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Netum Group Oyj:n puolivuosikatsaus 
1.1.–30.6.2022 (tilintarkastamaton)  
 
 
Liikevaihto kasvoi voimakkaasti 
 
Tammi–kesäkuun 2022 liikevaihto kasvoi 47,8 % vertailukaudesta. Orgaaninen kasvu oli 22,6 %. 
1.10.2021 tapahtuneesta Cerion Solutions Oy:n yritysostosta johtuva epäorgaaninen kasvu oli 25,2 %. 
EBITA oli 1,7 (1,8) miljoonaa euroa eli 11,2 (17,1) % liikevaihdosta.  
 
Ellei toisin mainita, sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen ja ovat samaa yksikköä kuin kat-
sauskauden luvut. 
 
Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti  
 

• Liikevaihto kasvoi 47,8 % vertailukaudesta ja oli 15,4 (10,4) miljoonaa euroa 
• Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 (1,9) miljoonaa euroa eli 12,1 (18,1) % liikevaihdosta 
• EBITA oli 1,7 (1,8) miljoonaa euroa eli 11,2 (17,1) % liikevaihdosta   
• Vertailukelpoinen EBITA oli 1,8 (1,6) miljoonaa euroa eli 11,4 (15,4) % liikevaihdosta 
• Liikevoitto oli 0,9 (1,3) miljoonaa euroa eli 5,6 (12,0) % liikevaihdosta 
• Katsauskauden tulos oli 0,5 (0,1) miljoonaa euroa eli 3,2 (0,8) % liikevaihdosta, ja vertailukel-

poinen tulos ilman liikearvon poistoja oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa eli 9,1 (11,3) % liikevaih-
dosta 

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,12 (0,12) euroa 
• Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 263 (171), kasvua 53,8 % vertailukaudesta 
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Konsernin avainluvut 
 

Tuhatta euroa ellei  
toisin mainita 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 1–12/2021 

Liikevaihto 15 426 10 436 47,8 % 22 401 
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 47,8 % 21,7 %  27,7 % 
Orgaaninen kasvu, prosenttia 22,6 % 21,7 %  20,1 % 
Käyttökate (EBITDA) 1 874 1 893 -1,0 % 3 395 
EBITDA, % liikevaihdosta 12,1 % 18,1 %  15,2 % 
Liikevoitto ennen liikearvon  
poistoja (EBITA)  1 731 1 784 -3,0 % 3 140 

EBITA, % liikevaihdosta 11,2 % 17,1 %  14,0 % 
Vertailukelpoinen EBITA1) 1 783 1 610 10,7 % 3 129 
Vertailukelpoinen EBITA,  
% liikevaihdosta 11,4 % 15,4 %  14,0 % 

Liikevoitto (-tappio) 869 1 251 -30,5 % 1 909 
Liikevoitto (-tappio),  
% liikevaihdosta 5,6 % 12,0 %  8,5 % 

Katsauskauden tulos 493 86 475,0 %  529 
Katsauskauden tulos ilman  
liikearvon poistoja 1 355 619 118,9 % 1 760 

Vertailukelpoinen tulos ilman  
liikearvon poistoja1) 1 381 1 180 17,0 % 2 451 

Osakekohtainen tulos, EUR 0,04 0,01 411,8  0,05 
Osakekohtainen tulos ilman  
liikearvon poistoja, EUR 0,12 0,06 94,8 % 0,17 

Vertailukelpoinen osake- 
kohtainen tulos ilman liike- 
arvon poistoja, EUR 

0,12 0,12 7,3 % 0,24 

Henkilöstön lukumäärä  
kauden lopussa 263 171 53,8 % 217 

Omavaraisuusaste, % 57,2 % 62,4 %  60,6 % 
Oman pääoman tuotto, % 8,3 % 2,0 %  6,1 % 

 

1) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukossa Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät ja arvio tulevasta kehityksestä 
 
Netum arvioi liikevaihdon kasvavan vähintään 30 % edellisvuodesta ja EBITAn olevan noin 12–14 % 
liikevaihdosta tilikaudella 2022. 
 
