
  

 
 

 
 

Digia Oyj 
Puolivuosikatsaus 
6.8.2021 klo 8.00                                                           
 

Digia Oyj puolivuosikatsaus 2021  
Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 9 % ja EBITA-liikevoitto parani 20 % 
 
 
Huhti–kesäkuu 2021  
• Liikevaihto 38,6 (35,2) miljoonaa euroa, kasvua 9,8 % 
• EBITA-liikevoitto 3,5 (4,1) miljoonaa euroa; laskua 15,3 %, EBITA-liikevoittomarginaali 9,0 (11,7) % liikevaihdosta. 

Merkittäviä investointeja tulevaisuuden kilpailukykyyn: Digia Business Engine, pilvialustaratkaisujen kyvykkyyksien 
rakentaminen sekä rekrytointi 

• Liikevoitto 2,7 (3,7) miljoonaa euroa; laskua 25,8 %, liikevoittomarginaali 7,0 (10,4) % liikevaihdosta 
• Osakekohtainen tulos 0,08 (0,10) euroa  
 
Tammi–kesäkuu 2021 
• Liikevaihto 78,0 (71,8) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 % 
• EBITA-liikevoitto 8,7 (7,3) miljoonaa euroa, kasvua 19,8 %; EBITA-liikevoittomarginaali 11,2 (10,2) % liikevaihdosta  
• Liikevoitto 7,2 (6,4) miljoonaa euroa, kasvua 12,3 %; liikevoittomarginaali 9,2 (8,9) % liikevaihdosta 
• Osakekohtainen tulos 0,21 (0,18) euroa 
• Sijoitetun pääoman tuotto 15,6 (15,3) % 
• Omavaraisuusaste 44,4 (44,9) % 
• Climber International AB:n hankinta 
• Tulosohjeistus vuodelle 2021 ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) 

ja EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla. 
 
Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole 

mainittu. 



  

 
 

 
 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 
 

1 000 euro 
4–6/ 
2021 

4–6/ 
2020 

Muutos, 
% 

1–6/ 
2021 

1–6/ 
2020  

Muutos, 
% 

 
2020 

Liikevaihto 38 638 35 193 9,8 % 77 995 71 758 8,7 % 139 049 
EBITA-liikevoitto  3 481 4 111 -15,3 % 8 737 7 295 19,8 % 16 000 
- suhteessa liikevaihtoon 9,0 % 11,7 %   11,2 % 10,2 %   11,5 % 
Liikevoitto (EBIT) 2 711 3 655 -25,8 % 7 167 6 384 12,3 % 14 102 
- suhteessa liikevaihtoon 7,0 % 10,4 %   9,2 % 8,9 %   10,1 % 
Katsauskauden tulos  2 003 2 718 -26,3 % 5 547 4 905 13,1 % 10 627 
- suhteessa liikevaihtoon 5,2 % 7,7 %   7,1 % 6,8 %   7,6 % 
         
Oman pääoman tuotto, %    18,1 % 18,1 %  18,7 % 
Sijoitetun pääoman tuotto, %     15,6 % 15,3 %  16,5 % 
Liiketoiminnan rahavirta         10 209  17 928 -43,1 % 23 589 
Korolliset nettovelat    16 828 11 553 45,7 % 10 531 
Nettovelkaantumisaste, %    27,0 % 21,0 %  17,3 % 
Omavaraisuusaste, %    44,4 % 44,9 %  50,7 % 
         
Henkilöstön määrä kauden 
lopussa    1 329 1 265 5,1 % 1 258 

Henkilöstö keskimäärin 1 331 1 265 5,3 % 1 327 1 262 5,1 % 1 261 
Oma pääoma    62 252 55 073 13,0 % 60 737 
Taseen loppusumma    141 291 124 294 13,7 % 121 078 
Tulos/osake   0,08 0,10 -26,1 % 0,21 0,18 13,1 % 0,40 
Tulos/osake, laimennettu 0,07 0,10 -26,3 % 0,21 0,18 12,6 % 0,39 

 

IFRS-tulkintakomitea (IFRIC) antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden 
konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Päätöksessä 
tulkintakomitea tarkasteli, kirjataanko IAS 38 -standardia soveltaen sovelluksen konfigurointi ja räätälöinti 
aineettomaksi hyödykkeeksi, ja mikäli sitä ei kirjata aineettomaksi hyödykkeeksi, kuinka kyseiset konfigurointi- ja 
räätälöintimenot kirjataan. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin 
pian kuin mahdollista. Koska Digia on ottamassa käyttöön pilvipalvelujärjestelyitä liittyen uuteen liiketoiminta-
alustaan (Digia Business Engine), se on aloittanut analysoinnin siitä, onko agendapäätöksellä vaikutusta Digian 
pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään Digiassa syksyn 2021 
aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä. 

 

  



  

 
 

 
 

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA: 

”Digian liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 9,8 prosenttia ja oli 38,6 (35,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu 
vahvistui toisella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Tammi–kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi 8,7 
prosenttia ja oli 78,0 (71,8) miljoonaa euroa.   

Liikevaihdon kasvuvauhtia nostivat toisella vuosineljänneksellä datan hyödyntämisen ratkaisut, digitaaliset 
asiakaskohtaiset palvelut sekä liiketoiminta-alustojen uudistaminen. Liikevaihdon kasvua hidasti omien 
asiantuntijoiden hyödyntäminen sisäisen liiketoiminta-alustamme (Digia Business Engine) kehityksessä. Tämän 
vaikutus liikevaihtoon oli tammi-kesäkuussa noin kaksi prosenttiyksikköä. Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme osuus 
liikevaihdosta oli tammi–kesäkuussa noin 67 (65) prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 33 (35) prosenttia. 

Huhti–kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 3,5 (4,1) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoittomarginaali oli 9,0 (11,7) prosenttia 
liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen kannattavuutta heikensivät aiemmin päätetyt merkittävät investointimme 
Digia Business Engineen, pilvialustaratkaisujen kyvykkyyksien rakentamiseen sekä rekrytointiin. Vahvistimme toisella 
vuosineljänneksellä myös myyntiämme osana Next Level -strategiaamme. Näillä investoinneilla vahvistamme 
tulevaisuuden kilpailukykyämme. Rekrytointikuluja kasvatti kiristynyt kilpailu alan osaajista.  Koronapandemian 
positiivinen vaikutus kulutasoon jäi toisella vuosineljänneksellä vertailukauteen nähden vähäiseksi. 

