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Netum Group Oyj:n tilinpäätöstiedote  
1.1.–31.12.2022  
 
 
Liikevaihto kasvoi 30 % haastavassa toimintaympäristössä 
  
Konsernin tammi–joulukuun 2022 liikevaihto kasvoi 30,1 % vertailukaudesta. Orgaanisen kasvun 
osuus oli 21,8 %. 1.10.2021 tapahtuneesta Cerion Solutions Oy:n ostosta johtunut epäorgaaninen 
kasvu oli 8,3 %. EBITA oli 2,5 (3,1) miljoonaa euroa eli 8,5 (14,0) % liikevaihdosta.  
 
Ellei toisin mainita, sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen ja ovat samaa yksikköä kuin kat-
sauskauden luvut. Tämän tilinpäätöstiedotteen sisältämät 2022 luvut ovat tilintarkastamattomat. 
 
Heinä–joulukuu 2022 lyhyesti  
 

• 29.12.2022 Netum Group Oyj ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se ostaa 100 %  
Studyo Oy:sta 

• Liikevaihto kasvoi 14,7 % vertailukaudesta ja oli 13,7 (12,0) miljoonaa euroa  
• Käyttökate (EBITDA) oli 0,9 (1,5) miljoonaa euroa eli 6,9 (12,8) % liikevaihdosta  
• EBITA oli 0,8 (1,4) miljoonaa euroa eli 5,5 (11,6) % liikevaihdosta 
• Vertailukelpoinen EBITA oli 0,8 (1,5) miljoonaa euroa eli 5,8 (12,4) % liikevaihdosta 
• Liikevoitto oli -0,1 (0,7) miljoonaa euroa eli -0,8 (5,8) % liikevaihdosta 
• Katsauskauden tulos oli -0,3 (0,4) miljoonaa euroa eli -2,2 (3,7) % liikevaihdosta, ja vertailu-

kelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,6 (1,2) miljoonaa euroa eli 4,3 (10,2) % liike-
vaihdosta 

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,05 (0,11) euroa 
 
 

Tammi–joulukuu 2022 lyhyesti  
 

• Liikevaihto kasvoi 30,1 % vertailukaudesta ja oli 29,1 (22,4) miljoonaa euroa  
• Käyttökate (EBITDA) oli 2,8 (3,4) miljoonaa euroa eli 9,7 (15,2) % liikevaihdosta 
• EBITA oli 2,5 (3,1) miljoonaa euroa eli 8,5 (14,0) % liikevaihdosta 
• Vertailukelpoinen EBITA oli 2,6 (3,1) miljoonaa euroa eli 8,8 (14,0) % liikevaihdosta 
• Liikevoitto oli 0,8 (1,9) miljoonaa euroa eli 2,6 (8,5) % liikevaihdosta 
• Katsauskauden tulos oli 0,2 (0,5) miljoonaa euroa eli 0,6 (2,4) % liikevaihdosta, ja vertailukel-

poinen tulos ilman liikearvon poistoja oli 2,0 (2,5) miljoonaa euroa eli 6,8 (10,9) % liikevaih-
dosta 

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,17 (0,24) euroa 
• Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 276 (217), kasvu vertailukaudesta oli 27,2 % 
• Netum Group Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 jaetaan 

osinkoa 0,11 euroa osaketta kohti 
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Konsernin avainluvut 
 

Tuhatta euroa ellei  
toisin mainita 7–12/2022 7–12/2021 Muutos 1–12/2022 1–12/2021 Muutos 

Liikevaihto 13 719 11 965 14,7 % 29 146 22 401 30,1 % 
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 14,7 % 33,4 %  30,1 % 27,7 %  
Orgaaninen kasvu, prosenttia 3,8 % 18,6 %  21,8 % 20,1 %  
Käyttökate (EBITDA) 943 1 535 -38,6 % 2 817 3 395 -17,0 % 
EBITDA, % liikevaihdosta 6,9 % 12,8 %  9,7 % 15,2 %  
Liikevoitto ennen liikearvon  
poistoja (EBITA)  754 1 389 -45,7 % 2 485 3 140 -20,9 % 

EBITA, % liikevaihdosta 5,5 % 11,6 %  8,5 % 14,0 %  
Vertailukelpoinen EBITA1) 798 1 482 -48,6 % 2 561 3 129 -18,2 % 
Vertailukelpoinen EBITA,  
% liikevaihdosta 5,8 % 12,4 %  8,8 % 14,0 %  

Liikevoitto (-tappio) -108 692 -115,6 % 761 1 909 -60,1 % 
Liikevoitto (-tappio),  
% liikevaihdosta -0,8 % 5,8 %  2,6 % 8,5 %  

Katsauskauden tulos -308 444 -169,4 % 185 529 -65,1 % 
Katsauskauden tulos ilman  
liikearvon poistoja 554 1 141 -51,4 % 1 909 1 760 8,5 % 

Vertailukelpoinen tulos ilman  
liikearvon poistoja1) 589 1 216 -51,6 % 1 969 2 451 -19,7 % 

Osakekohtainen tulos, EUR -0,03 0,04 -161,3 % 0,02 0,05 -69,2 % 
Osakekohtainen tulos ilman  
liikearvon poistoja, EUR 0,05 0,11 -57,1 % 0,16 0,17 -4,2 % 

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

0,05 0,12 -57,2 % 0,17 0,24 -29,1 % 

Henkilöstön lukumäärä  
kauden lopussa    276 217 27,2 % 

Omavaraisuusaste, %    59,6 % 60,6 % -1,7 % 
Oman pääoman tuotto, %    1,5 % 6,1 % -74,9 % 

 

1) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukossa Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja. 
 
