljoonaa euroa ja 20,9 miljoonaa osaketta, 
mikä vastaa 58,6 prosenttia osakekannas-
ta. Bittium Oyj:n markkina-arvo 31.12.2016 
oli 202,4 miljoonaa euroa.

Osinko ja osinkopolitiikka

Bittium Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, 
joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, 
taloudellisen aseman, pääoman tarpeen 
sekä kasvun vaatiman rahoituksen. 

Vuonna 2016 Bittium Oyj jakoi tilikaudelta 
1.1.–31.12.2015 vahvistetun taseen perus-
teella osinkoa tilikauden voitosta 0,05 euroa 
osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osak-
keelta. Osinko maksettiin osakkeenomista-
jalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivä-
nä torstaina 21.4.2016 oli merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 
Osingon maksupäivä oli torstai 28.4.2016.

Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa 12.4.2017 ko-
koontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 vahvistetta-
van taseen perusteella jaetaan osinkoa ti-
likauden voitosta 0,05 euroa osakkeelta ja 
lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko 
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osin-
gonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2017 on 
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että 
osingon maksupäivä on 25.4.2017.

Kaupankäyntitunnukset 

Bittium Oyj:n osakkeet on noteerattu Nas-
daq Helsinki Oy:ssä (aiemmin Helsingin 
Pörssi) vuodesta 1998 lähtien. Bittium 
Oyj:n yhtiötunnus Nasdaq Helsinki Oy:n 
INET-kaupankäyntijärjestelmässä on BITTI 
ja kaupankäyntitunnus on BITTI.

Osakkeen kaupankäyntitunnukset
ovat seuraavat: 
Nasdaq Helsinki Oy BITTI
Reuters  BITTI.HE 
Bloomberg  BITTIFH

Osakkeenomistajat

Vuoden 2016 lopussa Bittium Oyj:llä oli 
21 424 omistajaa. Kymmenen suurinta 
omistajaa omistivat 29,2 prosenttia osak-
keista. Yksityisten henkilöiden omistamien 
osakkeiden osuus oli 78,4 prosenttia. Ul-
komaalais- ja hallintarekisteröityjen osak-
keenomistajien osuus oli vuoden 2016 lo-
pussa 3,4 prosenttia.

Hallitusten jäsenten ja  
toimitusjohtajan  
osakkeiden omistus

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä 
heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat 
vuoden 2016 lopussa yhteensä 1 578 631 
osaketta, joka vastaa 4,4 prosentin omis-
tusosuutta yhtiön liikkeelle laskemista 
osakkeista.

Tietoa  
osakkeenomistajille 

Bittiumin tiedotteet, katsaukset, tulosen-
nusteet, analyytikkoyhteystiedot ja muu-
ta ajankohtaista sijoittajasuhdemateri- 
aalia löytyy yhtiön internetsivuilta osoit-
teessa www.bittium.com. Internetsivuilla 
voi myös liittyä tilauspalveluun ja vastaan-
ottaa sähköpostitse yhtiön tiedotteita. 

Taloudelliset katsaukset 2017

Bittium Oyj on raportoinut taloudellisesta 
kehityksestään neljännesvuosittain ilmes-
tyvillä osavuosikatsauksilla. Yhtiö päätti 
muuttaa taloudellisen raportoinnin käytän-
töään siten, että julkaisee taloudelliset ra-
portit puolelta vuodelta ja koko tilikaudelta 
mutta ei enää julkaise osavuosikatsauksia 
kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Vuon-
na 2017 osavuosikatsaukset julkaistaan 
seuraavasti:

20.2. Tilinpäätöstiedote 2016
9.8. Puolivuosikatsaus, 
 tammi-kesäkuu 2017
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Katsaukset julkaistaan kyseisenä päivänä 
suomeksi ja englanniksi klo 8.00 Bittiumin 
internetsivuilla osoitteessa www.bittium.
com/sijoittajat. Aiheesta järjestetään myös 
tiedotustilaisuudet tarkemmin ilmoitetta-
vana aikana.

Suljettu ajanjakso

Bittium Oyj noudattaa suljetun ajanjakson 
periaatetta ennen tulosjulkistamisia. Vuo-
den 2017 suljetut ajanjaksot ovat seuraavat:
30.1.–20.2.2017 ja
19.7.–9.8.2017

Bittium Oyj:n vuoden 
2017 varsinainen 
yhtiökokous 

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pi-
detään keskiviikkona 12.4.2017 kello 13.00 
osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, 
Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu.

Osakasluetteloon merkitty 
osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on 
osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 
31.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on mer-
kitty hänen henkilökohtaiselle suomalaisel-
le arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön 
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osak-
keenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiö-
kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 
perjantaina 7.4.2017 klo 10.00 mennessä. 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiöko-
koukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa
  www.bittium.com, 2.3.2017 klo 16.00 
 alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322
 tai 040 344 5425 arkisin klo 9–15 
 välisenä aikana;

c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Bittium Oyj, 
 Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoit-
taa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus 
tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä 
mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi 
ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeen-
omistajien Bittium Oyj:lle luovuttamia hen-
kilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja 
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien 
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai 
asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvit-
taessa pystyä osoittamaan henkilöllisyy-
tensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla 
on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden 
osakkeiden nojalla, joiden perusteella hä-
nellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear 
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 
perjantaina 31.3.2017. Osallistuminen edel-
lyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näi-
den osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty 
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakaslu-
etteloon viimeistään perjantaina 7.4.2017 
kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin 
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katso-
taan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omista-
jaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin 
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat oh-
jeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamis-
ta ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön 
tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osak-
keen omistaja, joka haluaa osallistua var-
sinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväk-
si tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon 
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 
mennessä.

Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osal-
listumisesta on saatavilla yhtiön internetsi-
vuilla osoitteessa www.bittium.com.

Asiamiehen käyttäminen
ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiö-
kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan 
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomista-
jan asiamiehen on esitettävä päivätty val-
takirja tai hänen on muuten luotettaval-
la tavalla osoitettava olevansa oikeutettu 
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli 
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokouk-
seen usean asiamiehen välityksellä, jotka 
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopa-
peritileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittau-
tumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, 
joiden perusteella kukin asiamies edustaa 
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimitta-
maan alkuperäisinä osoitteeseen Bittium 
Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, 
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeen-
omistajalla on yhtiökokouksessa osake-
yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoi-
keus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Bittium Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 
2.3.2017 yhteensä 35 693 166 osaketta ja 
35 693 166 ääntä.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätö-
sehdotukset sekä kokouskutsu ovat saa-
tavilla Bittium Oyj:n internetsivuilla osoit-
teessa www.bittium.com.

Tämä vuosikertomus sisältää yhtiön tilin-
päätöksen, toimintakertomuksen ja tilin-
tarkastuskertomuksen sekä selvityksen 
yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ja 
on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeis-
tään keskiviikkona 22.3.2017. Päätösehdo-
tukset ja muut edellä mainitut asiakirjat 
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja 
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähete-
tään pyydettäessä jäljennökset osakkeen-
omistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on 
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 
viimeistään keskiviikkona 26.4.2017 alkaen.
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Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Bittium Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto 
määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suo-
men lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja 
arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallin-
nointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa eräin 
poikkeuksin Arvopaperimarkkinayhdistys 
ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2015. 
Hallinnointikoodi on nähtävillä muun muas-
sa Arvopaperimarkkinayhdistyksen inter-
netsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

19.4.2016 valittu hallitus harkitsi samana 
päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouk-
sessaan talous- ja tarkastusvaliokunnan 
jatkoa ja katsoi Yhtiön liiketoiminnan laa-
juuden edellyttävän edelleen taloudellista 
raportointia ja valvontaa koskevien asioiden 
valmistelua koko hallitusta pienemmässä 
kokoonpanossa. Hallinnointikoodin suosi-

tuksen mukaan valiokunnassa on oltava vä-
hintään kolme jäsentä. Uusi hallitus päätti 
19.4.2016 pidetyssä järjestäytymiskokouk-
sessaan, että hallituksen talous- ja tarkas-
tusvaliokuntaan valitaan edelleen jäseniksi 
Staffan Simberg (valiokunnan puheenjoh-
taja) ja Kirsi Komi, ja että talous- ja tarkas-
tusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi 
asiantuntijaksi kutsutaan KHT-tilintarkasta-
ja Seppo Laine. Kahden varsinaisen jäsenen 
ja yhden ulkopuolisen jäsenen kokoonpa-
non katsottiin olevan suosituksen tarkoi-
tuksen mukainen, sillä KHT-tilintarkastaja 
Seppo Laine tuo mukanaan jatkuvuutta ja 
valiokunnassa tarvittavaa asiantuntemus-
ta. Myöhemmin vuoden 2016 aikana talous- 
ja tarkastusvaliokunnasta alettiin käyttää 
nimitystä tarkastusvaliokunta.

Tämä selvitys on annettu hallituksen toi-
mintakertomuksesta erillisenä. Hallituk-
sen tarkastusvaliokunta sekä tilintarkastaja 
ovat käsitelleet tämän selvityksen.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yh-
tiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilin-
tarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön 
lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiön kotipaik-
ka on Oulu.

Tämä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjes-
telmästä on julkisesti nähtävillä Yhtiön in-
ternetsivuilla osoitteessa 
www.bittium.com.
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1.1.–31.12.2016 Hallitus Tarkastusvaliokunta

Staffan Simberg 16/17 5/6
Erkki Veikkolainen 17/17
Kirsi Komi 16/17 6/6
Juha Putkiranta 16/17
Seppo Mäkinen 17/17
Seppo Laine (hallituksen ulkopuolinen neuvonantaja) 6/6
 

Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, 
johon kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) 
varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi 
kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hal-
lituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy 
vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen-
ten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumatto-
muutta vuosittain suosituksen 10 mu-
kaisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen 
toimittamaan Yhtiölle tarvittavat tiedot riip-
pumattomuusarvioinnin suorittamista var-
ten. Hallituksen jäsenellä on myös velvolli-
suus ilmoittaa mahdollisista muutoksista 
riippumattomuuteen liittyvissä tiedoissa.

19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous 
vahvisti Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 
viisi (5). Kirsi Komi, Seppo Mäkinen, Juha 
Putkiranta, Staffan Simberg ja Erkki Veik-
kolainen valittiin hallituksen jäseniksi. Hal-
litusten jäsenten arvioitiin olevan sekä 

Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeen-
omistajista riippumattomia hallituksen 
jäseniä. 19.4.2016 pidetyssä järjestäyty-
miskokouksessaan hallitus valitsi puheen-
johtajakseen Erkki Veikkolaisen. Lisäksi hal-
litus päätti, että hallituksella on edelleen 
talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäse-
niksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan 
puheenjohtaja) ja Kirsi Komi, ja talous- ja 
tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuo-
liseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Sep-
po Laine. Myöhemmin vuoden 2016 aikana 
talous- ja tarkastusvaliokunnasta alettiin 
käyttää nimitystä tarkastusvaliokunta. 

Kuvaus toiminnasta
Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi 
työskentelyään vuosittain. Hallituksen teh-
tävänä on huolehtia yhtiökokouksen pää-
tösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo 
operatiivista toimintaa ja hallintoa. Halli-
tus päättää Yhtiön toimintaa ohjaavista 
periaatteista, strategiasta sekä budjetista. 
Edelleen hallitus päättää yritysjärjestelyis-
tä ja -kaupoista ja muista strategisista yh-
teenliittymistä ja merkittävistä investoin-
neista sekä merkittävistä organisaatiota 
ja rahoitusta koskevista asioista. Hallitus 
valvoo, että konserniin kuuluvien yhtiöiden 

kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimit-
tää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen 
sijaisen sekä hyväksyy Yhtiön organisaati-
orakenteen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiain-
johtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) 
osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muu 
Yhtiön johto osallistuu kokouksiin tarvit-
taessa tai hallituksen kutsusta. Hallituk-
sen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen 
kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja 
hallituksen sihteerin valmistelusta.

Hallitus soveltaa työskentelyssään vuosi-
kelloa, jonka mukaan säännönmukaisesti 
käsiteltävät aiheet määräytyvät. Vuosikel-
lon säännönmukaisten aiheiden lisäksi hal-
lituksen tärkeimpinä aiheina vuoden aikana 
olivat kasvun hakeminen sekä orgaanisesti 
että epäorgaanisesti, tuotekehityspanos-
ten kohdentaminen ja liiketoimintaportfo-
lion uudelleen arviointi.

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituk-
sen jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti 
nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoittees-
sa www.bittium.com.

Vuonna 2016 hallitus kokoontui 17 kertaa. 
Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
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Hallituksen
monimuotoisuutta
koskevat periaatteet

Yhtiössä monimuotoisuus nähdään olen-
naisena osana vastuullista toimintaa ja 
menestystekijänä, joka mahdollistaa stra-
tegisten tavoitteiden saavuttamisen ja asi-
akasymmärryksen jatkuvan parantamisen.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa 
otetaan huomioon Yhtiön liiketoimintojen 
tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen 
valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. 
Hallituksen jäsenten valinnassa tavoittee-
na on varmistaa, että hallitus kokonaisuu-
tena tukee Yhtiön nykyisen ja tulevan liike-
toiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus 
tukee tätä tavoitetta.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastel-
laan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olen-

naisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täy-
dentävä osaaminen, koulutus ja kokemus 
eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvai-
heista olevista liiketoiminnoista ja johtami-
sesta sekä jäsenten henkilökohtaiset omi-
naisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta 
tukee kokemus kansainvälisestä toimin-
taympäristöstä ja eri kulttuureista sekä 
ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. 
Tavoitteena on, että molemmat sukupuo-
let ovat edustettuna hallituksessa ja Yhtiö 
pyrkii hyvään ja tasapainoiseen sukupuo-
lijakaumaan.

Monimuotoisuusperiaatteiden toteuttami-
seksi hallituksen jäsenehdokkaiden etsintä- 
ja arviointiprosessissa otetaan huomioon 
monimuotoisuusperiaatteet ja prosessiin 
etsitään molempien sukupuolien edusta-
jia. Monimuotoisuuden tilaa ja aikaisemmin 
mainitun tavoitteen saavuttamisen edisty-

mistä monitoroidaan hallituksen itsearvi-
ointikeskusteluissa. 

Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on 
oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja 
mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa teh-
tävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon 
valmistelussa huomioidaan myös pitkän 
aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön 
hallituksessa on kolmesta seitsemään (3–
7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen 
voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajä-
sentä. Hallituskokoonpanon ja jäsenten lu-
kumäärän on mahdollistettava hallituksen 
tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen 
jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa 
yhtiökokouksessa.
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OVK

OVK

OVK: osavuosikatsaus

JOULUKUU (3 TUNTIA)
• Toimitusjohtajan tavoiteasetanta seuraavalle vuodelle
• Seuraavan vuoden suunnitelman ja budjetin hyväksyntä
MARRASKUU (2 TUNTIA)
• Budjetoinnin tilannekatsaus kommentoitavaksi
LOKAKUU (1 PÄIVÄ)
• Q3-osavuosikatsauksen hyväksyntä
• Johdon seuraajasuunnitelman katselmointi
• Palkitsemispolitiikan ja -rakenteen
 hyväksyntä
• Budjetoinnin tavoiteasetanta

SYYSKUU (2 TUNTIA)
• Liiketoimintakatsaus
ELOKUU II (1 PÄIVÄ)
• Liiketoimintaportfolion katselmointi
• Uusien liiketoimintamahdollisuuksien katseltointi
• Sijoittajasuhdestrategian katselmointi
• Hallituksen seuraavan vuoden kalenterin ja 
 vuosikellon hyväksyntä
• Bittiumin arvojen katselmointi
ELOKUU I (2 TUNTIA)
• Q2-osavuosikatsauksen hyväksyntä

TAMMIKUU (1 PÄIVÄ)
• Tapaaminen tilintarkastajien kanssa
• Q4-osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen katselmointi
• Toimitusjohtajan performance-katsaus kuluneesta vuodesta
• Strategian terveystarkastus, visio, strategia ja pitkän 
 tähtäimen ohjaus
• Liiketoimintaportfolion katselmointi
• Hallinto- ja ohjausjärjestelmän katselmointi
• Riskienhallinnan katselmointi
• Hallituksen itsearviointi ja toimintasuunnitelma
• Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
HELMIKUU (2 TUNTIA)
• Q4-osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen hyväksyntä
• Palkankorotusbudjetti tiedoksi
   MAALISKUU I (1 PÄIVÄ)
  • Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja
   toimenpidesuunnitelma
  • Henkilöstökyselyn tulokset ja
   toimenpidesuunnitelma
   MAALISKUU II (2 TUNTIA)
  • Hallituksen järjestäytymiskokous

   HUHTIKUU (1 PÄIVÄ)
   • Q1-osavuosikatsauksen hyväksyntä
   • Liiketoimintojen ja tukitoimintojen
    strategioiden ja pitkän tähtäimen
    suunnitelman hyväksyntä
   TOUKOKUU (2 TUNTIA)
  • Liiketoimintakatsaus
  KESÄKUU (2 TUNTIA)
 • Liiketoimintakatsaus

Vuosikello 2016
Hallituksen aikataulu ja agenda

Bittium vuosikertomus 2016

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä



28

Bittium vuosikertomus 2016

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Erkki Veikkolainen
s. 1952, DI, eMBA
Päätoimi: Mevita Invest Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:
• Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj), 

hallituksen jäsen 2008–2015, 
hallituksen puheenjohtaja 2015–.

• Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd, 
hallituksen jäsen 2007–.

• Elcoflex Oy, hallituksen jäsen 2015–, 
hallituksen puheenjohtaja 2006–2015.

• Maustaja Oy, hallituksen jäsen 2006–.
• Aplicom Oy, hallituksen jäsen 2005–.
• Mecanova Oy, hallituksen jäsen 2005–.

Työhistoria:
• Bittium Technologies Oy 

(ent. Elektrobit Technologies Oy), 
hallituksen jäsen 2011–2015.

• Elektrobit Oyj, sopimustuotekehitys- ja 
testausliiketoimintayksiköistä vastaava 
johtaja 2002–2003.

• Elektrobit Technologies Oy, 
toimitusjohtaja 2001–2003.

• Elektrobit Oy, liiketoiminnan kehittämisestä 
vastaava johtaja 1998–2001.

• Nokia Mobile Phones, eri tehtäviä 1985–1998, 
viimeksi liiketoiminta-alueen vetäjänä.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 1 502 400 Bittium Oyj:n osaketta.
Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Kirsi Komi
s. 1963, OTK
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:
•  Bittium Oyj, hallituksen jäsen, talous- ja 

tarkastusvaliokunnan jäsen 2015–.
•  Citycon Oyj, hallituksen jäsen, tarkastus- ja 

hallinnointivaliokunnan jäsen, nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan jäsen 2011–.

•  Directors Institute of Finland – Hallitus- 
ammattilaiset ry, hallituksen jäsen 2015–.

•  Docrates Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–.
•  Finnvera Oyj, hallituksen jäsen, tarkastus- 

valiokunnan puheenjohtaja 2013–.
•  Martela Oyj, hallituksen jäsen, 

palkitsemisvaliokunnan jäsen 2013–.
•  Metsä Board Oyj, hallituksen jäsen, 

tarkastusvaliokunnan jäsen 2010–.
•  Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, 

hallituksen puheenjohtaja 2011–, 
hallituksen jäsen 2010–2011.

Työhistoria:
•  Veikkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016.
•  Patria Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, 

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
2011–2016.

•  Nokia Siemens Networks, General Counsel, 
Member of the Executive Board 2007–2010.

•  Nokia Corporation, Networks Business 
Group, Vice President (legal), Member of NET 
Leadership Team and other NET/Nokia senior 
management forums 1997–2007.

•  Nokia Corporation, Networks Business Group, 
Senior Legal Counsel & Head of European 
Practise Group 1998.

•  Nokia Corporation, Networks Business Group, 
Vice President, Contracts 1995–1996.

•  Nokia Corporation, Networks Business Group, 
Legal Counsel 1992–1995, 1997.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 2 118 Bittium Oyj:n osaketta.
Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Seppo Mäkinen
s. 1952, FM (fysikaalinen kemia)
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:
•  Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015–.
•  Evondos Oy, hallituksen jäsen 2016-.
•  CBRA Genomics S.A, hallituksen jäsen 2016–.
•  Neurotar Oy, hallituksen jäsen 2015–.
•  MedGroup Oy, hallituksen jäsen 2013–.
•  Valirx Plc, hallituksen jäsen 2013–.
•  Ginolis Oy, hallituksen jäsen 2011–, 

hallituksen puheenjohtaja 2011–2014.

Työhistoria:
•  Taikon Advisor, Managing Partner 2010–2016.
•  Merieux Développement, Regional Partner, 

Nordics 2010–2016.
•  Ventac Partners, Partner 2012–2016.
•  Magnasense Technologies Oy, hallituksen  

jäsen 2011–2015.
•  Arcdia International Oy, hallituksen jäsen 

2011–2014.
•  Balonco, Senior Advisor, owner 2012–2013.
•  Mediracer Ltd., hallituksen puheenjohtaja 

2010–2013.
•  RSP Systems, hallituksen jäsen 2010–2011.
•  Bio Fund Management Oy, Founding / 

Managing Partner 1997–2010.
•  Sitra, Director in Life Science 1987–1997.
•  Millipore/ Waters, Sales & Marketing 

1983–1987.
•  State Institute of Agricultural Chemistry, 

Chemist 1980–1983.
•  Toiminut hallituksen puheenjohtajana ja hal-

lituksen jäsenenä mm. Egalet A/S, SpinX Inc., 
Chempaq, Profos AG, Ilochip A/S, Exiqon A/S, 
KSH-Productor Oy, Merlin Diagnostika GmbH, 
Primex ASA, Rumen Oy, Millimed Inc., Bio- 
Porto A/S, Wallac, Kone Instruments, Rados 
Technologies, MAP Medical Technologies, 
Pharming NV, Bio-Orbit, Labmaster Oy, 
Viable Bioproducts ja Fluilogic Oy.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 1 371 Bittium Oyj:n osaketta.
Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Bittium Oyj
Hallitus
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Staffan Simberg
s. 1949, MBA
Päätoimi: Hallitusammattilainen, 
liikkeenjohdon konsultti

Luottamustoimet:
•  Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj), hallituksen 

jäsen 2008– ja talous- ja tarkastusvalio- 
kunnan puheenjohtaja 2010–.

•  Oriola-KD Oyj, hallituksen jäsen ja 
tarkastusvaliokunnan jäsen 2015–.

•  Endomines AB (julk.), hallituksen jäsen 
ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2011–, 
hallituksen puheenjohtaja 2012–.

•  Simberg & Partners Oy, hallituksen 
puheenjohtaja 1994–.

•  NEZ-Invest AB, hallituksen puheenjohtaja 
1994–.

Työhistoria:
•  Bittium Technologies Oy (ent. Elektrobit 

Technologies Oy), hallituksen jäsen 
2011–2015.

•  Nordic Vehicle Conversion AB, hallituksen 
jäsen 2011–2015.

•  Silva Group AB, hallituksen jäsen 2011–2015.
•  Valmet Automotive-konserni, hallituksen 

neuvonantaja 2014.
•  Metso-konserni, teollinen neuvonantaja 2011.
•  Cargotec Oyj, teollinen neuvonantaja 2009, 

2012.
•  Metso Panelboard, puheenjohtaja 

2008–2009.
•  Landis & Gyr AG, neuvottelukunnan jäsen 

2007–2013.
•  Enermet-konserni, toimitusjohtaja 

2005–2007.
•  Siar-Bossard, Associated Partner 1992–1994.
•  Nokia-konserni, johtavia tehtäviä 1978–1991.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 1 371 Bittium Oyj:n osaketta,
määräysvaltayhtiön kautta omistaa 50 000 
Bittium Oyj:n osaketta. Riippumaton sekä
Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeen-
omistajista.

Juha Putkiranta
s. 1957, DI
Päätoimi: Saafricon Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:
•  Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015–.
•  Variantum Oy, hallituksen puheenjohtaja 

2016–.
•  Nordcloud Oy, hallituksen jäsen 2015–.
•  Aspocomp Oyj, hallituksen puheenjohtaja 

2016–.

Työhistoria:
•  Saafricon Oy, toimitusjohtaja ja omistaja 

2015–.
•  Microsoft Corporation, Corporate Vice 

President, Company Integration, 2014.
•  Nokia Oyj, Executive Vice President, 

Operations 2013–2014.
•  Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of  

Nokia Supply Chain 2008–2012.
•  Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of 

Multimedia Product marketing and R&D 
2006–2007.

•  Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of 
Imaging Business Unit 2003–2005.

•  Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of 
Cellular Telephones Unit 2000–2003.

•  Symbian Ltd, hallituksen jäsen 1998–2001.
•  Nokia Oyj, Vice President, Corporate Planning 

and Business Development 1997–2000.
•  Hewlett-Packard Corporation, markkinointi-

johtaja; Euroopan ja Afrikan alueet, elektronii-
kan mittausjärjestelmät 1992–1997.

•  Siar Oy, liikkeenjohdon konsultti 1986–1987.
•  Nokia Oyj, erilaisia projektien, myynnin ja 

markkinoinnin johtotehtäviä, informaatio- 
järjestelmäyksikkö 1979–1986.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 11 371 Bittium Oyj:n osaketta.
Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Vasemmalta oikealle:
Staffan Simberg, 
Juha Putkiranta, 

Kirsi Komi,
Seppo Mäkinen ja

Erkki Veikkolainen.
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Hallituksen
valiokunnat
Yhtiön hallinnon toimivuus edellyttää, että 
hallitustyöskentely järjestetään mahdolli-
simman tehokkaalla tavalla. Tästä johtu-
en Yhtiön hallitus on asettanut talous- ja 
tarkastusvaliokunnan, josta alettiin käyttää 
myöhemmin vuoden 2016 aikana nimitystä 
tarkastusvaliokunta.

Valiokunnassa olevat hallituksen jäsenet 
voivat keskittyä valiokunnalle kuuluviin 
asioihin laaja-alaisemmin kuin koko halli-
tus. Valiokunnan tarkoituksena on tehostaa 
hallitukselle kuuluvien asioiden valmiste-
lua, lisätä hallituksen päätöksenteon läpi-
näkyvyyttä ja taata päätöksenteon laatu ja 
tehokkuus.

Valiokunta avustaa hallitusta valmistele-
malla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia 
asioita. Hallitus on jatkossakin vastuussa 
valiokunnalle osoitetuista tehtävistä. Va-
liokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa 
vaan hallitus tekee päätösvaltansa alaiset 
päätökset yhteisesti. 

Valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida 
työstään hallitukselle. Raporttien tulee si-
sältää vähintään yhteenveto valiokunnan 
käsittelemistä asioista ja esittämistä toi-
menpiteistä. 

Tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät 
ja toimintaperiaatteet on kuvattu alla. Var-
sinainen yhtiökokous päättää hallituksen 
valiokuntien jäsenten palkkioista, ja ne ovat 
julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla 
osoitteessa www.bittium.com.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnalla on seuraavat teh-
tävät:
• seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
• valvoa taloudellista raportointiprosessia;
• seurata Yhtiön sisäisen valvonnan, mah-

dollisen sisäisen tarkastuksen ja riskien-
hallintajärjestelmien tehokkuutta;

• käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjes-
telmästä annettavaan selvitykseen sisäl-
tyvää kuvausta taloudelliseen raportoin-
tiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiir-
teistä;

• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen lakisääteisen tarkastusta;

• arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön riippumattomuut-
ta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoa-
mista; sekä

• valmistella tilintarkastajan valintaa kos-
keva päätösehdotus.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä 
jäsenet nimittää Yhtiön hallitus. Vähintään 
yhden valiokunnan jäsenen tulee olla ta-
lousasiantuntija, jolla on huomattavaa tie-
tämystä ja kokemusta kirjanpidosta ja Yh-
tiöön sovellettavista kirjanpitoperiaatteista. 
19.4.2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa 
valittu hallitus päätti samana päivänä pi-
detyssä järjestäytymiskokouksessaan va-
lita tarkastusvaliokunnan jäseniksi Staffan 
Simbergin (valiokunnan puheenjohtaja) ja 
Kirsi Komin. Valiokunnan jäsenet ovat riip-
pumattomia sekä Yhtiöstä että myös Yh-
tiön merkittävistä osakkeenomistajista ja 
heillä on pitkäaikainen kokemus yritystoi-
minnan johtamisesta. Lisäksi Yhtiön hal-
litus päätti samassa kokouksessaan, että 
hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi 
kutsutaan KHT Seppo Laine. 

Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan 
kokouksiin osallistuvat säännöllisesti Yh-
tiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä 
valinnaisesti yhtiön ulkopuoliset tilintarkas-
tajat. Lisäksi valiokunnan jäsenet voivat ta-
vata ulkopuolisia tilintarkastajia ilman, että 
toimivan johdon edustajat ovat paikalla ky-
seisissä kokouksissa. Vuonna 2016 tarkas-
tusvaliokunta kokoontui kokouksiin kuusi 
(6) kertaa. Valiokunta on tilikauden 1.1.2016–
31.12.2016 aikana arvioinut, valmistellut tai 
katselmoinut muun muassa seuraavia 
asiakokonaisuuksia:
• vuoden 2015 tilinpäätös;
• vuoden 2016 osavuosikatsaukset;
• vuoden 2016 tilintarkastussuunnitelma;
• tilikauden aikaisen tilintarkastuksen 

havaintojen läpikäynti;
• sisäisen valvonnan havainnot;
• kassavirran seuranta ja rahoituksen 

riittävyyden arviointi;
• budjetin tavoiteasetanta ja 

budjettiprosessi;
• osingonmaksu;
• yritysjärjestelyihin liittyviä asioita ja 

niiden vaikutukset konsernin tulokseen, 
taseeseen ja rahoitusasemaan;

• konsernin juridiseen rakenteeseen 
liittyvät kysymykset; ja

• tytäryhtiöosakkeiden ja liikearvojen 
arvontestaus.

Vuoden 2017 tarkastusvaliokunnan paino-
pistealueina ovat:
• IFRS 15 -standardin käyttöönoton 

seuranta;
• myyntitarjous- ja sopimusprosessien 

tarkastaminen;
• Yhtiön ostolaskujen käsittelyyn ja 

maksuaineistojen muodostamiseen 
liittyvät menettelytavat; 

• ulkomaisten tytäryhtiöiden valvonta; ja
• aktivoitujen tuotekehityskulujen 

seuranta.
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Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa operatiivista hallin-
toa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä 
hallituksen antamien ohjeiden ja määräys-
ten mukaisesti sekä vastaa hallituksen ko-
kousten valmistelusta ja hallituksen pää-
tösten täytäntöönpanosta. Kirjanpidon 
lainmukaisuus ja varainhoidon luotettava 
hoito ovat myös toimitusjohtajan vastuul-
la. Toimitusjohtaja vastaa strategian, pitkän 
aikavälin suunnitelmien, investointien, yri-
tysjärjestelyjen ja -kauppojen ja rahoituk-
sen valmistelusta ja näistä päättämisestä 

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja, 2015–
s. 1966, KTM

Työhistoria:
•  Elektrobit Technologies Oy, johtaja, 

Wireless-liiketoimintasegmentti 2010–2015.
•  Tekniseri Oy, hallituksen jäsen 2012–2016.
•  EXFO Inc. (aiemmin NetHawk Oyj), 

Wireless Divisioonan johtaja 2010.
•  NetHawk Oyj, toimitusjohtaja 2003–2010, 

varatoimitusjohtaja 2002–2003.
•  Nokia Mobile Phones Oy, IP Konvergenssi -yksikkö, johtaja 2002,  

Special Products -liiketoimintayksikkö, johtaja 1998–2002,  
NMT450 -liiketoimintayksikkö, johtaja 1995–1998.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 10 000 Bittium Oyj:n osaketta.

siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu hallituk-
selle. Edelleen toimitusjohtaja vastaa ta-
loussuunnittelusta, konserniviestinnästä ja 
sijoittajasuhteista. 

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitus-
johtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot 
mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. 
Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjal-
lisen toimisopimuksen muotoon. Toimi-
tusjohtajan toimisopimus on toistaiseksi 
voimassaoleva ja voidaan irtisanoa Yhtiön 
toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjoh-
tajan toimesta kuuden (6) kuukauden irti-
sanomisajalla. 

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimus-
lain ja muun eläkettä säätelevän lainsää-
dännön mukaiseen työeläkkeeseen eikä 
hänellä ole lisäeläkettä. Suomen työelä-
kejärjestelmä (TyEL) oikeuttaa työeläkkee-
seen, joka perustuu työuran aikaisiin työ-
eläkkeeseen oikeuttaviin ansioihin. Vuonna 
2016 vanhuuseläkkeelle voi siirtyä oman 
harkinnan mukaan 63–68 vuoden iässä 
(joustava eläkkeellesiirtymisikä).

Johtoryhmä
Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryh-
mä, johon kuuluvat toimitusjohtaja puheen-
johtajana, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, 
viestintä- ja markkinointijohtaja, tuote- ja 
palvelualueiden johtajat sekä enginee-
ring-toiminnoista vastaava johtaja. Johto-
ryhmän tehtävänä on toimia toimitusjoh-
tajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan 
kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutukses-
sa ja seurannassa, erityisesti operatiivisen 
toiminnan, liiketoimintaportfolion hallinnan 
ja kehittämisen, varainhallinnan ja verotuk-
sen, sisäisen valvonnan, yhtiön hallinto- ja 
ohjausjärjestelmän, sijoittaja- ja markki-
nointiviestinnän ja riskienhallinnan osalta.

Yhtiö kertoi päivitetystä strategiastaan 
marraskuun 2016 lopussa. Yhtiön johto-
ryhmään kuuluivat 1.12.2016 asti myös 
myyntijohtaja, Defense-tuote- ja palve-
lualueesta vastaava johtaja, liiketoiminnan 
kehittämisestä vastaava johtaja ja Opera-
tions-toiminnoista vastaava johtaja. Myyn-
tijohtajalle ja liiketoiminnan kehittämisestä 
vastaavalle johtajalle kuuluvat tehtävät siir-
tyivät 1.12.2016 alkaen tuote- ja palvelualuei-
den johtajien toimenkuviin, Defense-tuo-
te- ja palvelualueesta vastaavan johtajan 
tehtävät Defense & Security -tuote- ja pal-
velualueen johtajan toimenkuvaan ja Ope-
rations-toiminnot Engineering-toiminnois-
ta vastaavan johtajan toimenkuvaan.
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Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja, 2014–
s. 1969, VT, OTK, LL.M. (Saarbrücken)

Työhistoria:
•  Elektrobit Technologies Oy, lakimies, 

2012–2014.
•  Elektrobit Oyj, lakimies, 2010–2012.
•  Elektrobit Automotive GmbH, lakimies, 

2008–2010.
•  Elektrobit Oyj, lakimies, 2008.
•  Polar Electro Oy, konsernilakimies, 

2000–2007.
•  Asianajotoimisto Gilbert, Segall and Young 

Oy, Attorneys at Law Helsinki, asianajaja, 
1998–2000.

