
  

 
 

 
 

Digia Oyj 
Tilinpäätöstiedote 
7.2.2020 klo 8.00                                                           
 

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2019 
Kasvuvuoden vahva päätös: Loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 20,8 % ja liikevoitto parani 111,4 % 
 
Loka-joulukuu 2019  
• Liikevaihto 37,7 (31,2) miljoonaa euroa, kasvua 20,8 % 
• EBITA-liikevoitto 3,5 (1,7) miljoonaa euroa; kasvua 108,6 %, EBITA-liikevoittomarginaali 9,2 (5,3) % liikevaihdosta 
• Liikevoitto 3,0 (1,4) miljoonaa euroa; kasvua 111,4 %, liikevoittomarginaali 8,0 (4,6) % liikevaihdosta 
• Osakekohtainen tulos 0,08 (0,04) euroa  
 
Tammi-joulukuu 2019 
• Liikevaihto 131,8 (112,1) miljoonaa euroa, kasvua 17,6 % 
• EBITA-liikevoitto 11,0 (7,3) miljoonaa euroa; kasvua 51,1 %, EBITA-liikevoittomarginaali 8,3 (6,5) % liikevaihdosta  
• Liikevoitto 9,6 (6,5) miljoonaa euroa; kasvua 48,6 %, liikevoittomarginaali 7,3 (5,8) % liikevaihdosta 
• Osakekohtainen tulos 0,27 (0,18) euroa 
• Sijoitetun pääoman tuotto 13,5 (10,6) % 
• Omavaraisuusaste 47,2 (54,9) % 
• Digian hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,10 euroa osakkeelta (0,07 euroa osakkeelta vuonna 2018) 
• Tulosohjeistus vuodelle 2020: Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna. 
 
Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole 
mainittu. Digia raportoi jatkossa liikevoiton (EBIT) ohella EBITA-liikevoiton, joka on liikevoitto ennen yrityshankintojen 
hankintamenojen kohdistamiseen liittyviä poistoja. Digian kannattavuuteen liittyvä taloudellinen tavoite- ja 
tulosohjeistus perustuvat jatkossa EBITA-liikevoittoon.  
 
Digian uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet 2020–2022 
  
Digia tavoittelee strategiakaudella 2020–2022 yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen 
kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali 
strategiakauden päättyessä. 
 
Digian uusi strategia kaudelle 2020–2022, Next Level, on yhtiön kasvumatkan seuraava looginen askel. Strategiassa 
painotamme erityisesti datan hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakkaidemme palveluissa ja liiketoimintaprosesseissa. 
Lisätietoja 7.2.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.



  

 
 

 
 

 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

 

1 000 euroa 
10–12/ 

2019 
10–12/ 

2018  
Muutos 

% 
1–12/ 
2019 

1–12/ 
2018  

Muutos 
% 

Liikevaihto 37 680 31 181 20,8 % 131 824 112 122 17,6 % 

EBITA-liikevoitto  3 469 1 663 108,6 % 11 003 7 283 51,1 % 

- suhteessa liikevaihtoon 9,2 % 5,3 %   8,3 % 6,5 %   
Liikevoitto (EBIT) 3 001 1 419 111,4 % 9 648 6 494 48,6 % 
- suhteessa liikevaihtoon 8,0 % 4,6 %   7,3 % 5,8 %   
Tilikauden tulos  2 236 1 157 93,3 % 7 090 4 704 50,7 % 
- suhteessa liikevaihtoon 5,9 % 3,7 %   5,4 % 4,2 %   
        
Oman pääoman tuotto %    14,0 % 10,2 %  
Sijoitetun pääoman tuotto %     13,5 % 10,6 %  
Liiketoiminnan rahavirta     12 294  3 602  
Korolliset nettovelat    22 616 12 707 78,0 % 
Nettovelkaantumisaste %    42,5 % 26,6 %  
Omavaraisuusaste %    47,2 % 54,9 %  
        
Henkilöstön määrä kauden 
lopussa    1 266 1 091 16,0 % 

Henkilöstö keskimäärin 1 270 1 090 16,5 % 1 186 1 069 11,0 % 
Oma pääoma    53 190 47 782 11,3 % 
Taseen loppusumma    114 116 88 104 29,5 % 
Tulos/osake   0,08 0,04 94,0 % 0,27 0,18 51,3 % 

 

Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen yksinkertaistetulla menetelmällä 
siten, että vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on 
kirjattu vuoden 2019 avaavan taseen oikaisuksi. IFRS 16 -standardin vaikutus Digian taseeseen 1.1.2019 merkityksi 
vuokranmaksuvelvoitteeksi oli 11,2 miljoonaa euroa, ja IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserien 
määrä 1.1.2019 oli 11,2 miljoonaa euroa ja 9,2 miljoonaa euroa 31.12.2019. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on 
vaikuttanut muun muassa tiettyihin taseesta laskettaviin tunnuslukuihin ja rahavirtalaskelmaan. IFRS 16 -standardilla 
ei ole olennaista vaikutusta tilikauden liikevoittoon tai tulokseen.  

  



  

 
 

 
 

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA: 

”Olen tyytyväinen Digian suorituskyvyn parannukseen ja kannattavaan kasvuun tilikaudella 2019. Tavoitteidemme 
mukaisesti Digian liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja kasvu oli vahvaa myös koko 
vuonna 2019. Samanaikaisesti liikevoittomme ja liikevoittomarginaalimme paranivat selvästi sekä vuoden viimeisellä 
neljänneksellä että koko tilikaudella 2019. Tulokset osoittavat, että olemme strategiamme toteutuksessa oikealla 
tiellä. 