Kysynnässä näkyi alkuvuonna asiakkaiden tarve digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen, mikä lisäsi 
tarvetta myös liiketoiminta-alustojen uudistamiselle. Liiketoiminta-alustojen uudistamiseen vaikuttivat vahvasti 
erityisesti datan hyödyntämisen tarpeet. Strategiamme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme sovellukset ja 
yhdistämme niihin tiedon hyödyntämisen ratkaisuja. Hyvä esimerkki kyvykkyydestämme on se, että Microsoft valitsi 
Digian heinäkuussa Vuoden Älykkäät liiketoimintaratkaisut / Dynamics 365 -kumppaniksi. Valinnassa painoi 
vahvuutemme palvella asiakkaita laaja-alaisesti yhdistämällä Azure-pilvi, Dynamics-teknologia ja analytiikan 
hyötykäyttö kattavaan toimiala- ja kehitysosaamiseemme.  

Oman osaamisemme lisäksi hyödynnämme asiakashankkeissa aktiivisesti Digia Hub -verkostoamme, jonka kautta 
Digian asiakashankkeissa työskentelee nyt yli 70 asiantuntijaa. Kaiken kaikkiaan Digian hankkeissa työskentelee noin 
260 osaajaa omien ammattilaistemme rinnalla. Henkilöstömme määrä katsauskauden lopussa oli 1 329.  

Digia Business Engine -hanke on henkilöstön osaamisen jatkuvan kehittämisen ohella Digian keskeisin liiketoiminnan 
uudistamisen strateginen hanke, jossa rakennamme älykästä teknologista kasvualustaa ja tuemme Digian 
tulevaisuuden kasvua ja tuottavuuden kehitystä. Hankkeessa työskenteli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 
keskimäärin 20 kokoaikaista digialaista. Tammi–kesäkuussa aktivoimme hankkeesta kuluja 1,4 miljoonaa euroa ja 
hankkeen tulosvaikutus oli noin -0,2 miljoonaa euroa. Yhteensä olemme aktivoineet hankkeesta tähän mennessä 2,1 
miljoonaa euroa. Digia Business Engine otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2022 aikana.  

Pilvialustojen käyttö arkipäiväistyy ja julkisesta pilvestä on muodostunut tärkeä kehitys- ja tuotantoalusta lähes 
kaikissa liiketoiminnoissamme. Olemme vahvistaneet tarjoamaamme sekä rekrytoineet lisää pilven myynti- ja 
konsultointiosaajia, ja henkilöstömme on suorittanut merkittävän määrän uusia pilviteknologioiden sertifikaatteja 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Pilvialustapalveluiden myyntimahdollisuudet ja tarjouskanta ovat vahvassa 
kasvussa. Tavoitteenamme on olla merkittävä hybridipilven konsultoinnin ja hallintapalveluiden (Managed Services) 
toimittaja Suomessa sekä valittujen asiakkaidemme pääasiallinen toimittaja strategiakautemme (2020–2022) loppuun 
mennessä. 

Tammikuussa hankitun Climber-konsernin integraatio on sujunut suunnitellusti ja liiketoiminta on kehittynyt 
odotustemme mukaisesti. Climberin liiketoiminta pohjautuu pitkälti edistyksellisten Qlik-teknologioiden 
liiketoimintalähtöiseen hyödyntämiseen. Climberin palvelujen kysyntä on jatkunut vahvana kaikilla Climberin 
markkina-alueilla. Päivitimme alkuvuonna myös vastuullisuuden keskeiset periaatteemme, tavoitteemme ja 
mittarimme. Ympäristövastuun ja digiosaamisen lisäksi periaatteissamme korostuu datan vastuullinen 

https://www.climber.fi/


  

 
 

 
 

hyödyntäminen. Haluamme edistää asiakkaidemme kautta yhteiskunnan turvallista ja kestävää digitalisoitumista 
ympäristö huomioiden. 

Digia odottaa Suomen IT-palvelumarkkinan edelleen kasvavan pitkällä aikavälillä. Datan hyödyntäminen osana 
liiketoiminnan arkea sekä liiketoiminnan digitalisoituminen jatkuvat vahvana ja kiihtyvänä trendinä. Samalla 
organisaatioiden arvonluonnin mallit sekä ihmisten työnteon tavat kehittyvät. Vuoden 2021 osalta epävarmuus 
markkinassa on väistymässä. 

Digian tarjoama on osoittanut kilpailukykynsä myös poikkeusoloissa. Erityisenä vahvuutenamme ovat erilaisten 
operatiivisten järjestelmien ratkaisut sekä dataohjautuva liiketoiminta. Menestystämme tukee laaja tuote- ja 
palveluportfolio, joka ei ole sidoksissa yhteen toimialaan tai asiakkuuteen, sekä jatkuvien palvelujen merkittävä osuus 
liiketoiminnasta.  

Uskomme maailmaan, jossa liiketoiminnan arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.” 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021 

Tulosohjeistus vuodelle 2021 on ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) ja 
EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla. 

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN 

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 6.8.2021 klo 10.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on 
toimitettu osallistujille sähköpostitse. 

Toimitusjohtaja Timo Levoranta esittelee tuloksen verkkolähetyksessä klo 11.00 alkaen osoitteessa 
https://digia.videosync.fi/2021-08-06-digia-q2 

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-
ja-presentaatiot/ 6.8.2021 klo 10.00 alkaen. 