Omistus 31.12.2016
Omistaa 1 100 Bittium Oyj:n osaketta.

Jari-Pekka Innanen
Engineering-toiminnoista 
vastaava johtaja, 2015– 
 s. 1968, DI (mekaniikka)

Työhistoria:
•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  

Engineering-toiminnoista vastaava johtaja, 
Wireless-liiketoimintasegmentti, 2011–2015.

•  Elektrobit, Wireless-liiketoiminnan 
globaalista resursoinnista vastaava 
johtaja, 2007–2010. 

•  Elektrobit, päällikkö, Head of Global HW, 
2006–2007. 

•  Elektrobit, päällikkö, Mobile Terminal  
Solutions, Head of HW Competence areas, 
2006.

•  Elektrobit, päällikkö, Mekaniikan osaamis- 
yksikkö, 2003–2005. 

•  Elektrobit, projektipäällikkö, 1999–2003. 
•  Elektrobit, mekaniikkasuunnittelija, 

1998–1999. 
•  Outokumpu Stainless Steel, Cold Rolling 

Mills, esimies, 1994–1997.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 7 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Karoliina Fyrstén
Viestintä- ja markkinointijohtaja, 2015–
s. 1977, FM, kansainvälinen yritysviestintä

Työhistoria: 
•  Elektrobit Automotive GmbH, 

konsernin viestintäpäällikkö, 2013–2015.
•  Elektrobit Oyj, viestintäpäällikkö, 2009–2013.
•  Elektrobit Oyj, sisäinen viestintä, 

2006–2008.
•  Elektrobit Group Oyj, viestintä, 2002–2006.
•  JOT Automation Group Plc, 

sijoittajasuhteet ja viestintä, 2001–2002.

Omistus 31.12.2016: 
Omistaa 1 600 Bittium Oyj:n osaketta.
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Arto Pietilä
Medical Technologies -tuote- ja 
palvelualueen johtaja, 2016– 
s. 1958, DI (sovellettu elektroniikka)

Työhistoria:
•  Bittium Wireless Oy, Operations-toiminnoista 

vastaava johtaja, 2015–2016.
•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 

Operations-toimintojen johtaja, Wireless- 
liiketoimintasegmentti, 2010–2015. 

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
Wireless Solutions -liiketoimintayksikkö, 
Operations-toimintojen johtaja, 2008–2010. 

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
Mobile Terminal Solutions -liiketoiminta- 
yksikön johtaja, 2006–2008.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 
Contract R&D -liiketoimintayksikön johtaja, 
2004–2006. 

•  Elektrobit Technologies Oy, toimitusjohtaja, 
2004–2006. 

•  Elektrobit Oy, toimitusjohtaja, 2002–2004. 
•  Elektrobit Oy, Contract R&D -yksikön johtaja, 

2001–2002. 
•  Polar Electro Oy, toimitusjohtaja, 1999–2001.
•  Polar Electro Oy, varatoimitusjohtaja, 

1996–1999. 
•  Polar Electro Oy, teknillinen johtaja, 

1992–1996.
•  Polar Electro Oy, tuotekehityspäällikkö, 

1986–1992.
•  Polar Electro Ky/Oy, SW/HW Design Engineer, 

1980–1986.

Omistus 31.12.2016: 
Omistaa 80 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Pekka Kunnari
Talousjohtaja, 2015–
s. 1967, KTM, OTM

Työhistoria:
•  Elektrobit Technologies Oy, talousjohtaja, 

2011–2015.
•  Elektrobit Oyj, johtaja, Finance, 2005–2011.
•  Elektrobit Inc, Konsernikontrolleri, 

2004–2005.
•  Elektrobit Group Oyj, konsernikontrolleri, 

2003–2004.
•  Elektrobit Oy, liiketoiminnan kontrolleri, 

2001–2003.
•  RPC Rapid Prototyping Center Oy, 

talouspäällikkö, 2000–2001.
•  Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, 

tilintarkastaja, 1998–2000.
•  Tuottotieto Oy, liiketoiminnan konsultti, 

1994–1998.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 3 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Klaus Mäntysaari
Connectivity Solutions -tuote- ja palve-
lualueen johtaja, teknologiajohtaja 2016– 
s. 1966, DI 

Luottamustoimet: 
•  Health Innovation Academy Oy, 

hallituksen varajäsen, 2014–.

Työhistoria:
•  Bittium Wireless Oy, Telecom-tuote- ja  

palvelualueen johtaja, 2015–2016.
•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  

Telecom-liiketoiminnasta vastaava johtaja, 
Wireless-liiketoimintasegmentti, 2014–2015.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
Services-liiketoiminta-alueesta vastaa-
va johtaja, Wireless-liiketoimintasegmentti, 
2011–2014.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 
myynnin ja markkinoinnin kehitysjohtaja,  
Wireless Solutions -liiketoimintayksikkö, 
2008–2011.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
johtaja, myynti-, asiakkuus- ja markkinointi-
johtaja, Mobile Terminal Solutions -liike- 
toimintayksikkö, 2008.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 
myynti- ja asiakkuusjohtaja, Mobile Terminal 
Solutions -liiketoimintayksikkö, 2007–2008.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
asiakkuusjohtaja, Contract R&D -liike- 
toimintayksikkö, 2006–2007. 

•  Elektrobit Oy, Nokian avainasiakkuudesta 
vastaava johtaja, Contract R&D -liike- 
toimintayksikkö, 2005–2006. 

•  Elektrobit Oy, avainasiakaspäällikkö, 
Nokia Terminals, Contract R&D -liike- 
toimintayksikkö, 2004–2005. 

•  Nokia, Senior Manager, Vodafone Account, 
Nokia Multimedia, IP Convergence Business 
Program, 2004.

•  Nokia, markkinointipäällikkö, Nokia Multi-
media, IP Convergence Business Program, 
2002–2004.

•  Nokia, johtaja, Nokia Mobile Phones, 
Special Products, 2000–2002.

•  Nokia, markkinointipäällikkö, Nokia Mobile 
Phones, Special Products, 1998–2000.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 2 000 Bittium Oyj:n osaketta.
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Sami Kotkajuuri
Business Development -toiminnosta 
vastaava johtaja 2016–2017, 
johtoryhmän jäsen 1.12.2016 asti.  
s. 1967, DI (tietokoneteknologiat)

Työhistoria:
•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 

Connectivity Solutions -liiketoiminnasta 
vastaava johtaja, Wireless-liiketoiminta- 
segmentti, 2014–2016.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
tuotehallinnasta ja -kehityksestä vastaava 
johtaja, Services and Special Terminals  
Product -liiketoiminta-alueet, 2013–2014.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
tuotekehitysjohtaja, Service-liiketoimin-
ta-alue, 2010–2013.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
Terminal Service -liiketoiminta-alueen 
johtaja, 2006–2009.

•  Nokia Mobile Phones, johtaja, 
Operational Development, 2005–2006.

•  Nokia Mobile Phones, johtaja, Program  
Portfolio Management, 2001–2005.

•  Nokia Mobile Phones, johtaja, Mobile  
Messaging Technology, 2000.

•  Nokia Telecommunications, johtaja, Product 
Management, Mobile Switching, 1998–1999.

•  Nokia Telecommunications, johtaja, 
Operation & Maintenance R&D, 1997–1998.

Omistus 31.12.2016: –

Harri Romppainen
Defense-liiketoiminnasta vastaava johtaja, 
2015–, johtoryhmän jäsen 1.12.2016 asti.
s. 1972, DI, eMBA

Luottamustoimet:
•  Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuus- 

yhdistys PIA ry, Hallituksen jäsen, 2016–.

Työhistoria:
•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  

johtaja, Defense-liiketoiminnasta vastaava 
johtaja, 2014–2015.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
tuotepäällikkö, 2011–2014.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 
myyntipäällikkö, 2009–2010.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
tuotepäällikkö, 2007–2008.

•  Elektrobit, yksikönjohtaja, 2005–2007.
•  Elektrobit, projektipäällikkö, 2002–2005.
•  Elektrobit, tuotekehitysinsinööri, 1998–2001.
•  Valmet Automation, tutkimusinsinööri, 

1997–1998.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 4 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja 
palvelualueen johtaja, 2016– 
s. 1966, DI (sähkötekniikka, 
digitaalinen tiedonsiirto)

Työhistoria:
•  Bittium Oyj, myyntijohtaja, 2015–2016.
•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 

myynti- ja markkinointijohtaja, Wireless- 
liiketoimintasegmentti, 2014–2015.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
Defense- ja Security-liiketoiminnasta 
vastaava johtaja, 2011–2014.

•  NetHawk Group, myynti- ja 
markkinointijohtaja, 2005–2011.

•  NetHawk Germany, toimitusjohtaja, 
2001–2005.

•  Siemens AG, myyntijohtaja, 
Pohjois-Eurooppa, Mobile Networks, 
Saksa, 1996–2001.

Omistus 31.12.2016:
Omistaa 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.
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Tilintarkastajan
valitseminen ja 
palkkiot
Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkasta-
ja ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoi-
tettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi va-
ratilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi 
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan var-
sinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2016 valitsi Yhti-
ön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhtei-
sö Ernst & Young Oy:n, KHT Juhani Rönkön 
päävastuullisena tilintarkastajana. Varsi-
nainen yhtiökokous päätti, että tilintarkas-
tajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan 
kohtuullisen laskun mukaan. 

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2016 oli-
vat 206 000 euroa (vuonna 2015 438 000 
euroa, joista 83 000 euroa aiheutui jatku-
vista liiketoiminnoista ja 355 000 euroa lo-
petetuista liiketoiminnoista). Kokonaispalk-
kioista tilintarkastuksen osuus oli 55 000 
euroa (96 000 euroa vuonna 2015), veroneu-
vonnan osuus 40 000 euroa (73 000 euroa 
vuonna 2015) ja muiden palveluiden osuus 
110 000 euroa (268 000 euroa vuonna 2015).

Taloudelliseen 
raportointiprosessiin 
liittyvien sisäisen 
valvonnan ja 
riskienhallinnan 
järjestelmien 
pääpiirteet

Riskienhallinta

Riskienhallinnan päämääränä on turvata 
Yhtiön tuloskehitys ja varmistaa liiketoimin-
nan jatkuvuus toteuttamalla riskienhallin-
taa kustannustehokkaasti ja systemaatti-
sesti eri liiketoiminnoissa.

Riskienhallinta on osa Yhtiön strategista ja 
operatiivista suunnittelua, päivittäistä pää-

töksentekoprosessia ja sisäistä valvonta-
järjestelmää. Riskienhallinnassa kytketään 
liiketoiminnan tavoitteet, riskit ja riskien-
hallinnalliset toimenpiteet yhdeksi koko-
naisketjuksi.

Riskienhallinnan 
järjestämisen 
pääperiaatteet

Yhtiö noudattaa yhtiön hallituksen hyväk-
symää politiikkaa riskien hallitsemiseksi.

Riskienhallinta kattaa kaiken sen toimin-
nan, joka liittyy tavoitteiden asettamiseen, 
riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, arvi-
oimiseen, käsittelyyn, raportointiin, seuran-
taan, valvontaan ja riskeihin reagoimiseen.

Yhtiön riskienhallinnalla pyritään:
• tunnistamaan ja arvioimaan systemaat-

tisesti ja kattavasti kaikki merkittävät, ta-
voitteiden saavuttamista uhkaavat riskit, 
mukaan lukien liiketoimintaan, omaisuu-
teen, sopimuksiin, osaamiseen, valuut-
toihin, rahoitukseen ja strategiaan liitty-
vät riskit;

• hyödyntämään optimaalisesti liiketoimin-
tamahdollisuudet ja varmistamaan liike-
toiminnan jatkuvuus;

• ennakoimaan ja tunnistamaan epävar-
muustekijät ja siten kehittämään riskien 
ennakointia sekä riskien edellyttämiä toi-
menpiteitä;

• ottamaan ainoastaan tietoisia ja arvioitu-
ja riskejä esim. liiketoiminnan laajentami-
sessa, markkina-aseman kasvattamises-
sa sekä uuden liiketoiminnan luomisessa;

• välttämään tai minimoimaan vahinko-
riskejä;

• varmistamaan tuotteiden, ratkaisujen ja 
palveluiden turvallisuus;

• luomaan työntekijöille turvallinen työym-
päristö;

• minimoidaan epäterveiden ilmiöiden, ri-
kosten tai väärinkäytösten mahdollisuu-
det toimintaperiaatteilla, kontrolleilla ja 
valvonnalla;

• tiedottamaan riskeistä ja riskienhallinnas-
ta sidosryhmille; ja

• kustannustehokkuuteen riskienhallin-
nassa.

Riskienhallinnalla ei pyritä:
• poistamaan riskejä kokonaisuudessaan;
• omaksumaan tarpeettomia kontrolleja tai 

hallintakeinoja; tai
• ottamaan käyttöön byrokraattisia proses-

seja ja menetelmiä.

Riskienhallintaprosessin
pääpiirteet

Yhtiön toimitusjohtaja arvioi strategiapro-
sessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä 
liiketoimintariskejä, jotka saattavat estää 
tai vaarantaa Yhtiön strategisten ja tulosta-
voitteiden saavuttamisen. Strategiaproses-
sin tueksi tuotetaan riskiarviot. Strategisia 
ja operatiivisia riskejä seurataan kuukau-
sittain liiketoimintojen raportoinnin kautta 
Yhtiön hallituksessa. Liiketoimintojen tu-
lee tuottaa arviot oman vastuualueensa 
riskeistä ja esittää toimenpidesuunnitel-
mat riskien hallitsemiseksi sekä raportoi-
da toteutettujen toimenpiteiden vaiheista 
ja vaikutuksista.

Sisäisen valvonnan
yleiskuvaus ja
toimintaperiaatteet

Sisäistä valvontaa soveltavat hallitus, johto 
ja Yhtiön koko henkilökunta, jotta johto voi 
kohtuudella vakuuttua siitä, että:

1. toiminnot ovat toimivia, tehokkaita ja
 strategian mukaisia; 
2. taloudellinen raportointi ja johdolle 
 annettavat tiedot ovat luotettavia, 
 täydellisiä ja oikea-aikaisia; ja
3. Yhtiössä noudatetaan soveltuvia lakeja
  ja säännöksiä sekä Yhtiön sisäisiä 
 ohjeita ja eettisiä arvoja, mukaan 
 lukien vakaus (”sustainability”).

Ensimmäinen ryhmä koskee Yhtiön perus-
tavia liiketoiminnallisia tavoitteita, mukaan 
lukien suoritus- ja kannattavuustavoitteet, 
strategia, tavoitteiden ja toimenpiteiden 
täytäntöönpano sekä resurssien turvaa-
minen. Toinen ryhmä liittyy luotettavien 
julkisten tilinpäätöstietojen valmisteluun, 
mukaan lukien osavuosikatsaukset (1.1.2017 
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alkaen puolivuotiskatsaukset) ja tiivistetyt 
tilinpäätöstiedot sekä tällaisista tilinpää-
töstiedoista johdettu valikoitu julkisesti ra-
portoitava taloudellinen tieto, kuten tuot-
tojen julkistaminen. Kolmas ryhmä liittyy 
Yhtiöön kohdistuvien lakien ja säännösten 
noudattamiseen.

Sisäisen valvonnan
viitekehys Yhtiössä

Bittiumin sisäinen valvonta sisältää seu-
raavat rakenteelliset elementit:
• Yhtiön hallituksen asettamat sisäisen val-

vonnan, riskienhallinnan ja hallinnon oh-
jeet ja periaatteet;

• ohjeiden ja periaatteiden käyttöönotto ja 
soveltaminen johdon valvonnassa;

• toimintojen tehokkuuden ja toimivuuden 
sekä talous- ja johdon raportoinnin luotet-
tavuuden valvonta talousosaston ja liike-
toimintakontrollereiden toimesta;

• yrityksen riskienhallintaprosessi, jonka 
tarkoituksena tunnistaa, arvioida ja vä-
hentää riskejä, jotka uhkaavat Yhtiön ta-
voitteiden toteutumista;

• compliance-prosessit, joiden tarkoituk-
sena on varmistaa, että kaikkia soveltuvia 
lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja eet-
tisiä arvoja (mukaan lukien vakaus, ”sus-
tainability”) noudatetaan;

• tehokas valvontaympäristö kaikilla or-
ganisaatiotasoilla, sisältäen räätälöidyt 
valvontatoimet määritellyille prosesseil-
le, sekä Yhtiön tuote- ja palvelualueita ja 
maantieteellisiä alueita koskevien vähim-
mäisvaatimusten luominen;

• yhteiset eettiset arvot ja vahva sisäinen 
valvontakulttuuri kaikkien työntekijöiden 
keskuudessa; ja

• tarvittaessa sisäiset tarkastukset, jot-
ka mittaavat sisäisen valvonnan tehok-
kuutta.
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Ydinliiketoiminnan prosessien 
riskit ja valvontatoimet

Liiketoimintaprosessien riskienhallintatoi-
met on määritelty kontrollikohtien muo-
toon:
• relevanttien prosessiriskien tunnistami-

nen;
• yhteiset kontrollikohdat / Yhtiön vähim-

mäiskontrollikohdat tunnistetaan;
• yhteiset kontrollikohdat implementoidaan 

liiketoimintaprosesseihin; ja
• ylimääräiset kontrollikohdat määritellään 

tarpeen mukaan liiketoiminta- tai toimin-
totasoilla.

Valvontatoimia ovat ohjeistukset ja toimen-
piteet, joiden avulla varmistetaan johdon 
ohjeiden toteutuminen. Valvontatoimilla 
varmistetaan riskien huomioiminen tarvit-
tavilla toimenpiteillä, jotta Yhtiön tavoitteet 
saavutetaan. Valvontatoimet asetetaan or-
ganisaationlaajuisesti, kaikilla tasoilla ja 
kaikkiin toimintoihin. Niihin kuuluu erilaisia 
toimia, kuten esimerkiksi hyväksynnät, val-
tuutukset, varmentamiset, toimintojen te-
hokkuuden tarkastaminen, varallisuuden 
turvaaminen ja vastuiden eriyttäminen.

Taloudellisen raportoinnin 
sisäinen valvonta

Yhtiön ulkoisen talousraportoinnin proses-
si, sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestelmä kuvataan seuraavassa. Pää-
paino on kirjanpidossa ja siihen liittyvässä 
valvonnassa.

Taloudellisen raportoinnin organisaatio
Yhtiön talousjohto vastaa konserniyhtiöi-
den kirjanpidon, rahaliikenteen ja muiden 
päivittäisten taloustoimintojen sekä liike-
toimintaa tukevan sisäisen raportoinnin jär-
jestämisestä.

Yhtiön talousorganisaation tehtäviin kuu-
luvat mm. kuukausittainen konsernikoko-
naisuuden konsolidointi, osavuosikatsaus-
ten (1.1.2017 alkaen puolivuotiskatsausten) 
ja konsernitilinpäätöksen laatiminen, kon-
sernin rahavarojen hallinta ja sijoittaminen, 

vieraan pääoman hallinta, valuuttariskien 
suojaaminen ja siirtohinnoittelu. Yhtiön ta-
loushallinnon organisaatio toteuttaa ope-
ratiivista valvontatoimintaa talousjohtajan 
alaisuudessa, joka raportoi valvontahavain-
noista tarkastusvaliokunnalle. Emoyhtiön 
ja jokaisen tytäryhtiön kirjanpitotoiminnon 
tehtävät ja vastuujako on kirjattu tiimien ja 
henkilöiden toimenkuviin.

Taloudellisen raportoinnin järjestelmä
Konsolidoitu tilinpäätös laaditaan valitun 
konsolidointityökalun avulla. Konsernin 
tytäryhtiöiden kirjanpito hoidetaan pää-
osin käyttäen konsernin yhteistä kirjan-
pitojärjestelmää, josta toteutuneet luvut 
raportoidaan kuukausittain suoraan kon-
solidointijärjestelmään. Käytössä oleva 
kirjanpitojärjestelmä sisältää pääkirjanpi-
don, ostoreskontran ja myyntireskontran. 
Vaihto-omaisuus- ja palkkakirjanpito on 
järjestetty eri ohjelmien avulla tai ostetaan 
ulkoistettuna palveluna. Ostolaskut kier-
rätetään sähköisen laskutusjärjestelmän 
kautta. Globaalit ennusteet ja budjetit laadi-
taan käyttäen taloushallinnon ylläpitämää 
ennuste- ja raportointijärjestelmää.

Sisäinen valvonta
Yhtiön sisäisen valvonnan mekanismit 
perustuvat ohjeistuksiin, ohjeisiin, rajoi-
tettuihin prosessikuvauksiin, valtuutus-
matriiseihin, taloudellisen raportoinnin 
tarkastuskokouksiin sekä pääkirjanpidon 
velvoitteiden jakamiseen.

Compliance-prosessit
Compliance-prosesseja on jokaisella or-
ganisaatiotasolla, jotta voidaan varmistaa, 
että soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä 
ohjeistuksia ja eettisiä arvoja, mukaan lu-
kien vakaus (”sustainability”), noudatetaan. 
Johto ja liiketoiminnot ovat vastuussa oman 
alueensa lainsäädännön ja muun säänte-
lyn kehittymisen seurannasta ja muutosten 
viestinnästä organisaatiolle. Johtoryhmän 
jäsenet ovat vastuussa asianmukaisen val-
vonta- ja compliance-koulutuksen järjestä-
misestä yksiköissään.

Riskien hallinnan ja 
sisäisen valvonnan 
vastuualueet ja roolit

Ensisijaiset roolit ja vastuualueet Yhtiön si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta 
on määritelty seuraavasti:

Hallitus
Hallitus on viime kädessä vastuussa Yhtiön 
hallinnosta ja toiminnan asianmukaises-
ta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä 
on hyvän hallintotavan mukaisesti lisäksi 
varmistaa, että Yhtiö on riittävällä tavalla 
siirtänyt soveltamansa arvot toimintaansa. 
Hallitus hyväksyy sisäistä valvontaa, riski-
enhallintaa ja hallintotapaa koskevat politii-
kat ja ohjeet. Hallitus määrittää Yhtiön riski-
nottotason ja riskinkantokyvyn sekä arvioi 
niitä säännöllisesti uudelleen osana Yhtiön 
strategiaa ja tavoiteasetantaa. Hallitus ra-
portoi toiminnastaan osakkeenomistajille.

Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunta vastaa seu-
raavista sisäiseen valvontaan liittyvistä teh-
tävistä:
• tilinpäätösraportoinnin prosessin seu-

raaminen;
• taloudellisen raportointiprosessin valvo-

minen;
• Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen 

sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinta-
järjestelmän tehokkuuden valvominen;

• Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään 
antamaan selvitykseen sisältyvän talou-
delliseen raportointiprosessiin liittyvien 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-
jestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsit-
teleminen; ja

• tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 
lakisääteisen tarkastuksen seuraaminen.

Yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miten 
tarkastusvaliokunta täyttää valvontateh-
tävänsä, määritellään valiokunnan vuosi-
suunnitelmassa. Tarkastusvaliokunta ra-
portoi Yhtiön hallitukselle.
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Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja on vastuussa Yhtiön päivit-
täisestä hallinnosta hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimi-
tusjohtaja luo sisäiselle valvontaympäris-
tölle perustan osoittamalla johtajuutta ja 
suuntaviivoja ylemmälle johdolle sekä ar-
vioimalla heidän tapojaan kontrolloida lii-
ketoimintaa. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön 
riskienhallintaprosessista ja sen jatkuvasta 
kehittämisestä, työn resursoinnista ja riski-
enhallinnan periaatteiden tarkistamisesta 
sekä toimintaperiaatteiden ja kokonaispro-
sessin määrittelystä. Toimitusjohtaja ra-
portoi riskienhallinnasta hallitukselle osa-
na kuukausiraportointia. Toimitusjohtaja ja 
hänen alaisuudessaan Yhtiön johtoryhmä 
vastaavat Yhtiölle asetettujen tavoitteiden 
toteutumista uhkaavien riskien hallinnasta.

Johtoryhmä
Johtoryhmän jäsenet vastaavat sisäisen 
valvonnan toimeenpanosta omilla vas-
tuualueillaan. Tarkemmat sisäistä val-
vontaa koskevat ohjeet ja toimintamallit 
laaditaan hallituksen ja toimitusjohtajan 
asettamien periaatteiden puitteissa. Li-
säksi johtoryhmän jäsenet vastaavat riski-
enhallintakäytäntöjen täytäntöönpanosta 
vuosisuunnitelmiin (planning cycle) ja päi-
vittäisiin toimintoihin, ja vastaa, että:
• lakeja,
• alemman tason säännöksiä,
• sisäisiä ohjeita, ja
• eettisiä arvoja
noudatetaan heille osoitetuilla vastuualu-
eilla. 

Yhtiön talousjohtajan tehtävänä on:
• varmistaa riittävien valvontatoimien aset-

tamisesta tuote- ja palvelualueille yhteis-
työssä tuote- ja palvelualueiden johdon 
kanssa;

• valvontatoimien sopivuuden ja tehokkuu-
den toiminnallinen seuranta; ja

• varmistaa, että ulkoinen raportointi on vir-
heetöntä, oikea-aikaista ja noudatetta-
vien säännösten mukaista.

Taloushallinnossa ei ole erillistä sisäisen 
valvonnan toimintoa. Talousjohtaja raportoi 
valvontahavainnot tarkastusvaliokunnalle.

Lakiasiainjohtajan tehtävänä on varmistaa, 
että konsernin hallinnointikäytännöt ovat 
lainmukaiset ja että konsernin lakiasiat hoi-
detaan asianmukaisella tavalla, erityisesti 
liiketoimintaan liittyvien sopimusperusteis-
ten riskien osalta.

Sisäinen tarkastus
Yhtiöllä ei ole erityistä sisäisen tarkastuk-
sen organisaatiota. Tämä on huomioitu 
vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman 
sisällössä ja laajuudessa. Yhtäältä tilintar-
kastus kohdennetaan tiettyihin aiheisiin eri 
aikoina ja toisaalta erikseen sovittuihin pai-
nopistealueisiin.

Sisäpiiriohje
Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n (ai-
kaisemmin NASDAQ OMX Helsinki Oy, OMX 
Nordic Exchange Helsinki Oy ja Helsingin 
Pörssi), Keskuskauppakamarin ja Elinkeino-
elämän keskusliiton valmistelemaa sisäpii-
riohjetta pörssiyhtiöille. Yhtiö on täydentä-
nyt ohjeistusta sisäisellä sisäpiiriohjeellaan. 
Yhtiön hyväksymä sisäpiiri- ja kaupankäyn-
tiohje sisältää määräykset sisäpiiristä, sisä-
piirintiedon julkistamisesta ja julkistamisen 
lykkäämisestä, kielletystä sisäpiirintiedon 
käytöstä, sisäpiirilistoista, johtohenkilöiden 
ja näiden lähipiirin liiketoimia koskevasta il-
moitusvelvollisuudesta sekä henkilökunnan 
omista kaupoista tietyillä rahoitusvälineillä. 
Ohjeen tarkoituksena on selostaa Nasdaq 
Helsinki Oy:n julkistaman ohjeen ja muiden 
asiaan liittyvien määräysten sekä rajoitus-
ten sisältöä sekä yhtenäistää ja tehostaa 
sisäpiiri- ja kaupankäyntiasioiden käsitte-
lyä Bittiumissa.

Yhtiön johtohenkilöt ovat EU:n markkinoi-
den väärinkäyttöasetuksen mukaisen kau-
pankäyntikiellon piirissä (suljettu ikkuna). 

Yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti 
Yhtiö on lisäksi määritellyt ajanjaksot, jol-
loin taloudellisen raportoinnin valmisteluun 
osallistuvat henkilöt sekä muut henkilöt, 
joilla on pääsy Yhtiön taloudellista asemaa 
koskevaan tietoon, eivät saa käydä kaup-
paa Yhtiön rahoitusvälineillä. Kaupankäyn-
tirajoitusten tarkoituksena on säädellä kau-
pankäyntiä Yhtiön rahoitusvälineillä ja siten 
lisätä luottamusta Yhtiöön sekä arvopape-
rimarkkinoiden toimintaan. Kaupankäynti 
Yhtiön rahoitusvälineillä on kokonaan kiel-
letty edellä mainituilta henkilöiltä 30 päivän 
ajan ennen yhtiön tulosjulkistusta. Tavalli-
simmat julkistamistapahtumat ovat puo-
livuosikatsauksen julkistaminen ja Yhtiön 
tilinpäätöstiedotteen julkistaminen. Rajoi-
tusta sovelletaan myös mahdollisiin tilipää-
töksen ja puolivuosikatsauksen ennakko-
tietoihin.

Hankekohtaiseen Sisäpiiriluetteloon merki-
tyiltä henkilöiltä on kielletty kaikki kaupan-
käynti ja liiketoimet Yhtiön rahoitusvälineillä 
hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen 
saakka. Jos hanke kohdistuu toiseen julki-
sesti noteerattuun yritykseen tai saattaa 
vaikuttaa toisen julkisesti noteeratun yrityk-
sen rahoitusvälineiden hintaan, hankekoh-
taisilla sisäpiiriläisillä ei ole oikeutta käydä 
kauppaa tällaisen toisen yhtiön rahoitus-
välineillä.

Yhtiö ylläpitää vapaaehtoisesti internetsi-
vuillaan julkista listaa Yhtiön johtohenkilöi-
den tai johtohenkilöiden määräysvallassa 
olevien yhteisöiden omistamista Yhtiön ra-
hoitusvälineistä. Listaa päivitetään jokaisen 
kuukauden viimeisenä päivänä.
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Hallituksen toimintakertomus

Vuosi 2016 lyhyesti

Vuoden 2016 liikevaihto 
kasvoi 13 % edellisvuodesta 
ja liiketulos parani hieman

Bittiumin tammi-joulukuun 2016 liikevaihto 
kasvoi 13,0 prosenttia edellisvuodesta 64,2 
miljoonaan euroon (liikevaihto 56,8 miljoo-
naa euroa, 1–12 2015). 

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaih-
dosta oli 11,9 miljoonaa euroa (13,1 miljoo-
naa euroa, 1–12 2015), joka syntyi pääosin 
taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjes-
telmän tuotetoimituksista, Bittium Tough 
Mobile -LTE-älypuhelimien ja niihin liitty-
vien tietoturvaohjelmistojen toimituksista, 
muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen 
tuotteiden toimituksista sekä biosignaalien 
mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettu-
jen tuotteiden toimituksista. Tuotepohjaisen 
liikevaihdon aleneminen johtui lähinnä ver-
tailukaudella yhdysvaltalaiselle asiakkaal-
le käynnissä olleen erikoisterminaalituote-
projektin tuotetoimitusten päättymisestä. 

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdos-
ta oli 51,8 miljoonaa euroa (43,4 miljoonaa 
euroa, 1–12 2015). Langattoman tietoliiken-
teen verkkolaitemarkkinoille suuntautuvan 
palveluliiketoiminnan kysynnän laskusta 
huolimatta palveluliiketoiminnan liikevaih-
to kasvoi erikoisterminaalituotteisiin liittyvi-
en kehityspalveluiden lisääntyneen kysyn-
nän ansiosta.

Liiketulos oli 2,5 miljoonaa euroa (2,3 mil-
joonaa euroa, 1–12 2015).

Katsauskauden merkittävät 
tapahtumat

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan 
perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla mer-
kittiin 1.12.2015–31.3.2016 välisenä aikana 
yhteensä 55 498 uutta osaketta. Merkin-
tähinta, 30 523,90 euroa, kirjattiin yhtiön 
vapaan oman pääoman rahastoon. Osake-
merkintöjä vastaavat osakemäärän lisäyk-
set merkittiin kaupparekisteriin 10.2.2016 ja 
14.4.2016. Uudet osakkeet tuottivat omista-
jilleen osakkeenomistajan oikeudet rekiste-
röintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet 
osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi 
Nasdaq Helsingissä 11.2.2016 ja 15.4.2016 
Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäeri-
nä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeu-
della 2008C päättyi 31.3.2016. 

Bittium Oyj:n hallitus päätti 22.3. suunna-
tusta maksuttomasta osakeannista yhtiön 
osakepalkkioiden maksamista varten yhti-
ön avainhenkilöille. Osakeannissa annettiin 
osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöil-
le vastikkeetta enintään 58 000 kappalet-
ta yhtiön uusia osakkeita palkkio-osakkeita 
koskevien ehtojen mukaisesti. Osakean-
nissa palkkionsaajina oli yhdeksän yhti-
ön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa hen-
kilöä. Osakeannissa tarjotuista enintään 
58 000 osakkeesta merkittiin 37 500 osa-
ketta. Annettavat 37 500 osaketta rekiste-
röitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkei-
den saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja 
otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 
Helsingin pörssilistalla 29.3.2016. Uusien 
osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Bittium 
Oyj:n osakemäärä oli 35 693 166 osaketta.

27.4. Bittium kertoi nimityksistä johtoryh-
mässä. DI Sami Kotkajuuri (s. 1967) nimitet-
tiin Bittium Oyj:n liiketoiminnan kehittämi-
sestä vastaavaksi johtajaksi 1.5.2016 alkaen. 
Kotkajuuri on ollut Bittiumin palvelukses-
sa vuodesta 2009. DI Klaus Mänty saari 
(s. 1966) nimitettiin Connectivity Solutions 
-tuote- ja palvelualueen johtajaksi 1.5.2016 
alkaen. Mäntysaari on ollut Bittiumin pal-
veluksessa vuodesta 2004. Connec tivity 
Solutions -tuote- ja palvelualueella Bittium 
tarjoaa tuotekehityspalveluita ja räätälöi-
tyjä ratkaisuja langattoman tietoliikenteen 
markkinoille sekä muille yrityksille, jotka tar-
vitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa.

5.10. Bittium kertoi saaneensa tiedon mer-
kittävän asiakasyhteistyön supistumisesta 
erään kansainvälisen tietoliikenteen verk-
kolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 ku-
luessa. Saadun tiedon mukaan, mikäli asi-
akkaan suunnitellut toimenpiteet toteutuvat 
täysimääräisinä, toimenpiteillä voi olla ne-
gatiivinen vaikutus Bittiumin vuoden 2017 
liikevaihtoon ja liiketulokseen. Yhteistyön 
supistumisella ei ole vaikutuksia julkistet-
tuihin Bittiumin vuoden 2016 näkymiin. 

Bittium kertoi, että osana yhtiön strategia-
työtä se tulee arvioimaan yhteistyön su-
pistumisen vaikutuksia 1.7.2015 julkistet-
tuihin strategisten linjausten yhteydessä 
annettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Bit-
tium arvioi tuolloin näitä taloudellisia tavoit-
teitaan seuraavasti: ”Tavoitteena vuosien 
2015–2017 aikana on kasvattaa liikevaihtoa 
vähintään 10 prosenttia vuosittain ja saa-
vuttaa liikevoittotaso 10 prosenttia liikevaih-
dosta viimeistään vuonna 2017. Bittiumin 
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tavoitteena on, että omiin tuotteisiin ja tuo-
tealustoihin perustuvan liikevaihdon osuus 
koko liikevaihdosta vuonna 2017 on selvästi 
suurempi kuin vuonna 2014, jolloin tuote-
pohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta 
oli 26,7 prosenttia.”

