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SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.06.2018  
 
ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON LIIKEVAIHTO KASVOI LÄHES 25 %, TULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN 
 
Huhti–kesäkuu 2018: Liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2017, vuosineljännes hieman voitollinen. Liiketulos oli 
hieman negatiivinen. Neljänneksen lopun kassa oli vahva. 
 

• Liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa (4–6/2017: 3,7 miljoonaa euroa).  
• Liiketappio oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).  
• Katsauskauden tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). 
• Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,03 euroa). 

 
Tammi–kesäkuu 2017: Liikevaihto nousi 24,2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja tulos oli hieman positiivinen. Liiketoiminnan 
rahavirta oli hieman negatiivinen ja kauden lopun kassa pysyi vahvana. 
 

• Liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (1–6/2017: 6,8 miljoonaa euroa), kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 
24,2 %. 

• Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa).  
• Katsauskauden tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa). 
• Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,09 euroa). 

 
Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 89,0 % (30.6.2017: 85,6 %) ja likvidit varat olivat 11,7 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa 
euroa).  
 
 
KONSERNIN AVAINLUVUT       
       
milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 1–6/2018 1–6/2017 Muutos % 1–12/2017 

         
Liikevaihto 3,7 3,7 8,5 6,8 24,2 16,2 
Liikevoitto/-tappio -0,1 -0,7 0,0 -2,3 100,9 -1,7 
   % liikevaihdosta -2,5 -18,1 0,2 -34,3 100,7 -10,5 
Tulos ennen veroja 0,0 -0,9 0,0 -2,7 101,6 -2,2 
Tulos 0,0 -0,9 0,0 -2,7 100,3 -2,2 

             
Oman pääoman tuotto, %     0,1 -26,3 100,2 -21,2 
Sijoitetun pääoman tuotto, %     0,3 -26,2 101,3 -21,0 
Likvidit varat     11,7 11,6 0,7 13,5 
Nettovelkaantumisaste, %     -95,7 -96,1 0,4 -104,5 
Omavaraisuusaste, %     89,0 85,6 4,0 82,9 

             
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,03 -0,01 -0,09 87,2 -0,09 
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,32 0,32 0,32 0,32 -0,1 0,34 

 
  



 
 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Arvoisat asiakkaat, yhteistyökumppanit, kollegat ja osakkeenomistajat, 
 
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli samalla tasolla kuin vertailujaksolla, mutta paransimme tulostamme EUR 0,9 
miljoonalla, ja toinen vuosineljännes oli jo kolmas peräkkäinen voitollinen vuosineljänneksemme. Puolivuotiskaudella 
liikevaihtomme kasvoi noin 24 % edellisvuoteen verrattuna, ja olimme hieman voitollisia. Edellisen vuoden ensimmäiseen 
puoliskoon verrattuna paransimme tulostamme EUR 2,7 miljoonalla. 
 
Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli lievästi negatiivinen, mikä johtui mm. ylläpitosopimusten uusinta-
aikatauluista. Taseemme ja rahoitusasemamme ovat edelleen vahvoja ja mahdollistavat strategiamme toteuttamisen. 
 
Tuloksemme tai myyntimme kasvu eivät ole vielä pitkän tähtäimen tavoitetasollamme, mutta vuosineljänneksen selvä 
tulosparannus ilman myynnin kasvuakin osoittaa kykymme hallita liiketoimintaamme ja kustannusrakennettamme 
tehokkaasti. Ensimmäinen vuosipuolisko oli hyvä alku vuodelle, jonka aikana parannamme edelleen suorituskykyämme ja 
tuottavuuttamme. Toinen vuosipuolisko on myös liiketoiminnassamme tyypillisesti myynnillisesti vahvempi kuin 
ensimmäinen, joten aloitamme toisen vuosipuoliskon hyvissä asemissa. 
 