LISÄTIETOJA 

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000 

JAKELU 

Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
digia.com 

 

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä 
digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. 
Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2020 oli 139 
miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com  

 

https://digia.videosync.fi/2021-08-06-digia-q2


  

 
 

 
 

Digia Oyj:n puolivuosikatsaus 2021 

Digia on kasvava ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan kehittämään toimintaansa dataohjautuvaksi ja 
uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Digia on asiakkailleen kumppani kokonaisvaltaiseen 
digitalisointiin. Tarjoamamme kattaa kaikki digitalisaation kerrokset liiketoimintajärjestelmistä integraatioihin, 
digitaalisiin palveluihin sekä 24/7-valvontaan ja palvelunhallintaan. Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa 
viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. 

MARKKINAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

Digia odottaa Suomen IT-palvelumarkkinan edelleen kasvavan pitkällä aikavälillä. Vuoden 2021 osalta epävarmuus 
markkinassa on väistymässä. Datan hyödyntäminen osana liiketoiminnan arkea sekä liiketoiminnan digitalisoituminen 
jatkuvat vahvoina ja kiihtyvinä trendeinä. 

Digitalisaatiokehitys kiihtyy kriisin jälkeisessä ajassa. Ohjelmistojen kasvava älykkyys ja lisääntyvä datan 
hyödyntäminen muuttavat maailmaa pysyvästi, ja kilpailu kiristyy toimialasta riippumatta. Uudistuminen on jatkuvaa. 
Samalla organisaatioiden arvonluonnin mallit sekä ihmisten työnteon tavat kehittyvät.  

Digian näkemyksen mukaisesti moderni liiketoiminnan digitalisaatio nojaa kolmeen vahvaan tukipilariin, ja datan 
hyödyntäminen on näihin kaikkiin vahvasti kytkeytyneenä: 

• Operatiivisten järjestelmien toimivuus; 
• Digitaaliset palvelukokonaisuudet loppuasiakkaalle; 
• Ihmisten ja älykkäiden ohjelmistojen saumaton yhteispeli. 

Modernin digitalisaation kehitystä tukee Digian laaja asiakas- ja toimialariippumaton tuote- ja palvelutarjoama. Digian 
tarjoama on vastannut markkinakysyntään hyvin ja osoittanut vahvuutensa myös poikkeusoloissa; erityisesti korona-
aikana vahvuutena ovat olleet erilaisten operatiivisten järjestelmien ratkaisut (mm. toiminnanohjausratkaisut) sekä 
dataohjautuva liiketoiminta. Korona-ajan myötä monissa organisaatioissa on havahduttu tarkastelemaan omaa 
toimintaa ja uudistumista erityisesti sen osalta, miten niin datan hyödyntäminen kuin digitaaliset ratkaisut yleisemmin 
tuottaisivat lisää asiakashyötyjä ja tehokkuutta sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Digian näkemyksen mukaan tulevaisuuden digitaalisessa maailmassa yritysten liiketoiminnan arvo luodaan 
verkostoissa ja ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen. Datan käyttö osana liiketoiminnan arkea 
lisääntyy. Yritysten sisäisessä toiminnassa ja yksilötasolla kuljemme kohti ihmisten ja ohjelmistojen symbioosia, jossa 
ihmiset keskittyvät mielekkääseen työhön automatiikan ja älykkäiden ohjelmistojen hoitaessa osan työtehtävistä.  

Digia näkee markkinassa seuraavat vahvistuvat kehityssuunnat sekä yrityskentässä että julkisella sektorilla:    

• Digitaalisuus on yhä tärkeämpi osa organisaatioiden ydintoimintaa ja liiketoiminnan prosesseja;  
• Maailma verkottuu ja digitaaliset alustat mahdollistavat uusia liiketoiminnan malleja;  
• Älykäs ja vastuullinen datan hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa luo kilpailuetua;   
• Digitaalisten palvelujen hyvä käyttökokemus on kriittinen menestystekijä; 
• Pilviteknologioiden merkitys palvelujen kehitys- ja operointialustana arkipäiväistyy;  
• Datan hyödyntämisen myötä tietoturva- ja tietosuojatarpeet jatkavat edelleen kasvuaan. 

 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

LIIKEVAIHTO  

Huhti–kesäkuu 2021 

Katsauskaudella Digian liikevaihto oli 38,6 (35,2) miljoonaa euroa, missä oli kasvua 9,8 % edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Liikevaihtoa kasvattivat toisella vuosineljänneksellä datan hyödyntämisen ratkaisut, 
digitaaliset asiakaskohtaiset palvelut (mukaan lukien tietoturvalliset ratkaisut ja Digia Hub) sekä liiketoiminta-alustojen 
uudistaminen, sisältäen myös Digian omat tuoteratkaisut (Digia Enterprise -toiminnanohjaus sekä 
toiminnanohjausjärjestelmät finanssitoimialalle ja logistiikkaan). Liikevaihdon kasvuvauhtiin vaikutti hidastavasti 
omien asiantuntijoiden hyödyntäminen Digian sisäisen liiketoiminta-alustan (Digia Business Engine) kehityksessä.  

Katsauskaudella palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto oli 68,1 (67,8) % ja projektiliiketoiminnan 31,9 (32,2) % 
yhtiön liikevaihdosta. Sekä projekti- että palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto sisältävät tuoteliiketoimintaa, 
jonka osuus oli 16,5 (12,2) % konsernin koko liikevaihdosta. Tuoteliiketoiminta muodostuu Digian omista lisensseistä, 
kumppaneiden lisenssimyynnistä sekä lisenssien ylläpidosta. Alan ostokäyttäytymisen muututtua osa 
tuoteliiketoiminnasta on siirtynyt palvelusopimusten piiriin ja raportoidaan palveluliiketoiminnan liikevaihtona. 

Tammi–kesäkuu 2021 

Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 78,0 (71,8) miljoonaa euroa kasvaen 8,7 % edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi 
erityisesti Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmissä, dataohjautuvissa ratkaisuissa, Digian omien 
toiminnanohjausjärjestelmien alueella sekä asiakkuuksissa, joiden hankkeet ovat turvaluokiteltuja. Kasvua vauhdittivat 
tehdyt yrityskaupat. Intelligent Solutions -liiketoiminnan, integraatioiden ja API-hallinnan kysyntä jatkui tasaisena. 
Digia Business Engine -hanke vaikutti liikevaihtoa laskevasti noin kaksi prosenttiyksikköä, koska käytämme hankkeessa 
omia asiantuntijoitamme.    