Arvio perustuu konsernin tuotteiden ja palveluiden positiivisiin kysyntänäkymiin. Erityisesti digipal-
veluiden kehityksen ja data- ja analytiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän 
arvioidaan voimistuvan. 
 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Kriisin pitkittymisellä voi 
olla voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen ja sitä kautta myös negatiivisia vaikutuksia palve-
luidemme kysyntään ja yleiseen kustannustasoon.  
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Toimitusjohtajan katsaus 
 

”Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme oli 15,4 miljoonaa 
euroa, ja kasvua edellisvuodesta oli 48 %. 25 % kasvusta tuli lokakuussa 
2021 ostetun Cerion Solutionsin myötä, mutta myös orgaaninen kasvu oli 
voimakasta, 23 % vertailukaudesta. Kasvuun vaikuttivat pitkien puitesopi-
musten alla lisääntyneet työmäärät ja yleisesti vilkkaana jatkunut kysyntä.  
Saimme myös uusia tilauksia, joista merkittävimpinä Kuntien Tiera Oy:n ti-
laamat tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Kainuun sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuntayhtymälle (Kainuun sote) ja Peppi-opintohallinnon järjes-
telmän ylläpito- ja kehitystyöhanke Haaga-Helia-ammattikorkeakoululle. 
 
Netumin oman, IT-laiteomaisuuden hallintaan keskittyvän Netum DUX -rat-
kaisun kysyntä on kehittynyt suotuisasti. Alkuvuodesta solmimme yhteis-
työsopimuksen Diviconin kanssa, ja heinäkuussa saimme uuden, erittäin 

merkittävän sopimuksen suuren SOTE-sektorin asiakkaan kanssa. 
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon EBITA laski kasvupanostusten ja tavanomaista suuremman alihankinta-
volyymin vuoksi vertailukaudesta ja oli 11 % liikevaihdosta. Kilpailu osaavista tekijöistä on kiristynyt, 
ja jokainen onnistunut rekrytointi vaatii aiempaa enemmän panostusta ja työtä. Myös koronaan sai-
rastuvuus on ollut korkea, mikä osaltaan vaikutti kannattavuuteemme. 
 
Henkilöstömme määrä kasvoi alkuvuonna 46:lla, ja kesäkuun lopussa netumilaisia oli 263. Helmi-
kuussa avasimme uuden toimipisteen Jyväskylään, ja myöhemmin toimintamme laajeni Hämeenlin-
naan. Helsingissä muutimme kevään aikana uusiin, viihtyisiin tiloihin Kampin Huippu -kiinteistöön. 
 
Henkilöstön vaihtuvuus on meillä edelleen vähäistä. Henkilöstömme tyytyväisyydestä on osoitus 
saamamme Great Place to Work -tunnustus. Netum osallistui ensimmäistä kertaa Suomen Parhaat 
Työpaikat -tutkimukseen ja sijoittui keväällä 2022 keskisuurten yritysten sarjassa sijalle 16. Tutkimuk-
sen mukaan 93 % työntekijöistämme on sitä mieltä, että Netum on kokonaisuudessaan todella hyvä 
työpaikka. 
 
Aloitimme keväällä henkilöstön kannustinkokonaisuuden suunnittelun, sillä meille on erittäin tär-
keää, että henkilöstömme on sitoutunut Netumin tavoitteisiin. Kannustinkokonaisuus sisältää sekä 
laajennetun johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmän että henkilöstöannin. 
 
Vahvistaaksemme kykyämme toteuttaa strategiamme mukaisia keskipitkän aikavälin kannattavan 
kasvun tavoitteita olemme keväällä käynnistäneet organisaation rakenneuudistusprojektin. Sen ta-
voitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa konsernin organisaatiorakennetta, tehostaa asiakaspalve-
lua ja asiakkuuksien hallintaa, parantaa työviihtyvyyttä entisestään sekä yhtenäistää kaikki toimin-
not Netum-brändin alle. 
 