10.11. Bittium kertoi laajentavansa tekno-
logiaosaamistaan hankkimalla omistuk-
seensa terveydenhuollon teknologiaan 
ja palveluntarjontaan erikoistuneet Mega 
Elektroniikka Oy:n ja MegaKoto Oy:n. Mega 
Elektroniikka hankittiin ostamalla 100 pro-
senttia Remega Oy:n osakekannasta. Mega 
Elektroniikka Oy oli Remega Oy:n täysin 
omistama tytäryhtiö. Mega Elektroniikka 
Oy omisti 28,2 prosenttia terveydenhuollon 
palveluntarjontaan erikoistuneesta Mega- 
Koto Oy:stä ja oli tehnyt sitovat kaupat 
hankkiakseen omistukseensa 100 prosent-
tia MegaKoto Oy:n osakekannasta. Mega- 
Koto Oy:n osakkeita koskevat kaupat toteu-
tettiin suunnitellusti.

Mega Elektroniikka Oy (nyt Bittium Biosig-
nals Oy) on vuonna 1983 perustettu suoma-
lainen yritys, joka on ISO 13485 -sertifioitu 
lääkintälaitevalmistaja. Yhtiö on erikoistu-
nut biosignaalien mittaamiseen kardiolo-
gian, neurologian, kuntoutuksen, työter-
veyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. 
MegaKoto Oy (nyt Bittium Medanalytics Oy) 
tarjoaa sydämen rytmihäiriöiden kokonais-
valtaista seurantapalvelua asiakkailleen, 
joita ovat terveyskeskukset sekä terveys-
palveluita tarjoavat yritykset ja sairaalat. 

Remega konsernin ja MegaKoto Oy:n vuo-
den 2015 pro forma -liikevaihto oli yhteensä 
noin 3,1 miljoonaa euroa ja pro forma -liike-
voitto noin 0,2 miljoonaa euroa. Yhtiöiden 
palveluksessa on 28 työntekijää ja niiden 
toimipiste sijaitsee Kuopiossa. 

Osakekauppana toteutettavan yritysos-
ton velaton käteiskauppahinta oli 8,0 mil-
joonaa euroa, pitäen sisällään MegaKoto 
Oy:n osakkeita koskevan kauppahinnan, 

jota oikaistiin ostettujen yhtiöiden hankin-
tahetken kassavaroihin, velkoihin ja käyt-
töpääomaan perustuvalla summalla. Edel-
lä mainitun kauppahinnan lisäksi Bittium 
maksaa myyjille lisäkauppahintana enin-
tään 1,0 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, 
että hankittu liiketoiminta saavuttaa tietyt 
taloudelliset tavoitteet 1.1.2017–31.12.2018 
välisenä aikana. Mahdollinen lisäkauppa-
hinta maksetaan käteisellä tavoitteiden to-
teuduttua. 

23.11. Bittium kertoi muuttavansa taloudel-
lisen raportoinnin käytäntöään siten, että 
julkaisee taloudelliset raportit puolelta vuo-
delta ja koko tilikaudelta mutta ei enää jul-
kaise osavuosikatsauksia kolmelta ja yh-
deksältä kuukaudelta.

24.11. Bittium päivitti taloudellisia tavoittei-
taan ja strategiaansa vahvistaakseen ase-
maansa kansainvälisillä markkinoilla sekä 
kiihdyttääkseen kasvuaan. Yhtiö kertoi 
suunnittelevansa merkittävien investoin-
tien tekemistä tulevaisuuteen lisäämällä 
huomattavasti tuotekehitysinvestointe-
ja omiin tuotteisiin ja ratkaisuihin vuonna 
2017. Investoinnit tulevat tuottamaan pit-
källä ajanjaksolla puolustus- ja viranomais-
markkinoiden luonteen mukaisesti, joten 
yhtiö suunnittelee aktivoivansa tuotekehi-
tyskulut valtaosiltaan taseeseen. Yhtiöllä 
on vahva tase- ja rahoitusasema. 

Bittium kertoi myös päättäneensä muo-
dostaa uuden tuote- ja palvelualueen 
terveydenhuollon teknologian ympärille. 
Yhdistämällä terveydenhuollon teknolo-
giat sekä Bittiumin pitkän kokemuksen ja 
osaamisen langattomassa teknologiassa 
sekä tietoturvateknologiassa Bittiumilla on 
erinomaiset edellytykset palvella asiakkai-
ta terveydenhuollon sektorilla tarjoamal-
la heille uudenlaisia tuotteita ja palveluita. 
Ensimmäisenä askeleena terveydenhuol-
lon teknologiaosaamisen kartuttamisek-
si Bittium hankki 10.11.2016 omistukseensa 
biosignaalien mittaamiseen ja monitoroin-

tiin erikoistuneen yhtiön Mega Elektroniik-
ka Oy:n. Bittiumilla on nyt kolme toisiaan 
tukevaa tuote- ja palvelualuetta, jotka ovat 
Defense & Security, Connectivity Solutions 
ja Medical Technologies.

Yhtiö kertoi myös jatkavansa epäorgaanis-
ten kasvumahdollisuuksien tutkimista kai-
killa tuote- ja palvelualueilla ja on valmis 
investoimaan yritysostoihin, jotka tukevat 
yhtiön kasvustrategiaa.

Taloudellisista tavoitteistaan Bittium ker-
toi 24.11. seuraavaa: Bittium on ilmoitta-
nut aiemmin tavoittelevansa 10 prosentin 
vuotuista liikevaihdon kasvua ja pyrkivän-
sä saavuttamaan 10 prosentin liikevoitto-
tavoitteen viimeistään vuoden 2017 aikana. 
Yhtiö uskoo tulevina vuosina pystyvänsä 
kasvattamaan liikevaihtoa jopa aiemmin il-
moitettua tavoitetta enemmän ja asettaa 
tavoitteekseen ylittää 10 prosentin vuotui-
sen liikevaihdon kasvutavoite.

Yhtiö ei kuitenkaan usko voivansa saavut-
taa liikevaihdon kasvuun ja liikevoittotasoon 
asetettuja tavoitteita vielä vuonna 2017. Syy 
tähän on yhtiön aiemmin julkistaman mer-
kittävän tietoliikenneasiakkaan yhteistyön 
päättyminen, jonka odotetaan toteutuvan 
nopeammin ja laajemmin kuin yhtiö aiem-
min ennakoi. Bittiumin saaman tiedon mu-
kaan tämän asiakasyhteistyön tuoma liike-
vaihto loppuu kokonaan vuoden 2017 toisen 
vuosineljänneksen aikana. Tässä laajuu-
dessa tapahtuva suuri ja nopea palvelulii-
ketoiminnan liikevaihdon lasku on toden-
näköisesti vaikea korvata nopeasti. Lisäksi 
vuoden 2017 liikevoiton tasoon vaikuttavat 
osaltaan myös tulevaisuuden kasvun mah-
dollistamiseksi suunnitellut panostukset.

Bittiumin tavoitteena on edelleen kasvat-
taa tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvaa 
liikevaihtoa. Yhtiön aiemmin ilmoittamien 
tavoitteiden mukaan Bittiumin omiin tuot-
teisiin ja tuotealustoihin perustuvan liike-
vaihdon osuus koko liikevaihdosta vuonna 
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 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR
2016
12 kk

2015
12 kk

   Liikevaihto 64,2 56,8
   Liikevoitto/-tappio 2,5 2,3
   Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 -0,2
   Tulos ennen veroja 3,1 2,1
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,5 2,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 539,0
Kauden tulos 3,5 541,3
Kauden laaja tulos yhteensä 3,5 541,5

Kauden tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 3,5 541,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 3,5 541,5

Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,098 0,020
 

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2016

• Liiketoiminnan rahavirta oli -1,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa, 1–12 2015, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot).
• Nettokassavirta oli -27,9 miljoonaa euroa, sisältäen huhtikuussa maksetun osingonjaon, investoinnit uuteen rakenteilla olevaan Oulun 

toimitilaan ja marraskuussa toteutetun yrityshankinnan (79,5 miljoonaa euroa, 1–12 2015, sisältäen Automotive-liiketoiminnan myyntiin 
sekä peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat sekä suoritettuun vapaaehtoiseen omien osakkeiden lunastamiseen 
liittyvät kassavirrat). 

• Omavaraisuusaste oli 87,0 prosenttia (90,5 prosenttia, 31.12.2015).
• Nettovelkaantumisaste oli -70,3 prosenttia (-88,2 prosenttia 31.12.2015).

2017 on selvästi suurempi kuin vuonna 2014, 
jolloin tuotepohjaisen liikevaihdon osuus lii-
kevaihdosta oli 26,7 prosenttia.

24.11. Bittium kertoi muutoksista Bittium 
Oyj:n johtoryhmässä ja yhtiön organisaa-
tiorakenteessa. Muutokset tukevat yhti-
ön samana päivänä julkaistua päivitettyä 
strategiaa. Strategiansa mukaan Bittiu-
min liiketoiminta keskittyy kolmeen tuote- 
ja palvelualueeseen, jotka ovat Defense & 
Security, Connectivity Solutions ja Medi-
cal Technologies. Defense & Security -tuo-

te- ja palvelualueen vetäjäksi nimitettiin DI 
Jari Sankala. Connectivity Solutions -tuote- 
ja palvelualueen johtajana jatkaa DI Klaus 
Mäntysaari. Medical Technologies -tuote- ja 
palvelualueen johtajaksi nimitettiin DI Arto 
Pietilä.

Bittiumin liiketoiminnan kehittämisestä 
vastaava johtaja Sami Kotkajuuri päätti siir-
tyä uusiin haasteisiin ja irtisanoutui yhtiön 
palveluksesta. Kotkajuuri jatkoi Bittiumilla 
vuoden 2016 loppuun saakka.

1.12. alkaen Bittiumin johtoryhmään kuulu-
vat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Han-
nu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja 
Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, 
viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina 
Fyrstén, tuote- ja palvelualueiden johtajat 
Jari Sankala, Klaus Mäntysaari ja Arto Pie-
tilä sekä engineering-toiminnoista vastaava 
johtaja Jari-Pekka Innanen.
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KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS, MEUR 4Q/16 3Q/16 2Q/16 1Q/16 4Q/15

Liikevaihto 19,0 14,1 16,4 14,7 15,2
Liikevoitto/-tappio 0,9 0,9 0,8 -0,1 0,8
Tulos ennen veroja 1,1 1,1 1,0 -0,1 0,9
Katsauskauden tulos 1,4 1,1 1,0 -0,1 1,1

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR JA % 4Q/16 3Q/16 2Q/16 1Q/16 4Q/15

Aasia 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0
1,1 % 0,1 % 2,7 % 0,2 % 0,0 %

Amerikat 3,8 2,9 3,2 2,3 2,9
19,9 % 20,7 % 19,8 % 15,3 % 19,2 %

Eurooppa 15,0 11,2 12,7 12,5 12,3
79,0 % 79,3 % 77,5 % 84,5 % 80,7 %

 

Vertailu vuosineljänneksittäin
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31.12.2016 31.12.2015

Pitkäaikaiset varat 30,3 14,4
Lyhytaikaiset varat 123,0 145,0
Varat yhteensä 153,3 159,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 117,7 124,6
Oma pääoma yhteensä 130,6 137,6
Pitkäaikaiset velat 3,1 2,0
Lyhytaikaiset velat 19,6 19,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 153,3 159,4
 

RAHAVIRRAT KATSAUSKAUDELLA: 1–12/2016 1–12/2015

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 5,0 12,2
+/- käyttöpääoman muutos -7,6 -6,2
- korot, verot ja saadut osingot 0,9 -3,9
= liiketoiminnan rahavirta -1,7 2,1
- investointien rahavirta -14,5 579,6
- rahoituksen rahavirta -11,6 -502,2
= kassavarojen muutos -27,9 79,5
 

Tase ja rahoitus

31.12.2016 taseen lukuja on verrattu 31.12.2015 taseeseen (miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta 2015 sisältää sekä 
jatkuvat että lopetetut liiketoiminnot.

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 
18,5 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit oli-
vat katsauskaudella 18,4 miljoonaa euroa. 
Katsauskauden kokonaispoistot olivat 3,3 
miljoonaa euroa. Korollisten velkojen mää-
rä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli 
katsauskauden päättyessä 3,2 miljoonaa 
euroa (1,4 miljoonaa euroa 31.12.2015). Kat-
sauskauden päättyessä Bittiumin omava-
raisuusaste oli 87,0 prosenttia (90,5 pro-
senttia 31.12.2015). 

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 
94,9 miljoonaa euroa (122,8 miljoonaa eu-
roa 31.12.2015). 

Bittiumilla on yhteensä 20,2 miljoonan 
euron sitovat luottolimiittisopimukset, 
joista 20,0 miljoonaa euroa on voimassa 
30.6.2017 saakka ja 0,2 miljoonaa euroa 
29.9.2017 saakka. Katsauskauden päättyes-
sä näistä limiiteistä oli käytössä 0,1 miljoo-
naa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena 
on turvata liiketoiminnan kate muuttuvis-
sa markkinaolosuhteissa minimoimalla 
valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastra-
tegian periaatteiden mukaan suojataan 
asianomaisen valuutan nettopositiota sen 
ylittäessä valuuttastrategiassa määrite-
tyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio 
määritellään myyntisaatavien, ostovelko-
jen, tilauskannan sekä budjetoidun netto-
valuuttavirran perusteella. 
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TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT, MEUR
2016
12 kk

2015
12 kk

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 6,9 7,3
Aktivoitu taseeseen -0,9 -3,4
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 0,3 0,2
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 6,3 4,2
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta                                                                                                                 10,8 % 12,9 %
 

AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOJEN MÄÄRÄ TASEESSA, MEUR
2016
12 kk

2015
12 kk

Hankintameno kauden alussa 5,6 2,2
Lisäykset kauden aikana 0,9 3,4
Liiketoimintojen hankinta 0,2 0,3
Kauden poistot -0,3 -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6,4 5,6
 

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja mobiili tietoturva-, puolustus- ja vi-
ranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. Merkittävin tuoteke-
hityspanostus katsauskaudella on ensisijaisesti ollut vaativille mobiili tietoturva- ja vi-
ranomaismarkkinoille tarkoitettu Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelin. Aktivoiduista 
tuotekehitysmenoista merkittävä osa koostuu Bittium Tough Mobilen ja siihen liittyvien 
tietoturvaohjelmistojen jatkokehittämiseen liittyvistä investoinneista.
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Liiketoiminnan
kehittyminen
vuonna 2016

Tammi-maaliskuu 2016

Kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille 
kehittyi positiivisesti vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Toukokuussa 2015 aloitettu 
tuotekehitysprojekti Meksikon viestintä- ja 
liikenneministeriön kanssa Android-poh-
jaisten satelliitti- ja maanpäällisissä ver-
koissa käytettävien mobiililaitteiden ke-
hittämisestä MEXSAT-järjestelmään jatkui 
suunnitelmien mukaisesti. 

Bittium jatkoi tuotekehityspanostuksia 
omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoitel-
len kasvua erityisesti kansainvälisiltä puo-
lustus-, tietoturvallisuus- ja viranomais-
markkinoilta. Yhtiö esitteli helmikuussa 
Barcelonassa Mobile World Congress 2016 
-messuilla Bittium Tough Mobile -LTE-äly-
puhelinta sekä siihen kuuluvaa laitehallin-
ta- ja salausohjelmistoa sekä VPN-salaus-
järjestelmää. Bittium Tough Mobile ja sen 
hallinta- ja VPN-salausjärjestelmä Bittium 
Secure Suite ovat herättäneet runsaasti 
mielenkiintoa turvallisuus- ja viranomais-
markkinoilla. Niiden pilottitoimitukset jat-
kuivat ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana. Bittium on aktiivisesti etsinyt ja 
löytänytkin sopivia jälleenmyyjiä ja yhteis-
työkumppaneita, jotka ovat ottaneet Tough 
Mobilen osaksi omaa tuoteportfoliotaan ja 
ratkaisuaan asiakkaillensa. Tough Mobilen 
myynnin viranomaisille odotetaan kehitty-
vän maltillisesti viranomaismarkkinoiden 
luonteen mukaisesti. 

Tammikuussa Bittium esitteli tietoturval-
lisia ja helppokäyttöisiä Bittium SafeMove 
-etäkäyttöratkaisujaan terveydenhuollon 
johtoasemassa toimiville henkilöille suun-
natussa Long-Term Conditions 2016 -konfe-
renssissa, joka järjestettiin QUEII Centressä 
Lontoossa. SafeMove VPN -salausohjelmis-
toa hyödynnetään myös yhteyksien suo-
jaamiseen Bittiumin teollisen internetin 
(IoT) palveluissa ja ratkaisuissa. IoT-ratkai-
suja ja kehityspalveluja esiteltiin Wearable 
 Technology Show 2016 -messuilla ExCeLis-
sä Lontoossa maaliskuussa. 

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan 
taktisen tiedonsiirron järjestelmän, Bittium 
Tactical Wireless IP Network (TAC WIN), ke-
hittäminen jatkui. Järjestelmään liittyviä 
tuotetoimituksia on jatkettiin ensimmäi-
sen vuosineljänneksen aikana, ja Bittium 
sai Puolustusvoimilta tilauksen langatto-
man runkoverkon uuden ohjelmistoversion 
tuotekehityksestä. Kehitystyön keskeisim-
pänä tavoitteena on jatkaa järjestelmän 
aaltomuodon ja siihen liittyvän radioalustan 
suorituskyvyn, tiedonsiirtokapasiteetin ja 
taistelunkestävyyden kehittämistä. Tilaus 
oli arvoltaan 2,8 miljoonaa euroa (arvonlisä-
veroton hinta), eikä sillä ollut merkittävää 
vaikutusta yhtiön liikevaihtoon, liiketulok-
seen tai taloudelliseen asemaan, eikä se 
muuttanut vuotta 2016 koskevaa taloudel-
lista näkymää. Bittium jatkoi myös puolus-
tusmarkkinoille suunnatun tuoteportfolion 
vientiponnisteluja kansainvälisille markki-
noille ja sai ensimmäisen pienen tilauksen 
TAC WIN -järjestelmästä Aasiaan. 

Huhti-kesäkuu 2016

Huolimatta tuotekehityspalveluiden ky-
synnän laskusta tietoliikenteen verkko-
laitevalmistajille kysyntä Bittiumin tuo-
tekehityspalveluille kehittyi positiivisesti 
vuoden toisella neljänneksellä. Tuoteke-
hitysprojekti Meksikon viestintä- ja liiken-
neministeriön kanssa Android-pohjaisten 
satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käy-
tettävien mobiililaitteiden kehittämisestä 
MEXSAT-järjestelmään jatkui suunnitelmi-
en mukaisesti. 

Bittium jatkoi tuotekehityspanostuksia 
omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoi-
tellen kasvua erityisesti kansainvälisil-
tä puolustus-, tietoturvallisuus- ja viran-
omaismarkkinoilta. Tuotekehityspanosten 
pääpainopiste oli edelleen tietoturvalli-
suus- ja viranomaismarkkinoille suunna-
tun tietoturvallisen Bittium Tough Mobile 
-LTE-älypuhelimen jatkokehittämisessä. 
Puhelinta esiteltiin touko-kesäkuun vaih-
teessa järjestetyssä Critical Communica-
tions World -tapahtumassa Amsterdamis-
sa, missä yhtiö julkaisi myös puhelimesta 
uuden Bittium Tough Mobile B28 taajuus-
variantin, joka on tarkoitettu viranomaisten 
käyttämiin B28-taajuuden erikoisverkkoi-

hin. Lisäksi Bittium ja Air-Lynx esittelevät 
messuilla maailman ensimmäisen LTE-vi-
ranomaisverkkoihin tarkoitetun evolved 
Multimedia Broadcast Multicast Solution 
(eMBMS) -ratkaisun, joka mahdollistaa koko 
LTE-radiotaajuusalueen tehokkaan käytön 
ja tuottaa valtavat määrät tietoa ruuhkai-
simmissakin verkkoympäristöissä. Tämä on 
erityisen tärkeää viranomaistoiminnassa, 
turvallisuusalalla ja muussa tehtäväkriitti-
sessä viestinnässä, jossa tarvitaan suurta 
tiedonsiirtonopeutta, lyhyitä vasteaikoja ja 
luotettavia yhteyksiä.

Tietoisuus tietoturvauhkien vaaroista li-
sääntyi, kiinnostuneisuus tietoturvallisista 
matkaviestimistä kasvoi ja puhelimien pi-
lottitoimituksia jatkettiin toisen vuosineljän-
neksen aikana. Viranomaismarkkinoiden ja 
tietoturvamarkkinoiden kehitys oli kuitenkin 
jonkin verran ennakoitua hitaampaa.

Huhtikuussa Bittium osallistui Hannover 
Messe -teollisuusmessuille Saksaan ja 
esitteli siellä räätälöitäviä ja tietoturvallisia 
IoT-ratkaisujaan ja kehityspalvelujaan. Esil-
lä olivat referenssitoteutukset Bittiumin äly-
kellosta ja IoT gateway -ratkaisusta, jotka 
voidaan helposti räätälöidä asiakkaan tar-
peiden ja toimialakohtaisten vaatimusten 
mukaisesti. 

Tuotekehityspanostuksia jatkettiin myös 
Bittium SafeMove -tuoteperheen kehittä-
miseksi ja yhtiö julkaisi toukokuussa langat-
tomien verkkojen ja laitteiden suorituskykyä 
seuraavan ja analysoivan Bittium SafeMo-
ve Analyticsin itsenäisenä ohjelmistotuot-
teena. Analyticsiä käyttävät organisaatiot 
voivat parantaa liikkuvien työntekijöidensä 
tehokkuutta saadessaan työkalun avulla re-
aaliaikaista ja historiallista tietoa kannetta-
vien laitteiden sijainnista ja verkkoyhteyksi-
en toimivuudesta. 

Toukokuussa julkaistiin myös uusi ohjel-
mistoversio Bittium SafeMove Mobile VPN 
-etäkäyttöratkaisusta. Se tehostaa liikkuvi-
en työntekijöiden tietoturvaa tukemalla suo-
rituskykyä parantavia salausmenetelmiä. 
Lisäksi uusi hallintakäyttöliittymä ja kannet-
tavien Android-laitteiden tuki helpottavat 
merkittävästi IT-osastojen työtä. 
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Toukokuussa yhtiö aloitti yhteistyön Geta-
cin kanssa tavoitteena parantaa liikkuvien 
työntekijöiden tuottavuutta, tietoturvaa ja 
käyttäjäkokemuksia vaativissa ympäris-
töissä tarjoamalla Bittium SafeMove Mo-
bile VPN ja Analytics -ohjelmistot optiona 
kaikkiin Getacin lujatekoisiin tabletteihin ja 
kannettaviin tietokoneisiin toukokuusta läh-
tien euroopanlaajuisesti. Bittium SafeMove 
-etäkäyttöratkaisuja esiteltiin toukokuussa 
Lahden Messukeskuksessa Terveydenhuol-
lon ATK-päivillä.

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan 
taktisen tiedonsiirron järjestelmän, Bittium 
Tactical Wireless IP Network (TAC WIN), ke-
hittämistä jatkettiin ja järjestelmään liitty-
viä tuotteita toimitettiin myös toisen vuo-
sineljänneksen aikana. 

Huhtikuussa yhtiö kertoi laajentavansa 
taktisen tiedonsiirron tuoteportfoliotaan 
tuomalla markkinoille Bittium Tough VoIP 
Service -ohjelmistotuotteen (Voice over 
Internet Protocol). Tuotteen avulla voidaan 
yhdistää sekä kiinteiden että taktisten lan-
gattomien tietoverkkojen käyttäjät samaan 
puhepalveluverkkoon. Tällä parannetaan 
merkittävästi joukkojen johtamista ja tilan-
netietoisuuden ylläpitämistä taistelukentän 
nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Kesäkuussa Bittium osallistui Pariisis-
sa järjestetyille puolustusalan Eurosato-
ry-messuille ja esitteli siellä taktisen kom-
munikaation tuotteitaan ja ratkaisujaan. 
Tämän lisäksi Bittium esitteli sekä italia-
laisen Leonardon että ranskalaisen Tha-
lesin kanssa kuinka Euroopan eri maiden 
maavoimat voivat kommunikoida toistensa 
kanssa maiden välisissä sotilasoperaatiois-
sa yhteisen radioaaltomuodon välityksellä 
riippumatta siitä mitä radioalustaa kukin 
käyttää. Tätä aaltomuotoa on kehitetty eu-
rooppalaisessa ESSOR-hankkeessa (Euro-
pean Secure Software defined Radio), jos-
sa Bittium on ollut mukana vuodesta 2009 
lähtien.

Heinä-syyskuu 2016

Huolimatta tuotekehityspalveluiden kysyn-
nän laskusta tietoliikenteen verkkolaiteval-
mistajille kysyntä Bittiumin tuotekehitys-
palveluille kehittyi edelleen positiivisesti. 
Tuotekehitysprojekti Meksikon viestintä- ja 
liikenneministeriön kanssa Android-poh-
jaisten satelliitti- ja maanpäällisissä ver-
koissa käytettävien mobiililaitteiden ke-
hittämisestä MEXSAT-järjestelmään jatkui 
suunnitelmien mukaisesti. Myös tuoteke-
hityspalveluiden kysyntä IoT-markkinoilla 
kehittyi positiivisesti.

Bittium jatkoi vuoden kolmannella neljän-
neksellä tuotekehityspanostuksia omiin 
tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoitellen 
kasvua erityisesti kansainvälisiltä puo-
lustus-, mobiili tietoturva- ja viranomais-
markkinoilta. Tuotekehityspanosten pää-
painopiste oli edelleen mobiili tietoturva- ja 
viranomaismarkkinoille suunnatuissa tuot-
teissa. Tietoturvallisen Bittium Tough Mobile 
-LTE-älypuhelimen kehittämistä jatkettiin, 
ja niiden pilottitoimituksia tehtiin kolman-
nen vuosineljänneksen aikana. 

Tuotekehityspanostuksia jatkettiin myös 
Bittium SafeMove -tuoteperheen kehittä-
miseksi ja näitä etäkäyttöratkaisuja esitel-
tiin terveydenhuollon HETT Show -messuil-
la Lontoossa. 

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan 
taktisen tiedonsiirron järjestelmää, Bittium 
Tactical Wireless IP Network (TAC WIN), ke-
hitettiin edelleen ja järjestelmään liittyviä 
tuotteita toimitettiin myös kolmannen vuo-
sineljänneksen aikana. Viranomaismarkki-
noiden ja mobiili tietoturva -markkinan ke-
hitys oli kuitenkin jonkin verran ennakoitua 
hitaampaa.

Loka-joulukuu 2016

Huolimatta tuotekehityspalveluiden ky-
synnän laskusta tietoliikenteen verkko-
laitevalmistajille kysyntä Bittiumin tuote- 
kehityspalveluille kehittyi positiivisesti vuo-
den neljännellä vuosineljänneksellä. Myös 
IoT-markkinoilla tuotekehityspalveluiden 

kysyntä kehittyi positiivisesti. Toukokuussa 
2015 aloitettu tuotekehitysprojekti Meksi-
kon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa 
Android-pohjaisten satelliitti- ja maanpääl-
lisissä verkoissa käytettävien mobiililaittei-
den kehittämisestä MEXSAT-järjestelmään 
jatkui suunnitelmien mukaisesti. 

Bittium jatkoi vuoden neljännellä neljännek-
sellä tuotekehityspanostuksia omiin tuot-
teisiin ja tuotealustoihin tavoitellen kasvua 
erityisesti kansainvälisiltä mobiili tietotur-
va-, puolustus- ja viranomaismarkkinoilta. 
Tuotekehityspanosten pääpainopiste oli 
edelleen mobiili tietoturva- ja viranomais-
markkinoille suunnatuissa tuotteissa. Vi-
ranomaismarkkinoiden ja mobiili tietoturva 
-markkinan kehitys on ollut kuitenkin jonkin 
verran ennakoitua hitaampaa.

Lokakuussa Bittium kertoi saaneensa tie-
don merkittävän asiakasyhteistyön supis-
tumisesta erään kansainvälisen tietoliiken-
teen verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 
2017 kuluessa. Tuolloin saadun tiedon mu-
kaan, mikäli asiakkaan suunnitellut toimen-
piteet toteutuvat täysimääräisinä, Bittium 
arvioi toimenpiteillä voivan olla negatiivinen 
vaikutus Bittiumin vuoden 2017 liikevaihtoon 
ja liiketulokseen. 

Tietoturvallisen Bittium Tough Mobile -LTE- 
älypuhelimen kehittämistä jatkettiin, ja nii-
den toimituksia tehtiin neljännen vuosinel-
jänneksen aikana. Lokakuussa yhtiö ilmoit-
ti tehneensä ensimmäisen VoLTE-puhelun 
Bittium Tough Mobilella viranomaisten LTE 
Band 14 -verkossa Yhdysvalloissa. 

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan 
taktisen tiedonsiirron järjestelmää, Bittium 
Tactical Wireless IP Network (TAC WIN), ke-
hitettiin edelleen ja järjestelmään liittyviä 
tuotteita toimitettiin myös neljännen vuosi-
neljänneksen aikana. Puolustusmarkkinoil-
le suunnattujen tuotteiden ja palveluiden 
vientiponnisteluita ulkomaille jatkettiin ja 
marraskuussa yhtiö ilmoitti saaneensa ti-
lauksen Viron puolustusvoimille toimitetta-
vasta taktisen tiedonsiirron järjestelmästä 
ja siihen liittyvästä integrointityöstä. 
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Marraskuussa Bittium esitteli taktisen 
kommunikaation tuotteitaan ja ratkaisu-
jaan puolustusteollisuudelle suunnatuilla 
Indo Defence 2016 -messuilla Jakartas-
sa, Indonesiassa. Joulukuussa yhtiö kertoi 
demonstroineensa yhteistyössä Leonar-
don, Thalesin ja Suomen Puolustusvoimi-
en kanssa kenttäolosuhteissa eurooppalai-
sessa ESSOR-ohjelmistoradiohankkeessa 
(European Secure Software defined Radio) 
kehitetyn radioaaltomuodon suorituskykyä 
ja toiminnallisuuksia. Demonstraatiolla to-
dennettiin sitä, kuinka Euroopan eri maiden 
maavoimat voivat kommunikoida toistensa 
kanssa saumattomasti maiden välisissä so-
tilasyhteisoperaatioissa yhteisen radioaal-
tomuodon välityksellä, riippumatta siitä, 
mitä radioalustaa kukin käyttää.

Marraskuussa Bittium ilmoitti laajentavansa 
teknologiaosaamistaan hankkimalla omis-
tukseensa terveydenhuollon teknologiaan 
ja palveluntarjontaan erikoistuneet Mega 
Elektroniikka Oy:n ja MegaKoto Oy:n. Mega 
Elektroniikka Oy (nyt Bittium Biosignals 
Oy) on vuonna 1983 perustettu suomalai-
nen yritys, joka on ISO 13485 -sertifioitu lää-
kintälaitevalmistaja. Yhtiö on erikoistunut 
biosignaalien mittaamiseen kardiologian, 
neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja 
urheilulääketieteen osa-alueilla. MegaKo-
to Oy (nyt Bittium Medanalytics Oy) tarjoaa 
sydämen rytmihäiriöiden kokonaisvaltaista 
seurantapalvelua asiakkailleen, joita ovat 
terveyskeskukset sekä terveyspalveluita 
tarjoavat yritykset ja sairaalat. 

Kaupan myötä Bittiumin omistukseen siir-
tyivät sydämen etämonitorointiin keskitty-
nyt Faros-tuoteperhe, aivojen sähköisen toi-
minnan mittaamiseen keskittynyt  NeurOne 
-tuote, kertakäyttöinen pika-analyysipan-
ta BrainStatus muun muassa epilepsian 
ja aivohalvauksen tunnistamiseen ja ensi-
hoitoon sekä muita terveydenhuollon tek-
nologiatuotteita. Faros-laitteilla on EU:n 
lääkintälaitedirektiivin mukainen CE Class 
IIa -hyväksyntä ja Yhdysvalloissa FDA-hy-
väksyntä. Bittium Medanalytics Oy on Valvi-
ran hyväksymä yksityinen terveydenhuollon 
palveluiden tuottaja, jonka sydämen seu-
rantaan tehtyä Kardiolog.fi-palvelua käyttää 

yli 70 suomalaista terveyskeskusta ja yksi-
tyistä lääkäriasemaa. Tämä kauppa oli osa 
Bittiumin päivitettyä strategiaa, joka julkais-
tiin myöhemmin marraskuussa. 

Bittium julkaisi päivitetyn strategian ja ta-
loudelliset tavoitteensa 24.11. Päivitetyn 
strategiansa mukaisesti Bittium muodos-
taa uuden tuote- ja palvelualueen tervey-
denhuollon teknologian ympärille. Yhdistä-
mällä terveydenhuollon teknologiat, yhtiön 
pitkän kokemuksen ja osaamisen langat-
tomassa teknologiassa sekä tietoturvatek-
nologiassa antaa erinomaiset edellytykset 
palvella asiakkaita terveydenhuollon sekto-
rilla tarjoamalla heille uudenlaisia tuotteita 
ja palveluita. Bittiumilla on nyt kolme toi-
siaan tukevaa tuote- ja palvelualuetta: De-
fense & Security, Connectivity Solutions ja 
Medical Technologies. Lisäksi Bittium kertoi 
investoinneista kasvun nopeuttamiseksi ja 
kansainvälisen markkina-aseman vahvis-
tamiseksi sekä päivitti taloudellisia tavoit-
teitaan.

Marraskuussa Bittium esitteli innovatiivisia 
kardiologian ja neurologian tuotteitaan ja 
ratkaisujaan Medica 2016 -messuilla Düs-
seldorfissa, Saksassa. Esiteltävät tuotteet 
ja ratkaisut olivat sydämen etämonitoroin-
tiin tarkoitetut Faros ECG Event ja Faros 
ECG Mobile -ohjelmistoratkaisut, Faros Car-
diac Rehab -monitorointiratkaisu, BrainSta-
tus-moduuli sekä Faros ECG -tuoteperhe.

Katsauskauden
jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia 
katsauskauden jälkeen.