Näkymät vuodelle 2023 
 
Netum arvioi liikevaihdon kasvavan vähintään 20 % edellisvuodesta ja EBITAn olevan vähintään 10 % 
liikevaihdosta tilikaudella 2023. 
 
Kokonaisuudessaan IT-palvelumarkkinan näkymät vuodelle 2023 ovat positiiviset, ja erityisesti di-
gipalveluiden kehityksen ja data- ja analytiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysyn-
nän arvioidaan jatkuvan hyvänä.  
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Toimitusjohtajan katsaus

”Vaikka vuosi 2022 oli yllättävän haastava, pääsimme ohjeistuk-
semme mukaiseen liikevaihdon kasvutavoitteeseemme. Kasvu-
amme tuki IT-palvelumarkkinan hyvänä jatkunut kysyntä. Erityisesti 
julkishallinnon asiakkaat olivat aktiivisia, eikä geopoliittisella tai ta-
louskehityksellä ollut oleellista vaikutusta julkisen sektorin IT-
hankkeisiin. Kasvu on osoitus siitä, että asiakkaamme luottavat 
meihin, ja se näkyy myös asiakastyytyväisyysmittausten tuloksissa. 
Liikevaihtomme kasvoi 30 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 29,1 
miljoonaa euroa. 
 
Liikevaihto kasvoi ennen kaikkea nykyisten asiakkaidemme pitkien 
puitesopimusten ansiosta, mutta solmimme vuoden aikana myös 
uusia merkittäviä sopimuksia muun muassa sote-alalla toimivien 
Kuntien Tiera Oy:n, Istekki Oy:n, 2M IT Oy:n ja LapIT Oy:n kanssa. Al-
lekirjoitimme myös sopimukset jatkuvasta palvelusta KEHA-keskuk-
sen kanssa ja Peppi-opintohallinnon järjestelmän kehityspalve-
luista Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi saimme 
useita pienempiä uusia sopimuksia kunnilta, koulutussektorilta ja 

yrityksiltä. Uusia tärkeitä asiakkuuksia meille olivat Kela, Lahden kaupunki, Oulun Yliopisto, Jukkatalo 
Oy. Yritysasiakkaiden osalta olemme erityisen iloisia hyväksymisestämme Colliersin integraatiopal-
veluiden toimittajaksi koko EMEA-alueelle. 
 
Jatkoimme vuonna 2022 investoimista tavoitteidemme mukaiseen kasvuun ja panostimme erityisesti 
rekrytointiin ja tunnettuuden kasvattamiseen. Laskutusasteisiimme toivat haasteita etupainotteiset 
rekrytoinnit, sisäiset kehityshankkeet ja koronan aiheuttamat henkilöstön sairauspoissaolot. Kannat-
tavuutemme laskuun vuonna 2022 vaikuttivat tuotekehityskustannukset ja yleinen kustannusten 
nousu sekä alkuvuoden tavanomaista suurempi alihankintavolyymi. EBITA oli 8,5 prosenttia liike-
vaihdosta. 
 
Vahvistaaksemme kykyämme saavuttaa strategiamme mukaiset keskipitkän aikavälin kannattavan 
kasvun tavoitteet selkeytimme ja yksinkertaistimme konsernin organisaatiorakennetta sulauttamalla 
kaikki yritysostoin hankitut yhtiöt Netum Oy:öön yhteisen brändin alle. Lisäksi palvelemme asiakkai-
tamme jatkossa toimialakohtaisin tiimein. Muutoksilla tavoittelemme asiakaspalvelun ja asiakkuuk-
sien hallinnan tehostamista sekä entistäkin parempaa työviihtyvyyttä.  
 
Henkilöstömäärämme kasvoi vuoden aikana 59:llä, ja vuoden lopussa meitä oli jo 276. Avasimme uu-
det toimipisteet Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa ja muutimme Helsingissä uusiin toimitiloihin Kam-
pin Huippuun. Tammikuussa 2023 toteutuneen Studyo Oy:n yritysoston myötä toimintamme laajeni 
myös Kuopion talousalueelle, ja vahvistimme koulutussektorin tuote- ja palvelutarjontaamme enti-
sestään.  
 
Tavoitteenamme on olla alamme halutuin työyhteisö, ja tässä olemme hyvällä tiellä. Henkilöstön 
lähtövaihtuvuusprosenttimme oli vuonna 2022 edelleen alhainen, 8 prosenttia. Keskityimme vuoden 
aikana erityisesti työviihtyvyyteen, ja saimmekin keväällä 2022 Great Place to Work -tunnustuksen. 
 