Saavutimme useita operatiivisia virstanpylväitä toisen vuosineljänneksen aikana: 

• Myyntisuppilomme arvo kasvoi selvästi 
• Teimme PrivX®-tuotteen ensimmäiset kaupat ja asiakastoimitukset 
• Avasimme verkkokauppamme suunnitellussa aikataulussa 
• Julkaisimme uudet versiot UKM®-, Tectia®- ja PrivX-tuotteista 
• Perustimme yhteisyrityksen valtio-omisteisen Suomen Erillisverkot Oy:n kanssa kaupallistamaan SSH:n 

palomuurituotteita 
• SSH NQX™ palomuuri-salainlaite sai viranomaishyväksynnän 
• Saimme ensimmäisen asiakastilauksen SSH NQX™ palomuuri-salainlaitteesta 

 
Toisen vuosineljänneksen aikana näimme selvää asiakaskysynnän kasvua mm. UKM-, CryptoAuditor, PrivX- ja NQX-tuotteiden 
osalta. Tämä johti vahvaan myyntisuppilomme arvon kasvuun: arvo kasvoi enemmän kuin kertaakaan viimeisen viiden 
vuoden aikana ja kasvu oli yli 50% suurempaa kuin keskimäärin viime vuosina. Tämän lisäksi verkkosivustojemme 
bruttokävijämäärä ja liiketoimintamme kannalta tärkeiden potentiaalisiksi tunnistettujen asiakkaiden kävijämäärä oli toisen 
vuosineljänneksen aikana suurempi kuin koskaan aiemmin. 
 
Kuten olemme aiemmin ilmoittaneet, PrivX-tuotteen vaikutuksen liikevaihtoomme vuonna 2018 arvioidaan olevan pieni. 
Asiakkaiden kiinnostus on kuitenkin vahvaa ja sekä testiversioiden latausten että asiakastoimitusten määrä kasvaa. PrivX-
myynnissä on kaksi uutta positiivista trendiä: yhä useammat suuret yritykset ovat kiinnostuneita tuotteesta ja PrivX-myynti 
on jo johtanut onnistuneeseen muidenkin tuotteidemme myymiseen samoille asiakkaille. Digitaalisen myynti- ja 
markkinointijalanjälkemme kasvua osoittaa myös se, että toisen vuosineljänneksen aikana teimme kauppoja uusille 
maantieteellisille alueille. 
 
Tuotekehityksemme tehokkuus pysyi hyvänä ja julkistimme uusia versioita UKM-, Tectia- ja PrivX-tuotteista toisen 
vuosineljänneksen aikana. Lisäsimme tarjoomaamme myös digitaalisten sertifikaattien hallintatyökalun huhtikuussa 
julkistetun AppViewX-yhteistyön myötä. 
 
Saimme ensimmäisen asiakastilauksen SSH NQX -palomuuri-salainlaitteesta toisen vuosineljänneksen aikana. Vaikutus 
liikevaihtoon on toistaiseksi vähäinen, mutta tuotteen onnistunut sertifiointi mahdollistaa tuotteen myymisen 
turvallisuuskriittisille asiakkaille. 
 
Kesäkuussa julkistamamme Kyberleijona-järjestely antaa meille lisäresursseja palomuuriteknologian kaupallistamiseksi sekä 
Suomessa että kansainvälisesti ja vahvistaa asemaamme kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisten tietoturvaratkaisuiden 
toimittajana. Sopimus astuu lopullisesti voimaan elokuussa 2018, kun tietyt tavanomaiset closing-toimenpiteet on tehty. 
Kommentoimme tämän liiketoiminnan kehittymistä tulevissa osavuosikatsauksissa ja vuosikertomuksissa. 
 
Myynti toisella vuosineljänneksellä oli kaikilla alueilla samalla tasolla kuin vertailujaksolla. Pohjois- ja Etelä-Amerikka 
(Americas) oli edelleen suurin alueemme EMEA- ja APAC-alueiden edellä.  
  



 
 

Emme julkistaneet uusia patenttilisensiointisopimuksia toisen vuosineljänneksen aikana, mutta jatkamme aktiivisia 
lisensiointineuvotteluita useiden globaalien toimijoiden kanssa. Englannissa mitätöityä patenttiamme koskeva valitus etenee 
ja odotamme päätöstä asiassa kolmannen vuosineljänneksen aikana. 
 
Tietoturvasegmentin näkymät ovat edelleen hyvät. Tietoisuus SSH-avainten hallintaan liittyvistä riskeistä on kasvamassa 
etenkin Yhdysvalloissa ja GDPR:n aiheuttamat vaatimukset kasvattavat kiinnostusta CryptoAuditor-tuotteeseemme. 
Asiakkailta saamamme palaute osoittaa myös, että pilvessä tapahtuvan pääsynhallinnan (Cloud Access Management) asema 
asiakkaiden prioriteettilistoilla paranee, mikä entisestään vahvistaa, että valitsemamme strateginen suunta on oikea. 
 
