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WithSecure lyhyesti

Pohjois-Amerikka  9 %

Liikevaihto alueittain, %

Jatkuva vuosilaskutus (ARR) 
pilvipohjaisille tuotteille, miljoonaa euroa

Työntekijät toiminnoittain, %Liikevaihto tuotteittain, %

Muu maailma 16 %Konsultointi  29 %

45 % Muu Eurooppa
51 %  Pilvituotteet

Pohjoismaat  30 %

Paikallisesti  
hallinnoidut 
tuotteet     20 %

35 vuotta
tietoturvaa

Liikevaihto 

134,7
miljoonaa euroa

Tehtävämme on rakentaa ja ylläpitää digitaalista yhteiskuntaa.

30 %  Tuotteet

25 % Ratkaisut 
Asiakkuudet  24 %

Muut 15 %

Cloud Protection for 
Salesforce 3 %

Markkinointi 3 %

1 300
työntekijää

72
kansallisuutta
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WithSecuren tuotteet ja palvelut

Teknologioiden ja asiantuntijapalveluiden 
kokonaisvaltainen yhdistelmä 

 Elements™
Endpoint protection
Endpoint detection & response
Collaboration protection
Vulnerability management
Partner success services

Teknologinen perusta

 Managed Services™
Attack SurfaceManagement™

 Managed Detection and 
Response
Cloud Detection for Office 365
Log Management
Cloud Security Posture Management

 Countercept™
 Incident Response & Readiness

 Consulting™
Security and Risk Management
Red and Purple Teaming
Application Security
Network Security
Mobile Security
Product Security
Cloud Security

 Cloud Protection™
#1 ohjelmisto Salesforcen sisällön 
suojaamiseen

Data Tieto Älykkyys
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 Elements™

WithSecure™ Elements on pilvipohjainen, älykäs ja pitkälle automatisoitu tietoturva-
alusta, joka vähentää riskejä ja monimutkaisuutta sekä lisää tehokkuutta.

Palvelut Hinnoittelumallit Ratkaisut

Pyydä apua 
haastaviin 
tapauksiin asian
tuntijoiltamme

Vuosilisenssi Kuukausi
laskutus

Käyttöön 
perustuva 
tietoturva 

Tuki

 
Endpoint Protection 

Suojaa päätelaitteet kiristys- 
ja haittaohjelmilta sekä 
nollapäiväuhilta.

Endpoint Detection  and 
Response   

Tarjoaa kattavan näkyvyyden 
IT-ympäristöön ja tietoturvan 
tilaan sekä suojelee organisaatiota 
kohdennetuilta kyberhyökkäyksiltä. 
Laajennettavissa Elevatella, 24/7 
asiantuntijapalvelulla.

Vulnerability 
Management 

Tunnistaa ja korjaa haavoittu-
vuudet järjestelmissä.

Collaboration 
Protection

Vahvistaa pilvipohjaisen 
Microsoft Office 365 -alustan 
tietoturvaa tehokkaalla 
tietoturvakerroksella.

Elements-alusta on co-securityn perusta. Se tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden 
siirtää päivittäiset tietoturvaoperaatiot luotetuille kumppaneillemme, joita 
WithSecure ja asiantuntijapalvelumme tukevat ympäri vuorokauden.
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Kehitämme uusista näkemyksistä uusia 
palveluita ja ohjelmistoja

 Tekoäly Koneoppiminen Security cloud

Uudet 
ohjelmistot

Uudet jatkuvat 
palvelut

Laajeneva hyökkäyspinta-ala

Siirtymä pilveen

Hyökkäysten nopeus ja määrä

Osaamisvaje

Uudet haasteet 
ratkaistaviksi

Koneoppimiseen 
ja tekoälyyn 
pohjautuva 
automaatio

Ohjelmiston päälle 
rakennettua arvoa

Hallinnoidut 
palvelut

KonsultointiElements™

Uudet työkalut

” Näistä ominaisuuksista syntyy itseään ruokkiva
arvonluonnin kierre, jonka ansiosta voimme 
tarjota muutoin saavuttamattomissa olevia 
tietoturvaratkaisuja ja joka varmistaa kaikkien 
tuotteidemme ja palvelujemme kilpailukyvyn. ”
Juhani Hintikka, toimitusjohtaja, WithSecure

Asiantuntijoiden ensikäden näkemyksistä uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi
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Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2022 jää historiaan traagisen Ukrainan sodan vuoksi, jota maailman-
laajuinen yhteisö ei kyennyt estämään. Suuren inhimillisen kärsimyksen ja 
infrastruktuurin tuhoutumisen lisäksi sota on aiheuttanut kuohuntaa ja monia 
perustavanlaatuisia muutoksia kyberturvallisuusympäristössä. Sodan myötä 
jotkin aiemmin rikollisina pidetyt toimet ovat nyt hyväksyttäviä ja jopa hallinnon 
tukemia. Sota on myös osoittanut, että kyberavaruudessa käydyt taistot 
ovat tulossa osaksi modernia sodankäyntiä. Me WithSecurella osallistumme 
ylpeydellä hyökkääjien vastaiseen taisteluun ylläpitäen digitaalisen ympäristön 
turvallisuutta ja tukien yhteiskunnan vakautta. 

Voittava tietoturvaportfolio tuottaa kasvua
WithSecuren osalta vuosi 2022 oli kasvun vuosi. Vuonna 2021 lanseerattu 
modulaarinen Elements-portfoliomme kasvatti liikevaihtoaan vuoden jokaisella 
neljänneksellä. Yhtiömme on onnistunut sekä hankkimaan uusia asiakkaita 
että kasvattamaan uusien moduulien lisämyyntiä olemassa oleville asiakkaille 
etenkin Endpoint Detection and Response (EDR) -tuotteen osalta. Lisäksi 
olemme laajentaneet Elements-alustan ominaisuuksia kattamaan aiempaa 
useampien Microsoft Office -sovellusten sisällön suojauksen, mikä suojelee 
käyttäjiä ulkoisista lähteistä tulevilta haittaohjelmilta ja tietomurroilta. Hallinnoi-
duille tietoturvapalveluille (MDR, Managed Detection and Response) suunnattu 
WithSecure Countercept -ratkaisu saavutti merkittävän määrän uusia asiak-
kaita vuoden aikana. Monet asiakkaistamme toimivat pankkialan kaltaisilla 
toimialoilla, joilla kyberturvallisuus on ratkaisevan tärkeässä asemassa ja ratkai-
suille on korkeat vaatimukset. Cloud Protection for Salesforce -ohjelmisto on 
kasvava tuote, jonka keskiössä on Salesforce-käyttäjien sisällön suojaaminen. 
Pilvipohjaisten ratkaisujemme liikevaihto kasvoi yhteensä 32 % verrattuna 
edellisvuoden vertailukelpoiseen pilviratkaisujen liikevaihtoon. Vuoden viimei-
sellä neljänneksellä havaitsimme tiettyä hitautta asiakkaiden päätöksenteossa, 
millä oli vaikutusta kasvuvauhtiin. Olen kuitenkin varma, että yhtiömme kehittyy 
positiivisesti myös vuonna 2023. 

Paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden liikevaihto aleni odotetusti noin 10 
prosenttia edellisestä vuodesta. Monet paikallisesti hallinnoituja tuotteita käyttä-
vistä asiakkaistamme korvaavat niitä pilvipohjaisilla tuotteillamme siirtyessään 
pilvipohjaisiin tietojenkäsittely-ympäristöihin. 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2022 – turbulenssia,  
liikevaihdon kasvua ja uusia alkuja

07

WithSecure vuosikertomus 2022



Kyberturvallisuuskonsultoinnin osalta vuosi oli turbulentti, ja henkilöstön 
vaihtuvuus pysyi korkeana vuoden 2021 lopusta vuoden 2022 ensimmäiselle 
puoliskolle saakka. Toteutimme vuonna 2022 useita toimenpiteitä henki-
löstömme työtyytyväisyyden ja sitoutumisen tukemiseksi, ja pysyvyys on 
parantunut. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että konsultointitoimintojemme 
vertailukelpoinen liikevaihto on palannut kasvun tielle viimeisellä neljänneksellä, 
vaikka koko vuoden kasvu olikin hieman negatiivinen (–3,1 % vertailukelpoisesta 
liikevaihdosta). Taistellessaan haastavimpia ja uusimpia kyberturvallisuusuhkia 
vastaan konsulttimme myös varmistavat, että voimme integroida suojausratkai-
suihin liittyvän tiedon tuotteisiimme. 

Yhdessä nämä tuotteet muodostavat voittavan tietoturvaportfolion, johon yhdis-
tämme tietoturvayhteistyöhön perustuvan lähestymistapamme. Sen perustana 
on ensikäden tietomme siitä, ettei yksikään ihminen tai asia pysty ratkaisemaan 
kaikkia kyberturvallisuusongelmia yksinään. Tietoturvayhteistyö tarkoittaa haluk-
kuutta suojata itseämme entistä paremmin tekemällä yhteistyötä kollegoiden, 
teknologiajohtajien, palvelukumppanien ja kyberturvallisuusyhteisön kanssa. 

WithSecuressa yhdistyy kolme ominaisuutta, jotka kohtaavat harvoin 
kyberturvallisuusalalla:

 • huomaavainen ja henkilökohtainen lähestymistapa kumppanuuteen

 • syvällinen, tutkimustietoon perustuva ymmärrys asiakkaidemme kohtaamista 
uhkista

 • koko organisaatiomme laajuinen yhteistyö synergioiden maksimoimiseksi.

Näistä ominaisuuksista syntyy itseään ruokkiva arvonluonnin kierre, jonka 
ansiosta voimme tarjota muutoin saavuttamattomissa olevia tietoturvaratkaisuja 
ja joka varmistaa kaikkien tuotteidemme ja palvelujemme kilpailukyvyn.

WithSecuren oikaistu käyttökate 1) oli –23,2 miljoonaa euroa. Lisäinvestoinnit 
uusiin tuotealueisiin sekä muun muassa yhtiön jakautumiseen liittyvästä brändin 
uudistamisesta aiheutuneet myynti- ja markkinointikulut vaikuttivat kannatta-
vuuteen. Kannattavuus parani vuoden 2022 toisella puoliskolla ensimmäiseen 
vuosipuoliskoon verrattuna. Jatkamme organisaation uudelleenjärjestelyä 
ja kustannustemme huolellista seurantaa, jotta yhtiön oikaistu käyttökate 
saavuttaisi nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä keskipitkän aikavälin 
tavoitteemme mukaisesti. 

Uusien alkujen vuosi
Ensimmäistä vuosipuoliskoa leimasivat valmistelut, jotka koskivat kuluttajatieto-
turvaliiketoiminnan eriyttämistä itsenäiseen yhtiöön (F-Secure). Jakautuminen 

toteutettiin suunnitelmien mukaisesti 30.6.2022, ja seuraavana päivänä meillä 
oli ilo kilauttaa kahta kelloa Nasdaq Helsingin pörssissä juhlistaaksemme 
kahden kyberturvallisuusyhtiön uutta alkua. Tarjoamme F-Securelle edelleen 
tekniseen alustaan ja tiettyihin hallinnollisiin palveluihin liittyvää tukea, kunnes 
yhtiö on valmis toimimaan täysin itsenäisesti.

Maaliskuussa 2022 keräsimme osakeannilla 77 miljoonaa euroa, mikä takasi 
WithSecurelle vakaan taloudellisen perustan jakautumisen jälkeen. Vahva, 
omaan pääomaan perustuva tase tukee kasvustrategiaamme ja antaa mahdol-
lisuudet nopeisiin ja itsenäisiin päätöksiin.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä julkistimme uuden organisaatiomallin 
varmistaaksemme, että tiimimme ovat entistä paremmin linjassa keskenään 
voidakseen tukea asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden 2022 aikana edistimme tavoitettamme luoda yrityskulttuuri, joka 
vaalii kasvuun tähtäävää ajattelua ja perustuu vahvasti luottamukseen sekä 
 WithSecuren arvoihin. Edistääksemme liiketoiminnan menestystä sekä turval-
lisen ja vastuullisen digitaalisen yhteiskunnan rakentamista pyrimme luomaan 
työpaikan, jossa työntekijät voivat menestyä sekä henkilökohtaisella että 
ammatillisella tasolla. Konkreettisena osoituksena tästä otimme käyttöön kaksi 
uutta kannustinohjelmaa, jotka tukevat pitkän aikavälin kasvutavoitteitamme 
ja antavat työntekijöille mahdollisuuden osallistua yhtiömme menestykseen. 
Lisäksi lanseerasimme yhtiön arvoihin perustuvaan johtamiseen liittyvän 
kehitysohjelman ja vahvistamme jatkossa johtamisen periaatteita seuraamalla 
tavoitteiden ja avaintulosten saavuttamista osana päivittäistä työtä.

Vuonna 2022 arvioimme vastuullisuuteen liittyviä toimintatapojamme uudelleen. 
Nopeasti muuttuvan maailman ja ympäristökriisin myötä myös ohjelmis-
toyritysten on tehtävä parhaansa maksimoidakseen ihmisiin, maapalloon 
ja yhteiskuntaan kohdistuvan nettovaikutuksensa ja varmistaakseen niihin 
liittyvien toimiensa läpinäkyvyyden sidosryhmien näkökulmasta. Julkaisemme 
yhtiömme ensimmäisen kattavan vastuullisuusraportin osana vuoden 2022 
vuosikertomusta. 

Haluan kiittää WithSecuren taitavia, sitoutuneita ja joustavia työntekijöitä 
työstä, jonka he ovat tehneet yhtiön kasvun ja lukuisten muutosten tukemiseksi 
kuluneen vuoden aikana. Tiedostan hyvin, että olemme toteuttaneet monia 
muutoksia lyhyessä ajassa ja että joudumme jatkamaan muutosten tekemistä 
tehdäksemme WithSecuresta menestyvän kasvuyrityksen. Olen myös kiitol-
linen WithSecuren asiakkaille, kumppaneille ja sijoittajille yhteistyöstämme 
muutosten aikana. Luotan siihen, että vuodesta 2023 tulee hieno, ja odotan 
ilolla yhteistyötä kanssanne.

Juhani Hintikka1) Q2/2022 saakka arvioitu vertailukelpoinen käyttökate
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Hallituksen toimintakertomus 2022

Koronapandemian väistyessä hitaasti vuoden 2022 alkupuolella geopoliit-
tisessa ympäristössä tapahtui uusia myllerryksiä, kun Ukrainan sota alkoi. 
Monenlaisten yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten lisäksi molemmat kriisit 
ovat muokanneet kyberturvallisuusympäristöä olennaisesti. WithSecure tarjoaa 
valikoiman kyberturvallisuustuotteita ja -palveluja suojatakseen osaltaan 
yrityksiä yhä monimutkaisemmilta kyberturvallisuusuhkilta. 

WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 osittais-
jakautumisella itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj. Yhtiön 
hallitus ilmoitti jakautumissuunnitelmasta 17.2.2022. Tässä vuosikertomuk-
sessa WithSecure esittää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakautumiseen 
saakka Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaan. Aiemmat 
tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti. Jakautumista edeltävää tasetta ja siihen 
liittyviä avainlukuja ei ole oikaistu, ellei toisin mainita. Lisätietoa jakautumiseen 
liittyvien taloudellisten tietojen raportoinnista on osiossa Konsernitilinpäätöksen 
laatimisperusteet sekä Liitetiedossa 11 (Lopetetut toiminnot).

Vuonna 2022 WithSecuren liikevaihto oli 134,7 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 
9,7 % edellisvuoden vertailukelpoiseen liikevaihtoon verrattuna. Vuonna 2022 
tapahtunutta kasvua edistivät pilvipohjaiset tietoturvatuotteet, joiden vertailukel-
poinen liikevaihto nousi 33 %. Paikallisesti hallinnoitujen ratkaisujen liikevaihto 
laski odotetusti. Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi haastavan 
vuoden jälkeen hieman vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. 

