
 
 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ            PÖRSSITIEDOTE 23.4.2020 KLO 9.00 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2020 
 
MYYNTI KASVOI SELVÄSTI OHJELMISTOLISENSSIEN JA -TILAUSTEN VAHVAN MYYNNIN ANSIOSTA, POSITIIVINEN 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  

Tammi–maaliskuu 2020: Liikevaihto kasvoi 15,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, lähinnä vahvan lisenssimyynnin 
ansiosta, jota tuki myös ohjelmistotilausten myynnin kasvu. 

• Liikevaihto 3,1 miljoonaa euroa (1-3/2019: 2,7 miljoonaa euroa). 
• Käyttökate oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). 
• Liiketappio oli -0,6 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).  
• Kauden tulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). 
• Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,04 euroa). 

 
Liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa) ja kassa oli vahva. Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 
77,7 % (80,3 %), ja likvidit varat olivat 11,7 miljoonaa euroa (12,5 miljoonaa euroa).  
 

KONSERNIN AVAINLUVUT     
     
milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 Muutos % 1–12/2019 

      
Liikevaihto 3,1 2,7 15,9 14,4 
Käyttökate -0,1 -0,8 92,5 0,9 
   % liikevaihdosta -1,8 -28,3 93,5 6,0 
Liikevoitto/-tappio -0,6 -1,3 54,5 -1,2 
   % liikevaihdosta -18,5 -47,1 60,7 -8,4 
Tulos ennen veroja -0,4 -1,2 62,8 -1,3 
Tulos -0,4 -1,2 64,4 -1,5 

       
Oman pääoman tuotto, % -3,8 -9,2 58,7 -11,3 
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,7 -8,7 57,8 -9,8 
Likvidit varat 11,7 12,5 -6,2 12,0 
Nettovelkaantumisaste, % -102,4 -97,5 -5,0 -92,3 
Omavaraisuusaste, % 77,7 80,3 -3,3 78,0 

       
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,04 54,3 -0,06 
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,28 0,31 -11,9 0,31 

 
 
SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja 
ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2020 
ensimmäisestä neljänneksestä lähtien SSH Communications Security on ottanut käyttöön seuraavan uuden vaihtoehtoisen 
tunnusluvun: 
 
Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 
 
 
 
 
  



 
 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat, 
 
Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen konteksti oli ainutkertainen: vuosineljänneksen aikana koronaviruspandemia 
muutti sen, miltä maailma näyttää. Vaikka pandemian välitön vaikutus liiketoimintaamme oli vielä varsin pieni, pandemia 
vaikutti vahvasti toimintamalliimme. SSH.COM siirtyi etätyöhön maaliskuun alkupuolella ja pysymme etätyömoodissa niin 
pitkään kun se on tarpeellista työtekijöidemme turvallisuuden varmistamiseksi. 
 
Olen ylpeä siitä, miten SSH.COM:in tiimi vastasi kriisiin: tuottavuus on pysynyt korkealla tasolla, julkistimme uusia 
tuoteversioita ja myynti toimii hyvin. 
 
Pandemia ei vaikuttanut merkittävästi taloudelliseen tulokseemme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihtomme 
nousi 16 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kaikki muutkin avaintunnusluvut paranivat: 
paransimme bruttokatettamme, liiketoiminnan kulut pysyivät entisellä tasolla liikevaihdon kasvusta huolimatta ja 
käyttökatteemme parani selvästi. 
 
Taloudellinen tuloksemme 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen myynti oli 3,1 miljoonaa euroa, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 
ensimmäisellä neljänneksellä (2,7 miljoonaa euroa). Myynnin kasvun taustalla oli lisenssimyynnin huomattava 109 prosentin 
kasvu, mikä sisältää ohjelmistolisenssien ja ohjelmistotilausten myynnin kasvun. Jatkuvien tuottojen tuoma liikevaihto kasvoi 
hieman vuoden 2019 ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden ja pysyi hyvällä tasolla. 
 