Vuoden 2017 näkymät
Bittium tulee jatkamaan epäorgaanisten 
kasvumahdollisuuksien tutkimista kaikilla 
tuote- ja palvelualueilla ja on valmis inves-
toimaan yritysostoihin, jotka tukevat yhtiön 
kasvustrategiaa. Langattomuuden lisään-
tyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät 

ja tarve turvatulle tiedonsiirrolle luovat ky-
syntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja 
tuotealustoille. Bittiumilla on edelleen hy-
vät mahdollisuudet kasvaa kannattavasti 
pitkällä aikavälillä. Bittiumin tavoitteena on 
edelleen kasvattaa tuotteisiin ja tuotealus-
toihin perustuvaa liikevaihtoa.

Bittium on aiemmin ilmoittanut tavoittele-
vansa 10 prosentin vuotuista liikevaihdon 
kasvua ja pyrkivänsä saavuttamaan 10 pro-
sentin liikevoittotavoitteen viimeistään vuo-
den 2017 aikana. Yhtiö uskoo tulevina vuo-
sina pystyvänsä kasvattamaan liikevaihtoa 
jopa aiemmin ilmoitettua tavoitetta enem-
män ja asettaa tavoitteekseen ylittää 10 pro-
sentin vuotuisen liikevaihdon kasvutavoite. 
Yhtiö ei kuitenkaan usko voivansa saavut-
taa liikevaihdon kasvuun ja liikevoittotasoon 
asetettuja tavoitteita vielä vuonna 2017. Syy 
tähän on aiemmin julkistamamme merkit-
tävän tietoliikenneasiakkaan yhteistyön 
päättyminen. Yhtiön saaman tiedon mu-
kaan tämän asiakasyhteistyön tuoma liike-
vaihto loppuu kokonaan vuoden 2017 toisen 
vuosineljänneksen aikana. Tässä laajuudes-
sa tapahtuvan suuren ja nopean palvelulii-
ketoiminnan liikevaihdon laskun korvaami-
nen lyhyellä aikavälillä muilla hankkeilla ei 
ole mahdollista, mikä vaikuttaa erityisesti 
vuoden 2017 liikevaihdon ja liiketuloksen ke-
hittymiseen. Lisäksi vuoden 2017 liikevoiton 
tasoon vaikuttavat osaltaan myös tulevai-
suuden kasvun mahdollistamiseksi suun-
nitellut panostukset. 

Bittium odottaa vuoden 2017 liikevaihdon 
pysyvän samalla tasolla kuin edellisvuonna 
(64,2 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liike-
tuloksen odotetaan olevan negatiivinen (2,5 
miljoonaa euroa vuonna 2016). 

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on 
esitetty tämän hallituksen toimintakerto-
muksen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liit-
tyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty 
tämän hallituksen toimintakertomuksen 
kappaleessa ”Riskit ja epävarmuusteki-
jät” ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa  
www.bittium.com.  
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Markkinanäkymät
Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoil-
la, joilla jokaisella on omia toimialakohtai-
sia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöi-
tä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä 
koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä 
laadukkaammalle ja tietoturvallisemmalle 
tiedonsiirrolle. Bittium on pitkäaikaisen tek-
nologia- ja mittausosaamisensa ja langat-
tomien viestintäratkaisujen tuotekehitysko-
kemuksensa ansiosta hyvässä asemassa 
tarjoamaan asiakkailleen räätälöitäviä ko-
konaisratkaisuja.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan 
kysyntää Bittiumin tuotteille ja palveluille 
vuonna 2017 ja siitä eteenpäin:

• Langattomassa tietoliikenteessä 4G- 
kehitystyö on vähentynyt merkittävästi, 
mikä vaikuttaa lähitulevaisuudessa mat-
kapuhelinverkkojen kokonaismarkkinoi-
den laskemiseen. Teknologian kehittämi-
nen kohti 5G:tä on lähtenyt hyvin käyntiin, 
mikä luo kysyntää Bittiumin tuotekehitys-
palveluille enenevässä määrin. 5G-kehi-
tystyö on kuitenkin vasta alkamassa, eikä 
se tule lähivuosina korvaamaan aiempaa 
4G-teknologian kehitystyön määrää. Täs-
tä syystä jatkossa tuotekehityspalvelu-
kysynnän verkkolaitevalmistajille odote-
taan olevan merkittävästi edellisvuosia 
alhaisempi.  

• Digitalisaation yleistyessä tietoturvallinen 
esineiden internet (Internet of Things, IoT) 
on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi 
lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiu-
min palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille 
luo yritysten kasvava tarve digitalisoida 
toimintaansa, kerätä tietoa langattomas-
ti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalve-
luihin. Tätä varten markkinoille tarvitaan 
vaativaan teollisuuskäyttöön sekä va-
paa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tieto-
turvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen 
käyttämien sensoreiden tuoman infor-
maation ja luovat laitteelle langattomas-
ti luotettavan yhteyden internetiin ja pilvi-
palveluihin. Myös erilaisten järjestelmien 
ja teknologioiden integroinnilla on tärkeä 
rooli kokonaispalvelun mahdollistamises-
sa. Suurien datamäärien käsittelemisen 

helpottamista ja nopeuttamista varten 
kehitteillä on erilaisia oppivia järjestelmiä 
ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnas-
saan erilaisia tekoälyteknologioita. 

• LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypu-
helinsovellusten käyttö lisääntyy viran-
omaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää 
tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile 
-LTE-älypuhelimelle ja Bittiumin tuote- 
alustaan pohjautuville asiakaskohtaisille 
erikoisterminaaleille viranomais- ja mobii-
li tietoturva -markkinassa. Yleinen tietoi-
suus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista 
lisääntyy ja kiinnostuneisuus tietoturval-
lisista matkaviestimistä on kasvanut. 
Myös kiinnostuneisuus maanpäällisiä ja 
satelliittiyhteyksiä käyttäviä laitteita eli 
LTE-SAT-hybridipäätelaitteita kohtaan on 
kasvanut viranomaisten kriittisten vies-
tintäyhteyksien toimivuuden edelleen pa-
rantamiseksi. Päätelaitteiden myynnin 
odotetaan kehittyvän maltillisesti viran-
omaismarkkinoiden luonteen mukaisesti. 

• Julkisten langattomien yhteyksien hyö-
dyntäminen kannettavissa laitteissa li-
sääntyy myös vaativassa ammattikäy-
tössä, kuten julkisten palveluiden alueella. 
Tämä luo vaatimuksia langattomien yh-
teyksien helppokäyttöisyydelle ja tieto-
turvallisuudelle. Bittium SafeMove -tuo-
teperheen tuotteet lisäävät kannettavien 
laitteiden helppokäyttöisyyttä ja tietotur-
vallisuutta vaativassa käytössä.

• Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedon-
siirrossa valtioiden puolustusvoimat ja 
muut viranomaistahot tarvitsevat verk-
koja, joissa yhä enemmän liikkeessä ole-
vat verkon käyttäjät voivat siirtää luotet-
tavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia 
datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin 
TAC WIN -laajakaistaverkolle ja muil-
le Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Pro-
tocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. 
Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuot-
teiden vientiponnisteluita kansainvälisille 
markkinoille ja tavoittelee saavansa vuo-
den 2017 aikana uusia ulkomaisia asiak-
kuuksia. Myynnin kehittyminen on mal-
tillista puolustusteollisuuden pitkistä 
myyntisykleistä johtuen.

• Sydänongelmat ja aivohalvaus ovat ylei-
simpiä kuolemaan johtavia tapahtumia ja 

niiden oireiden tunnistaminen mittaustie-
don pohjalta varhaisessa vaiheessa mah-
dollistaa vaikuttavien hoitotoimenpitei-
den aloittamisen nopeasti. Sairauksien ja 
terveysongelmien ennaltaehkäisyyn pa-
nostetaan yhä enenevässä määrin. Ter-
veydenhuollon teknologian markkinoilla 
on tapahtumassa merkittävä muutos po-
tilaiden hoidossa niin sairaaloiden sisällä 
kuin ulkopuolellakin. Potilaiden kotiutta-
mista tavoitellaan yhä varhaisemmassa 
vaiheessa, mikä voi tuoda terveydenhuol-
toon merkittävää kustannustehokkuut-
ta. Eräs kasvava IoT:n sovellusalue onkin 
terveydenhuollon teknologia, joka osal-
taan mahdollistaa näiden muutosten to-
teuttamisen. Varhaisemman kotiuttami-
sen edellytyksenä on tarkan seurannan ja 
mittauksen mahdollistaminen kotiolosuh-
teissa etämonitoroinnin avulla. Tähän tar-
peeseen vastaa mm. Bittiumin sydämen 
etämonitorointiin tarkoitettu Faros-tuo-
teperhe ja aivojen sähköisen toiminnan 
mittaamiseen tarkoitettu NeurOne-tuo-
teperhe.

Riskit ja  
epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimin-
taan, markkinoihin ja talouteen liittyviä ris-
kejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vai-
kuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.
 
Markkinariskit
Kansainvälisen talouden epävarmuus voi 
vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisuiden 
ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esi-
merkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä täh-
täimellä se voi vaikuttaa erityisesti henki-
löstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen 
ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K-palve-
lussa. Kasvava poliittinen kansainvälinen 
epävarmuus voi myös vaikuttaa Bittiumin 
palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden ky-
syntään ja hintakilpailukykyyn eri maantie-
teellisillä alueilla.

Bittiumin asiakaskuntaan kuuluu muun 
muassa telekommunikaatioteollisuudessa 
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toimivia yhtiöitä sekä puolustus- ja muita 
viranomaisia ja heille tuotteita toimittavia 
yrityksiä, joten Bittium on altistunut näi-
tä teollisuuden aloja koskeville markkina-
muutoksille. 

Bittium on lokakuussa 2016 saanut tiedon 
merkittävän asiakasyhteistyön supistumi-
sesta erään kansainvälisen tietoliikenteen 
verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 
kuluessa. Merkittävä osa Bittiumin liikevaih-
dosta on kertynyt tuotekehityspalveluiden 
myynnistä kyseiselle tietoliikennelaiteval-
mistajalle. Yhteistyön supistumisella ei ole 
ollut vaikutuksia Bittiumin vuoden 2016 
tulokseen, mutta mikäli asiakkaan suun-
nitellut toimenpiteet toteutuvat täysimää-
räisinä, toimenpiteillä voi olla negatiivinen 
vaikutus Bittiumin vuoden 2017 liikevaih-
toon ja liiketulokseen. Merkittävä osa Bit-
tiumin liikevaihdosta kertyy edelleen tuot-
teiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä 
puolustus- ja muille viranomaisille ja heille 
tuotteita toimittaville yrityksille. Poikkeama 
ennakoidusta liiketoiminnan kehittymises-
tä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa 
voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bit-
tiumin tulevaisuuden näkymissä sekä lii-
kevaihdon ja liiketuloksen osalta kuluvan 
tilikauden aikana ja sen jälkeen. 

Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspoh-
jaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riip-
puvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee, 
jolloin yhtiöön vaikuttaisi lähinnä Bittiumin 
asiakaskuntaan kuuluvien yhtiöiden teol-
lisuudenalojen yleinen liiketoimintaympä-
ristö yksittäisten asiakassuhteiden kehit-
tymisen sijaan. Tarkempi markkinakatsaus 
on esitetty tässä hallituksen toimintaker-
tomuksessa osiossa ”Markkinanäkymät”.
 
Liiketoimintaan liittyvät riskit
Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liit-
tyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alu-
eilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten 
epävarmuus ja heidän valintansa oman 
kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä 
toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vä-
hentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjel-
miaan, suurten asiakasprojektien toteutus 
ja hallinta, projektiresurssien kasvattami-
nen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työ-

markkinoilta, tärkeimpien teknologioiden 
ja komponenttien saatavuus kaupallises-
ti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menes-
tyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne 
ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asi-
akas- ja alihankintasopimusten oikea-ai-
kainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin 
ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, ak-
tivoitujen tuotekehitysinvestointien tuot-
to-odotusten toteutuminen, varastojen 
arvostusriskit ja suunniteltua suurempia 
T&K-kustannuksia aiheuttavat tuoteke-
hityksen teknologiariskit sekä tuotteiden 
valmistamisen käynnistämiseen liittyvät 
riskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät 
tavanomaiset ajoitusriskit sekä nykyisten 
että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osal-
ta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakas-
projekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta 
poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin 
poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Bit-
tiumin saama tieto merkittävän asiakasyh-
teistyön supistumisesta erään kansainvä-
lisen tietoliikenteen verkkolaitevalmistajan 
kanssa vuoden 2017 kuluessa voi vaikuttaa 
negatiivisesti Bittiumin vuoden 2017 liike-
vaihtoon ja tulokseen, mutta se ei ole vai-
kuttanut Bittiumin vuoden 2016 tulokseen. 
Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja 
palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia 
teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä ris-
kejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvis-
ta tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit 
ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edel-
lä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempi-
na toimitusmäärinä tai korkeampina tuo-
tantokuluina ja sitä kautta alhaisempana 
tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen 
kansainvälisille puolustus- ja muille viran-
omaismarkkinoille voi kestää ennakoitua 
pidempään, sillä hankkeet ovat tyypilli-
sesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan 
kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja 
käytettävissä olevan rahoituksen puitteis-
sa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat 
ajoittuvat useille vuosille.

Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vah-
vasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, 
jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan 
sisältyy riskejä, yhtäältä liittyen Bittiumin 

tuotteissa ja palveluissa käytettyjen tek-
nologioiden saatavuuteen kaupallisesti 
hyväksyttävin ehdoin, ja toisaalta liittyen 
kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolman-
silta osapuolilta lisensioituja teknologioita 
koskevilta suojattujen immateriaalioikeuk-
sien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ul-
kopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivi-
semmin hallussaan olevien patenttiensa 
puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja 
tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuk-
sien hallintaan liittyviä riskejä. Pahimmil-
laan suojattujen immateriaalioikeuksien 
loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat 
johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Li-
säksi mahdolliset haasteet tärkeimpien 
teknologioiden ja komponenttien globaa-
lissa saatavuudessa sekä tarvittavien vien-
tilupien myöntämisessä voivat vaikuttaa 
asiakasprojektien etenemiseen ja tuottei-
den toimituskykyyn. Yhtiö muutti nimen-
sä Bittium Oyj:ksi 1.7.2015 ja alkoi samalla 
käyttää uutta tavaramerkkiä. Uuden tava-
ramerkin rekisteröintiin ja käyttöön voi si-
sältyä tavanomaisia uuden tavaramerkin 
käyttöönottoon liittyviä riskejä.
 
Rahoitusriskit
Kansainvälisen talouden epävarmuus voi 
johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luotto-
tappioiden riskiä ja toisaalta heikentää ra-
hoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium ra-
hoittaa toimintansa pääosin operatiivisen 
liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa 
ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta ra-
hoituslaitoksilta. Tällä hetkellä Bittiumilla on 
Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,2 miljoonan 
euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoo-
nan euron sitovat luottolimiittisopimukset. 
Näistä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoite-
tuista sopimuksista 20,0 miljoonaa euroa on 
voimassa 30.6.2017 saakka ja 0,2 miljoonaa 
euroa 29.9.2017 saakka. Näihin sopimuksiin 
sisältyy tavanomaisia muun muassa oma-
varaisuusasteeseen sekä omaisuuden luo-
vutukseen ja panttaamiseen liittyviä kove-
nantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei 
lisärahoitusta tarvita, mikäli Bittiumin liike-
toiminta kehittyisi selvästi odotettua hei-
kommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen 
asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin 
saataviin liittyvänä, viime kädessä luotto-
tappioriskin, keskittymisenä.
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Ympäristötekijät

Bittium Oyj:n liiketoiminta keskittyy pää-
asiassa tuotteiden suunnittelemiseen, val-
mistuskumppanien suorittamaan tuottei-
den kokoamiseen ja markkinointiin. Tämä 
vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko 
elinkaaren ympäristövaikutuksista. Yhti-
ön valmistuttamien omien tuotteiden ko-
konaisympäristövaikutukset eivät ole mer-
kittäviä. 

Bittium Oyj:n uudisti ympäristöjärjestel-
mänsä sertifioinnin ISO 14001.2015 mu-
kaiseksi kesäkuussa 2016. Yhtiö seuraa 
maailmanlaajuisesti tuotteiden ympäristö-
vaatimuksia sekä niistä johdettuja maakoh-
taisia säädöksiä konsernin toimintaan liit-
tyen. Ympäristövaatimuksissa on huomioitu 
ja sovellettu suunnittelussa ROHS- (vaaral-
listen aineiden käyttö) ja WEEE- (sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrätys) direktiivien 
vaatimuksia vuodesta 2002 lähtien.

Bittiumin toiminnassa hyödynnettäviä ja 
sovellettavia ympäristöstandardeja ja sään-
nöksiä on esitetty Bittiumin ympäristösi-
sältölistassa, jonka vaatimukset on ulotet-
tu myös merkittäviin Bittiumin toimittajiin. 
Sisältölista sisältää ROHS2- ja REACH-di-
rektiivien ohella kullekin markkina-alueelle 
sovellettavien ainesosien sisältövaatimuk-
set, joita vasten tehdään tarvittaessa ma-
teriaaliselvitykset. Lisäksi asianomaisissa 
listassa huomioidaan asiakaskohtaiset vaa-
timukset. 

Yhtiössä on päivitetty ympäristösisältölis-
taa puolivuosittain ja sovellettu asianomai-
sia ympäristövaatimuksia tuotteisiin tai rat-
kaisuihin, joissa Bittiumilla on joko omaa 
osittaista tai ympäristöllistä kokonaisvas-
tuuta sovellustarkoituksesta riippuen vuo-
den 2016 aikana. Asetetut vaatimukset ote-
taan huomioon liiketoiminnassa kussakin 
maassa. 

Bittium on edelleen kehittänyt ympäristöra-
portointiaan, jonka perusteella vuoden 2016 
ympäristötavoitteita on seurattu. Vuonna 
2016 aikana ETJ+ -mukaisen energiahallin-

tajärjestelmän liittäminen sertifioituun ISO 
14001 -järjestelmään loppuunsaatettiin. 
Bittiumin energiatehokkuusjärjestelmälle 
myönnettiin sertifiointi kesäkuussa 2016 
ETJ+ mukaisesti. Vuoden 2017 aikana yhtiö 
kehittää ympäristöraportointiaan vastuulli-
suusraportoinnin vaatimusten mukaiseksi. 
Lisäksi yhtiö etsii mahdollisuuksia energia-
tehokkuuden edelleen kehittämiseksi uusis-
sa rakenteilla olevissa Oulun toimitiloissa. 

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 
2016 tammi-joulukuussa keskimäärin 569 
henkilöä. Vuoden 2016 lopussa henkilöstön 
määrä oli 623 (517 henkilöä vuoden 2015 lo-
pussa). Suurin osa Bittiumin henkilöstöstä 
on tuotekehitysinsinöörejä.

Muutokset yhtiön 
johdossa

Nimityksiä yrityksen johdossa

Bittium ilmoitti 27.4.2016 seuraavista nimi-
tyksistä yrityksen johdossa:

DI Sami Kotkajuuri (s. 1967) nimitettiin Bit-
tium Oyj:n liiketoiminnan kehittämises-
tä vastaavaksi johtajaksi 1.5.2016 alkaen. 
Kotkajuuri on ollut Bittiumin palveluksessa 
vuodesta 2009. Viimeisimpänä hän vasta-
si IoT (Internet of Things) Solutions -tuote- 
ja palvelualueesta, jossa tarjonta koostuu 
tuotekehityspalveluista ja räätälöidyistä rat-
kaisuista yrityksille, jotka tarvitsevat langa-
tonta yhteyttä laitteisiinsa. Kotkajuuri jatkoi 
yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toi-
mitusjohtaja Hannu Huttuselle. 

DI Klaus Mäntysaari (s. 1966) nimitettiin 
Connectivity Solutions -tuote- ja palve-
lualueen johtajaksi 1.5.2016 alkaen. Mänty- 
saari on ollut Bittiumin palveluksessa vuo-
desta 2004, viimeisimpänä langattoman 
tietoliikenteen markkinoille suunnittelu- ja 
kehityspalveluita tarjoavan Telecom-tuo-
te- ja palvelualueesta vastaavana johtajana. 

Hän jatkoi yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja 
raportoi toimitusjohtaja Hannu Huttuselle.

Muutoksia yrityksen  
organisaatiorakenteessa  
ja johtoryhmässä

Bittiumin hallitus päätti 24.11. muutoksista 
yhtiön organisaatiorakenteessa ja johtoryh-
mässä tukeakseen yhtiön samana päivänä 
julkistettua päivitettyä strategiaa. Strategi-
ansa mukaan Bittiumin liiketoiminta kes-
kittyy kolmeen tuote- ja palvelualueeseen, 
jotka ovat Defense & Security, Connectivity 
Solutions ja Medical Technologies.

Defense & Security -tuote- ja palvelualueen 
johtajaksi nimitettiin DI Jari Sankala. San-
kala on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 
2011 ja siirtyy liiketoiminnan vetäjäksi myyn-
tijohtajan tehtävistä. Bittiumin uudessa 
organisaatiorakenteessa myynti organi-
soitiin suoraan tuote- ja palvelualueiden 
alle. Connectivity Solutions -tuote- ja pal-
velualueen johtajana jatkoi DI Klaus Mänty- 
saari, joka on ollut yhtiön palveluksessa vuo-
desta 2004. Uuden Medical Technologies 
-tuote- ja palvelualueen vetäjäksi on nimi-
tettiin DI Arto Pietilä. Pietilä on ollut yhtiön 
palveluksessa vuodesta 2001, muun muas-
sa Operations-toimintojen johtajana sekä 
sopimustuotekehityksen ja langattomien 
tietoliikenneratkaisujen vetäjänä. Ennen Bit-
tiumia Pietilä toimi Polar Electro Oy:n toimi-
tusjohtajana.

Bittiumin liiketoiminnan kehittämisestä vas- 
taava johtaja Sami Kotkajuuri päätti siirtyä 
uusiin haasteisiin ja irtisanoutui yhtiön pal-
veluksesta. Kotkajuuri jatkoi Bittiumilla vuo-
den 2016 loppuun saakka. 

1.12.2016 alkaen Bittiumin johtoryhmään 
kuuluivat seuraavat henkilöt: toimitusjoh-
taja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), ta-
lousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja 
Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja 
Karoliina Fyrstén, tuote- ja palvelualueiden 
johtajat Jari Sankala, Klaus Mäntysaari ja 
Arto Pietilä sekä engineering-toiminnoista 
vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.
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Kannustinjärjestelmät

Osakeomistusohjelma
2008A-C
Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päät-
ti 14.3.2008 optio-oikeuksien antamisesta 
Bittium-konsernin (entinen Elektrobit-kon-
serni) avainhenkilöille. Optio-oikeuksien 
antamiselle oli yhtiön kannalta painava ta-
loudellinen syy, koska optio-oikeudet oli tar-
koitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- 
ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksien määrä oli yhteensä enin-
tään 4 200 000 kappaletta. Niistä 1 400 000 
merkittiin tunnuksella 2008A, 1 400 000 
tunnuksella 2008B ja 1 400 000 tunnuksel-
la 2008C. Optio-oikeudet oikeuttivat mer-
kitsemään yhteensä enintään 4 200 000 
yhtiön uutta osaketta tai sen hallussa ole-
vaa osaketta.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen 
merkintähinta perustui Bittium Oyj:n osak-
keen vallitsevaan markkinahintaan Nasdaq 
Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009, tammi-
kuussa 2010 ja tammikuussa 2011. 

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan 
perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla mer-
kittiin 1.12.2015–31.3.2016 välisenä aikana 
yhteensä 55.498 uutta osaketta. Osakkei-
den merkintäaika optio-oikeudella 2008C 
päättyi 31.3.2016. 

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu rajoi-
tettu osa Bittiumin henkilöstöstä. Makset-
tavat tulospalkkiot määräytyvät asetettujen 
taloudellisten ja strategisten tavoitteiden 
saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa ta-
voitteista voi olla muita tavoitteita tai hen-
kilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut 
tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin. Vuonna 
2016 taloudelliset tavoitteet ovat muodos-
tuneet liikevoitosta.

Vuonna 2016 järjestelmän mukainen an-
saintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet 
asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. 

Tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteu-
tumisen arvioinnista päätetään yksi yli yh-
den -periaatteella.

Maksettu osakeanti 2016

Yhtiön hallitus päätti 22.3.2016 yhtiökokouk-
sen 15.4.2015 sille antaman valtuutuksen 
perusteella suunnatusta maksuttomasta 
osakeannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden 
palveluksessa olevien avainhenkilöiden 
palkitsemiseksi. Osakeannissa osakepalk-
kioon oikeutetuille avainhenkilöille annet-
tiin vastikkeetta 37 500 yhtiön uutta osa-
ketta. Osakepalkkio annettiin kahdeksalle 
hallituksen määrittämälle konsernin avain-
henkilölle edellyttäen, että he ovat yhtiön 
tai sen tytäryhtiön palveluksessa osake-
palkkion maksamishetkellä. Osakeannis-
sa annettuihin osakkeisiin kohdistuu luo-
vutusrajoituksia 31.12.2018 saakka. Hallitus 
voi kuitenkin antaa luvan osakkeiden luo-
vuttamiseen tai käyttämiseen aikaisemmin. 
Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja 
kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuusti-
leille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin 
kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistal-
le 29.3.2016. Toimitusjohtaja vastaanotti 
10 000 Bittium Oyj:n osaketta. Muut johto-
ryhmän jäsenet vastaanottivat yhteensä 
27 500 Bittium Oyj:n osaketta.

Optio-oikeudet
14.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous 
päätti optio-oikeuksien antamisesta Bit-
tium-konsernin (entinen Elektrobit-konser-
ni) avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä 
oli yhteensä enintään 4 200 000 kappalet-
ta, joista 1 400 000 merkittiin tunnuksella 
2008A, 1 400 000 tunnuksella 2008B ja 
1 400 000 tunnuksella 2008C. Optio-oi-
keudet oikeuttivat merkitsemään yhteen-
sä enintään 4 200 000 yhtiön uutta osa-
ketta tai sen hallussa olevaa osaketta. 
Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien 
perusteella merkittävien osakkeiden osuus 
oli yhteensä enintään 3,1 prosenttia yhtiön 
osakkeista ja osakkeiden tuottamista ää-
nistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, 
jos merkinnässä annetaan uusia osakkei-
ta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen 

merkintähinta perustui Bittium Oyj:n osak-
keen vallitsevaan markkinahintaan Nas-
daq Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009, 
tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011. 
Osakkeen merkintähinta merkittiin sijoi-
tetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 
merkintäaika oli optio-oikeuksilla 2008A 
1.4.2012–31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B 
1.4.2013–31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 
2008C 1.4.2014–31.3.2016.

Bittium Oyj:n hallitus päätti 5.6.2013, että 
optio-oikeudet 2008A ja 2008B liitetään ar-
vo-osuusjärjestelmään ja haetaan listatta-
vaksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Lis-
tattavaksi haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 
2008A ja 1 400 000 optio-oikeutta 2008B. 
Optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin koh-
teeksi 17.6.2013. Osakkeiden merkintäaika 
optio-oikeudella 2008A päättyi 31.3.2014 ja 
optio-oikeudella 2008B 31.3.2015.

Bittium Oyj:n hallitus päätti 20.12.2013, että 
optio-oikeudet 2008C liitetään arvo-osuus-
järjestelmään ja haetaan listattavaksi Nas-
daq Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi 
haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 2008C. 
Listaamista haettiin alkavaksi 1.4.2014. 
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 
2008C alkoi 1.4.2014 ja se päättyi 31.3.2016.

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan 
perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla mer-
kittiin 1.12.2015–31.3.2016 välisenä aikana 
yhteensä 55 498 uutta osaketta. Merkin-
tähinta, 30 523,90 euroa, kirjattiin yhtiön 
vapaan oman pääoman rahastoon. Osake-
merkintöjä vastaavat osakemäärän lisäyk-
set merkittiin kaupparekisteriin 10.2.2016 ja 
14.4.2016. Uudet osakkeet tuottivat omista-
jilleen osakkeenomistajan oikeudet rekiste-
röintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet 
osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi 
Nasdaq Helsingissä 11.2.2016 ja 15.4.2016 
Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. 
Lisätietoa ja optio-oikeuksien 2008 ehdot 
ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoit-
teessa www.bittium.com/sijoittajat.
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Katsauskauden päät-
tyessä hallituksella  
olevat valtuutukset
Hallituksen valtuutus omien  
osakkeiden hankkimiseen
19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous 
valtuutti hallituksen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta seuraa-
vasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä 
voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osa-
ketta, mikä vastaa noin 9,83 % yhtiön kai-
kista osakkeista. Omia osakkeita voidaan 
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla 
omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankinta-
päivänä julkisessa kaupankäynnissä muo-
dostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla 
muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita han-
kitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun 
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voi-
daan hankkia muuten kuin osakkeenomis-
tajien omistamien osakkeiden suhteessa 
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 15.4.2015 
antaman valtuutuksen päättää omien osak-
keiden hankkimisesta. Valtuutus on voimas-
sa 30.6.2017 asti.

Hallituksen valtuutus osakeannista päät-
tämisestä sekä osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta
19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous 
valtuutti hallituksen päättämään osakean-
nista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien eri-
tyisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkei-
den lukumäärä voi olla yhteensä enintään 
7 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,66 % 
yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee 
sekä uusien osakkeiden antamista että 
omien osakkeiden luovuttamista. Osa-
keanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antaminen voi tapahtua osak-
keenomistajien merkintäetuoikeudesta poi-
keten (suunnattu anti).

Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 15.4.2015 
antaman valtuutuksen päättää osakean-
nista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien eri-
tyisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus 
on voimassa 30.6.2017 asti.

Osakkeet ja  
osakkeenomistajat

Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nas-
daq Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesar-
ja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuu-
ruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on 
yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yh-
tiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland 
Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täy-
sin maksettu osakepääoma oli tilikauden 
lopussa 12 941 269,00 euroa ja osakkeiden 
kokonaismäärä 35 693 166 kappaletta. Yh-
tiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 
0,10 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia 
osakkeita.

Omistus- ja määräysvaltaa koskevat tiedot 
esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa koh-
dassa 34.

Liputusilmoitukset
Katsauskauden aikana ei tapahtunut omis-
tussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisi-
vat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n 
edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli 
niin sanottuun liputusilmoitukseen. 

Ilmoitukset johdon 
liiketoimista

11.8.2016 Ilmoitusvelvollinen: Seppo Laine, 
muu ylin johto. Ilmoituksen luonne: ensim-
mäinen ilmoitus. Liiketoimen luonne: luovu-
tus. Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon 
nojalla. Liiketoimen päivämäärä: 8.8.2016. 
Liiketoimien yhdistetyt tiedot: volyymi 
20 000 kappaletta, keskihinta 5,90100 eu-
roa.

22.8.2016 Ilmoitusvelvollinen: Jari Sanka-
la, muu ylin johto. Ilmoituksen luonne: en-
simmäinen ilmoitus. Liiketoimen luonne: 
hankinta. Liiketoimi on tehty omaisuuden-
hoidon nojalla. Liiketoimien päivämäärä: 
17.8.2016. Liiketoimien yhdistetyt tiedot: vo-
lyymi 2 408 kappaletta, keskihinta 5,90000 
euroa. 

22.8.2016 Ilmoitusvelvollinen: Jari San-
kala, muu ylin johto. Ilmoituksen luonne: 
ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimen luon-
ne: hankinta. Liiketoimi on tehty omaisuu-
denhoidon nojalla. Liiketoimien päivämää-
rä 19.8.2016. Liiketoimien yhdistetyt tiedot: 
volyymi 15 092, yksikköhinta 6,020000.

22.9.2016 Ilmoitusvelvollinen: Erkki Veikko-
lainen, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luon-
ne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien 
luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. 
Liiketoimien päivämäärä 19.9.2016. Liiketoi-
mien yhdistetyt tiedot: volyymi 2 400 kap-
paletta, yksikköhinta 6,79253 euroa.

22.9.2016 Ilmoitusvelvollinen: Staffan Sim-
berg, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: 
ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: 
osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoi-
mien päivämäärä 19.9.2016. Liiketoimien yh-
distetyt tiedot: volyymi 1 371 kappaletta, yk-
sikköhinta 6,79248 euroa.

22.9.2016 Ilmoitusvelvollinen: Seppo Mäki-
nen, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: 
ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luon-
ne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liike-
toimien päivämäärä 19.9.2016. Liiketoimien 
yhdistetyt tiedot: volyymi 1 371 kappaletta, 
yksikköhinta 6,79247 euroa.
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22.9.2016 Ilmoitusvelvollinen: Juha Putki-
ranta, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: 
ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: 
osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoi-
mien päivämäärä 19.9.2016. Liiketoimien yh-
distetyt tiedot: volyymi 1 371 kappaletta, yk-
sikköhinta 6,79243 euroa.

22.9.2016 Ilmoitusvelvollinen: Kirsi Komi, 
hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: en-
simmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: 
osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoi-
mien päivämäärä 19.9.2016. Liiketoimien yh-
distetyt tiedot: volyymi 1 371 kappaletta, yk-
sikköhinta 6,79238 euroa.

Hallitus, hallituksen 
valiokunnat ja  
tilintarkastaja
19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous 
vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 
viisi (5). Kirsi Komi, Seppo Mäkinen, Juha 
Putkiranta, Staffan Simberg ja Erkki Veik-
kolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimi-
kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinai-
sen yhtiökokouksen päättyessä.

19.4.2016 pidetyssä järjestäytymiskokouk-
sessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen 

Erkki Veikkolaisen. Lisäksi hallitus päätti, 
että hallituksella on edelleen talous- ja tar-
kastusvaliokunta. Hallituksen talous- ja tar-
kastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Staffan 
Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kir-
si Komi ja talous- ja tarkastusvaliokunnan 
hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi 
kutsuttiin KHT-tilintarkastaja Seppo Laine. 
Myöhemmin vuonna 2016 talous- ja tarkas-
tusvaliokunta nimettiin uudelleen tarkas-
tusvaliokunnaksi.

19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous 
valitsi tilintarkastajaksi uudelleen tilintar-
kastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikau-
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deksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsi-
naisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & 
Young Oy ilmoitti, että KHT Juhani Rönkkö 
tulee toimimaan päävastuullisena tilintar-
kastajana. 

Selvitys yhtiön  
hallinto- ja ohjaus- 
järjestelmästä
Hallitus on antanut toimintakertomuksesta 
erillisen selvityksen yhtiön hallinto- ja oh-
jausjärjestelmästä.