Markkinakatsaus
Digitaaliset verkot ovat muuttumassa olennaiseksi osaksi yhteiskuntaa, ja 
niiden on aina toimittava. Digitaalisen verkon häiriöt voivat aiheuttaa vakavaa 
vahinkoa yhteiskunnalle ja sen jäsenten hyvinvoinnille. 

Ukrainan sota aiheutti poikkeuksellisia seurauksia kyberturvallisuusympäristölle, 
esimerkiksi erittäin näkyviä hallituksen toimia sekä siviilien järjestäytyneitä 
reaktioita. Uudet tilanteet voivat johtaa hallitsemattomiin kyberuhkiin, joita voi 
olla vaikea ennustaa. Useampien epävarmuustekijöiden ollessa arkipäivää 
kyberturvallisuusratkaisujen mukautuvuudella ja resilienssillä on enemmän 
merkitystä kuin koskaan aiemmin.

Edistyneet kyberhyökkäykset näkyviä kohteita kohtaan yleistyvät, ja niiden 
tekijät muuttuvat järjestäytyneemmiksi. Samaan aikaan rikolliset pyrkivät myös 
hyödyntämään yleisten ohjelmistojen, verkkopalveluiden sekä verkkoon kytket-
tyjen laitteiden haavoittuvuuksia ja hyökkäysten kohteena ovat paitsi kaiken 

kokoiset yritykset myös yksityishenkilöt. Rikollisten lisäksi hallitukset saattavat 
hyödyntää haavoittuvuuksia ja haittaohjelmia esimerkiksi vakoiluun. 

Yhä monimutkaisempien IT-ympäristöjen ja uusien työskentelytapojen, kuten 
BYOD-mallin (bring your own device eli käytä omaa konettasi), myötä kyber-
hyökkäyksistä on kehittymässä ennemminkin vaikeasti havaittavia identiteet-
tivarkauksia kuin haittaohjelmia hyödyntäviä operaatioita. Yrityksiä vastaan 
tehtyjen hyökkäysten huomaaminen voi kestää kuukausia. Arvioiden mukaan 
nämä trendit ruokkivat kyberhyökkäysten havaitsemiseen ja torjuntaan tarkoi-
tettujen tuotteiden ja palvelujen kasvavaa kysyntää jatkossakin. Kyberhyök-
käyksiin valmistautumiseen liittyvä työ on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää 
osana kyberresilienssin kehittämistä.

Ottaessaan käyttöönsä pilviratkaisuja yritykset ja muut organisaatiot käyttävät 
myös hallinnoituja tietoturvapalveluita ja pilvipohjaisia ratkaisuja, jotka auttavat 
niitä hallitsemaan kyberturvallisuuttaan. On myös yhä tärkeämpää, että valitut 
kyberturvallisuusratkaisut toimivat hyvin yhdessä muiden toimittajien tietoturva-
ratkaisujen kanssa ohjelmointirajapintaintegraatioiden avulla, jotta voidaan 
varmistaa parhaat mahdolliset saumattomat ratkaisut koko IT-ympäristölle. 

Yhä useammat organisaatiot (etenkin Euroopassa) noudattavat tietosuoja-
lainsäädäntöä entistä tarkemmin, jolloin maailmanlaajuisesti toimitettujen 
palvelujen käyttöönotto hyväksytään entistä harvemmin. Tämä kasvattaa 
tarvetta todistetusti toimiville palveluille, joita tarjoavat vakiintuneet toimittajat, 
jotka kunnioittavat kunkin alueen – ja jopa kunkin maan – omia tietojenkäsittelyä 
koskevia rajoituksia. 

Liiketoiminta ja keskeiset tunnusluvut
Liikevaihto ja jatkuva vuosilaskutus
Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 9,7 % ja oli 134,7 
miljoonaa euroa (122,8 milj. eur). Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttava 
oikaisu sisältää 7,2 miljoonaa euroa konsultoinnin liikevaihtoa, joka liittyy 
Ison-Britannian julkisen sektorin konsultoinnin myyntiin joulukuussa 2021 sekä 
Etelä-Afrikan tytäryhtiön myyntiin helmikuussa 2022.

WithSecure ryhtyi raportoimaan liikevaihtonsa kolmessa eri kategoriassa 
vuonna 2022. Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kattaa Elements-alustan 
pilvipohjaisten tuotteiden, hallinnoitujen tietoturvapalvelujen (Managed 
Detection and Response, MDR) ja Cloud Protection for Salesforce (CPSF) 

-tuotteen liikevaihdon. Paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden liikevaihto sisältää 
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Elements-portfolion paikallisesti hallinnoidun tuotteen (päätelaitteiden tietotur-
varatkaisu). Konsultointiliikevaihto sisältää kyberturvallisuuskonsultointipalvelut. 

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto
Pilvipohjaisten tuotteiden vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 33 % ja oli 68,7 
miljoonaa euroa (51,8 milj. eur). Vertailukelpoisuuden oikaisussa on huomioitu 
0,9 miljoonaa euroa pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihtoa, joka liittyy loppu-
vuodesta 2021 lakkautettuun tuotteeseen. Kasvuun vaikuttivat sekä uusien 
asiakkaiden hankinta että olemassa olevien asiakkuuksien laajentaminen 
uusiin tuotteisiin erityisesti EDR (Endpoint Detection and Response) -tuotteen 
osalta. Lisäksi Elements-alustaa päivitetään säännöllisesti uusilla ominaisuuk-
silla kattavan kyberturvallisuustuotevalikoiman tarjoamiseksi asiakkaille. 

Pilvipohjaisten ja paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden osalta WithSecure ryhtyi 
raportoimaan jatkuvan vuosilaskutuksen säännöllisesti havainnollistaakseen 
toistuvan laskutuksen viimeisimmän tilanteen. Jatkuva vuosilaskutus lasketaan 
kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus 
kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatun 
myynnin, lukuun ottamatta kertaluonteisia myyntejä. Vuonna 2022 pilvipoh-
jaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvoi 32 % edellisvuoteen verrattuna. 

Paikallisesti hallinnoitujen tuotteiden liikevaihto
Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 10 % ja oli 27,2 
miljoonaa euroa (30,0 milj. eur). Tämä kehitys on yhtiön odotusten mukaista 
asiakkaiden siirtäessä tietojenkäsittelyään pilviympäristöihin. 

Kyberturvallisuuskonsultointi
Kyberturvallisuuskonsultoinnin vertailukelpoinen liikevaihto laski 3 % ja oli 
38,8 miljoonaa euroa (40,0 milj. eur). Kyberturvallisuuskonsultointialalla 
kysyntä on ollut korkeaa, mikä aiheutti pulan pätevästä työvoimasta ja korkean 
vaihtuvuusasteen etenkin vuoden 2021 lopussa ja vuoden 2022 ensimmäisellä 
puoliskolla. Vuoden 2022 toisella puoliskolla WithSecure onnistui parantamaan 
rekrytointia ja työntekijöiden sitouttamista. Osoituksena tästä konsultoinnin 
vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Koko vuoden yhteenlaskettu liikevaihto pysyi kuitenkin niukasti 
edellisvuoden tason alapuolella. 

Bruttokate
Vuonna 2022 WithSecuren bruttokate laski 87,7 miljoonaan euroon (88,5 milj. 
eur) ja oli 65,1 % liikevaihdosta (68,1 %). Bruttokatteen lasku johtui pääosin 
uusien konsultointien rekrytoinnista ja perehdyttämisestä ennen täysimittaista 
osallistumista operatiiviseen toimintaan. 

Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä 
poistoja ja arvonalentumisia kasvoivat 8,8 miljoonaa euroa ja olivat 116,4 
miljoonaa euroa (107,6 milj. eur). Kasvu johtui myynnin ja markkinoinnin 
kuluista, jotka nousivat 16 % edellisvuodesta. Tämän kasvun aiheuttivat 
pääasiassa ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyt lisäinvestoinnit uusiin tuote-
alueisiin sekä myynti- ja markkinointikulut muun muassa yhtiön jakautumiseen 
liittyvän brändin uudistamisen vuoksi. Tutkimus- ja tuotekehityskulut pysyivät 
edellisvuoden tasolla, kun taas hallintokulut laskivat 20 % edellisvuodesta.

Aiempiin divestointeihin liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 
–2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät lisäsivät 
liiketoiminnan muita kuluja 1,8 miljoonalla eurolla jakautumisesta johtuen. 

Kannattavuus
Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate (Q3/2022 alkaen sama kuin oikaistu 
käyttökate) oli –23,2 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kannattavuus parani 
vuoden 2022 toisella puoliskolla. Kannattavuuden saavuttaminen keskipitkän 
aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti vuoden loppuun mennessä on 
WithSecurelle tärkeä prioriteetti vuonna 2023.

Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli –14,1 miljoonaa euroa 
(38,7 milj. eur). Vertailukauden rahavirtaan sisältyvät sekä jatkuvat että lopetetut 
toiminnot. Negatiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat liiketoiminnan 
tulos sekä merkittävät jakautumiseen liittyvät kulut. 

Yrityshankinnat ja rahoitusjärjestelyt
WithSecure ei toteuttanut yritysostoja vuonna 2022. 

WithSecure hankki uutta pääomaa 23.3.2022 toteutetulla osakeannilla ja 
maksoi 19,0 miljoonan euron suuruisen pankkilainan kokonaan takaisin 
ennakkoon 30.6.2022. Lisäksi yhtiö perui vahvistetun valmiusluoton. 
 WithSecurella ei ollut ulkoista rahoitusta vuoden lopussa. Konserni noudatti 
rahoitussopimusten ehtoja takaisinmaksuun saakka.

Konsernirakenteen muutokset
Helmikuussa 2022 WithSecure myi omistamansa eteläafrikkalaisen tytäryhtiön 
F-Secure Cyber Security (PTY) Limitedin osakkeet paikalliselle toimivalle 
johdolle. 

Seuraavien tytäryhtiöiden osakkeet siirrettiin jakautumisen yhteydessä 
F-Securelle: DF-Data Oy (Suomi), F-Secure Inc (Yhdysvallat), F-Secure (UK) 
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Ltd (Iso-Britannia), F-Secure eStore GmbH (Saksa), F-Secure Pvt Ltd (Intia), 
F-Secure Iberia SL (Espanja) ja F-Secure do Brasil Tecnol. da Informãcao Ltda 
(Brasilia).

Valmistautuessaan jakautumiseen konserni suoritti liketoimintasiirtoja useissa 
eri maissa, joissa kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin uusiin yhtiöihin. 
Näiden yhtiöiden osakkeet siirrettiin jakautumisessa F-Securelle.

WithSecuren hongkongilainen tytäryhtiö F-Secure Limited likvidoitiin vuonna 
2022.

Pääomarakenne
WithSecure vahvisti taloudellista asemaansa hankkimalla 76,8 miljoonaa euroa 
lisäpääomaa 23.3.2022 toteutetulla osakeannilla. Konsernilla oli 69,1 miljoonaa 
euroa likvidejä varoja, joista 55,1 miljoonaa euroa oli käteisvaroja ja 14,0 
miljoonaa euroa jaksotettuun hankintamenoon kirjattavia rahoitusvaroja. Käteis-
varat sisältävät pankkitalletuksia, joiden maturiteetti on alle kolme kuukautta. 
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat koostuvat yritystodistuk-
sista, joiden maturiteetti on alle kolme kuukautta. 

Tutkimus ja tuotekehitys 
Vuonna 2022 WithSecuren tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 39,1 miljoonaa 
euroa, mikä vastasi 29 % liikevaihdosta (32,1 milj. eur., 25 %). Aktivoidut 
kehitysmenot olivat 2,4 miljoonaa euroa (5,6 milj. eur). WithSecure on kyber-
turvallisuusteknologiayhtiö, jolle kyky luoda uutta on ensiarvoisen tärkeää. 

Riippumattomissa arvioinneissa WithSecure on toistuvasti saanut loistavia 
arvioita tietoturvan laatuun, edistyneeseen uhkien tunnistukseen ja torjun-
tatehokkuuteen sekä asiakastyytyväisyyteen liittyen. Vuoden 2022 aikana 
WithSecure saavutti huipputuloksia suojauksen ja käytettävyyden osalta 
AV-TEST Instituten toteuttamassa Elements-portfolion jatkuvassa arvioinnissa. 
Tämä on vahva osoitus Elementsin tuottamasta arvosta. Ratkaisumme suojaa 
asiakkaitamme tehokkaasti tarkkuudesta tinkimättä. Lisäksi Elements-portfolio 
osallistui jälleen MITRE Engenuity Enterprise -arviointiin, jossa sitä käytettiin 
Sandwormin ja WizardSpiderin torjuntaan. Elements osoitti suorituskykynsä 
paljastamalla suurimman osan uhkatoimijoiden taktiikoista, tekniikoista ja 
menetelmistä tehokkaasti.

Kyberturvallisuustutkimuksen rintamalla WithSecure löysi uuden DUCKTAIL-ni-
misen uhkatoimijan ja seurasi sen toimintaa. WitSecure edisti digitaalisen 
maailman turvallisuutta paljastamalla tämän uhkatoimijan, minkä lisäksi yhtiö 
hankki lisää asiakkaita auttamalla DUCKTAIL-tietomurron kohteeksi joutuneita 
yrityksiä torjumaan hyökkäyksiä. WithSecuren tutkijat paransivat Egyptissä 
järjestetyn COP27-ilmastokokouksen turvallisuutta analysoimalla tapahtumaa 

varten luodun mobiilisovelluksen. Sanomalehti Politico julkaisi havaitut 
kyberturvallisuusriskit verkkosivustollaan. Lisäksi WithSecure julkaisi kattavan 
raportin tekoälyä hyödyntävistä kyberhyökkääjistä yhdessä Liikenne- ja 
viestintä virasto Traficomin kanssa. Yhtiön tutkimustuloksia jaetaan säännölli-
sesti WithSecure™ Labs -verkkosivustolla.

Vuonna 2021 lanseeratun WithSecure Elements -alustan pohjalta WithSecure 
jatkoi taustalla olevan teknologia-arkkitehtuurin yhtenäistämistä mahdollis-
taakseen uusien ominaisuuksien nopean kehittämisen. Yhtiö esimerkiksi julkisti 
vuonna 2022 Microsoft 365 -yhteistyöalustalle suunnatun laajan suojauksen, 
joka kattaa Teams-, OneDrive-, SharePoint- ja Exchange-palvelut. Tuotekehi-
tyksen nopeuttamisen lisäksi portfolion yhtenäistäminen tarjoaa WithSecurelle 
mahdollisuuden lanseerata tuotteiden välisen data-analytiikkatoiminnon 
täydellisen tilannekuvan luomiseksi. Vuonna 2022 WithSecure julkisti myös 
yhtenäisen ohjelmointirajapinnan, johon liitettiin ensimmäisenä natiivina 
ohjelmistona Azure Sentinel -alusta. Vastuullisuus oli toinen tärkeä tutkimus- ja 
tuotekehitystyön painopistealue vuonna 2022, ja julkaisimme lukuisia taustalla 
toimivia teknologiainnovaatioita, jotka paransivat pilvilaskennan energiatehok-
kuutta merkittävästi. Otimme myös käyttöön teknologiaa, jonka avulla voimme 
vertailla ohjelmistoagenttiemme energiatehokkuutta.

Tulevaisuuden innovaatioiden tukemiseksi WithSecure tarkasteli myös koneop-
pimisen suojaamista mahdollisena Horizon 3 -innovaatioiden aiheena.

Koneoppimisen suojaaminen on tällä hetkellä vasta lapsenkengissään. 
Koneoppimisen ja tekoälyn kehittyessä vauhdilla näihin teknologioihin nojaavia 
liiketoimintaprosesseja hyödyntävät organisaatiot ovat paremmassa asemassa, 
jos ne voivat luottaa siihen, että kyseiset teknologiat ja niiden opettamisessa 
käytetty tietoaineisto eivät ole haitallisia. Kokeiluja koneoppimisen suojaamisen 
parissa tehdään yhteistyössä mahdollisten asiakkaiden kanssa, jotta löydetään 
heidän käyttötarkoituksiaan vastaava ratkaisu.