Kevään aikana oli poikkeuksellisen paljon julkisen sektorin IT-palveluiden tarjouskilpailuja. Kokonai-
suudessaan IT-palvelumarkkinan näkymät vuodelle 2022 ovat edelleen positiiviset, ja erityisesti di-
gipalveluiden kehityksen ja data- ja analytiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysyn-
nän arvioidaan voimistuvan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt kyberturvapalveluiden kysyn-
tää, mutta se on myös luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Sodan pitkittymisestä on jo nyt 
seurannut voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen mm. kiihtyvän inflaation muodossa, millä on 
vaikutusta palkka- ja muihinkin kustannuksiin ja siten kannattavuuteemme. Arvioimme edelleen, 
että tilikaudella 2022 liikevaihtomme kasvaa vähintään 30 % edellisvuodesta.  EBITAn arvioimme ole-
van noin 12–14 % liikevaihdosta.” 
 
Matti Mujunen 
Toimitusjohtaja  
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Olennaiset tapahtumat katsauskauden aikana 
 
Katsauskaudella yhtiö päivitti strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa vuoteen 2025 asti. 
 
Merkittävimmät uudet tilaukset katsauskaudella olivat: 

• Kuntien Tiera Oy, tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymälle (Kainuun sote) 

• Maanmittauslaitos, asiantuntijapalveluiden puitesopimus IT-johtamisen osa-alueelle 
• Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu, Peppi-opintohallinnon järjestelmän ylläpito- ja kehitys-

työhanke 
• Valtiovarainministeriö, julkisten palveluiden kansalais- ja asiakaskokemuksen tietopohjan 

selvitys 
• Valtioneuvoston kanslia, tietosuoja-arvioinnit ja muut tietosuojapalvelut 
• Kirkkohallitus, Digitalisaatio kirkkohallinnossa -konsultointihanke 

 
Katsauskaudella yhtiö avasi uuden Jyväskylän toimipisteen ja muutti Helsingissä uusiin viihtyisiin 
toimitiloihin Kampin Huippuun. 
 
Lisäksi yhtiö julkisti suunnittelevansa kannustinkokonaisuutta, joka sisältää sekä henkilöstöannin 
että laajennetun johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmän. Suunnitellun kannustinkokonaisuuden läh-
tökohtana on kannustaa henkilöstöä Netumin osakkeenomistajiksi sekä sitouttaa henkilöstöä yhtiön 
tavoitteiden toteuttamiseen. 
 

Taloudellinen katsaus 1.1.–30.6.2022  
 
 
Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 
 
Tammi–kesäkuu 2022 
 
Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 47,8 % vertailukaudesta ja oli 15,4 (10,4) miljoonaa euroa. Orgaa-
nisesti liikevaihto kasvoi 22,6 %. 
 
Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 (1,9) miljoonaa euroa eli 12,1 (18,1) % liikevaihdosta, ja liikevoitto ennen 
liikearvon poistoja (EBITA) oli 1,7 (1,8) miljoonaa euroa eli 11,2 (17,1) % liikevaihdosta. Vertailukelpoi-
nen EBITA oli 1,8 (1,6) miljoonaa euroa eli 11,6 (15,4) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 0,9 (1,3) miljoonaa 
euroa eli 5,6 (12,0) % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 493 (86) tuhatta euroa eli 3,2 (0,8) % lii-
kevaihdosta. Vertailukelpoinen tulos oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa eli 8,9 (11,3) % liikevaihdosta. 
 
 
Tase, rahoitus ja rahavirta 
 
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2022 oli 20,1 (19,9) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 
katsauskauden päättyessä 11,5 (12,4) miljoonaa euroa. 
 
Vieras pääoma oli kauden lopussa 8,6 (7,5) miljoonaa euroa. Vieraan pääoman muutos johtui Cerion 
Solutions Oy:n lisäkauppahinnan varauksen 1,1 miljoonaa euroa kirjauksesta muihin lyhytaikaisiin 
velkoihin. 
 
Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 2,5 (3,2) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset korolliset velat 
olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa. Korolliset velat koostuvat pankkilainoista. 
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Kesäkuun 2022 lopussa yhtiön taloudellinen tilanne oli hyvä. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 
57,2 (62,4) %. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 2,7 (9,1) miljoonaa euroa, josta rahat 
ja pankkisaamiset olivat 1,4 (1,1) miljoonaa euroa ja rahoitusarvopaperit 1,3 (7,9) miljoonaa euroa. 
 
