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TECTIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011  
 
YHTEENVETO 
 
Heinä-syyskuu 
 
-  Liikevaihto 1,9 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon -9,5 
% (2,1 miljoonaa euroa 7-9/2010).  
-  Liiketappio -0,9 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa)sisältäen kertaluonteisia 
eriä -0,7 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa) , tappio -1,0 miljoonaa euroa (-0,1 
miljoonaa euroa). 
- Osakekohtainen tulos -0,03 euroa (0,00). 
 
Tammi-syyskuu 
 
-  Liikevaihto 6,1 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon -7,7 
% (6,6 miljoonaa euroa 1-9/2010).  
-  Liiketappio -2,0 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa) sisältäen kertaluonteisia 
eriä -1,1 miljoona euroa (0,0 miljoonaa euroa), tappio -2,1 miljoonaa euroa (0,0 
miljoonaa euroa). 
- Osakekohtainen tulos -0,07 euroa (0,00). 
 
Yhtiön vakavaraisuus heikkeni johtuen pääosin tammi-syyskuun kertaluonteisista 
eristä. Omavaraisuusaste oli 38,6% (70,6 %) ja likvidit varat olivat 3,0 milj. euroa 
(4,5 miljoonaa euroa).  
 
KONSERNIN AVAINLUVUT       
milj. Euroa 7-9/ 

2011 
7-9/ 
2010 

1-9/ 
2011 

1-9/ 
2010 

Muutos 
% 

1-12/ 
2010 

       
Liikevaihto 1,9 2,1 6,1 6,6 -7,7 9,1 
Liikevoitto/-tappio -0,9 -0,2 -2,0 -0,3 686,0 -0,7 
   % liikevaihdosta -48,4 -7,6 -33,3 -3,9   -7,9 

Tulos ennen veroja -1,0 -0,1 -2,1 0,0 
-10 
567,1 -0,5 

Tilikauden tulos -1,0 -0,1 -2,1 0,0 
-12 
177,1 -0,5 

        

Oman pääoman tuotto, %     -130,8 0,7   -12,8 
Sijoitetun pääoman 
tuotto, %     -436,4 1,2   -10,5 

Likvidit varat     3,0 4,5 -33,2 4,0 

Nettovelkaantumisaste, %     -251,9 -162,1   -121,0 

Omavaraisuusaste, %     38,6 70,6   69,1 
        
Tulos/osake, euroa 

-0,03 0,00 -0,07 0,00 
-11 
920,9 -0,02 

Oma pääoma/osake, euroa 0,04 0,09 0,04 0,09 -58,0 0,10 
 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Ryhdyn yhtiön toimitusjohtajaksi vuosien tauon jälkeen.  Kehitin alkuperäisen SSH-
ohjelmiston vuonna 1995 ja toimin yhtiön perustajana, toimitusjohtajana ja/tai 
hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2000 asti, jolloin se oli kasvanut 70 henkilöön 
(ollen voitollinen ja tulorahoitteinen vuoteen 1999 asti).  Olin toimitusjohtajana 
myös saneeraus- ja fokusointivaiheessa vuonna 2002. 
 



 
 

Astuessani jälleen vetämään yhtiötä sillä on takanaan neljä tappiollista 
neljännestä.  Toisaalta sillä on myös yhä tukeva kassa, huomattava vakaa 
ylläpitotulovirta, alalla erittäin laajasti tunnettu SSH-brändi, osaava henkilöstö, 
kiinnostavia patentteja sekä useita tuotteita ja tuoteaihioita joissa on 
kasvupotentiaalia.  Aion johtaa yhtiötä kuin keskivaiheen yrittäjävetoista 
kasvuyhtiötä, ja päivä päivältä innostukseni ja uskoni yhtiön potentiaaliin on 
kasvanut. 
 