Suorituksemme toisella neljänneksellä ja koko vuosipuoliskolla todistaa kykymme selvitä kilpailussa vakiintuneiden suurten 
toimittajien kanssa. Ja vaikka uusien tuotteidemme vaikutus liikevaihtoomme on ennakoidusti toistaiseksi pieni, niiden 
kysyntä kasvaa. Olemme matkalla oikeaan suuntaan ja jatkan tätä matkaa SSH:n tiimin kanssa täynnä intoa ja motivaatiota. 
  
 
Kaisa Olkkonen 
Toimitusjohtaja 
 
  



 
 

LIIKEVAIHTO  
 
Konsernin huhti–kesäkuun liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa).  
 
Konsernin tammi–kesäkuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 24,2 %.  
 
Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta  45,0 prosenttia (59,3 prosenttia), 
Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta (EMEA) 29,8 prosenttia (25,5 prosenttia) sekä Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta 13,5 
prosenttia (15,2 prosenttia). Liikevaihdosta 11,8 prosenttia koostui globaaleista rojaltituotoista. 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO       
       
milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 1–6/2018 1–6/2017 Muutos % 1–12/2017 

         
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA         
   Pohjois- ja Etelä-Amerikka 2,1 2,2 3,8 4,1 -5,7 8,3 
   Aasia ja Tyynenmeren alue 0,5 0,6 1,1 1,0 10,0 2,3 
   Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 1,1 1,0 2,5 1,7 45,0 3,5 
   Globaalit rojaltituotot  0,0  - 1,0  -  - 2,1 
   Yhteensä 3,7 3,7 8,5 6,8 24,2 16,2 
              
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN             
   Lisenssimyynti 0,7 1,0 2,5 1,6 50,4 4,0 
   Konsultointi ja muut 0,9 0,6 1,9 1,0 91,2 3,9 
   Jatkuvat tuotot 2,1 2,1 4,1 4,2 -1,8 8,3 
   Yhteensä 3,7 3,7 8,5 6,8 24,2 16,2 

 
 
Yhtiö laskuttaa huomattavan osan liikevaihdostaan Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin  
tammi-kesäkuun liikevaihdon kasvu olisi ollut 33,0 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017. 
 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Huhti–kesäkuun liiketappio oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa 
euroa).  
 
Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa 
euroa).  
 
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat huhti–kesäkuussa -2,1 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa). 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,3 miljoonaa 
euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut pienenivät 15 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
 
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–kesäkuussa -4,3 miljoonaa euroa (-4,6 miljoonaa euroa). 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -2,4 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -1,1 miljoonaa 
euroa (-0,9 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut pienenivät 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
 
 
TASE JA RAHOITUS  
 
 SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä katsauskauden aikana. Taseen loppusumma 30.6.2018 oli 19,4 
miljoonaa euroa (30.6.2017: 21,0 miljoonaa euroa; 31.12.2017: 23,2 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 11,7 
miljoonaa euroa (30.6.2017: 11,6 miljoonaa euroa; 31.12.2017: 13,5 miljoonaa euroa) eli 60,3 prosenttia taseen 
loppusummasta. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -95,7 prosenttia (30.6.2017: -96,1 



 
 

prosenttia; 31.12.2017: -104,5 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 89,0 prosenttia (30.6.2017: 85,6 prosenttia; 31.12.2017: 
82,9 prosenttia). 
 
Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi-kesäkuussa olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa 
euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat pääasiassa valuuttakurssituotoista ja -tappioista sekä 
korkokuluista ennakkomaksuista asiakkailta, joilla on merkittävä rahoitusosuus. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,0 
miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). 
 
Liiketoiminnan rahavirta tammi–kesäkuussa oli -0,2 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -0,9 
miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,7 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa). Yhteensä 
rahavarat pienenivät tarkastelujaksolla -1,9 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa). 
 
Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia. 
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat huhti–kesäkuussa -1,1 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa), 
mikä vastasi 31,4 prosenttia liikevaihdosta (38,9 prosenttia). Huhti–kesäkuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja 
yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). 
 
Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–kesäkuussa -2,4 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa), mikä vastasi 28,5 prosenttia 
liikevaihdosta (47,4 prosenttia). Tammi–kesäkuun aikana on aktivoitu tuotekehityskuluja yhteensä 0,9 miljoonaa euroa (0,7 
miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat -0,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). 
 