Tammi–kesäkuussa 2022 liiketoiminnan rahavirta oli 2,3 (1,2) miljoonaa euroa ja investointien raha-
virta -0,2 (-0,3) miljoonaa euroa.  
 
Rahoituksen rahavirta oli -1,6 (6,8) miljoonaa euroa, ja se sisälsi lyhytaikaisten lainojen takaisinmak-
sut -0,3 (-0,6) miljoonaa euroa sekä maksetut osingot -1,3 (-0,7) miljoonaa euroa.  
 
Investoinnit 
 
Konsernin taseeseen tilikaudella kirjatut investoinnit 0,2 (0,3) miljoonaa euroa liittyivät Netum Dux- 
ja Truugo-ohjelmistojen jatkokehitykseen.  
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta 
 
Tammi–kesäkuussa 2022 tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa eli 1,4 (1,8) % lii-
kevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kohteena oli Netum Dux- ja Truugo-ohjelmistojen jatko-
kehitys.  
 
Konsernirakenne 
 
Katsauskauden lopussa Netum-konserniin kuuluivat Netum Oy, Cerion Solutions Oy, Netum Service 
Channel Oy ja Netum Integrations Oy (aiempi nimi AgentIT Finland Oy). 
 
Henkilöstö ja johto 
 
30.6.2022 konsernin palveluksessa oli 263 (171) henkilöä. Henkilöstön määrän kasvu johtui aktiivi-
sesta rekrytoinnista ja Cerion Solutions Oy:n yritysostosta. Henkilöstökulut 1.1.–30.6.2022 olivat 8,8 
(5,7) miljoonaa euroa. 
 
Konsernin johtoryhmään kuuluivat katsauskauden päättyessä Matti Mujunen, Pekka Levänen, Liina 
Kangas, Jussi Vasama, Juha-Pekka Leskinen, Kalle Haviala, Olli Savolainen, Kimmo Koivisto, Tero 
Nummijärvi, Harri Suni ja Altti Raali. 
 
Vastuullisuus 
 
Netumin vastuullista liiketoimintaa ohjaavat keskeiset toimintaperiaatteet on kuvattu vastuullisuus-
ohjelmassa, jossa on määritelty sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuullisuuteen liittyvät 
teemat, mittarit ja tavoitteet. Yhtiön hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman sisällön. Ohjelma 
perustuu Netumin eettiseen ohjeistukseen, ympäristöpolitiikkaan, ISO 27001 -sertifikaattiin, YK:n kes-
tävän kehityksen tavoitteisiin, auditointeihin sekä jatkuvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien 
kanssa. Vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea toimintaympäristön jatkuvaan seuraami-
seen ja kehittämiseen.   
 
Vastuullisuusohjelman pääteemat ovat 
• Yhteiskunnan vastuullisuutta ja tietoturvaa lisäävät palvelut 
• Oikeudenmukainen ja moniarvoinen työyhteisö  
• Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset 
• Ympäristöystävällinen työpaikka 
• Eettinen ja kannattavasti kasvava liiketoiminta 
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Yhtiön vastuullisuusohjelmaa kehitetään jatkuvasti, ja sen päivitetty versio julkaistaan vuoden 2023 
alussa. 
 
Netumin johtoryhmä vastaa strategian ja operatiivisen toiminnan johtamisesta myös vastuullisuutta 
ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti, ja vastuullisuuteen liittyvät asiat käsitellään pääsään-
töisesti johtoryhmässä. Merkittävät vastuullisuuteen liittyvät päätökset tekee yhtiön hallitus.  
 
Netumin tavoitteena on olla alan luotetuin kumppani ja auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutok-
sessa – vastuullisesti ja turvallisesti. Liiketoimintansa kautta Netum toimii merkittävissä yhteiskun-
nallisissa hankkeissa ja auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa digitalisaation avulla. Yh-
tiö mittaa onnistumistaan tavoitteissaan asiakkaitaan kohtaan sekä säännöllisesti että jatkuvasti to-
teutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyillä. 
 