Aion jälleen fokusoida Tectian SSH-ohjelmistoon ja SSH-protokollaan liittyviin 
tuotteisiin sekä niihen liittyviin palveluihin.  Yhtiöllä on noin 3000 asiakasta, 
sisältäen mm. yli puolet kymmenestä Yhdysvaltain suurimmasta pankista, maailman 
suurimman kauppaketjun, lukuisia viranomaistahoja eri puolilla maailmaa sekä 
terveydenhuolto- ja energia-alan yrityksiä. 
 
Tässä ympäristössä ja tällä fokuksella Tectia pystyy hyödyntämään SSH-nimen 
uskottavuutta, ssh-tavaramerkkiään, ssh.com web-osoitetta ja asemaa SSH-ohjelmiston 
kehittäjänä ja keksijänä tehokkaasti hyväkseen.  Suunnitelmani on, että yhtiö tulee 
tarjoamaan SSH-protokollaan ja teknologiaan liittyviä palveluita nykyistä laajemmin 
(mahdollisesti myös OpenSSH-ilmaisversiolle) ja kehittää tarjontaansa mm. SSH-
ratkaisujen hallinnassa, pääkäyttöoikeuksien hallinnassa sekä pääkäyttäjien toiminnan 
valvonnassa. Lisäksi yhtiö tarjoaa ratkaisuja helpon SMS-pohjaisen käyttäjien 
tunnistuksen toteuttamiseksi SSH- ja VPN-etäkäytössä sekä Internetin pankki- ja 
muissa palveluissa. 
 
Uskon että meillä on hyvät mahdollisuudet nousta jälleen maailman johtavaksi SSH-
pohjaisten ratkaisujen ja niihin liittyvien tukipalveluiden toimittajaksi, ja että 
niihin liittyvä markkinapotentiaali on huomattava.  SSH-pohjaisissa tiedostonsiirto- 
ja etäylläpitoratkaisuissa on yhä mahdollista kehittää uusia markkinaa muuttavia 
konsepteja, erityisesti suuryrityksille. 
 
Tatu Ylönen 
Toimitusjohtaja 
 
 
RAPORTOINTI 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen ja 
sen laadinnassa on noudatettu 31.12.2010 voimassa olevia IFRS standardeja ja 
tulkintoja. Osavuositilinpäätöksessä on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja 
laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.  Osavuosikatsaus on IAS 
34:n mukainen. Luvut ovat tilintarkastamattomia.  
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Tilikaudella 2011 yhtiö arvioi liikevaihdon laskevan vuodesta 2010 ja odottaa 
tuloksen olevan tappiollinen. 
 
Aiemmin yhtiö arvioi tilikauden 2011 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2010 ja tuloksen 
olevan tappiollinen. 
 
Yhtiön Pohjois-Amerikan liikevaihto on syyskuun 2011 loppuun mennessä kehittynyt 
aiempia odotuksia heikommin. Lisäksi asiakkaiden investointipäätöksien hyväksyminen 
on pitkittynyt erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla. Myös Mobile Authentication 
liiketoiminnan liikevaihdon ei arvioida yltävän koko vuoden osalta aiempaan 
arvioituun tasoon johtuen liiketoiminnan käynnistämisen viivästymisestä. Näiden 
tekijöiden arvioidaan yhdessä heikentävän viimeisen vuosineljänneksen 2011 ja koko 
vuoden liikevaihdon kehittymistä aiempaan arvioon nähden. Yleismaailmallinen heikko 
taloudellinen näkyvyys vaikeuttaa loppuvuoden arvoimista. 
 