Osa vuonna 2022 tehdystä kehitystyöstä keskittyi kuluttajatietoturvaliiketoi-
minnan eriyttämiseen itsenäiseen yhtiöön (F-Secure). WithSecure tarjoaa 
F-Securelle edelleen tekniseen alustaan liittyvää tukea, kunnes yhtiö on valmis 
toimimaan täysin itsenäisesti. 

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista
Vuonna 2022 WithSecure arvioi vastuullisuuteen liittyviä toimintatapojaan 
uudelleen. Yhtiö aloitti uuden vastuullisuusohjelman, joka kattaa ympäristö-, 
yhteiskunta- ja hllinnointiteemoihin liittyvät hankkeet ja varmistaa niitä koskevan 
raportoinnin johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden. 

WithSecuren tehtävä on suojella digitaalista yhteiskuntaa ja ehkäistä kyber-
rikollisuuden aiheuttamia vahinkoja ja menetyksiä, mikä onkin merkittävin tapa, 
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jolla yhtiö edistää entistä vastuullisemman maailman rakentamista. Tämän 
tärkeän päämäärän lisäksi WithSecure haluaa varmistaa, että kaikki toiminta 
toteutetaan ympäristön, henkilöstön ja ympäröivän yhteiskunnan kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä voi tarkoittaa tiedon jakamista ja sellaisten 
tahojen tukemista, jotka eivät aina pysty puolustamaan itseään. Ohjelmistoja 
ja palveluja tarjoavan yhtiön hiilijalanjälki ei ole suuri, mutta jokaisen yrityksen 
on tehtävä oma osuutensa toimintojensa ja tuotteidensa ympäristövaikutusten 
minimoimiseksi. WithSecure työllistää erittäin ammattitaitoisia asiantuntijoita 
maailmanlaajuisesti ja haluaa tukea heidän hyvinvointiaan ja kasvumahdol-
lisuuksiaan. Yhtiön sisäisten toimintojen tulee aina olla kaikkein korkeimpien 
eettisten standardien mukaisia. 

Keskeisin W/Sustainability-vastuullisuusohjelman ohjaava periaate on netto-
vaikutuksen maksimoiminen niin ympäristön, ihmisten kuin yhteiskunnankin 
osalta. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuus 
on sisäänrakennettu yhtiön kaikkeen päätöksentekoon. Toisena tavoitteena 
on taata yhtiön vastuullisuustoimien täysi läpinäkyvyys yhtiön raportointia 
seuraaville. WithSecuren tarkoituksena on seurata Euroopan unionin vastuulli-
suusraportointiin liittyvää lainsäädäntöä tarkasti ja valmistautua raportoimaan 
sen mukaisesti. 

WithSecuren analyysi EU:n taksonomia-asetuksesta (2020/852) sekä muusta 
aiheeseen liittyvästä Euroopan komission ohjeistuksesta johti siihen tulokseen, 
että WithSecuren toiminnot eivät ole taksonomiakelpoisia tämänhetkisen 
ohjeistuksen mukaan. Tulevaisuudessa uusien ympäristötavoitteiden kriteerien 
mukaiset toiminnot saattavat olla WithSecurelle olennaisempia ja luoda tarpeen 
taksonomiakelpoisuuden ja taksonomian mukaisuuden uudelleenarvioinnille.

WithSecure on laskenut vuoden 2022 hiilijalanjälkensä Greenhouse Gas 
(GHG) -protokollan mukaisesti. Tulosta käytetään vertailukohtana tulevien 
päästövähennystavoitteiden määrittämisessä vuoden 2023 aikana.

WithSecuren taksonomia-analyysin tulokset, hiilijalanjälki ja muu vastuul-
lisuustyö on kuvattu tarkemmin vuoden 2022 vastuullisuusraportissa, joka 
julkaistaan osana vuoden 2022 vuosiraportointia.

Henkilöstö ja yhtiön johto
Henkilöstö
WithSecurella oli 1 295 työntekijää vuoden 2022 lopussa. Henkilöstömäärä 
väheni 361 työntekijällä edellisvuoden lopusta (1 656 työntekijää), mikä johtui 
pääosin 30.6.2022 toteutetusta jakautumisesta, jossa 366 työntekijää siirtyi 
F-Secure-konserniin. Vähennyksiin vaikuttivat myös Etelä-Afrikan tytäryhtiön 
myynti helmikuussa 2022.

Konsernin johtoryhmä
WithSecure (silloinen F-Secure) muutti hallintorakennettaan 1.1.2022 ja yhdisti 
hallinnoitujen tietoturvapalveluiden yksikön ja kyberturvallisuuskonsultointi-
yksikön yhdeksi Ratkaisut-liiketoimintayksiköksi, jonka johtajana aloitti Tim 
Orchard. Tämän johdosta Edward Parsonsin (johtaja, kyberturvallisuuskonsul-
tointi) jäsenyys konsernin johtoryhmässä päättyi.

Kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 itsenäiseksi yhtiöksi, jonka 
nimi on F-Secure Oyj, minkä johdosta Timo Laaksosesta tuli F-Securen toimi-
tusjohtaja ja hän jäi pois WithSecuren konsernin johtoryhmästä.

Lokakuussa 2022 WithSecure teki päätöksen yhtiön uudesta toimintamallista. 
Uuden mallin myötä myyntitiimit yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi asiakkuuk-
sista vastaavaksi organisaatioksi, jota johtaa Juha Kivikoski. Tutkimus- ja 
kehitystiimit yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi tuoteorganisaatioksi, jota 
johtaa Antti Koskela. Tietoturvajohtajasta tuli osa johtoryhmää, ja entinen 
teknologiajohtaja Christine Bejerasco otti vastuulleen tietoturvajohtajan 
tehtävän. Tim Orchard siirtyi teknologiajohtajaksi. Lisäksi Cloud Protection for 
 Salesforcesta tuli itsenäinen yksikkö, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle. 
Kaikki muutokset astuivat voimaan 1.1.2023.

Scott Reiningasta tuli WithSecuren Ratkaisut-liiketoiminnan uusi johtaja 
1.12.2022.

Vuoden lopussa konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:

Juhani Hintikka (toimitusjohtaja), Christine Bejerasco (teknologiajohtaja, 
siirtyi tietoturvajohtajaksi 1.1.2023), Charlotte Guillou (henkilöstöjohtaja), 
Tom Jansson (talousjohtaja), Juha Kivikoski (johtaja, yritystietoturva, siirtyi 
asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi 1.1.2023), Antti Koskela (tuotejohtaja), 
Tim Orchard (johtaja, ratkaisut 30.11.2022 asti, siirtyi teknologiajohtajaksi 
1.1.2023), Scott Reininga (johtaja, ratkaisut), Tiina Sarhimaa (lakiasiainjohtaja) 
ja Ari Vänttinen (markkinointijohtaja). 

Osakkeet, osakepääoma ja omat osakkeet
Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 174 598 739. Yhtiön rekisteröity osake-
pääoma on 80 000 euroa. Yhtiön omassa hallussa olevien omien osakkeiden 
määrä oli 71 795 tilikauden lopussa. 

Yhtiö omistaa omia osakkeitaan käyttääkseen niitä kannustinjärjestelmien, 
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden 
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen 
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 
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Tammi-joulukuussa Helsingin pörssissä käytiin kauppaa 67 096 454:llä 
(20 164 500) WithSecuren osakkeella. Korkein kauppahinta oli 5,65 euroa 
(5,53), ja matalin hinta oli 1,27 euroa (3,66). WithSecuren osakkeiden 
kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta vuonna 2022 oli 2,75 euroa (4,39). 
Osakkeen päätöshinta vuoden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2022 oli 
1,37 euroa (4,97). Tähän päätöshintaan perustuen yhtiön osakkeiden markki-
na-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 240 miljoonaa euroa 
(787 milj. eur). Suuria vaihteluita selittää osittain yhtiön 30.6.2022 tapahtunut 
osittaisjakautuminen, jossa F-Secure irtautui erilliseksi yhtiöksi. 

Yhtiöllä on markkinaperusteisia osakepohjaisia palkitsemisohjelmia avain-
henkilöstölle sekä koko henkilöstölle avoin osakesäästöohjelma. Lisätietoa 
näistä ohjelmista on annettu tilinpäätöksen liitetiedossa 18 sekä vuoden 2022 
palkitsemisraportissa. Uuden suoritusperusteisen lisäosakejärjestelmän myötä 
WithSecuren johtoryhmän jäsenet ovat tehneet yhteensä yli 1,7 milj. euron 
henkilökohtaiset sijoitukset yhtiön osakkeisiin.

Riskit ja epävarmuudet
WithSecuren toimintoihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat 
vaikuttaa yhtiön myyntitoimintaan, kannattavuuteen, taloudelliseen asemaan, 
markkinaosuuteen, maineeseen, osakkeen hintaan tai yhtiön lyhyen tai pitkän 
aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Alla kuvatut seikat kattavat ainoastaan 
merkittävimmät yhtiötä koskevat riskit; kyseessä ei ole kattava luettelo riskeistä. 

WithSecuren riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit, joilla voi olla vaiku-
tusta liiketoimintaan, sekä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemi-
seksi. WithSecure tarkastelee riskiarvioinnissa kunkin riskin todennäköisyyttä 
ja mahdollisia vaikutuksia sekä kunkin riskin hallintaan ja ehkäisemiseen 
vaadittavia resursseja. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen riskien 
realisoituessa on olennainen osa riskienhallintaa. WithSecuren riskienhallinta-
periaatteet ja -prosessi on kuvattu yhtiön vuoden 2022 selvityksessä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. 

Kyberturvallisuusmarkkinaan liittyvät riskit
Markkinoiden keskittyminen
Kyberturvallisuusmarkkina on jakautunut moniin eri ohjelmiston- ja palvelun-
tarjoajiin. Lisäksi suuret markkinatoimijat investoivat yhä enemmän sisään-
rakennetun tietoturvan kehittämiseen ja markkinaosuuden kasvattamiseen. 
Odotusten mukaan on todennäköistä, että suuret toimijat valtaavat markkinaa 
entisestään tulevaisuudessa. WithSecuren täytyy löytää oikeat yritysosto-
kohteet ja onnistua ostettujen yhtiöiden integroimisessa yhtiön liiketoimintaan. 
Yhtenä markkinoiden pienemmistä toimijoista yhtiön on jatkuvasti pysyttävä 

merkityksellisenä toimijana asiakkaiden näkökulmasta varmistamalla, että sen 
teknologia on ajantasaista ja palvelut laadukkaita ja oikea-aikaisia. 

Geopoliittiset riskit
WithSecure toimii useissa eri maissa ja yhtiöön kohdistuu siten erilaisia 
maakohtaisia riskejä kussakin toimipisteessä. Paikallinen lainsäädäntö altistaa 
yhtiön riskeille, kuten epäsuotuisa verotus tai vientivalvonta kohdemaassa. 
Olemassa olevia tai uusia teknologioita tai palveluita koskevan lainsäädännön 
tai sen soveltamisen muutokset voivat vaikuttaa WithSecuren liiketoimintaan 
negatiivisesti. 

Ukrainan sota
Ukrainan sota on lisännyt maailman epävarmuutta sekä maailmantalouden ja 
vakaan turvallisuusympäristön odottamattomien häiriöiden riskiä merkittävästi. 
Tällaiset tapahtumat vaikuttaisivat myös WithSecuren liiketoimintaan. Sota 
on lisännyt erityisesti yritysten tietoisuutta kyberturvallisuuden merkityksestä, 
ja sillä tulee olemaan jatkossakin merkitystä kyberturvallisuuteen liittyvillä 
markkinoilla. 

Yritysvastuullisuussyistä WithSecure ei harjoita liiketoimia venäläisten tai 
valkovenäläisten toimijoiden kanssa edes niissä tapauksissa, joissa toiminta 
olisi voimassa olevien vientivalvontasäännösten mukaan sallittu.

Ympäristöriskit
WithSecure arvioi ympäristöriskien – erityisesti ilmastonmuutoksen – vaiku-
tuksia liiketoimintaansa osana vastuullisuuden olennaisuusanalyysia. Ohjel-
miston- ja palveluntarjoajana yhtiöön ei kohdistu merkittäviä ympäristöriskejä. 
Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvä suunnittelu kattaa luonnonmullistuksista ja 
muista katastrofeista johtuvaan resurssipulaan liittyvät skenaariot. 

WithSecuren toimintoihin ja tuotteisiin liittyvät riskit
Osaavan henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen
Osaavan henkilöstön puutteen seurauksena yhtiö ei välttämättä pysty 
tarjoamaan asiakkaille palveluja (etenkään konsultointia), millä voi olla suora 
vaikutus yhtiön liikevaihtoon. Osaavasta henkilöstöstä käydään kybertur-
vallisuusalalla yhä kovempaa kilpailua, ja toimialalla vallitsee rakenteellinen 
osaamisvaje. WithSecure kehittää ja ottaa käyttöön uusia rekrytointimenetelmiä, 
kehittää omaa osaamisyhteisöään sekä investoi henkilöstön kehittämiseen ja 
koulutukseen.
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Tuoteriskit
WithSecure toimii erittäin kilpaillulla markkinalla. Kyberrikollisuus kasvaa ja 
ammattimaistuu nopeasti, ja rikolliset kehittävät uusia innovaatioita. Suuret 
toimittajat tekevät merkittäviä investointeja kehitys- ja markkinointitoimintoi-
hinsa. Samalla markkinalle ilmestyy uusia toimittajia, ja käyttöjärjestelmien 
valmistajat keskittyvät yhä enemmän sisäänrakennettujen tietoturvaominai-
suuksien kehittämiseen. WithSecuren tulee myös jatkossa tuntea erittäin 
tarkasti kyberuhat ja niiden kehittyminen sekä hakkereiden käyttämät tekniikat 
ja teknologia ja jatkaa uuden puolustusteknologian innovointia.

Kyberhyökkäys
Kyberhyökkäykset vaarantavat WithSecuren tuotteiden ja palveluiden luotta-
muksellisuuden, koskemattomuuden ja saatavuuden. Hyökkäysten ehkäise-
minen on tärkeä prioriteetti kaikissa yhtiön toiminnoissa. WithSecure rakentaa 
kyberresilienssiä kehittämällä jatkuvasti kykyään tunnistaa ja havaita uhat, 
suojautua niiltä sekä vastata niihin. 

Immateriaalioikeudet
WithSecure suojaa teknologioitaan ja innovaatioitaan tekijänoikeuksin, 
patentein, tavaramerkein ja teknologiakumppanuuksin. Vaikka WithSecure 
käyttää kaikkia mahdollisia suojaustapoja, liiketoimintaan kohdistuu immateri-
aalioikeuksia koskevien vaateiden riski, erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilla.

Taloudelliset riskit
Inflaatio ja korot
Inflaation kiihtyminen lisää kustannusrakenteen epäsuotuisan kehityksen riskiä. 
Tätä seurataan erittäin tarkasti, ja inflaatio vaatii todennäköisesti myös toimia 
työvoiman säilyttämiseksi yhtiössä. Kasvavat korot voivat rajoittaa ulkoisia 
rahoitusmahdollisuuksia tulevaisuudessa. 

Maksuvalmiusriski
Positiivista kassavirtaa tuottaneen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämisen 
jälkeen WithSecuren on keskityttävä tarkasti käteisvarallisuuden suunnitteluun 
ja saatavien täsmälliseen perimiseen varmistaakseen kaikkien konserniyhti-
öiden maksuvalmiuden ja välttääkseen lyhyen aikavälin rahoitustarpeen. 

Valuuttakurssien vaihtelu
Euroalueen ulkopuolisten toimintojen lisääntyminen altistaa WithSecuren 
entistä enemmän valuuttakurssien vaihtelusta johtuville riskeille. 