Syyskuussa järjestämäämme henkilöstöantiin osallistui 145 henkilöstön jäsentä, mikä myös on osoi-
tus siitä, että henkilöstömme on sitoutunut Netumiin ja sen tavoitteisiin. Uuteen kannustinkokonai-
suuteen sisältyy myös laajennetun johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmä, joka sitouttaa ja ohjaa 
johtoa kasvustrategiamme toteuttamiseen. 
 
Vastuullisuusohjelmamme on ollut toiminnassa vuodesta 2021. Saimme vuoden aikana Green Office 
-sertifikaatin myös toiselle Tampereen toimipisteellemme ja jatkamme muiden toimistojen sertifi-
ointia edelleen. Tavoitteenamme on lisätä henkilöstön diversiteettiä. Ikähaitarimme on jo laaja, ja 
vuonna 2022 naisten osuus henkilöstössämme kasvoi 18 prosenttiin edellisvuoden 14:sta. 
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Työntekijöiden nettosuositteluindeksi eNPS oli 58, kun se edellisvuonna oli 46. Päivitämme parhail-
laan vastuullisuusohjelmaamme, joka on tarkoitus julkaista tämän vuoden ensimmäisen puoliskon 
aikana. 
 
Päivitimme keväällä 2022 strategiamme. Osana strategiaamme aiomme vahvistaa brändiämme, laa-
jentaa toimintaamme alueellisesti Suomessa ja jatkaa panostamista työyhteisöömme, ja tässä 
olemme vuonna 2022 onnistuneet hyvin. Vuonna 2022 noin viidennes liikevaihdostamme tuli yritys-
sektorilta. Strategian toteutuksessa keskitymme tänä vuonna erityisesti yritysasiakasliiketoiminnan 
ja kumppanuuksien kehittämiseen, mitä tukevat organisaatiorakenteeseemme tekemämme muutok-
set. 
 
Keväällä 2022 päivittämämme keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat ennallaan. Ta-
voittelemme edelleen 50 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä, kannattavaa kasvua 
sekä EBITAa vähintään 14 prosenttia liikevaihdosta. Kokonaisuudessaan IT-palvelumarkkinan näky-
mät vuodelle 2023 ovat positiiviset, ja erityisesti digipalveluiden kehityksen ja data- ja analytiikka-
palveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Arvioimme, 
että liikevaihtomme kasvaa vuonna 2023 vähintään 20 % edellisvuodesta. EBITAn arvioimme olevan 
vähintään 10 % liikevaihdosta.  
 
Lämpimät kiitokseni kuluneesta vuodesta sitoutuneelle henkilöstöllemme, kaikille yhteistyökumppa-
neillemme ja asiakkaillemme sekä sijoittajillemme.” 
 
Matti Mujunen 
Toimitusjohtaja 
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Olennaiset tapahtumat katsauskauden aikana 
 
Katsauskaudella Netum päivitti strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa vuoteen 2025 asti sekä sel-
keytti organisaatiorakennettaan vastatakseen entistäkin paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja tehos-
taakseen toimintaansa. Uusi rakenne tukee myös yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista. 
1.10.2022 alkaen Netumin liiketoiminta jakaantui palveluliiketoimintaan ja tuoteliiketoimintaan. 
Cerion Solutions Oy ja Netum Integrations Oy sulautuivat Netum Oy:öön 31.12.2022.  
 
Netum Group Oyj perusti konsernin johdolle suunnatun osakepalkkiojärjestelmän, jonka tavoitteena 
on yhdenmukaistaa johdon ja Netum Group Oyj:n osakkeenomistajien tavoitteet pitkäaikaisella osa-
keomistuksella, kasvattaa yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johto yhtiöön. Lisäksi yhtiö 
järjesti henkilöstöannin. 
 
Joulukuussa 2022 Netum Group Oyj järjesti maksuttoman suunnatun osakeannin yhtiölle itselleen. 
Osakeannilla varauduttiin Netum Group Oyj:n johdon osakepalkkiojärjestelmän ja henkilöstöannin 
lisäosakejärjestelmän tarpeisiin sekä osakkeiden käyttämiseen mahdollisissa yritysostoissa.  
 
29.12.2022 Netum Group Oyj ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se ostaa Studyo Oy:n koko 
osakekannan. Yrityskauppa toteutui 2.1.2023. 
 
Katsauskaudella yhtiö avasi uudet toimipisteet Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa ja muutti Helsingissä 
uusiin viihtyisiin toimitiloihin Kampin Huippuun. 
 