Yhtiö on saanut kansainväliseltä tilintarkastusyhteisön valuaatioasiantuntijoilta 
arvion, jonka mukaan sen tietyt patentit ja patenttihakemukset olisivat yhteensä noin 
miljoonan euron arvoisia.  Kyseiset patentit on kehitetty alunperin yhtiön IPSec-
teknologiaan liittyviä tuotteita ajatellen eikä niitä käytetä yhtiön nykyisissä 



 
 

tuotteissa.  Niissä kuvatuille teknologioille on ilmennyt sovelluskohteita mm. VoIP 
(Voice-over-IP) ja 3GPP LTE (Long Term Extension, eli 4G) verkoissa ja 
älypuhelimissa.  On mahdollista, että keskeiset mainituista patenttihakemuksista 
tullaan myöntämään ja että ne ovat essentiaaleja eräille mainitun alueen 
standardeista.  On myös mahdollista, että patenttien tuleva myyntiarvo tai muu tulo 
osoittautuisi huomattavasti mainittua arvoa suuremmaksi.  Mahdollinen tulo on 
kuitenkin todennäköisesti useamman neljänneksen päässä eikä patenteille ole kirjattu 
arvoa yhtiön taseessa. 
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 1,9 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Konsernin 
liikevaihto laski heinä-syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 
-9,5 %. 
 
Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 6,1 milj. euroa (6,6 milj. euroa). Konsernin 
liikevaihto laski tammi-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 
-7,7 %. 
 
Tarkastelujakson aikana Tectian liikevaihdosta 60,5 % (68,6 %) tuli Pohjois- ja 
Etelä-Amerikasta, 25,6 % (22,2 %) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 13,9 % 
(9,2 %) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta.  
 
TECTIAN LIIKEVAIHTO       

milj. euroa 7-9/ 
2011 

7-9/ 
2010 

1-9/ 
2011 

1-9/ 
2010 Muutos % 

1-12/ 
2010 

       
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA       
  Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,2 1,4 3,7 4,5 -18,5 6,0 
  Aasia ja Tyynenmeren alue 0,3 0,2 0,8 0,6 41,3 1,0 
  Eurooppa, Lähi-Itä ja 
Afrikka 0,5 0,4 1,6 1,5 6,3 2,1 
  Tectia-konserni 1,9 2,1 6,1 6,6 -7,5 9,1 
        
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN        
  Lisenssimyynti 0,6 0,7 2,0 2,6 -19,4 3,7 
  Ylläpito 1,3 1,4 4,1 4,0 0,0 5,4 
  Yhteensä 1,9 2,1 6,1 6,6 -7,9 9,1 
 
Tectia laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana dollarin 
kurssi suhteessa euroon heikentyi keskimäärin -7,0 % verrattuna vastaavaan 
ajanjaksoon 2010. Vertailukelpoisin valuutoin 2011 raportointikauden liikevaihdon 
pieneneminen olisi ollut -3,9 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2010. 
 
 
LIIKETOIMINTARAKENTEEN MUUTOS 
 
Strategian toteuttamisen nopeuttamiseksi Tectia perusti vuoden 2011 ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana kaksi erillistä liiketoimintayksikköä uudelleen organisoiden 
tämän mukaisesti myynnin, teknisen myynnin ja asiakaspalvelun. Liiketoimintayksiköt 
olivat raportointikauden loppuun asti Managed Security ja Mobile Authentication. 
Yhtiön fokuksen muutosten vuoksi viimeiselle vuosineljännekselle yhtiö tulee 
yhdistämään nämä kaksi liiketoimintayksikköä. Kahden erilliseen liiketoimintayksikön 
yhdistämisellä ei ole vaikutusta segmenttiraportointiin.  
 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Heinä-syyskuun liiketappio oli -0,9 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Tappio oli -1,0 
milj. euroa (-0,1 milj. euroa).  



 
 

 
Tammi-syyskuun liiketappio oli -2,0 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Tappio oli -2,1 
milj. euroa (0,0 milj. euroa).  
 
