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LINNAN KEHITYS OY
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 2015
1. YHTIÖN TOIMINTA
Yhtiö on perustettu vuonna 1990 ja sen päätoimiala on alueellisen elinkeinopolitiikan
edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli
2.583.331 euroa (edellisellä tilikaudella 2.476.434 euroa), liiketulos oli -281.760 euroa (-231.219 euroa) ja tulos -295.668 euroa (-233.995 euroa). Yhtiön koko osakepääoman omistaa Hämeenlinnan kaupunki.
Yhtiön liikevaihto koostuu Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehdystä palvelusopimuksesta ja Linnan Kiinteistökehitykselle myydyistä henkilöstöpalveluista. Lisäksi
yhtiö saa tuloja julkisrahoitteisten hankkeiden toteuttamisesta. Nämä tulot kirjataan
muihin liiketoiminnan tuottoihin.
2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Vuosi 2015 oli uuden elinkeinoyhtiön ensimmäinen täysi tilikausi. Vertailuvuoden
2014 aikana yhtiöön (aiempi nimi Kehittämiskeskus Oy Häme) fuusioitiin Hämeen
Matkailu Oy ja Innopark Programmes Oy. Lisäksi vuosien vertailukelpoisuutta heikentää vuonna 2014 toteutuneiden YT-neuvottelujen henkilöstövähennykset.
Yhtiön hallinnoima Kantolan Tapahtumapuisto valmistui toukokuussa 2015. Puiston
rakentamiskustannukset olivat 2.625.366 euroa. Puiston avajaiskonsertti pidettiin
22.7.2015. Konsertin yleisömäärä oli 55.000 henkilöä. Yhtiö hallinnoin Tapahtumapuistoa mutta ei itse toimi tilaisuuksien järjestäjänä. Avajaiskonsertin järjestäjänä oli
Live Nation Finland Oy.
Hämeenlinnan kaupungin, paikallisten yritysten ja Linnan Kehityksen muodostama
konsortio on huolehtinut Hämeenlinnan kaupunkimarkkinoinnista vuoden 2015 aikana. Markkinoinnin käytännön toteutuksesta on vastannut Linnan Kehitys Oy.
3. RAKENNE JA RAHOITUSJÄRJESTELYT
Elinkeinokonsernin järjestelyt toteutettiin pääosin vuoden 2014 aikana. Päätetyistä
järjestelyistä on toteuttamatta Linnan Kehitys Oy:n ja Linnan Kiinteistökehitys Oy:n
yhdistäminen yhdeksi konserniksi. Yhtiöiden hallitukset ovat tehtyjen lisävalmistelujen jälkeen esittänyt kaupungille, että konsernirakenne muodostettaisiin aiemmista
päätöksestä poiketen siten, että muodostetaan konserni, jossa emoyhtiönä olisi Linnan
Kiinteistökehitys Oy ja tytäryhtiönä Linnan Kehitys Oy. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yhtiön esityksen tammikuun 2016 kokouksessaan.
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Kantolan Tapahtumapuiston rakentamiskustannuksista 2.000.000 euroa on päätetty
rahoittaa pankkilainalla, jolle on haettu kaupungin takaus. Lainasta oli ennen tilikauden alkua nostettu 800.000 euroa ja loput lainasta (1.200.000 euroa) on nostettu vuoden 2015 aikana.
4. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Yhtiön strategian päivitys valmistuu toukokuussa 2016. Samaan aikaan valmistuu
omistajan ’Uusi kunta’ selvitystyö. Tämän jälkeen tullaan päättämään elinkeinotoimen uudelleen suuntaamisesta ja organisoinnista.
5. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Yhtiö jatkaa uuden strategiansa mukaisesti tavoitteenaan kaupungin ’tunnettuuden ja
taloudellisen kasvun lisääminen’. Toiminnan perustana on kaupungin kanssa tehtävä
palvelusopimus jossa kaupunki, yhtiön omistajana, on määritellyt toiminnan tavoitteet ja taloudellisen panostuksensa. Vuosi 2016 on nykymuotoisen yhtiön toinen täysi
tilivuosi ja toimintaa jatketaan edellisenä vuonna linjattujen tavoitteiden ja päivitetyn
strategian mukaisesti.
6. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Operatiiviset riskit:
Yhtiön menestyksellisen toiminnan kulmakivenä on yhtiön uskottavuus ja hyvä maine. Toiminta tulee olla asiakaslähtöistä, oikea-aikaista ja laadukasta. Toiminnan rahoituksen jatkuvuus edellyttää mitattavia tuloksia, joilla varmistetaan rahoitus riittävien henkilöresurssien pitämiseksi yhtiön käytössä. Johtamisessa keskeistä on resurssien oikeaa kohdentaminen strategian mukaiseen toimintaan.
Omistajan päätöksien viipyminen yhtiön tulevasta toimintamuodosta ja panostusalueista voi aiheuttaa merkittävää tehottomuutta toiminnalle.
Strategiset riskit
Omistajan strategiana on panostaa Suomen kasvukäytävään ja markkinoinnin ydinviesti on kaupungin keskeinen sijainti kasvukäytävällä. Riskinä on, että kasvu kohdistuu käytävän suurimpiin keskuksiin ja Hämeenlinnan kaupungin asema ei vahvistu.
Kantolan Tapahtumapuiston osalta riskin muodostavat puiston jatkokehittämisen rahoitus ja riittävän mittavien tapahtumien saaminen Tapahtumapuistoon.
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Rahoitusriskit
Yhtiön talous perustuu palvelusopimukseen. Investointeja yhtiöllä Tapahtumapuistoa
lukuun ottamatta ei ole merkittävästi ja julkisrahoitteisten hankkeiden toteutusaikainen rahoitus on hoidettu kaupungin luotollisella shekkitilillä. Riskinä on kaupungin
palvelusopimuksen jatkuva pienentyminen mikä vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin.
Vahinkoriskit
Konsernin vahinkoriskit on katettu vakuutuksilla.
Yhtiötä vastaan ei ole vireillä korvausvaatimuksia sisältäviä oikeudenkäyntejä tai
muita vaateita.
7. TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA
SEKÄ MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