 
HENKILÖSTÖ  
 
Konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 85 (30.6.2017: 86; 31.12.2017: 80). Henkilöstömäärä kasvoi neljällä 
henkilöllä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, johtuen lähinnä kesätyöntekijöistä. 
 
Henkilöstöstä 40,0 prosenttia (37,2 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 43,5 
prosenttia (43,0 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 16,5 prosenttia (19,8 prosenttia) hallinnossa. 
 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidettiin 28.3.2018. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja 
myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiökokous päätti että hallitukseen 
kuuluu viisi jäsentä.  Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Tatu Ylönen, Timo Syrjälä ja Petri Kuivala sekä 
uusina jäseninä Sam Curry ja Anne Marie Zettlemoyer. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kuivala.   
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Erkka Talvinko toimii päävastuullisena 
tilintarkastajana. 
 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 6 222 689 kpl (12 686 217 euroa). Jakson ylin 
kurssinoteeraus oli 2,27 euroa ja alin 1,72 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 2,04 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän 
(30.6.2018) noteeraus 2,15 euroa. 
 
Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora omistus oli 47,6 prosenttia, Timo Syrjälän suoraan ja kontrolloimansa yhtiön Acme 
Investments SPF S.a.r.l.:n kautta oli 9,2 prosenttia sekä Juha Mikkosen suora omistus oli  5,3 prosenttia. Lisätietoja 
osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com. 
 
Katsauskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta. 
 



 
 

 
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Tarkastelujakson päättyessä 30.6.2018 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 155 288,99  euroa, ja se jakaantui 
38 509 633 osakkeeseen. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen 
antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen 
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa 
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin 
kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa 
suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen 
osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.  
 
Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-
oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä 
merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. 
 
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan 
kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään 
hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien osakkeiden 
hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja 
muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai 
muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista 
vapaata omaa pääomaa.  
 
Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina 
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista 
muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.  
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.  
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Suurimmat  riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole 
muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla. Myös muut riskit, joista yhtiö ei tällä hetkellä 
ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi 
tulevaisuudessa.  
 
Suurimmat riskit:  

- makrotalousympäristön epävarmuus; 
- kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat; 
- viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa; 
- strategian toteuttamisen ongelmat 
- avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen 
- innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet 
- IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen 
- merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin 

mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2018 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia 
vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.  

 
Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.   



 
 

 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
 
Clausal Computing Oy on 13.6.2018 myynyt kaikki omistamansa SSH Communications Oyj:n osakkeet ainoalle 
osakkeenomistajalleen ja SSH:n hallituksen jäsen Tatu Ylöselle. Kaupan johdosta Ylösen omistus- ja äänivalta SSH:ssa ei ole 
kokonaisuudessaan muuttunut. Ylösen suora omistusosuus SSH:ssa on 18 317 123 osaketta ja ääntä eli 47,6 prosenttia SSH:n 
osakkeista ja äänistä. Lisäksi Ylönen omistaa osakkeiden merkintään oikeuttavaa hybridilainaa, joka voi johtaa enimmillään 
105 042 uuden osakkeen merkintään vastaten 0,26 prosenttia kokonaisosake- ja äänimäärätilanteessa, missä kaikki 
hybridilainaosuuksien omistajat käyttäisivät merkintäoikeuttaan. 
 
Myynti on osa Ylösen osakeomistuksen järjestelyä välillisestä omistuksesta suoraksi osakeomistukseksi. Myynti on toteutettu 
markkinahintaan SSH osakkeen päätöskurssilla 13.6.2018 eli 2,02 euroa osakkeelta. Kaupan johdosta Clausal Computing Oy:n 
omistamien SSH:n osakkeiden määrä on laskenut 3 808 650 kappaleesta nollaan kappaleeseen. 
 
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia raportointikauden jälkeisiä tapahtumia. 
 
  



 
 

 
RAPORTOINTI 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä 
liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2017 päättyneeltä vuodelta julkaistun 
konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2017 konsernitilinpäätöksessä 
lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaan tulleita uusia standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita 
julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.  
 