Kertaluonteiset erät tammi-syyskuun aikana katsauskaudella olivat -1,1 milj. euroa 
johtuen pääosin organisaation muutoksesta. Kuluista -0,7 milj. euroa liittyy 
henkilövähennyksiin Suomessa. YT-neuvottelut päättyivät Suomen henkilöstön osalta 
27.9.2011. Lisäksi kertaluonteisista kuluista -0,4 milj. euroa liittyy 
henkilövähennyksiin Yhdysvalloissa ja Saksassa sekä Saksan toimiston sulkemiseen. 
Näiden kertaluonteisten kulujen lisäksi kuluvaikutus kirjatusta 
luottotappiovarauksesta kolmannella vuosineljänneksellä on -0,1 milj. euroa. 
 
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat heinä-syyskuussa -1,5 milj. euroa 
(-1,3 milj. euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -0,8 milj. euroa (-
0,6 milj. euroa). Hallinnon kulut olivat -0,6 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). 
 
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi-syyskuussa -4,3 milj. euroa 
(-3,6 milj. euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -2,1 milj. euroa (-
1,7 milj. euroa). Hallinnon kulut olivat -1,6 milj. euroa (-1,6 milj. euroa). 
 
 
TASE JA RAHOITUS  
 
Tectian rahoitusasema säilyi raportointikaudella hyvänä. Taseen loppusumma 30.9.2011 
oli 5,9 milj. euroa (30.9.2010 6,9 milj. euroa; 31.12.2010 8,3 milj. euroa), josta 
likvidit varat olivat 3,0 milj. euroa (30.9.2010 4,5 milj. euroa, 31.12.2010 4,0 
milj. euroa) eli 50,8 % taseen loppusummasta. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli 
katsauskauden lopussa -251,9 % (30.9.2010 -162,1 %, 31.12.2010 -121,0 %). 
Omavaraisuusaste 30.9.2011 oli 38,6 % (30.9.2010 70,6 %, 31.12.2010 69,1). 
 
Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 
0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut 
muodostuivat pääasiassa talletusten koroista sekä valuuttakurssituotoista ja -
tappioista. Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -0,1 milj. euroa, kun ne 
edellisvuoden vastaavana ajanjaksona olivat 0,3 milj. euroa. 
 
Tectian liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli -0,6 milj. euroa (-0,4 milj. 
euroa) ja investointien rahavirta oli -0,4 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). 
Rahoituksen rahavirta oli 2,5 milj. euroa (-1,5 milj. euroa. Yhteensä rahavarat 
kasvoivat tarkastelujaksolla 1,5 milj. euroa (-1,9 milj. euroa). 
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Tectian tutkimus- ja kehityskulut olivat heinä-syyskuussa -0,8 milj. euroa (-0,6 
milj. euroa), mikä vastasi 42,0 % liikevaihdosta (27,8 %). Heinä-syyskuun aikana on 
aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.  
 
Tectian tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi-syyskuussa -2,1 milj. euroa (-1,7 
milj. euroa), mikä vastasi 34,3 % liikevaihdosta (25,2 %). Tammi-syyskuun aikana on 
aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. 
 
Yhtiö on jatkanut raportointikaudella tuotekehityskulujen aktivointia liittyen Mobile 
Authentication -liiketoimintaan IAS 38 standardin mukaisesti. Yhtiö on jatkanut 
raportointikaudella tuotekehityskulujen aktivoinnin liittyen Managed Security -
liiketoimintaan IAS 38 standardin mukaisesti. Katsauskauden aikana on aktivoitu 
tuotekehityskuluja yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. 
 
 
HENKILÖSTÖ  
 
Konsernin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 53. Henkilöstömäärä laski 15:lla 
henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (-22.1%).  
 



 
 

Henkilöstöstä 30 % työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja 
asiakastuessa, 51 % tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, sekä 19 % hallinnossa. 
 
 
TECTIAN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
Yhtiökokouksessa 3.3.2011 valittiin Tectian hallituksen jäseniksi Juhani Harvela, 
Pyry Lautsuo, Juho Lipsanen, Tiia Tuovinen ja Tatu Ylönen. Välittömästi 
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juho Lipsanen.  
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena 
tilintarkastajana Kirsi Jantunen. 
 
Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 26.9.2011 Tatu Ylönen.  
 
 
TECTIAN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Katsauskauden aikana Tectia Oyj:n osakkeiden vaihto oli 1 417 311 kpl (890 595,27 
euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 0,89 euroa ja alin 0,35 euroa. Jakson 
painotettu keskikurssi oli 0,63 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (30.9.2011) 
noteeraus 0,41 euroa. 
 
Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja äänivalta on 45,5 % 
yhtiöstä, Assetman Oy 13,1 % ja johdon omistusyhtiö SSH Management Investment Oy 4,7 
%. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta. 
 
Johdon omistusyhtiö SSH Management Investment Oy yhdistellään konsernitilinpäätökseen 
osakassopimuksen perusteella.  
 
Tilikauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta. 
 
 
TECTIA:N OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Tarkastelujakson päättyessä 30.9.2011 Tectian osakepääoma oli 916 476,24 euroa ja se 
jakaantui 30 549 208 osakkeeseen. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään 
yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla tai antamalla 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin 
oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai 
merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 
seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2012 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, mikä määrä vastaa noin 6,55 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy 
hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 
yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Lisäksi yhtiökokous 
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 
1.500.000 omaa osaketta koskevasta pantiksi ottamisesta. Määrä vastaa noin 4,91 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus ja pantiksi ottamista 
koskeva valtuutus ovat voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Riskienhallinta on osa Tectian valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään 



 
 

varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön vaikuttavat 
merkittävät riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Yhtiö toimii nopeasti 
kehittyvillä tietoturvaohjelmistojen markkinoilla. Koko IT-markkinoiden ja 
erityisesti tietoturvaohjelmistojen markkinoiden muutokset vaikuttavat suoraan yhtiön 
liiketoimintariskiin. Keskeisen markkina-alueen Yhdysvaltain maa- ja valuuttariski on 
merkittävä. Liiketoiminnan muut merkittävimmät riskit liittyvät tuoteteknologiaan, 
kilpailijoiden toimintaan ja kannattavuuteen.  
 
Yhtiön myyntitoimintaa tukee oma lakiyksikkö, joka pyrkii jatkuvalla sopimusten 
hallinnalla pienentämään yhtiön liiketoiminnan riskejä. Myyntisopimuksilla suojataan 
Tectia tekijänoikeuksia sekä tavaramerkkejä. Yhtiöllä on aktiivinen 
patenttipolitiikka, jolla se suojaa teknologiaansa. Yhtiö kannustaa työntekijöitään 
keksintöjen tekemiseen ja niiden suojaamiseen. Omaisuus-, keskeytys- ja 
vastuuvahinkoriskit suojataan vakuutuksin. 
 
Tectialla on prosessi, jonka mukaisesti yhtiön tuotteissa mahdollisesti havaitut 
tietoturvariskit raportoidaan nopeasti ylimmälle johdolle. Korjaustoimenpiteet 
tehdään välittömästi ja päivitykset toimitetaan asiakkaille viivytyksettä. Yhtiön 
kriittiset tietojärjestelmät ovat varmistettuja. Tectia käyttää aktiivisesti omia 
tuotteitaan oman tietojärjestelmäinfrastruktuurinsa suojaamisessa. Yhtiön 
luottamuksellinen tietoliikenne suojataan vahvalla salauksella ja käyttäjien 
tunnistamisella. 
 
Tectia ei rahoita asiakkaitaan muutoin kuin myöntämällä tavanomaisia maksuaikoja. 
Konsernin taserakenne on vahva eikä sillä ole merkittävää pitkäaikaista vierasta 
pääomaa. Yhtiön kassavarat sijoitetaan hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan 
mukaisesti. Yhtiön laskutuksesta suurin osa tapahtuu Yhdysvaltain dollareina. Yhtiö 
on tehnyt raportointikauden aikana suojaustoimenpiteitä Yhdysvaltain dollarin 
valuuttakurssimuutosten varalta. Yhtiö ei tällä hetkellä sovella suojauksiin 
suojauslaskentaa. Tällöin suojausvoitot/tappiot ovat tulosvaikutteisia. 
 