Osinko 
vuodelta 2015

19.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous 
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 
että tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 vahvistetun 
taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 
euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa 
osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeen-
omistajalle, joka osingonmaksun täsmäy-
tyspäivänä torstaina 21.4.2016 oli merkitty 
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakas-
luetteloon. Osingon maksupäivä oli torstai 
28.4.2016.
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Konsernin laaja tuloslaskelma

Jatkuvat toiminnot, 1000 EUR Liitetieto 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

LIIKEVAIHTO 1, 3 64 192 56 813
Liiketoiminnan muut tuotot 4 1 891 1 394
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 381 166
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö −5 057 −5 504
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 −35 492 −30 265
Poistot 6 −3 263 −2 512
Liiketoiminnan muut kulut 5 −20 110 −17 784

LIIKEVOITTO 2 541 2 308

Rahoituskulut (netto) 9 604 −196

TULOS ENNEN VEROJA 3 146 2 112
Tuloverot 10 359 229

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 3 505 2 341
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 2 538 983

TILIKAUDEN TULOS 3 505 541 323

Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
    Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot −34 144

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 471 541 467

Tilikauden tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 3 505 541 323
Yhteensä 3 505 541 323

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 3 471 541 467
Yhteensä 3 471 541 467

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: 11
   Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
      Laimentamaton 0,098 0,020
      Laimennettu 0,098 0,020
   Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
      Laimentamaton 4,687
    Laimennettu 4,685
   Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
      Laimentamaton 0,098 4,708
      Laimennettu 0,098 4,706

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 35 670 114 983
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 35 670 115 037
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Konsernitase

 1000 EUR Liitetieto 31.12.2016 31.12.2015

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12 12 591 4 111
Liikearvo 13 6 737 1 440
Muut aineettomat hyödykkeet 13 9 278 7 553
Muut rahoitusvarat 15 132 122
Laskennalliset verosaamiset 16 1 516 1 156
Yhteensä 30 254 14 382

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 17 4 097 2 190
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 24 018 19 956
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 19 66 935 66 100
Rahavarat 20 27 987 56 751
Yhteensä 123 038 144 996

Varat yhteensä 153 292 159 378

Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 21
Osakepääoma 12 941 12 941
Muuntoerot 1 158 1 192
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 953 25 923
Kertyneet voittovarat 90 562 97 526
Yhteensä 130 615 137 582

Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 130 615 137 582

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 16 461 90
Korolliset velat 24 1 956 745
Muut pitkäaikaiset korottomat velat 25 602
Varaukset 23 48 1 146
Yhteensä 3 067 1 982

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 25 16 176 17 948
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 25 6 0
Varaukset 23 2 230 1 207
Lyhytaikaiset korolliset velat 24 1 198 658
Yhteensä 19 610 19 814

Velat yhteensä 22 677 21 796

Oma pääoma ja velat yhteensä 153 292 159 378
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Konsernin rahavirtalaskelma

 1000 EUR Liitetieto 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 3 505 2 341
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 538 983
Suoriteperusteisten erien oikaisu:
  Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 27 2 434 6 419
  Tytäryhtiöosakkeiden luovutus 27 −538 144
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 9 300 1 265
  Korkotuotot ja osinkotuotot 9 −904 −673
  Verot 10 −359 2 034
Käyttöpääoman muutokset:
  Myynti- ja muiden saamisten muutos 18 −3 276 −5 895
  Vaihto-omaisuuden muutos 17 −827 −284
  Osto- ja muiden velkojen muutos 25 −3 515 −32
Maksetut korot liiketoiminnasta −370 −1 588
Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta 903 918
Maksetut välittömät verot 411 −3 237

Liiketoiminnan nettorahavirta −1 698 2 107

Investointien rahavirrat
Liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 2 588 226
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 14 −6 354 −1 801
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 12 −7 032 −2 505
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 13 −1 169 −4 349
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 12 31 1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 13 59
Luovutustulot muista sijoituksista

Investointien nettorahavirta −14 524 579 631

Rahoituksen rahavirrat
Toteutetut osakeoptiot 22 30 820
Lainojen nostot 24 14 592
Lainojen takaisinmaksut 24 −86 −17 544
Rahoitusleasingvelkojen maksut 24 −874 −1 281
Maksetut osingot ja pääomanpalautus −10 708 −5 290
Omien osakkeiden osto ml. järjestelykulut −493 527

Rahoituksen nettorahavirta −11 638 −502 231

Rahavarojen muutos 20 −27 861 79 508
Rahavarat tilikauden alussa 122 783 43 275
Sijoitusten käypien arvojen muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa 94 922 122 783
 

Rahavarat sisältävät likvidejä rahoitusarvopapereita, joiden arvonmuutoksen riski on vähäinen.
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1000 EUR
Osake-

pääoma

Sijoitetun 
vapaan

pääoman 
rahasto Muuntoerot

Kertyneet 
voittovarat

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016 12 941 25 923 1 192 97 526 0 137 582
Laaja tulos
   Tilikauden tulos 3 505 3 505
   Muuntoerot −34 −34
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 −34 3 505 0 3 471
Liiketoimet omistajien kanssa
   Toteutetut osakeoptiot 31 31
   Osakepalkitsemisen kustannus 246 246
   Osingonjako −10 708 −10 708
Muut erät −6 −6
Oma pääoma 31.12.2016 12 941 25 953 1 158 90 562 0 130 615

Oma pääoma 1.1.2015 12 941 25 103 1 513 53 850 0 93 407
Laaja tulos
   Tilikauden tulos 541 323 541 323
   Muuntoerot 144 144
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 144 541 323 0 541 467
Liiketoimet omistajien kanssa
   Toteutetut osakeoptiot 820 820
   Osakepalkitsemisen kustannus 63 63
   Osingonjako −5 290 −5 290
   Omien osakkeiden osto ml. järjestelykulut −493 527 −493 527
Muut erät −465 1 107 642
Oma pääoma 31.12.2015 12 941 25 923 1 192 97 526 0 137 582

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
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Yrityksen perustiedot
Yhtiön toimialana on auto- ja elektroniik-
kateollisuuden ohjelmistojen, laitteiden ja 
muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus ja 
myynti, tuotekehitys- ja muiden palveluiden 
tuottaminen sekä muu teollinen toiminta. 
Yhtiö voi hallinnoida tuote- ym. oikeuksia 
sekä harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitys-
toimintaa, arvopapereiden ja kiinteistöjen 
hallintaa ja kauppaa sekä muuta sijoitus-
toimintaa.
 
Konsernin emoyritys on Bittium Oyj, joka on 
suomalainen julkinen pörssiyhtiö. Emoyri-
tyksen kotipaikka on Oulu ja sen rekisteröity 
osoite on Tutkijantie 8, 90590 Oulu.

Tilinpäätöksen  
laatimisperiaatteet

Laatimisperusta

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (International 
Financial Reporting Standards) mukaisesti 
ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2016 
voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja 
sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätös-
tiedot esitetään tuhansina euroina. Kon-
sernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin 
hankintahintoihin perustuen ellei laatimis-
periaatteissa ole toisin mainittu.

Konsernitilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet

Bittium-konsernitilinpäätös sisältää emo-
yhtiön Bittium Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden 
tilinpäätökset. 

Tytäryritykset

Tytäryhtiöiksi katsotaan ne yhtiöt, joissa 
Bittium Oyj käyttää määräysvaltaa ja joi-
den äänimäärästä se omistaa joko suoraan 
tai välillisesti enemmän kuin 50 %, tai jois-
sa Bittium Oyj muuten käyttää tosiasiallista 
määräysvaltaa. Myös potentiaalisen mää-
räysvallan olemassaolo on otettu huomioon 
määräysvallan syntymisen ehtoja arvioita-
essa silloin, kun potentiaaliseen äänival-
taan oikeuttavat instrumentit ovat tarkas-
teluhetkellä toteutettavissa.

Yhteisjärjestelyt

Yhteisjärjestelyllä tarkoitetaan yhtiötä, 
jossa kahdella tai useammalla osapuolel-
la on yhteinen määräysvalta. Yhteisjärjes-
telyt jaetaan joko yhteiseksi toiminnoksi tai 
yhteisyritykseksi sen mukaan, millaisia oi-
keuksia ja velvoitteita järjestelyn osapuolilla 
on. Bittium-konsernilla ei ole tällä hetkellä 
tämän tyyppisiä yhtiöitä.

Sisäisten erien eliminointi

Konsernin keskinäinen osakeomistus elimi-
noidaan hankintamenomenetelmällä. Han-
kitut tytäryritykset yhdistellään konserni-
tilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun 
konserni on saanut määräysvallan ja luo-
vutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin 
määräysvalta lakkaa. Tytäryhtiöosakkeiden 
hankintahinnan ja tytäryhtiöiden hankin-
tahetken netto-omaisuuden käyvän arvon 
välinen erotus on osin kohdistettu niille ta-
se-erille, joista sen on katsottu johtuvan. 
Ylittävä osa on esitetty konserniliikearvo-
na. IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen 
mukaisesti IFRS-siirtymäpäivää aikaisem-
pia yrityshankintoja ei ole oikaistu IFRS-pe-
riaatteiden mukaisiksi, vaan ne on jätetty 
suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukai-
siin arvoihin. IFRS:n mukaan liikearvosta ei 
tehdä poistoja vaan liikearvoille suoritetaan 
arvonalentumistestaus vuosittain. 

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, 
saamiset, velat ja katteet sekä sisäinen voi-
tonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä 
laadittaessa. 

Ulkomaan rahan määräisten 
erien muuntaminen

Konsernin yksiköiden tilinpäätökseen liit-
tyvät erät arvostetaan kunkin yksikön pää-
asiallisen toimintaympäristön valuuttaan 
(toimintavaluutta). Konsernitilinpäätös esi-
tetään euroissa, joka on konsernin emoyh-
tiön toimintavaluutta.

Valuuttamääräiset liiketapahtumat muute-
taan euroiksi tapahtumapäivien kurssiin. Ul-
komaan rahan määräiset saamiset ja velat 
muutetaan euroiksi Euroopan Keskuspankin 
tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketoiminnas-
ta ja rahoitusvaroista ja -veloista syntyneet 
kurssivoitot ja -tappiot kirjataan tuloslas-
kelmaan.

Konserniyhtiöiden, joiden toiminnallinen 
valuutta ei ole euro, tuloslaskelmat muun-
netaan euroiksi tilinpäätöskauden keski-
kursseilla ja taseet tilinpäätöspäivän kurs-
seilla. Tuloksen ja taseen muuntamisesta 
eri valuutalla syntynyt keskikurssiero kir-
jataan omaan pääomaan. Ulkomaisen ty-
täryhtiön hankintamenon eliminoinnista 
syntynyt muuntoero kirjataan omaan pää-
omaan. Myytäessä tytäryhtiö kirjataan ker-
tyneet muuntoerot osana myyntivoittoa tai 
-tappiota tuloslaskelmaan. 

Mikäli konsernin sisällä on annettu sellaisia 
pitkäaikaisia lainoja, jotka ovat tosiasiallisel-
ta sisällöltään rinnastettavissa omaan pää-
omaan, näihin lainoihin kohdistuvia kurssie-
roja on käsitelty muuntoerojen tavoin osana 
omaa pääomaa.

Ulkomaisten yksikköjen hankinnasta syn-
tyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yk-
sikköjen varojen ja velkojen kirjanpitoarvoi-

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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hin hankinnan yhteydessä tehtävät käyvän 
arvon oikaisut on käsitelty kyseisten ulko-
maisten yksikköjen varoina ja velkoina ja 
muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurs-
seja käyttäen. 

Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ar-
vostetaan poistoilla ja arvonalentumisilla 
vähennettyyn alkuperäiseen hankintame-
noon. Hankittujen tytäryhtiöiden aineellinen 
käyttöomaisuus arvostetaan hankintahet-
ken käypään arvoon. Hyödykkeistä tehdään 
tasapoistot tai menojäännöspoistot talou-
dellisen vaikutusajan kuluessa. 

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen 
vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilin-
päätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan ku-
vastamaan taloudellisen hyödyn odotuksis-
sa tapahtuneita muutoksia. Tavanomaiset 
korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan ku-
luksi kaudella, jolla ne ovat syntyneet. Luo-
vutuksista ja käytöstä poistamisesta joh-
tuvat voitot ja tappiot lasketaan saatujen 
nettotuottojen ja tasearvon erotuksena. 
Myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät tuloslas-
kelmassa liikevoittoon.

Aineettomat  
hyödykkeet

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenos-
ta, joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 
jälkeen hankitun yrityksen nettovaralli-
suuden käyvästä arvosta hankinta-ajan-
kohtana. Tätä aiempien liiketoimintojen 
yhdistämisten liikearvo vastaa aiemman 
tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpito-
arvoa, jota on käytetty oletushankintame-
nona. Näiden hankintojen luokittelua tai ti-

linpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu avaavaa 
IFRS-tasetta laadittaessa.

Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen 
arvonalentumisen varalta tai useammin, 
mikäli olosuhteiden muuttuessa on toden-
näköistä, että arvo saattaa olla alentunut. 
Liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuotta-
ville yksiköille. Mikäli viitteitä arvonalentu-
misesta on, määritellään kerrytettävissä 
oleva rahamäärä sille rahavirtaa tuottaval-
le yksikölle, johon liikearvo kuuluu. Rahavir-
taa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää verrataan sen kirjanpitoarvoon 
ja arvonalentuminen kirjataan, jos kerrytet-
tävissä oleva rahamäärä on kirjanpitoarvoa 
pienempi. Arvonalentumistappio kirjataan 
tuloslaskelmaan. 

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan sen kauden ku-
luksi, jolloin ne syntyvät. Kehitysmenot ak-
tivoidaan, mikäli ne täyttävät IAS 38 -stan-
dardissa määritellyt aktivoitavissa olevien 
kehitysmenojen kriteerit. Aktivoidut tuote-
kehitysmenot sisältävät pääasiassa ainei-
ta, tarvikkeita ja välittömiä työvoimakustan- 
nuksia. Aktivoidut tuotekehityskulut pois- 
tetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Aktivoiduille kehittämismenoille tehdään 
säännöllisesti arvonalentumistesti vertaa-
malla niistä kerrytettävissä olevaa raha-
määrää niiden kirjanpitoarvoon. Muutok-
set teknologiaympäristössä huomioidaan. 
Poistamattomat, aktivoidut kehitysmenot, 
joiden kirjanpitoarvon katsotaan olevan 
niistä kerrytettävissä olevaa rahamäärää 
korkeampi, kirjataan välittömästi kuluksi.

Muut aineettomat hyödykkeet

Patentit, tavaramerkit ja lisenssit, joilla on 
rajallinen taloudellinen vaikutusaika, mer-
kitään taseeseen ja kirjataan tasapoistoina 
kuluiksi tuloslaskelmaan niiden taloudelli-

sen vaikutusajan kuluessa. Jos omaisuuden 
arvonalentumisesta on viitteitä, aineetto-
man hyödykkeen kerrytettävissä oleva raha-
määrä selvitetään ja tehdään sen mukainen 
alaskirjaus. Aineettomista hyödykkeistä, 
joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika, 
ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosit-
tain arvonalentumisen varalta.  

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintame-
noon tai sitä alhaisempaan nettorealisoin-
tiarvoon. Nettorealisointiarvo on arvioitu 
niin, että tavanomaisessa liiketoiminnassa 
saatavasta myyntihinnasta on vähennetty 
tuotteen valmiiksi saattamisesta johtuvat 
menot ja arvioidut myynnin toteuttamiseksi 
välttämättömät menot. 

Materiaalivaraston arvo määritetään käyt-
täen painotettua keskihintaa. Valmiiden ja 
keskeneräisten tuotteiden hankintameno 
muodostuu raaka-aineiden ostomenos-
ta, välittömistä työsuorituksista johtuvista 
menoista, muista välittömistä menoista ja 
systemaattisesti kohdistetun valmistuksen 
muuttuvista yleismenoista sekä systemaat-
tisesti kohdistetun osuuden valmistuksen 
kiinteistä yleismenoista.

Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluk-
si sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syn-
tyneet olemassa olevien IFRS-standardien 
mukaisesti.

Julkiset avustukset

Julkiset avustukset kirjataan, kun on koh-
tuullisen varmaa, että yritys täyttää niihin 
liittyvät ehdot ja avustukset tullaan saa-
maan. Julkisten yhteisöjen tarjoamat ta-
loudelliset avustukset tutkimus- ja kehitys-
menoihin esitetään liiketoiminnan muissa 
tuotoissa.
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Vuokrasopimukset

Konsernin ollessa vuokralle ottajana aineel-
listen hyödykkeiden vuokrasopimukset luo-
kitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi, mi-
käli sopimuksen perusteella olennainen 
osa omistukselle ominaisista riskeistä ja 
eduista siirtyy konsernille. Rahoitusleasing- 
sopimus kirjataan taseeseen sopimuksen 
alkamishetkellä käypään arvoon tai tätä 
alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. 
Vuokrattu omaisuuserä poistetaan tasa-
poistoina kohteen taloudellisen vaikutus-
ajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan ku-
luessa. Leasing-vuokravelvoitteet sisältyvät 
korollisiin velkoihin.

Vuokrasopimukset, joiden perusteella olen-
nainen osa omistamisen riskeistä ja eduis-
ta jäävät vuokralleantajalle, luokitellaan 
muiksi vuokrasopimuksiksi. Muiden vuok-
rasopimusten mukaiset vuokrat kirjataan 
tuloslaskelmaan kuluksi tasasuuruisina eri-
nä vuokra-ajan kuluessa.

Arvonalentumiset

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivä-
nä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuu-
serän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilme-
nee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytet-
tävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi 
vuosittain seuraavista omaisuuseristä riip-
pumatta siitä, onko arvonalentumisista viit-
teitä: liikearvo, aineettomat hyödykkeet, joil-
la on rajaton taloudellinen vaikutusaika sekä 
keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Ker-
rytettävissä oleva rahamäärä perustuu pää-
sääntöisesti tulevaisuuden diskontattuihin 
nettokassavirtoihin, jotka vastaavan omai-
suuserän avulla on saatavissa.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omai-
suuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin 
siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Ar-
vonalentumistappio kirjataan tuloslaskel-

maan. Arvonalentumistappio perutaan, jos 
olosuhteissa on tapahtunut muutos ja ker-
rytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut 
arvonalentumistappion kirjaamisajankoh-
dasta. Arvonalentumistappioita ei kuiten-
kaan peruta enempää kuin mikä kirjanpi-
toarvo olisi ilman arvonalentumistappion 
kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvon-
alentumistappiota ei peruta missään ti-
lanteessa.

Työsuhde-etuudet

Eläkevastuut

Konsernilla on eläkejärjestelyjä työnteki-
jöidensä eläketurvan kattamiseksi eri puo-
lilla maailmaa. Eläketurva perustuu kunkin 
maan paikalliseen lainsäädäntöön ja vakiin-
tuneeseen käytäntöön. Nämä eläkejärjeste-
lyt luokitellaan joko maksu- tai etuuspohjai-
siksi järjestelyiksi. 

Suomessa konserni on järjestänyt henkilös-
tön eläketurvan ulkopuolisten eläkevakuu-
tusyhtiöiden kautta. Suomalainen työeläke-
järjestelmä luokitellaan maksupohjaiseksi 
eläkejärjestelyksi. Maksupohjaisissa järjes-
telyissä eläkemaksut suoritetaan vakuutus-
yhtiöille ja kirjataan kuluksi sen kauden tu-
loslaskelmaan, johon ne kohdistuvat, jonka 
jälkeen konsernilla ei ole enää muita mak-
suvelvoitteita. Konsernin ulkomaiset eläke-
järjestelyt on niin ikään luokiteltu maksupe-
rusteisiksi.

Osakeperusteiset maksut

Konserni soveltaa IFRS 2 Osakeperusteiset 
maksut -standardia. Konsernilla on kannus-
tinjärjestelyjä, jotka maksetaan joko oman 
pääoman ehtoisina instrumentteina tai kä-
teisvaroina. Myönnettyjen oman pääoman 
ehtoisten instrumenttien käypä arvo kirja-
taan henkilöstökuluihin ja vastaava lisäys 

omaan pääomaan. Käteisvaroina makset-
tavat järjestelyt arvostetaan käypään ar-
voon tilinpäätöksessä ja velan käyvän ar-
von muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. 
Instrumenttien käypä arvo määritetään 
myöntämispäivänä ja se jaksotetaan ajan-
jaksolle, jonka aikana työntekijä saa täyden 
omistusoikeuden instrumentteihin.

Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon 
niiden myöntämishetkellä ja kirjataan ku-
luksi tuloslaskelmaan tasaerinä oikeu-
den syntymisajanjakson aikana. Optioiden 
myöntämishetkellä määritetty kulu perus-
tuu konsernin arvioon siitä optioiden mää-
rästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oi-
keuden syntymisajanjakson lopussa. Käypä 
arvo määritetään Black-Scholes-hinnoit-
telumallin perusteella. Konserni päivittää 
oletuksen lopullisesta optioiden määräs-
tä jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvioiden 
muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Kun 
optio-oikeuksia käytetään, osakemerkin-
töjen perusteella saadut rahasuoritukset 
(mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistu-
na) kirjataan osakepääomaan ja ylikurssi-
rahastoon.

Osakepalkkiot arvostetaan käypään arvoon 
niiden myöntämishetkellä ja kirjataan ku-
luksi tuloslaskelmaan oikeuden syntymis-
hetkellä.

Varaukset

Varaus merkitään taseeseen, kun konser-
nilla on aikaisemman tapahtuman seurauk-
sena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite 
ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttä-
minen edellyttää taloudellista suoritusta tai 
aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja vel-
voitteen määrä on arvioitavissa luotettavas-
ti. Varaukset voivat liittyä toimintojen uudel-
leenjärjestelyihin, tappiollisiin sopimuksiin, 
tuotteiden korjaamiseen tai korvaamiseen 
takuuaikana, ympäristövelvoitteisiin, oikeu-
denkäynteihin ja veroriskeihin.
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Varauksena kirjattava määrä vastaa parasta 
arviota menoista, joita olemassa olevan vel-
voitteen täyttäminen edellyttää tilinpäätös-
päivänä. Jos rahan aika-arvon vaikutus on 
olennainen, varaukset diskontataan.

Kun konserni odottaa, että kulut joihin on va-
rauduttu hyvitetään, korvaus kirjataan saa-
tavaksi, kun sen saaminen on käytännössä 
katsoen varma.

Tuloverot

Konsernituloslaskelman verot sisältävät 
kunkin yhtiön verotettavaan tulokseen pe-
rustuvat välittömät verot, jotka lasketaan 
paikallisten verosäännösten mukaan ja 
laskennallisten verovelkojen ja -saamisten 
muutokset. 

Laskennallinen verovelka lasketaan kaikista 
väliaikaisista eroista taseen kirjanpitoarvon 
ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalli-
set verosaamiset muun muassa verotap-
pioista sisältyvät tilinpäätökseen vain siihen 
määrään asti kuin veroyksiköille todennä-
köisesti syntyy verotettavaa tuloa, niin että 
verosaamiset pystytään hyödyntämään. Ve-
rovelkaa ja -saamista laskettaessa on käy-
tetty tilinpäätöksen laatimishetkellä voi-
massa olevia tai kautta seuraavan vuoden 
verokantoja, mikäli ne on jo vahvistettu.

Tuloutusperiaatteet

Tuotot suoritteiden myynnistä kirjataan, kun 
myytyjen suoritteiden omistamiseen liitty-
vät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet 
ostajalle eikä konsernilla ole enää sellaista 
liikkeenjohdollista roolia, joka yleensä liittyy 
omistamiseen eikä tosiallista määräysval-
taa myytyihin tavaroihin. Tuotot palveluis-
ta kirjataan silloin, kun palvelu on suoritet-
tu. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituottoja 
oikaistaan välillisillä veroilla ja alennuksilla. 

Tuotot pitkäaikaishankkeista tuloutetaan 
valmiusasteen mukaan silloin, kun projek-
tin lopputulos pystytään luotettavasti mit-
taamaan. Valmiusastetta mitataan jo syn-
tyneiden kustannusten osuudella projektin 
arvioiduista kokonaiskustannuksista.  

Myytävänä olevat  
omaisuuserät ja  
lopetetut toiminnot

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuu-
serät sekä lopetettuun toimintoon liittyvät 
omaisuuserät luokitellaan myytävänä ole-
viksi ja ne arvostetaan alempaan seuraavis-
ta: kirjanpitoarvo tai käypä arvo vähennet-
tynä myynnistä johtuvilla menoilla, mikäli 
niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tu-
lee kertymään pääasiassa omaisuuserän 
myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Poistot 
näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitte-
luhetkellä.

Lopetetun toiminnon tulos esitetään oma-
na eränään konsernin tuloslaskelmassa ja 
lopetettuja toimintoja koskevia lisätietoja 
esitetään liitetiedossa numero 2. 

Rahoitusvarat ja  
rahoitusvelat sekä 
johdannaissopimukset

Rahoitusvarat

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvos-
taminen -standardin mukaisesti seuraaviin 
ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään asti pi-
dettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset 
sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luo-
kittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan 

tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan 
alkuperäisen hankinnan yhteydessä. 

Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjat-
tavat rahoitusvarat -ryhmään, kun se on 
hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pi-
dettäväksi. Ryhmä sisältää konsernin si-
joitussalkun sekä kaikki johdannaissopi-
mukset. Konsernitaseessa ei ole eriä, jotka 
luokiteltaisiin alkuperäisen kirjaamisen ta-
pahtuessa IAS 39 käyvän arvon vaihtoehdon 
perusteella tähän ryhmään. Käyvän arvon 
muutoksista johtuvat sekä realisoitumatto-
mat että realisoituneet voitot ja tappiot kir-
jataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka 
aikana ne syntyvät. Ne sisältyvät luonteensa 
mukaisesti taseen pitkäaikaisiin ja lyhytai-
kaisiin varoihin.

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisso-
pimuksiin kuulumattomia varoja, joihin liit-
tyvät maksut ovat kiinteät tai määriteltävis-
sä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla 
eikä konserni pidä niitä kaupankäyntitarkoi-
tuksessa. Niiden arvostusperuste on jakso-
tettu hankintameno. Ne sisältyvät taseessa 
luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikai-
siin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne 
erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua.

Konsernilla ei ole kaudella tai vertailukaudel-
la ollut eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia. 
Niiden kirjaamisperusta esiintyessään on 
jaksotettu hankintameno.

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat joh-
dannaissopimuksiin kuulumattomia varoja, 
jotka on nimenomaisesti määritelty tähän 
ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun 
ryhmään. Niiden esittämispaikka taseessa 
perustuu niiden ennakoituun luovutusajan-
kohtaan. Alle 12 kuukauden kuluessa myy-
tävät erät esitetään lyhytaikaisissa varois-
sa. Tähän ryhmään kuuluvat rahoitusvarat 
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esitetään omana eränään konsernitasees-
sa, mikäli niiden kirja-arvo muodostuu olen-
naiseksi. Myytävissä olevien rahoitusvarojen 
käyvän arvon muutokset merkitään käyvän 
arvon rahastoon omaan pääomaan vero-
vaikutus huomioon ottaen. Käyvän arvon 
muutokset siirretään omasta pääomasta 
tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus myy-
dään tai kun sen arvo on alentunut siten, 
että sijoituksesta tulee kirjata arvonalen-
tumistappio. Arvopaperit, joiden käypää ar-
voa ei voida luotettavasti määritellä, arvos-
tetaan hankintahintaan tai sitä alempaan 
arvoon, mikäli niihin kohdistuu pysyvä ar-
vonalennus. 

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, 
vaadittaessa nostettavissa olevista pank-
kitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erit-
täin likvideistä sijoituksista. Rahoitusvaroi-
hin luokitelluilla erillä on enintään kolmen 
kuukauden maturiteetti hankinta-ajankoh-
dasta lukien.

Transaktiomenot sisällytetään rahoitusva-
rojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun 
kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikki rahoitus-
varojen ostot ja myynnit kirjataan kaupan-
käyntipäivänä. 

Rahoitusvelat

Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpi-
toon käypään arvoon. Transaktiomenot on 
sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen 
kirja-arvoon. Myöhemmin kaikki rahoitus-
velat arvostetaan jaksotettuun hankinta-
menoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja 
lyhytaikaisiin velkoihin ja ne voivat olla ko-
rollisia tai korottomia.

Kaikkien rahoitusvarojen ja -velkojen käy-
pien arvojen määrittämisperiaatteet on esi-
tetty liitetiedoissa 19, 24 ja 26.

Rahoitusvarojen  
arvonalentuminen

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäi-
vänä, onko olemassa objektiivista näyt-
töä rahoitusvaroihin kuuluvien erien ar-
vonalentumisesta. Myyntisaamisista ja 
lainasaamisista kirjataan tulosvaikuttei-
nen arvonalentuminen todennäköisenä tai 
realisoituneena luottotappiona, kun on ole-
massa näyttöä siitä, että saamista ei saada 
perittyä täysimääräisesti. Myyntisaamisten 
arvonalentumiset esitetään liiketoiminnan 
muissa kuluissa ja lainasaamisten arvon-
alentumiset rahoituskulut-erässä.

Rahoitusvaroista kirjatut arvonalentumiset 
on esitetty liitetiedoissa 19 ja 20.

Johdannaissopimukset  
ja suojauslaskenta

Johdannaissopimukset merkitään kirjan-
pitoon aina niiden käypään arvoon. IAS 39 
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvos-
taminen -standardissa määriteltyä suo-
jauslaskentaa ei sovelleta. Suojausinstru-
menttien käyvän arvon muutos kirjataan 
tulosvaikutteisesti rahoituseriin. Johdan-
naissopimusten käyvät arvot sekä niiden 
määrittämisessä käytetyt menetelmät on 
esitetty liitetiedossa 26. 
 
Johdon harkintaa edellyttävät 
laatimis periaatteet ja
arvoihin liittyvät keskeiset  
epävarmuustekijät

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan teke-
mään tulevaisuutta koskevia arvioita ja ole-
tuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa 
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Käytetyt 
arviot ja oletukset perustuvat aiempaan 
kokemukseen ja oletuksiin, jotka pohjau-

tuvat tilinpäätöksen laadinta-ajankohdan 
olosuhteisiin ja näkymiin. Tilinpäätöksen 
laadinnassa on otettu huomioon olennai-
suusperiaate ja noudatettu harkintaa epä-
varmuustekijöiden vaikutusta arvioitaessa 
sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
soveltamisessa. 

Johdon harkintaa on käytetty vertailukau-
den aikana muun muassa arvioitaessa tu-
levaisuuden kuluennusteita myynnin osa-
tuloutusprojekteissa, yrityshankinnoissa 
määritettäessä aineettomien hyödykkei-
den arvoa sekä arvioitaessa konserniyhti-
öiden tulevaisuuden näkymiä IAS 12 Tulo-
verot -standardin ja IAS 36 Omaisuuserien 
arvon alentuminen -standardin yhteydessä. 
Johdon harkintaa on sovellettu myös ke-
hittämismenojen poistoissa, jotka perus-
tuvat valtaosiltaan hyödykkeiden tuotan-
tomääriin.

Tilinpäätökseen saattaa sisältyä vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia tuottoja ja kulu-
ja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan 
tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä 
ovat muun muassa omaisuuden myyntivoi-
tot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvo-
jen muutokset, kuten arvonalennukset tai 
arvonalennusten peruutukset, olennaiset 
toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät 
kulut tai muut johdon vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavina pitämät olennaiset erät. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien 
olennaisuutta arvioidessa otetaan huo-
mioon erän euromääräinen suuruus, ja 
omaisuuserien arvonmuutoksen yhtey-
dessä sen osuus omaisuuserän kokonai-
sarvosta.



65

Bittium vuosikertomus 2016

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Uuden ja uudistetun  
IFRS-normiston
soveltaminen

Bittium on soveltanut vuonna 2016 voi-
maantulleita IFRS-standardimuutoksia ja 
-tulkintoja. Muutoksilla ei ollut olennaista 
vaikutusta konsernin tilikauden tulokseen, 
taloudelliseen asemaan tai tilinpäätöksen 
esittämiseen. Kuluvan vuoden aikana voi-
maantulevilla IFRS-standardeilla tai -tul-
kinnoilla ei odoteta olevan olennaista vai-
kutusta konsernin tilikauden tulokseen, 
taloudelliseen asemaan tai tilinpäätöksen 
esittämiseen.  

1.1.2018 voimaan tuleva IFRS 15 Myyntituo-
tot asiakassopimuksista -standardi luo vii-
tekehyksen myyntituottojen tulouttamiseen. 
IFRS 15 korvaa voimassa olevat IAS 18 Tuo-
tot- ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardit.

Bittium-konserni on aloittanut tulevan stan-
dardin vaikutusten arvioinnin tilikaudella 
2015. Uudessa standardissa tarkennusta 
tulee etenkin sellaisten sopimusten osalta, 
jotka sisältävät erilaisia tuloutettavia ele-
menttejä. Eri elementtien tuotot tuloutetaan 
pitkän ajan kuluessa ja mahdollisesti ele-
menttikohtaisesti. Jo nykyisellään konserni 

on huomioinut tuloutuksissaan niitä multi- 
elementti-periaatteita, jotka uusi tuloutus- 
standardi tuo aikaisempaa tarkemmin 
esille. Alustavan käsityksen mukaan uusi 
standardi ei olennaisesti vaikuta minkään 
konsernin tulolajin kohdalla tuloutuksen 
ajoittumista koskeviin periaatteisiin. Ku-
luvan tilikauden aikana uuden standardin 
tuloutusvaikutuksia tarkennetaan, tulou-
tusprosessia tarkistetaan sekä arvioidaan 
vaikutuksia liitetietovaatimuksiin. 
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1. TOIMINTASEGMENTIT

Bittiumilla on yksi raportoitava toimintaseg- 
mentti, joka muodostuu Wireless-liiketoi-
minnan kolmesta toisiaan tukevasta tuo-
te- ja palvelualueesta. Nämä alueet ovat 
1.12.2016 lähtien: Defense & Security, Con-
nectivity Solutions ja Medical Technologies. 
(1.1.–30.11.2016 välisenä aikana tuote- ja pal-
velualueet olivat Defense, Special Devices, 
IoT Solutions ja Telecom.) 

Wireless-liiketoiminta on erikoistunut luo-
tettavien ja turvallisten viestintä- ja lii-
tettävyysratkaisujen kehittämiseen sekä 
biosignaalien mittauksessa käytettäviin 
terveydenhuollon teknologiaratkaisuihin. 
Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivi-
sia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustu-
via ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Mo-
biililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin 
yhtiöllä on korkealaatuisia tietoturvaratkai-
suja. Asiakkailleen terveudenhuollon mark-

kinoilla Bittium tarjoaa tuotteita ja palvelui-
ta biosignaalien mittaamiseen kardiologian, 
neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja 
urheilulääketieteen osa-alueilla.

