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TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2017  
 
VUODEN 2017 LIIKEVAIHTO JA TULOS LASKIVAT, TILAUSKANTA ENNÄTYSKORKEA 
 
 
 
Vuoden 2017 neljäs vuosineljännes 
  
-    Liikevaihto oli 58,7 (68,6) miljoonaa euroa, laskua 14,4 %  
-    Liiketulos oli 0,3 (4,3) miljoonaa euroa, laskua 94,1 %. Liiketulos sisältää työvoimavähennyksiin  
liittyvän uudelleenjärjestelyvarauksen 0,8 miljoonaa euroa.  
-    Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,21) euroa, laskua 104,6 %.  
-    Saadut tilaukset olivat 66,7 (64,6) miljoonaa euroa, kasvua 3,2 % 
-    Liiketoiminnan rahavirta oli 6,4 (0,5) miljoonaa euroa, kasvua 1309 % 
 
Tammi-joulukuu 2017 
 
-    Liikevaihto oli 234,6 (259,5) miljoonaa euroa, laskua 9,6 %  
-    Liiketulos oli -7,5 (15,6) miljoonaa euroa, laskua 148,3 %. Liiketulos sisältää 
uudelleenjärjestelyvarauksia ja Saksan palveluliiketoiminnan liikearvon alaskirjauksen yhteensä 10,1 
miljoonaa euroa. 
-    Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,50 (0,65) euroa, laskua 177,0 %.  
-    Saadut tilaukset olivat 262,9 (244,3) miljoonaa euroa, kasvua 7,6 % 
-    Liiketoiminnan rahavirta oli 19,3 (8,8) miljoonaa euroa, kasvua 119,7 %  
 
Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,10 (0,25) euroa ulkona oleville osakkeille. 
 
 
Näkymät vuodelle 2018  
 
Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna (234,6 M€). 
Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta käynnissä olevien panostuksien johdosta se ei 
vielä saavuta vuoden 2016 ennätystasoa (15,6 M€). 
 
 
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:  
 
”Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat viime vuoden vertailukaudesta. Tilauskanta 
kasvoi Telesten historian korkeimmalle tasolle. Liikevaihto laski vertailukaudesta kummallakin 
liiketoiminta-alueella. Liiketulos jäi vertailukaudesta johtuen pääosin Video and Broadband Solutions –
liiketoiminta-alueen laskeneesta liikevaihdosta ja työvoiman vähennyksiin liittyvistä 
uudelleenjärjestelyvarauksista.  
 
Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 
videovalvonta- ja informaatioratkaisujen osalta. Kasvumarkkinoita olivat Ranska, Espanja ja Puola. 
Tilauskanta kasvoi Telesten historian korkeimmalle tasolle, mutta kolmannes tilauskannan toimituksista  
ajoittuu vuotta 2018 seuraaville tilikausille. Liikevaihto laski tilaajaverkkotuotteissa ja erityisesti 
videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa, joiden uudet tilaukset kääntyivät kuitenkin vahvaan nousuun 
vuoden aikana. Lisäksi täydensimme tarjontaamme ostamalla saksalaisen, älykkäisiin 
matkustajatietojärjestelmiin erikoistuneen iqu Systems GmbH –yhtiön. Liiketulos laski vertailukaudesta 
pääosin liikevaihdon laskun ja työvoimakustannusten vähentämiseen tehdyn uudelleenjärjestelyvarauksen 
seurauksena. Kustannusten vähentämiseksi ja kannattavan kasvun turvaamiseksi kävimme YT-
neuvottelut, joiden seurauksena työvoimaa päätettiin vähentää 24 hengellä Suomessa. Laskeneesta 
liikevaihdosta huolimatta jatkoimme tuotekehitysinvestointeja sekä markkinointipanostuksia USA:n 
kaapelioperaattorimarkkinoille.  
 
Network Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski Saksassa ja Englannissa asiakasprojektien 
muutosten seurauksena. Liiketoiminta-alueen liiketulos parani vertailukaudesta, mutta oli edelleen 
tappiollinen. Saksassa jatkettiin uudelleenjärjestelyjä, jotka etenevät vaiheittain ja jatkuvat myös 2018 



 

ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Neuvottelut merkittävän raamisopimuksen uudistamisesta etenivät 
asiakkaan kanssa. Pyrimme saamaan sopimusneuvottelut päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana. Neuvottelujen lopputuloksella on merkittävä vaikutus palveluliiketoiminnan kannattavuuteen.  
 
Vuosi 2017 oli poikkeuksellisen vaikea Telestelle. Suurimmat haasteet liittyivät videovalvonta- ja 
informaatioratkaisuiden alhaiseen liikevaihtoon ja Saksan palveluliiketoiminnan heikkoon 
kannattavuuteen. Jouduimme vähentämään henkilökuntaa kustannusten vähentämiseksi ja toiminnan 
tehostamiseksi. Liiketoiminta-alueiden trendit ja markkinanäkymät ovat edelleen suotuisat, minkä vuoksi 
jatkamme panostuksia uusiin edistyksellisiin videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin, hajautetun 
verkkoarkkitehtuurin tuotekehitykseen ja uusien asiakassuhteiden avaamiseksi USA:n 
kaapelioperaattorimarkkinoilla. Saksan palveluliiketoiminnan uudelleenjärjestelyjen tavoitteena on 
saavuttaa positiivinen liiketulos vuonna 2018 ja uusia keskeiset raamisopimukset. Aloitamme vuoden 
2018 merkittävästi edellisvuotta korkeammalla tilauskannalla, mikä luo hyvät edellytykset 
vuositavoitteiden saavuttamiseen.” 
 