2015

2014

2013

Tunnusluvut
Linnan Kehitys Oy
Linnan Kehitys Oy Linnan Kehitys Oy
Liikevaihto
2 583 330,64
2 437 610,49
2 078 721,94
Liiketulos
-281 760,10
-231 219,19
78 558,02
Liiketulos % liikevaihdosta
-10,91
-9,49
3,78
Tulos ennen veroja
-295 668,22
-233 730,91
72 625,60
Sijoitetun pääoman tuotto %
-13,09
-22,02
25,12
Omavaraisuusaste %
28,07
26,53
46,14

8. HENKILÖSTÖ
Linnan Kehitys Oy:n keskimääräinen henkilöstömäärä oli tilikaudella 29 henkilöä
(ed. vuonna 33). Yhtiön palveluksessa olevista henkilöistä 10 työskenteli (12) tehtävissä joista pääosa kohdistuu Linnan Kiinteistökehityksen toimintaan. Yhtiö myy
henkilöstöpalveluja Linnan Kiinteistökehitykselle, jolla ei ole omaa henkilökuntaa.
Tilikaudella palkattiin yhtiöön 2 vakituista henkilöä ja 6 vakituisen henkilön työsuhde päättyi.
Henkilöstön työehdot on yhtenäistetty ja yhtiö noudattaa AVAINTA TES sopimusta.
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9. YMPÄRISTÖASIAT
Toiminnassaan yhtiö noudattaa lakeja ja asetuksia. Hanketoiminnassa yhtiö aktiivisesti etsii hankkeita joiden avulla voidaan edistää kestävää kehitystä ja vähentää
luonnon kuormitusta.
10. HALLITUKSEN ESITYS VUOSITULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio 295.668,22 euroa siirretään
edellisten vuosien voitto/tappio- tilille.
11. YHTIÖN OSAKKEET
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja
yhtiön varoihin.
12. ULKOMAISET SIVULIIKKEET
Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.
13. LÄHIPIIRILAINAT JA –VASTUUT
Yhtiöllä ei ole lähipiirille annettuja lainoja eikä muita lähipiirivastuita.
14. OMAT OSAKKEET
Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan.
15. YHTIÖN ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuonna 2015:










Juha Kallioinen, puheenjohtaja
Miia Antin
Matti Eklund
Kari Kaartinen
Aarne Kauranen
Iisakki Kiemunki
Helena Lehkonen
12.5.2015 alkaen
Sari Myllykangas
Marjatta Rahkio
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 Aki Rantanen
 Sari Rautio
 Atte Rekola

12.5.2015 asti

Hallitus kokoontui vuonna 2015 9 kertaa.
Hämeenlinnan kaupunkikonsernissa yhtiön valvojana toimii Kaupunginhallituksen
konsernijaosto ja kaupunginjohtaja Timo Kenakkala.
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Mervi Käki. Toimitusjohtajalle maksettujen palkkojen
ja luontoisetujen yhteismäärä tilikaudella oli 120.087,10 euroa. Hallitukselle maksetut palkkiot olivat 18.682,98 euroa.
Toimitusjohtajan nimeämässä johtoryhmässä ovat toimitusjohtajan lisäksi edustajina
yksiköiden vetäjät seuraavan vastuualuejaon mukaan: Kati Tiitola, johtaja markkinointi ja viestintä, Harri Laine, johtaja kiinteistö- ja aluekehittäminen, Hanna Nordlund , johtaja, yritys- ja kaupunkikehittäminen 26.06.2015 asti ja Tomi Virtanen
1.8.-30.11.2015, Jorma Taipalus, johtaja, talous- hallinto ja ICT. Johtoryhmän assistenttina on toiminut Katri Laine. Hanna Nordlundin työvapaan aikana 1.1.2015 –
26.06.2015 hänen sijaisenaan on toiminut Heikki Korhonen.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Yhtiötarkastus Oy, HTM yhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana Ismo Kuutti KHT.

Tunnuslukujen laskentakaavat:
Sijoitetun pääoman tuotto %
(Tulos ennen veroja +korko- ja muut rahoituskulut)*100
Taseen loppusumma-korottomat velat
(keskiarvo vuoden alku ja loppu)
Omavaraisuusaste %
Oma pääoma * 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