Konsernin ylimpänä operatiivisena päätök-
sentekijänä toimii Bittiumin hallitus, joka 
vastaa resurssien kohdentamisesta ja nii-
den tuloksen arvioinnista. Segmentin tu-
los- ja tasetiedot ovat samat kuin koko Bit-
tium-konsernin vastaavat tiedot.
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Maantieteelliset alueet
1.1.–31.12.2016

1000 EUR Suomi
Muu

Eurooppa Amerikat Aasia Eliminoinnit
Konserni
yhteensä

Liikevaihto
Liikevaihto ulkoinen 47 923 3 392 12 177 700 64 192

Pitkäaikaiset varat 28 515 223 28 738
Pitkäaikaiset varat yhteensä *) 28 738

*) ei sisällä laskennallisia verosaamisia

Investoinnit, jatkuvat toiminnot
   Aineelliset hyödykkeet 8 480 8 480
   Aineettomat hyödykkeet 1 725 1 725
   Liikearvo 5 290 7 5 297

Maantieteelliset alueet
1.1.–31.12.2015

1000 EUR Suomi
Muu

Eurooppa Amerikat Aasia Eliminoinnit
Konserni
yhteensä

Liikevaihto
Liikevaihto ulkoinen 43 924 4 387 8 319 183 56 813

Pitkäaikaiset varat 13 005 221 13 226
Pitkäaikaiset varat yhteensä *) 13 226

*) ei sisällä laskennallisia verosaamisia

Investoinnit, jatkuvat toiminnot
   Aineelliset hyödykkeet 2 341 2 341
   Aineettomat hyödykkeet 3 850 3 850
   Liikearvo 1 224 1 224

Investoinnit, lopetetut toiminnot
   Aineelliset hyödykkeet 122 1 132 126 30 1 411
   Aineettomat hyödykkeet 7 624 27 658

Tiedot tärkeimmistä asiakkaista

Konsernin tuotot kymmeneltä suurimmalta asiakkaalta 1.1.–31.12.2016 olivat noin 56,2 miljoonaa euroa (50,9 miljoonaa euroa vuonna 
2015), mikä vastaa 87,6 % (89,4 % vuonna 2015) konsernin liikevaihdosta.

Wireless

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Bittium toimii kolmella maantieteellisellä alueella, joita ovat Eurooppa, Amerikat ja Aasia. Maantieteellisten alueiden liikevaihto 
esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja varat esitetään varojen sijainnin mukaan.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

2. LOPETETUT TOIMINNOT

 1000 EUR 2016 2015

Automotive-liiketoiminta
Liikevaihto 102 030
Kulut −95 966
Voitto ennen veroja 6 064
Verot −2 262
Voitto verojen jälkeen 3 802
Voitto Automotive-liiketoiminnan luovutuksesta ennen veroja 534 844
Verot
Voitto Automotive-liiketoiminnan luovutuksesta verojen jälkeen 534 844
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista (ASW) 0 538 647

Automotive-liiketoiminnan myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7 131
Liikearvo 19 149
Muut aineettomat hyödykkeet 12 697
Saamiset 58 045
Vaihto-omaisuus 269
Rahavarat 19 969
Ostovelat ja muut velat −55 403
Varat ja velat yhteensä 0 61 856

Rahana saatu vastike 600 000
Luovutetun yksikön rahavarat −11 774
Transaktioon liittyvät muut kulut −3 066
Rahavirtavaikutus 0 585 160

 1000 EUR 2016 2015

Test Tools -tuoteliiketoiminta
Kulut 336
Voitto ennen veroja 336
Voitto verojen jälkeen 336
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista (Test Tools) 0 336
 

Test Tools -tuoteliiketoiminnan tuloksella ei ollut rahavirtavaikutusta, liiketoiminnan tulos koostuu puretusta varauksesta.
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3. LIIKEVAIHTO

 1000 EUR 2016 2015

Pitkäaikaishankkeista kirjatut tuotot 23 190 13 857
Liikevaihto muu 41 003 42 956
Yhteensä 64 192 56 813

Pitkäaikaishankkeet

Myynniksi on kirjattu valmistusasteen mukainen määrä arvioiduista kokonaistuotoista. Valmistusastetta 
mitataan jo syntyneiden kustannusten osuudella projektin arvioiduista kokonaiskustannuksista.

Pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin liikevaihtoon 23 190 13 857
Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin tuloslaskelmaan 21 146 11 784
Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja ennakkomaksuja sisältyi taseeseen 895 6 530
Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja saamisia sisältyi taseeseen 2 803 1 708

4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Julkiset avustukset 1 766 1 150
Muut tuottoerät 125 244
Yhteensä 1 891 1 394

5. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Ostetut palvelut 6 002 6 216
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 880 844
Kiinteistökulut 2 701 2 633
Matkakulut 1 796 1 371
IT-kulut 2 434 2 306
Muut kuluerät 6 297 4 414
Yhteensä 20 110 17 784

Vuoden 2015 vertailutiedon ryhmittelyä on tarkennettu.

Tilintarkastajan palkkiot

Ernst & Young 
Tilintarkastus 34 31
Veroneuvonta 31 13
Muut palvelut 109 6
Yhteensä 174 50

Muut
Tilintarkastus 21 21
Veroneuvonta 9 9
Muut palvelut 1 3
Yhteensä 31 33
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

 1000 EUR 2016 2015

6. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Poistot hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet
   Kehittämismenot 283 235
   Aineettomat oikeudet 744 424
   Muut aineettomat hyödykkeet 73 66
Aineelliset hyödykkeet
   Koneet ja kalusto 2 163 1 787
Yhteensä 3 263 2 512

7. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Henkilöstön määrä 
Palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin henkilöitä:
Jatkuvat liiketoiminnat 569 511

Henkilöstökulut 1000 EUR

Suoriteperusteiset henkilöstökulut:
Toimitusjohtaja 280 552
Hallituksen jäsenet 162 164
Työsuhdeoptioiden vuosikuluosuus 25
Muut palkat 28 137 23 470
Yhteensä 28 578 24 211

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt 5 201 4 721
Muut henkilösivukulut 1 713 1 332
Yhteensä 35 492 30 265
 

*Henkilöstökuluja on oikaistu taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen sisältämän henkilöstökulun osalta.

*



71

Bittium vuosikertomus 2016

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

 1000 EUR 2016 2015

8. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Tutkimus- ja kehittämismenot yhteensä 6 912 7 330
Aktivoitu taseeseen −932 −3 371
Poistot 283 235
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja 6 263 4 195

9. RAHOITUSKULUT (NETTO)

Korkokulut −89 −93
Korkotuotot 1 90
Osinkotuotot 0 1
Valuuttakurssivoitot/-tappiot −63 −769
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja velkojen käyvän arvon muutos 829 657
Muut rahoituskulut −75 −187
Muut rahoitustuotot 1 104
Yhteensä 604 −196

10. TULOVEROT

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero −28
Muut verot −78 −8
Edellisten tilikausien verot −2 −5
Laskennalliset verot 467 242
Yhteensä 359 229

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (20,0 %)  
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

Tulos ennen veroja 3 146 2 112

Verot laskettuna kotimaan verokannalla −629 −422
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 2 −9
Verot edellisiltä tilikausilta −2 −5
Verovapaat tuotot 220 979
Vähennyskelvottomat kulut −1 403 −627
Aikaisemmin kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten käyttö 2 043 772
Aikaisemmin kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten lisäys 467 242
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista −265 −658
Muut −73 −43
Verot tuloslaskelmassa 359 229
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

2016 2015

11. OSAKEKOHTAINEN TULOS

Laimentamaton

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva  
tilikauden tulos tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista (1000 €) 3 505 2 341
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista (1000 €) 538 983
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista (1000 €) 3 505 541 323

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1000 kpl) 35 670 114 983

Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR 0,098 0,020
Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR 0,000 4,687
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR 0,098 4,708

Laimennettu
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän 
painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien potentiaalisten osakkeiden laimentava vaikutus. 
Konsernilla ei ole enää käynnissä olevia optio-ohjelmia, joilla olisi potentiaalisesti laimentava vaikutus 
osakemäärään. Vuonna 2015 käynnissä oli vielä optio-ohjelma 2008C.

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista (1000 €) 3 505 2 341
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista (1000 €) 0 538 983
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista (1000 €) 3 505 541 323

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1000 kpl) 35 670 114 983
Osakeoptioiden vaikutus (1000 kpl) 54
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1000 kpl) 35 670 115 037

Laimennettu tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR 0,098 0,020
Laimennettu tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR 0,000 4,685
Laimennettu tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR 0,098 4,706
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Maa-alueet
Hankintameno 1.1. 0 0
Lisäykset tilikauden aikana 1 091
Hankintameno tilikauden lopussa 1 091 0

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 091 0

Rakennukset
Hankintameno 1.1. 2 804 2 911
Muuntoerot −18
Lisäykset tilikauden aikana 5 948 186
Liiketoimintojen hankinta 1 394
Automotive liiketoiminnan myynti −457
Hankintameno tilikauden lopussa 10 145 2 623
Kertyneet suunnitelmanmukaiset poistot tilikauden alussa −2 267 −1 985
Muuntoerot 23
Tilikauden sumupoisto −284 −282
Automotive liiketoiminnan tilikauden poistot −57
Automotive liiketoiminnan myynti 215
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 7 595 537
Yhtiö ei ole tehnyt arvonkorotuksia eikä ole aktivoinut korkomenoja.

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 42 720 59 461
Muuntoerot −9 −77
Lisäykset tilikauden aikana 2 010 3 446
Liiketoimintojen hankinta 211 7
Vähennykset tilikauden aikana −18 −1
Automotive liiketoiminnan myynti −20 114
Siirrot tase-erien välillä 7 −2
Hankintameno tilikauden lopussa 44 921 42 720
Kertyneet suunnitelmanmukaiset poistot tilikauden alussa −39 234 −49 759
Muuntoerot 9 120
Tilikauden sumupoisto −1 867 −1 505
Automotive liiketoiminnan tilikauden poistot −1 445
Automotive liiketoiminnan myynti 13 355
Vähennyksiin kohdistuvat poistot −13 −1
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 817 3 486

Ennakkomaksut
Hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana 129
Vähennykset tilikauden aikana
Automotive liiketoiminnan myynti −129
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 0
 

12. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Yhteisö ei ole uudelleenarvostanut mitään aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ryhmää, joten yhtiöllä ei myöskään ole suoraan 
omaan pääomaan kirjattuja arvonalentumistappioita tai niiden peruutuksia.

 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Maa-alueet
Hankintameno 1.1. 0 0
Lisäykset tilikauden aikana 1 091
Hankintameno tilikauden lopussa 1 091 0

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 091 0

Rakennukset
Hankintameno 1.1. 2 804 2 911
Muuntoerot −18
Lisäykset tilikauden aikana 5 948 186
Liiketoimintojen hankinta 1 394
Automotive liiketoiminnan myynti −457
Hankintameno tilikauden lopussa 10 145 2 623
Kertyneet suunnitelmanmukaiset poistot tilikauden alussa −2 267 −1 985
Muuntoerot 23
Tilikauden sumupoisto −284 −282
Automotive liiketoiminnan tilikauden poistot −57
Automotive liiketoiminnan myynti 215
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 7 595 537
Yhtiö ei ole tehnyt arvonkorotuksia eikä ole aktivoinut korkomenoja.

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 42 720 59 461
Muuntoerot −9 −77
Lisäykset tilikauden aikana 2 010 3 446
Liiketoimintojen hankinta 211 7
Vähennykset tilikauden aikana −18 −1
Automotive liiketoiminnan myynti −20 114
Siirrot tase-erien välillä 7 −2
Hankintameno tilikauden lopussa 44 921 42 720
Kertyneet suunnitelmanmukaiset poistot tilikauden alussa −39 234 −49 759
Muuntoerot 9 120
Tilikauden sumupoisto −1 867 −1 505
Automotive liiketoiminnan tilikauden poistot −1 445
Automotive liiketoiminnan myynti 13 355
Vähennyksiin kohdistuvat poistot −13 −1
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 817 3 486

Ennakkomaksut
Hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana 129
Vähennykset tilikauden aikana
Automotive liiketoiminnan myynti −129
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 0
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 88 88
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Hankintameno tilikauden lopussa 88 88
Muuntoerot 0 0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 88 88

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1. 45 432 62 460
Muuntoerot −9 −95
Lisäykset tilikauden aikana 9 049 3 762
Liiketoimintojen hankinta 1 605 7
Vähennykset tilikauden aikana −18 −1
Automotive liiketoiminnan myynti 0 −20 700
Siirrot tase-erien välillä 7 −2
Hankintameno tilikauden lopussa 56 066 45 432
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot tilikauden alussa −41 321 −51 744
Muuntoerot 9 143
Tilikauden sumupoisto −2 150 −1 787
Automotive liiketoiminnan tilikauden poistot 0 −1 502
Automotive liiketoiminnan myynti 0 13 570
Vähennyksiin kohdistuvat poistot −13 −1
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 12 591 4 111

Rahoitusleasingsopimukset
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla  
hankittua omaisuutta seuraavasti:

Koneet ja kalusto
Hankintameno 5 793 4 860
Kertyneet poistot −4 373 −3 495
Kirjanpitoarvo 1 420 1 365
 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenon lisäyksiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä 
0,9 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2016 (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2015).
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Kehittämismenot
Hankintameno 1.1. 9 763 17 657
Lisäykset tilikauden aikana 932 3 371
Liiketoimintojen hankinta 161 275
Automotive liiketoiminnan myynti −11 539
Hankintameno tilikauden lopussa 10 855 9 763
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot tilikauden alussa −4 129 −5 417
Tilikauden sumupoisto −283 −235
Automotive liiketoiminnan tilikauden poistot −759
Automotive liiketoiminnan myynti 2 281
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 6 443 5 634

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 3 769 3 679
Lisäykset tilikauden aikana 47 374
Vähennykset tilikauden aikana −56
Liiketoimintojen hankinta 73
Automotive liiketoiminnan myynti −779
Siirrot tase-erien välillä 550
Hankintameno tilikauden lopussa 3 889 3 769
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot tilikauden alussa −2 319 −1 790
Tilikauden sumupoisto −334 −359
Automotive liiketoiminnan tilikauden poistot −243
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 237 1 377

Asiakassuhteet ja teknologia 
Hankintameno 1.1. 524
Liiketoimintojen hankinta 1 164 524
Hankintameno tilikauden lopussa 1 688 524
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot tilikauden alussa −73
Tilikauden sumupoisto −101 −73
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 515 451
 

13. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 3 336 7 908
Muuntoerot 3 −47
Lisäykset tilikauden aikana 66 513
Vähennykset tilikauden aikana −3
Automotive liiketoiminnan myynti −4 482
Siirrot tase-erien välillä −554
Hankintameno tilikauden lopussa 3 406 3 336
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot tilikauden alussa −3 246 −5 106
Muuntoerot −3 43
Tilikauden sumupoisto −73 −66
Automotive liiketoiminnan tilikauden poistot −671
Automotive liiketoiminnan myynti 2 553
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 84 91

Ennakkomaksut
Hankintameno 1.1. 69
Vähennykset tilikauden aikana −69
Hankintameno tilikauden lopussa 0 0

Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1. 17 392 29 313
Muuntoerot 3 −47
Lisäykset tilikauden aikana 1 045 4 258
Liiketoimintojen hankinta 1 398 799
Vähennykset tilikauden aikana 0 −128
Automotive liiketoiminnan myynti 0 −16 800
Siirrot tase-erien välillä 0 −3
Hankintameno tilikauden lopussa 19 838 17 392
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot tilikauden alussa −9 766 −12 312
Muuntoerot −3 43
Tilikauden sumupoisto −791 −732
Automotive liiketoiminnan tilikauden poistot 0 −1 672
Automotive liiketoiminnan myynti 0 4 834
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 9 278 7 553

Liikearvo
Hankintameno 1.1. 1 440 19 343
Muuntoerot 7 22
Automotive liiketoiminnan myynti −19 149
Lisäykset tilikauden aikana 5 290 1 224
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 6 737 1 440
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Arvonalentumistestaus
Arvontestauslaskelmissa käytetyt rahavir-
taennusteet pohjautuvat budjetoituihin lu-
kuihin vuoden 2017 osalta ja vuosien 2018–
2020 osalta pitkän aikavälin taloudellisiin 
suunnitelmiin (LRP) ja vuoden 2021 osalta 
johdon arvioihin. Rahavirrat, jotka ulottuvat 
viiden vuoden yli, on laskettu käyttäen ns. 
jäännösarvomenetelmää. Liiketoiminnan 
rahavirtaennusteet ovat alttiita niille epä-
varmuustekijöille, joita on selostettu hal-
lituksen toimintakertomuksen kohdassa: 
Riskit ja epävarmuustekijät. 

Arvonalentumistestauslaskelmissa dis-
konttokorkona käytetään Bittiumille mää-
ritettyä keskimääräistä pääoman tuotto-
vaatimusta (WACC, Weighted Average Cost 
of Capital) ennen veroja, joka kuvaa oman 
ja vieraan pääoman kokonaiskustannus-
ta ottaen huomioon omaisuuseriin liittyvät 
erityiset riskit. Tuottovaatimuksen lasken-
takomponentit ovat riskitön korkokanta, 

markkinariskipreemio, beta-kerroin, vie-
raan pääoman kustannus, yhtiöverokanta 
ja tavoitepääomarakenne. Näiden paramet-
rien perusteella laskettu diskonttauskorko 
vuonna 2016 oli 9,8 % (vuonna 2015 11,8 %).

Vuoden 2015 Wireless-liiketoiminnan ar-
vontestauslaskelmissa ennustettu kas-
savirta jäi ennustetusta tilikaudella 2016. 
Tähän osaltaan vaikuttivat nettokäyttö-
pääoman kasvaminen, toteutettu yritys-
hankinta ja erityisesti investoinnit pää-
konttorirakennuksen uudisrakentamiseen. 
Liiketoimintaympäristössä ei ole tapahtu-
nut liiketoiminnan kassavirtaodotuksiin vai-
kuttavia olennaisia muutoksia edelliseen 
tilikauteen nähden.

Arvonalentumistestit tehdään tarpeen 
vaatiessa, mutta kuitenkin vähintään ker-
ran vuodessa. Joulukuussa 2016 tehty-
jen arvonalentumistestien perusteella ei 
ole todettu tarvetta arvonalentumiskir-

jauksiin. Kerrytettävissä olevat rahamää-
rät olivat merkittävästi omaisuuserien kir-
janpitoarvoja suuremmat. Liiketoiminnan 
arvosta 95 % muodostuu ns. jäännösar-
vosta. Investoinnit omien tuotteiden jat-
kokehittämiseen ja pääkonttorikiinteistön 
rakentaminen ja siihen liittyvä kustan-
nussäästöohjelma siirtävät testaukses-
sa ennustettujen rahavirtojen nykyarvon 
painopistettä lähivuosilta kauemmaksi tu-
levaisuuteen.

Arvonalentumistestauksen yhteydessä 
suoritettiin herkkyysanalyysit, joissa tule-
vien vuosien liikevaihtoa laskettiin 20 % tai 
diskonttauskorkoa nostettiin 5 prosenttiyk-
sikköä. Rahavirtojen todettiin olevan suh-
teellisen herkkiä diskonttokoron nousulle. 
Herkkyysanalyysien perusteella ei kuiten-
kaan ole odotettavissa tulevia arvonalen-
tumistappiota.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

10.11.2016 Bittium Technologies Oy, Bittium 
Oyj:n tytäryhtiö, hankki omistukseensa ter-
veydenhuollon teknologiaan erikoistuneen 
Mega Elektroniikka Oy:n ostamalla 100 pro-
senttia Remega Oy:n osakekannasta. Mega 
Elektroniikka Oy on Remega Oy:n täysin 
omistama tytäryhtiö. Mega Elektroniikka 
Oy omisti 28,2 prosenttia terveydenhuol-
lon palvelutarjontaan erikoistuneesta Me-
gaKoto Oy:stä ja oli tehnyt sitovat kaupat 
hankkiakseen omistukseensa 100 prosent-
tia MegaKoto Oy:n osakekannasta. MegaKo-
to Oy:n loppuja osakkeita koskevat kaupat 
toteutettiin suunnitellusti. 

Yhtiöiden vuoden 2015 pro forma -liikevaih-
to oli yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa ja 
pro forma -liikevoitto noin 0,2 miljoonaa eu-
roa. Yhtiöiden palveluksessa on 28 työn-
tekijää ja niiden toimipiste sijaitsee Kuo-
piossa.

Osakekauppana toteutettavan yritysoston 
velaton käteiskauppahinta oli 8,0 miljoo-
naa euroa, pitäen sisällään MegaKoto Oy:n 
osakkeita koskevan kauppahinnan, jota 
oikaistaan ostettujen yhtiöiden hankinta-
hetken kassavaroihin, velkoihin ja käyttö-
pääomaan perustuvalla summalla. Edel-

lä mainitun kauppahinnan lisäksi Bittium 
maksaa myyjille lisäkauppahintana enin-
tään 1,0 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, 
että hankittu liiketoiminta saavuttaa tietyt 
taloudelliset tavoitteet 1.1.2017–31.12.2018 
välisenä aikana. Mahdollinen lisäkauppa-
hinta maksetaan käteisellä tavoitteiden to-
teuduttua.

14. HANKITUT LIIKETOIMINNOT
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Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:

 1000 EUR 2016

Varat
Aineettomat hyödykkeet 1 398
Aineelliset hyödykkeet 1 605
Sijoitukset  10
Vaihto-omaisuus 1 379
Saatavat 649
Rahavarat 106
Varat yhteensä 5 148

Varaukset
Rahoitusvelat 1 575
Muut velat 1 396
Velat yhteensä 2 972

Nettovarallisuus 2 176
Liikearvo 5 290
Kauppahinta 7 466
 

 1000 EUR 2015

Varat
Aineettomat hyödykkeet 799
Aineelliset hyödykkeet 7
Saatavat 466
Rahavarat 19
Varat yhteensä 1 291

Varaukset 27
Rahoitusvelat 76
Muut velat 591
Velat yhteensä 695

Nettovarallisuus 596
Liikearvo 1 224
Kauppahinta 1 820
 

2.1.2015 Bittium Technologies Oy, Bittium 
Oyj:n tytäryhtiö hankki norjalaiselta Bird-
step Technology ASA:lta 100 prosenttia sen 
täysin omistaman suomalaisen tytäryhtiön 
Birdstep Technology Oy:n osakekannasta. 
Ostetun yhtiön SafeMove-liiketoiminta tar-

joaa asiakkailleen korkealaatuisia tietotur-
varatkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin 
tietokoneisiin. Kauppa vahvisti Bittiumin kil-
pailukykyä tietoturvallisten viestintäratkai-
sujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja 
muille viranomaismarkkinoille. Yhtiön pal-

veluksessa oli 19 työntekijää kaupan toteu-
tumishetkellä ja sen toimipiste sijaitsee 
Espoossa. Osakkeiden velaton käteiskaup-
pakauppahinta oli 1,8 miljoonaa euroa.



80

Bittium vuosikertomus 2016

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

 1000 EUR 1.1.2016

Kirjattu 
tulos-

vaikutteisesti

Kirjattu  
omaan 

pääomaan Kurssierot

Ostetut/
myydyt 

tytäryritykset 31.12.2016

Laskennalliset verosaamiset:

Käyttämättömät verotukselliset tappiot 0 360 360
Muut erät 1 156 1 156
Yhteensä 1 156 360 0 0 0 1 516
 

 1000 EUR 1.1.2016

Kirjattu 
tulos-

vaikutteisesti

Kirjattu  
omaan 

pääomaan Kurssierot

Ostetut/
myydyt 

tytäryritykset 31.12.2016

Laskennalliset verovelat:

Asiakkuussuhteet ja teknologia 90 −83 454 461
Yhteensä 90 −83 0 0 454 461
 

 1000 EUR 2016 2015

Tasearvo 1.1. 122 123
Lisäykset 10
Vähennykset liittyen lopetettuihin toimintohin −2
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 132 122
 

15. MUUT RAHOITUSVARAT

16. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA VELAT

Konsernilla oli tilikauden lopussa vahvistettuja tappioita ja verotuksessa vähentämättömiä poistoja 79,5 M€, joista kirjaamaton vero-
saaminen on noin 16,4 miljoonaa euroa. Verosaamisia ei ole kirjattu koska konsernilla ei ole riittävää varmuutta tulevaisuudessa saata-
vien tuottojen ajankohdasta, verotuksellisesta käsittelystä sekä siitä missä yhtiössä tuotot syntyvät. Tappioiden vanheneminen alkaa 
vuodesta 2017.
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1000 EUR 1.1.2015

Kirjattu 
tulos-

vaikutteisesti

Kirjattu  
omaan 

pääomaan Kurssierot

Ostetut/
myydyt 

tytäryritykset 31.12.2015

Laskennalliset verosaamiset:

Käyttämättömät verotukselliset tappiot 322 −322 0
Muut erät 1 343 227 −414 1 156
Yhteensä 1 665 227 0 0 −735 1 156
 

 1000 EUR 1.1.2015

Kirjattu 
tulos-

vaikutteisesti

Kirjattu  
omaan 

pääomaan Kurssierot

Ostetut/
myydyt 

tytäryritykset 31.12.2015

Laskennalliset verovelat:

Myyntituottojen ja käyttöomaisuuden  
poistojen tuloutuserot 549 −549 0
Asiakkuussuhteet ja teknologia −15  105 90
Yhteensä 549 −15 0 0 −444 90
 

Konsernilla oli tilikauden lopussa vahvistettuja tappioita ja verotuksessa vähentämättömiä poistoja 78,9 M€, joista kirjaamaton vero-
saaminen on noin 16,2 miljoonaa euroa. Verosaamisia ei ole kirjattu koska konsernilla ei ole riittävää varmuutta tulevaisuudessa saata-
vien tuottojen ajankohdasta, verotuksellisesta käsittelystä sekä siitä missä yhtiössä tuotot syntyvät. Tappioiden vanheneminen alkaa 
vuodesta 2017.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Aineet ja tarvikkeet 2 179 1 137
Keskeneräiset tuotteet 790 190
Valmiit tuotteet 1 089 862
Muu vaihto-omaisuus 39
Vaihto-omaisuus yhteensä 4 097 2 190
 

 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Myyntisaamiset 18 285 16 590
Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta 2 803 1 708
Siirtosaamiset 2 327 1 520
Muut saamiset 603 137
Yhteensä 24 018 19 956

Myyntisaamisten ikäjakauma
Erääntymättömät 14 572 11 295
Erääntyneet
   0–3 kuukautta 3 703 5 283
   4–6 kuukautta 0
   7–12 kuukautta 10 13
   > 12 kuukautta
Yhteensä 18 285 16 590

17. VAIHTO-OMAISUUS

18. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET

Saamiset on taseessa merkitty nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

Konserni on kirjannut tilikaudella myyntisaamisista arvonalentumistappiota 0,0 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa vuonna 2015).
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Johdannaissopimukset
Tasearvo 1.1. 67 0
Lisäykset 67
Käyvän arvon muutokset −67
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 67

Korkorahasto
Tasearvo 1.1. 66 032 20 991
Lisäykset 50 000
Vähennykset −5 300
Käyvän arvon muutokset 903 342
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 66 935 66 032

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
muut rahoitusvarat yhteensä
Tasearvo 1.1. 66 100 20 991
Lisäykset 0 50 067
Vähennykset 0 −5 300
Käyvän arvon muutokset 836 342
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 66 935 66 100

20. RAHAVARAT

Rahavarat 27 987 56 751
Yhteensä 27 987 56 751

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:

Korkorahasto 66 935 66 032
Rahavarat 27 987 56 751
Yhteensä 94 922 122 783

Rahavarojen käypä arvo ei poikkea olennaisesti tasearvosta.
 

19. KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI KIRJATTAVAT MUUT RAHOITUSVARAT
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Osakkeiden 
lukumäärä 

1000 kpl

Osake-
pääoma

1000 EUR

Ylikurssi-
rahasto 

1000 EUR

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto 

1000 EUR
Yhteensä 
1000 EUR

31.12.2015 35 600 12 941 0 25 923 38 864

Osakeoptioiden käyttö 55 31 31
Maksuton osakeanti 38

31.12.2016 35 693 12 941 0 25 953 38 894
 

21. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Osakkeet ja osakepääoma
Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nas-
daq Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on yksi osake-
sarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat saman-
suuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella 
on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 
Yhtiön osakkeet on liitetty Suomen Arvo-
paperikeskus Oy:n pitämään arvo-osuus-
järjestelmään.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin 
maksettu osakepääoma oli tilikauden lo-
pussa 12 941 269,00 euroa ja osakkeiden 
kokonaismäärä 35 693 166 kappaletta. Yhti-
ön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 
0,10 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia 
osakkeita.

Muuntoerot
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten 
yksikköjen tilinpäätösten muuttamisesta 
syntyneet muuntoerot.

Osingot
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että ti-
likaudelta 1.1.–31.12.2016 vahvistettavan ta-
seen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 eu-
roa osakkeelta sekä 0,25 euroa lisäosinkoa 
osakketta kohti.
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22. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Optio-oikeudet
Varsinainen yhtiökokous 14.3.2008 päätti 
optio-oikeuksien antamisesta Bittium-kon-
sernin (silloinen Elektrobit) avainhenkilöille. 
Optio-oikeuksien määrä oli yhteensä enin-
tään 4 200 000 kappaletta, joista 1 400 000 
merkitään tunnuksella 2008A, 1 400 000 
tunnuksella 2008B ja 1 400 000 tunnuksel-
la 2008C. Optio-oikeudet oikeuttivat mer-
kitsemään yhteensä enintään 4 200 000 
yhtiön uutta osaketta tai sen hallussa ole-

vaa osaketta. Liikkeeseen laskettavien op-
tio-oikeuksien perusteella merkittävien 
osakkeiden osuus oli yhteensä enintään 
3,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja osak-
keiden tuottamista äänistä mahdollisen 
osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä 
annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudel-
la merkittävän osakkeen merkintähinta pe-
rustui Bittium Oyj:n osakkeen vallitsevaan 
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 

tammikuussa 2009, tammikuussa 2010 ja 
tammikuussa 2011. Osakkeen merkintähin-
ta merkittiin sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon. Optio-ohjelmista vertailu-
kausilla oli käynnissä vielä 2008B ja 2008C. 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 
merkintäaika oli optio-oikeuksilla 2008B 
1.4.2013–31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 
2008C 1.4.2014–31.3.2016.

Optiojärjestely 2008B Osakeperusteiset optiot, myönnetty konsernin avainhenkilöille

Järjestelyn luonne Myönnetyt osakeoptiot
Myöntämispäivä 31.5.2010
Myönnettyjen instrumenttien määrä 1000 kpl 1134
Toteutushinta, EUR 0,73
Osakehinta myöntämishetkellä, EUR 1,05
Sopimuksen mukainen voimassaoloaika vuosina 4,9

Oikeuden syntymisehdot
Toteutus Osakkeina
Odotettu volatiliteetti 44 %
Odotettu option voimassaoloaika myöntämispäivänä (vuosina)  4,9
Riskitön korko 2,65 %
Odotetut osingot 0
Odotetut henkilöstövähennykset (myöntämispäivänä) 0
Tulokseen perustuvan ehdon odotettu toteuma (myöntämispäivänä)
Myöntämispäivänä määritetty instrumentin käypä arvo
Arvonmääritysmalli Black-Scholes

Optioiden
määrät

1000 kpl 31.12.2015
Tilikauden alussa 518
Myönnetyt uudet optiot
Menetetyt optiot
Toteutetut optiot −411
Rauenneet optiot −107
Tilikauden lopussa 0
Toteutettavissa olevat optiot kauden lopussa 0
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1000 kpl

Optioiden 
määrät

31.12.2016

Optioiden 
määrät

31.12.2015

Tilikauden alussa 61 868
Myönnetyt uudet optiot 300
Menetetyt optiot
Toteutetut optiot −55 −941
Rauenneet/mitätöidyt optiot −5 −167
Tilikauden lopussa 0 61
Toteutettavissa olevat optiot kauden lopussa 0 61
 

Optiojärjestely 2008C Osakeperusteiset optiot, myönnetty konsernin avainhenkilöille

Järjestelyn luonne Myönnetyt osakeoptiot
Myöntämispäivä 19.8.2011
Myönnettyjen instrumenttien määrä 1000 kpl 740
Toteutushinta, EUR 0,61
Osakehinta myöntämishetkellä, EUR 0,56
Sopimuksen mukainen voimassaoloaika vuosina 4,7

Oikeuden syntymisehdot
Toteutus Osakkeina
Odotettu volatiliteetti 45 %
Odotettu option voimassaoloaika myöntämispäivänä (vuosina) 4,7
Riskitön korko 2,07 %
Odotetut osingot 0
Odotetut henkilöstövähennykset (myöntämispäivänä) 0
Tulokseen perustuvan ehdon odotettu toteuma (myöntämispäivänä)
Myöntämispäivänä määritetty instrumentin käypä arvo
Arvonmääritysmalli Black-Scholes
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Avainhenkilöiden osakepalkkiot

Järjestelyn luonne Osakkeet
Myöntämispäivä 22.3.2016
Vastaanotettujen osakkeiden määrä 37 500
Osakehinta myöntämishetkellä, EUR 6,45
Palkkion kokonaiskustannus, miljoonaa EUR 0,3
Oikeuden syntymisehdot Omistusoikeus on siirtynyt saajille heti, mutta osakkeiden 

luovuttamista ja käyttämistä on rajoitettu 31.12.2018 saakka
Toteutus Osakkeina
 

Hallituksen osakepalkkiot

Järjestelyn luonne Osakkeet
Myöntämispäivä 21.9.2016
Vastaanotettujen osakkeiden määrä 7 884
Osakehinta myöntämishetkellä, EUR 6,79
Palkkion kokonaiskustannus, miljoonaa EUR 0,1
Oikeuden syntymisehdot Omistusoikeus on siirtynyt saajille heti, mutta osakkeiden luovuttamista 

on rajoitettu siihen saakka, kun hallitusjäsenyys on päättynyt.
Toteutus Osakkeina
 

Osakkeet
Tilikauden aikana konsernilla on ollut osakeperusteinen kannustinjärjestely, joka suunnattiin konsernin avainhenkilöille 
Kannustinjärjestelyn ehtojen mukaisesti emoyritys antoi uudet osakkeet suunnatulla maksuttomalla osakeannilla. 
Järjestelyn keskeiset ehdot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Tilikauden aikana konserni maksoi 40 % hallituksen kokonaispalkkioista yhtiön osakkeilla. Emoyritys hankki osakkeet pörssistä. 
Palkkiojärjestelyn keskeiset ehdot on esitetty alla olevassa taulukossa.