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 67,4 (67,4) %. Projektiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 
32,6 (32,6) %. Tuoteliiketoiminnan osuus oli 13,3 (12,2) % yhtiön koko liikevaihdosta. 

 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 

Huhti–kesäkuu 2021 

Katsauskaudella EBITA-liikevoitto oli 3,5 (4,1) miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoittomarginaali (EBIT-%) 9,0 (11,7) %. 
EBITA-liikevoiton laskun taustalla ovat merkittävät investoinnit Digia Business Engineen, pilvialustaratkaisuihin, 
rekrytointeihin ja tulevaisuuden kasvuun. Yhtiön tulos ennen veroja oli 2,5 (3,4) miljoonaa euroa ja tulos verojen 
jälkeen 2,0 (2,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,10) euroa. Nettorahoituskulut olivat -0,2 (-0,2) 
miljoonaa euroa. 

Tammi–kesäkuu 2021 

Tammi–kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 8,7 (7,3) miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoittomarginaali (EBIT-%) 11,2 (10,2) %.  

Kannattavuutta on parantanut toimintatapojen kehittyminen ja kustannustietoinen toiminta. Kuluvana vuonna 
kannattavuutta heikentävät kuitenkin koko vuoden kestävät strategiset kehityshankkeet. Yhtiön tulos ennen veroja oli 
6,9 (6,1) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 5,5 (4,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,18) 
euroa. Nettorahoituskulut olivat -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa. 

 
 

 



  

 
 

 
 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 

Digia panostaa jatkuvasti pitkän aikavälin kilpailukyvyn kasvattamiseen. Tammi–kesäkuun tutkimus- ja kehityskulut 
olivat yhteensä 3,2 (2,8) miljoonaa euroa, mikä vastaa 4,0 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus- ja 
kehitystoiminnan pääpaino oli edelleen omissa toiminnanohjausjärjestelmissämme (Digia Enterprise ja 
toiminnanohjausjärjestelmät finanssitoimialalle ja logistiikkaan). Lisäksi kehitettiin Digia Iiris -valvontaratkaisun 
liiketoimintaprosessien ja tietovirtojen AI-kyvykkyyttä, joka on nyt valmis asiakkaiden käyttöön. 

 
RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT  

Kesäkuun 2021 lopussa Digian taseen loppusumma oli 141,3 (124,3) miljoonaa euroa. Taseen kasvu johtuu pääosin 
Climber-konsernin hankinnasta. Omavaraisuusaste oli 44,4 (44,9) % ja nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 27,0 (21,0) 
%. Kesäkuun 2021 lopussa Digialla oli 33,8 (29,5) miljoonaa euroa korollista velkaa. Käyttämätöntä pankkilimiittiä on 
kesäkuun lopussa kolme miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma muodostui 18,7 miljoonan euron pitkäaikaisista ja 
4,5 miljoonan euron lyhytaikaisista lainoista rahoituslaitoksilta sekä 10,6 miljoonan euron vuokravastuusta.  

Katsauskaudella järjestelimme uudelleen erääntyvän 5,9 miljoonan euron lainan, jonka maturiteetti on nyt kolme 
vuotta. Digialla on kaksi päärahoittajapankkia: Danske Bank A/S ja OP Yrityspankki Oyj. 

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa 2021 oli 10,2 (17,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -11,1 (-
1,4) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 1,5 (-4,4) miljoonaa euroa. 

 
HENKILÖSTÖ JA JOHTO 

Ammattitaitoinen ja asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö on koko toimintamme perusta. Digian 
tavoitteena on olla vastuullinen ja tiedolla johdettu huippuammattilaisten oppimisyhteisö, jossa vankka ammattitaito, 
moderni työkulttuuri ja toiminnan joustavuus kohtaavat. Uskomme, että seuraava askel työnteon murroksessa on 
ihmisten ja älykkäiden ohjelmistojen saumaton yhteispeli, mikä näkyy myös Digian työkulttuurin kehittämisessä. 
Katsauskauden iso panostus on ollut Digian liiketoiminta-alustan uudistushanke, johon on osallistunut yli 60 
digialaista. Lisäksi katsauskaudella valmistauduimme koronan jälkeiseen arkeen Future of Work -hankkeella, jossa 
johtoajatuksena on datan yhä parempi hyödyntäminen arjessa sekä erilaiset työarjen joustot, kuten kasvanut vapaus 
valita työnteon paikka ja aika. 

Julkistimme alkuvuodesta uudet yritysvastuumme periaatteet ja tavoitteet. Henkilöstö – vastuullinen digiosaaminen ja 
vastuullinen digiarki – on keskeisessä roolissa vastuullisuustyössämme. Alkuvuodesta toteutimme 
työntekijäkokemustamme mittaavan Siqni-kyselyn ja toukokuussa sen kehitystä mittaavan trendikyselyn. 
Koronakeväästä huolimatta henkilöstön kokonaistyytyväisyys ja suositteluindeksi (eNPS) pysyivät hyvällä tasolla. 

 
MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA 

Katsauskaudella Digia hankki Climber International AB:n koko osakekannan ja konsernirakenteeseen lisättiin Climber 
International AB tytäryhtiöineen.  

Katsauskauden lopussa Digia-konserniin kuuluu emoyhtiö Digia Oyj sekä tytäryhtiöt Digia Finland Oy, Digia Hub Oy, 
Digia Sweden AB ja Climber International AB sekä sen tytäryhtiöt Climber Oy, Climber Benelux AB, Climber Denmark 
ApS ja Climber Holding AB. 

 

  



  

 
 

 
 

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET  

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.6.2021 oli 26 823 723 osaketta ja yhtiöllä oli yhteensä 8 282 osakkeenomistajaa.  

Digia Oyj:llä oli 30.6.2021 lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen 
vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli noin 0,2 % osakekannasta.  

Katsauskauden lopussa yhtiön aiemmin rahoittamia, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin käytettäväksi 
tarkoitettuja ja Evli Awards Management Oy:n hallussa olevia yhtiön osakkeita on jakamatta yhteensä 118 222 
osaketta. 