Yhtiöllä on lähivuosille kolme keskeistä tavoitetta: Saksan palveluliiketoiminnan tuloksen kääntäminen 
positiiviseksi, myynnin onnistunut  käynnistäminen USA:n kaapelioperaattorimarkkinoilla sekä 
videovalvonta- ja informaatioratkaisuiden merkittävä kasvu ja tulosparannus. Odotamme näiden kolmen 
alueen vaikuttavan merkittävästi yhtiön tulevaan kehitykseen.” 
 
 
 
Konsernin liiketoiminta loka-joulukuu 2017  
 

Avainluvut (M€) 10-12/2017 10-12/2016 Muutos   
   

Saadut tilaukset 66,7 64,6 +3,2 % 
Liikevaihto 58,7 68,6 -14,4 % 
Liiketulos 0,3 4,3 -94,1 % 
Liiketulos % 0,4 % 6,3 %  
Kauden tulos -0,2 3,7 -105,7 %    

 
Muita keskeisiä avainlukuja 

  
 

Tulos per osake, euroa -0,01 0,21 -104,6 % 
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 6,4 0,5 +1309 % 

 
Konsernin neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 3,2 % ja olivat 66,7 (64,6) miljoonaa 
euroa. Tilauskanta kasvoi neljänneksen aikana 21,5 % ja oli 57,4 (26,9) miljoonaa euroa, mikä on Telesten 
historian korkein tilauskanta. Liikevaihto laski 14,4 % ja oli 58,7 (68,6) miljoonaa euroa.  
 
Materiaali- ja tuotantopalveluiden kulut laskivat 16,8 % ja olivat 30,6 (36,8) miljoonaa euroa. 
Henkilöstökulut laskivat 7,1 % ja olivat 17,8 (19,1) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen muutokseen 
vaikuttivat 4,0 % laskenut henkilöstömäärä, tulospalkkiot ja uudelleenjärjestelyvaraus. 
Uudelleenjärjestelyvarauksen kuluvaikutus oli 0,8 miljoonaa euroa. Poistot ja liiketoiminnan muut kulut 
kasvoivat 3,0 % ollen 10,5 (10,2) miljoonaa euroa. Liiketulos laski 94,1 % ollen 0,3 (4,3) miljoonaa euroa 
eli 0,4 % (6,3 %) liikevaihdosta. Vertailukauden tulosta paransi muihin tuottoihin kirjattu yritysostoon 
liittynyt lisäkauppahintavelan tuloutus 1,3 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,0) miljoonaa 
euroa. Verot olivat 0,3 (0,6) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,21) euroa. 
Liiketoiminnan rahavirta oli 6,4 (0,5) miljoonaa euroa, kasvua 1309 % johtuen nettokäyttöpääoman 
muutoksista.  
 
 
Konsernin liiketoiminta tammi-joulukuu 2017 
 

Avainluvut (M€) 1-12/2017 1-12/2016 Muutos   
   

Saadut tilaukset 262,9 244,3 +7,6 % 
Liikevaihto 234,6 259,5 -9,6 % 
Liiketulos -7,5 15,6 -148,3 % 



 

Liiketulos % -3,2 % 6,0 %  
Tilikauden tulos -9,1 11,8 -177,4 %    

 
Muita keskeisiä avainlukuja 

  
 

Tulos per osake, euroa -0,50 0,65 -177,0 % 
Liiketoiminnan rahavirta,M€ 19,3 8,8 +119,7 % 
Nettovelkaantumisaste, % 16,8 % 25,0 %  
Omavaraisuusaste, % 48,3 % 52,5 %  
Henkilöstö kauden lopussa 1 446 1 511 -4,3 % 

 
Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 7,6 % ja saavuttivat Telesten historian korkeimman tason 262,9 
(244,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 9,6 % ollen 234,6 (259,5) miljoonaa euroa.  
 
Liiketulos oli tappiolla 7,5 miljoonaa euroa. Vertailukauden liiketulos oli 15,6 miljoonaa euroa. Liiketulos 
oli -3,2 % (6,0 %) liikevaihdosta. Merkittävä osuus tuloksen heikentymisestä aiheutui Saksan 
palveluliiketoimintaan liittyvän 7,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjaamisesta ja 2,4 miljoonan euron 
varauksista uudelleenjärjestelyihin Saksassa ja Suomessa. Liiketulosta heikensi myös Video and 
Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen laskenut liikevaihto. Materiaali- ja tuotantopalveluiden kulut 
laskivat 6,9 % ja olivat 127,7 (137,1) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 4,4 % ja olivat 69,4 (72,6) 
miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen muutokseen vaikuttivat 1,4 % laskenut henkilöstömäärä, tulospalkkiot 
ja uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut. Poistot ja liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 3,4 % ollen 
38,9 (37,6) miljoonaa euroa. Konsernin verot olivat 0,7 (3,0) miljoonaa euroa. Laimentamaton 
osakekohtainen tulos oli -0,50 (0,65) euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 19,3 (8,8) miljoonaa euroa. 
Rahavirtaa paransivat käyttöpääoman muutokset sekä erityisesti asiakkaiden maksuehtojen 
lyhentäminen toimittajarahoitusohjelman avulla.  
 
 
Video and Broadband Solutions loka-joulukuu 2017 
 

1000 euroa  10-12/2017  10-12/2016 Muutos 
Saadut tilaukset 43 424 39 548 +9,8 % 
Liikevaihto 35 429 43 496 -18,5 % 
Liiketulos  480 5 309 -91,0 % 
Liiketulos-% 1,4 % 12,2 %  

 
Saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 9,8 % ja olivat 43,4 (39,5) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset 
kasvoivat eniten videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Tilauskanta kasvoi neljänneksen aikana 21,5 % 
ja oli neljänneksen lopussa 57,4 (26,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 18,5 % ja oli 35,4 (43,5) miljoonaa 
euroa. Liiketulos laski 91,0 % ja oli 0,5 (5,3) miljoonaa euroa eli 1,4 % (12,2 %) liikevaihdosta. Liiketulosta 
heikensi videovalvonta ja informaatioratkaisujen laskenut liikevaihto sekä työvoimavähennyksiin liittyvä 0,8 
miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus.  liiketulos sisälsi muihin tuottoihin kirjatun, yritysostoon 
liittyneen lisäkauppahinnan tulouttamisen 1,3 miljoonaa euroa.  
 