Jatkuvan tarkan kuluhallintamme ansioista yhtiön liiketoiminnan kulut pysyivät edellisen vuoden tasolla myynnin kasvusta 
huolimatta. Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate parani huomattavasti -0,1 miljoonaan euroon (-0,8 miljoonaa euroa). 
Pienensimme myös liiketappiotamme -0,6 miljoonaan (-1,2 miljoonaa euroa) euroon ja paransimme tulostamme -0,4 
miljoonaan euroon (-1,2 miljoonaa euroa). 
 
Liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1,2 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa) positiivinen. 
Taseemme ja kassatilanteemme ovat edelleen vahvoja ja ne mahdollistavat yhtiölle sen strategian toteuttamisen. 
 
Myyntisuorituksemme 
 
Pohjois- ja Etelä-Amerikan (AMER) ja Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan (EMEA) alueiden myynti pysyi samalla tasolla vuoden 
2019 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueen myynti kasvoi vahvasti 85 
prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. 
 
APAC-alueen jatkuva kasvu osoittaa yhtiön aseman jatkuvaa vahvistumista Kaakkois-Aasian markkinoilla. APAC-alueen 
myynnin kohokohta oli suuri Tectia- ja PrivX-ohjelmistolisenssi- ja -tilauskauppa vuosineljänneksen lopulla OCBC Bankille, 
joka on yksi Aasian suurimpia pankkeja. 
 
UKM-tuotteemme on markkinoiden johtava SSH-avainten hallintaratkaisu. Saimme tuotteelle laajennustilauksen suurelta 
yhdysvaltalaiselta finanssialan toimijalta, jonka kanssa olimme tehneet ensimmäisen sopimuksen vuonna 2019. PrivX-
tuotteelle saimme useita uusia kauppoja finanssi-, telekommunikaatio- ja kuluttajatuotesektoreilta. 
 
Koronapandemian vaikutus myyntiimme ei ollut vielä vakava ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta asiakkaat, jotka 
arvioivat pandemian vaikutuksia liiketoimintaansa, lykkäsivät joidenkin projektien toteutusta. 
 
PrivX-liiketoiminta 
 
PrivX-pääsynhallintatuotteemme SaaS-version (Software-as-a-Service) kehitys etenee hyvin ja tuotteen pilottilanseerauksen 
ennakoidaan tapahtuvan toisen vuosineljänneksen aikana. 
 
PrivX:n kysyntä suurten yritysten keskuudessa kasvaa. Saimme useita uusia kauppoja ja useat myyntiprosessit lähestyvät 
kaupantekovaihetta. Hyvä esimerkki uusista asiakkaista on Aktia Pankki, joka valitsi PrivX:n korvaamaan sen vanhat Privileged 
Access Management -järjestelmät, jotka eivät enää vastaa Aktian tarpeita eivätkä skaalaudu heidän vaatimustensa mukaan. 
 



 
 

Olemme myös aloittaneet CryptoAuditor-tuotteemme asiakkaiden aktiivisen konvertoinnin PrivX:n käyttöön. Ensimmäiset 
onnistuneet konversiomyynnit tehtiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 
 
Saimme myös uutta julkista rahoitusta PrivX:n kehittämiseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. EU:n ja Business 
Finlandin yhdessä myöntämä miltei 750.000 euron rahoitus tukee PrivX:n jatkokehitystä ja erityisesti m2m-
toiminnallisuuden, automaation ja IIoT-ominaisuuksien (teollinen internet) kehittämistä. 
 
Loppuvuoden näkymät 
 
Organisaatiomme muuttui merkittävästi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Minä aloitin toimitusjohtajana maaliskuun 
lopussa, ja yhtiön suurin omistaja, Tatu Ylönen, palasi hallituksen puheenjohtajaksi. Otan innolla vastaan SSH.COM:in 
vetovastuun ja odotan tiivistä yhteistyötä Tatun ja koko SSH.COM:in tiimin kanssa. 
 