Ajantasainen tieto yhtiön suurimmista omistajista sekä omistusjakaumasta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta 
www.digia.com/sijoittajat/osakkeenomistajat/. 

 
KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ  

Digia Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. 
Kaupankäyntitunnus on DIGIA. Alin kaupankäyntikurssi tammi–kesäkuussa 2021 oli 6,96 euroa ja ylin 9,46 euroa. 
Osakkeen virallinen päätöskurssi 30.6.2021 oli 7,64 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 7,80 euroa. Yhtiön 
markkina-arvo 30.6.2021 oli 204 933 244 euroa. 

 
LIPUTUSILMOITUKSET  

Katsauskaudella ei ollut liputusilmoituksia. 

 
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Digia Oyj:n 17. maaliskuuta 2021 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 
konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. 

Osingonjako 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen 
mukaan osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta. Osinko päätettiin maksaa osakkeenomistajalle, joka 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2021 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osinko päätettiin maksaa 26.3.2021. 

Hallituksen kokoonpano 

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen 
Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Seppo Ruotsalainen ja Outi Taivainen. Hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi 
Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Seppo Ruotsalaisen. 

Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa: 

Tarkastusvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj.), Martti Ala-Härkönen ja Santtu Elsinen 
Palkitsemisvaliokunta: Päivi Hokkanen (pj.), Robert Ingman ja Outi Taivainen 
Nimitysvaliokunta: Seppo Ruotsalainen (pj.), Martti Ala-Härkönen ja Robert Ingman. 

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot 

http://www.digia.com/sijoittajat/osakkeenomistajat/


  

 
 

 
 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen 
varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi 
kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen 
kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Päätettiin, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä 
aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän 
laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin 
ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 2 000 000 
kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla 
omalla pääomalla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus käsittää myös osakkeiden 
hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden 
mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten 
kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan 
tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on 
osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta 
vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 
Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan kaikista ehdoista. Valtuutus korvaa 
yhtiökokouksen 16.3.2020 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 
17.9.2022 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 
luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen 
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä 
uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai 
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen 
sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden 
päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, 
sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä 
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa 
yhtiökokouksen 16.3.2020 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 
17.9.2022 saakka. 

Lisätietoa Digian yhtiökokouspäätöksistä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta 
www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2021  

 
YRITYSKAUPAT 

Digia hankki 7.1.2021 ruotsalaisen Climber International AB:n koko osakekannan. Yritysosto koski Climberin Ruotsin, 
Suomen, Tanskan ja Alankomaiden toimintoja. Climberin liiketoiminta pohjautuu pitkälti edistyksellisten Qlik-
teknologioiden hyödyntämiseen sekä vahvasti konsultoivaan toimintamalliin. Kaupan jälkeen Digialla työskentelee yli 

http://www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2021
https://www.climber.fi/


  

 
 

 
 

300 dataintegraation ja liiketoiminta-analytiikan ammattilaista. Alustava laskelma kauppahinnan kohdistamisesta on 
laadittu ja hankinnan vaikutus Digian lukuihin raportoidaan taulukko-osassa.  

 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. 

 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  

Digian keskeisissä riskeissä ei yhtiön arvion mukaan ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2021 aikana. 

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoimintaympäristössä ja 
palvelualueilla sekä kiristyvään kilpailuun. Yleisellä taloussuhdanteella sekä asiakkaiden toimintaympäristön ja 
asiakkaiden taloudellisen tilanteen muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai 
perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Lyhyen 
aikavälin kysyntään liittyvät riskit toimintaympäristössä ovat edelleen olemassa koronaepidemian takia. 

Mikäli kysyntä laskee voimakkaasti, voi myös hintataso laskea. Palveluliiketoiminnan hinnoittelumallit tasaavat 
liiketoiminnan syklisyyttä, mutta toisaalta tuotteista kertyvät SaaS-tulovirrat (Software as a Service) ajoittuvat 
pidemmälle aikavälille tuotelisenssien kertamaksujen sijaan. 

Kasvustrategian toteuttaminen asettaa organisaatiolle ja johtamiselle vaatimuksia. Yhtiön rekrytointikyky, oikean 
osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tarjonnan oikea-aikainen sovittaminen kysyntään ovat erittäin 
tärkeässä asemassa. 

Strategiansa mukaisesti Digia tavoittelee kasvua myös yritysostojen avulla. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että 
yritys pystyy löytämään sopivia ostokohteita tai että ostetun yrityksen integrointi Digiaan onnistuu suunnitellusti.  

Digia ei ole tehnyt ihmisoikeuksiin liittyviä kartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omassa toiminnassa 
ei ole ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä merkittäviä riskejä. Digian toimitusketju ulottuu pääosin vain Suomeen. 
Digia ei ole tehnyt ympäristökartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omalla toiminnalla on vähän 
vaikutusta ympäristöön eikä sen toimintaan liity merkittäviä ympäristöriskejä.  

Suuret asiakashankkeet sekä erityisesti kiinteähintaiset hankkeet sisältävät liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös 
riskejä. Asiakashankkeiden koon kasvaessa kannattavuuden hallintaan liittyvät riskit lisääntyvät ja tarve hallita laajoja 
sopimus- ja toimituskokonaisuuksia korostuu. Suurissa asiakashankkeissa on tyypillisesti myös toimitukseen liittyviä 
sanktioita, joiden toteutuminen on aina riski. Samalla myös asiakassaamisiin liittyvät riskit kasvavat. Lisäksi tietoturva- 
ja tietosuojariskit ovat merkittävä riskialue yhtiön liiketoiminnassa. 

 
NÄKYMÄT VUODELLE 2021 

Tulosohjeistus vuodelle 2021: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) ja EBITA-
liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla. 

 

Helsingissä 6. elokuuta 2021 

Digia Oyj 
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TAULUKKO-OSA 

Laatimisperiaatteet 
Lyhennetty konsernin tuloslaskelma 
Lyhennetty konsernitase 
Konsernin rahavirtalaskelma 
Laskelma oman pääoman muutoksista 
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 

 

LAATIMISPERIAATTEET 

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja 
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista 
luvuista. Tiedotteeseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. 