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtomme nousi lähes 38 miljoonaan euroon, kasvua 21 prosenttia edellisvuodesta. 
Koko vuoden liikevaihtomme oli noin 132 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 17,6 prosenttia edellisvuodesta. 
Orgaaninen kasvu oli viimeisellä vuosineljänneksellä 8,6 prosenttia ja koko tilikaudella 8,4 prosenttia. Liikevaihtoamme 
kasvattivat myös Accountor Enterprise Solution Oy:n ja Starcut Oy:n hankinnat.  

Sekä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta että projektiliiketoiminta kasvoivat hyvin. Palveluiden ja ylläpidon osuus koko 
vuoden liikevaihdosta oli noin 62 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 38 prosenttia.   

Liikevaihdon kasvun lisäksi olen tyytyväinen liikevoittomme kehitykseen. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto 
(EBIT) oli 3,0 (1,4) miljoonaa euroa ja koko vuoden liikevoitto 9,7 (6,5) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali (EBIT-%) 
oli viimeisellä neljänneksellä 8,0 (4,6) prosenttia ja koko tilikaudella 7,3 (5,8) prosenttia liikevaihdosta. Vahvan 
tuloskehityksen taustalla on ennen kaikkea toimintojemme pitkäjänteinen ja järjestelmällinen kehittäminen. Odotan 
liikevoittomme kehittyvän myönteisesti myös vuonna 2020. 

Digian kokonaistarjoama on näyttänyt toimivuutensa, sillä kaikki viisi palvelualuettamme kasvattivat liikevaihtoaan 
sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että vuositasolla. Erityisen vahvaa kasvu oli Microsoft-liiketoimintajärjestelmien, 
integraatioiden ja ohjelmointirajapintapalveluiden (API:t) sekä analytiikan alueilla. Kysynnässä näkyi myös pilvi-
integraatioihin ja API-hallintaan liittyvien ratkaisujen sekä analytiikkaliiketoimintaan kuuluvien tiedolla johtamisen, ja 
tietovarastoihin liittyvän osaamisen lisääntynyt tarve. Datan älykäs hyödyntäminen liiketoiminnassa on edelleen 
vahvistuva trendi ja Digialle keskeinen menestystekijä. 

Digitaalisista ratkaisuista on tullut viime vuosina yhä kriittisempi osa asiakkaidemme ydinliiketoimintaa. Selkeä osoitus 
tästä on asiakkaidemme kasvava tarve liiketoimintaprosessien ympärivuorokautiselle (24/7) valvonnalle. Esimerkiksi 
valvonnan palvelukokonaisuuteemme kuuluvan Digia Iiriksen asiakasmäärä kaksinkertaistui vuoden 2019 aikana, 
samalla kun valvottavien mittapisteiden määrä kasvoi merkittävästi. Digia Iiris laajentaa valvonnan koskemaan 
teknisen toimivuuden lisäksi myös asiakaskokemukseen liittyvä prosesseja. Hyödynnämme Digia Iiriksessä sekä 
kaupallisia teknologioita että omaa tuotekehitystä. Ratkaisua hyödyntää muun muassa HSL, jolle Digia Iiris tarjoaa 
tilannekuvan ja näkyvyyden valvonnan kohteena oleviin järjestelmiin sisältäen 24/7-häiriöhallinnan. 

Asiakaskokemuksen merkitys on ollut ratkaiseva myös muun muassa Stockmannille toimittamassamme kanta-
asiakassovelluksessa, Holiday Clubin ja Etran verkkokaupoissa ja Suomen suosituimpiin kuuluvassa Helsingin Seudun 
Liikenteen HSL-sovelluksessa.  

Toimintamme perusta on ammattitaitoinen ja asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö. Digialaisten määrä 
kasvoi vuoden 2019 aikana 175:llä ja oli keskimäärin 1 186. Vuoden aikana teimme yhdessä henkilöstön ja Digian 
kasvua tukevat uudet kulttuuriperiaatteemme: oppiminen, jakaminen, ammattitaito ja rohkeus. 
 
Digian vahvuus on laaja-alainen ja syvä teknologiaosaaminen yhdistettynä kannustavaan ja kehittyvään työkulttuuriin. 
Tilikauden aikana jatkoimme kulttuurimme ja vahvan asiantuntijuutemme kehittämistä monimuotoisesti 
koulutusohjelmin sekä työnkiertomahdollisuuksia ja erilaisia tiedon jakamisen tapoja tukemalla. Jatkoimme myös 
erinomaista palautetta saanutta Vaikuttava Esimies -johtamisohjelmaamme. On ilo todeta, että yhteistyömme 
sujuvuutta mittaavan pulssitutkimuksen tulos oli nyt kaikkien aikojen korkein.  
 
Me digialaiset uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä, dataa älykkäästi hyödyntäen.” 
 

 

 

 



  

 
 

 
 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020 

Tulosohjeistus vuodelle 2020: Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna. 
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 7.2.2020 klo 11.00 Business Meeting Parkissa Helsingissä (Forum, 
Mannerheimintie 20 B). Tervetuloa. 
 
Toimitusjohtaja Timo Levoranta esittelee tuloksen verkkolähetyksessä klo 12:15 alkaen osoitteessa 
https://www.inderes.fi/fi/videot/digia-h219-722020-kello-1215-alkaen.  
 
Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-
ja-presentaatiot 7.2.2020 klo 11.00 alkaen. 
 

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2019 

Digia Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2019 julkaistaan 21.2.2020 yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot. 

Hallituksen toimintakertomus sekä vuoden 2019 tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta. 
 