Yrityksen riskeihin ja epävarmuustekijöihin ei ole tullut olennaisia muutoksia 
raportointikauden aikana.  
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
 
Katsauskauden aikana ei ole olennaisia lähipiiritapahtumia. Yrityksen lähipiiri ja 
niihin liittyvistä tapahtumista esitetään tilikauden 2010 tilinpäätöksessä ja 
vuosikertomuksessa. 
 
 
TAULUKOT 
 
LAAJA TULOSLASKELMA      
milj. Euroa 7-9 

/2011 
7-9 
/2010 

1-9 
/2011 

1-9 
/2010 

1-12 
/2010 

       
 Liikevaihto    1,9 2,1 6,1 6,6 9,1 
 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 
 Bruttokate 2,0 2,1 6,0 6,5 8,9 
 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
        
 Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen 

kulut -1,5 -1,3 -4,3 -3,6 -5,1 
 Tuotekehityskulut -0,8 -0,6 -2,1 -1,7 -2,3 
 Hallinnon kulut -0,6 -0,4 -1,6 -1,6 -2,2 
        
 Liikevoitto/-tappio -0,9 -0,2 -2,0 -0,3 -0,7 
        
 Rahoitustuotot ja -kulut  -0,1 0,1 -0,1 0,3 0,3 
        
 Voitto/tappio ennen veroja -1,0 -0,1 -2,1 0,0 -0,5 



 
 

 Verot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
        
 Katsauskauden voitto/tappio -1,0 -0,1 -2,1 0,0 -0,5 
 Määräysvallattomien osuus 0,0   0,0 0,0    0,0 -0,0 
       
 Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:      
 Ulkomaiseen yksikköön liittyvät 

muuntoerot 0,2 0,0 0,1 -0,1 -0,2 
        
 Tilikauden laaja tulos yhteensä  -0,8 -0,1 -2,0 -0,1 -0,7 
 
 Tilikauden laajan tuloksen 

jakautuminen     
 

 Emoyrityksen omistajille -0,8 -0,1 -2,0 -0,1 -0,7 
 Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0 0,0    0,0 0,0 
       
 TULOS/OSAKE      
 Tulos/osake, euroa   -0,03 0,00 -0,07 0,00 -0,02 
 Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,03 0,00 -0,07 0,00 -0,02 
 
 
TASE    
milj. euroa 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 
     
 VARAT    
     
 Pitkäaikaiset varat    
   Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,2 0,2 
   Aineettomat hyödykkeet 1,1 0,0 0,8 
   Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä   1,2 0,3 1,0 
      
 Lyhytaikaiset varat    
   Lyhytaikaiset saamiset  1,7 2,2 3,2 
   Sijoitukset 0,0 2,5 2,5 
   Rahavarat 3,0 2,0 1,6 
 Lyhytaikaiset varat yhteensä 4,7 6,7 7,2 
     
 Varat yhteensä 5,9 6,9 8,3 
     
 OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
 Oma pääoma    
   Emoyhtiön omistajille kuuluva      

  oma pääoma 0,9 2,8 2,9 
   Määräysvallattomien omistajien  

  osuus 0,3 0,0 0,3 
 Oma pääoma yhteensä  1,2 2,8 3,2 
     
 Pitkäaikaiset velat    
   Varaukset 0,1 0,1 0,1 
   Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0 
 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,1 0,1 
     
 Lyhytaikaiset velat 4,6 4,0 5,0 
     
 Velat yhteensä 4,7 4,1 5,1 
     
 Oma pääoma ja velat yhteensä 5,9 6,9 8,3 
     
 