IFRS-tulkintakomitea (IFRIC) antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden 
konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Päätöksessä 
tulkintakomitea tarkasteli, kirjataanko IAS 38 -standardia soveltaen sovelluksen konfigurointi ja räätälöinti 
aineettomaksi hyödykkeeksi, ja mikäli sitä ei kirjata aineettomaksi hyödykkeeksi, kuinka kyseiset konfigurointi- ja 
räätälöintimenot kirjataan. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin 
pian kuin mahdollista. Koska Digia on ottamassa käyttöön pilvipalvelujärjestelyitä liittyen uuteen liiketoiminta-
alustaan (Digia Business Engine), se on aloittanut analysoinnin siitä, onko agendapäätöksellä vaikutusta Digian 
pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään Digiassa syksyn 2021 
aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä. 

 
LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 

1 000 euroa 
4–6/ 
2021 

4–6/ 
2020 

Muutos, 
% 

1–6/ 
2021 

1–6/ 
2020 

Muutos, 
% 2020 

        
LIIKEVAIHTO 38 638 35 193 9,8 % 77 995 71 758 8,7 % 139 049 
Liiketoiminnan muut tuotot 182 95 92,4 % 299           121 146,7 % 252 
Materiaalit ja palvelut -5 235 -3 642 43,8 % -9 996 -7 557 32,3 % -15 257 
Poistot ja arvonalentumiset -1 897 -1 517 25,1 % -3 857 -3 028 27,4 % -6 066 
Muut liiketoiminnan kulut -28 976 -26 475 9,4 % -57 274 -54 909 4,3 % -103 876 
              
Liikevoitto (EBIT) 2 711 3 655 -25,8 % 7 167 6 384 12,3 % 14 102 
               
Rahoituskulut (netto) -208 -237 -12,3 % -279 -237 17,5 % -644 
               
Tulos ennen veroja 2 504 3 419 -26,8 % 6 889 6 147 12,1 % 13 458 
               
Tuloverot -504 -701 -28,1 % -1 338 -1 242 7,7 % -2 830 
KATSAUSKAUDEN TULOS 2 003 2 718 -26,3 % 5 547 4 905 13,1 % 10 627 
         
Laajan tuloslaskelman erät        
Erät, jotka saatetaan 
myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi 

       



  

 
 

 
 

1 000 euroa 
4–6/ 
2021 

4–6/ 
2020 

Muutos, 
% 

1–6/ 
2021 

1–6/ 
2020 

Muutos, 
% 2020 

Ulkomaiseen yksikköön 
liittyvät muuntoerot 

78 101 -22,9 % -22 -10 130,0 % 80 

KATSAUSKAUDEN LAAJA 
TULOS YHTEENSÄ 

2 081 2 819 -26,2 % 5 525 4 895 12,9 % 10 707 

               
Katsauskauden tuloksen 
jakautuminen 

             

Emoyhtiön osakkaille 2 000 2 718 -26,4 % 5 550 4 905 13,2 % 10 627 
Määräysvallattomille 
omistajille 

3  0    -3 0   0 

        
Katsauskauden laajan 
tuloksen jakautuminen  

             

Emoyhtiön osakkaille 2 078 2 819 -26,3 % 5 529 4 895 12,9 % 10 707 
Määräysvallattomille 
omistajille 

3  0    -3 0    0 

        
Tulos/osake, EUR 
(laimentamaton EPS) 

0,08 0,10 -26,1 % 0,21 0,18 13,1 % 0,40 

Tulos/osake, EUR 
(laimennettu EPS) 

0,07 0,10 -26,3 % 0,21 0,18 13,1 % 0,39 

 
 
LYHENNETTY KONSERNITASE 
 

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 
Varat    
       
Pitkäaikaiset varat     
Liikearvo 71 225 57 771 61 478 
Muut aineettomat hyödykkeet 11 101 5 402 6 332 
Aineelliset hyödykkeet  862 1 173 987 
Käyttöoikeusomaisuuserät 9 632 10 132 9 272 
Sijoitukset 484 484 484 
Pitkäaikaiset saamiset 153 34 2 
Laskennallinen verosaaminen 465 519 513 
       
Pitkäaikaiset varat yhteensä 93 922 75 515 79 067 
       
Lyhytaikaiset varat       
Lyhytaikaiset saamiset 30 356 30 789 25 600 
Rahavarat 17 013 17 990 16 410 
       
Lyhytaikaiset varat yhteensä 47 369 48 779 42 010 
       
Varat yhteensä 141 291 124 294 121 078 
    
Oma pääoma ja velat    
     



  

 
 

 
 

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 
Osakepääoma 2 088 2 088 2 088 
Muu rahasto 5 204 5 204 5 204 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 42 081 42 081 42 081 
Muuntoero -365 -432 -343 
Kertyneet voittovarat 7 694 1 228 1 080 
Katsauskauden tulos 5 547 4 905 10 627 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 62 249 55 073 60 737 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva 
oma pääoma 

3 0 0 

       
Oma pääoma yhteensä 62 252 55 073 60 737 
       
Velat      
Pitkäaikaiset, korolliset velat 25 362 16 774 15 284 
Muut pitkäaikaiset velat 7 000 0 2 000 
Laskennalliset verovelat 1 962 1 068 1 115 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 34 323 17 842 18 399 
       
Lyhytaikaiset, korolliset velat 8 479 12 769 11 658 
Muut lyhytaikaiset velat 36 236 38 611 30 284 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 44 715 51 380 41 942 
       
Velat yhteensä 79 038 69 222 60 341 
       
Oma pääoma ja velat 141 291 124 294 121 078 

 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 

 1 000 euroa 1.1.2021–30.6.2021 1.1.2020–30.6.2020 
Liiketoiminnan rahavirta:    
Katsauskauden voitto 5 547 4 905 
Oikaisut tilikauden tulokseen 4 064 8 646 
Käyttöpääoman muutos -1 701 5 783 
Muiden saamisten ja velkojen muutos 4 550 875 
Maksetut korot -133 -133 
Saadut korot  27 1 
Maksetut verot  -2 146 -2 149 
Liiketoiminnan rahavirta 10 209 17 928 
    