LISÄTIETOJA 
 
Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000 
 
JAKELU 
 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.digia.com 
 
Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä 
digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. 
Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2019 oli 131,8 
miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com 
 
 

https://www.inderes.fi/fi/videot/digia-h219-722020-kello-1215-alkaen
http://www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot
http://www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot
http://www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot
http://www.digia.com/


  

 
 

 
 

Digia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019 
 
Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisaation 
mahdollisuudet.  Digia toimii asiakkaiden arvostamana näkemyksellisenä ja luotettavana kumppanina verkottuvassa 
ja dataohjautuvassa maailmassa. Digian kattava palvelukokonaisuus sisältää mobiili- ja verkkopalvelut, data-alustat ja 
tiedolla johtamisen, integraatiot ja ohjelmointirajapinnat (API:t) sekä liiketoiminnan ydinjärjestelmät mukaan lukien 
myös korkean turvatason ratkaisut. Digia tarjoaa asiakkaiden tarpeita vastaavia ylläpitopalveluita, joiden avulla 
huolehditaan liiketoimintakriittisten järjestelmien ja palveluiden toiminnasta vuorokauden ympäri. 
 
Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. 
 
MARKKINAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Digia toimii pääasiassa Suomen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinassa ja odottaa IT-palvelumarkkinan kasvavan 
edelleen. Taustalla vaikuttava pitkäaikainen trendi on digitalisaatio, joka eri muodoissaan tukee kysyntää. Digia 
näkee markkinassa seuraavat vahvistuvat kehityssuunnat sekä yrityskentässä että julkisella sektorilla:   

  
• Digitaalisuudesta tulee yhä tärkeämpi osa asiakkaidemme ydintoimintaa 
• Maailma verkottuu ja digitaaliset alustat mahdollistavat uusia liiketoiminnan malleja  
• Älykäs ja vastuullinen datan hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa luo kilpailuetua   
• Palvelujen hyvä käyttökokemus on kriittinen menestystekijä  
• Pilviteknologioiden merkitys palvelujen kehitys- ja operointialustana arkipäiväistyy  
• Tietoturvavaateet kasvavat 

 
Digia on rakentanut johdonmukaisesti markkina-asemaansa ratkaisujen kokonaistoimittajana ja palveluyrityksenä.  
Digian tarjoama on vastannut markkinakysyntään hyvin. Toisaalta asiakastarpeiden jatkuva kehittyminen ja 
teknologiakehityksen muutosvauhti edellyttävät jatkuvia investointeja palveluliiketoimintaan, tuottavuuden 
kehittämiseen sekä teknologioihin mm. datan hyödyntämisen ja pilviteknologioiden osalta. Palvelujen tuottaminen 
edellyttää ihmisten ammattitaidon ja teknologioiden yhdistämistä. Siksi Digia haluaa olla arvostettu työnantaja ja 
panostaa jatkossakin yrityksemme kulttuuriin, jatkuvaan oppimiseen sekä toimintatapoihin, jossa älykkäät 
teknologiaratkaisut tuodaan arjen työn tueksi.  
 
Digitalisaatiokehitys ei pysähdy. Ohjelmistot, niiden kasvava älykkyys ja data muuttavat maailmaa. Samalla 
organisaatioiden arvonluonnin mallit sekä ihmisten työnteon tavat kehittyvät. Digian näkemyksen mukaan 
tulevaisuuden digitaalisessa maailmassa yritysten liiketoiminnan arvo luodaan verkostoissa ja 
ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen. Yritysten sisäisessä toiminnassa ja yksilötasolla kuljemme kohti 
ihmisten ja ohjelmistojen symbioosia, jossa ihmiset keskittyvät mielekkääseen työhön automatiikan ja 
älykkäiden ohjelmistojen hoitaessa osan työtehtävistä.  
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Loka-joulukuu 2019 
 
Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä Digian liikevaihto oli 37,7 (31,2) miljoonaa euroa, missä oli kasvua 20,8 % 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvusta orgaanista kasvua oli 8,6 
prosenttiyksikköä. Liikevaihto kasvoi erityisesti Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmien ja liiketoiminta-analytiikan 
alueella. Liikevaihdon kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa lisääntynyt henkilömäärä ja toiminnan tehostaminen.   
 
Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto oli 60,6 (65,2) % ja 
projektiliiketoiminnan 39,4 (34,8) % yhtiön liikevaihdosta. Sekä projekti- että palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan 
liikevaihto sisältävät tuoteliiketoimintaa, jonka osuus oli 13,4 (17,1) % yhtiön koko liikevaihdosta. Tuoteliiketoiminta 



  

 
 

 
 

muodostuu Digian omista lisensseistä, kumppaneiden lisenssimyynnistä sekä lisenssien ylläpidosta. Alan 
ostokäyttäytymisen muuttuessa osa tuoteliiketoiminnan liikevaihdosta on siirtynyt palvelusopimusten piiriin ja 
raportoidaan palveluliiketoiminnan liikevaihtona. 
 
Tammi-joulukuu 2019 
 
Digian koko vuoden 2019 liikevaihto oli 131,8 (112,1) miljoonaa euroa kasvaen 17,6 % edellisvuodesta. Liikevaihto 
kasvoi orgaanisesti 8,4 prosenttiyksikköä. Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmien, integraatioiden ja 
ohjelmistorajapintaliiketoiminnan sekä analytiikan liikevaihto kasvoivat tilikaudella vahvasti. Digian omien 
toiminnanohjausjärjestelmiemme kysyntä jatkui tasaisen hyvänä. Liikevaihtoa kasvattivat myös vuoden aikana 
toteutetut yrityskaupat.   
 
Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 61,8 (62,6) %. Projektiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 
38,2 (37,4) %. Tuoteliiketoiminnan osuus oli 14,7 (17,8) % yhtiön koko liikevaihdosta. 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Loka-joulukuu 2019 
 
Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä Digian liikevoitto (EBIT) oli 3,0 (1,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 
(EBIT-%) 8,0 (4,6) %. Liikevoitto kasvoi kaikilla palvelualueilla sekä toiminnan tehostamisen että eräiden vanhojen, 
tappiollisten sopimusten päättymisen ansiosta. Yhtiön tulos ennen veroja oli 2,9 (1,4) miljoonaa euroa ja tulos verojen 
jälkeen 2,2 (1,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,04) euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,0) 
miljoonaa euroa. 
 