Korona-aikana yhtiö on panostanut etätyökäytäntöjen ja -olosuhteiden luomiseen. Hyvästä työilma-
piiristä kertoo henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti, joka alkuvuonna 2022 oli 3,3 %. Vuonna 2021 
Netum sai myös hyvälle työnantajalle myönnettävän Great Place to Work -sertifioinnin. Suomen Par-
haat Työpaikat 2022 -listaus julkistettiin 27.4.2022. Netum osallistui tutkimukseen ensimmäistä kertaa 
ja sijoittui keskisuurten yritysten sarjassa sijalle 16. Lisäksi Netum otti vuonna 2021 käyttöön Whist-
leblowing-kanavan, jonka kautta voi anonyymisti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä. Kesäkuun 2022 
loppuun mennessä Whistleblowing-kanavan kautta ei ollut saapunut yhtään ilmoitusta väärinkäy-
tösepäilystä. 
 
Hyvinvoivan ja tyytyväisen henkilöstön lisäksi vastuullisuusohjelma painottaa myös ympäristöystä-
vällisyyttä, joka näkyy esimerkiksi vihreän sähkön käyttämisenä ja laitteiden huolellisena kierrättä-
misenä. Vuoden 2022 alusta henkilöstölle tuli tarjolle työsuhdepolkupyöräetu. Sitoutumisestamme 
kestäviin toimintatapoihin kertoo myös Netumin saama WWF:n Green Office -sertifikaatti Tampereen 
Yliopistonkadun toimipisteelle, ja sertifiointityö jatkuu muiden toimistojen osalta. 
 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2022 
 
29.3.2022 pidetty Netum Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.  
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,11 
euroa osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 7.4.2022. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euroa kuukaudelta ja muille 
jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta.  
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Hallituksen jäseniksi va-
littiin uudelleen Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Lars Laaksonen ja Jarmo Puputti sekä uutena jäse-
nenä Marja-Liisa Niinikoski. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi va-
littiin uudelleen Olavi Köngäs. 
 
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana jatkaa Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajana 
KHT Tuija Siuko ja että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkei-
siin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua 
vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen hank-
kimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa yhdessä tai useam-
massa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen 
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yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2023 saakka, ja ne kumoavat hallituk-
selle aikaisemmin annetut valtuutukset. 
 
 
Osake ja kaupankäynti osakkeilla 
 
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 30.6.2022 Netum Group Oyj:n 
osakepääoma koostui 11 535 000 (11 535 000) osakkeesta, ja yhtiön hallussa oli 31 000 (31 000) yhtiön 
omaa osaketta, mikä vastasi noin 0,27 (0,27) %:a kaikista osakkeista. 
 
Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth 
Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 4,60 euroa ja alin 
kurssi 3,84 euroa. Osakkeen painotettu keskihinta katsauskaudella oli 4,17 euroa. Päätöskurssi 
30.6.2022 oli 4,04 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 46,5 miljoo-
naa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Osakkeenomistajat 
 
30.6.2022 Netum Group Oyj:lla oli 3 583 (4 579) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 
24 862 (19 489), ja niiden osuus osakekannasta oli 0,2 (0,2) %. Kesäkuun 2022 lopussa yhtiön hallituk-
sen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 4 825 741 osaketta eli 41,8 
% osakekannasta. Listaus yhtiön suurimmista osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkosi-
vuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/osakkeenomistajat/. 
 
 
Toimintaympäristö 
 
Suomen IT-palvelumarkkinalla kysyntä on vuonna 2022 jatkunut vahvana. Markkina voidaan jakaa 
uusien digitaalisten palveluiden markkinaan ja perinteiseen IT-palvelumarkkinaan. Uusien digitaalis-
ten palveluiden markkina on käytännössä syntynyt viimeisen noin kymmenen vuoden aikana, ja se 
kasvaa selvästi perinteistä IT-palvelumarkkinaa nopeammin. Netum toimii Legacy to Digi® -konsep-
tinsa kautta näiden kahden markkinan välissä hyötyen muutoksesta. Ukrainan sodasta seuraava 
maailmanpoliittinen ja taloudellinen epävarmuus lisäävät erityisesti kyberturvapalveluiden kysyn-
tää. 
 