Investointien rahavirta:   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 570 -528 
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankinta-
ajankohdan rahavaroilla -9 489 -829 

Investointien rahavirta -11 059 -1 358 
    
Rahoituksen rahavirta:   
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -2 018 -1 750 
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -7 726 -26 



  

 
 

 
 

 1 000 euroa 1.1.2021–30.6.2021 1.1.2020–30.6.2020 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 000 - 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -49 - 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 900 - 
Pitkäaikaisten lainasaamisten lyhennykset 1 573 - 
Omien osakkeiden hankinta -225 - 
Maksetut osingot -4 002 -2 672 
Rahoituksen rahavirta  1 452 -4 449 
   
Rahavarojen muutos 602 12 122  

  
Rahavarat katsauskauden alussa 16 410 5 838 
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus  1 31 
Rahavarojen muutos 602 12 122 
Rahavarat katsauskauden lopussa 17 013 17 990 

 
 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 

1 000 euroa a b c d e f 
Oma pääoma 1.1.2020 2 088  42 081 5 204 -422 4 241 53 190 
Tilikauden tulos     4 905 4 905 
Laajan tuloslaskelman erät    -10  -10 
Tapahtumat osakkeenomistajien 
kanssa 

      

Osingonjako     -2 672 -2672 
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

    -341 -341 

Oma pääoma 30.6.2020 2 088 42 081 5 204 -432 6 132 55 073 
       

Oma pääoma 1.1.2021 2 088 42 081 5 204 -343 11 707 60 737 
Tilikauden tulos         5 547 5 547 
Laajan tuloslaskelman erät       -22   -22 
Määräysvallattomien omistajien 
osuus 

    3 3 

Tapahtumat osakkeenomistajien 
kanssa 

      

Osingonjako         -4 002 -4 002 
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

        214 214 

Omien osakkeiden hankinta         -225 -225 
Oma pääoma 30.6.2021 2 088 42 081 5 204 -365 13 245 62 252 

 
a = osakepääoma 
b = SVOP-rahasto 
c = muut rahastot 
d = muuntoerot 
e = kertyneet voittovarat 
f = oma pääoma yhteensä 
 



  

 
 

 
 

AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
 

1 000 euroa Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet 

30.6.2021    
Hankintameno 1.1.2021 40 598 112 872 40 681 
Liiketoimintojen hankinnat 1 881 9 747 4 928 
Lisäykset 939 0 1 425 
Vähennykset -312 0 0 
Hankintameno 30.6.2021 43 105 122 619 47 034 
    
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1. 

-30 339 -51 394 -34 349 

Poistot (tuloslaskelman poistot) -2 273 0 -1 584 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 30.6.2021 

-32 612 -51 394 -35 933 
 

   
Kirjanpitoarvo 1.1.2021 10 259 61 478 6 332  
Kirjanpitoarvo 30.6.2021  10 494 71 225 11 101  
    
30.6.2020       
Hankintameno 1.1.2020  36 321 109 165 38 722  
Lisäykset 3 382 0 0 
Vähennykset -69 0 0 
Hankintameno 30.6.2020 39 635 109 165 38 722 
    
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2020 

-26 278 -51 394 -32 344 

Poistot (tuloslaskelman poistot) -2 052 0 -976 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 30.6.2020 

-28 330 -51 394 -33 320 

    
Kirjanpitoarvo 1.1.2020 10 044 57 771 6 378 
Kirjanpitoarvo 30.6.2020 11 305 57 771 5 402 

 
 
 
  



  

 
 

 
 

LYHENNETTY TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
 

1 000 euroa 4–6/2021 1–3/2021 10–12/2020 7–9/2020 4–6/2020 

Liikevaihto 38 638 39 357 37 867 29 423 35 193 
Liiketoiminnan muut tuotot 182 117 50 80 95 
Materiaalit ja palvelut -5 235 -4 761 -4 473 -3 227 -3 642 
Poistot ja arvonalentumiset -1 897 -1 959 -1 553 -1 485 -1 517 
Muut liiketoiminnan kulut -28 976 -28 298 -27 833 -21 134 -26 475 
            
Liiketulos 2 711 4 456 4 060 3 658 3 655 
            
Rahoituskulut (netto) -208 -71 -289 -118 -237 
            
Tulos ennen veroja 2 504 4 385 3 771 3 540 3 419 
            
Määräysvallattomien omistajien osuus 3 -6 0 0 0 
Tuloverot -504 -834 -810 -779 -701 
Katsauskauden tulos 2 003 3 544 2 961 2 761 2 718 
            
Katsauskauden tuloksen jakautuminen           
Emoyhtiön osakkaille 2 000 3 550 2 961 2 761 2 718 
Määräysvallattomille omistajille 3  -6 0 0 0 
      
Tulos/osake, EUR (basic) 0,08 0,13 0,11 0,10 0,10 
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,07 0,13 0,11 0,10 0,10 

 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 
Toiminnan laajuus     
Liikevaihto 77 995 71 758 
Sijoitettu pääoma keskimäärin  92 799 84 605 
Henkilöstön määrä  1 329 1 266 
Henkilöstö keskimäärin 1 327 1 263 
     
Kannattavuus    
Liikevoitto ennen yrityshankintojen hankintamenojen 
kohdistamiseen liittyviä poistoja (EBITA) 8 737 7 295 

- suhteessa liikevaihtoon 11,2 % 10,2 % 
Liikevoitto (EBIT) 7 167 6 384 
- suhteessa liikevaihtoon 9,2 % 8,9 % 
Tulos ennen veroja 6 889 6 147 
- suhteessa liikevaihtoon 8,8 % 8,6 % 
Katsauskauden tulos 5 547 4 905 
- suhteessa liikevaihtoon 7,1 % 6,8 % 
Oman pääoman tuotto 18,1 % 18,1 % 
Sijoitetun pääoman tuotto 15,6 % 15,3 % 
    