Keskipitkän ja pitkän tähtäimen tavoitteemme on luoda SSH.COM:ille kestävää, kannattavaa kasvua ja kasvattaa 
merkittävästi omistaja-arvoamme. Emme vielä tiedä koronapandemian täyttä vaikutusta ja kestoa, mutta SSH:lla on paljon 
hyviä mahdollisuuksia. Tuotesalkkumme on vahva ja siihen kuuluu sekä varttuneemmassa että aikaisessa elinkaaren 
vaiheessa olevia tuotteita. Kaikki nämä tuotteet ratkaisevat perustavaa laatua olevia tietoturvahaasteita, joita asiakkaamme 
kohtaavat sekä tämän kriisin aikana että sen jälkeen. 
 
Peruutimme 23.3. vuoden 2020 ohjeistuksen, koska koronapandemia aiheuttaa muutoksia SSH:n liiketoimintaympäristöön 
emmekä vielä pysty kunnolla arvioimaan näiden muutosten vaikutusta liiketoimintaamme. En ollut vielä mukana tekemässä 
tätä päätöstä, mutta tuen sitä vahvasti. Vaikka kriisi ei vielä merkittävästi vaikuttanut suoritukseemme ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana, on toistaiseksi aivan liian aikaista arvioida pandemian kokonaisvaikusta liiketoimintaamme. 
Annamme uuden ohjeistuksen vasta sitten, kun näkyvyys on parantunut. 
 
Valmistaudumme tämän kriisin lyhyen tähtäimen vaikutuksiin tiukentamalla kulukuriamme entuudestaan varmistaaksemme, 
että emme ainoastaan selviä tästä kriisistä vaan että olemme vahvassa asemassa kriisin päättyessä ja meillä on valmiudet 
kasvaa ja kukoistaa. Jotta voimme hyödyntää kriisin tuomia uusia mahdollisuuksia, investoimme myös sen aikana 
tuotteidemme ja toimintakykymme kehittämiseen.  
 
Suojataksemme vahvaa kassaamme ja varmistaaksemme, että voimme investoida tarpeeksi tulevaisuuteen, tutkimme ja 
käytämme aktiivisesti hyväksemme kaikkia tarjolla olevia tukirahoitusmuotoja. Aiemmin ilmoitetun tuotekehitysrahoituksen 
lisäksi olemme jo saaneet pienemmän julkisen tuen ja olemme parastaikaa hakemassa lisää sekä avustus- että lainamuotoista 
tukea. 
 
Taseessamme on 12,0 miljoonan euron suuruinen vaihdettava hybridilaina, jonka vuotuinen korko oli ensimmäisen 
vuosineljänneksen loppuun sakka 7,5 prosenttia. Lainan ehtojen mukaisesti sen korko nousee huhtikuun 2020 alusta alkaen 
4,0 prosenttiyksikköä 11,5 prosenttiin. Yhtiöllä oli käynnissä neuvotteluita lainainstrumentin uudelleenjärjestelemiseksi, 
mutta neuvotteluissa pidetään toistaiseksi taukoa, kunnes koronapandemian aiheuttama kuohunta rahoitusmarkkinoilla 
rauhoittuu. Arvioimme tilannetta uudestaan lähikuukausina. Noussut korkotaso ei vaikuta suoraan vuoden 2020 rahavirtaan, 
sillä korko maksetaan vuosittain jälkikäteen maaliskuussa. 
 
Koska haluamme antaa sijoittajillemme entistä enemmän näkyvyyttä suorituskykyymme ja ydinliiketoimintamme terveyteen, 
alamme raportoida taloudellisissa tiedotteissamme käyttökatetta (liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset), joka on 
vaihtoehtoinen ei-IFRS-tunnusluku. Käyttökate kuvaa hyvin SSH:n operatiivista suoritusta ja parantaa näkyvyyttä 
ydinliiketoimintamme kehitykseen. 
 
Kuten jo aiemmin totesin, odotan innolla työskentelemistä SSH.COM:in tiimin ja teidän kaikkien kanssa. Tästä vuodesta tulee 
todennäköisesti haastava ja tie voi olla paikoitellen kuoppainenkin. Tärkeimmät tehtäväni ovat tiimimme turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin varmistaminen sekä kassamme ja resurssien viisas hallitseminen niin, että selviämme tästä kriisi tilanteessa 
iskukykyisinä. Tämän jälkeen keskitymme kestävään ja kannattavaan kasvuun ja yhtiön aseman vahvistamiseen 
tietoturvamarkkinoilla. 
 