23. VARAUKSET

 1000 EUR
Takuu-

varaukset
Tappiolliset
sopimukset Muut Yhteensä

31.12.2015 760 257 1 337 2 354
Varausten lisäykset 286 144 431
Käytetyt varaukset −13 −4 −236 −253
Käyttämättömien varausten peruutukset −253 −253
31.12.2016 1 033 0 1 245 2 278

Pitkäaikaiset varaukset 39 39
Lyhytaikaiset varaukset 1 033 1 206 2 239
Yhteensä 1 033 0 1 245 2 278
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Pitkäaikaiset
Pankkilainat 1 325
Rahoitusleasingvelat 631 745
Yhteensä 1 956 745

Lyhytaikaiset 
Pankkilainat
Rahoitusleasingvelat 825 658
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 372
Yhteensä 1 198 658

Pitkäaikaiset  velat erääntyvät seuraavasti:
  

2017 500
2018 743 167
2019 411 59
2020 327
Myöhemmin 475 19
Yhteensä 1 956 745
 

 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

EUR 1 956 745
Yhteensä 1 956 745
 

 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

EUR 1 198 658
Yhteensä 1 198 658
 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

24. RAHOITUSVELAT

Lainojen korot erääntyvät maksettavaksi 1–12 kuukauden välein. Niiden kassavirtavaikutus on vähäinen konsernin rahoitusasemaan 
verrattuna.

Korolliset pitkäaikaiset velat jakautuvat valuutoittain seuraavasti:

Korolliset lyhytaikaiset velat jakautuvat valuutoittain seuraavasti:
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien kokonaismäärä 1 501 1 460

Yhden vuoden kuluessa 857 694
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 645 766
Yli viiden vuoden kuluttua 0 0

Rahoitusleasingvelat -vähimmäisvuokrien nykyarvo 1 456 1 403

Yhden vuoden kuluessa 825 658
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 631 745
Yli viiden vuoden kuluttua 0 0

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 46 57

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 1 501 1 460
 

 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Pitkäaikaiset

Muut pitkäaikaiset korottomat velat

Pitkäaikaiset ennakot 102
Muut pitkäaikaiset korottomat velat 500
Yhteensä 602 0

Lyhytaikaiset

Ostovelat ja muut velat

Ostovelat 3 711 3 714
Siirtovelat 6 643 5 417
Muut velat 5 822 8 818
Yhteensä 16 176 17 948

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat henkilöstökuluista ja muista jaksotuksista.

Muiden kuin johdannaissopimuksiin perustuvien velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden  
käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat
Tasearvo 1.1. 0 248
Käyvän arvon muutokset 6 −248
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 6 0
 

25. OSTOVELAT JA MUUT VELAT

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat:
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26. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Konserni altistuu normaalissa liiketoimin-
nassa useille rahoitusriskeille. Pääasialli-
set rahoitusriskit muodostuvat valuutta-, 
korko-, sijoitus- ja luottoriskeistä. Konsernin 
rahoitusriskienhallinnan tavoitteena on vä-
hentää hintavaihteluista ja muista epävar-
muustekijöistä aiheutuvia tulos-, tase- ja 
rahavirtavaikutuksia sekä varmistaa riittävä 
maksuvalmius. Konserni käyttää riskienhal-
linnassa valuuttatermiinejä ja -optioita sekä 
koronvaihtosopimuksia. Sijoitustoiminnas-
sa käytetään konsernin ulkopuolisia am-
mattimaisia salkunhoitajia.

Konsernin rahoitusriskienhallinnan ylei-
set periaatteet hyväksyy hallitus, ja niiden 
käytännön toteutuksesta vastaa konsernin 
emoyhtiön talousosasto yhdessä liiketoi-
mintayksiköiden kanssa. Konsernin emoyh-
tiö tunnistaa ja arvioi riskit ja hankkii tarvit-
tavat instrumentit riskeiltä suojautumiseen 
läheisessä yhteistyössä operatiivisten yk-
siköiden kanssa. Yhtiön johto arvioi riski-
keskittymiä liiketoiminnan näkökulmasta 
huomioimalla kunkin keskittymän ominais-
piirteiden samanlaisuuden, joihin taloudel-
listen olosuhteiden tai muiden olosuhteiden 
muutokset vaikuttavat samalla tavalla. Ra-
hoitusmarkkinoilla toteutettavat operaati-
ot ja lainajärjestelyt on pääosin keskitetty 
emoyhtiöön. Tytäryhtiöiden rahoitus hoide-
taan pääsääntöisesti konsernin sisäisillä 
lainoilla ja konsernitililimiiteillä.

Konsernin rahoitusriskit jaetaan markkina-, 
luotto- ja maksuvalmiusriskeihin.

Markkinariskit
Markkinariskit johtuvat valuuttojen, korko-
jen ja arvopapereiden kurssien tai hintojen 
muutoksista. Näillä muutoksilla saattaa olla 
vaikutusta konsernin tulokseen, rahavirtaan 
ja taseeseen.

Valuuttariski
Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten 
altistunut eri valuuttapositioista aiheutu-
ville transaktioriskeille ja riskeille, jotka syn-
tyvät kun eri valuutoissa olevat investoinnit 
muunnetaan emoyhtiön toimintavaluut-
taan. Konsernin kannalta merkittävimmät 
valuutat ovat euro ja USD. Valuuttakurssi-
riskit syntyvät kaupallisista transaktioista, 
taseen monetaarisista eristä ja nettoinves-
toinneista ulkomaisiin tytäryrityksiin. Las-
kutusvaluuttana käytetään joko yksikön toi-
mintavaluuttaa tai yleisesti käytössä olevia 
valuuttoja (EUR, USD). Lisätietoja toiminta-
valuutasta ja ulkomaan rahan määräisten 
erien muuntamisesta on myös löydettä-
vissä konsernitilinpäätöksen laadintape-
riaatteista. 

Konserni noudattaa valuuttastrategiaa, jon-
ka tavoitteena on valuuttakurssien vaiku-
tusta minimoimalla turvata liiketoiminnan 
kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa. 
Valuuttastrategian periaatteiden mukaan 
suojataan tuleva varmana pidetty ja suu-
rimmalla todennäköisyydellä toteutuva 
asianomaisen valuutan nettokassavirta, 
joka määritellään myyntisaatavien, osto-
velkojen, tilauskannan sekä ennustetun 
nettovaluuttavirran perusteella. Konserni 
ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslas-
kentaa. Konsernin valuuttastrategian mu-
kaan suojausaste voi vaihdella noin 25–125 
% nettopositiosta laskettuna. Katsauskau-
den päättyessä suojattu nettopositio oli 
vasta-arvoltaan 5,0 miljoonaa euroa. Tili-
kauden aikana suojatun position määrä on 
vaihdellut välillä 0,0–5,0 miljoonaa euroa. 

Tuloslaskelmaan liittyvää transaktioriskiä 
on suojattu, ja taseen omaan pääomaan 
liittyvää translaatioriskiä ei ole pääsään-
töisesti suojattu. Ulkomaan valuutoissa 
raportoitavien konserniyhtiöiden omien 
pääomien yhteismäärä 31.12.2016 oli 3,2 
miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa 2015), 
josta dollarimääräisten konserniyhtiöiden 
omien pääomien yhteismäärä oli 1,8 miljoo-
naa euroa (1,8 miljoonaa euroa 2015).
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 Johdannaissopimukset 1000 EUR 2016 2015

Termiinit
   Käypä arvo -6 67
   Kohde-etuuden arvo 5 000 2 500
 

 1000 EUR 2016 2015

Pitkäaikaiset varat 1 5
Pitkäaikaiset velat 759 735

Lyhytaikaiset varat 2 676 2 964
Lyhytaikaiset velat 111 392
 

Muutokset tulos-
laskelmassa ennen veroja

Muutokset omassa
pääomassa ennen veroja

 1000 EUR 2016 2015 2016 2015

EUR, vahvistuu  -200  -200  -200  -200

EUR, heikkenee 200 200 200 200
 

Konsernilla oli tilinpäätöspäivänä valuuttajohdannaisia seuraavat nimellismäärät 
(nimellismäärät eivät vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia):

Dollarimääräiset varat ja velat muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssilla ovat 
seuraavat:

Alla olevassa taulukossa on esitetty euron 10 % vahvistuminen tai heikkeneminen Yhdys-
valtain dollariin nähden, kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Herk-
kyysanalyysi perustuu tilinpäätöspäivän ulkomaan rahan määräisiin varoihin ja velkoihin. 
Muutos USD-määräisissä myyntisaamisissa ja veloissa olisi aiheutunut pääsääntöisesti 
valuutan kurssimuutoksista.
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1000 EUR 2016 2015

Kiinteisiin korkoihin sidotut lainat 2 063 1 403
 

2016 2015

Osakkeet 0,0 % 0,0 %
Joukkolainat 65,2 % 68,3 %
Rahamarkkinasijoitukset 34,8 % 31,7 %
Yhteensä 100,0 % 100,0 %
 

Korkoriski
Osa konsernin lainoista on sidottu kiinteisiin korkoihin. Konsernilla oli tilinpäätöspäivänä kiinteisiin korkoihin sidottuja lainoja
seuraavasti:

Alla oleva taulukko kuvaa lainojen korkoriskiä, mikäli lyhytaikaisiin viitekorkoihin sidottujen lainojen korkokannoissa olisi tapahtunut
+/- 1 %-yksikön muutos laskettuna vuotuisena korkokuluna tilikauden alun ja tilinpäätöspäivän keskimääräisellä lainapääomilla
kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.

Sijoitustoiminnan markkinariski
Konsernin korkosijoitukset altistavat korko-
riskille, mutta niiden vaikutus ei ole merkit-
tävä kokonaisuudessaan. Konsernin tulot 
sekä operatiiviset kassavirrat ovat pää-
osiltaan riippumattomia markkinakorko-
jen vaihteluista. 

Konserni sijoittaa matalariskisiin korkora-
hastoihin, joten se ei ole altistunut sijoitus-
toiminnassaan noteerattujen osakkeiden 
markkinahintojen vaihteluista aiheutuville 
hintariskeille. Konsernin periaatteiden mu-
kaan kassanhallintaan liittyvät sijoitukset 
ovat likvideissä ja alhaisen riskin omaavissa 

rahamarkkina- tai joukkolainainstrumen-
teissa ja näin ollen johdannaissopimuksilla 
suojattavia arvopapereita ei ole ollut. 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu sijoi-
tusten jakautuminen tilinpäätöspäivänä eri 
sijoitusinstrumenttien kesken.

Muutokset tuloslaskelmassa ennen veroja Muutokset omassa pääomassa ennen veroja

 1000 EUR 2016 2015 2016 2015

Lainapääoma 1.1. 1 400 8 300
Lainapääoma 31.12. 3 200 1 400 
Lainapääoma keskimäärin 2 300 4 900
Korkojen muutos +/- 0 +/- 0 +/- 0 +/- 0
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Sijoitusinstrumenttien yhteenlaskettu arvo 
on tilikaudella vaihdellut noin 66,0 miljoo-
nan euron ja 66,9 miljoonan euron välillä. 
Tilinpäätöspäivänä arvo oli noin 66,9 mil-
joonaa euroa. Riskikeskittymää on hallin-
noitu pitämällä sijoituksia hyvin hajautetus-
sa matalan riskin korkorahastoissa.
  

Alla oleva taulukko kuvaa sijoitusten hin-
tariskiä, mikäli markkinakoroissa olisi ta-
pahtunut +/- 1 %-yksikön muutos kaikkien 
muiden tekijöiden pysyessä muuttumatto-
mana. Käypään arvoon tulosvaikutteises-
ti kirjattavien rahoitusvarojen arvonmuu-
tokset vaikuttavat tilikauden tulokseen. 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvon-

muutokset vaikuttavat omaan pääomaan. 
Laskelmat on tehty olettaen, että konsernin 
sijoitukset muuttuvat kyseisen korkotason 
muutosten mukaisesti. Herkkyysanalyy-
si kuvaa koko sijoitustoiminnan markki-
nariskin, koska kaikki sijoitukset ovat kor-
koinstrumenteissa.

Luottoriski
Konsernin luottoriskit liittyvät ennen kaik-
kea myyntisaamisiin, rahavaroihin, sijoitus-
toimintaan ja suojaamisessa käytettäviin 
johdannaissopimuksiin. Talletus-, sijoitus- 
ja suojaustoiminnassa konserni toimii vain 
tunnettujen ja hyvän luottokelpoisuuden 
omaavien kumppaneiden kanssa.

Konsernin myyntisaamisista noin 87 % on 
kymmeneltä asiakkaalta. Muilta osin myyn-
tisaamiset hajaantuvat laajan asiakaskun-
nan kesken eri maantieteellisille alueille. 
Tarvittaessa luottoriskiä vähennetään esi-
merkiksi rembursseilla ja pankkitakauksilla. 
Myyntisaamisiin liittyvää luottoriskikeskit-
tymää arvioidaan ensisijaisesti yksittäis-
ten asiakkaiden osuutena koko konsernin 
myyntisaamisista, mutta myös saamisten 
erääntymisajan perusteella. 

Konsernin luottoriskikeskittymä on noin 0,0 
miljoonaa euroa, joka edustaa noin 0,0 % 
konsernin kaikista myyntisaatavista. 
 
Tilikauden aikana tulosvaikutteisesti kirjat-
tujen luottotappioiden määrä oli noin 0,0 
miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa 2015). 
Konsernilla ei ollut konsernin ulkopuolelle 
myönnettyjä pääomalainoja vuoden 2016 
lopussa (0,0 miljoonaa euroa 2015). 

Muutokset tuloslaskelmassa ennen veroja Muutokset omassa pääomassa ennen veroja

 1000 EUR 2016 2015 2016 2015

Korkosijoitukset +/- 400 +/- 400 +/- 400 +/- 400
 

Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vas-
taa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikau-
den lopussa. Myyntisaamisten ikäjakauma 
on esitetty liitetiedossa 18.

Maksuvalmiusriski
Konsernissa ja liiketoimintasegmenteissä 
pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraa-
maan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen 
määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi lik-
videjä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja 
erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Ra-
hoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään 
takamaan konsernin vahvalla rahoitusase-
malla ja likvideillä sijoituksilla. Konsernilla 
on myös Nordea Pankki Suomi Oyj:n kans-
sa 10,2 miljoonan euron ja Pohjola Pankki 
Suomi Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron 
luottolimiittisopimukset. Näistä yleisiin ra-
hoitustarpeisiin tarkoitetuista sopimuk-
sista on 20,0 miljoonaa euroa voimassa 
30.6.2017 saakka ja 0,2 miljoonaa euroa 
29.9.2017 saakka ja ne sisältävät tavan-
omaisia, muun muassa omavaraisuusas-
teeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja 
panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Näitä 
luottolimiittejä oli käytössä 0,1 miljoonaa 
euroa tilikauden päättyessä. Lainojen ikä-
jakauma on esitetty liitetiedossa 24.

Pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyk-
senä on optimaalisen pääomarakenteen 
avulla tukea liiketoimintaa varmistamal-
la normaalit toimintaedellytykset kaikissa 
olosuhteissa. Optimaalinen pääomaraken-
ne takaa myös pienemmät pääoman kus-
tannukset.

Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. 
osingonjaon ja osakeantien kautta. Kon-
serni voi vaihdella ja mukauttaa osakkeen-
omistajille maksettujen osinkojen tai näille 
palautettavan pääoman määrää tai uusien 
liikkeeseen laskettavien osakkeiden luku-
määrää tai päättää omaisuuserien myyn-
neistä.

Yhtiön johto on säännöllisesti seurannut 
konsernin nettovelkaantumisastetta (net 
gearing) ja omavaraisuusastetta. Konser-
nin korolliset nettovelat olivat vuoden 2016 
lopussa -91,8 miljoonaa euroa (-121,4 mil-
joonaa euroa 31.12.2015) ja nettovelkaan-
tumisaste oli -70,3 % (-88,2 % 31.12.2015). 
Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden 
2016 lopussa 87,0 % (90,5 % 31.12.2015).
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

Alla on esitetty konsernin käyttämät käyvän arvon määrittämisperiaatteet kaikista rahoitusinstrumenteista. Lisäksi taulukossa esite-
tään yksityiskohtaisesti kunkin erän kirjanpitoarvot, joiden käypien arvojen ei katsota olennaisesti poikkeavan konsernitaseessa esite-
tyistä arvoista.

 1000 EUR Liitetieto
Kirjanpitoarvo 

2016
Käypä arvo

2016
Kirjanpitoarvo 

2015
Käypä arvo

2015

Rahoitusvarat
   Muut rahoitusvarat 15 132 132 122 122
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 24 018 24 018 19 956 19 956
   Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat    
   rahoitusvarat 19 66 935 66 935 66 032 66 032
   Rahavarat 20 27 987 27 987 56 751 56 751
   Valuuttatermiinit ja -optiot 19 67 67

Rahoitusvelat
   Pankkilainat 24 1 698 1 698
   Rahoitusleasingvelat 24 1 456 1 456 1 403 1 403
   Ostovelat ja muut velat 16, 23, 25 19 518 19 518 20 392 20 392
   Valuuttatermiinit ja -optiot 26 6 6
 

Osake- ja rahastosijoitukset  
sekä muut sijoitukset
Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat 
pääasiassa korkorahastoista, joiden käy-
pä arvo perustuu tilinpäätöspäivän notee-
raukseen (IFRS 7:n mukainen käyvän arvon 
taso 1; täysin samanlaisten varojen ja vel-
kojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat 
toimivilla markkinoilla).

Johdannaiset
Valuuttatermiinien ja -optioiden käyvät ar-
vot määritetään julkisesti noteerattujen va-
luutta- ja korkotietojen pohjalta käyttäen 
yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä 
(IFRS 7:n mukainen käyvän arvon taso 2; 
instrumentit, joiden käypä arvo on todetta-
vissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuo-
rasti (ts. johdettuna)). Laskelmat on laadittu 
ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. 

Pankkilainat
Käypien arvojen on arvioitu likimain vastaa-
van kirjanpitoarvoja. 

Rahoitusleasingvelat
Käypien arvojen on arvioitu likimain vastaa-
van kirjanpitoarvoja. 

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vas-
taa niiden käypää arvoa, koska diskonttauk-
sen vaikutus ei ole olennainen saamisten 
maturiteetti huomioiden.

Ostovelat ja muut velat
Ostovelkojen ja muiden velkojen alkuperäi-
nen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää ar-
voa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole 
olennainen velkojen maturiteetti huomioi-
den. 
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27. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTOJEN OIKAISUT

28. MUUT VUOKRASOPIMUKSET

 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
Poistot 3 263 5 686
Työsuhde-etuudet 246 63
Tytäryhtiöosakkeiden luovutus −538 144
Muut oikaisut −1 076 670
Yhteensä 2 434 −531 725
 

 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Yhden vuoden kuluessa 2 169 2 267
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 222 2 303
  

Konserni vuokralle ottajana
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

Konserni vuokralle antajana
Konserni on vuokrannut sille tarpeettomat toimisto- ja tuotantotilat toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla.

Konserni on vuokrannut lähes kaikki käyttämänsä tuotanto- ja toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 1 kuukausi – 
3 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.
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29. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

30. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konsernin emo- ja tyräryrityssuhteet ovat seuraavat:

 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

Omasta velasta
      Yrityskiinnitykset 3 607 1 500
      Takaukset 2 281 5 649
   Vuokravastuut
      Seur. vuonna erääntyvät 2 169 2 267
      Myöhemmin erääntyvät 222 2 303
   Sopimusvastuut
      Seur. vuonna erääntyvät 2 078 2 157
      Myöhemmin erääntyvät 33 409

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä tai pantteja
      Lainat rahoituslaitoksilta 3 216 2 009

Materiaalihankintoihin liittyvät ostositoumukset 3 603 1 443
 

Kotimaa
Emoyhtiön

omistusosuus %
Konsernin 

omistusosuus %

Emoyritys
Bittium Oyj Suomi

Tytäryritykset

Bittium Technologies Oy Suomi 100,00 100,00
Bittium Wireless Oy Suomi 0,00 100,00
Bittium Safemove Oy Suomi 0,00 100,00
Bittium Remega Oy Suomi 0,00 100,00
Bittium Biosignals Oy Suomi 0,00 100,00
Bittium Medanalytics Oy Suomi 0,00 100,00
Kiinteistöosakeyhtiö Oulun Ritaharjuntie 1 Suomi 0,00 100,00
Bittium Mexico S.A. de C.V. Meksiko 0,00 100,00
Bittium USA, Inc. USA 0,00 100,00
Bittium Technology (Beijing) Co. Ltd Kiina 0,00 100,00
Bittium Singapore Pte. Ltd Singapore 0,00 100,00
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 1000 EUR 2016 2015

Johdon työsuhde-etuudet
Palkat ja palkkiot
Emoyhtiön toimitusjohtaja
Hannu Huttunen 7.8.–31.12.2015,  1.1.–31.12.2016 214 82
Jukka Harju 1.1.–6.8.2015 470
Yhteensä 214 552

Emoyhtiön hallituksen, talous- ja tarkastusvaliokunnan ja 
segmenttihallitusten palkkiot

Jorma Halonen 1.1.–4.11.2015 20
Matti Lainema 1.1.–4.11.2015 5
Juha Hulkko 1.1.–4.11.2015 20
Seppo Laine 1.1.–4.11.2015 37
Staffan Simberg 1.1.–31.12.2015, 1.1.–31.12.2016 21 34
Erkki Veikkolainen 1.1.–31.12.2015, 1.1.–31.12.2016 31 36
Kirsi Komi 5.11.–31.12.2015, 1.1.–31.12.2016 20 4
Juha Putkiranta 5.11.–31.12.2015,  1.1.–31.12.2016 18 4
Seppo Mäkinen 5.11.–31.12.2015,  1.1.–31.12.2016 18 4
Yhteensä 107 164

Osakeperusteinen palkitseminen 300
Yhteensä 300

Osakeperusteinen palkitseminen sisältää toimitusjohtajan, hallituksen sekä muun  
johdon osakepalkitseminen yhteensä.

Liiketoimia ja avoimia saldoja lähipiirin kanssa ei ole.

Muu konsernin johto 929 852

Lainat ja takaukset lähipiirille
Lainoja ja takauksia lähipiirille ei ole

Optio-ohjelmien kulut 17
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Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjel-
maan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla 
merkittiin 1.12.2015–31.3.2016 välisenä aika-
na yhteensä 55 498 uutta osaketta. Merkin-
tähinta, 30 523,90 euroa, kirjattiin yhtiön 
vapaan oman pääoman rahastoon. Osake-
merkintöjä vastaavat osakemäärän lisäyk-
set merkittiin kaupparekisteriin 10.2.2016 ja 
14.4.2016. Uudet osakkeet tuottivat omista-
jilleen osakkeenomistajan oikeudet rekiste-
röintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet 
osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi 
Nasdaq Helsingissä 11.2.2016 ja 15.4.2016 
Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäeri-
nä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeu-
della 2008C päättyi 31.3.2016. 

Bittium Oyj:n hallitus päätti 22.3. suunna-
tusta maksuttomasta osakeannista yhtiön 
osakepalkkioiden maksamista varten yhti-
ön avainhenkilöille. Osakeannissa annettiin 
osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöil-
le vastikkeetta enintään 58 000 kappaletta 
yhtiön uusia osakkeita palkkio-osakkeita 
koskevien ehtojen mukaisesti. Osakean-
nissa palkkionsaajina oli yhdeksän yhtiön 
johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henki-
löä. Osakeannissa tarjotuista enintään 58 
000 osakkeesta merkittiin 37 500 osaket-
ta. Annettavat 37 500 osaketta rekisteröi-
tiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkei-
den saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja 
otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 
Helsingin pörssilistalla 29.3.2016. Uusien 
osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Bittium 
Oyj:n osakemäärä oli 35 693 166 osaketta.

27.4. Bittium kertoi nimityksistä johtoryh-
mässä. DI Sami Kotkajuuri (s. 1967) nimi-
tettiin Bittium Oyj:n liiketoiminnan kehit-
tämisestä vastaavaksi johtajaksi 1.5.2016 
alkaen. Kotkajuuri on ollut Bittiumin palve-
luksessa vuodesta 2009. DI Klaus Mänty- 
saari (s. 1966) nimitettiin Connectivity So-
lutions -tuote- ja palvelualueen johtajaksi 
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1.5.2016 alkaen. Mäntysaari on ollut Bittiu-
min palveluksessa vuodesta 2004. Connec- 
tivity Solutions -tuote- ja palvelualueella 
Bittium tarjoaa tuotekehityspalveluita ja 
räätälöityjä ratkaisuja langattoman tieto-
liikenteen markkinoille sekä muille yrityk-
sille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä 
laitteisiinsa.

5.10. Bittium kertoi saaneensa tiedon mer-
kittävän asiakasyhteistyön supistumisesta 
erään kansainvälisen tietoliikenteen verk-
kolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017 
kuluessa. Saadun tiedon mukaan, mikä-
li asiakkaan suunnitellut toimenpiteet to-
teutuvat täysimääräisinä, toimenpiteillä voi 
olla negatiivinen vaikutus Bittiumin vuoden 
2017 liikevaihtoon ja liiketulokseen. Yhteis-
työn supistumisella ei ole vaikutuksia julkis-
tettuihin Bittiumin vuoden 2016 näkymiin. 

Bittium kertoi, että osana yhtiön strategia-
työtä se tulee arvioimaan yhteistyön su-
pistumisen vaikutuksia 1.7.2015 julkistet-
tuihin strategisten linjausten yhteydessä 
annettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Bit-
tium arvioi tuolloin näitä taloudellisia tavoit-
teitaan seuraavasti: ”Tavoitteena vuosien 
2015–2017 aikana on kasvattaa liikevaih-
toa vähintään 10 prosenttia vuosittain ja 
saavuttaa liikevoittotaso 10 prosenttia lii-
kevaihdosta viimeistään vuonna 2017. Bit-
tiumin tavoitteena on, että omiin tuotteisiin 
ja tuotealustoihin perustuvan liikevaihdon 
osuus koko liikevaihdosta vuonna 2017 on 
selvästi suurempi kuin vuonna 2014, jolloin 
tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaih-
dosta oli 26,7 prosenttia.”

10.11. Bittium kertoi laajentavansa tekno-
logiaosaamistaan hankkimalla omistuk-
seensa terveydenhuollon teknologiaan 
ja palveluntarjontaan erikoistuneet Mega 
Elektroniikka Oy:n ja MegaKoto Oy:n. Mega 
Elektroniikka hankittiin ostamalla 100 pro-

senttia Remega Oy:n osakekannasta. Mega 
Elektroniikka Oy oli Remega Oy:n täysin 
omistama tytäryhtiö. Mega Elektroniikka 
Oy omisti 28,2 prosenttia terveydenhuol-
lon palveluntarjontaan erikoistuneesta Me-
gaKoto Oy:stä ja oli tehnyt sitovat kaupat 
hankkiakseen omistukseensa 100 prosent-
tia MegaKoto Oy:n osakekannasta. MegaKo-
to Oy:n osakkeita koskevat kaupat toteutet-
tiin suunnitellusti. 

Mega Elektroniikka Oy (nyt Bittium Biosig-
nals Oy) on vuonna 1983 perustettu suoma-
lainen yritys, joka on ISO 13485 -sertifioitu 
lääkintälaitevalmistaja. Yhtiö on erikoistu-
nut biosignaalien mittaamiseen kardiolo-
gian, neurologian, kuntoutuksen, työter-
veyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. 
MegaKoto Oy (nyt Bittium Medanalytics Oy) 
tarjoaa sydämen rytmihäiriöiden kokonais-
valtaista seurantapalvelua asiakkailleen, 
joita ovat terveyskeskukset sekä terveys-
palveluita tarjoavat yritykset ja sairaalat. 

Remega-konsernin ja MegaKoto Oy:n vuo-
den 2015 pro forma -liikevaihto oli yhteensä 
noin 3,1 miljoonaa euroa ja pro forma -liike-
voitto noin 0,2 miljoonaa euroa. Yhtiöiden 
palveluksessa on 28 työntekijää ja niiden 
toimipiste sijaitsee Kuopiossa. 

Osakekauppana toteutettavan yritysos-
ton velaton käteiskauppahinta oli 8,0 mil-
joonaa euroa, pitäen sisällään MegaKoto 
Oy:n osakkeita koskevan kauppahinnan, 
jota oikaistiin ostettujen yhtiöiden hankin-
tahetken kassavaroihin, velkoihin ja käyt-
töpääomaan perustuvalla summalla. Edel-
lä mainitun kauppahinnan lisäksi Bittium 
maksaa myyjille lisäkauppahintana enin-
tään 1,0 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, 
että hankittu liiketoiminta saavuttaa tietyt 
taloudelliset tavoitteet 1.1.2017–31.12.2018 
välisenä aikana. Mahdollinen lisäkauppa-
hinta maksetaan käteisellä tavoitteiden to-
teuduttua. 
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23.11. Bittium kertoi muuttavansa taloudelli-
sen raportoinnin käytäntöään siten, että jul-
kaisee taloudelliset raportit puolelta vuodel-
ta ja koko tilikaudelta mutta ei enää julkaise 
osavuosikatsauksia kolmelta ja yhdeksältä 
kuukaudelta.

24.11. Bittium päivitti taloudellisia tavoittei-
taan ja strategiaansa vahvistaakseen ase-
maansa kansainvälisillä markkinoilla sekä 
kiihdyttääkseen kasvuaan. Yhtiö kertoi 
suunnittelevansa merkittävien investoin-
tien tekemistä tulevaisuuteen lisäämäl-
lä huomattavasti tuotekehitysinvestointe-
ja omiin tuotteisiin ja ratkaisuihin vuonna 
2017. Investoinnit tulevat tuottamaan pit-
källä ajanjaksolla puolustus- ja viranomais-
markkinoiden luonteen mukaisesti, joten 
yhtiö suunnittelee aktivoivansa tuotekehi-
tyskulut valtaosiltaan taseeseen. Yhtiöllä 
on vahva tase- ja rahoitusasema. 

Bittium kertoi myös päättäneensä muo-
dostaa uuden tuote- ja palvelualueen ter-
veydenhuollon teknologian ympärille. Yhdis-
tämällä terveydenhuollon teknologiat sekä 
Bittiumin pitkän kokemuksen ja osaamisen 
langattomassa teknologiassa sekä tietotur-
vateknologiassa Bittiumilla on erinomaiset 
edellytykset palvella asiakkaita terveyden-
huollon sektorilla tarjoamalla heille uuden-
laisia tuotteita ja palveluita. Ensimmäisenä 
askeleena terveydenhuollon teknologia-
osaamisen kartuttamiseksi Bittium hankki 
10.11.2016 omistukseensa biosignaalien mit-
taamiseen ja monitorointiin erikoistuneen 
yhtiön Mega Elektroniikka Oy:n. Bittiumilla 
on nyt kolme toisiaan tukevaa tuote- ja pal-
velualuetta, jotka ovat Defense & Security, 
Connectivity Solutions ja Medical Techno-
logies. Yhtiö kertoi myös jatkavansa epä-
orgaanisen kasvumahdollisuuksien tutki-
mista kaikilla tuote- ja palvelualueilla ja on 
valmis investoimaan yritysostoihin, jotka tu-
kevat yhtiön kasvustrategiaa.

Taloudellisista tavoitteistaan Bittium ker-
toi 24.11. seuraavaa: Bittium on ilmoittanut 
aiemmin tavoittelevansa 10 prosentin vuo-
tuista liikevaihdon kasvua ja pyrkivänsä saa-
vuttamaan 10 prosentin liikevoittotavoitteen 
viimeistään vuoden 2017 aikana. Yhtiö us-
koo tulevina vuosina pystyvänsä kasvatta-
maan liikevaihtoa jopa aiemmin ilmoitettua 
tavoitetta enemmän ja asettaa tavoitteek-
seen ylittää 10 prosentin vuotuisen liikevaih-
don kasvutavoite. Yhtiö ei kuitenkaan usko 
voivansa saavuttaa liikevaihdon kasvuun ja 
liikevoittotasoon asetettuja tavoitteita vielä 
vuonna 2017. Syy tähän on yhtiön aiemmin 
julkistaman merkittävän tietoliikenneasiak-
kaan yhteistyön päättyminen, jonka odo-
tetaan toteutuvan nopeammin ja laajem-
min kuin yhtiö aiemmin ennakoi. Bittiumin 
saaman tiedon mukaan tämän asiakasyh-
teistyön tuoma liikevaihto loppuu kokonaan 
vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen ai-
kana. Tässä laajuudessa tapahtuva suuri 
ja nopea palveluliiketoiminnan liikevaihdon 
lasku on todennäköisesti vaikea korvata no-
peasti. Lisäksi vuoden 2017 liikevoiton ta-
soon vaikuttavat osaltaan myös tulevaisuu-
den kasvun mahdollistamiseksi suunnitellut 
panostukset.

Bittiumin tavoitteena on edelleen kasvat-
taa tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvaa 
liikevaihtoa. Yhtiön aiemmin ilmoittamien 
tavoitteiden mukaan Bittiumin omiin tuot-
teisiin ja tuotealustoihin perustuvan liike-
vaihdon osuus koko liikevaihdosta vuonna 
2017 on selvästi suurempi kuin vuonna 2014, 
jolloin tuotepohjaisen liikevaihdon osuus lii-
kevaihdosta oli 26,7 prosenttia.

24.11. Bittium kertoi muutoksista Bittium 
Oyj:n johtoryhmässä ja yhtiön organisaa-
tiorakenteessa. Muutokset tukevat yhti-
ön samana päivänä julkaistua päivitettyä 
strategiaa. Strategiansa mukaan Bittiu-
min liiketoiminta keskittyy kolmeen tuote- 
ja palvelualueeseen, jotka ovat Defense & 
Security, Connectivity Solutions ja Medi-
cal Technologies. Defense & Security -tuo-
te- ja palvelualueen vetäjäksi nimitettiin DI 
Jari Sankala. Connectivity Solutions -tuote- 
ja palvelualueen johtajana jatkoi DI Klaus 
Mäntysaari. Medical Technologies -tuote- ja 
palvelualueen johtajaksi nimitettiin DI Arto 
Pietilä.

Bittiumin liiketoiminnan kehittämisestä 
vastaava johtaja Sami Kotkajuuri päätti siir-
tyä uusiin haasteisiin ja irtisanoutui yhtiön 
palveluksesta. Kotkajuuri jatkoi Bittiumilla 
vuoden 2016 loppuun saakka.

1.12.2016 alkaen Bittiumin johtoryhmään 
kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjoh-
taja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), ta-
lousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja 
Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja 
Karoliina Fyrstén, tuote- ja palvelualueiden 
johtajat Jari Sankala, Klaus Mäntysaari ja 
Arto Pietilä sekä engineering-toiminnoista 
vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.
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32.  TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöksen 
laskelmiin.