Tuotekehitysmenot olivat 3,2 (3,0) miljoonaa euroa eli 9,0 % (7,0 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. 
Tuotekehitysprojektit painottuivat USA:n markkinoille suunnattuihin verkkotuotteisiin, hajautettuun 
verkkoarkkitehtuuriin, videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. 
Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,8 (0,9) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 
0,5 (0,3) miljoonaa euroa.  
 
Video and Broadband Solutions tammi-joulukuu 2017 
 

1000 euroa 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 
Saadut tilaukset 170 359 149 011 +14,3 % 
Liikevaihto 142 082 164 231 -13,5 % 
Liiketulos  4 888 16 482 -70,3 % 
Liiketulos % 3,4 % 10,0 %  

 
Saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 14,3 % ja olivat 170,4 (149,0) miljoonaa euroa. Saadut 
tilaukset kasvoivat videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Liikevaihto laski 13,5 % ja oli 142,1 (164,2) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto laski eniten videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Liiketulos laski 70,3 % 



 

ja oli 4,9 (16,5) miljoonaa euroa eli 3,4 % (10,0 %) liikevaihdosta. Liiketulosta heikensivät laskenut 
liikevaihto ja työvoimavähennyksiin liittyvä 0,8 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus. Vertailukauden 
liiketulos sisälsi muihin tuottoihin kirjatun, yritysostoon liittyneen lisäkauppahinnan tulouttamisen 2,3 
miljoonaa euroa.  
 
Tuotekehitysmenot olivat 12,1 (11,1) miljoonaa euroa eli 8,5 % (6,8 %) liikevaihdosta. 
Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin 
verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, videovalvonta- ja informaatio-
ratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 3,5 (2,5) miljoonaa euroa. 
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,5 (1,2) miljoonaa euroa.  
 
 
Network Services loka-joulukuu 2017 
 

1000 euroa 10-12/2017 10-12/2016 Muutos 
Saadut tilaukset 23 273 25 066 -7,2 % 
Liikevaihto 23 273 25 066 -7,2 % 
Liiketulos -226 -975  
Liiketulos % -1,0 % -3,9 %  

 
Saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 7,2 % vertailukaudesta ja olivat 23,3 (25,1) miljoonaa euroa. 
Liikevaihto laski eniten Saksassa ja Englannissa. Liiketulos parani 0,7 miljoonaa euroa vertailukaudesta, 
mutta oli edelleen 0,2 miljoonaa euroa tappiollinen. Liiketulos oli -1,0 % (-3,9 %) liikevaihdosta. Saksassa 
jatkettiin kannattavuutta parantavia toimenpiteitä ja uudelleenjärjestelyjä, jotka etenevät vaiheittain 
myös 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Neuvottelut merkittävän raamisopimuksen uudistamisesta 
etenivät asiakkaan kanssa. Toimitukset uusien asiakkaiden projekteihin käynnistyivät. 
 
Network Services tammi-joulukuu 2017 
 

1000 euroa  1-12/2017  1-12/2016 Muutos 
Saadut tilaukset 92 507 95 297 -2,9 % 
Liikevaihto 92 507 95 297 -2,9 % 
Liiketulos -12 437 -847  
Liiketulos % -13,4 % -0,9 %  

 
Saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 2,9 % ja olivat 92,5 (95,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 
Saksassa ja Englannissa. Liiketulos oli 12,4 miljoonaa euroa tappiolla, vertailukauden liiketuloksen ollessa 
0,8 miljoonaa euroa tappiolla. Tappiollisen liiketuloksen syynä olivat ensisijaisesti operatiiviset ongelmat 
Saksassa, Saksan palveluliiketoimintaan liittyvän 7,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjaaminen ja 1,6 
miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelyihin, jotka etenevät vaiheittain ja jatkuvat 2018 ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla.  
 
 
Henkilöstö ja organisaatio tammi-joulukuu 2017 
 
Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 492 (1 514/2016, 1 485/2015), joista 763 
(747) Video and Broadband Solutions ja 729 (767) Network Services -liiketoiminta-alueella. 
Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 1 446 (1 511/2016, 1 506/2015), joista ulkomailla 
työskenteli 65 % (66 %/2016, 68 %/2015). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 2 % konsernin 
henkilöstöstä.  
 
Henkilöstökulut laskivat vertailuvuodesta 4,4 % ja olivat 69,4 (72,6/2016, 70,5/2015) miljoonaa euroa. 
Henkilöstökulujen lasku johtui pienemmästä henkilöstömäärästä ja laskeneista tulospalkkioista. 
Keskimääräinen henkilöstömäärä laski 1,4 %. Henkilöstö laski Network Services -liiketoiminta-alueella.  
 
Investoinnit tammi-joulukuu 2017  
 
Konsernin investoinnit olivat 7,5 (5,5) miljoonaa euroa eli 3,2 % (2,1 %) liikevaihdosta. Investoinneista 3,5 
(2,5) miljoonaa euroa kohdistui tuotekehitykseen ja 2,1 (0,0) miljoonaa euroa yritysostoon. Muut 



 

investoinnit kohdistuivat tietojärjestelmiin, koneisiin ja laitteisiin. Investoinneista 0,4 (0,6) miljoonaa euroa 
toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla. 
 
Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin 
verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, videovalvonta- ja informaatio-
ratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.  
 
Rahoitus ja pääomarakenne tammi-joulukuu 2017 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli 19,3 (8,8) miljoonaa euroa. Rahavirtaa paransivat nettokäyttöpääoman 
pieneneminen sekä erityisesti asiakkaiden maksuehtojen lyhentäminen toimittajarahoitusohjelman avulla. 
 