Merkittävimmät uudet tilaukset katsauskaudella olivat: 

• Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu, Peppi-opintohallinnon järjestelmän ylläpito- ja kehitys-
työhanke 

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

• IT-omaisuudenhallinnan Netum Dux-järjestelmän toimitus suurelle julkisen hallinnon lop-
puasiakkaalle 

• Istekki Oy, tutkimustoiminnan sähköinen asiointi- ja hallinnointijärjestelmä Pirkanmaan ja 
Pohjois-Savon hyvinvointialueille 

• 2M-IT Oy, BI- ja DW-asiantuntijapalvelut sote-sektorille 
• LapIT Oy, ICT-asiantuntijapalvelut Pohjois-Suomen alueen kunnille ja kuntayhtymille sekä 

sote-sektorille 
• KEHA-keskus, toimeksiantosopimus jatkuvan palvelun ylläpito- ja tukitehtävistä työ- ja elin-

keinopalvelujen digitalisaatio -hanke TE-Digille  
 

Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2022  
 
 
Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 
 
Heinä–joulukuu 2022 
 
Heinä–joulukuun liikevaihto kasvoi 14,7 % vertailukaudesta ja oli 13,7 (12,0) miljoonaa euroa. Orgaa-
nisesti liikevaihto kasvoi 3,8 %. 
 
Käyttökate (EBITDA) oli 0,9 (1,5) miljoonaa euroa eli 6,9 (12,8) % liikevaihdosta, ja liikevoitto ennen 
liikearvon poistoja (EBITA) oli 0,8 (1,4) miljoonaa euroa eli 5,5 (11,6) % liikevaihdosta. Vertailukelpoi-
nen EBITA oli 0,8 (1,5) miljoonaa euroa eli 5,8 (12,4) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli -0,1 (0,7) miljoo-
naa euroa eli -0,8 (5,8) % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli -308 (444) tuhatta euroa eli -2,2 
(3,7) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,6 (1,2) miljoonaa euroa 
eli 4,3 (10,2) % liikevaihdosta. 
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Tammi–joulukuu 2022 
 
Koko vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 30,1 % vertailukaudesta ja oli 29,1 (22,4) miljoonaa euroa. Orgaa-
nisesti liikevaihto kasvoi 21,8 %. 
 
Käyttökate (EBITDA) oli 2,8 (3,4) miljoonaa euroa eli 9,7 (15,2) % liikevaihdosta, ja liikevoitto ennen lii-
kearvon poistoja (EBITA) oli 2,5 (3,1) miljoonaa euroa eli 8,5 (14,0) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen 
EBITA oli 2,6 (3,1) miljoonaa euroa eli 8,8 (13,7) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 0,8 (1,9) miljoonaa eu-
roa eli 2,6 (8,5) % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 0,2 (0,5) miljoonaa euroa eli 0,6 (2,4) % lii-
kevaihdosta. Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja oli 2,0 (2,5) miljoonaa euroa eli 6,8 
(10,9) % liikevaihdosta, ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,17 
(0,24) euroa. 
 
 
Tase, rahoitus ja rahavirta 
 
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 20,0 (20,3) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 
katsauskauden päättyessä 11,9 (12,3) miljoonaa euroa. 
 
Vieras pääoma oli kauden lopussa 8,1 (8,0) miljoonaa euroa.  
 
Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 1,9 (2,5) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset korolliset velat 
olivat 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Korolliset velat koostuivat pankkilainoista. 
 
Vuoden 2022 lopussa yhtiön taloudellinen tilanne oli hyvä. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 
59,6 (60,6) %. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 3,6 (2,3) miljoonaa euroa, josta ra-
hat ja pankkisaamiset olivat 3,6 (0,9) miljoonaa euroa ja rahoitusarvopaperit 0,1 (1,3) miljoonaa eu-
roa. 
 
Tammi–joulukuussa 2022 liiketoiminnan rahavirta oli 3,1 (1,2) miljoonaa euroa ja investointien raha-
virta -0,4 (-6,1) miljoonaa euroa. Investointien rahavirran muutoksen syy oli Cerion Solutions Oy:n 
osto 2021. 
 
Rahoituksen rahavirta oli -1,3 (5,8) miljoonaa euroa, ja se sisälsi muun muassa maksullisia oman 
pääoman lisäyksiä 0,7 (8,0) miljoonaa euroa, lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,6 (-0,9) mil-
joonaa euroa sekä maksetut osingot -1,3 (-1.3) miljoonaa euroa.  
 
 
Investoinnit 
 
Konsernin taseeseen tilikaudella kirjatut investoinnit 0,5 (0,5) miljoonaa euroa, ja ne liittyivät Netum 
Dux- ja Truugo-ohjelmistojen jatkokehitykseen.  
 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta 
 
Vuonna 2022 aktivoidut tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,5 (0,3) miljoonaa euroa eli 1,6 (1,4) % liike-
vaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kohteena oli Netum Dux- ja Truugo-ohjelmistojen jatkoke-
hitys.  
 
 
Yritysostot 
 
29.12.2022 Netum Group Oyj ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se ostaa Studyo Oy:n koko 
osakekannan. Yrityskauppa toteutui 2.1.2023. 



 

Netum Group Oyj         |       Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022  
 

8 

 

Konsernirakenne 
 
Katsauskauden lopussa Netum-konserniin kuuluivat emoyhtiö Netum Group Oyj ja sen tytäryhtiöt 
Netum Oy ja Netum Service Channel Oy. Katsauskauden jälkeen, 2.1.2023 alkaen, Netum-konsernin 
ovat muodostaneet emoyhtiö Netum Group Oyj ja sen 100-prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt 
Netum Oy, Netum Service Channel Oy sekä Studyo Oy. 
 