Tammi-joulukuu 2019 
 
Digian koko vuoden 2019 liikevoitto (EBIT) oli 9,6 (6,5) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 7,3 (5,8) %.  
Kannattavuus parantui lähes kaikilla palvelualueilla. Kannattavuutta on parantanut määrätietoinen työ 
palveluvalikoiman, organisaation ja toimintatapojen kehittämisessä. Yhtiön tulos ennen veroja oli 9,1 (6,0) miljoonaa 
euroa ja tulos verojen jälkeen 7,1 (4,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,18) euroa. 
Nettorahoituskulut olivat 0,5 (0,5) miljoonaa euroa. 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Digia panostaa jatkuvasti markkinoiden kysynnän mukaiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Vuoden 2019 tutkimus- 
ja kehityskulut olivat yhteensä 6,3 (6,1) miljoonaa euroa, mikä vastaa 4,8 (5,4) prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus- ja 
kehitystoiminnan pääpaino oli omissa toiminnanohjausjärjestelmissämme (Digia Enterprise, finanssitoimialan 
toiminnanohjausjärjestelmä ja logistiikan toiminnanohjausjärjestelmä). Lisäksi Digia kehitti muun muassa valvonta- ja 
monitorointiteknologioita ja tekoälyyn perustuvia analytiikkaratkaisuja. Tutkimus- ja kehityspanostukset 
kohdennettiin aiempaa tarkemmin valittuihin kohteisiin, minkä vuoksi niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 
vertailuvuotta pienempi.  
 
RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT  
 
Vuoden 2019 lopussa Digian taseen loppusumma oli 114,1 (88,1) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 47,2 (54,9) %. 
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli 42,5 (26,6) %. Taseen ja nettovelkaantumisasteen kasvu johtuu siitä, että 
vuokrasopimukset on kirjattu 1.1.2019 alkaen IFRS 16:n mukaan käyttöoikeusomaisuuseräksi ja vuokrasopimusvelaksi.  
 
Joulukuun 2019 lopussa Digialla oli 28,5 (14,4) miljoonaa euroa korollista velkaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 
15,6 miljoonan euron pitkäaikaisista ja 3,6 miljoonan euron lyhytaikaisista lainoista rahoituslaitoksilta sekä 9,3 
miljoonan euron vuokrasopimusvelasta. Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2019 oli 12,3 (3,6) miljoonaa euroa. 
Investointien rahavirta oli -10,2 (-8,6) miljoonaa euroa. Investointien rahavirtaan sisältyvät Starcut Oy:n ja Accountor 



  

 
 

 
 

Enterprise Solutions Oy:n hankinnat. Rahoituksen rahavirta oli 2,0 (-5,1) miljoonaa euroa. Digia rahoitti Accountor 
Enterprise Solutions Oy:n hankinnan pankkilainalla käyttäen aiemmin neuvoteltua rahoituslimiittisopimusta (RFI).  
Viimeisellä vuosineljänneksellä 10,6 miljoonaa euroa lyhytaikaista RFI-lainaa muutettiin pitkäaikaiseksi lainaksi. 
Digialla on pitkäaikainen sopimus pankkirahoituksesta Danske Bank Oyj:n kanssa.    
 
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat vuonna 2019 yhteensä 0,2 (0,7) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI) oli 13,5 (10,6) %. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 14,0 (10,2) %. 
 
HENKILÖSTÖ JA JOHTO 
 
Digian henkilöstön määrä 31.12.2019 oli 1 266, jossa oli kasvua 175 henkilöä eli 16,0 % verrattuna tilikauden 2018 
loppuun (31.12.2018: 1 091 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä oli tilikaudella 1 186, jossa oli kasvua 117 henkilöä eli 
11,0 % verrattuna tilikauden 2018 keskiarvoon (2018: 1 069). 

Starcut Oy:n 1.2.2019 toteutuneen kaupan myötä Digian palvelukseen siirtyi 19 työntekijää ja 1.8.2019 toteutuneen 
Accountor Enterprise Solutions Oy:n kaupan myötä 113 työntekijää. 

Digia jatkoi tilikauden aikana kulttuurin ja vahvan asiantuntijuuden kehittämistä muun muassa koulutusohjelmin ja 
työnkiertomahdollisuuksia ja erilaisia tiedon jakamisen tapoja tukemalla. Erinomaista palautetta saanut Digian 
Vaikuttava Esimies -johtamisohjelma jatkui ja yhteistyön sujuvuutta mittaavan pulssitutkimuksen tulos oli kaikkien 
aikojen korkein.    
 
Henkilöstön määrä toimipisteittäin: 

 
 31.12.2019 31.12.2018 Muutos, työntekijää 
Helsinki 743 664 79 
Tampere 251 178 73 
Jyväskylä 160 152 8 
Turku 51 33      18 
Rauma 28 30       -2 
Vaasa 11 13 -2 
Lahti 11 10 1 
Oulu 6 6 0 
Tukholma 5 5 0 
Yhteensä 1 266 1 091 175 

 

Digian johtoryhmään kuuluivat 31.12.2019: 

• Timo Levoranta, toimitusjohtaja 
• Pia Huhdanmäki, johtaja, henkilöstö ja kulttuuri  
• Juhana Juppo, teknologiajohtaja 
• Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja 
• Jukka Kotro, liiketoimintajohtaja, Digia Business Platforms  
• Tuomo Niemi, liiketoimintajohtaja, Digia Financial Platforms 
• Ari Rikkilä, johtaja, myynti ja markkinointi  
• Kristiina Simola, talous- ja rahoitusjohtaja  
• Harri Vepsäläinen, liiketoimintajohtaja, Digia Digital 
• Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja, Digia Business Connect  
 
 
Lisätietoa Digian johtoryhmästä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta 
www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto. 



  

 
 

 
 

 
Digian tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi 
Halonen vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. 
 