Teleste Oyj allekirjoitti elokuussa uudet luottolimiitti ja -lainasopimukset, yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa 
euroa. Uudet rahoitussopimukset korvasivat aikaisemmat. Rahoitussopimukset sisältävät 30,0 miljoonan 
euron viisivuotisen lainan ja 20,0 miljoonan euron kolmevuotisen luottolimiitin. Luottolimiittisopimus 
sisältää 1+1 vuoden jatko-option. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 
20,0 (19,0) miljoonaa euroa. Konsernilla oli 31.12.2017 korollista velkaa 33,2 (30,6) miljoonaa euroa.  
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 48,3 % (52,5 %) ja nettovelkaantumisaste 16,8 % (25,0 %).  
 
Liiketoiminta-alueiden toiminnan keskeiset riskit 
 
Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and 
Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta 
yhtiö on laajentamassa Euroopan ulkopuolista liiketoimintaa. Telesten asiakkaina ovat 
kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.  
 
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset 
luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja 
sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat 
teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. 
Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan 
suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien 
lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, 
tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa 
hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet 
voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. 
Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja 
yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta 
suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan 
verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden seuraukset tai onnettomuudet, kuten 
tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa 
tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten 
euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan 
renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä 
yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä.   
 
Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta 
asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen 
toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa 
palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja 
palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta 
edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden 
mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa ja 
määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja 
käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat 
nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palveluiden hintoja omille asiakkailleen. Suurien 
kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat 
sääolosuhteet voivat vaikuttaa palveluiden toimitusedellytyksiin. 
 
Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan menestyksekkäästi. Liiketoiminta-



 

alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. 
Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin 
tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailuasetelmia ja houkutella 
markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin 
tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.  
 
Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa 
asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat 
vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia uhkia, 
joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät 
kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua. 
 
Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu 
osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle 
säännöllisesti.  
 
Telesten kilpailija on jättänyt 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste Limited -yhtiötä vastaan ja 
vaatinut yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin loukkauksista. Teleste on kiistänyt 
patenttiloukkaukset. Riita-asian käsittely on vielä kesken. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden 
lopputuloksilla ei uskota olevan olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan. 
 
Konsernirakenne 
 
Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa ja Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.  
 
Teleste osti älykkäisiin matkustajatietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin erikoistuneen iqu System GmbH –
yhtiön 30.10.2017. Yrityskaupan avulla Teleste täydentää matkustajatietojärjestelmien tarjontaansa 
joukkoliikennesegmentille, joka on yksi yhtiön keskeisistä painopistealueista. Ostetun yhtiön 
palveluksessa on noin 20 henkilöä ja se liitettiin osaksi Telesten Video Security and Information –
liiketoimintayksikköä. Ostetun yhtiön liikevaihto 30.10.-31.12.2017 oli 0,7 miljoonaa euroa ja taseen 
loppusumma 1,0 miljoonaa euroa. Teleste-konserni kirjasi taseeseen liikearvoa 1,5 miljoonaa euroa.  
 
Osakkeet ja osakepääoman muutokset 
 
Tianta Oy oli 31.12.2017 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 %:n omistusosuudella. 
 
Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 6,51 (7,29) euroa ja korkeimmillaan 9,62 (10,24) 
euroa. Päätöskurssi 31.12.2017 oli 6,68 (8,86) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden 
lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 618 (5 923). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien 
määrä oli 6,6 % (5,2 %). Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2017 oli 16,8 (30,6) 
miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 2,0 (3,5) miljoonaa kappaletta Telesten 
osaketta. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsingin keskisuurten yhtiöiden luokassa.  
 
31.12.2017 konsernilla oli omia osakkeita 863 953 kappaletta, jotka kaikki olivat emoyhtiö Teleste Oyj:n 
hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,6 % (4,6 %).  
 
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2017 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 
osakkeeseen. 
 
Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset: 
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien 
omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken 
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. 
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 
2 000 000 kappaletta.  
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien 
luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä 
sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan 
enimmäismäärään. 
- Valtuutukset ovat voimassa 6.10.2018 asti.  
 



 

 
Yhtiökokouksen päätökset 
 
Teleste Oyj:n 6.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi 
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016. Yhtiökokous päätti hallituksen 
esityksen mukaisesti osingoksi 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa 
oleville omille osakkeille 19.4.2017. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin 
uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Miettinen, Timo Luukkainen ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen 
jälkeen 6.4.2017 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo 
Miettinen. Telesten hallitus valitsi 4.10.2017 pitämässään kokouksessa uudeksi puheenjohtajakseen Pertti 
Ervin. Timo Miettinen jatkoi yhtiön hallituksen jäsenenä.  
 
Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-
yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.  
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. 
Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden 
hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä 
kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.  
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla 
oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 
2.000.000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja 
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1.000.000 
kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita koskevaan enimmäismäärään. 
 
Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
 
Näkymät vuodelle 2018  
 
Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema 
Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. 
Erityisesti panostukset Pohjois-Amerikan markkinoille jatkuvat kuluvan vuoden aikana. 
 
Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja 
laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Telesten koko tilaajaverkkojen tuoteportfolio on uudistettu 
DOCSIS 3.1 -tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden 
verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Vuoden 2018 aikana päättyy kaksi Euroopan 
mittakaavassa merkittävää verkonpäivitysprojektia. Operaattorit käynnistävät uusia päivitysprojekteja, 
mutta niiden ajoitukseen liittyy epävarmuutta, koska operaattorit harkitsevat jo seuraavan sukupolven 
hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja. Arvioimme uusien hajautettua verkkoarkkitehtuuria 
hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän sekä Euroopassa, että erityisesti Pohjois-Amerikassa 
vuoden 2018 aikana. Tilaajaverkkoteknologian muutoksella on vaikutuksia myös toimittajien 
kilpailutilanteeseen. Teleste jatkaa investointeja hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan ja uusille 
markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin. Lisäksi Yhdysvaltoihin perustetun tytäryhtiön tavoitteena 
on edistää laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Edellä 
mainittujen panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä. Arvoimme 
tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2018 liikevaihdon saavuttavan edellisen vuoden tason.  
 