Teemu Tunkelo 
toimitusjohtaja 
  



 
 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO  

Konsernin tammi–maaliskuun liikevaihto oli 3,1 miljoonaa euroa (2,7 miljoona euroa). Konsernin liikevaihto kasvoi edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 15,9 prosenttia.  
 
Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta 51,6 prosenttia (58,8 prosenttia) tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 19,4 
prosenttia (23,0 prosenttia) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 29,0 prosenttia (18,2 prosenttia) Aasiasta ja 
Tyynenmeren alueelta. 
 
 

milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 Muutos % 1–12/2019 
       
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA      
   Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,6 1,6 1,8 7,8 
   Aasia ja Tyynenmeren alue 0,9 0,5 84,6 2,9 
   Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,6 0,6 -2,5 3,6 
   Yhteensä 3,1 2,7 15,9 14,4 
          
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN         
   Lisenssimyynti 0,9 0,5 108,7 5,2 
   Konsultointi ja muut 0,0 0,1 -73,3 0,6 
   Jatkuvat tuotot 2,1 2,1 1,3 8,6 
   Yhteensä 3,1 2,7 15,9 14,4 

 
 
Yhtiö laskuttaa huomattavan osan myynnistään Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin  
raportointikauden liikevaihdon kasvu olisi ollut 12,8 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2019. 
 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Tammi–maaliskuun liiketappio oli -0,6 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Kauden tappio oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,2 
miljoonaa euroa).  
 
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–maaliskuussa -1,8 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa). 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,3 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,7 miljoonaa 
euroa (-0,6 miljoonaa euroa). 
 
 
TASE JA RAHOITUS  
 
SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma 31.3.2020 oli 20,8 miljoonaa euroa 
(31.3.2019 20,8 miljoonaa euroa; 31.12.2019 23,8 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 11,7 miljoonaa euroa 
(31.3.2019 12,5 miljoonaa euroa, 31.12.2019 12,0 miljoonaa euroa) eli 56,2 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten 
velkojen määrä oli 0,8 miljoonaa euroa (31.3.2019 0,7 miljoonaa euroa, 31.12.2019 0,9 miljoonaa euroa). Nettovelkojen 
suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -102,4 prosenttia (31.3.2019 -97,5 prosenttia, 31.12.2019 -92,3 
prosenttia). Omavaraisuusaste 31.3.2020 oli 77,7 prosenttia (31.3.2019 80,3 prosenttia, 31.12.2019 78,0 prosenttia). 
 
Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa 
euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -
kulut muodostuivat pääosin valuuttakurssituotoista ja -tappioista sekä korkokuluista myynti- ja vuokrasopimuksista. 
 
Liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa oli 1,2 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -0,6 
miljoonaa euroa (-0,6 miljoona euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa). Rahoituksen 
rahavirta sisältää maksetun hybridilainan koron 0,9 miljoonaa euroa sekä vuokrasopimusvelan lyhennysten osuuden 
rahavirrasta 0,1 miljoonaa euroa. Yhteensä rahavarat vähenivät tarkastelujaksolla -0,4 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa 
euroa).  
 



 
 

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia. 
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–maaliskuussa -1,3 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa 
euroa), mikä vastasi 40,6 prosenttia liikevaihdosta (42,9 prosenttia). Tammi–maaliskuun aikana on aktivoitu 
tuotekehitysmenoja yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Euroopan Unionilta saatua avustusta on kirjattu 
aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,1 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat -0,4 
miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).  
 
 
HENKILÖSTÖ  
 
Konsernin henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 87 (31.3.2019: 88; 31.12.2019: 90). Henkilöstömäärä laski yhdellä 
henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kolmella henkilöllä vuoden loppuun verrattuna (-3,3 prosenttia). 
 