 
Muutokset johdossa 
 
1.10.2022 alkaen Netumin liiketoiminta on jaettu palveluliiketoimintaan ja tuoteliiketoimintaan. 
Netum Group Oyj:n johtoryhmän jäsenet ovat 1.10.2022 alkaen:  

• Matti Mujunen, toimitusjohtaja;  
• Altti Raali, johtaja, palveluliiketoiminta ja toimitusjohtaja, Netum Oy;  
• Pekka Levänen, johtaja, talousohjaus;  
• Liina Kangas, johtaja, HR ja markkinointi;  
• Jussi Vasama, johtaja, myynti;  
• Juha-Pekka Leskinen, johtaja, kumppanuudet,  
• Kimmo Koivisto, johtaja, IT ja turvallisuus.  

 
Katsauskauden jälkeen Studyo Oy:n toimitusjohtaja Lauri Stigell nimitettiin Netum Group Oyj:n joh-
toryhmän jäseneksi 16.1.2023 alkaen. 
 
 
Henkilöstö ja johto 
 
31.12.2022 konsernin palveluksessa oli 276 (217) henkilöä. Henkilöstömäärän kasvu johtui aktiivisesta 
rekrytoinnista. Henkilöstökulut 1.1.–31.12.2022 olivat 18,0 (12,6) miljoonaa euroa. 
 
Konsernin johtoryhmään kuuluivat katsauskauden päättyessä Matti Mujunen, Altti Raali, Pekka Levä-
nen, Liina Kangas, Jussi Vasama, Juha-Pekka Leskinen ja Kimmo Koivisto. 
 
 
Vastuullisuus 
 
Netumin vuonna 2021 käynnistämä vastuullisuusohjelma painottaa sosiaalista vastuullisuutta ja mo-
nimuotoisuutta. Työhyvinvoinnin käsite on yhteiskunnassa laajentunut, ja työn merkityksellisyys on 
yhä tärkeämpää henkilöstölle. Toimiessaan yhteiskunnallisesti merkittävissä hankkeissa Netum 
omalta osaltaan lisää palveluiden tehokkuutta, saavutettavuutta ja turvallisuutta.  
 
Olennainen osa Netumin vastuullisuustyötä on sidosryhmävuorovaikutus, jonka tavoitteena on 
saada tietoa eri sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Yhtiö arvioi sidosryhmävuorovaikutustaan 
muun muassa henkilöstövoimavarakyselyillä ja asiakaskokemusmittauksilla sekä muilla jatkuvilla ja 
säännöllisesti järjestettävillä kartoituksilla.  
 
Netum arvioi vuorovaikutustaan henkilöstön kanssa vuosittain järjestettävällä voimavarakyselyllä, 
jossa mitataan työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Mittaustulokset ovat parantuneet ensimmäi-
sestä vuonna 2017 järjestetystä kyselystä lähtien, ja myös vuonna 2022 tulokset pysyivät korkealla 
tasolla. Työntekijöiden suositteluindeksi eNPS oli 58, kun se edellisvuonna oli 46. Netumin tavoit-
teena on lisätä henkilöstön diversiteettiä. Yhtiön henkilöstön ikähaitari on laaja, ja vuonna 2022 
naisten osuus henkilöstöstä kasvoi 18,1 prosenttiin edellisvuoden 14,3:sta. Vuonna 2022 Netum sai 
myös hyvälle työnantajalle myönnettävän Great Place to Work -sertifikaatin.  
 
Ympäristöarvot ovat Netumille tärkeitä, mikä näkyy vastuullisessa resurssien käytössä sekä kestä-
vinä, luontoa kuluttamattomina ja vähäpäästöisinä ratkaisuina, esimerkiksi vihreän sähkön 



 

Netum Group Oyj         |       Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022  
 

9 

 

käyttämisenä ja laitteiden huolellisena kierrättämisenä. Ne ovat tärkeitä tapoja vähentää yhtiön toi-
minnan ympäristökuormitusta. 
 
Sitoutumisesta kestäviin toimintatapoihin kertovat yhtiön sekä Tampereen Yliopistonkadun että Su-
meliuksenkadun toimipisteille saamat WWF:n Green Office -sertifikaatit, ja sertifiointityö jatkuu 
muissa toimipisteissä vuonna 2023. 
 
Netumin tietoon ei tullut yhtään väärinkäytösepäilyä vuoden 2022 aikana. Netumilla on käytössään 
Whistleblowing-kanava, jonka kautta voi anonyymisti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä. 
Netum päivittää parhaillaan vastuullisuusohjelmaansa, joka on tarkoitus julkaista vuoden 2023 en-
simmäisen puoliskon aikana.  
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2022 
 
29.3.2022 pidetty Netum Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi halli-
tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.  
 
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 kuukaudessa.  
 
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 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 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2023 saakka, ja ne kumoavat hallituk-
selle aikaisemmin annetut valtuutukset.  
 