 

Kaupunkiympäristöjen turvallisuuden parantaminen, kasvava joukkoliikenne sekä arkea helpottavien 
älykkäiden järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa uudelle liiketoiminnalle. Julkisten alueiden 
videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kilpailu alalla on kasvanut 
merkittävästi ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Videovalvontaratkaisuiden 
älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan, sekä vastaavasti markkinoille 
on syntymässä tarve kokonaisvaltaisemmille tilannekuvajärjestelmille missä videon lisäksi hallitaan muita 
sensoritason tietovirtoja. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liiketoimintaa myös joukkoliikenteen 
matkustajainformaatioratkaisuissa. Reaaliaikaisen informaation toimittaminen matkustajille on edellytys 
turvalliselle ja joustavalle joukkoliikenteelle. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen 
perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää 
tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen saadut 
tilaukset kasvoivat vuoden 2017 aikana, mutta merkittävä osa toimituksista ajoittuu tuleville vuosille. 
Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.  
 
Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä 
niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Saksan 
palveluliiketoiminnan kannattavuuden parannusohjelmaa jatketaan vuonna 2018 ja odotamme 
toimenpiteiden tuottavan tuloksia vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lisäksi käymme 
neuvotteluja merkittävän raamisopimuksen uudistamisesta asiakkaan kanssa. Arvioimme vuoden 2018 
liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta.  
 
Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna (234,6 M€). 
Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta käynnissä olevien panostuksien johdosta se ei 
vielä saavuta vuoden 2016 ennätystasoa (15,6 M€). 
 
 
 
7. päivänä helmikuuta 2018 
 
 
 
 
Teleste Oyj Jukka Rinnevaara 
Hallitus  Toimitusjohtaja 



Telesten vuosikertomus vuodelta 2017, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen julkaistaan viikolla 11 2018. Yhtiö 
antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan yhdessä toiminta-
kertomuksen kanssa ja asetetaan samanaikaisesti saataville yhtiön internet-sivuille. 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Tilinpäätös on tilintarkastettu. 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR    
    
  10-12  10-12 Muutos % 

 2017 2016  
    
Liikevaihto 58 702 68 562 -14,4 % 

    
Liiketoiminnan muut tuotot 474 1 914 -75,3 % 
Materiaalit ja palvelut -30 626 -36 789 -16,8 % 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -17 772 -19 138 -7,1 % 
Poistot -1 313 -1 294 1,5 % 
Liiketoiminnan muut kulut -9 210 -8 921 3,2 % 
Liikevoitto 254 4 334 -94,1 % 

    
Rahoitustuotot 123 835 n/a 
Rahoituskulut -331 -841 -60,7 % 
Voitto ennen veroja 46 4 328 -98,9 % 
      
Tuloverot -259 -598 -56,8 % 

    
Kauden tulos -213 3 729 -105,7 % 

    
Voiton/Tappion jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -173 3 729 -104,6 % 
Määräysvallattomille omistajille -40 0  
 -213 3 729 -105,7 % 

    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,01 0,21 -104,6 % 
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 
(EUR)  -0,01 0,20 -104,6 % 

    
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur    
Kauden tulos -213 3 729 -105,7 % 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti 
Muuntoero -56 5 -1216,3 % 
Käyvän arvon rahasto 58 71 -18,8 % 
Kauden laaja tulos -211 3 805 -105,5 % 

    
Laajan tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille -133 3 805 -103,5 % 
Määräysvallattomille omistajille -78 0  
 -211 3 805 -105,5 % 

    
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR  1-12/2017  1-12/2016 Muutos % 

    
Liikevaihto 234 589 259 528 -9,6 % 

    
Liiketoiminnan muut tuotot 1 531 3 372 -54,6 % 
Materiaalit ja palvelut -127 673 -137 078 -6,9 % 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -69 406 -72 566 -4,4 % 
Poistot -5 263 -4 934 6,7 % 



Liikearvon arvonalentuminen -7 705 0 n/a 
Liiketoiminnan muut kulut -33 623 -32 687 2,9 % 
Liikevoitto -7 549 15 635 -148,3 % 

    
Rahoitustuotot 537 1 224 -56,1 % 
Rahoituskulut -1 458 -2 038 -28,4 % 
Voitto ennen veroja -8 470 14 821 -157,1 % 
      
Tuloverot -675 -3 001 -77,5 % 

    
Tilikauden voitto -9 145 11 820 -177,4 % 

    
Voiton/Tappion jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -9 106 11 820 -177,0 % 
Määräysvallattomille omistajille -40 0  
 -9 145 11 820 -177,4 % 

    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos    
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,50 0,65 -177,0 % 
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 
(EUR)  -0,50 0,65 -176,9 % 

    
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur    
Kauden tulos -9 145 11 820 -177,4 % 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisesti    
Muuntoero -423 -879 n/a 
Käyvän arvon rahasto 58 -135 n/a 
Kauden laaja tulos -9 511 10 806 -188,0 % 

    
Laajan tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille -9 432 10 806 -187,3 % 
Määräysvallattomille omistajille -78 0  
 -9 511 10 806 -188,0 % 

 

KONSERNITASE, 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 Muutos % 
    
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineelliset hyödykkeet 9 637 11 325 -14,9 % 
Liikearvo 30 814 37 374 -17,6 % 
Aineettomat hyödykkeet 9 469 7 171 32,0 % 
Myytävissä olevat sijoitukset 693 693 0,0 % 
Laskennallinen verosaaminen 2 061 1 833 12,5 % 
PITKÄAIKAISET VARAT 52 674 58 396 -9,8 % 