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista 
SSH Communications Security -konserni on johtava tietoturvaratkaisujen tarjoaja luotettavien tietojärjestelmien ja tietojen 
hallintaan. SSH teknologia takaa digitaalisen maailman infrastruktuurin. Konsernin myyntitulot asiakassopimuksista sisältävät 
ohjelmistolisenssejä, niihin liittyviä tuki- ja ylläpitomaksuja sekä konsultointipalveluja. Tuotteiden myynneistä saadut tuotot 
kirjataan ajankohtana, jolloin hyödykkeen määräysvalta siirretään asiakkaalle, yleensä toimituksen yhteydessä. Tuki- ja 
ylläpitomaksut kirjataan suoriteperusteisesti tasaisesti ajan kuluessa. Palveluista saadut tulot kirjataan edelleen, kun palvelu 
on toimitettu asiakkaalle. 
 
Yleensä konserni saa asiakkailtaan lyhytaikaisia ennakkomaksuja, mutta myös ajoittain merkittäviä pitkäaikaisia 
ennakkomaksuja tilaus- tai ylläpito- ja tukipalveluille. Tällöin rahoitusosuus otetaan huomioon ja korkokulut kirjataan 
ennakkomaksun kestoajalle. 
 
Konserni on ottanut käyttöön uuden IFRS 15 standardin mukautettua takautuvaa lähestymistapaa soveltaen. Käyttöönoton 
kertynyt vaikutus on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2018 ja vertailutietoja ei ole oikaistu. IFRS 15 -standardin 
käyttöönoton yhteydessä konserni kirjasi 0,1 miljoonan euron suuruiset sopimusvastuut merkittävien rahoitusosuuksien 
asiakkailta saamien ennakkomaksujen koroista ja vähensi ne kertyneistä voittovaroista. 
 
Muilla standardeilla ei ollut vaikutusta konsernin laadintaperiaatteisiin ja ne eivät edellyttäneet takautuvia muutoksia. 
 
  



 
 

TAULUKOT 
 
LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
      
milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 1–6/2018 1–6/2017 1–12/2017 

        
Liikevaihto 3,7 3,7 8,5 6,8 16,2 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,2 -0,2 -0,6 -0,4 -1,5 
Bruttokate 3,5 3,5 7,9 6,4 14,7 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

         
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -2,1 -2,2 -4,3 -4,6 -8,8 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -1,1 -1,5 -2,4 -3,2 -5,6 
Hallinnon kulut -0,3 -0,5 -1,1 -0,9 -2,1 
Liikevoitto/-tappio -0,1 -0,7 0,0 -2,3 -1,7 

        
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 -0,2 0,0 -0,3 -0,5 
Voitto/tappio ennen veroja 0,0 -0,9 0,0 -2,7 -2,2 
Verot -0,0 -0,0 -0,0 0,0 -0,0 
Kauden tulos 0,0 -0,9 0,0 -2,7 -2,2 

         
Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        
Muu laaja tulos        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi:        
   Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,1 0,2 -0,1 0,3 0,4 
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,1 -0,6 -0,1 -2,4 -1,9 

        
        
Jakautuminen:        

Emoyrityksen omistajille -0,1 -0,6 -0,1 -2,4 -1,9 
Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        
Osakekohtainen tulos        
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 0,0 -0,01 -0,09 -0,09 
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,01 0,0 -0,01 -0,09 -0,09 

 
  



 
 

LYHENNETTY KONSERNIN TASE    
    

milj. euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
   Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,2 0,1 
   Aineettomat hyödykkeet 4,8 4,9 4,8 
   Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4,9 5,1 5,0 

     
Lyhytaikaiset varat     
   Lyhytaikaiset saamiset 2,8 4,2 4,8 
   Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0 0,0 
   Rahavarat 11,7 11,6 13,5 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 14,5 15,9 18,2 

     
Varat yhteensä 19,4 21,0 23,2 

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
     
Oma pääoma     
   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 12,2 12,1 12,9 
   Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,0 
Oma pääoma yhteensä 12,2 12,1 12,9 

     
Pitkäaikaiset velat     
   Varaukset 0,0 0,0 0,0 
   Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,0 0,0 0,0 

     
Lyhytaikaiset velat     

Lyhytaikaiset velat 7,2 8,9 10,3 
Velat yhteensä 7,2 8,9 10,3 

     
Oma pääoma ja velat yhteensä 19,4 21,0 23,2 

 
  



 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
   

   
      

Jakautuminen emoyrityksen omistajille 

milj. euroa 
Osake-

pääoma Hybridilaina Muuntoero 
SVOP-

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 
Oma pääoma 1.1.2017 1,0 12,0 -1,7 15,0 -18,0 8,3 