 
 

 
RAHAVIRTALASKELMA    
milj. euroa 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 
     
 Liiketoiminnan rahavirta -0,6 -0,4 -0,9 
 Investointien rahavirta -0,4 -0,1 -0,1 
 Rahoituksen rahavirta 2,5 -1,5 -1,4 
     
 Rahavarojen muutos 1,5 -1,9 -2,3 
     
 Rahavarat katsauskauden alussa 1,6 3,9 3,9 
 Valuuttakurssivaikutus 0,0 0,0 0,0 
 Rahavarat katsauskauden lopussa  3,0 2,0 1,6 
 
 

LASKELMA 
OMAN 
PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 
 

        

milj. euroa Osake- 
pääoma 

Arvon-
muutos- 
rahastot 

Muu 
rahasto 
 

Muunto-
ero 

Omat 
osakkeet 
rahasto 
 

Määräysval
-latomien 
omistajien 
osuus 
 

Voitto-
varat ja 
vapaat 
rahastot 

Yht. 

Oma pääoma 
1.1.2010 0,9 0,1 

  
-1,0 -1,1   5,5 4,4 

                 
Muutos       -0,1    -0,1 
Pääomanpala
utus   

 
 

 
0,1  -1,5 -1,4 

Nettovoitto            -0,1 -0,1 
                 
Oma pääoma 
30.9.2010 0,9 0,1 

 
 -1,1 -1,0   3,9 2,8 

         

Muutos    -0,2    -0,2 
Siltanet Oy 
kauppaan 
liittyvät 
tapahtumat 

  

  

 
 
 
0,1      0,5 0,6 

Nettovoitto       -0,5 -0,5 
         
Johdon 
kannustin-
järjestelmä 

  
 

  0,3  0,3 

         
Oma pääoma 
31.12.2010 0,9 0,1 

 
0,1 -1,3 

 
-1,0 0,3 4,0 3,2 

         
Muutos   0,1 0,1    0,2 
Nettovoitto       -2,1 -2,1 
         
Oma pääoma 
30.9.2011 0,9 0,1 

 
0,2 -1,2 

 
-1,0 0,3 1,9 1,2 

 
 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN      
milj. euroa 7-9/ 

2011 
7-9/ 
2010 

1-9/ 
2011 

1-9/ 
2010 

1-12/ 
2010 

      



 
 

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,2 1,4 3,7 4,5 6,0 
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,3 0,2 0,8 0,6 1,0 
Eurooppa, Lähi-Itä ja 
Afrikka 0,5 0,4 1,6 1,5 2,1 
Tectia-konserni 1,9 2,1 6,1 6,6 9,1 
 
 
BRUTTOKATE SEGMENTEITTÄIN      
milj. euroa 7-9/ 

2011 
7-9/ 
2010 

1-9/ 
2011 

1-9/ 
2010 

1-12/ 
2010 

      
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,2 1,5 3,7 4,5 6,0 
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,3 0,2 0,9 0,6 1,0 
Eurooppa, Lähi-Itä ja 
Afrikka 0,5 0,4 1,4 1,4 1,9 
Tectia-konserni 2,0 2,1 6,0 6,5 8,9 
 
 
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 
SEGMENTEITTÄIN 

  
   

milj. euroa 7-9/ 
2011 

7-9/ 
2010 

1-9/ 
2011 

1-9/ 
2010 

1-12/ 
2010 

      
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 0,6 0,8 1,7 2,8 3,4 
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 0,1 0,6 0,3 0,4 
Eurooppa, Lähi-Itä ja 
Afrikka 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5 
Tectia -konsernin yhteiset 
kulut* -1,8 -1,1 -4,8 -3,6 

 
-5,1 

Tectia-konserni -0,9 -0,2 -2,0 -0,3 -0,7 
 
* Tectia-konsernin yhteiset kulut sisältävät konsernin hallinnon sekä keskitetyn 
tuotehallinnan ja -kehityksen kustannukset. 
 