 
Henkilöstöanti 2022 
 
Netum Group Oyj:n hallitus päätti 2.9.2022 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2022 antamaan valtuu-
tukseen perustuen järjestää henkilöstöannin, jossa tarjottiin konsernin henkilöstön merkittäviksi yh-
tiön uusia osakkeita. Hallitus hyväksyi 23.9.2022 henkilöstöannissa yhteensä 185 500 uuden osakkeen 
merkinnän. Osakkeiden merkintähinta oli yhteensä 677 075 euroa. Henkilöstöannissa merkityt osak-
keet vastasivat yhteensä noin 1,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Merkinnän teki yhteensä 
145 henkilöstön jäsentä. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 28.10.2022. Uusien osakkeiden 
kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 720 500 osa-
ketta. 
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Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät 
 
Netum Group Oyj:n hallitus päätti 23.9.2022 perustaa Netum Group Oyj:n johdolle suunnatun osake-
palkkiojärjestelmän, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa johdon ja Netum Group Oyj:n osakkeen-
omistajien tavoitteet pitkäaikaisella osakeomistuksella, kasvattaa yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä 
sekä sitouttaa johto yhtiöön.  
 
Osakepalkkiojärjestelmässä 2022–2026 on kolme ansaintajaksoa: tilikaudet 2022–2024, 2023–2025 ja 
2024–2026. Ansaintajaksolla 2022—2024 kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä mukaan lukien toi-
mitusjohtaja ja muut Netum Group Oyj:n sekä Netum Oy:n johtoryhmien jäsenet. 
 
 
Maksuton suunnattu osakeanti 2022 
 
Netum Group Oyj:n hallitus päätti 14.12.2022 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2022 antaman valtuu-
tuksen nojalla yhteensä 200 000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. 
Osakeannilla varaudutaan Netum Group Oyj:n johdon osakepalkkiojärjestelmän ja henkilöstöannin 
lisäosakejärjestelmän tarpeisiin sekä osakkeiden käyttämiseen mahdollisissa yritysostoissa. Uudet 
osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 3.1.2023. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen 
jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 920 500 osaketta, joista 231 000 osaketta oli yh-
tiön hallussa omina osakkeina. 
 
 
Osake ja kaupankäynti osakkeilla 
 
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 31.12.2022 Netum Group Oyj:n 
osakepääoma koostui 11 720 500 (11 535 000) rekisteröidystä osakkeesta, ja yhtiön hallussa oli 31 000 
(31 000) yhtiön omaa osaketta, mikä vastasi noin 0,26 (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 (4,85) euroa ja 
alin kurssi 3,55 (3,90) euroa. Osakkeen painotettu keskihinta katsauskaudella oli 4,04 (4,34) euroa. 
Päätöskurssi 30.12.2022 oli 3,75 (4,46) euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurs-
silla oli 43 835 625 (51 307 840) euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
 
Osakkeenomistajat 
 
31.12.2022 Netum Group Oyj:lla oli 3 532 (3 860) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita 
oli 22 007 (18 121), ja niiden osuus osakekannasta oli 0,19 (0,16) %. Vuoden 2022 lopussa yhtiön halli-
tuksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 4 842 041 (4 820 926) 
osaketta eli 41,31 (41,79) % osakekannasta. Listaus yhtiön suurimmista osakkeenomistajista on näh-
tävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/omistajat/.  
 
 
Toimintaympäristö 
 
Suomen IT-palvelumarkkinalla kysyntä jatkui vuonna 2022 vahvana. Markkina voidaan jakaa uusien 
digitaalisten palveluiden markkinaan ja perinteiseen IT-palvelumarkkinaan. Uusien digitaalisten pal-
veluiden markkina on käytännössä syntynyt viimeisen noin kymmenen vuoden aikana, ja se kasvaa 
selvästi perinteistä IT-palvelumarkkinaa nopeammin. Netum toimii Legacy to Digi® -konseptinsa 
kautta näiden kahden markkinan välissä hyötyen muutoksesta. Ukrainan sodasta seurannut maail-
manpoliittinen ja taloudellinen epävarmuus ovat lisänneet erityisesti kyberturvapalveluiden kysyn-
tää.  
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Netum toimii IT-palvelumarkkinalla sekä julkisella että yksityisellä puolella ja kykenee ketterästi tar-
joamaan asiakkailleen laajan valikoiman palveluita. Yhtiön kilpailijakenttä on siksi varsin laaja, ja 
sen kilpailijoihin kuuluu sekä uusiin digitaalisiin palveluihin keskittyviä yhtiöitä, integraattoreita, tie-
toturvallisuuskonsultteja että IT-generalisteja. 
 
 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 
 
Netum Group Oyj:n keskeiset toiminnalliset riskit liittyvät osaavan henkilökunnan saamiseen ja 
pitämiseen, kustannusten hallintaan, tarjouskilpailuissa ja projektitoimituksissa onnistumiseen sekä 
teknologian muutoksiin vastaamiseen. Myös tuotekehityksen onnistumiseen ja tietoturvallisuuteen 
liittyvät riskit, yhtiön liiketoiminta huomioiden, ovat jatkuvan seurannan kohteena. Tietoturvallisen 
toiminnan varmistamiseksi ja tietoturvariskien hallitsemiseksi yhtiössä on käytössä ISO 27001 -stan-
dardin mukainen Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (TTHJ), jonka periaatteita on ohjeistettu 
noudattamaan kaikissa konsernin yhtiöissä. 
 