    
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 33 689 33 544 0,4 % 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 45 520 60 269 -24,5 % 
Tuloverosaaminen 362 407 -11,1 % 
Rahat ja pankkisaamiset 21 230 9 496 123,6 % 
LYHYTAIKAISET VARAT 100 801 103 716 -2,8 % 

    
VARAT 153 475 162 112 -5,3 % 

 0 0  
Oma pääoma ja velat    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 
Ylikurssirahasto 1 504 1 504 0,0 % 
Muuntoerot -1 404 -978 43,6 % 



Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 3 062 3 004 1,9 % 
Kertyneet voittovarat 60 593 73 924 -18,0 % 
Määräysvallattomien omistajien osuus 630 0 n/a 
OMA PÄÄOMA 71 352 84 422 -15,5 % 

    
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 28 394 28 036 1,3 % 
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 1 159 135 755,6 % 
Laskennallinen verovelka 1 429 1 630 -12,3 % 
Pitkäaikaiset varaukset 619 1 081 -42,8 % 
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 31 601 30 882 2,3 % 

    
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Ostovelat ja muut velat 43 763 41 900 4,4 % 
Tuloverovelka 719 1 477 -51,3 % 
Lyhytaikaiset varaukset 1 186 858 38,3 % 
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 853 2 573 88,6 % 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 50 522 46 808 7,9 % 

    
Velat yhteensä 82 123 77 691 5,7 % 

    
OMA PÄÄOMA JA VELAT 153 475 162 112 -5,3 % 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Muutos % 

 2017 2016  
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto -9 145 11 820 -177,4 % 
Oikaisut:     
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 13,233 2,924 352.6 % 
Korkokulut ja muut rahoituskulut 1 458 2 038 -28,4 % 
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 727 -1 224 -159,4 % 
Osinkotuotot  -6 -2 200,0 % 
Verot 675 3 001 -77,5 % 
Nettokäyttöpääoman muutos:     
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 14 749 -110 -13509,2 % 
Vaihto-omaisuuden muutos -145 -884 -83,6 % 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 260 -4 810 n/a 
Varausten muutos 134 -24 n/a 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 458 -2 038 -28,4 % 
Saadut korot ja osinkotuotot 537 1 224 -56,1 % 
Maksetut verot -1 765 -3 151 -44,0 % 

     
Liiketoiminnan nettorahavirta 19 254 8 765 119,7 % 

     
Investointien rahavirta     
Lisäkauppahinnan maksu aikaisemmasta 
yrityshankinnasta 0 -485 -100,0 % 
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1 975 -1 410 40,1 % 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 210 43 388,4 % 
Investoinnit aineettomiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin -3 123 -2 507 24,6 % 
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -996 0 n/a 
Investointien nettorahavirta -5 884 -4 359 35,0 % 

    
Rahoituksen rahavirrat    
Lainojen nostot 4 000 4 170 -4,1 % 
Lainojen takaisinmaksut -1 138 -6 099 -81,3 % 
Rahoitusleasingvelkojen maksut -638 -611 4,4 % 
Maksetut osingot -4 530 -4 168 8,7 % 



Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 708 0 n/a 
Rahoituksen nettorahavirta -1 598 -6 708 n/a 

     
Rahavarojen muutos     
Rahavarat 1.1. 9 496 12 677 -25,1 % 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -38 -879 n/a 
Rahavarat 31.12. 21 230 9 496 123,6 % 

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR) 
A Osakepääoma 
B Ylikurssirahasto 
C Muuntoerot 
D Kertyneet voittovarat 
E SVOP rahasto 
F Muut rahastot 
G Yhteensä 
H Määräysvallattomien omistajien osuus 
I Oma pääoma yhteensä 

 
 

A B C D E F G H I 
Oma pääoma 
31.12.2016 6 967 1 504 -978 73 922 3 140 -135 84 422 0 84 422 
Kauden laaja tulos 
yhteensä   -427 -9 065  58 -9 434 -77 -9 511 
Omien osakkeiden  
luovutus ja hankinta     0  0 0 0 
Osingonjako     -4 530   -4 530 0 -4 530 
Osakeperusteiset 
maksut    265   265 0 265 
Tytäryhtiö-
omistusosuuksien 
muutokset          
Muutokset, jotka 
johtivat 
määräysvallan 
muutokseen            0 707 707 
Oma pääoma 
31.12.2017 6 967 1 504 -1 404 60 592 3 140 -77 70 722 630 71 352 

 

Liiketoimintasegmentit 2017, 1000 eur 

 
 

Video and 
Broadband 

Solutions 
Network 
Services Konserni 

Ulkoinen myynti    
Palvelut 7 567 92 507 100 074 
Tavaroiden myynti 134 515 0 134 515 
Ulkoinen myynti yhteensä 142 082 92 507 234 589 
Segmentin liikevoitto 4 888 -12 437 -7 549 
Rahoituserät   -921 
Tilikauden tulos ennen veroja   -8 470 

    

Liiketoimintasegmentit 2016, 1000 eur 

Video and 
Broadband 

Solutions 
Network 
Services Konserni 

Ulkoinen myynti    
Palvelut 6 813 95 297 102 110 
Tavaroiden myynti 157 418 0 157 418 



Ulkoinen myynti yhteensä 164 231 95 297 259 528 
Segmentin liikevoitto 16 482 -847 15 635 
Rahoituserät   -814 
Tilikauden tulos ennen veroja   14 821 

 

 
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2017, 1000 eur 

 Pohjoismaat 
Muu 

Eurooppa Suomi Muut Konserni 
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 28 634 179 884 13 296 12 774 234 589 
Varat 154 6 398 43 806 255 50 613 
Investoinnit tilikaudella 80 3 101 4 168 134 7 482 