Netum toimii IT-palvelumarkkinalla sekä yksityisellä että julkisella puolella ja kykenee ketterästi tar-
joamaan suurenkin IT-talon palvelut. Yhtiön kilpailijakenttä on siksi varsin laaja, ja sen kilpailijoihin 
kuuluu sekä uusiin digitaalisiin palveluihin keskittyviä yhtiöitä, integraattoreita, tietoturvallisuuskon-
sultteja että IT-generalisteja. 
 
 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 
 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Kriisin pitkittymisellä voi 
olla voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen ja sitä kautta myös negatiivisia vaikutuksia palve-
luidemme kysyntään ja yleiseen kustannustasoon. 
 
Koronaviruspandemia voi aiheuttaa mahdollisia riskejä sekä palvelujen kysyntään että yhtiön henki-
löstöön. 
 
Netum Group Oyj:n keskeisiä riskejä ovat omistaja-arvon näkökulmasta mm. tytäryhtiöiden liiketoi-
mintojen kehitykseen ja kannattavuuteen liittyvät riskit, ulkoisen rahoituksen saatavuuteen liittyvät 
riskit sekä lainsäädännölliset riskit. Myös avainhenkilöriski ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit, yh-
tiön liiketoiminta huomioiden, ovat jatkuvan seurannan kohteena. Tietoturvallisen toiminnan 
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varmistamiseksi ja tietoturvariskien hallitsemiseksi yhtiössä on käytössä ISO 27001-standardin mu-
kainen Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (TTHJ), jonka auditoi riippumaton auktorisoitu taho 
vuosittain.  
 
Vahinkoriskejä vastaan yhtiö on suojautunut arvioimalla riskienhallinnan kannalta liikeomaisuut-
taan, prosessejaan ja yhtiön palveluiden toimittamisesta syntyviä vastuita. Vakuutuksilla on pyritty 
kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. 
Ulkoisen rahoituksen riskejä suojataan korkosuojauksella. 
 
Vireillä ei ole oikeudenkäyntejä, eikä yhtiön toimintaan liity muitakaan hallituksen tiedossa olevia 
juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat oleellisesti yrityksen toiminnan tulokseen. 
 
 
Strategia 
 
Strategiamme tukee tavoitettamme olla alamme luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vastuul-
lisessa digimuutoksessa. Haemme kasvua panostamalla edelleen ydinosaamisalueisiimme, brän-
dimme vahvistamiseen sekä työyhteisöömme. Lisäkasvua haemme erityisesti yritysasiakkaista, pal-
velutarjoomamme laajentamisesta ja monistettavista palveluista esimerkiksi kyberturvallisuuteen 
liittyen. Laajennamme toimintaamme alueellisesti Suomessa. Kansainvälistymisemme keihäänkär-
kinä toimivat SaaS-tuotteemme, ja tutkimme mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaamme myös 
Pohjoismaihin ja Baltiaan. 
 
 
Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 

 
Netumin hallitus on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: 
 

• Kasvu: Netumin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 men-
nessä. 

• Kannattavuus: Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa vuosittain 
vähintään 14 prosentin liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 

• Osinkopolitiikka: Netum pyrkii maksamaan osinkona vuosittain vähintään 40 prosenttia lii-
kevoitosta ennen liikearvon poistoja (EBITA)  

 
 
Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen 
 
Heinäkuussa 2022 Netum solmi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa testauksen 
puitesopimuksen tietoturvatestauksen osa-alueella.  

 
Elokuussa 2022 yhtiö avasi uuden Hämeenlinnan toimipisteen. 
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Taulukko-osa 
 
 
Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet 
 
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti. Puolivuosi-
katsaus on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/raportit-
ja-esitykset/. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Yksittäisten lukujen yhteenlaskettu 
summa saattaa pyöristyksen vuoksi poiketa esitetystä summaluvusta. Tämän puolivuosikatsauksen 
sisältämät tilinpäätösluvut 2021 on tilintarkastettu.  
 
Yhtiö esittää yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudel-
lista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset 
tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa yhtiön johdolle, sijoittajille sekä muille tahoille.  
 
Yhtiön käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat EBITDA, EBITA, vertailukelpoinen EBITA, katsaus-
kauden tulos ilman liikearvon poistoja ja vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja. Vaihtoeh-
toisten tunnuslukujen laskenta on esitetty osiossa Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys. Tun-
nuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty osiossa Tunnuslukujen 
laskentaperiaatteet.  
 