33. VIIDEN VUODEN LUKUSARJAT IFRS
2016

Jatkuvat
toiminnot

IFRS
2015

Jatkuvat
toiminnot

IFRS
2014

Jatkuvat
toiminnot

IFRS
2013

 
 

IFRS
2012

 
 

TULOSLASKELMA, MEUR

Liikevaihto, MEUR *) 64,2 56,8 52,7 199,3 173,9 
   Liikevaihdon muutos, % 13,0 7,8 14,6 17,5 
Liikevoitto/-tappio, MEUR *) 2,5 2,3 0,8 8,1 1,1 
   Osuus liikevaihdosta, % 4,0 4,1 1,5 4,1 0,6 
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, MEUR 3,1 2,1 0,6 7,2 1,1 
  Osuus liikevaihdosta, % 4,9 3,7 1,2 3,6 0,6 
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista,MEUR 3,5 2,3 1,3 6,7 1,1 
   Osuus liikevaihdosta, % 5,5 4,1 2,4 3,3 0,6 
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista  
verojen jälkeen, MEUR 0,0 539,0 11,2 24,3 1,2 
   Osuus liikevaihdosta, % 0,0 948,7 21,3 12,2 0,7 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, MEUR 3,5 541,3 12,5 30,9 2,3 
   Osuus liikevaihdosta, % 5,5 952,8 23,7 15,5 1,3 

TASE, MEUR
Pitkäaikaiset varat 30,3 14,4 48,8 46,1 46,8 
Vaihto-omaisuus 4,1 2,2 2,2 0,8 0,4 
Muut lyhytaikaiset varat 118,9 142,8 115,8 97,4 77,3 
Myytävänä olevat omaisuuserät 7,7 
Oma pääoma 130,6 137,6 93,4 81,7 66,0 
Pitkäaikainen vieras pääoma 3,1 2,0 7,6 6,1 8,5 
Lyhytaikainen vieras pääoma 19,6 19,8 65,8 56,5 53,2 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 4,5 
Taseen loppusumma 153,3 159,4 166,8 144,4 132,2 

KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Oman pääoman tuotto, %  (ROE) **) 2,6 2,0 9,0 1,6 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  (ROI) **) 2,6 2,5 9,2 1,7 
Korolliset nettovelat, (MEUR) -91,8 -121,4 -35,0 -37,7 4,0 
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -70,3 -88,2 -37,4 -46,1 6,1 
Omavaraisuusaste, % 87,0 90,5 62,3 65,1 54,5 
Bruttoinvestoinnit, (MEUR)  *) 18,5 7,4 4,5 7,9 11,4 
  % liikevaihdosta 28,8 13,1 8,5 4,0 6,5 
Tutkimus- ja kehittämismenot, (MEUR) *) 6,9 7,3 6,9 18,5 22,0 
  % liikevaihdosta 10,8 12,9 13,0 9,3 12,6 
Henkilöstö keskimäärin kaudella, emo ja tytäryhtiöt*) 569 511 486 1 627 1 528 
Henkilöstö keskimäärin kaudella, yhteisyritykset 300 132 
 

*) Jatkuvat toiminnot. Automotive liiketoiminta vähennetty 1.1.–1.7.2015 ja 2014 tuloslaskelmista.
**) vertailukelpoista tunnuslukua vuodelle 2014 ei ole saatavilla.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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IFRS
2016

IFRS
2015

IFRS
2014

IFRS
2013

IFRS
2012

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 

Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
   Laimentamaton 0,098 0,020 0,010 0,051 0,008 
   Laimennettu 0,098 0,020 0,010 0,051 0,008 
Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
   Laimentamaton 0,000 4,687 0,086 0,188 0,009 
   Laimennettu 0,000 4,685 0,085 0,187 0,009 
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
   Laimentamaton 0,098 4,708 0,096 0,239 0,018 
   Laimennettu 0,098 4,706 0,095 0,238 0,017 
Oma pääoma / osake (EUR) 3,66 3,86 0,71 0,63 0,51
Osinko/osake (EUR)  *) 0,3 0,3 0,04 0,02 0,01
Osinko/tulos % 305,3 6,4 42,7 38,9 119,7 
P/E-luku 57,7 344,3 35,9 51,8 77,8 
Efektiivinen osinkotuotto % 5,3 4,3 1,2 0,8 1,5 
Kurssikehitys (EUR)
   Ylin kurssi 7,40 7,80 3,83 2,90 0,79 
   Alin kurssi 5,15 3,27 2,30 0,64 0,38 
   Keskikurssi 6,05 4,92 2,85 1,55 0,64 
   Päätöskurssi 5,67 7,01 3,36 2,66 0,65 
Osakekannan markkina-arvo (MEUR) 202,4 249,6 441,8 346,1 84,1 
Osakkeiden vaihto
   MEUR 126,4 837,1 188,0 72,0 6,9 
   1000 kpl 20 888 169 993 66 019 46 483 10 750
   Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 58,6 147,8 50,4 35,9 8,3 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
kauden lopussa (1000 kpl) 35 693 35 600 131 493 130 101 129 413
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 670 114 983 130 975 129 528 129 413
Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu osakeanti-
oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 670 115 037 131 663 130 092 130 238

*) Hallituksen esitys vuodelta 2016.
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tilikauden tulos x 100
oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikaudella)

tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut  x 100 
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikaudella)

korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja sijoitustodistukset x 100
oma pääoma yhteensä

oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana

osinko per osake x 100
tulos per osake

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

tilikaudelta jaettava osinko (hallituksen esitys) per osake
tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin

osakeantioikaistu pörssikurssi tilinpäätöspäivänä
tulos per osake

osinko per osake x 100
osakeantioikaistu pörssikurssi tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto % (ROE)

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)

Nettovelkaantumisaste (net gearing) %

Omavaraisuusaste %

Tulos per osake

Oma pääoma per osake

Osinko per osake

Osinko per tulos %

P/E-luku

Efektiivinen osinkotuotto %

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Osakkeiden lukumäärä
Omistajien
 lukumäärä

Osuus 
omistajista, %

Osakkeiden
kokonaismäärä

Osuus osake- ja 
äänimäärästä, %

1 - 100 8 844 41,3 % 426 870 1,2 %   
101 - 500 6 844 31,9 % 1 840 696 5,2 %   
501 - 1000 2 412 11,3 % 1 913 082 5,4 %   
1001 - 5000 2 539 11,9 % 5 795 887 16,2 %   
5001 - 10000 422 2,0 % 3 068 513 8,6 %   
10001 - 50000 303 1,4 % 6 040 736 16,9 %   
50001 - 100000 30 0,1 % 2 083 973 5,8 %   
100001 - 500000 21 0,1 % 4 594 923 12,9 %   
500001 - 999999999999 9 0,0 % 9 928 486 27,8 %   
Yhteensä 21 424 100,0 % 35 693 166 100,0 %   
joista hallintarekisteröityjä 10 2 543 953 7,1 %   
 

Osakkeenomistajat omistajatyypeittäin:
Omistajien
 lukumäärä

Osuus 
omistajista, %

Osakkeiden
kokonaismäärä

Osuus osake- ja 
äänimäärästä, %

Yritykset 552 2,6 % 1 581 333 4,4 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 15 0,1 % 1 441 723 4,0 %
Julkisyhteisöt 5 0,0 % 3 292 237 9,2 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 32 0,1 % 166 221 0,5 %
Kotitaloudet 20 728 96,8 % 27 985 660 78,4 %
Ulkomaalaisomistus 83 0,4 % 194 618 0,5 %
Hallintarekisteröidyt osakkeet 9 0,0 % 1 031 374 2,9 %
Yhteensä 21 424 100,0 % 35 693 166 100,0 %
 

34. OSAKKEIDEN OMISTUS

Osakekannan jakauma omistettujen osakkeiden mukaan 31.12.2016

Osakeomistuksen jakauma omistajatyypeittäin 31.12.2016
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Lukumäärä
Osuus osake- ja 

äänimäärästä, %

Yhteensä liikkeellelaskettuja osakkeita 35 693 166 100 %
1. Harju Jukka 1 695 429 4,8 %
2. Hulkko Juha 1 506 955 4,2 %
3. Veikkolainen Erkki, hallituksen puheenjohtaja 1 502 400 4,2 %
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 365 934 3,8 %
5. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 296 529 3,6 %
6. Nordea Bank AB (PUBL), Suomen sivuliike 820 283 2,3 %
7. Hilden Kai 658 000 1,8 %
8. Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfund 567 000 1,6 %
9. EVLI Suomi pienyhtiöt 515 956 1,4 %
10. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO 500 000 1,4 %
Yhteensä 10 428 486 29,2 %
Muut (sis. Hallintarekisteröidyt) 25 264 680 70,8 %

Hallitus ja toimitusjohtaja
Veikkolainen Erkki, hallituksen puheenjohtaja 1 502 400 4,2 %
Komi Kirsi, hallituksen jäsen 2 118 0,0 %
Putkiranta Juha, hallituksen jäsen 11 371 0,0 %
Mäkinen Seppo, hallituksen jäsen 1 371 0,0 %
Simberg Staffan, hallituksen jäsen* 51 371 0,1 %
Huttunen Hannu, toimitusjohtaja 10 000 0,0 %
Yhteensä 1 578 631 4,4 %

* Sisältää Staffan Simbergin määräysvaltayhtiön osakkeet.
 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

 1000 EUR Liitetieto 2016 2015

LIIKEVAIHTO 1, 2  974 892

Liiketoiminnan muut tuotot 3  1 547 911
Henkilöstökulut 4 −1 193 −1 310
Poistot ja arvonalentumiset 5  −3  −15
Liiketoiminnan muut kulut 6 −1 222 −1 461

LIIKEVOITTO −1443 546 018

Rahoitustuotot ja -kulut 7  904 −414

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA −539 545 604

Tilinpäätössiirrot 8 4 000  0

TILIKAUDEN TULOS 3 461 545 604
 

Emoyhtiön tuloslaskelma



106

Bittium vuosikertomus 2016

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

 1000 EUR Liitetieto 31.12.2016 31.12.2015

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
   Aineettomat hyödykkeet 9 48 0
   Aineelliset hyödykkeet 10 73 73
   Sijoitukset 11 39 750 39 750
Pysyvät vastaavat yhteensä 39 870 39 823

Vaihtuvat vastaavat
   Saamiset
       Lyhytaikaiset 12 19 042 526
   Saamiset yhteensä 19 042 526
   Rahoitusomaisuusarvopaperit 13 66 935 66 032
   Rahat ja pankkisaamiset 20 834 53 515
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 106 811 120 074

VASTAAVAA YHTEENSÄ 146 681 159 896

VASTATTAVAA

Oma pääoma 14
   Osakepääoma 12 941 12 941
   Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 25 953 25 923
   Edellisten kausien voittovarat * 101 484 −433 412
   Tilikauden voitto/tappio 3 461 545 604
Oma pääoma yhteensä 143 840 151 056

Pakolliset varaukset 15
   Pitkäaikaiset pakolliset varaukset 0 1 000
   Lyhytaikaiset pakolliset varaukset 1 056 288

Vieras pääoma 16
   Pitkäaikainen
   Lyhytaikainen 1 786 7 552
Vieras pääoma yhteensä 1 786 7 552

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 146 681 159 896
 

Emoyhtiön tase

*) 2015 Edellisten kausien voittovaroista vähennetty välitinpäätöksen 1.1.–1.7.2015 jälkeen päätetty omien osakkeiden osto.
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Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

 1000 EUR 2016 2015

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen veroja +/- 3 461 −2 305
Oikaisut:
   Suunnitelman mukaiset poistot + 3 15
   Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa −4 232 302
   Rahoitustuotot ja - kulut  -/+ −904 414
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta −1 672 −1 575

Käyttöpääoman muutos:
   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys (+) −85 159
   Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys (-) −81 −644
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja −1 838 −2 060

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista - −278 −2 088
Saadut osingot liiketoiminnasta + 0 1
Saadut korot ja maksut liiketoiminnasta + 1 250 1 606
Maksetut välittömät verot - 0 0
Liiketoiminnan rahavirta −867 −2 541

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin - −51 −1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot +
Investoinnit muihin sijoituksiin  -
Lainasaamisten takaisinmaksut +
Luovutustulot muista sijoituksista +
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 595 764
Investointien rahavirta −51 595 763
  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Toteutetut osakeoptiot 31 820
Lainojen takaisinmaksut 0 −3 000
Konsernin sisäisten saamisten lisäys/vähennys −14 102 1 862
Konsernin sisäisten velkojen lisäys/vähennys −6 080 2 814
Omien osakkeiden hankinta −492 810
Maksetut osingot ja pääomanpalautus −10 708 −5 290
Rahoituksen rahavirta −30 860 −495 605

LASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS −31 778 97 617

Rahavarat tilikauden alussa 119 547 21 930
Rahavarat tilikauden lopussa 87 769 119 547
Taseen mukainen rahavarojen muutos −31 778 97 617
 

Emoyhtiön rahavirtalaskelma

Rahavarat sisältävät likvidejä rahoitusarvopapereita, joiden arvonmuutoksen riski on vähäinen.
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Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu noudattaen Suomen 
kirjanpitolainsäädäntöä.

Arvostusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen 
hankintamenoon vähennettynä suunnitel-
man mukaisilla poistoilla. Suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu tasapoistoi-
na tai menojäännöspoistoina kohteen talo-
udellisen vaikutusajan perusteella. Poistot 
on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukau-
desta alkaen.

Poistoajat ovat:
Aineettomat hyödykkeet 3–10 vuotta
Aineelliset hyödykkeet 3–5 vuotta
 

 

Rahoitusvälineiden arvostaminen 
Rahoitusvälineet on arvostettu käypään ar-
voon. Valuuttatermiinien käyvät arvot pe-
rustuvat tilinpäätöspäivän termiinihintoihin 
ja valuuttaoptiot tilinpäätöspäivän markki-
nahintoihin.

Eläkkeet
Yhtiö on järjestänyt henkilöstön eläketur-
van ulkopuolisten eläkevakuutusyhtiöiden 
kautta. Eläkevakuutuskulut sisältyvät hen-
kilöstökuluihin.

Leasingsopimukset
Leasingsopimukset ja määräaikaiset vuok-
rasopimukset käsitellään taseen ulkopuo-
lisina vastuina.  

Tuloverot
Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu tili-
kauden verot. Tilinpäätökseen ei ole kirjat-
tu laskennallisia verovelkoja ja -saamisia.

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtu-
mat kirjataan kirjanpitoon tapahtumapäi-
vän kurssiin. Tilinpäätöksessä muut kuin 
euromääräiset saamiset ja velat muunne-
taan euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan 
Keskuspankin kurssiin.

Liikevaihto
Suoritteiden myynti tuloutetaan luovutus-
hetkellä ja tuotot palveluista kirjataan, kun 
palvelut on suoritettu. Liikevaihtoa lasket-
taessa myyntituottoja oikaistaan välillisillä 
veroilla ja myönnetyillä alennuksilla.



109

Bittium vuosikertomus 2016

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

 1000 EUR 2016 2015

1. LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Muut toiminnot 974 892
Yhteensä 974 892

2. LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

Eurooppa 965 851
Amerikka 9 35
Aasia 0 6
Yhteensä 974 892

3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Tytäryhtiön myyntivoitto 547 909
Muut 1 3
Yhteensä 1 547 911

Liiketoiminnan muissa tuotoissa on esitetty Automotive-segmentin nettomyyntivoitto vuodelta 2015.

4. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKULUT

Palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin henkilöitä
Muut toiminnot 8 7 
Yhteensä 8 7 

Henkilömäärä tilikauden lopussa 8 6 

Suoriteperusteiset henkilöstökulut *
   Toimitusjohtaja 214 552
   Hallituksen jäsenet 107 76
   Muut palkat 720 530
Yhteensä 1 041 1 158
Eläkekulut 133 133
Muut henkilösivukulut 19 19
Yhteensä 1 193 1 310

* Summa ei sisällä IFRS:n mukaisia laskennalllisia osakepalkitsemisen kustannuksia.  
Tämä kustannus on näkyvissä konsernin IFRS-tilinpäätöksessä.

5. POISTOT JA ARVONALENNUKSET   

Aineettomat oikeudet 2 15
Muut pitkävaik. menot 1
Koneet ja kalusto 1 0
Yhteensä 3 15
 

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

 1000 EUR 2016 2015

6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 

Atk-laite- ja ohjelmistokulut −76 −68
Toimitilakulut −42 −58
Hallintopalvelut −683 −448
Matkakulut −84 −89
Vapaaehtoiset henkilösivukulut −39 −21
Muut liiketoiminnan kulut −297 −778
Yhteensä −1 222 −1 461

Tilintarkastajan palkkiot
   Tilintarkastus 13 17
   Veroneuvonta 31 13
   Muut palvelut 108 6
Yhteensä 151 36

7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Tuotot sijoituksista
   Konserniyhtiöiltä
   Muilta 903 507
Yhteensä 903 507

Korko- ja rahoitustuotot
   Konserniyhtiöiltä 75 117
   Muilta 212 1 298
Yhteensä 286 1 415

Korko- ja rahoituskulut
   Konserniyhtiöille 0 0
   Muille −285 −2 336
Yhteensä −285 −2 336

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 904 −414

Rahoitustuotot ja -kulut sisältää kurssieroja (netto) −8 −930

8. TILINPÄÄTÖSSIIRROT

Saadut konserniavustukset 4 000
 

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

9. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 203 289
Lisäykset tilikauden aikana 44
Vähennykset tilikauden aikana −87
Hankintameno kauden lopussa 246 203
Kertyneet suunnitelmanmukaiset poistot tilikauden alussa −203 −188
Tilikauden poisto −2 −14
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 42 0

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana 6
Vähennykset tilikauden aikana
Hankintameno kauden lopussa 6
Kertyneet suunnitelmanmukaiset poistot tilikauden alussa
Tilikauden poisto −1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6

Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1. 203 289
Lisäykset tilikauden aikana 50
Vähennykset tilikauden aikana −87
Hankintameno kauden lopussa 253 203
Kertyneet suunnitelmanmukaiset poistot tilikauden alussa −203 −188
Tilikauden poisto −2 −14
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 48 0
 

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

10. AINEELLISET HYÖDYKKEET

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 3 2
Lisäykset tilikauden aikana 1 1
Hankintameno kauden lopussa 4 3
Kertyneet suunnitelmanmukaiset poistot tilikauden alussa −2 −1
Tilikauden poisto −1 0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 2 2

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 71 71
Hankintameno kauden lopussa 71 71
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 71 71

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1. 74 73
Lisäykset tilikauden aikana 1 1
Hankintameno kauden lopussa 75 74
Kertyneet suunnitelmanmukaiset poistot tilikauden alussa −2 −1
Tilikauden poisto −1 0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 73 73

11. SIJOITUKSET

Osakkeet konserni
Hankintameno 1.1. 39 749 86 470
Vähennykset tilikauden aikana −46 721
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 39 749 39 749

Osakkeet muut
Hankintameno 1.1. 1 1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 1

Sijoitukset yhteensä
Hankintameno 1.1. 39 750 86 471
Vähennykset tilikauden aikana −46 721
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 39 750 39 750
 

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

12. LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset
   Konserniyhtiöiltä 89 375
Yhteensä 89 375

Muut saamiset
   Konserniyhtiöiltä 18 783 0
   Muilta 162 76
Yhteensä 18 946 76

Siirtosaamiset
   Konserniyhtiöiltä 0
   Muilta 7 76
Yhteensä 7 76

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 19 042 526

13. RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT

Rahoitusomaisuus sisältää likvidejä rahoitusarvopapereita, joiden arvonmuutoksen riski on vähäinen.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 66 935 66 032

  
14. OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET

Osakepääoma tilikauden alussa 12 941 12 941
Osakepääoma kauden lopussa 12 941 12 941

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 25 923 25 103
Maksullinen oman pääoman lisäys 31 820
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa 25 953 25 923

Vapaa oma pääoma tilikauden alussa 112 192 64 688
Osingonjako −10 708 −5 290
Omien osakkeiden osto −492 810
Kauden tulos 3 461 545 604
Vapaa oma pääoma kauden lopussa 104 945 112 192

Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 130 898 138 114
Oma pääoma yhteensä 143 840 151 056
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

15. PAKOLLISET VARAUKSET

Pakolliset varaukset
   Pitkäaikaiset pakolliset varaukset 1 000
   Lyhytaikaiset pakolliset varaukset 1 056 288
Yhteensä 1 056 1 288

16. VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat
   Konserniyhtiöille 61 50
   Muille 35 190
Yhteensä 96 240

Muut velat
   Konserniyhtiöille 1 357 7 043
   Muille 34 52

Yhteensä 1 391 7 095

Siirtovelat
   Muille 299 218
Yhteensä 299 218

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 786 7 552
 

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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 1000 EUR 31.12.2016 31.12.2015

17. ANNETUT PANTIT JA VASTUUSITOUMUKSET

Konserniyhtiöiden puolesta
      Takaukset 1 726 3 453
  Leasingvastuut
      Seuraavana vuonna erääntyvät 1 230 1 064
      Myöhemmin erääntyvät 1 141 1 396
   Vuokravastuut
      Seuraavana vuonna erääntyvät 13 24
  Sopimusvastuut
      Seuraavana vuonna erääntyvät 78 140

18. JOHDANNAISSOPIMUKSET

Termiinit
   Käypä arvo −6 67
   Kohde-etuuden arvo 5 000 2 500
 

 
Emoyhtiön

omistusosuus, %
Konsernin 

omistusosuus, %
Kirjanpitoarvo 

1000 EUR

19. OSAKKEET JA OSUUDET

Konserniyhtiöt
Bittium Technologies Oy 100,00 % 100,00 % 39 749

Emoyhtiön omistamat muut osakkeet
Partnera Oy 1
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Erkki Veikkolainen Kirsi Komi Juha Putkiranta

Staffan Simberg Seppo Mäkinen Hannu Huttunen

Bittium vuosikertomus 2016

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan 
emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 
130 898 268,85 euroa, josta tilikauden voit-
to on 3 461 321,81 euroa.

Hallitus ehdottaa 12.4.2017 kokoontuvalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikau-
delta 1.1.–31.12.2016 vahvistettavan taseen 

perusteella jaetaan osinkoa tilikauden voi-
tosta 0,05 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 
0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka osingonmak-
sun täsmäytyspäivänä 18.4.2017 on mer-
kitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osa-
kasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon 
maksupäivä on 25.4.2017.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tili-
kauden päättymisen jälkeen ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksu-
valmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako 
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan 
yhtiön maksukykyä.

Oulussa, 19. päivänä helmikuuta 2017

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Oulussa, 19. päivänä helmikuuta 2017

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Juhani Rönkkö, KHT

Hallituksen ehdotus taseen
osoittaman voiton käyttämisestä ja 
osingonmaksusta päättämisestä
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Tilintarkastuskertomus

Tilinpäätöksen 
tilintarkastus  

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Bittium Oyj:n 
(y-tunnus 1004129-5) tilinpäätöksen tili-
kaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää 
konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tu-
loslaskelman, laskelman oman pääoman 
muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetie-
dot, mukaan lukien yhteenveto merkittävim-
mistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, 
sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, ra-
hoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että 
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittä-

vän kuvan konsernin taloudellisesta ase-
masta sekä sen toiminnan tuloksesta ja 
rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyt-
tyjen kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien (IFRS) mukaisesti, 

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta Suomessa voimas-
sa olevien tilinpäätöksen laatimista kos-
kevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut  

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suo-
messa noudatettavan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan 
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tar-
kemmin kohdassa Tilintarkastajan velvolli-
suudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja 
konserniyrityksistä niiden Suomessa nou-
datettavien eettisten vaatimusten mukai-
sesti, jotka koskevat suorittamaamme ti-
lintarkastusta ja olemme täyttäneet muut 
näiden vaatimusten mukaiset eettiset vel-
vollisuutemme.

Bittium Oyj:n yhtiökokoukselle

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen mää-
rän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastu-
sevidenssiä.

Tilintarkastuksen kannalta 
keskeiset seikat 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset sei-
kat ovat seikkoja, jotka ammatillisen har-
kintamme mukaan ovat olleet merkittävim-
piä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden 
tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu 
huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena 
kohdistuneessa tilintarkastuksessamme 
sekä laatiessamme siitä annettavaa lau-
suntoa, emmekä anna näistä seikoista eril-
listä lausuntoa. 

Olemme täyttäneet kohdassa Tilintarkas-
tajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintar-
kastuksessa kuvatut velvollisuutemme ti-
linpäätöksen tilintarkastuksessa mukaan 
lukien näihin seikkoihin liittyvät velvoitteem-
me.  Tämän mukaisesti suoritimme suun-
nittelemamme tilintarkastustoimenpiteet, 
jotka kohdistuivat arviomme mukaisesti 
riskeihin, jotka voivat johtaa tilinpäätöksen 
olennaiseen virheellisyyteen. Suorittamam-
me tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdis-
tuivat myös alla mainittuihin seikkoihin, ovat 
olleet perustana oheista tilinpäätöstä kos-
kevalle lausunnollemme.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessam-
me huomioon riskin siitä, että johto sivuut-
taa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi 
siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tar-
koitushakuisesta suhtautumisesta, josta 
aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olen-
naisen virheellisyyden riski.

Myynnin tuloutus pitkäaikaishankkeissa

Viittaus: tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 
ja liitetieto 3

Konsernin liiketoimintaan kuuluu toteuttaa 
kiinteähintaisia pitkäaikaishankkeita, jotka 
muodostavat olennaisen osan konsernin 
vuosiliikevaihdosta. Tilinpäätöksessä 2016 
pitkäaikaishankkeista liikevaihtoon kirja-
tut tuotot olivat 23,2 milj. euroa, mikä on 
36 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Pit-
käaikaishankkeiden tuloutuksessa konser-
ni soveltaa valmiusasteen mukaista tulou-
tusmenetelmää, johon sisältyy merkittävä 
määrä arvionvaraisuutta. Hankekohtaises-
ti määriteltäviä arvionmääräisiä eriä ovat 
mm. valmiusaste, projektin kokonaiskulut 
sekä projektikate. Hankkeiden taloudellinen 
lopputulos perustuu täten johdon tekemiin 
arvioihin ja tarkentuu projektin edistyessä. 

Testasimme tarkastuksen aikana pitkäai-
kaishankkeisiin liittyvien myyntituottojen 
käsittelyä erikseen valitun testausaineis-
ton pohjalta. Testauksessa kävimme läpi 
hankkeiden taloudellisia sopimusehtoja 
sekä myynnin tuloutuksessa käytettyjä ar-
vioita ja laskelmia. Lisäksi keskustelimme 
yhtiön edustajien kanssa saadaksemme 
käsityksen hankkeiden taloudellisesta si-
sällöstä. Samoin vertasimme myyntituot-
toihin liittyvien liitetietojen sisältöä johdon 
tekemiin laskelmiin sekä konsernin sovelta-
mien IFRS-standardien vaatimuksiin.

Kehittämismenot
Viittaus: tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 
sekä liitetiedot 6, 8 ja 13

Konsernissa on jatkuvasti käynnissä mer-
kittävän suuruisia tuotekehityshankkeita. 
Osana tuotekehitysmenojen laskentakä-
sittelyä johto joutuu käyttämään harkin-
taa ja tekemään arvioita, jotka vaikuttavat 
tuotekehitysmenojen kirjanpitoarvoihin 
ja poistomenetelmiin. Tilinpäätöshetkellä 
31.12.2016 kehittämismenojen kirjanpitoarvo 
oli 6,4 miljoonaa euroa, mikä on 4 prosent-
tia kokonaisvaroista ja 5 prosenttia omas-
ta pääomasta.
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Tarkastuksen aikana kävimme läpi kehi-
tysmenoaktivointeja sekä niiden poistoja 
koskevia taustadokumentteja. Lisäksi kes-
kustelimme kehityshankkeista vastaavi-
en yhtiön edustajien kanssa saadaksem-
me tietoa kehitys-hankkeessa syntyvän 
tuotteen valmiusasteesta, sisällöstä ja tu-
lontuottokyvystä sekä selvittääksemme 
konsernin sisäiset menettelyt tuotekehi-
tyshankkeiden seurannan ja kirjanpitokä-
sittelyn osalta. Kiinnitimme huomiota mm. 
niihin kehitysprojekteihin, joissa hankinta-
menon poistomenetelmä perustuu kehi-
tettävän tuotteen tuotantomäärien ennus-
tamiseen. Tutustuimme myös emoyhtiön 
pöytäkirja-aineistossa oleviin, tuotekehit-
yshankkeita koskeviin dokumentteihin ym-
märtääksemme kehitysmenoinvestointien 
taloudellisia odotuksia. Arvioimme kehitys-
menoja koskevia liitetietoja. 

Yrityshankinnat
Viittaus: tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 
ja liitetieto 14

Marraskuussa 2016 Bittium –konserni hank-
ki Remega Oy:n osakekannan. Hankintahin-
ta sisälsi käteisvastikkeen lisäksi emoyhtiön 
johdon tekemän arvion lisäkauppahinnas-
ta, joka tulee maksettavaksi mikäli tietyt ta-
loudelliset tavoitteet saavutetaan vuosina 
2017-2018. Lisäkauppahinnan arviointi sekä 
kokonaiskauppahinnan allokointikirjaukset 
hankituille nettovaroille ovat tilintarkastuk-
sen kannalta keskeisiä seikkoja, koska las-
kentaprosessi on monimutkainen ja koska 
laskelmissa käytetään oletuksia hankit-
tujen aineettomien hyödykkeiden tuotta-
mista myyntituotoista, katteista sekä vai-
kutusajoista. Hankinnan myötä konsernin 
liikearvo kasvoi 5,3 milj. euroa. 

Remega -hankintaan liittyvien kirjauksien 
tarkastustoimiin sisältyi kohdeyhtiöitä kos-
kevien välitaseiden ja kauppakirjan läpi-
käynti, tutustuminen yhtiössä laadittuihin 
laskelmiin ja ennusteisiin sekä hankintaa 
koskeviin hallituksen päätöksiin. Keskuste-
limme emoyhtiön johdon kanssa kauppa-

hinnan määritysperusteista ja hankinnan 
perusteista ymmärtääksemme laskelmissa 
käytettyjä oletuksia. Arvioimme tilinpäätök-
seen sisältyviä kauppahinnan allokointilas-
kelmia ja vertasimme niitä laskelmiin, jotka 
ulkopuolinen pankkiiriliike teki yhtiön halli-
tuksen päätöksenteon tueksi. Lisäksi arvi-
oimme yrityshankintaa koskevia liitetietoja.

Tilinpäätöstä koskevat 
hallituksen ja toimitusjohtajan 
velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilin-
päätöksen laatimisesta siten, että konser-
nitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (IFRS) mu-
kaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oi-
kean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-
teiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjoh-
taja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeellisek-
si voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei 
ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä.  

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä 
laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyh-
tiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa 
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään sei-
kat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laadi-
taan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, 
paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan pur-
kaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan
velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen 
varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä koko-
naisuutena väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä 

antaa tilintarkastuskertomus, joka sisäl-
tää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus 
on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae 
siitä, että olennainen virheellisyys aina ha-
vaitaan hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytök-
sestä tai virheestä, ja niiden katsotaan ole-
van olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä 
voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan 
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät te-
kevät tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilin-
tarkastukseen kuuluu, että käytämme am-
matillista harkintaa ja säilytämme amma-
tillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen 
ajan. Lisäksi: 
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytök-

sestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen 
olennaisen virheellisyyden riskit, suunnit-
telemme ja suoritamme näihin riskeihin 
vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankimme lausuntomme perustaksi tar-
peellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 
että väärinkäytöksestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, on suu-
rempi kuin riski siitä, että virheestä joh-
tuva olennainen virheellisyys jää havait-
sematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä 
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen 
tahallista esittämättä jättämistä tai vir-
heellisten tietojen esittämistä taikka si-
säisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkas-
tuksen kannalta relevantista sisäisestä 
valvonnasta pystyäksemme suunnitte-
lemaan olosuhteisiin nähden asianmu-
kaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta 
emme siinä tarkoituksessa, että pystyi-
simme antamaan lausunnon emoyhtiön 
tai konsernin sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta 
sekä johdon tekemien kirjanpidollisten ar-
vioiden ja niistä esitettävien tietojen koh-
tuullisuutta.
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• teemme johtopäätöksen siitä, onko halli-
tuksen ja toimitusjohtajan ollut asianmu-
kaista laatia tilinpäätös perustuen oletuk-
seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme 
hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiin-
tyykö sellaista tapahtumiin tai olosuh-
teisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, 
joka voi antaa merkittävää aihetta epäil-
lä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa 
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme 
on, että olennaista epävarmuutta esiin-
tyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkas-
tuskertomuksessamme lukijan huomiota 
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä 
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta 
koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukaut-
taa lausuntomme. Johtopäätöksemme 
perustuvat tilintarkastuskertomuksen an-
tamispäivään mennessä hankittuun tilin-
tarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtu-
mat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 
siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty 
jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpää-
töksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, 
yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisäl-
töä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen pe-
rustana olevia liiketoimia ja tapahtumia si-
ten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä 
konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoi-
mintoja koskevasta taloudellisesta in-
formaatiosta pystyäksemme antamaan 
lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vas-
taamme konsernin tilintarkastuksen oh-
jauksesta, valvonnasta ja suorittamises-
ta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta 
yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa 
muun muassa tilintarkastuksen suunnitel-
lusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä mer-
kittävistä tilintarkastushavainnoista, mu-
kaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnis-
tamme tilintarkastuksen aikana. 

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvis-
tuksen siitä, että olemme noudattaneet 
riippumattomuutta koskevia relevantteja 
eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme 
niiden kanssa kaikista suhteista ja muis-
ta seikoista, joiden voi kohtuudella ajatel-
la vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja 
soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä 
varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa 
kommunikoiduista seikoista olivat merkit-
tävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden 
tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilin-
tarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaam-
me kyseiset seikat tilintarkastuskertomuk-
sessa, paitsi jos säädös tai määräys estää 
kyseisen seikan julkistamisen tai kun ää-
rimmäisen harvinaisissa tapauksissa to-
teamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä 
tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä ai-
heutuvien epäedullisten vaikutusten voitai-
siin kohtuudella odottaa olevan suuremmat 
kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen 
etu.  

Muut
raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muus-
ta informaatiosta. Muu informaatio käsittää 
toimintakertomukseen ja vuosikertomuk-
seen sisältyvän muun informaation kuin 
tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkas-
tuskertomuksen. Olemme saaneet toimin-
takertomuksen käyttöömme ennen tämän 
tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, 
ja odotamme saavamme vuosikertomuk-
sen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata 
muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksi-
löity muu informaatio tilinpäätöksen tilin-
tarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-
sämme arvioida, onko muu informaatio 
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai 
tilintarkastuksessa hankkimamme tietä-
myksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin 
olevan olennaisesti virheellistä. Toiminta-
kertomuksen osalta velvollisuutenamme on 
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laa-
dittu sen laatimiseen sovellettavien sään-
nösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
yhdenmukaisia ja että toimintakertomus 
on laadittu toimintakertomuksen laatimi-
seen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme toimintakertomukseen sisälty-
vään informaatioon kohdistamamme työn 
perusteella johtopäätöksen, että kyseises-
sä muussa informaatiossa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä 
seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen 
raportoitavaa. 

Oulussa, 19. päivänä helmikuuta 2017

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Juhani Rönkkö
KHT
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