       
Muutos 0,1 -  0,3 7,1 -1,0 6,5 
Nettovoitto         -2,7 -2,7 
Oma pääoma 30.6.2017 1,1 12,0 -1,4 22,0 -21,7 12,1 

       
Muutos 0,0 -  0,1 0,1 0,1 0,4 
Nettovoitto         0,4 0,4 
Oma pääoma 31.12.2017 1,2 12,0 -1,3 22,1 -21,1 12,9 

       
Oikaisu IFRS 15 käyttöönotosta         -0,1 -0,1 
Oma pääoma 1.1.2018 1,2 12,0 -1,3 22,1 -21,2 12,8 

       
Muutos 0,0 -  -0,1 0,2 -0,8 -0,6 
Nettovoitto         0,0 0,0 
Oma pääoma 30.6.2018 1,2 12,0 -1,4 22,3 -21,9 12,2 

 
 
 
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    
milj. euroa 1–6/2018 1–6/2017 1–12/2017 

     
Liiketoiminnan rahavirta -0,2 -1,7 1,3 
   josta käyttöpääoman muutos -1,2 -0,4 0,9 
Investointien rahavirta -0,9 -0,7 -1,5 
Rahoituksen rahavirta -0,7 6,3 6,1 

     
Rahavarojen muutos -1,9 3,9 5,9 

     
Rahavarat katsastuskauden alussa 13,5 7,8 7,8 
Valuuttakurssivaikutus 0,1 -0,2 -0,2 
Rahavarat katsastuskauden lopussa 11,7 11,6 13,5 

 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
milj. euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 
Hybridilainan korko 0,2 0,2 0,7 
Vuokravakuudet 0,1 0,1 0,1 

     
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut     
   Yhden vuoden kuluessa 0,3 0,5 0,3 
   1-5 vuoden kuluessa 0,4 0,4 0,3 

 
  



 
 

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT    
    
milj. euroa 1–6/2018 1–6/2017 1–12/2017 
Liikevaihto 8,5 6,8 16,2 
Liikevoitto/ -tappio 0,0 -2,3 -1,7 
   osuus liikevaihdosta, % 0,2 -34,3 -10,5 
Tulos ennen veroja 0,0 -2,7 -2,2 
   osuus liikevaihdosta, % 0,5 -39,0 -13,7 
Oman pääoman tuotto, % 0,1 -26,3 -21,2 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,3 -26,2 -21,0 
Korolliset nettovelat -11,7 -11,6 -13,5 
Omavaraisuusaste, % 89,0 85,6 82,9 
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -95,7 -96,1 -104,5 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,9 0,7 1,5 
   osuus liikevaihdosta, % 11,1 9,7 9,5 
Tutkimus- ja kehityskulut -2,4 -3,2 -5,6 
   osuus liikevaihdosta, % 28,5 47,4 34,3 
Henkilöstö keskimäärin 83 82 82 
Henkilöstö kauden lopussa 85 86 80 

    
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    
    
euroa 1–6/2018 1–6/2017 1–12/2017 
Laimentamaton osakekohtainen tulos* -0,01 -0,09 -0,09 
Laimennettu osakekohtainen tulos* -0,01 -0,09 -0,09 
Osakekohtainen oma pääoma 0,32 0,32 0,34 
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 38 467 34 734 36 570 
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 38 510 38 066 38 441 
Osakkeen kurssikehitys euroina       
   Keskikurssi 2,04 2,22 2,11 
   Alin 1,72 1,90 1,72 
   Ylin 2,27 2,59 2,59 
Osakkeen kurssi kauden lopussa 2,15 2,20 1,77 
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 82,8 83,7 68,0 
Osakevaihto, milj. kpl 6,2 3,3 5,6 
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 16,2 9,5 15,2 
Osakevaihto, milj. euroa 12,7 7,4 11,7 
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg. neg. 
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00 
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 0,00 
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00 
* Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon kauden aikana kertyneet hybridilainan 
korot. 

 
  



 
 

 
 
VASTUUN RAJOITUS 
 
Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn  ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten 
sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida 
missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi 
(sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications 
Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet 
kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi 
lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. 
LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, 
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA 
TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN 
OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. 
 
SSH Communications Securityn seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.09.2018 julkaistaan 23.10.2018. 
 
Helsingissä 17.7.2018 
 
SSH Communications Security 
 
Hallitus 
 
Kaisa Olkkonen 
toimitusjohtaja 
 
 
Lisätietoja: 
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 579 5216 
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543 
 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ssh.com 