Konsernin tuloslaskelma 
 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 Muutos, % 1–12/2021 

Liikevaihto 15 426 10 436 47,8 % 22 401 

  Liiketoiminnan muut tuotot 49 243 -79,7 % 318 

  Materiaalit ja palvelut -2 774 -1 880 47,5 % -3 925 

  Henkilöstökulut -8 839 -5 727 54,4 % -12 587 

  Poistot ja arvonalentumiset -1 005 -642 56,5 % -1 486 

  Liiketoiminnan muut kulut -1 989 -1 179 68,7 % -2 812 

Liikevoitto/-tappio 869 1 251 -30,5 % 1 909 

  Rahoitustuotot ja -kulut netto -46 -928 -95,1 % -965 

Voitto/tappio ennen veroja 823 323 154,8 % 945 

  Tuloverot -331 -237 39,3 % -415 

Katsauskauden voitto/tappio 493 86 475,0 % 529 
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Konsernitase 
 

1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 

Vastaavaa     
      
Pysyvät vastaavat     

Aineettomat hyödykkeet    

  Kehittämismenot 562 354 442 

  Aineettomat oikeudet 25 30 28 

  Liikearvo 418 508 463 

  Konserniliikearvo 11 179 6 071 11 996 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 12 185 6 963 12 929 

Aineelliset hyödykkeet    

  Koneet ja kalusto 136 130 140 

  Muut aineelliset hyödykkeet 118 176 147 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 254 306 287 

Pysyvät vastaavat yhteensä 12 439 7 269 13 216 

    

Vaihtuvat vastaavat    

Saamiset    

  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 49 18 6 

  Lyhytaikaiset saamiset     

    Myyntisaamiset 3 970 2 852 3 950 

    Lainasaamiset 3 4 3 

    Muut saamiset 30 85 24 

    Siirtosaamiset 922 617 807 

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 926 3 558 4 784 

Saamiset yhteensä 4 974 3 576 4 791 

  Rahoitusarvopaperit 1 316 7 934 1 330 

  Rahat ja pankkisaamiset 1 393 1 140 941 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 7 683 12 650 7 062 

Vastaavaa yhteensä 20 122 19 919 20 277 
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1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 

Vastattavaa     
      
Oma pääoma     

  Osakepääoma 80 80 80 

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 430 11 430 11 430 

  Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -489 816 247 

  Tilikauden voitto (-tappio) 493 86 529 

Oma pääoma yhteensä 11 513 12 412 12 286 

    

Pakolliset varaukset - 14 - 

    

Vieras pääoma    

Pitkäaikainen vieras pääoma    

  Lainat rahoituslaitoksilta 2 548 3 185 2 548 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 548 3 185 2 548 

Lyhytaikainen vieras pääoma    

  Lainat rahoituslaitoksilta 319 470 637 

  Ostovelat 793 1 000 585 

  Muut velat 2 084 988 1 657 

  Siirtovelat 2 865 1 851 2 564 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 060 4 308 5 443 

Vieras pääoma yhteensä 8 608 7 494 7 991 

Vastattavaa yhteensä 20 122 19 919 20 277 
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Konsernin rahoituslaskelma 
 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
    Voitto (+) / tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 823 323 945 
    Oikaisut (+/-)  

 
 

  
      Suunnitelman mukaiset poistot 1 005 642 1 486 
      Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -14  -25 
      Rahoitustuotot ja -kulut 46 928 965 
    Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 860 1 893 3 370  

   

   Käyttöpääoman muutos    
      Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) /vähennys (+) -3 -432 -627 
      Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) 920 876 0 
   Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 777 2 336 2 744  

   

   Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -34 -965 -1 005 
   Saadut korot liiketoiminnasta 1 0 9 
   Maksetut välittömät verot  -452 -172 -536 
Liiketoiminnan rahavirta 2 292 1 199 1 212  

   

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    

   Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) -228 -279 -466 
   Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin (–) - - -5 602 
Investointien rahavirta -228 -279 -6 068  