       
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2016, 1000 eur 

 Pohjoismaat 
Muu 

Eurooppa Suomi Muut Konserni 
Liikevaihto sijaintimaan mukaan 22 483 202 063 17 398 17 584 259 528 
Varat 97 13 679 42 570 217 56 563 
Investoinnit tilikaudella 37 1 312 4 122 17 5 488 

 

 
Informaatio per 
kvartaali (tEUR)  10-12/17  7-9/17  4-6/17  1-3/17  10-12/16  1-12/2017 

 1-
12/2016 

 
Video and Broadband Solutions  
Saadut tilaukset 43 424 36 264 42 555 48 116 39 548 170 359 149 011 
Liikevaihto 35 429 34 469 36 782 35 403 43 496 142 082 164 231 
Liiketulos  480 1 534 2 057 817 5 309 4 888 16 482 
Liiketulos % 1,4 % 4,5 % 5,6 % 2,3 % 12,2 % 3,4 % 10,0 % 
 
Network Services 
Saadut tilaukset 23 273 21 779 21 924 25 531 25 066 92 507 95 297 
Liikevaihto 23 273 21 779 21 924 25 531 25 066 92 507 95 297 
Liiketulos -226 -288 -11 316 -606 -975 -12 437 -847 
Liiketulos % -1,0 % -1,3 % -51,6 % -2,4 % -3,9 % -13,4 % -0,9 % 
 
Yhteensä 
Saadut tilaukset 66 697 58 044 64 478 73 647 64 614 262 866 244 308 
Liikevaihto 58 702 56 248 58 706 60 934 68 562 234 589 259 528 
Liiketulos 254 1 246 -9 259 211 4 334 -7 549 15 635 
Liiketulos % 0,4 % 2,2 % -15,8 % 0,3 % 6,3 % -3,2 % 6,0 % 

 

Vakuudet ja vastuut, 1000 eur 2017 2016 Muutos % 
Toimitilojen vuokravastuut 3 699 3 971 -6,9 % 
Leasingvuokravastuut 4 656 5 173 -10,0 % 
Termiinisopimusten kohde-etuuden arvo 23 169 22 550 2,7 % 
Termiinisopimusten käypä arvo -204 334 n/a 
Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 0,0 % 
Koronvaihtosopimusten käypä arvo -78 -135 n/a 
Takaukset 4 479 5 275 -15,1 % 

    
Henkilöstö tilikauden lopussa 2017 2016 Muutos % 
Tuotekehitys 150 149 0,7 % 
Tuotanto ja palvelut 1,026 1 090 -5,9 % 
Myynti ja markkinointi 194 198 -2,0 % 
Hallinto 76 74 2,7 % 
Yhteensä 1 446 1 511 -4,3 % 

 



TUNNUSLUVUT IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 
Tuloslaskelma ja tase: 2017 2016 2015 2014 2013 
Liikevaihto, Meur 234,6 259,5 247,8 197,2 192,8 
Muutos % -9,6 % 4,8 % 25,7 % 2,3 % -0,6 % 
Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus, % 94,3 % 93,3 % 95,1 % 92,5 % 93,2 % 
Liiketulos, Meur -7,5 15,6 14,3 11,1 11,0 
% liikevaihdosta -3,2 % 6,0 % 5,8 % 5,6 % 5,7 % 
Tulos rahoituserien jälkeen, Meur -8,5 14,8 13,9 10,8 10,7 
% liikevaihdosta -3,6 % 5,7 % 5,6 % 5,5 % 5,5 % 
Tulos ennen veroja, Meur -8,5 14,8 13,9 10,8 10,7 
% liikevaihdosta -3,6 % 5,7 % 5,6 % 5,5 % 5,5 % 
Tilikauden tulos, Meur -9,1 11,8 11,0 8,5 8,1 
% liikevaihdosta -3,9 % 4,6 % 4,4 % 4,3 % 4,2 % 
Tuotekehitysmenot, Meur 12,1 11,1 11,0 10,3 10,0 
% liikevaihdosta 5,1 % 4,3 % 4,4 % 5,2 % 5,2 % 
Investoinnit, Meur 7,5 5,5 16,9 3,7 6,3 
% liikevaihdosta 3,2 % 2,1 % 6,8 % 1,9 % 3,3 % 
Korollinen vieras pääoma, Meur 33,2 30,6 33,0 24,4 24,3 
Oma pääoma, Meur 71,4 84,4 77,5 70,7 65,6 
Taseen loppusumma, Meur 153,5 162,1 164,5 132,5 124,3 

      
Henkilöstö ja tilauskanta:      
Henkilöstö keskimäärin 1 492 1 514 1 485 1 302 1 306 
Tilauskanta, Meur 57,4 26,9 42,2 15,2 13,1 
Saadut tilaukset, Meur 262,9 244,3 251,3 199,3 188,9 

      
Tunnusluvut:      
Oman pääoman tuotto-% -11,7 % 14,6 % 14,9 % 12,5 % 12,9 % 
Sijoitetun pääoman tuotto-% -6,6 % 14,8 % 14,2 % 12,2 % 13,0 % 
Omavaraisuusaste % 48,3 % 52,5 % 48,3 % 53,4 % 52,7 % 
Nettovelkaantumisaste % 16,8 % 25,0 % 26,3 % 9,5 % 13,8 % 
Osakekohtainen tulos, eur -0,50 0,65 0,61 0,48 0,47 
Osakekohtainen tulos laimennettuna, eur -0,50 0,65 0,61 0,48 0,46 
Osakekohtainen oma pääoma, eur 3,94 4,66 4,28 3,94 3,73 