Yhtiökokous 
WithSecure (silloinen F-Secure) Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
16.3.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 
vuodelta 2021 sekä tarkisti toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisra-
portin. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että yhtiö ei jaa tilikau-
delta 2021 osinkoa. Päätös johtui suunnitellusta kuluttajatietoturvaliiketoimin-
tojen eriyttämisestä. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen 
jäseniksi valittiin uudelleen Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi 
Rekonen ja Tuomas Syrjänen. Kirsi Sormunen valittiin hallitukseen uutena 
jäsenenä. Tony Smith, joka kuuluu WithSecuren (silloisen F-Securen) henki-
löstöön, valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi 
Risto Siilasmaan. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Tuomas 
Syrjänen sekä jäseniksi Risto Siilasmaa ja Päivi Rekonen. Tarkastusvalio-
kunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Ervi ja jäseniksi Keith Bannister, Kirsi 
Sormunen ja Tony Smith. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers 
Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti. 

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen 
hankkimisesta yhteensä yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla 
omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. 

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 31 759 748 osakkeen 
antamisesta osakeannilla sekä antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
mukaisia optio-oikeuksia ja muita osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia 
yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä 
vastaa 20 % yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2023 saakka.

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiön toiminimeksi WithSecure Oyj. 

Yhtiökokouksen päätökset sekä samana päivänä pidetyn hallituksen järjestäyty-
miskokouksen pöytäkirja on julkaistu pörssitiedotteella 16.3.2022.

Ylimääräinen yhtiökokous
WithSecure Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 31.5.2022. Ylimää-
räinen yhtiökokous päätti muun muassa hyväksyä jakautumissuun-
nitelman ja sen mukaisen osittaisjakautumisen, jossa kaikki yhtiön 
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kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenet-
telyttä osittaisjakautumisessa perustettavalle uudelle yhtiölle, F-Secure Oyj:lle 
jakautumisen täytäntöönpanopäivänä. Yhtiökokous päätti, että WithSecuren 
osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) uuden F-Securen 
osakkeen jokaista omistamaansa WithSecuren osaketta kohden täytäntöön-
panopäivänä. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä oli 30.6.2022. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle, 
että WithSecuren osakepääomaa alennetaan 80 000 euroon. Lisäksi yhtiö-
kokous päätti purkaa WithSecuren ylikurssirahaston. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa ehdollisena jakautumisen 
täytäntöönpanolle F-Securen hallituksen päättämään yhteensä enintään 
15 000 000 F-Securen oman osakkeen hankkimisesta F-Securen vapaalla 
omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa täytäntöönpanopäivää seuraavan 
F-Securen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2023 asti. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle 
F-Securen hallituksen päättämään yhteensä enintään 15 000 000 osakkeen 
antamisesta osakeannilla sekä antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. 
Valtuutus on voimassa täytäntöönpanopäivää seuraavan F-Securen varsi-
naisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle 
F-Securen hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). F-Securen hallituksen 
jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Pertti Ervi, Thomas Jul, Madeleine 
Lassoued, Risto Siilasmaa, Petra Teräsaho ja F-Securen henkilöstöön kuuluva 
Calvin Gan.

Yhtiökokous päätti valita ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle halli-
tuksen ehdotuksen mukaisesti F-Securen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut 
yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Rajalahden. 

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa WithSecuren yhtiöjärjestystä. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteella 
31.5.2022.

Muutos hallituksen valiokunnassa 
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen
Kirsi Sormunen nimitettiin 1.8.2022 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. 
Hän korvaa Pertti Ervin tässä tehtävässä. Pertti Ervi, Keith Bannister ja Tony 
Smith jatkavat tarkastusvaliokunnan jäseninä. 

Näkymät vuodelle 2023
Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvaa 28–34% vuoden 2022 
lopusta. Vuoden 2022 lopussa pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus 
oli 80,2 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvaa 28–34% edellisestä vuodesta. 
Edellisen vuoden pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto oli 68,7 miljoonaa euroa.

Koko konsernin liikevaihto kasvaa 12–20% edellisestä vuodesta. Edellisen 
vuoden liikevaihto oli 134,7 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate paranee edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden oikaistu 
käyttökate (arvioitu vertailukelpoinen käyttökate kahdelta ensimmäiseltä neljän-
nekseltä) oli –23,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen 
oikaistu käyttökate on positiivinen. 

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (ennallaan)
WithSecuren 17.2.2022 julkaistut keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: 

Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun 
mennessä (vuoden 2021 vertailukelpoisesta liikevaihdosta 122,8 miljoonaa 
euroa) 

Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 
loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 
mennessä

Hallituksen esitys koskien jakokelpoisten varojen käyttöä
WithSecuren osinkopolitiikkana on jakaa noin puolet vuotuisesta voitosta 
osinkona. Yhtiö voi kuitenkin tilanteen mukaan poiketa tästä käytännöstä. 
WithSecure Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 143,3 miljoonaa 
euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli –13,7 miljoonaa euroa. Yhtiön 
taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut 
olennaisia muutoksia.

Hallitus esittää, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2022 tappiollisen tuloksen 
vuoksi. Yhtiö keskittyy kasvun ja liiketoiminnan kehityksen rahoittamiseen.

Tilikauden tappio jätetään osaksi yhtiön omaa pääomaa.
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
9.2.2023 WithSecure ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut kannattavuuden 
ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Suunniteltujen vähennysten odotetaan olevan 
noin 120 tehtävää maailmanlaajuisesti, joista Suomeen arvioidaan kohdistuvan 
enintään 34 tehtävää. WithSecuren globaali henkilökunta on n. 1 300 henkilöä. 
Muutosjärjestelyillä ja muilla säästötoimilla yhtiö arvioi saavuttavansa noin 14 
miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Neuvottelut on tarkoitus saattaa 
päätökseen maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Helsinki, 8. helmikuuta 2023

WithSecure Oyj

Hallitus

Risto Siilasmaa, puheenjohtaja

Pertti Ervi

Päivi Rekonen

Tuomas Syrjänen

Keith Bannister

Kirsi Sormunen

Tony Smith

Toimitusjohtaja

Juhani Hintikka
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row 12 pt

Taloudellista kehitystä  
kuvaavat tunnusluvut

IFRS  
2022

IFRS  
2021

IFRS  
2020

IFRS  
2019

IFRS  
2018

Liikevaihto (MEUR)1) 134,7 130,0 220,2 217,3 190,7
Liikevaihdon kasvu % 3,6 % n/a 1,3 % 14,0 % 12,0 %
Liiketulos (MEUR)1) –42,6 –30,1 19,7 7,2 4,5

% liikevaihdosta –31,6 % –23,1 % 8,9 % 3,3 % 2,4 %
Tulos ennen veroja1) –44,2 –30,4 16,5 4,2 1,7

% liikevaihdosta –32,8 % –23,4 % 7,5 % 2,0 % 0,9 %
Oman pääoman tuotto % –32,5 % 14,3 % 16,2 % 4,7 % 1,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto % –30,5 % 15,6 % 18,5 % 4,5 % 7,9 %
Omavaraisuusaste % 79,0 % 59,5 % 52,5 % 49,0 % 42,7 %
Bruttoinvestoinnit (MEUR)2) 4,8 6,6 14,3 12,8 99,8

% liikevaihdosta 3,6 % 5,1 % 6,5 % 5,9 % 52,3 %
Tuotekehityskulut (MEUR)1) 39,1 32,1 41,9 39,6 35,7

% liikevaihdosta 29,1 % 24,7 % 19,0 % 18,2 % 18,7 %
Aktivoidut kehittämismenot 
(MEUR) 2,4 5,6 5,5 6,2 4,7
Nettovelkaantumisaste % –39,9 % –25,8 % –14,1 % 20,8 % 13,9 %
Palkat ja palkkiot (MEUR)1) 93,8 87,3 103,7 104,4 84,9
Henkilöstö keskimäärin 1 438 1 678 1 691 1 701 1 364
Henkilöstö kauden lopussa 1 295 1 656 1 678 1 696 1 666

1)  Merkityt luvut on oikaistu vuosille 2022 ja 2021 kuvastamaan vain jatkuvia toimintoja IFRS 
5-standardin mukaisesti

2) Vuodesta 2021 eteenpäin luku on esitetty ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.

Tunnusluvut

WithSecure on ottanut 1.1.2019 käyttöön IFRS 16 -standardin yksinkertaistettua menettelytapaa käyttäen ja vertailutietoja ei ole oikaistu. 

Osakekohtaiset tunnusluvut
IFRS  
2022

IFRS  
2021

IFRS  
2020

IFRS  
2019

IFRS  
2018

Tulos/osake (EUR), yhteensä 2,51 0,07 0,08 0,02 0,01
Tulos/osake (EUR), jatkuvat 
toiminnot –0,22 –0,15
Tulos/osake (EUR), lopetetut 
toiminnot 2,74 0,22
Tulos/osake (EUR) laimennusvaik. 
huomioiden, yhteensä 2,51 0,07 0,08 0,02 0,01
Tulos/osake (EUR) laimennusv. 
huomioiden, jatkuvat 
toiminnot –0,22 –0,15
Tulos/osake (EUR) laimennusv. 
huomioiden, lopetetut toiminnot 2,74 0,22
Oma pääoma/osake (EUR) 0,80 0,60 0,52 0,48 0,42
Osakekohtainen osinko 3) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
Osinko tuloksesta % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Efektiivinen osinkotuotto % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %
P/E luku –6,2 62,0 47,1 142,7 431,4
Osakkeen alin kurssi (EUR) 1,27 3,66 2,04 2,19 2,18
Osakkkeen ylin kurssi (EUR) 5,65 5,53 4,14 3,40 4,24
Tilikauden keskikurssi (EUR) 2,75 4,39 3,10 2,68 3,03
Kurssi vuoden lopussa (EUR) 1,37 4,97 3,84 3,05 2,32
Osakekannan markkina-arvo 
(MEUR) 239,6 786,4 606,7 483,5 367,6
Osakkeiden vaihto (Mkpl) 67,1 20,2 22,8 26,5 33,7
Osakkeiden vaihto % 38,4 % 12,7 % 14,3 % 16,7 % 21,2 %
3) hallituksen ehdotus 

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
painotettuna keskiarvona

IFRS  
2022

IFRS  
2021

IFRS  
2020

IFRS  
2019

IFRS  
2018

tilikauden aikana 171 295 721 158 354 073 158 082 324 157 719 368 157 224 137
tilikauden aikana, laimennettu 171 295 721 158 354 073 158 082 324 157 719 368 157 224 137
tilikauden lopussa 174 598 739 158 798 739 158 798 739 158 798 739 158 798 739
tilikauden lopussa, laimennettu 174 598 739 158 798 739 158 798 739 158 798 739 158 798 739
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Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä × 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto, % Tulos ennen veroja + rahoituskulut × 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. vuoden aikana)

Oman pääoman tuotto, % Tilikauden tulos × 100
Oma pääoma yhteensä (keskim. vuoden aikana)

Velkaantuneisuusaste, % Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset ja likvidit rahoitusvarat × 100
Oma pääoma yhteensä

Osakekohtainen tulos, euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma / osake, euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä

P/E luku Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa
Tulos/osake

Osinko tuloksesta % Osakekohtainen osinko × 100
Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto % Osakekohtainen osinko × 100
Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa

Liiketoiminnan muut kulut Myynnin ja markkinoinnin, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä hallinnon kulut

Käyttökate Liikevoitto +poistot ja arvonalentumiset

Tunnuslukujen laskentakaavat
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Liiketoiminnan 
muut kulut 2022

TSA-
sopimuksen 
alaiset kulut Jakautuminen

Liiketoimintojen 
myynnit

Liiketoiminnan 
muut kulut 

oikaistun 
liikevoiton 

laskennassa Poistot

Yritys
hankinnoissa 

syntyneiden 
aineettomien 

hyödykkeiden 
poistot

Liiketoiminnan 
muut kulut 

oikaistun 
käyttökatteen 

(EBITDA) 
laskennassa 

2022
Myynnin ja markkinoinnin kulut –83,1 –83,1 4,0 –79,1
Tutkimuksen ja tuotekehityksen 
kulut –39,1 5,4 –33,7 5,3 –28,4
Hallinnon kulut –20,3 3,3 1,8 2,8 –12,5 0,7 2,5 –9,2
Liiketoiminnan muut kulut –142,6 8,7 1,8 2,8 –129,3 10,1 2,5 –116,8

Liiketoiminnan muut 
kulut 2021

Liiketoiminnan muut 
kulut oikaistun liikevoi

ton laskennassa Poistot Arvon alentumiset

Yritys hankinnoissa 
syntyneiden aineet

tomien hyödykkeiden 
poistot

Liiketoiminnan muut 
kulut oikaistun käyt
tökatteen (EBITDA) 

laskennassa 2021
Myynnin ja markkinoinnin kulut –73,3 –73,3 5,3 –68,0
Tutkimuksen ja tuotekehityksen 
kulut –32,1 –32,1 3,6 –28,5
Hallinnon kulut –15,7 –15,7 0,8 1,0 2,8 –11,1
Liiketoiminnan muut kulut –121,0 –121,0 9,7 1,0 2,8 –107,6

Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden tuottojen osalta

Liiketoiminnan muut tuotot 2022 TSA-kuluja vastaavat tuotot Liiketoimintojen myynnit

Liiketoiminnan muut tuotot 
oikaistun käyttökatteen 

(EBITDA) laskennassa 2022
Liiketoiminnan muut tuotot 12,3 –8,7 –1,3 2,3

Liiketoiminnan muut tuotot 2021 Liiketoimintojen myynnit

Liiketoiminnan muut tuotot 
oikaistun käyttökatteen 

(EBITDA) laskennassa 2022
Liiketoiminnan muut tuotot 2,5 –0,5 1,9

1000 EUR
Konserni 

2022

Oikaistu 
Konserni 

2021
Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) –23,2 –11,3
Oikaisut oikaistuun käyttökatteeseen

Tutkimus- ja kehittämistoiminta –2,6 –4,4
WithSecuren hallinnoimat tilat –0,9 –1,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA) –26,7 –17,2
Oikaisut käyttökatteeseen

Liiketoimintojen myynnit –1,5 0,5
Jakautuminen –1,8
TSA-kuluja vastaavat tuotot 8,7
TSA-sopimuksen alaiset kulut –8,7

Käyttökate (EBITDA) –29,9 –16,7
Poistot ja arvonalentumiset –12,6 –13,4
Liikevoitto –42,6 –30,1

1000 EUR
Konserni 

2022

Oikaistu 
Konserni 

2021
Oikaistu liikevoitto –36,8 –26,8
Oikaisut liikevoittoon

Liiketoimintojen myynnit –1,5 0,5
Jakautuminen –1,8
Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien 
hyödykkeiden poistot –2,5 –2,8
Arvonalentumiset 0,0 –1,0
TSA-kuluja vastaavat tuotot 8,7
TSA-sopimuksen alaiset kulut –8,7

Liikevoitto –42,6 –30,1

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys

Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden kulujen osalta
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Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2022 

Osakkeita
Osakkaiden 

lukumäärä kpl
Osuus  

osakkaista %
Osakkeita 

yhteensä kpl
Osuus  

osakkeista %
1–100 9 577 29,34 % 443 293 0,25 %
101–1 000 17 556 53,78 % 6 699 234 3,84 %
1 001–50 000 5 410 16,57 % 22 222 989 12,73 %
50 001–100 000 46 0,14 % 3 282 149 1,88 %
100 001– 55 0,17 % 141 951 074 81,30 %
Yhteensä 32 644 100,00 % 174 598 739 100,00 %

Osakkeenomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2022
Osakkeita 

yhteensä kpl
Osuus  

osakkeista %
Yritykset 8 477 502 4,86 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 34 279 336 19,63 %
Julkisyhteisöt 18 416 510 10,55 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 302 238 0,75 %
Kotitaloudet 90 284 644 51,71 %
Muut maat ja kansainväliset järjestöt 538 449 0,31 %
Hallintarekisteröidyt 21 300 060 12,20 %
Yhteensä 174 598 739 100,00 %