 
MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA 
 
Konsernirakenteen selkeyttämiseksi Digia käynnisti alkuvuonna 2019 tytäryhtiöiden sulauttamisprosessin, jossa 
Avarea Oy ja Starcut Oy sulautettiin Digia Finland Oy:öön. Avarean sulauttaminen astui voimaan 31.5.2019 ja Starcutin 
31.8.2019. Digia Business Platforms Oy (entinen Accountor Enterprise Solutions Oy) sulautettiin Digia Finland Oy:öön 
31.12.2019. 
 
Tilikauden lopussa Digia-konserniin kuuluivat emoyhtiö Digia Oyj sekä tytäryhtiöt Digia Finland Oy, Mavisystems Oy, 
Mirosys Oy ja Digia Sweden AB. 
  
 
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET  
 
Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2019 oli 26 823 723 osaketta ja yhtiöllä oli yhteensä 6 556 (5 907) 
osakkeenomistajaa.  
 
Digia Oyj:llä oli 31.12.2019 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.  
 
Tilikauden lopussa yhtiön aiemmin rahoittamia, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin käytettäväksi tarkoitettuja ja 
Evli Awards Management Oy:n hallussa olevia yhtiön osakkeita on jakamatta yhteensä 198 418 osaketta. 
 
Ajantasainen tieto yhtiön suurimmista omistajista sekä omistusjakaumasta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta 
www.digia.com/sijoittajat/osakkeenomistajat. 
 
Osakasluettelon 31.12.2019 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita 
seuraavasti (sisältää lähipiirin ja lähipiirin kuuluvien yhteisöjen omistukset): 
 

Hallitus Osakkeita, kpl 
Robert Ingman, hallituksen puheenjohtaja 7 026 000 
Martti Ala-Härkönen 20 000 
Santtu Elsinen 0 
Päivi Hokkanen 10 833 
Seppo Ruotsalainen, hallituksen varapuheenjohtaja 6 000 
Outi Taivainen 289 

 
Timo Levoranta, toimitusjohtaja 48 607 

 
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat 31.12.2019 yhtiön osake- ja äänimäärästä 
yhteensä 7 111 729 osaketta eli 26,5 % osakkeiden kokonaismäärästä. 
 
 
KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ  
 
Digia Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. 
Kaupankäyntitunnus on DIGIA. Alin kaupankäyntikurssi tammi-joulukuussa 2019 oli 2,53 euroa ja ylin 4,08 euroa. 
Osakkeen virallinen päätöskurssi 31.12.2019 oli 3,99 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,21 euroa. Yhtiön 
markkina-arvo 31.12.2019 oli 107 026 655 euroa. 

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


  

 
 

 
 

 
LIPUTUSILMOITUKSET  
 
Digia Oyj sai 3.1.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukaisen ilmoituksen, jossa Erkki Etola ilmoitti, että hänen 
hallinnassaan olevien määräysvaltayhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Digian 
osakkeista ja äänivallasta ylittää 10 % liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden omistukset Digia 
Oyj:stä olivat 2 930 495 osaketta, mikä vastaa 10,93 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Samanaikaisesti Etola Oy:n 
omistusosuus ylittää 5 % liputusrajan. Etola Oy:n omistus Digia Oyj:stä oli muutoksen jälkeen 1 605 495 osaketta.  
 
Digia Oyj sai 13.5.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jossa Ingman Development 
Oy Ab ilmoitti, että sen omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 25 prosentin liputusrajan. Ingman 
Development Oy Ab:n omistus Digia Oyj:stä oli muutoksen jälkeen 7 000 000 osaketta, joka vastaa 26,10 % Digian 
kaikista osakkeista ja äänistä.  
 
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Digia Oyj:n 15. maaliskuuta 2019 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 
konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. 
 
Osingonjako 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen 
mukaan osinkoa maksetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko päätettiin maksaa 26.3.2019 osakkeenomistajalle, joka 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2019 oli merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon.  
 
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 
 
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 enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi 
ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia 



  

 
 

 
 

osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 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. Valtuutus korvaa 
yhtiökokouksen 15.3.2018 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 
15.9.2020 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 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä 
uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus 
päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen 
(suunnattu anti), kuitenkin yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen osalta. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen 
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien 
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi 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 ja merkitsemisestä yhtiön 
taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.3.2018 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan 
valtuutuspäätöksestä eli 15.9.2020 saakka. 
 
Lisätietoa Digian yhtiökokouspäätöksistä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta 
www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2019. 

YRITYSKAUPAT 

Yhtiö hankki 31.1.2019 Starcut Oy:n koko osakekannan. Yritysostolla Digia vahvisti Digia Digital -palvelualuettaan, joka 
kattaa palvelumuotoilun, analytiikan, verkkokaupan ja ketterän sovelluskehityksen osa-alueet. Starcut Oy:n liikevaihto 
vuonna 2018 oli 1,3 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Starcutin 19 työntekijää siirtyivät Digian palvelukseen. 

Yhtiö hankki 1.8.2019 Accountor Enterprise Solutions Oy:n koko osakekannan. Yritysostolla Digia vahvisti Microsoftin 
ja Oraclen toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmien palvelualuettaan. Accountor Enterprise Solutions 
Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 12,7 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Accountor Enterprise Solutions Oy:n 113 
työntekijää siirtyivät Digian palvelukseen. 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  

Tilikauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. 

 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
 
Digian keskeisissä riskeissä tai toimintaympäristössä ei ole yhtiön arvion mukaan tapahtunut suuria muutoksia vuoden 
2019 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. 

http://www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2019


  

 
 

 
 

Palveluliiketoiminnan hinnoittelumallit tasaavat liiketoiminnan syklisyyttä, mutta toisaalta SaaS-tulovirrat (Software as 
a Service) ajoittuvat pidemmälle aikavälille kertamaksun sijaan. 
 