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT    

milj. euroa 1-9/2011 
 

1-9/2010 
 

1-12/2010 
 

Liikevaihto 6,1 6,6 9,1 
Liiketulos -2,0 -0,3 -0,7 
Liiketulos, % liikevaihdosta -33,3 -3,9 -7,9 
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, 
ennen veroja -1,0 0,0 -0,5 
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, 
ennen veroja, % liikevaihdosta -16,4 0,3 -5,0 
Tulos ennen veroja -2,1 0,0 -0,5 
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -35,1 0,3 -5,0 
Oman pääoman tuotto, % -130,8 0,7 -13,0 
Sijoitetun pääoman tuotto, % -407,7 1,2 -10,5 
Korolliset nettovelat -3,0 -4,5 -4,0 
Omavaraisuusaste, % 38,6 70,6 63,6 
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -251,9 -162,1 -136,6 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,4 0,0 0,1 
osuus liikevaihdosta, % 6,6 0,0 1,1 
Tutkimus- ja kehityskulut -2,1 -1,7 -2,3 
osuus liikevaihdosta, % -34,4 -25,8 -25,3 
Henkilöstö keskimäärin 62 67 66 
Henkilöstö kauden lopussa 53 68 64 
 
Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2010. 
Laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.  
 



 
 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    
 1-9/2011 

 
1-9/2010 
 

1-
12/2010 
 

    
Tulos/osake, euroa (laimentamaton) -0,07 0,00 -0,02 
Tulos/osake, euroa (laimennettu) -0,07 0,00 -0,02 
Oma pääoma/osake, euroa 0,03 0,09 0,10 
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 
1000 kpl 30 549 29 899 29 900 
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 30 549 29 901 29 901 
Osakkeen kurssikehitys euroina    
  Keskikurssi 0,63 0,92 0,91 
  Alin 0,35 0,76 0,76 
  Ylin 0,89 1,15 1,15 
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,41 0,97 0,83 
Osakekannan markkina-arvo kauden 
lopussa, milj. euroa 12,5 29,0 24,8 
Osakevaihto, milj. kpl 1,4 3,9 4,5 
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 4,6 13,0 15,1 
Osakevaihto, Meur 0,9 3,6 4,1 
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) - - - 
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00 
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 0,00 
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00 
 
*Luku ei sisällä Siltanet Oy:n osakeantia, sillä osakkeet tulivat kaupankäynnin 
kohteeksi vasta tammikuussa 2011. 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
milj. Euroa 30.9.2011 

 
30.9.2010 31.12.2010 

 
  Vuokravakuudet 0,1 0,1 0,1 
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut        
   1 vuoden kuluessa   0,4 0,4 0,5 
   1-5 vuoden kuluttua 0,4 0,8 1,3 
 
VASTUUN RAJOITUS 
 
Tämän raportin sisältö on Tectia Oyj:n 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. Tectia ei anna 
sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten 
osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan Tectian osakkeisiin,ota yhteyttä 
taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. Tectian osakkeiden aiemmat 
tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUNOTTAMATTA SOVELTUVAA 
PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, 
LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA 
TAKUUTA EIKÄ TECTIA TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN 
OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. 
 
Tectia Oyj:n seuraava osavuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2011 
julkaistaan helmikuussa 2012. Lisätietoja saatavilla yhtiön verkkosivuilta lähempänä 
tätä ajankohtaa.    
 
Helsingissä 19.10.2011 
 
TECTIA OYJ 
 
Hallitus 



 
 

 
 
Tatu Ylönen 
toimitusjohtaja 
 
 
Lisätietoja: 
Tatu Ylönen, toimitusjohtaja, puhelin +358 20 500 7000 
Mikko Karvinen, talousjohtaja, varatoimitusjohtaja, puhelin +358 50 326 4101 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.tectia.com 