Henkilöstöstä 34,5 prosenttia (37,5 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 52,9 
prosenttia (50,0 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 12,6 prosenttia (12,5 prosenttia) hallinnossa. 
 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
SSH Communications Oyj:n yhtiökokous pidettiin 26.3.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin 
vastuuvapaus tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. 
Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Tatu Ylönen sekä uusina jäseninä Aino-Mari Kiianmies ja Sampo Kellomäki. 
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tatu Ylönen.  
 
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena 
tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko. 
 
 
SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 1 963 022 kpl (2 100 885 euroa). Jakson ylin 
kurssinoteeraus oli 1,45 euroa ja alin 0,65 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,07 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän 
(31.3.2020) noteeraus 0,80 euroa. 
 
Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora omistus oli 47,2 %, Timo Syrjälän suoraan ja kontrolloimansa yhtiön Acme 
Investments SPF S.a.r.l.:n kautta oli 9,2 % sekä Juha Mikkosen suora omistus oli 5,2 %. Lisätietoja osakeomistuksesta on 
saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com. 
 
Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta. 
 
 
 SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Tarkastelujakson päättyessä 31.3.2020 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 
38 802 233 osakkeeseen. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen 
antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen 
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa 
mahdollisesti olevia omia osakkeita.  
 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi 
niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla 



 
 

osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.  
 
Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-
oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä 
merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. 
 
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan 
kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
(suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa 
kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.  
 
Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten 
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.  
 
Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina 
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista 
muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.  
 
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.  
 
 
MUUTOKSET KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ 
 
Teemu Tunkelo aloitti toimitusjohtajana 24.3.2020.  
 
Simo Karkkulainen, markkinointijohtaja ja johtoryhmän jäsen, jätti yhtiön 15.2.2020. 
 
Näiden muutosten jälkeen konsernin johtoryhmään kuuluu seitsemän jäsentä maaliskuun 2020 lopussa:  
 
Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja 
Sami Ahvenniemi, asiakkuusjohtaja 
Timo Lilja, tuotekehitysjohtaja 
Jussi Mononen, kehitysjohtaja 
Niklas Nordström, talousjohtaja 
Markku Rossi, teknologiajohtaja 
Joe Scaff, myyntijohtaja 
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Käynnissä oleva COVID-19 -pandemia on merkittävä makrotalouden riski, joka voi kohdistua SSH Communications Securityyn. 
Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet 
merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla.  
 
Suurimmat riskit:  

- makrotalousympäristön epävarmuus, kuten koronavirustaudin (COVID-19) vaikutus 
- kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat 
- viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa 
- strategian toteuttamisen ongelmat 
- avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen 
- innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet 



 
 

- IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen 
- merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin 

mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2019 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia 
vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.  

 
Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.  
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
 
Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia. 
 
 
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Raportointikauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia. 
  



 
 

 
LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
    
milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 1–12/2019 

     
Liikevaihto 3,1 2,7 14,4 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,1 -0,2 -0,5 
Bruttokate 3,0 2,5 13,9 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,1 

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

     
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 0,1 -0,1 
Voitto/tappio ennen veroja -0,4 -1,2 -1,3 
Verot 0,0 -0,0 -0,1 
Tulos -0,4 -1,2 -1,5 

     
Jakautuminen:     

Emoyhtiön omistajille -0,4 -1,2 -1,3 
Määräysvallattomien osuus -0,1 -0,1 -0,2 

 -0,4 -1,2 -1,5 

     
Muu laaja tulos     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:     
   Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,1 -0,0 -0,0 
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,5 -1,3 -1,5 

     
     
Jakautuminen:     

Emoyrityksen omistajille -0,5 -1,2 -1,3 
Määräysvallattomien osuus -0,1 -0,1 -0,2 

 -0,5 -1,3 -1,5 

     
Osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,04 -0,06 
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,04 -0,06 

 
 
  



 
 

LYHENNETTY KONSERNIN TASE    
    

milj. euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
   Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,1 0,1 

Käyttöoikeusomaisuus 0,2 0,5 0,3 
   Aineettomat hyödykkeet 5,5 5,3 5,5 
   Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 5,8 6,0 5,9 