Kasvustrategian toteuttaminen asettaa organisaatiolle ja johtamiselle vaatimuksia. Yhtiön rekrytointikyky, oikean 
osaamisen pitäminen 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 pääasiassa 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 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 2020 
 
Tulosohjeistus vuodelle 2020: ”Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna.” 
 
HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA  
 
Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2019 päivätyn taseen mukaan 52 307 577 euroa, josta tilikauden voittoa on 
5 930 234 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen 
mukaan osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 18.3.2020 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2020. 
 
 
Helsingissä 7. helmikuuta 2020 
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TAULUKKO-OSA 
 
Laatimisperiaatteet 
Lyhennetty konsernin tuloslaskelma 
Lyhennetty konsernitase 
Konsernin rahavirtalaskelma 
Laskelma oman pääoman muutoksista 
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 
 
 
LAATIMISPERIAATTEET 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen IAS 34 -standardia. Tilinpäätös on tilintarkastettu. Alla 
mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta tilinpäätös on laadittu noudattaen 31.12.2019 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. 
 
 
Muutokset laadintaperiaatteissa:  
 
IFRS 16: 
 
Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen takautuvasti siten, että 
vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on kirjattu vuoden 
2019 avaavan taseen oikaisuksi. Käyttöoikeusomaisuuserää ja vastaavaa vuokrasopimusvelkaa laskettaessa 
lähtökohtana on ollut yhtiön voimassa olevien vuokrasopimusten pohjalta tekemä arvio vuokrasopimusten kestosta ja 
mahdollisten jatko-optioiden käyttämisestä. 

IFRS 16 -standardi määrittelee vuokrasopimusten kirjaamista, arvostamista ja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja 
koskevia vaatimuksia. Standardin mukaan vuokralle ottaja kirjaa vuokrasopimukset taseeseen vuokrasopimusvelkana 
sekä siihen liittyvänä käyttöoikeusomaisuuseränä. Vuokrasopimuksen alkamispäivänä vuokralle ottaja kirjaa velan 
velvollisuudestaan suorittaa vuokramaksuja ja omaisuuserän oikeudestaan käyttää omaisuuserää. Taseeseen 
merkitystä velasta on kirjattava korkokulua ja omaisuuserästä suunnitelman mukaisia poistoja.  

Digia vuokraa toimitilat, työsuhdeautot ja monitoimilaitteet, joten standardin käyttöönotolla on vaikutusta näiden 
erien kirjanpitokäsittelyyn. Taseen käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokravelan määrästä pääosa, noin 85 prosenttia, 
muodostuu toimistotilojen vuokrasopimuksista. Digia on soveltanut IFRS 16 -standardin sallimia helpotuksia 
lyhytaikaisten vuokrasopimusten osalta. Niitä vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aika on alle 12 kuukautta, ei ole 
merkitty taseeseen. Digia ei myöskään merkitse taseeseen velkaa niistä vuokrasopimuksista, joiden arvo on vähäinen.  

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset 1.1.2019 avaavaan taseeseen ovat seuraavat:  

Varat:  

Käyttöoikeusomaisuuserät +11 223 tuhatta euroa  

Velat:  

Pitkäaikainen vuokrasopimusvelka, korollinen +7 635 tuhatta euroa  

Lyhytaikainen vuokrasopimusvelka, korollinen +3 612 tuhatta euroa  

Lisäksi IFRS 16 vaikuttaa seuraavien taloudellisten tietojen vertailukelpoisuuteen: 

- Suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvaneet ja vastaavasti vuokrakulut pienentyneet. Käyttöoikeusomaisuuserien 
poistot tilikaudella olivat yhteensä 3 517 tuhatta euroa. 

- Vuokrasopimusvelan pääomaa koskeva osuus on esitetty rahoituslaskelman rahoituksen rahavirrassa. Tilikaudella 
vuokrasopimusvelan takaisinmaksut olivat yhteensä 3 577 tuhatta euroa.  



  

 
 

 
 

- Vuokrasopimusvelkojen korot olivat tilikaudella yhteensä 164 tuhatta euroa.  

- IFRS 16 -standardilla on vaikutus tunnuslukuihin, jotka on laskettu taseen loppusumman tai korollisten velkojen 
perusteella. 

- Standardin muutoksella on merkittävä vaikutus taseen ulkopuolisten vastuiden määrään.  

 

Käyttöoikeusomaisuuserät 31.12.2019 1 000 euroa 
Toimitilat 7 929 
Autot 676 
IT-laitteet 422 
Kalusto 123 

Käyttöoikeusomaisuuserät yhteensä 9 150 

  
Vuokrasopimusvelat 31.12.2019 1 000 euroa 
Pitkäaikainen 5 719 
Lyhytaikainen 3 556 

Vuokrasopimusvelat yhteensä 9 275 
 
 
 
LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 

1 000 euroa 

10–
12/ 

2019 
10–12/ 

2018 
Muutos 

% 
1–12/ 
2019 

1–12/ 
2018 

Muutos 
% 

       
LIIKEVAIHTO 37 680 31 181 20,8 % 131 824 112 122 17,6 % 
Liiketoiminnan muut tuotot 54 103 -47,5 % 141 240 -41,0 % 
Materiaalit ja palvelut -4 344 -3 613 20,3 % -15 065 -12 595 19,6 % 
Poistot ja arvonalentumiset* -1 504 -718 109,5 % -5 496 -2 595 111,8 % 
Muut liiketoiminnan kulut* -28 885 -25 534 13,1 % -101 756 -90 677 12,2 % 
             
Liikevoitto (EBIT) 3 001 1 419 111,4 % 9 648 6 494 48,6 % 
              
Rahoituskulut (netto) -103 -17 519,0 % -540 -526 2,6 % 
              
Tulos ennen veroja 2 898 1 402 106,6 % 9 108 5 968 52,6 % 
              
Tuloverot -662 -246 169,2 % -2 017 -1 264 59,6 % 
TILIKAUDEN TULOS 2 236 1 157 93,3 % 7 090 4 704 50,7 % 
        