Tiedot suurimmista osakkeenomistajista
Omistaja kpl

Osuus 
osakkeista %

Osuus  
äänistä %

Risto Siilasmaa 60 017 365 34,37 % 34,39 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 14 822 914 8,49 % 8,49 %
Nordea Nordic Small Cap Rahasto 11 557 976 6,62 % 6,62 %
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 8 419 317 4,82 % 4,82 %
Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 6 020 000 3,45 % 3,45 %
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 3 970 660 2,27 % 2,28 %
Valtion Eläkerahasto 3 900 000 2,23 % 2,23 %
Citibank Europe 3 689 027 2,11 % 2,11 %
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 028 047 1,73 % 1,74 %
Nordea Suomalaiset Tähdet Rahasto 2 554 157 1,46 % 1,46 %
Euroclear Bank Sa/Nv 1 985 496 1,14 % 1,14 %

Hallintarekisteröidyt osakkeet kpl
Osuus 

osakkeista %
Osuus  

äänistä %
Skandinaviska Enskilda Banken 14 822 914 8,49 % 8,49 %
Citibank Europe 3 689 027 2,11 % 2,11 %
Euroclear Bank Sa/Nv 1 985 496 1,14 % 1,14 %
Muut rekisterit 802 623 0,46 % 0,46 %

Muut osakkeenomistajat 53 759 362 30,79 % 30,80 %
Yhteensä 174 526 944 99,96 % 100,00 %
Omat osakkeet WithSecure Oyj 71 795 0,04 %
Yhteensä 174 598 739 100,00 %

Osakkeet ja osakkeenomistuksen jakautuminen 
Johdon omistus

Hallitus
Osakkeiden

lukumäärä kpl
Osuus

osakkeista %
Risto Siilasmaa 60 017 365 34,37 %
Pertti Ervi 84 741 0,05 %
Tuomas Syrjänen 29 218 0,02 %
Päivi Rekonen 26 543 0,02 %
Keith Bannister 12 272 0,01 %
Kirsi Sormunen 3 533 0,00 %
Tony Smith 1 002 0,00 %
Yhteensä 60 174 674 34,46 %

Johtoryhmä
Osakkeiden

lukumäärä kpl
Osuus

osakkeista %
Juhani Hintikka 612 670 0,35 %
Juha Kivikoski 90 954 0,05 %
Scott Reininga 73 621 0,04 %
Christine Bejerasco 70 485 0,04 %
Antti Koskela 63 767 0,04 %
Charlotte Guillou 61 267 0,04 %
Tom Jansson 61 267 0,04 %
Ari Vänttinen 61 267 0,04 %
Tiina Sarhimaa 57 551 0,03 %
Tim Orchard 6 288 0,00 %
Yhteensä 1 159 137 0,66 %

Johdon omistus
WithSecure Oyj:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenet 
omistivat 31.12.2022 yhteensä 61 333 811 kpl yhtiön 
osakkeita. Nämä vastaavat 35,1 % yhtiön osakkeista ja 
35,1 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
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Laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.2022

1000 EUR Liite
Konserni,

IFRS 2022

Oikaistu 
Konserni,

IFRS 2021

LIIKEVAIHTO (2) 134 700 130 015
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut –46 972 –41 472

BRUTTOKATE 87 728 88 543
Liiketoiminnan muut tuotot (3) 12 325 2 466
Myynnin ja markkinoinnin kulut (4, 5, 6) –83 118 –73 299
Tuotekehityksen kulut (4, 5, 6) –39 143 –32 094
Hallinnon kulut (4, 5, 6) –20 344 –15 691

LIIKETULOS –42 552 –30 075
Rahoitustuotot (8) 1 149 1 198
Rahoituskulut (8) –2 768 –1 543

TULOS ENNEN VEROJA –44 171 –30 421
Tuloverot (9) 5 961 4 950

Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot –38 210 –25 472
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot (11) 468 526 38 157
TILIKAUDEN TULOS YHTEENSÄ 430 316 12 686

Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot, 
jatkuvat toiminnot –1 066 3 915
Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot, 
lopetetut toiminnot –934 75

Tilikauden laaja tulos, jatkuvat toiminnot –39 276 –21 557
Tilikauden laaja tulos, lopetetut toiminnot 467 592 38 232
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 
YHTEENSÄ 428 316 16 676

1000 EUR Liite
Konserni,

IFRS 2022

Oikaistu 
Konserni,

IFRS 2021

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille, jatkuvat 
toiminnot –38 210 –25 472
Emoyrityksen omistajille, lopetetut 
toiminnot 468 526 38 157
Emoyrityksen omistajille yhteensä 430 316 12 686

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille, jatkuvat 
toiminnot –39 276 –21 557
Emoyrityksen omistajille, lopetetut 
toiminnot 467 592 38 232
Emoyrityksen omistajille yhteensä 428 316 16 676

Tulos/osake: (10)
Laimentamaton ja laimennettu, jatkuvat 
toiminnot  –0,22 –0,15
Laimentamaton ja laimennettu, 
lopetetut toiminnot 2,74 0,22
Laimentamaton ja laimennettu, 
yhteensä 2,51 0,07

 

Tuloslaskelma on esitetty vain jatkuville toiminnoille IFRS 5-standardin mukaisesti, ja kuluttajatietoturvaliiketoiminta käsitellään lopetettuina toimintoina.
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Tase 31.12.2022

1000 EUR Liite
Konserni,

IFRS 2022
Konserni,

IFRS 2021

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet (4, 13) 10 749 12 712
Aineettomat hyödykkeet (13) 23 519 33 034
Liikearvo (12) 82 998 85 143
Laskennalliset verosaamiset (21) 6 767 4 124
Korolliset saamiset, pitkäaikaiset (15, 20) 7 865
Muut saamiset (15) 1 271 1 860
Pitkäaikaiset varat yhteensä 133 169 136 874

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus (14) 51
Korolliset saamiset, lyhytaikaiset (15, 20) 2 220
Jaksotettu liikevaihto (16) 5 497 4 714
Myyntisaamiset ja muut saamiset (15, 16) 34 875 49 856
Tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuvat verosaamiset (16) 932 1 740
Jaksotettuun hankintamenoon 
kirjattavat rahoitusvarat (15) 13 977
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat (15) 26 61
Rahat ja pankkisaamiset (15, 20) 55 129 52 940
Lyhytaikaiset varat yhteensä 112 658 109 361

VARAT YHTEENSÄ 245 827 246 235

1000 EUR Liite
Konserni,

IFRS 2022
Konserni,

IFRS 2021

OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA (17)
Osakepääoma 80 1 551
Ylikurssirahasto 165
Omat osakkeet –155 –849
Muuntoerot –2 124 –124
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 83 638 6 789
Kertyneet voittovarat 58 649 87 831
Oma pääoma yhteensä 140 089 95 363

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat, pitkäaikaiset (4, 19, 20) 8 369 17 577
Laskennalliset verovelat (21) 1 623 1 880
Muut velat (22) 22 470 26 335
Pitkäaikaiset velat yhteensä 32 462 45 792

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat, lyhytaikaiset (4, 19, 20) 4 839 10 824
Ostovelat ja muut velat (20, 22) 19 868 29 990
Tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuvat verovelat (22) 2 126 4 182
Muut lyhytaikaiset velat (22) 46 446 60 084
Lyhytaikaiset velat yhteensä 73 279 105 080

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 245 827 246 235
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Rahavirtalaskelma 1.1.–31.12.2022

1000 EUR
Konserni,

IFRS 2022
Konserni,

IFRS 2021

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos 430 316 12 703
Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 13 025 15 066
Jakautumiseen liittyvät ei-rahavirtavaikutteiset 
oikaisut –451 431
Liiketoimintojen luovutuksista aiheutuneet 
tappiot 2 755
Liiketoimintojen luovutuksiin liittyvien ehdollisten 
kauppahintojen käyvän arvon muutokset –1 084
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot –52 142
Rahoitustuotot ja -kulut 1 418 278
Välittömät verot 144 4 726
Muut oikaisut 1 933 2 504

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta –2 977 35 420

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten  
lisäys (–), vähennys (+) –8 944 –4 138
Vaihto-omaisuuden lisäys (–), vähennys (+) 6 23
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), 
vähennys (–) –2 233 7 371

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja –14 148 38 675

Maksetut korot –225 –451
Saadut korot 233 11
Muut rahoituskulut ja -tuotot –2 474 –843
Maksetut välittömät verot –3 630 –6 652

Liiketoiminnan rahavirta –20 244 30 741

1000 EUR
Konserni,

IFRS 2022
Konserni,

IFRS 2021

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin –4 770 –6 569
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 433
Liiketoimintojen luovutukset rahavaroilla 
vähennettynä –734
Investoinnit rahoitusvaroihin1) –13 979

Investointien rahavirta –19 483 –6 135

Rahoituksen rahavirta
Osakeanti 75 988
Korollisten velkojen takaisinmaksut –19 000 –11 000
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut –5 989 –5 963
Maksetut osingot –6 334
Rahoituksen rahavirta 50 999 –23 298

Rahavarojen muutos 11 273 1 309

Rahavarat tilikauden alussa 52 940 51 380

Valuuttakurssien muutosten vaikutus –129 252

Jakautumisen vaikutus rahavaroihin2) –8 955

Rahavarat tilikauden lopussa1) 55 129 52 940

Rahavirtalaskelma sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot jakautumiseen 30.6.2022 asti.

1)  Investoinnit rahoitusvaroihin sisältää konsernin sijoitukset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettaviin instrumentteihin, kuten yritystodistuksiin. Investoinnit lyhytaikaisiin, 
maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden pituisiin rahamarkkinaistrumentteihin on 
esitetty Rahavaroissa.

2)  Emoyhtiön hallussa olevat rahavarat jakautumishetkellä jaettiin WithSecuren ja 
F-Securen kesken jakautumissuunnitelman mukaisesti. F-Securen osuus WithSecurella 
olevista rahavaroista 30.6. siirrettiin heinäkuussa vähennettynä F-Securen osuudella 
transaktiokuluista. Jakautumisen vaikutus rahavaroihin toisella vuosineljänneksellä 
sisältää rahavarat, jotka olivat F-Securen tytäryhtiöillä jakautumishetkellä.
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Laskelma oman pääoman muutoksista

1000 EUR, IFRS
Osake

pääoma
Ylikurssi

rahasto
Omat

osakkeet
Muunto-

erot

Sij.vapaan
oman

pääoman
rahasto

Kertyneet 
voitto

varat Yhteensä

Oma pääoma 31.12.2020 1 551 165 –1 288 –4 116 6 464 79 554 82 330
Tilikauden tulos 12 703 12 703
Muuntoero 3 992 3 992
Tilikauden laaja tulos yhteensä 3 992 12 703 16 695

Osingonjako –6 334 –6 334
Osakeperusteisten maksujen kustannus 439 325 1 913 2 678
Oma pääoma 31.12.2021 1 551 165 –849 –124 6 789 87 831 95 363

Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot –38 210 –38 210
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot 468 526 468 526
Muuntoero –2 000 –2 000
Tilikauden laaja tulos yhteensä –2 000 430 316 428 316

Osakeanti 75 988 75 988
Osingonjako 20 20
Osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen –1 471 –165 1 636
Osakeperusteisten maksujen kustannus 694 861 1 854 3 410
Jakautumisessa siirtyneet varat käyvin arvoin –463 020 –463 020
Oma pääoma 31.12.2022 80 –155 –2 124 83 638 58 649 140 089

Lisätietoja esitetään liitetiedossa 17. Oma pääoma.

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Perustiedot
WithSecure toimittaa tietoturvatuotteita ja -palveluja globaalisti 
yritysasiakkaille. 

Konsernin emoyritys on WithSecure Oyj. Konsernin emoyhtiön nimen muutos 
rekisteröitiin 16. maaliskuuta 2022. Emoyhtiön aiempi nimi oli F-Secure Oyj. 
Emoyrityksen kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Tamma-
saaren katu 7, 00180 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa 
osoitteesta www.withsecure.com tai emoyhtiön rekisteröidystä osoitteesta.

WithSecure Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi 
kokouksessaan 8.2.2023. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla 
on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen 
pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä 
päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

Laadintaperiaatteet
WithSecuren konsernitilinpäätös vuodelta 2022 on laadittu EU:ssa sovellet-
tavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan. Sitä laadittaessa on noudatettu 
31.12.2022 voimassaolleita ja EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä IAS- ja 
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. 

WithSecure julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena 
XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen 
päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot block-merkinnöillä. 
XBRL-merkintöjä ei ole tilintarkastettu.

Yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen yhdistellään WithSecure Oyj ja sen määräysvallassa 
olevat yritykset. Yhdistely tehdään hankintamenetelmää käyttäen ja yhdistely 
tehdään siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan. Yhdistely 
lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa. Konsernilla ei ole osakkuusyhtiöitä eikä 
konsernin tytäryhtiöillä ole määräysvallattomia omistajia. 

Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja tase-erät mukaan lukien realisoitumat-
tomat sisäiset katteet, on eliminoitu yhdistelyssä. Tytäryhtiöiden tilinpäätösten 

laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin tilinpää-
töksen laatimisperiaatteita.

Lopetetut toiminnot
WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 osittais-
jakautumisella itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi tuli F-Secure Oyj. Yhtiön 
hallitus ilmoitti jakautumissuunnitelmasta 17.2.2022. Tässä tilinpäätöksessä 
WithSecure esittää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakautumiseen saakka 
Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaan. 

WithSecure on soveltanut IFRS5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 
sekä lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia kuluttajatietoturvaan liittyvien 
erien luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Lopetettujen toimintojen 
tulos esitetään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista erillisenä konserni-
tuloslaskelmassa. Vertailukaudet on oikaistu vastaavasti. Jakautumisen 
toteuduttua 30.6., lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat ja velat on siirretty 
F-Securelle. Tasetta ennen jakautumista ei ole oikaistu.

Toteuttamishetkellä jakautuminen on käsitelty järjestelynä omistajien kanssa 
IFRIC 17 -standardin mukaisesti. Jakautumisvoitto laskettiin Kuluttajatieto-
turvaliiketoiminnan käyvän arvon sekä konsernin taseesta jaettujen varojen ja 
velkojen kirja-arvon erotuksena. Jakautumisvoitto kirjattiin lopetettujen toimin-
tojen tilikauden tulokseen. Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan käypä arvo (463,0 
miljoonaa euroa) määritettiin kertomalla F-Securen osakkeen ensimmäisen 
kaupankäyntipäivän 1. heinäkuuta keskikurssi (2,653 euroa) jakautumisvastik-
keena annettujen osakkeiden määrällä (174 526 944). Jaettavien varojen ja 
velkojen kirja-arvo oli 12,5 miljoonaa euroa, mikä johti 450,5 miljoonan euron 
jakautumisvoittoon toisella neljänneksellä.

Jakautumisesta aiheutuneet kulut (3,9 miljoonaa euroa) esitettiin lopetetuilla 
toiminnoilla. Jakautumissuunnitelman mukaisesti WithSecurella edelleenve-
loitti suuren osan jakautumiseen liittyvistä kuluista F-Securelta. Edelleenve-
loitus kirjattiin jakautumispäivänä ja se vähensi jakautumisesta aiheutuneiden 
kulujen kokonaismäärää lopetetuilla toiminnoilla 3,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi 
lopetetuista toiminnoista kertyneet kumulatiiviset muuntoerot 1,4 miljoonaa 
euroa kirjattiin tuotoksi lopetettujen toimintojen tulokseen jakautumishetkellä 
toisella neljänneksellä.