Rahoitus ja taloudellinen asema    



  

 
 

 
 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 
Korolliset nettovelat 16 828 11 553 
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 27,0 % 21,0 % 
Omavaraisuusaste 44,4 % 44,9 % 
Liiketoiminnan rahavirta 10 209 17 928 
Tulos/osake, EUR, laimentamaton  0,21 0,18 
Tulos/osake, EUR, laimennettu  0,21 0,18 
Oma pääoma/osake, EUR        2,32           2,05    
Osakkeen alin kaupantekokurssi, EUR  6,96  3,30 
Osakkeen ylin kaupantekokurssi, EUR  9,46  5,40 
Osakkeen keskikurssi, EUR  7,80  4,61 
Osakekannan markkina-arvo, tuhatta euroa  204 933 136 801 

 
 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT 

Climber International AB:n koko osakekannan osto toteutettiin 7.1.2021, jolloin kaupan toteutumiselle asetetut ehdot 
täyttyivät ja Climber International AB siirtyi Digian omistukseen. Climber International AB on ruotsalainen yritys, joka 
tarjoaa asiakkailleen konsultointia ja ratkaisuja dataohjautuvan liiketoiminnan kehittämiseen. Yritysosto koskee 
Climberin Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Alankomaiden toimintoja. Climber jatkaa tytäryhtiönä omana brändinään.  

Kauppahinta koostuu 8,1 MEUR kiinteästä kauppahinnasta ja tavoitteisiin sidotusta lisäkauppahinnasta, joka on 
enintään 5,0 MEUR. Nettovelaton kauppahinta 8,1 MEUR on täsmäytetty kaupan toteuttamispäivän nettokassalla. 
Kauppa rahoitettiin pääosin pankkilainalla. Alustava laskelma kauppahinnan kohdistamisesta on laadittu kaupan 
toteuttamisen jälkeen. 

 

Älykäs datan hyödyntäminen on Digialle keskeinen, strateginen painopistealue ja Climber-osto vauhdittaa Digian data- 
ja analytiikkaliiketoiminnan kasvua ennen kaikkea avaamalla pääsyn myös Suomen ulkopuolisille markkinoille. 

 
1 000 euroa  
Hankittujen liiketoimintojen käyvät arvot yhteensä 
hankinta-ajankohtana 

 

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 53 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 024 
Rahavarat 1 852 
Varat yhteensä 10 929  

 
Ostovelat ja muut velat 8 325 
Velat yhteensä 8 325 
  
Nettovarallisuus 2 604 
Liikearvo 9 747 
Asiakassopimuksiin liittyvä arvo 3 450 
Tilauskantaan ja tavaramerkkiin liittyvä arvo 1 478 
Kauppahinta 16 294 
  
Hankittujen liiketoimintojen rahavirtavaikutus  
Kauppahinta -16 294 



  

 
 

 
 

1 000 euroa  
Rahavarat 1 852 
Lisäkauppahinta 5 000 
Hankinnan nettorahavirta -9 442 

 

Hankintahetkellä suoritettu kauppahinta maksettiin käteisellä, lukuun ottamatta tiettyjä myöhemmin käteisellä 
maksettavaksi arvioituja ehdollisia lisäkauppahintaosuuksia. Yritysoston hankintamenolaskelmassa nettovarallisuuden 
arvoksi arvioitiin 2,6 miljoonaa euroa. Hankitun liiketoiminnon vaikutus Digia-konsernin liikevaihtoon tilikaudella 2021 
oli 6,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseen 0,9 miljoonaa euroa. Climber-konsernissa työskenteli 74 henkilöä 
30.6.2021.  

Myyntisaamiset koostuvat hankitun yhtiön tavanomaisista saamisista, joiden käypien arvojen arvioidaan vastaavan 
niiden kirjanpitoarvoja. Digian liikearvo kasvoi yritysoston myötä 9,7 miljoonaa euroa. Liikearvo koostui hankitun 
markkinaosuuden, liiketoimintaosaamisen ja odotettujen synergioiden arvosta  

 
 
LASKENTAKAAVAT 
 
 
EBITA-liikevoitto: 

Liikevoitto + yrityshankintojen hankintamenojen kohdistamiseen liittyvät poistot 
 
EBITA- liikevoittomarginaali, %: 

Liikevoitto + yrityshankintojen hankintamenojen kohdistamiseen liittyvät poistot x 100 
Liikevaihto 
 
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI): 

(Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100 
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) 
 
Oman pääoman tuotto-% (ROE): 

(Voitto tai tappio ennen veroja - verot) x 100 
Oma pääoma  
  
Omavaraisuusaste (%): 

(Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 
 
Tulos/osake: 

(Tulos ennen veroja - verot +/- määräysvallattomien omistajien osuus) 
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 
 
Tulos/osake, laimennettu: 

(Tulos ennen veroja - verot +/- määräysvallattomien omistajien osuus) 
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä sisältäen osakepohjaisten kannustinohjelmien 
kautta myönnetyt osake- ja optio-oikeudet 
  



  

 
 

 
 

Osinko/osake: 

Kokonaisosinko 
Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
  
Osinko/tulos-%: 

Osakekohtainen osinko x 100 
Osakekohtainen tulos 
 
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing): 

(Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100 
Oma pääoma  
  
Efektiivinen osinkotuotto-%: 

Osakekohtainen osinko x 100 
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 
 
Hinta/voitto -suhde (P/E): 

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 
Osakekohtainen tulos 
 
 
 
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2021 
 

  Osakkeenomistajat Osakkeita ja ääniä Osuus % 

1. Ingman Development Oy Ab 7 500 000 28,0 

2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 342 774 12,5 

3. Etola Oy 1 605 495 6,0 

4. Tiiviste-Group Oy 1 325 000 4,9 

5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 247 142 4,6 

6. Savolainen Matti Ilmari 883 959 3,3 

7. Nordea Bank Abp 603 820 2,3 

8. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin 
sivukonttori 362 588 1,4 

9. OP-Suomi Pienyhtiöt 325 015 1,2 

10. Rausanne Oy 265 000 1,0 

Yhteensä 17 460 793 65,1 
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