Laajan tuloslaskelman erät       
Erät, jotka saatetaan 
myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi 

     
 

Ulkomaiseen yksikköön 
liittyvät -47 -12 302,0 % 38 88 -56,8 % 



  

 
 

 
 

1 000 euroa 

10–
12/ 

2019 
10–12/ 

2018 
Muutos 

% 
1–12/ 
2019 

1–12/ 
2018 

Muutos 
% 

muuntoerot 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 
YHTEENSÄ 2 189 1 145 91,2 % 7 128 4 792 48,7 % 

              
Tilikauden tuloksen 
jakautuminen             

Emoyhtiön osakkaille 2 236 1 157 93,3 % 7 090 4 704 50,7 % 
              
Tilikauden laajan tuloksen 
jakautuminen  

            

Emoyhtiön osakkaille 2 189 1 145 91,2 % 7 128 4 792 48,7 % 
              
Tulos/osake, EUR 
(laimennettu ja 
laimentamaton EPS) 

0,08 0,04 94,0 % 0,27 0,18 51,3 % 

* IFRS 16 -käyttöönoton vaikutus poistoihin 10–12/2019: -896 tuhatta euroa, 1–12/2019: -3 517 tuhatta 
 euroa ja liiketoiminnan muihin kuluihin 10–12/2019: +905 tuhatta euroa, 1–12/2019: +3 577 tuhatta  
 euroa. 
 
 
LYHENNETTY KONSERNITASE 
 

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018 
Varat   
      
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 57 771 50 462 
Muut aineettomat hyödykkeet 6 378 3 592 
Aineelliset hyödykkeet 10 044 3 804 
Sijoitukset 484 484 
Pitkäaikaiset saamiset 94 537 
Laskennallinen verosaaminen 558 209 
      
Pitkäaikaiset varat yhteensä 75 328 59 088 
      
Lyhytaikaiset varat      
Lyhytaikaiset saamiset 32 950 27 282 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0 334 
Rahavarat 5 838 1 399 
      
Lyhytaikaiset varat yhteensä 38 787 29 015 
      
Varat yhteensä 114 116 88 104 
   
Oma pääoma ja velat   
    
Osakepääoma 2 088 2 088 



  

 
 

 
 

Muu rahasto 5 204 5 204 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 42 081 42 081 
Muuntoero -422 -384 
Kertyneet voittovarat -2 850 -5 910 
Tilikauden tulos 7 090 4 704 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 53 190 47 782 
      
Oma pääoma yhteensä 53 190 47 782 
      
Velat     
Pitkäaikaiset, korolliset velat 21 272 6 479 
Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut 23 54 
Muut pitkäaikaiset velat 126 726 
Laskennalliset verovelat 1 250 640 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 22 671 7 899 
      
Lyhytaikaiset, korolliset velat 7 182 7 961 
Muut lyhytaikaiset velat 31 071 24 462 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 38 254 32 422 
      
Velat yhteensä 60 925 40 322 
      
Oma pääoma ja velat 114 116 88 104 

 
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 

 1 000 euroa 
1.1.2019–

31.12.2019 
1.1.2018–

31.12.2018 
Liiketoiminnan rahavirta:    
Tilikauden voitto 7 090 4 704 
Oikaisut tilikauden tulokseen 6 386 2 547 
Käyttöpääoman muutos -4 258 -5 766 
Muiden saamisten ja velkojen muutos 5 050 3 065 
Maksetut korot -311 -247 
Saadut korot  0 3 
Maksetut verot  -1 662 -704 
Liiketoiminnan rahavirta 12 294 3 602 
    
Investointien rahavirta:   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -213 -647 
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankinta-
ajankohdan rahavaroilla 

-10 035 -7 979 

Saadut osingot investoinneista 13 10 
Investointien rahavirta -10 236 -8 616 
    
Rahoituksen rahavirta:   



  

 
 

 
 

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset (2018: 
Rahoitusleasing-velkojen lyhennykset) 

-3 577 -1 204 

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -19 826 -2 600 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 14 200 0 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys -4 800 -4 285 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 18 100 4 289 
Omien osakkeiden hankinta -213 -243 
Maksetut osingot -1 864 -1 069 
Rahoituksen rahavirta  2 020 -5 112  

  
Rahavarojen muutos 4 078 -10 125  

  
Rahavarat tilikauden alussa 1 733 11 858 
Rahavarojen muutos 4 078 -10 125 
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 27 25 
Rahavarat tilikauden lopussa 5 838 1 733 

 
 
 
 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 

1 000 euroa a b c d e f 
Oma pääoma 1.1.2018 2 088  42 081 5 204 -296 -4 941 44 136 
IFRS 2 -standardin muutoksen 
vaikutus omaan pääomaan 

        36 36 

IFRS 9 -standardin käyttöönotto     -89 -89 
Tilikauden tulos     4 704 4 704 
Laajan tuloslaskelman erät    -88  -88 
Tapahtumat osakkeenomistajien 
kanssa 

      

Osingonjako     -1 069 -1 069 
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

    395 395 

Omien osakkeiden lunastus     -243 -243 
Oma pääoma 31.12.2018 2 088 42 081 5 204 -384 -1 206 47 782 

       
Oma pääoma 1.1.2019 2 088 42 081 5 204 -384 -1 206 47 782 
Tilikauden tulos         7 090 7 090 
Laajan tuloslaskelman erät       -38   -38 
Tapahtumat osakkeenomistajien 
kanssa 

      

Osingonjako         -1 864 -1 864 
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

        434 434 

Omien osakkeiden lunastus         -213 -213 
Oma pääoma 31.12.2019 2 088 42 081 5 204 -422 4 241 53 190 

 
a = osakepääoma 
b = SVOP-rahasto 



  