Lopetettujen toimintojen taloudellista informaatiota on esitetty liitetiedossa 11. 
Liitetieto sisältää lopetettujen toimintojen tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalas-
kelman. Taseessa on esitetty kuluttajatietoturvaliiketoiminnan varat ja velat juuri 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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ennen jakautumista 30.6.2022. Tuloslaskelmassa lopetettuihin toimintoihin 
on sisällytetty liikevaihto ja kulut, jotka aiheutuivat suoraan kuluttajatietotur-
valiiketoiminnasta ja jotka poistuivat jatkuvilta liiketoiminnoilta jakautumisen 
jälkeen. Kulut, jotka liittyvät F-Securen tukemiseen siirtymäkauden ajan sekä 
F-Securelle jakautumisen jälkeen alivuokrattujen toimitilojen kulut eivät sisälly 
lopetettuihin toimintoihin.

Valuuttamääräiset tapahtumat
Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toimintavaluutta. 
Jokaisena raportointipäivänä ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat 
muutetaan euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet käyttäen Euroopan 
Keskuspankin tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja. Muuntoerot kirjataan 
omaan pääomaan ja niiden muutos muihin laajan tuloksen eriin.

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan liiketoimen toteutu-
mispäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimena olevat ulkomaanrahan 
määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyttäen Euroopan keskuspankin 
tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja. Kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu 
tuloslaskelman rahoituseriin. 

Muutokset laskentastandardeissa 2022
Tilikauden 2022 aikana konsernin laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut 
muutoksia.

COVID-19-pandemian vaikutukset taloudelliseen 
raportointiin tilikaudella 2022
COVID-19-pandemian aikana konserni on omaksunut uusia tapoja työsken-
nellä ja toimittaa palveluita. Pandemian vaikutukset WithSecuren liiketoimintaan 
ja taloudelliseen raportointiin ovat hyvin rajalliset vuonna 2022. 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet 
ja arvionvaraiset erät 
Tilinpäätöksen laadinnassa käytetään arvioita ja oletuksia tulevasta. Lisäksi 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa joudutaan käyttämään 
harkintaa. Nämä vaikuttavat tilinpäätöksen sisältöön ja on mahdollista, että 
toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista.

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon 
parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden 
tekemisessä käytetään johdon aiempia kokemuksia sekä oletuksia konsernin 
taloudellisen toimintaympäristön tulevasta kehityksestä. Mahdolliset arvioiden 
ja oletusten tarkistukset kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai 

oletusta muutetaan ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla, mikäli tarkistus 
vaikuttaa sekä kuluvaan että tuleviin kausiin.

Tilinpäätöspäivänä arvioista johtuvaa epävarmuutta sisältyy erityisesti 
seuraaviin osa-alueisiin:

 • Arvonalennustestaukset: Yrityshankinnoissa syntyneen liikearvon 
kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittäminen perustuu arvioituihin 
tuleviin kassavirtoihin, joiden laadinnassa käytetään johdon arvioita. 
Liikearvon lisäksi keskeneräiset aineettomat hyödykkeet (1,4 miljoonaa 
euroa) testataan arvonalentumisten varalta vuosittain. Kerrytettävissä oleva 
rahamäärä perustuu hyödykkeen myynnistä ja/tai käytöstä syntyviin arvioi-
tuihin tuleviin kassavirtoihin

 • Liiketoimintojen luovutuksiin liittyvät ehdolliset kauppahinnat: Joulu-
kuussa 2021 myydyn Iso-Britannian julkisen sektorin konsultointiliike-
toiminnan sekä helmikuussa 2022 myydyn Etelä-Afrikan tytäryhtiön 
kokonaiskauppahintoihin liittyy ehdolliset vastikkeet, jotka arvostetaan 
diskontattuun käypään arvoon jokaisena raportointipäivänä. Ehdollisten 
vastikkeiden määrät riippuvat luovutettujen liiketoimintojen tulevasta kehityk-
sestä ja sisältävät siten johdon harkintaa ja arvioihin liittyvää epävarmuutta. 

 • Verotuksen tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset: Konserni on 
kirjannut taseeseen laskennallisia verosaamisia tappioista. Laskennallisten 
verosaamisen määrä perustuu johdon arvioon tappioiden hyödyntämisestä 
tulevina vuosina. Suurin osa laskennallisista verosaamisista on kirjattu 
tappioista emoyhtiössä (2,3 miljoonaa euroa) ja Iso-Britannian tytäryhtiössä 
(2,9 miljoonaa euroa). 

 • Odotettavissa olevat luottotappiot: Odotettavissa olevien luottotappioiden 
varaus konsernin taseessa on 1,6 miljoonaa euroa. Johto käyttää harkintaa 
odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämisessä ottaen huomioon 
myös COVID-19 -pandemian ja muiden taloudellisessa toimintaympäris-
tössä tapahtuneiden muutosten mahdolliset vaikutukset. 

 • Osakeperusteiset maksut: Konsernin osakeperusteiset maksut on 
pääsääntöisesti sidottu markkinaperusteisiin ehtoihin. Johto käyttää näistä 
kannustinohjelmista annettavien osakkeiden käyvän arvon määrittämisessä 
ulkopuolista arvonmääritystä. Arvonmäärityksessä on käytetty Monte Carlo 
-simulaatiota.

 • Olemassa olevat osakeperusteiset kannustinohjelmat konvertoitiin erillisiksi 
ohjelmiksi WithSecurelle ja F-Securelle jakautumisen jälkeen. Konversiossa 
olemassa olevat osakeperusteiset maksut konvertoitiin uusiksi WithSecuren 
osakkeiksi hallituksen päätöksen mukaisesti. Konversion jälkeisen käyvän 
arvon määrittämisessä on sovellettu IFRS 2 -standardin sääntelyä koskien 
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osakeperusteisesti maksettavia liiketoimia koskeviin järjestelyihin tehdyistä 
muutoksista. Johto on käyttänyt ulkopuolista arvonmääritystä käyvän 
arvon määrittämisessä. Arvonmäärityksessä on käytetty Monte Carlo 
-simulaatiota.

Myyntituottojen tuloutus
Jatkuvien toimintojen liikevaihto muodostuu yritystietoturvaliiketoiminnoissa.. 
Yritystietoturvan liikevaihto sisältää kyberturvallisuustuotteet, hallinnoidut 
palvelut sekä kyberturvakonsultoinnin. Vuonna 2022 WithSecure alkoi luoki-
tella liikevaihtoa kolmeen kategoriaan: pilvipohjaiset tuotteet, paikallisesti 
hallinnoidut tuotteet ja kyberturvallisuuskonsultointi. Pilvipohjaisiin tuotteisiin 
kuuluvat Elements-pilvituotteet, Cloud Protection for Salesforce ja Countercept 

– hallinnoidut tietoturvapalvelut. 

Pilvipohjaisia tietoturvatuotteita myydään turvallisuuspalveluna (Security-as-a-
Service). Paikallisesti hallinnoituja tuotteita myydään myöntämällä asiakkaalle 
ohjelmiston käyttöoikeus lisenssikaudelle. WithSecure toimittaa asiakkaalle 
tuotteen sekä jatkuvia automaattisia päivityksiä uusiin uhkiin vastaamiseksi. 
Ohjelmisto ja mukana tulevat palvelut liittyvät vahvasti yhteen ja niitä käsitellään 
yhtenä suoritevelvoitteena, jonka myyntituotto tuloutetaan tasaisesti lisens-
sikaudelle ajan kuluessa. Kyberturvakonsultoinnin palvelut tuloutetaan liike-
vaihtoon palvelun toimittamisen perusteella.

Jakautumiseen saakka kuluttajatietoturvan liikevaihto syntyi operaattorikanavan 
kautta tai suorana kuluttajamyyntinä, ja päätuotteisiin lukeutuivat F-Secure 
SAFE, F-Secure FREEDOME, F-Secure SENSE, F-Secure KEY ja F-Secure 
ID PROTECTION. Kuluttajatietoturvatuotteita käsiteltiin turvallisuuspalveluina 
(Security-as-a-Service), ja myyntituotot tuloutettiin tasaisesti sopimuskaudelle 
ajan kuluessa. Kun myytävään ratkaisuun liittyi laitekomponentti (F-Secure 
SENSE), laite käsiteltiin erillisenä suoritevelvoitteena, jonka liikevaihto tulou-
tettiin toimitushetkellä. Kuluttajatietoturvan liikevaihto on esitetty lopetettujen 
toimintojen tuloksessa.

Asiakassopimuksiin perustuvien saamisten ja 
velkojen esittäminen taseessa

Saamiset sopimuksista asiakkaiden kanssa esitetään taseen erässä Jaksotettu 
liikevaihto. Velat sopimuksista asiakkaiden kanssa esitetään taseessa Saatuina 
ennakoina, joka sisältyy joko pitkä- tai lyhytaikaisiin velkoihin riippuen velkaan 
liittyvän asiakassopimuksen pituudesta.

Eläkkeet
Konsernin eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia kunkin maan paikalliseen 
lainsäädäntöön pohjautuen. Maksupohjaiset suoritukset kirjataan kuluksi 
tuloslaskelmaan sille tilikaudelle, jota veloitus koskee. 

Vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana

Vuokrasopimukset, jotka täyttävät IFRS 16 -standardin vaatimukset kirjataan 
taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja sitä vastaavana vuokravelkana. 
Käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokravelat arvostetaan hankintahetkellä jäljellä 
olevien vuokramaksujen nykyarvoon. Konsernin arvioitua lisäluoton korkoa 
käytetään tulevien maksujen diskonttaamisessa. WithSecuren diskonttauskorot 
vaihtelevat 2,45 % ja 9,15 % välillä riippuen vuokratun omaisuuserän maantie-
teellisestä sijainnista, vuokra-ajasta ja annetuista vakuuksista.

WithSecuren käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat vuokratuista toimitiloista 
ja leasingautoista Lyhytaikaiset sopimukset (jäljellä oleva vuokra-aika 12 
kuukautta tai alle) tai arvoltaan vähäiset omaisuuserät jätetään vuokrasopimus-
määritelmän ulkopuolelle IFRS 16 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti, 
ja vuokrakulu kirjataan tasaisesti tuloslaskelmaan. 

Konsernin toimistotilojen vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti määräai-
kaisinä 3–6 vuodeksi, ja sopimuksiin voi liittyä jatko-optio. Jokainen toimisto-
tilojen vuokrasopimus neuvotellaan erikseen ja sopimusten ehdoissa voi olla 
merkittävää vaihtelua. Jotkut konsernin toimistotiloista on vuokrattu toistaiseksi 
voimassa olevilla vuokrasopimuksilla, joissa sopimuksen päättymispäivää 
ei ole määritetty yksiselitteisesti. Johto arvioi toistaiseksi voimassa olevien 
sopimusten todennäköisen pituuden sopimuskohtaisesti ja vuokravelka 
määritetään sen mukaisesti. Muutokset arvioissa sisällytetään taloudelliseen 
raportointiin jokaisena raportointipäivänä. Arvioidut pituudet vaihtelevat 3–5 
vuoden välillä ja vuokravelat toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista ovat 
yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. 

Vuokravelkojen nykyarvojen määrittämisessä kaikki sopimuksiin sisältyvät 
palvelumaksut on erotettu vuokramaksusta. Konsernin vuokrasopimuksiin ei 
sisälly jäännösarvotakuita eikä osto-optioita.

Konserni vuokralle antajana

Jakautumisen jälkeen konsernin toimii vuokralle antajana F-Securen kanssa 
solmituissa alivuokrasopimuksissa. Alivuokrasopimukset on käsitelty 
rahoitusleasingsopimuksina. IFRS 16 -standardin mukaisesti konserni on 
purkanut käyttöoikeusomaisuuserät alivuokrattuihin tiloihin liittyen, ja kirjannut 
saatavan nettoinvestoinnista vuokrasopimukseen alivuokrasopimuksen 
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perusteella tulevien maksujen nettonykyarvona. Konsernilla ei ole operatiivisia 
vuokrasopimuksia.

Tuloverot
Tuloslaskelmalla esitettävät tuloverot sisältävät tilikauden verot sekä lasken-
nallisten verojen muutoksen. Tilikaudelle kohdistuvat tuloverot kirjataan 
kaikissa konserniyhtiössä paikallisten verosäännösten mukaisen verotettavan 
tulon perusteella. Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kaikista 
kirjanpidon ja verotuksen välisistä jaksotuseroista käyttämällä verokantoja, 
jotka on säädetty tilinpäätöshetkeen mennessä tai jotka on tilinpäätöshetkeen 
mennessä käytännössä hyväksytty. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu 
siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotet-
tavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennalliset 
verovelat kirjataan kaikista väliaikaisista eroista.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat netotetaan, kun on olemassa laillisesti 
toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuva verovelka ja -saaminen keskenään, laskennalliset verovelat ja 

-saamiset liittyvät samaan veronsaajaan ja kun konsernilla on aikomus suorittaa 
verot nettomääräisinä.

Liiketoimintojen yhdistäminen
Liiketoimintojen yhdistämiset tehdään hankintamenetelmää käyttäen. Liiketoi-
mintojen yhdistämisessä annettava vastike arvostetaan käypään arvoon, joka 
määritetään hankintapäivänä konsernista siirtyneiden varojen ja yhdistämi-
sessä hankitun kohteen aikaisemmille omistajille syntyvien velkojen käypien 
arvojen yhteissummana. Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät ehdolliset 
vastikkeet arvostetaan käypään arvoon ja sisällytetään vastikkeen kokonais-
määrään. Hankintaan liittyvät kulut kirjataan tuloslaskelmaan.

Tunnistettavissa olevat hankitut varat ja vastattavaksi otetut velat kirjataan 
käypään arvoon hankintahetkellä lukuun ottamatta laskennallisia verosaamisia 
tai velkoja, jotka arvostetaan IAS 12 -standardin periaatteiden mukaisesti. 
Liikearvo kirjataan määrään, jolla hankintameno ylittää hankittujen varojen ja 
velkojen nettoarvon hankintahetkellä.

Ehdollisen vastikkeen käyvän arvon muutokset, jotka eivät tule ilmi vuoden 
kuluessa hankinnasta ja liity seikkoihin ja olosuhteisiin, jotka olivat olemassa 
hankintahetkellä, kirjataan tuloslaskelmaan.

Liikearvo
Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan ja arvostetaan 
hankintahetkellä edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Liikearvosta ei 
kirjata poistoja, vaan se testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta 

vähintään vuosittain ja aina, kun esiintyy jokin viite siitä, että arvo saattaa olla 
alentunut. Arvonalentumistestausta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa 
tuottaville yksiköille, joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisessä 
syntyvistä synergioista. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä 
oleva rahamäärä alittaa yksikön kirjanpitoarvon, arvonalennus kohdistetaan 
ensimmäiseksi liikearvoon ja sitten yksikön muihin varoihin. Jos liikearvoon on 
kohdistettu arvonalentumista, sitä ei peruuteta tulevilla tilikausilla. Liikearvo 
arvostetaan hankintamenoon kumulatiivisilla arvonalennuksilla vähennettynä. 

Aineettomat hyödykkeet
Tutkimus ja kehittämismenot

Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle. Kehittämis-
menot, jotka aiheutuvat uusien tuotteiden tai merkittäviä uusia piirteitä sisäl-
tävien uusien tuoteversioiden suunnittelusta, aktivoidaan taseeseen aineet-
tomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien kun IAS 38 mukaiset vaatimukset täyttyvät. 
Suunnitelman mukaiset poistot tehdään tasapoistoina arvioidun taloudellisen 
pitoajan kuluessa, 3–8 vuodessa.

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet 

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet, jotka 
kirjataan liikearvosta erillisinä, arvostetaan hankintahetkellä käypään 
arvoon. Alkuperäisen arvostuksen jälkeen aineettomat hyödykkeet kirjataan 
alkuperäiseen hankintamenoon kumulatiivisilla poistoilla ja arvonalennuksilla 
vähennettynä.