       
Telesten osake:      
Ylin vaihtokurssi, eur 9,62 10,24 9,88 5,29 4,47 
Alin vaihtokurssi, eur 6,51 7,29 5,32 4,25 3,78 
Tilikauden päätöskurssi, eur 6,68 8,86 9,80 5,27 4,25 
Tilikauden keskikurssi, eur 8,19 8,69 7,42 4,67 4,17 
Hinta/voitto suhde (P/E) -13,3 13,6 16,1 11,0 9,1 
Osakekannan markkina-arvo, Meur 126,8 160,6 177,6 98,7 79,6 
Pörssivaihto, Meur 16,8 30,6 24,6 10,9 9,2 
Pörssivaihto, miljoonaa kappaletta 2,0 3,5 3,3 2,3 2,2 
Pörssivaihto, % osakekannasta 10,8 % 18,5 % 17,5 % 12,5 % 11,7 % 
Tilikauden osakkeiden keskiarvo , kpl 18985588 18985588 18985588 18918869 18743507 
Tilikauden lopun osakkeiden määrä, kpl 18985588 18985588 18985588 18985588 18816691 

      
Tilikauden osakkeiden keskiarvo 
laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18202396 18169002 18036667 17729215 17513799 
Tilikauden lopun osakkeiden määrä 
laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita 18172350 18216369 18121635 17795934 17838599 
Osingonjako,Meur 1,8 4,5 4,2 3,6 3,3 
Osakekohtainen osinko, eur  0,10* 0,25 0,23 0,20 0,19 
Osinko tuloksesta, % neg. 38,3 % 37,7 % 41,7 % 40,8 % 
Efektiivinen osinkotuotto, % 1,5 % 2,8 % 2,3 % 3,8 % 4,5 % 

 
* hallituksen esitys 



Omat osakkeet 
Määrä 

kpl 
Osuus 

osakkeista 
Osuus 

äänistä 
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.12.2017 863 953 4,55 % 4,55 % 

 

 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2017 Osakkeet % 

   
Tianta Oy 4 409 712 23,2 
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,8 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 084 475 5,7 
Teleste Oyj 863 953 4,6 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7 
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6 
Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka 238 109 1,3 
Ingman Finance Oy Ab 235 000 1,2 
Mariatorp Oy 225 000 1,2 

   
Yhteenveto(10) 10 581 240 55,73 

 

Sektorijakauma Omistajia Osuus, % Osakkeita Osuus, % 
 
Kotitaloudet 5 267 93,8 4 572 771 24,1 
Julkisyhteisöt 4 0,1 2 115 725 11,1 
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 20 0,4 4 551 632 24,0 
Yritykset 259 4,6 7 545 734 39,7 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 26 0,5 82 385 0,4 
Ulkomaalaisomistus 42 0,7 117 341 0,6 
Yhteensä 5 618 100,0 18 985 588 100,0 
Joista hallintarekisteröityjä  9 0,2 1 137 630 6,0 

     
 
 
Osakemäärä Omistajia Osuus, %  Osakkeita Osuus, %  

     
1 - 100 1 509 26,9 91 554 0,5 
101 - 500 2 400 42,7 643 713 3,4 
501 - 1 000 766 13,6 616 911 3,2 
1 001 - 5 000 756 13,5 1 660 943 8,7 
5 001 - 10 000 83 1,5 604 724 3,2 
10 001 - 50 000 74 1,3 1 476 509 7,8 
50 001 - 100 000 9 0,2 657 755 3,5 
100 001 - 500 000 13 0,2 2 750 333 14,5 
500 001 -  8 0,1 10 483 146 55,2 
Yhteensä 5 618 100,0 18 985 588 100,0 
Hallintarekisteri 9 0,2 1 137 630 6,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET       

           

Oman pääoman tuotto  Tilikauden tulos 
------------------------------   * 100 
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) 

Sijoitetun pääoman tuotto  Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut 
-------------------------------   * 100 
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.  
Kauden aikana) 

Omavaraisuusaste  

 

Oma pääoma  
----------------------------   * 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

Nettovelkaantumisaste  Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset 
----------------------------   * 100 
Oma pääoma 

Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto 
--------------------------------------  
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 

Osakekohtainen laimennettu 
tulos 

Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto 
------------------------------------  
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu 
keskiarvo 

Osakekohtainen oma pääoma  Taseen oma pääoma    
------------------------------------  
Osakkeiden kappalemäärä - omien osakkeiden määrä tilikauden lopussa 

Hinta/voitto suhde (P/E)  Pörssikurssi vuoden lopussa 
------------------------------------ 
Osakekohtainen tulos 

Efektiivinen osinkotuotto  Osakekohtainen osinko 
------------------------------------ 
Pörssikurssi vuoden lopussa 

 

iqu Systems GmbH osakekannan hankinnasta kirjattiin alustavasti seuraavat varat ja velat. 

  

1 000 tEUR 
Yhdistämisessä 

kirjatut arvot 
Yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot   
Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 82 
Asiakassopimukset (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 146 
Teknologia (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 216 
Vaihto-omaisuus 267 
Myyntisaamiset 376 

  
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 107 
Aineettomat hyödykkeet 5 
Muut saamiset 8 
Rahavarat 4 
Varat yhteensä 1 211 

  
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot  
Korolliset velat 243 
Ostovelat 271 
Laskennalliset verovelat  89 
Muut velat 17 
Velat yhteensä 620 



  
Nettovarat 591 

  
Hankintameno omistajille 2 050 
Liikearvo 1 459 

  
Rahana maksettu kauppahinta -1 000 
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 4 
Vaikutus rahavirtaan -996 

 
 
 
 
 



TELESTE OYJ
PL 323, 20101 Turku
Telestenkatu 1, 20660 Littoinen
Puh 02 2605 611 (keskus)
investor.relations@teleste.com
Y-tunnus 1102267-8
www.teleste.com

www.facebook.com/telestecorporation
twitter.com/telestecorp
www.linkedin.com/company/teleste
www.slideshare.net/telestecorporation

www.youtube.com/telestecorporation
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