 
 

 
 

c = muut rahastot 
d = muuntoerot 
e = kertyneet voittovarat 
f = oma pääoma yhteensä 
 
 
AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
 

31.12.2019 Aineelliset Liikearvo 
Muut 

aineettomat 
1 000 euroa hyödykkeet   hyödykkeet 
Hankintameno 1.1.2019 26 085 101 856 34 436 
IFRS 16 -käyttöönotto 8 324 0 0 
Hankintameno 1.1.2019 34 409 101 856 34 436 
Liiketoimintojen hankintojen kautta siirtyneet 113 7 308 4 449 
Lisäykset 2 360 0 28 
Vähennykset -560 0 -191 
Hankintameno 31.12.2019 36 322 109 165 38 722 

    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -22 282 -51 394 -30 845 
Poistot (tuloslaskelman poistot) -3 997 0 -1 499 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 -26 278 -51 394 -32 344 

    
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 12 127 50 462 3 592 
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 10 044 57 771 6 378 

    
31.12.2018    
Hankintameno 1.1.2018 24 087 97 110 31 982 
Liiketoimintojen hankintojen kautta siirtyneet 19 0 0 
Lisäykset 2 046 4 747 2 465 
Vähennykset -67 0 -10 
Hankintameno 31.12.2018 26 085 101 857 34 436 

    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 -20 793 -51 394 -29 738 
Poistot (tuloslaskelman poistot) -1 489 0 -1 107 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 -22 282 -51 394 -30 845 

    
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 3 293 45 715 2 243 
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 3 804 50 462 3 592 

  



  

 
 

 
 

 
LYHENNETTY TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
 

1 000 euroa 10–12/2019 7–9/2019 4–6/2019 1–3/2019 10–
12/20188 

Liikevaihto 37 680 29 496 32 750 31 897 31 181 
Liiketoiminnan muut tuotot 54 29 44 14 103 
Materiaalit ja palvelut -4 344 -3 253 -3 773 -3 695 -3 613 
Poistot ja arvonalentumiset -1 504 -1 426 -1 290 -1 276 -718 
Muut liiketoiminnan kulut -28 885 -23 055 -24 864 -24 951 -25 534 
            
Liiketulos 3 001 1 791 2 867 1 989 1 419 
            
Rahoituskulut (netto) -103 -280 -45 -111 -17 
            
Tulos ennen veroja 2 898 1 511 2 822 1 878 1 402 
            
Tuloverot -662 -390 -578 -388 -246 
Tilikauden tulos 2 236 1 121 2 244 1 489 1 157 
            
Tilikauden tuloksen jakautuminen           
Emoyhtiön osakkaille 2 236 1 121 2 244 1 489 1 157 
            
Tulos/osake, EUR (basic and diluted EPS) 0,08 0,04 0,08 0,06 0,04 

 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
 

1 000 euroa 1–12/2019 1–12/2018 
Toiminnan laajuus     
Liikevaihto 131 824 112 122 
Sijoitettu pääoma keskimäärin  72 732 62 406 
Henkilöstön määrä  1 266 1 091 
Henkilöstö keskimäärin 1 186 1 069 
     
Kannattavuus    
Liikevoitto ennen yrityshankintojen hankintamenojen 
kohdistamiseen liittyviä poistoja (EBITA) 11 003 7 283 

- suhteessa liikevaihtoon 8,3 % 6,5 % 
Liikevoitto (EBIT) 9 648 6 494 
- suhteessa liikevaihtoon 7,3 % 5,8 % 
Tulos ennen veroja 9 108 5 968 
- suhteessa liikevaihtoon 6,9 % 5,3 % 
Tilikauden tulos 7 090 4 704 
- suhteessa liikevaihtoon 5,4 % 4,2 % 
Oman pääoman tuotto 14,0 % 10,2 % 
Sijoitetun pääoman tuotto 13,5 % 10,6 % 
    
Rahoitus ja taloudellinen asema*    
Korolliset nettovelat 22 616 12 707 



  

 
 

 
 

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 42,5 % 26,6 % 
Omavaraisuusaste 47,2 % 54,9 % 
Liiketoiminnan rahavirta 12 294 3 602 
Tulos/osake, eur, laimentamaton  0,27 0,18 
Tulos/osake, eur, laimennettu  0,27 0,18 
Oma pääoma/osake, eur        1,98                1,78    
Osakkeen alin kaupantekokurssi, eur  2,53  2,10 
Osakkeen ylin kaupantekokurssi, eur  4,08  3,13 
Osakkeen keskikurssi, eur  3,21  2,73 
Osakekannan markkina-arvo  107 027 76 448 

* Tunnuslukuihin on vaikuttanut IFRS 16 -käyttöönotto 
 
 
LASKENTAKAAVAT 
 

 
Liikevoitto ennen yrityshankintojen hankintamenojen 
kohdistamiseen liittyviä poistoja (EBITA): 
 

Liikevoitto + yrityshankintojen hankintamenojen kohdistamiseen 
liittyvät poistot 

 
Liikevoitto ennen yrityshankintojen hankintamenojen 
kohdistamiseen liittyviä poistoja (EBITA)- marginaali, %: 
 
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       
              
Osinko/osake:             
              



  

 
 

 
 

Kokonaisosinko             
Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä       
              
Osinko/tulos-%:             
              
Osakekohtainen osinko             
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 31.12.2019 
 

  Osakkeenomistajat Osakkeita ja ääniä Osuus % 

1. Ingman Development Oy Ab 7 000 000 26,1 
2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 912 774 14,6 
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. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin 

sivukonttori 431 823 1,6 
8. Nordea Bank Abp 413 684 1,5 
9. OP-Suomi Pienyhtiöt- sijoitusrahasto 350 015 1,3 
10. OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto 317 179 1,2 
Yhteensä 17 487 071 65,2 
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