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet sisältävät 
teknologiaa, tuotemerkkejä ja asiakassuhteita, ja niillä on kaikilla rajattu talou-
dellinen vaikutusaika. Teknologian ja tuotemerkkien alkuperäisessä arvostami-
sessa käytetään Relief from royalty -menetelmää ja asiakassuhteet arvostetaan 
Excess earnings -menetelmää käyttäen. Liiketoimintojen yhdistämisessä 
hankittujen aineettomien hyödykkeiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat 
seuraavat:

Teknologia 10 vuotta
Tuotemerkki 2 vuotta
Asiakassuhteet 6–10 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet sisältää aineettomia oikeuksia ja ohjelmistoja, 
joilla on rajattu taloudellinen vaikutusaika. Muut aineettomat hyödykkeet on 
arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kumulatiivisilla 
poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Poistot kirjataan tasapoistoina 
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hyödykkeiden arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa. Aineettomien hyödyk-
keiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Aineettomat oikeudet 3–8 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet 5–10 vuotta

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähen-
nettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. 
Suunnitelman mukaiset poistot tehdään tasapoistoina hyödykkeen arvioidun 
taloudellisen pitoajan kuluessa. Aineellisten hyödykkeiden suunnitelmien 
mukaiset poistoajat ovat seuraavat:

Koneet ja laitteet 3–8 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet 5–10 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet käsittävät vuokrahuoneistojen 
perusparannusmenoja.

Aineellisten hyödykkeiden myynneistä syntyneet voitot tai tappiot on kirjattu 
tuloslaskelmaan ja ne esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa.

Arvonalentumiset
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin 
omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä 
omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Liikearvon ja keskeneräisten 
aineettomien hyödykkeiden kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi 
vuosittain riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä.

Mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä 
oleva rahamäärä, on sen arvo alentunut ja se kirjataan kerrytettävissä olevaan 
rahamäärään. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo 
vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. 
Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan.

Arvonalentumistappio perutaan vain siinä tapauksessa, että viimeisimmän 
arvonalentumistappion kirjaamisen jälkeen on tapahtunut muutos niissä 
arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä 
olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, 
kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo poistot huomioiden olisi ollut ilman arvon-
alentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei 
peruta myöhemmällä kaudella.

Vaihtoomaisuus
Konsernilla ei ole vaihto-omaisuutta jakautumisen jälkeen

Rahoitusinstrumentit
Rahoitusvarat

Rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään arvoon. Myyntisaamiset kirjataan 
alun perin transaktiohintaan, ja myöhemmin jaksotettuun hankintahintaan 
odotetuilla luottotappioilla vähennettynä. Myyntisaamiset ja muut rahoitusvarat 
kirjataan pois taseesta kun oikeudet rahavirtoihin lakkaavat tai on siirretty 
toiselle osapuolelle. Myyntisaamisten odotettavissa oleva luottotappio kirjataan 
IFRS 9 -standardin mukaisesti. Odotettavissa olevan luottotappion määrä päivi-
tetään jokaisena raportointipäivänä kuvastamaan rahoitusvaran luottoriskin 
muutosta. Odotettavissa olevan luottotappion arvioinnissa käytetään matriisia, 
jossa myyntisaamiset on luokiteltu luottotappiohistorian ja saatavan luottoriskiä 
kuvaavien tekijöiden perusteella (esim. maantieteellinen alue ja ikäjakauma). 

Rahoitusvelat

WithSecure luokittelee lainat rahoituslaitoksilta, osto- ja muut velat muihin 
rahoitusvelkoihin, jotka arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Transaktio-
menot, kuten lainan järjestelypalkkiot jaksotetaan laina-ajalle. Tilinpäätöshet-
kellä konsernilla ei ollut lainoja rahoituslaitoksilta. Yrityshankinnoissa syntyvät 
ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi 
rahoitusveloiksi ja niiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Ehdolliset 
vastikkeet arvostetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden lopussa. 
Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta 
siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden 
päättymispäivästä.

 Johdannaissopimukset

Konserni käyttää johdannaissopimuksia, kuten valuuttatermiinejä, suojau-
tuakseen valuuttakurssien vaihteluista aiheutuvilta riskeiltä. Johdannais-
sopimukset esitetään tilinpäätöksessä käypään arvoon. Valuuttatermiiniso-
pimusten käypä arvo lasketaan maturiteettirakenteeltaan vastaavanlaisten 
sopimusten tilinpäätöspäivänä vallitsevien termiinikurssien perusteella. 
Konserni ei sovella suojauslaskentaa, joten käyvän arvon muutoksista syntyvät 
voitot ja tappiot merkitään suoraan tuloslaskelmaan. 

Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena 
oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on 
todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varauksen 
määrä on paras arvio vastikkeesta, joka vaaditaan velvoitteen täyttämiseen 
jokaisena raportointipäivänä. Riskit ja epävarmuustekijät huomioidaan arviota 
tehdessä.
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Omat osakkeet
Konsernin emoyhtiö on hankkinut omia osakkeita vuosina 2008–2011. Omien 
osakkeiden hankintameno on vähennetty omasta pääomasta.

Osakeperusteiset maksut
WithSecure palkitsee ja motivoi henkilöstöään oman pääoman ehtoi-
silla kannustinohjelmilla. Yhtiöllä on raportointihetkellä osakepohjaisia 
kannustinohjelmia. 

WithSecuren osakepohjaiset kannustinohjelmat on suunnattu konsernin 
avainhenkilöstölle. Ohjelmat ovat osakkeina maksettavia ja ne arvostetaan 
käypään arvoon myöntämishetkellä. Ohjelmat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan 
oikeuden syntymisajanjakson aikana ja vastakirjauksena taseen oman 
pääoman voittovaroihin. 

Kaikki raportointipäivänä voimassa olevat ohjelmat perustuvat markkina-
pohjaisiin ehtoihin , ja niiden käypä arvo määritetään käyttämällä yleisesti 
hyväksyttyjä arvonmääritystekniikoita. Palkkion myöntämishetkellä määritelty 
kulu perustuu konsernin arvioon siitä osakkeiden määrästä, joihin oletetaan 
syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Jos henkilö lähtee 
yrityksestä ennen palkkio-oikeuden lopullista syntymistä, palkkio menetetään. 
Konserni päivittää oletuksen lopullisesta osakkeiden määrästä jokaisena 
raportointipäivänä. Näiden arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. 

Kulujen esittäminen
Kulujen jako toimintokohtaisen esitystavan mukaiseksi on toteutettu esittämällä 
välittömät kulut kyseisessä toiminnossa ja allokoimalla muut operatiiviset kulut 
toimintojen tilikauden keskimääräisen henkilölukumäärän perusteella.

Liiketulos
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liiketuloksen käsitettä. 
Konserni on määritellyt sen seuraavasti: liiketulos on nettosumma, joka 
muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään 
myytyjä suoritteita vsstaavat myynnin ja markkinoinnin kulut, tuotekehityksen 
kulut ja hallinnon kulut. 

Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei ole vielä otettu käyttöön
Uusilla tai muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei odoteta olevan vaikutusta 
konsernin tilinpäätökseen. 
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1. Segmenttiinformaatio
Konsernilla on yksi liiketoimintasegmentti, tietoturva. Segmenttiraportointi 
noudattaa sisäistä raportointia, jota toimitetaan ylimmän operatiivisen päätök-
sentekijän käyttöön. Johtoryhmä on nimetty ylimmäksi operatiiviseksi päätök-
sentekijäksi ja vastaa resurssien allokoinnista, toiminnan arvioinnista sekä 
strategisten päätösten tekemisestä. Eri maantieteellisten alueiden liikevaihto 
esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja pitkäaikaiset varat esitetään varojen 
sijainnin mukaan. Kuluttajatietoturvaliiketoiminta, joka siirrettiin F-Securelle 
30.6.2022 osittaisen jakautumisen kautta, on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi 
ja siksi sitä ei esitetä osana segmenttiraportointia vuonna 2022. Vertailukauden 
varat sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Liikevaihtoa koskeva maantieteellinen jakauma esitetään liitetiedossa 2. 

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Pitkäaikaiset varat
Pohjoismaat 46 786 34 506
Eurooppa pl. Pohjoismaat 78 165 67 785
Pohjois-Amerikka 837 1 308
Muu maailma 7 796 33 276
Yhteensä 133 584 136 874

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
Ulkoinen liikevaihto
Pohjoismaat 40 985 40 272
Eurooppa pl. Pohjoismaat 60 383 55 150
Pohjois-Amerikka 11 664 10 005
Muu maailma 21 668 24 589
Yhteensä 134 700 130 015

Asiakassopimuksiin perustuvat saamiset ja velat
Asiakassopimuksiin perustuvat suoritevelvoitteet, jotka raportointipäivänä 
on täytetty mutta ei laskutettu esitetään taseessa Jaksotettuna liikevaihtona. 
Tasearvo liittyy tuotteisiin ja palveluihin, jotka on toimitettu asiakkaille ja 
tuloutettu liikevaihtoon, mutta ei vielä laskutettu. Asiakassopimuksiin perus-
tuvat velat esitetään taseessa Saatuina ennakoina, jotka sisältyvät pitkä- tai 
lyhytaikaisiin velkoihin riippuen velan perusteena olevan sopimuksen pituu-
desta. Edellisenä vuonna lyhytaikaisena saatuna ennakkona esitetyt erät on 
tuloutettu liikevaihtoon kuluneen tilikauden aikana. Saadut ennakot perustuvat 
asiakassopimusten jäljellä oleviin suoritevelvoitteisiin, joita ei vielä ole tuloutettu 
liikevaihtoon. Tasearvo liittyy velvoitteeseen toimittaa ohjelmistotuotteita tai 
hallinnoituja palveluita monivuotisiin sopimuksiin perustuen. 

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Jaksotettu liikevaihto 5 497 4 714
Pitkäaikaiset saadut ennakot 22 153 25 988
Lyhytaikaiset saadut ennakot 46 446 60 084

Jatkuvien toimintojen laskutuksesta johtuvat lisäykset saaduissa ennakoissa 
olivat 45 722 tuhatta euroa. Jatkuvien toimintojen suoritevelvoitteiden täyttämi-
sestä johtuvat vähennykset saaduissa ennakoissa olivat 43 524 tuhatta euroa.

2. Liikevaihto
Myyntituottojen tuloutuksen periaatteet esitetään konsernin laadintaperiaat-
teissa, osiossa Myynnin tuloutus Myyntituottojen jaottelu esitetään jatkuville 
toiminnoille IFRS 5-standardin mukaisesti, ja kuluttajatietoturvaliiketoiminta 
käsitellään lopetettuina toimintoina. Asiakassopimuksiin perustuvien saamisten 
ja velkojen vertailukauden tiedot sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut 
toiminnot. 

Myyntituottojen jaottelu

1000 EUR
Konserni

2022

Oikaistu 
Konserni

2021
Myyntikanavat
Ulkoinen liikevaihto

Pilvipohjaiset tuotteet 68 711 52 743
Paikallisesti hallinnoidut tuotteet 27 152 30 029
Kyberturvakonsultointi 38 837 47 242

Yhteensä 134 700 130 015

32

WithSecure vuosikertomus 2022

Tilinpäätös WithSecure-konserni



3. Liiketoiminnan muut tuotot

1000 EUR
Konserni

2022

Oikaistu 
Konserni

2021
Palveluveloitukset F-Securelta siirtymäkauden 
palvelusopimukseen perustuen 8 994
Myyntivoitot liiketoimintojen luovutuksesta 1 272 540
Saadut avustukset 1 186 1 435
Alivuokrasopimuksista syntynyt voitto 354
Muut 520 491
Yhteensä 12 325 2 466

Myyntivoittoihin liiketoimintojen luovutuksesta sisältyy Ison-Britannian julkisen 
sektorin konsultointiliiketoiminnan myyntiin liittyvän ehdollisen kauppahinnan 
käyvän arvon muutos. 

Saadut avustukset kirjataan tuotoksi ajanjaksona, jolloin niihin kohdistuvat kulut 
syntyvät. 

Liiketoiminnan muut tuotot on esitetty jatkuville toiminnoille IFRS 5 -standardin 
mukaisesti, koska kuluttajatietoturva on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.

4. Vuokrasopimukset

1000 EUR
Konserni

2022

Oikaistu 
Konserni

2021
Myynnin kulujen vähennys 34 37
Liiketoiminnan muiden kulujen vähennys 
(vuokrakulut) 5 774 6 001
Käyttöoikeusomaisuuserien poistojen lisäys –5 243 –5 742
Liikevoiton lisäys 568 219
Rahoituskulujen lisäys –279 –270
Tilikauden tulos –303 52

Kuluksi kirjatut vuokrat 529 157

Käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokrasopimusvelat
Käyttöoikeusomaisuuserät

Rakennukset 7 455 8 130
Autot 737 1 111

Yhteensä 8 192 9 241

Vuokrasopimusvelat
Rakennukset 8 924 8 279
Autot 688 1 122

Yhteensä 9 612 9 401

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut 5 989 6 185
 
Käyttöoikeusomaisuuserien muutokset esitetään liitetiedossa 
13. Käyttöomaisuus

Vuokrasopimusvelkojen korkojen maksut esitetään liitetiedossa 8. Rahoitus-
tuotot ja -kulut

Vuokrasopimusvelkojen maturiteetti esitetään liitetiedossa 19. Rahoitusvelat

Vuokrasopimuksiin liittyvä tuloslaskelmavaikutus on esitetty jatkuville toimin-
noille IFRS 5 -standardin mukaisesti, koska kuluttajatietoturva on luokiteltu 
lopetetuiksi toiminnoiksi. Käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokrasopimusvelkojen 
vertailukauden tiedot sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Osa konsernin toimistotiloista alivuokrattiin F-Securelle jakautumispäivänä. 
Alivuokrattujen tilojen käyttöoikeusomaisuuseriä oikaistiin taseessa 30. 
kesäkuuta 2022. Näiden omaisuuserien poistot ennen jakautumista on esitetty 
jatkuvilla toiminnoilla.
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5. Poistot ja arvonalentumiset

1000 EUR
Konserni

2022

Oikaistu 
Konserni

2021
Poistot
Muut aineettomat hyödykkeet –1 287 –1 349
Kehittämismenot –4 792 –3 419
Aineettomat hyödykkeet –6 080 –4 769

Koneet ja kalusto –960 –1 382
Käyttöoikeusomaisuuserät –5 243 –5 742
Muut aineelliset hyödykkeet –323 –538
Aineelliset hyödykkeet –6 526 –7 662

Arvonalentumiset
Kehittämismenot –1 016
Arvonalentumiset yhteensä –1 016

Poistot yhteensä –12 606 –13 441

Toimintokohtaiset poistot 
Myynti ja markkinointi –4 033 –4 775
Tuotekehitys –5 412 –4 618
Hallinto –3 161 –4 048
Poistot yhteensä –12 606 –13 441

Poistot ja arvonalentumiset on esitetty jatkuville toiminnoille IFRS 5 -standardin 
mukaisesti, koska kuluttajatietoturva on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.

6. Henkilöstökulut

1000 EUR
Konserni

2022

Oikaistu 
Konserni

2021
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot –93 804 –87 345
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt –10 547 –9 766
Osakeperusteiset maksut –2 580 –2 322
Muut henkilösivukulut –7 867 –7 420
Yhteensä –114 798 –106 854

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 
24. Lähipiiritapahtumat

Tiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 18. Osakeperus-
teiset maksut.

Henkilöstö keskimäärin 1 438 1 678

Henkilöstö toiminnoittain 31.12.
Konsultointi ja asiakastoimitukset 377 439
Myynti ja markkinointi 368 476
Tuotekehitys 367 555
Hallinto 183 186
Yhteensä 1 295 1 656

Henkilöstökulut on esitetty jatkuville toiminnoille IFRS 5 -standardin mukaisesti, 
koska kuluttajatietoturva on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.
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7. Tilintarkastajan palkkiot

1000 EUR
Konserni

2022

 
Konserni

2021
Konsernin tilintarkastaja
Tilintarkastus, PricewaterhouseCoopers –169 –319
Muut palvelut, PricewaterhouseCoopers –2 302 –347
Yhteensä –2 471 –666

PricewaterhouseCoopers Oy:n suorittamat muut kuin tilintarkastuspalvelut 
WIthSecure-konsernin yhtiöille olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa, jotka 
koostuivat pääosin jakautumiseen liittyvistä palveluista.