   
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
   Maksullinen oman pääoman lisäys - 8 000 8 000 
   Pitkäaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -42 - 12 
   Lyhytaikaisten lainojen nostot - 151 - 
   Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (–) -319 -594 -912 
   Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) -1 265 -753 -1 322 
Rahoituksen rahavirta -1 626 6 804 5 777  

   
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–) 438 7 724 921 
    

Rahavarat tilikauden alussa 2 271 1 350 1 350 
Rahavarat tilikauden lopussa 2 709 9 074 2 271 
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma  
 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 

Sidottu oma pääoma     
  Osakepääoma tilikauden alussa 80 3 3 

  Osakepääoman korotus - 78 78 

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 80 80 

Vapaa oma pääoma    

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
  tilikauden alussa 11 430 3 508 3 508 

  Osakepääoman korotus - -78 -78 

  Osakeanti - 8 000 8 000 

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
  tilikauden lopussa 11 430 11 430 11 430 

  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
  tilikauden alussa 776 1 569 1 569 

  Osingonjako -1 265 -753 -1 322 

  Omien osakkeiden hankkiminen - - - 

  Omien osakkeiden myynti - - - 

  Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa -489 816 247 

  Tilikauden voitto 493 86 529 

Vapaa oma pääoma yhteensä 11 433 12 332 12 206 

Oma pääoma yhteensä 11 513 12 412 12 286 
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Konsernin vastuut 
 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 

Toimitilojen vuokravastuut     

  Toimitilojen vuokravastuut 753 191 285 

Yhteensä 753 191 285 

Leasingvastuut    

  Seuraavan tilikauden aikana erääntyvät   143 

  Myöhemmin erääntyvät   203 

Yhteensä 562 168 346 

Yrityskortit    

  Käytössä oleva määrä   5 

  Nostamatta   28 

Yhteensä 21 7 33 

    

Yhteensä 1 335 366 663 

    

Luotollisen tilin limiitti    

  Limiitti, ei käytössä 300 300 300 

Yhteensä 300 300 300 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys  
 
EBITA ja EBITDA 
 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 

  Liikevoitto (-tappio) 869 1 251 1 909 

  Konserniliikearvon poistot 817 489 1 141 

  Liikearvon poistot 45 45 89 

EBITA 1 731 1 784 3 140 

  Suunnitelman mukaiset poistot 143 109 255 

EBITDA 1 874 1 893 3 395 
 
Vertailukelpoinen EBITA 
 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 

  EBITA 1 731 1 784 3 140 
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
  liikevoitossa yhteensä 32 -174 -11 

Vertailukelpoinen EBITA 1 763 1 610 3 129 

 
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 
 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 

  Katsauskauden tulos 493 86 529 

  Konserniliikearvon poistot 817 489 1 141 

  Liikearvon poistot 45 45 89 

Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 355 619 1 760 

 
Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja 
 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 

  Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 355 619 1 760 

  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    

  Listautumisantiin liittyvät rahoituskulut - 875 875 

  Laitteiden myyntituotot/takaisinvuokraus 6 -174 -104 

  Imagokampanja 27 - - 

  Yritysoston transaktiokulut   93 

  Verovaikutus -7 -140 -173 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 26 561 691 

Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja 1 381 1 180 2 451 
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Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 
 

EBITDA  = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon 
poistot + suunnitelman mukaiset poistot 

EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon  
poistot 

Vertailukelpoinen EBITA 
= Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon  
poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
liikevoitossa 

Tilikauden tulos ilman liikearvon poistoja = Tilikauden tulos + konserniliikearvon poistot + liike- 
arvon poistot 

Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon 
poistoja 

= Tilikauden tulos + konserniliikearvon poistot + liike- 
arvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Osakekohtainen tulos 
= Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden luku- 
määrä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun  
keskiarvo) 

Osakekohtainen tulos ilman liikearvon 
poistoja 

= Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja /  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keski- 
määrin (kauden alun ja lopun keskiarvo) 

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 
ilman liikearvon poistoja 

= Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja /  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keski- 
määrin (kauden alun ja lopun keskiarvo) 

Omavaraisuusaste 
= (Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina + 
lyhytaikainen pääomalaina) / Oma pääoma ja velat  
yhteensä  

Oman pääoman tuotto = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin  
(kauden alun ja lopun keskiarvo) 
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