     
Lyhytaikaiset varat     

Vaihto-omaisuus 0,0 0,0 0,0 
   Lyhytaikaiset saamiset 3,3 2,3 5,9 
   Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0 0,0 
   Rahavarat 11,7 12,5 12,0 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 15,0 14,8 17,9 

     
Varat yhteensä 20,8 20,8 23,8 

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
     
Oma pääoma     
   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 10,1 11,3 11,4 
   Määräysvallattomien omistajien osuus 0,5 0,8 0,6 
Oma pääoma yhteensä 10,7 12,1 12,0 

     
Pitkäaikaiset velat     

Lainat 0,6 0,2 0,6 
Vuokrasopimusvelat 0,0 0,2 0,1 
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 1,4 0,7 2,4 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,1 1,0 3,0 
     

Lyhytaikaiset velat     
Ostovelat ja muut velat 2,3 2,3 2,5 
Vuokrasopimusvelat 0,2 0,3 0,2 
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 5,7 5,0 6,0 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 8,1 7,7 8,7 
     

Oma pääoma ja velat yhteensä 20,8 20,8 23,8 
 
  



 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
  

     
        

Jakautuminen emoyrityksen omistajille   

milj. euroa 
Osake-

pääoma Hybridilaina Muuntoero 
SVOP-

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

Määräys-
vallattomien 

osuus Yhteensä 
Oma pääoma 1.1.2019 1,2 12,0 -1,4 22,7 -21,1 13,4 0,8 14,2 

         
Muutos  - - -0,0 - -0,9 -0,9 - -0,9 
Nettovoitto         -1,2 -1,2 -0,1 -1,2 
Oma pääoma 31.3.2019 1,2 12,0 -1,5 22,7 -23,1 11,3 0,8 12,1 

         
Muutos -  - 0,0 - 0,2 0,2 -  0,2 
Nettovoitto         -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 
Oma pääoma 31.12.2019 1,2 12,0 -1,4 22,7 -23,0 11,4 0,6 12,0 

         
Muutos  - - -0,1 - -0,9 -0,9 - -0,9 
Nettovoitto         -0,4 -0,4 -0,1 -0,4 
Oma pääoma 31.3.2020 1,2 12,0 -1,5 22,7 -24,2 10,1 0,5 10,7 
 

    
 
 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA     
milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 1–12/2019 

     
Liiketoiminnan rahavirta 1,2 0,5 0,3 
   josta käyttöpääoman muutos 1,3 1,2 -0,6 
Investointien rahavirta -0,6 -0,6 -1,1 
Rahoituksen rahavirta -1,0 -1,0 -0,8 

     
Rahavarojen muutos -0,4 -1,1 -1,6 

     
Rahavarat katsauskauden alussa 12,0 13,5 13,5 
Valuuttakurssivaikutus 0,2 0,1 0,1 
Rahavarat katsauskauden lopussa 11,7 12,5 12,0 

 
 
  



 
 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
Osavuosikatsaus 31.3.2020 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 
31.12.2019 päättyneeltä vuodelta julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2019 konsernitilinpäätöksessä 
lukuun ottamatta 1.1.2020 voimaan tulleita uusia standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti julkaistuja 
standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.  
 
Useita muutoksia ja tulkintoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2020, mutta niillä ei ole vaikutusta SSH-konsernin 
lyhennettyyn osavuosikatsaukseen.  
 

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ    
    
milj. euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,1 0,2 0,2 
Lisäykset 0,0 - 0,0 
Poistot ja arvonalentumiset -0,0 -0,0 -0,1 
Kurssierot 0,0 0,0 0,0 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,2 0,1 0,1 

 
 

MUUTOKSET KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUDESSA    
    
milj. euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,3 0,5 0,5 
Lisäykset - 0,1 0,1 
Vähennykset - - 0,0 
Poistot ja arvonalentumiset -0,1 -0,1 -0,3 
Kurssierot 0,0 0,0 0,0 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,2 0,5 0,3 

 
Käyttöoikeusomaisuuteen kuuluvat vuokratut toimistotilat. Yhtiön Helsingin toimipiste on muuttanut uusiin tiloihin 
huhtikuussa 2020. Uusi vuokrasopimus on kolmivuotinen ja se lisää käyttöoikeusomaisuuden ja vuokrasopimusvelan määrää 
0,6 miljoonalla eurolla huhtikuussa 2020. 
 