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. 
 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Kriisin pitkittymisellä on 
ollut voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen ja yleiseen kustannustasoon. 
 
 
Strategia 
 
Netumin strategia tukee yhtiön tavoitetta olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vas-
tuullisessa digimuutoksessa. Yhtiö hakee kasvua panostamalla edelleen ydinosaamisalueisiinsa, 
brändinsä vahvistamiseen sekä työyhteisöönsä. Lisäkasvua haetaan erityisesti yritysasiakkaista, pal-
velutarjooman laajentamisesta ja monistettavista palveluista esimerkiksi kyberturvallisuuteen liit-
tyen. Yhtiö laajentaa toimintaansa alueellisesti Suomessa. Kansainvälistymisen keihäänkärkinä toi-
mivat yhtiön SaaS-tuotteet, ja yhtiö tutkii mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa myös Pohjois-
maihin 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)  

 
Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi 
 
Emoyhtiön tilikauden voitto on 2 121 728,20 euroa. Hallitus ehdottaa keskiviikkona 29.3.2023 kokoon-
tuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osin-
koa 0,11 euroa osakkeelta. 
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Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
 
Yrityskauppa Netum Group Oyj:n ja Studyo Oy:n osakkeenomistajien välillä toteutui 2.1.2023, ja  
Studyo Oy:sta tuli Netum Group Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. 
 
Studyo Oy:n toimitusjohtaja Lauri Stigell nimitettiin Netum Group Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 
16.1.2023. 
 
Netum Group Oyj:n hallitus päätti 20.1.2023 suunnatusta osakeannista, jossa Studyo Oy:n avainhenki-
löille luovutettiin yhtiön hallussa olevia osakkeita osana Studyo Oy:n yritysoston peruskauppahin-
taa. Osakkeiden luovutuksen jälkeen Netum Group Oyj:llä on hallussaan 156 216 omaa osaketta. 
Netum Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä säilyy ennallaan 11 920 500 osakkeessa. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2023 
 
Netum Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.3.2023 klo 10.00 alkaen Netum 
Group Oyj:n toimistolla osoitteessa Kansakoulunkatu 1B, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajat voivat 
osallistua kokoukseen myös etäyhteyden välityksellä. 
 
 
Taloudellinen raportointi vuonna 2023 
 
Netum Group Oyj julkistaa vuonna 2023 seuraavat taloudelliset tiedotteet: 
 

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 15.8.2023 
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Taulukko-osa 
 
 
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti. Netum Group 
Oyj:n vuosikertomus 1.1.–31.12.2022, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja 
tilitarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/si-
joittajille/raportit-ja-esitykset viimeistään 10.3.2023. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. 
Yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa pyöristyksen vuoksi poiketa esitetystä summa-
luvusta. Tämän tilinpäätöstiedotteen sisältämät 2022 luvut ovat tilintarkastamattomat.  
 
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 7–12/2022 7–12/2021 Muutos, % 1–12/2022 1–12/2021 Muutos, % 

Liikevaihto 13 719 11 965 14,7 % 29 146 22 401 30,1 % 

  Liiketoiminnan muut tuotot 23 75 -69,9 % 72 318 -77,4 % 

  Materiaalit ja palvelut -1 624 -2 045 -20,6 % -4 398 -3 925 12,0 % 

  Henkilöstökulut -9 159 -6 860 33,5 % -17 998 -12 587 43,0 % 

  Poistot ja arvonalentumiset -1 051 -844 24,5 % -2 055 -1 486 38,4 % 

  Liiketoiminnan muut kulut -2 017 -1 599 26,1 % -4 006 -2 812 42,5 % 

Liikevoitto/-tappio -108 692 -115,6 % 761 1 909 -60,1 % 

  Rahoitustuotot ja -kulut netto -84 -70 20,3 % -130 -965 -86,5 % 

Voitto/tappio ennen veroja -192 621 -130, 9 % 631 945 -33,2 % 

  Tuloverot -116 -178 -34,9 % -447 -415 7,5 % 

Katsauskauden voitto/tappio -308 444 -169,4 % 185 529 -65,1 % 
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Konsernitase 
 

1 000 euroa 31.12.2022 31.12.2021 

Vastaavaa    

     

Pysyvät vastaavat    

Aineettomat hyödykkeet   

  Kehittämismenot 668 442 

  Aineettomat oikeudet 23 28 

  Liikearvo 374 463 

  Konserniliikearvo 10 361 11 996 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 11 425 12 929 

Aineelliset hyödykkeet   

  Koneet ja kalusto 57 140 

  Muut aineelliset hyödykkeet 104 147 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 161 287 

Pysyvät vastaavat yhteensä 11 586 13 216 

   