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ    
    
milj. euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 5,5 5,2 5,2 
Lisäykset 0,4 0,6 2,0 
Poistot ja arvonalentumiset -0,4 -0,4 -1,7 
Kurssierot 0,0 -0,0 0,0 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5,5 5,3 5,5 

 
 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
    
milj. euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
Hybridilainan korko 0,0 0,0 0,7 
Vuokravakuudet 0,2 0,1 0,1 

 
 
  



 
 

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 
 
SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja 
ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2020 
ensimmäisestä neljänneksestä lähtien SSH Communications Security on ottanut käyttöön seuraavan uuden vaihtoehtoisen 
tunnusluvun: 
 
Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 
 
 
milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 1–12/2019 
Liikevaihto 3,1 2,7 14,4 
Käyttökate -0,1 -0,8 0,9 
   osuus liikevaihdosta, % -1,8 -28,3 6,0 
Liikevoitto/ -tappio -0,6 -1,3 -1,2 
   osuus liikevaihdosta, % -18,5 -47,1 -8,4 
Tulos ennen veroja -0,4 -1,2 -1,3 
   osuus liikevaihdosta, % -14,5 -45,1 -9,3 
Oman pääoman tuotto, % -3,8 -9,2 -11,3 
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,7 -8,7 -9,8 
Korolliset nettovelat -10,9 -11,8 -11,1 
Omavaraisuusaste, % 77,7 80,3 78,0 
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -102,4 -97,5 -92,3 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,6 0,6 2,0 
   osuus liikevaihdosta, % 19,8 20,7 13,9 
Tutkimus- ja kehityskulut -1,3 -1,1 -4,9 
   osuus liikevaihdosta, % 40,6 42,9 34,0 
Henkilöstö keskimäärin 89 88 88 
Henkilöstö kauden lopussa 87 88 90 

 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    
    
euroa 1–3/2020 1–3/2019 1–12/2019 
Laimentamaton osakekohtainen tulos1 -0,02 -0,04 -0,06 
Laimennettu osakekohtainen tulos1 -0,02 -0,04 -0,06 
Oma pääoma/osake, euroa 0,28 0,31 0,31 
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 38 802 38 802 38 802 
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 38 802 38 802 38 802 
Osakkeen kurssikehitys euroina       
   Keskikurssi 1,07 1,61 1,34 
   Alin 0,65 1,32 0,97 
   Ylin 1,45 1,97 1,97 
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,80 1,37 1,04 
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 31,0 53,2 40,2 
Osakevaihto, milj. kpl 2,0 1,2 5,3 
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 5,1 3,1 10,2 
Osakevaihto, milj. euroa 2,1 1,9 4,0 
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg. neg. 
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00 
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 0,00 
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00 
 

1 Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot. 
  

 
  



 
 

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMA 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään operatiivisen käyttökatteen täsmäytys käyttökatteeseen ja käyttökatteen täsmäytys 
liikevoittoon/-tappioon. 
 
 

milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 1–12/2019 
Käyttökate -0,1 -0,8 0,9 
Poistot -0,5 -0,5 -2,1 
Liikevoitto/-tappio -0,6 -1,3 -1,2 

  



 
 

 
VASTUUN RAJOITUS 
 
Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten 
sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida 
missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi 
(sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications 
Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet 
kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi 
lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. 
LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, 
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA 
TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN 
OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. 
 
SSH Communications Securityn seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2020 julkaistaan 21.7.2020.    
 
Helsingissä 23.4.2020 
 
SSH Communications Security Oyj 
 
Hallitus 
 
Teemu Tunkelo 
toimitusjohtaja 
 
 
Lisätietoja: 
Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puhelin +41 79 227 8362 
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543 
 
 
Jakelu: 
NASDAQ Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ssh.com 