Vaihtuvat vastaavat   

Saamiset   

  Pitkäaikaiset saamiset   

    Lainasaamiset 47  

    Muut saamiset 50 6 

  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 97 6 

  Lyhytaikaiset saamiset   

    Myyntisaamiset 3 723 3 950 

    Lainasaamiset  3 

    Muut saamiset 9 24 

    Siirtosaamiset 893 807 

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 625 4 784 

Saamiset yhteensä 4 722 4 791 

  Rahoitusarvopaperit 50 1 330 

  Rahat ja pankkisaamiset 3 593 941 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 365 7 062 

Vastaavaa yhteensä 19 952 20 277 
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1 000 euroa 31.12.2022 31.12.2021 

Vastattavaa     

      

Oma pääoma     

  Osakepääoma 80 80 

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 107 11 430 

  Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -489 247 

  Tilikauden voitto (-tappio) 185 529 

Oma pääoma yhteensä 11 883 12 286 

   

Pakolliset varaukset   

   

Vieras pääoma   

Pitkäaikainen vieras pääoma   

  Lainat rahoituslaitoksilta 1 911 2 548 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 911 2 548 

Lyhytaikainen vieras pääoma   

  Lainat rahoituslaitoksilta 637 637 

  Ostovelat 843 585 

  Muut velat 1 440 1 657 

  Siirtovelat 3 238 2 564 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 158 5 443 

Vieras pääoma yhteensä 8 069 7 991 

Vastattavaa yhteensä 19 952 20 277 
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Konsernin rahoituslaskelma 
 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
    Voitto (+) / tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 631 945 
    Oikaisut (+/-)   
      Suunnitelman mukaiset poistot 2 055 1 486 
      Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 11 -25 
      Rahoitustuotot ja -kulut 130 965 
    Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 827 3 370 
   

   Käyttöpääoman muutos   
      Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) /vähennys (+) 430 -627 
      Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) 793 0 
   Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 050 2 744 
   

   Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -146 -1 005 
   Saadut korot liiketoiminnasta 2 9 
   Maksetut välittömät verot  -792 -536 
Liiketoiminnan rahavirta 3 114 1 212 
   

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   

   Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) -501 -466 
   Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 76 0 
   Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin (–)  -5 602 
Investointien rahavirta -426 -6 068 
   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   

   Maksullinen oman pääoman lisäys 677 8 000 
   Pitkäaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -91 12 
   Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (–) -637 -912 
   Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) -1 265 -1 322 
Rahoituksen rahavirta -1 316 5 777 
   

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–) 1 372 921 
   

Rahavarat tilikauden alussa 2 271 1 350 
Rahavarat tilikauden lopussa 3 643 2 271 
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma  
 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 

Sidottu oma pääoma     
  Osakepääoma tilikauden alussa 80 3 

  Osakepääoman korotus  78 

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 80 

Vapaa oma pääoma   

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
  tilikauden alussa 11 430 3 508 

  Osakepääoman korotus  -78 

  Osakeanti 677 8 000 

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
  tilikauden lopussa 12 107 11 430 

  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
  tilikauden alussa 247 258 

  Osingonjako -1 265 -1 322 

  Omien osakkeiden hankkiminen   

  Omien osakkeiden myynti   

  Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa 529 1 311 

  Tilikauden tulos 185 529 

Vapaa oma pääoma yhteensä 11 803 12 206 

Oma pääoma yhteensä 11 883 12 286 
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Konsernin vastuut 
 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 

Toimitilojen vuokravastuut     
  Toimitilojen vuokravastuut 705 285 

Yhteensä 705 285 

Leasingvastuut   

  Seuraavan tilikauden aikana erääntyvät 811 143 

  Myöhemmin erääntyvät 1 027 203 

Yhteensä 1 838 346 

Yrityskortit   

  Käytössä oleva määrä 15 5 

  Nostamatta 20 28 

Yhteensä 35 33 

   

Yhteensä 2 578 663 

   

Luotollisen tilin limiitti   

  Limiitti, ei käytössä 600 300 

Yhteensä 600 300 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys  
 
EBITA ja EBITDA 
 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 

  Liikevoitto (-tappio) 761 1 909 

  Konserniliikearvon poistot 1 635 1 141 

  Liikearvon poistot 89 89 

EBITA 2 485 3 140 

  Suunnitelman mukaiset poistot 331 255 

EBITDA 2 817 3 395 
 
Vertailukelpoinen EBITA 
 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 

  EBITA 2 485 3 140 
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
  liikevoitossa yhteensä 76 -11 

Vertailukelpoinen EBITA 2 561 3 129 

 
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 
 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 

  Katsauskauden tulos 185 529 

  Konserniliikearvon poistot 1 635 1 141 

  Liikearvon poistot 89 89 

Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 909 1 760 

 
Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja 
 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 

  Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 909 1 760 

  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   

  Listautumisantiin liittyvät rahoituskulut  875 

  Laitteiden myyntituotot/takaisinvuokraus 49 -104 

  Imagokampanja 27  

  Yritysoston transaktiokulut  93 

  Verovaikutus -15 -173 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä  691 

Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja 1 969 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) 

Lähtövaihtuvuus, % 
= Katsauskauden aikana palveluksesta lähteneiden henki-
löiden määrä / Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 
* 100 
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