Muut tarkastajat
Tilintarkastus –79 –58
Yhteensä –79 –58

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta on myöntänyt 
 PricewaterhouseCoopers Oy:lle sen hakemuksesta tilintarkastuslain 
(1141/2015) 5 luvun 4 pykälässä tarkoitetun muiden kuin tilintarkastus-
palkkioiden enimmäismäärää koskevan poikkeusluvan.

8. Rahoitustuotot ja kulut

1000 EUR
Konserni

2022

Oikaistu 
Konserni

2021
Rahoitustuotot
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 257 4
Valuuttakurssivoitot 886 1 186
Muut rahoitustuotot 6 7
Yhteensä 1 149 1 197

Rahoituskulut
Korkokulut lainosta ja muista veloista –336 –426
Korkokulut vuokrasopimusveloista –279 –270
Valuuttakurssitappiot –1 704 –494
Muut rahoituskulut –448 –353
Yhteensä –2 768 –1 543

Rahoitustuotot ja -kulut on esitetty jatkuville toiminnoille IFRS 5 -standardin 
mukaisesti, koska kuluttajatietoturva on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.
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10. Osakekohtainen tulos 

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön 
osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto kauden aikan ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimennusvaikutuksella 
oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän paino-
tetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten 
osakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus. 

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Jatkuvat toiminnot –38 210 –25 472
Lopetetut toiminnot 468 526 38 157
Yhteensä 430 316 12 686

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana (1 000) 171 296 158 354
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen 
tuloksen laskemiseksi (1 000) 171 296 158 354

Laimentamaton ja laimennettu tulos/osake, jatkuvat 
toiminnot –0,22 –0,15
Laimentamaton ja laimennettu tulos/osake, lopetetut 
toiminnot 2,74 0,22
Laimentamaton ja laimennettu tulos/osake, yhteensä 2,51 0,07

Osakekohtainen tulos vertailukaudelle on laskettu uudestaan käyttäen keski-
määräistä painotettua osakemäärää ensimmäisellä neljänneksellä toteutetun 
osakeannin jälkeen.

Osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa on otettu huomioon omien 
osakkeiden muutos.

9. Tuloverot

1000 EUR
Konserni

2022

Oikaistu 
Konserni

2021
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 2 515 5 319
Oikaisut edellisten tilikausien tilikauden veroihin –20 108
Laskennallisten verojen muutos 3 465 –477
Yhteensä 5 961 4 950

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (20 %) 
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:
Tulos ennen veroja –44 171 –30 421

Verot laskettuna Suomen verokannalla 20 % 8 834 6 096
Ulkomaisten verokantojen vaikutus 97 –247
Vähennyskelvottomat kulut/verovapaat tuotot –2 087 –202
Tappioista kirjaamattomat verosaamiset –1 050 –716
Oikaisut edellisten tilikausien veroihin –69 108
Muut 235 –88
Verot tuloslaskelmassa 5 961 4 950
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11. Lopetetut toiminnot

Helmikuun 17. päivä 2022 WithSecure julkaisi suunnitelman yhtiön kuluttaja-
tietoturvaliiketoiminnan (F-Secure) eriyttämisestä osittaisjakautumisella. 
Jakautuminen toteutettiin 30.6.2022. Alla on esitetty lopetettujen toimintojen 
tuloslaskelma, tase ja rahavirta. Taseessa on esitetty kuluttajatietoturvaliike-
toiminnan varat ja velat juuri ennen jakautumista 30.6.2022. Tuloslaskelmassa 
lopetettuihin toimintoihin on sisällytetty liikevaihto ja kulut, jotka aiheutuivat 
suoraan kuluttajatietoturvaliiketoiminnasta ja jotka poistuivat jatkuvilta liike-
toiminnoilta jakautumisen jälkeen. Kulut, jotka liittyvät F-Securen tukemiseen 
siirtymäkauden ajan sekä F-Securelle jakautumisen jälkeen alivuokrattujen 
toimitilojen kulut eivät sisälly lopetettuihin toimintoihin.

Tuloslaskelma, lopetetut toiminnot

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Liikevaihto 54 828 106 250
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut  –4 360 –9 079
Bruttokate 50 468 97 172
Liiketoiminnan muut tuotot 348 325
Myynnin ja markkinoinnin kulut –14 637 –25 950
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut –7 903 –14 521
Hallinnon kulut –9 503 –9 316
Liikevoitto 18 774 47 840
Rahoitustuotot (netto) 201 68
Tulos ennen veroja 18 975 47 908
Tuloverot –5 402 –9 751
F-Securelle siirrettyjen toimintojen tulos verojen 
jälkeen 13 574
Tuotot lopetettujen toimintojen nettovarojen käypään 
arvoon arvostamisesta 450 499
Jakautumiseen liittyvät kulut 3 762
Verot jakautumiseen liittyvistä kuluista –702
Muuntoerot 1 393
Tilikauden tulos 468 526 38 157

Tase, lopetetut toiminnot

1000 EUR
Konserni

30.6.2022
Varat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 900
Muut pitkäaikaiset varat 6 244
Laskennalliset verosaamiset 102
Muut pitkäaikaiset saamiset 87
Pitkäaikaiset varat yhteensä 7 332
Vaihto-omaisuus 44
Jaksotettu liikevaihto 2 090
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 032
Rahat ja pankkisaamiset 12 716
Lyhytaikaiset varat yhteensä 33 882
Varat yhteensä 41 214

1000 EUR
Konserni

30.6.2022
Omistajille jaettavaksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät 
velat
Laskennalliset verovelat 314
Saadut ennakot, pitkäaikaiset 3 310
Muut pitkäaikaiset velat 75
Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 699
Lyhytaikaiset korolliset velat 56
Ostovelat ja muut velat 4 912
Saadut ennakot, lyhytaikaiset 17 303
Muut lyhytaikaiset velat 878
Lyhytaikaiset velat yhteensä 23 148
Velat yhteensä 26 847

Rahavirta, lopetetut toiminnot

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Liiketoiminnan rahavirta, netto 18 300 40 200
Investointien rahavirta, netto –600 –1 600
Rahoituksen rahavirta, netto 0 –200
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12. Liikearvo

Arvonalennustestausta varten liikearvo allokoidaan rahavirtaa tuottaville 
yksiköille (Cash generating unit, CGU). Liikearvon kirjanpitoarvo 82 998 tuhatta 
euroa on allokoitu kahdelle rahavirtaa tuottavalle yksikölle: 

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Konsultointi 54 779 55 963
MDR 28 219 29 181

82 998 85 144

Liikearvo testataan arvonalentumisen varalta vuosittain tai useammin, jos 
ilmenee viitteitä, että arvo saattaisi olla alentunut. Jokaisen rahavirtaa tuottavan 
yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämiseen käytetään kassa-
virtalaskelmaa, jonka ennustekausi on määritetty CGU:lle. Kassavirrat perus-
tuvat hallituksen hyväksymiin budjetteihin ja ennusteisiin. Käytetty ennustekausi 
on viisi vuotta. Laskelmilla käytetyt diskonttokorot ennen veroja ovat olleet 
Konsultoinnilla 9,9 % ja MDR:llä 15,6 %. 

Molempien yksiköiden ennustekauden jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu 
käyttäen tasaista 2 % vuosittaista kasvutekijää. Markkinoiden, joilla rahavirtaa 
tuottavat yksiköt toimivat, odotetaan kasvavan merkittävästi laskelmilla 
käytettyä kasvutekijää nopeammin: hallinnoitujen palveluiden (MDR, Managed 
detection and response) markkinan odotetaan kasvavan 16,8 % vuosittain 
ja kyberturvallisuuskonsultoinnin markkinan 12,5 % vuosittain vuoteen 2027 
mennessä.

Herkkyysanalyysi

Konserni on laatinut analyysin, jossa arvonalennustestausten herkkyyttä 
testataan keskeisten oletusten muutoksilla. Keskeiset muuttujat ovat liikevaihto, 
kannattavuus ja diskonttokorko. Alla olevassa taulukossa on esitetty yksittäisten 
muuttujien muutokset, joilla kerrytettävissä olevat rahamäärät alittaisivat 
kirjanpitoarvot: 

1000 EUR 2022 2021
Muuttuja
Liikevaihdon kasvu ennustekaudella

Konsultointi 1 % lasku 2 % lasku
MDR 11 % lasku 9 % lasku

Kannattavuus (liikevoitto) 
ennustekaudella

Konsultointi 10 % lasku 24 % lasku
MDR 34 % lasku 27 % lasku

Diskonttokorko (verojen jälkeen)
Konsultointi 2,7 %-yks. nousu 1,8 %-yks. nousu
MDR 6,4 %-yks. nousu 4,4 %-yks. nousu

Herkkyysanalyyseissa oletetaan vain yhden keskeisen oletuksen muuttuvan 
muiden ennusteissa olevien oletusten pysyessä ennallaan. WithSecuren 
analyyseissa herkkyyttä testataan olettamalla sama muutos keskeisessä 
oletuksessa koko ennustekauden läpi. Todellisuudessa on erittäin epätodennä-
köistä, että sellainen muutos kassavirroissa toteutuisi, koska johdolla on keinoja 
reagoida, mikäli liiketoiminnassa odotetaan tapahtuvan muutoksia.

Vuoden 2022 analyysissa konsultoinnin liikearvon herkkyys on laskenut johtuen 
muutoksissa ennustetussa kannattavuudessa sekä diskonttokoron noususta 
taloudellisesta epävarmuudesta johtuen. Johto katsoo, että liiketoiminnasta 
kerrytettävissä oleva rahavirta on riittävän suuri verrattuna kirjanpitoarvoon 
tilikaudella tapahtuneesta herkkyyden lisääntymisestä riippumatta.

MDR:n osalta liikearvotestauksen osoittama arvo on pysynyt korkeana 
verrattuna tasearvoon, ja johto uskoo, että mikään kohtuullisen todennäköinen 
muutos keskeisissä muuttujissa ei voisi johtaa liiketoiminnasta kerrytettävissä 
olevan rahamäärän laskemiseen alle kirjanpitoarvon.

COVID-19 -pandemian vaikutus liikearvoon

COVID-19 -pandemian aikana johto on jatkuvasti arvioinut mahdollisia 
viitteitä liikearvon arvonalentumisesta säännöllisen ennusteprosessin kautta. 
Pandemian vaikutukset konsernin liiketoimintaan ovat olleet vähäisiä, ja johto ei 
enää odota pandemialla olevan merkittävää vaikutusta liikearvon arvostukseen. 
Pandemian aikaisia ennustekäytäntöjä jatketaan ja arvonalentumistestauksia 
laaditaan tarpeen mukaan, mikäli viitteitä arvonalentumisesta ilmenee.
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13. Käyttöomaisuus
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET

1000 EUR

Muut 
aineettomat
hyödykkeet

Kehittämis
menot Liikearvo

Ennakko-
maksut ja

kesken   
eräinen 
kehitys Yhteensä

Koneet ja 
kalusto

Käyttö 
oikeus

omaisuus 
erät

Muut
aineelliset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 20 098 46 520 81 944 7 499 156 061 15 759 22 051 3 597 41 407
Muuntoero 399 1 214 3 199 0 4 813 206 320 111 637
Lisäykset 50 5 866 5 916 658 6 111 33 6 802
Siirrot erien välillä 9 941 –9 941
Vähennykset –1 021 –1 585 –2 606 –6 103 –1 977 –465 –8 545
Hankintameno 31.12.2021 19 526 56 090 85 143 3 425 164 184 10 520 26 505 3 276 40 301
Muuntoero –193 –899 –2 146 –3 237 –160 –136 –33 –329
Lisäykset 3 702 3 702 507 6 600 732 7 840
Siirrot erien välillä 800 1 982 –3 206 –424 7 7
Liiketoimintojen hankinnat ja 
myynnit –305 –305 –704 –602 –455 –1 761
Jakautumisen vaikutus1) –10 009 –2 481 –12 490 –84 –567 –58 –709
Vähennykset –5 350 –5 350 –382 –9 197 –492 –10 071
Hankintameno 31.12.2022 14 478 47 164 82 997 1 441 146 080 9 703 22 603 2 971 35 277

Kertyneet poistot 1.1.2021 –14 996 –25 104 –40 101 –12 924 –12 290 –2 129 –27 343
Muuntoero –228 –303 –531 –140 –202 –66 –407
Siirrot erien välillä 10 10
Tilikauden poistot –1 384 –4 761 –6 146 –1 402 –6 062 –548 –8 013
Vähennysten kertyneet poistot 898 555 1 453 6 030 1 285 163 7 478
Kertyneet poistot 31.12.2021 –15 710 –29 614 –45 324 –8 425 –17 269 –2 580 –28 275
Muuntoero 124 315 439 158 274 26 458
Siirrot erien välillä
Liiketoimintojen hankinnat ja 
myynnit 234 234 595 365 310 1 270
Jakautumisen vaikutus1) 5 731 5 731 10 315 325
Tilikauden poistot –1 268 –4 626 –5 894 –1 101 –5 289 –324 –6 713
Vähennysten kertyneet poistot 5 350 5 350 724 7 113 436 8 273
Kertyneet poistot 31.12.2022 –11 269 –28 194 –39 463 –8 039 –14 491 –2 130 –24 663

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 3 817 26 476 85 143 3 425 118 858 2 095 9 236 697 12 026
Kirjanpitoarvo 31.12.2022 3 209 18 970 82 997 1 441 106 617 1 664 8 111 841 10 615

Vuoden 2022 lopussa käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvo koostui rakennuksista, 7,5 miljoonaa euroa (8,1 milj.eur vuoden 2021 lopussa) ja autoista 0,7 miljoonaa euroa (1,1 milj.eur 
vuoden 2021 lopussa).
1)  Jakautumisen vaikutus toisella vuosineljänneksellä sisältää kaikki WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminnan aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka siirrettiin F-Securelle 

30.6.2022.
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14. Vaihtoomaisuus
1000 EUR

Konserni
2022

Konserni
2021

Vaihto-omaisuus 51

Vaihto-omaisuus liittyi lopetettuihin toimintoihin.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Käypä arvo 1.1. 61 61
Käyvän arvon muutos 35
Käypä arvo 31.12. 26 61

Osakkeet – listaamattomat 26 26
Rahastot 34
Käypä arvo 31.12. 26 6115. Rahoitusvarat

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Rahat ja pankkisaamiset 55 129 52 940
Korolliset saamiset 10 085
Myyntisaamiset 26 354 38 310
Lainasaamiset 40 –1
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat 
rahoitusvarat 13 977
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 26 61
Yhteensä 105 613 91 310

Joulukuun lopussa konsernin rahavaroista 31 miljoonaa oli sijoitettuna lyhytaikaisiin 
talletuksiin, joiden maturiteetti on enintään 3 kuukautta. Nämä talletukset sisältyvät 
taseen rahavaroihin ja niiden käypä arvo vastaa niiden kirjanpitoarvoa. 

Konsernin sijoitukset yritystodistuksiin on esitetty jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavissa rahoitusvaroissa, ja niiden käypä arvo vastaa niiden kirjanpitoarvoa.

Myyntisaamiset
Myyntisaamisten ikäjakauma
Erääntymättömät 20 697 32 847
1–90 päivää erääntyneet 5 630 5 887
Yli 90 päivää erääntyneet 1 599 1 603
Luottotappiovaraus –1 571 –2 063
Yhteensä 26 354 38 274

Myyntisaamisten luottotappiovarauksen muutokset
Kirjanpitoarvo 1.1. 2 063 2 510
Muutos –299 153
Luottotappiokirjaukset vuoden aikana –192 –601
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 571 2 063

IFRS 9-standardin mukaisten odotettavissa olevien luottotappioiden määrään 
sisältyy edelleen pieni korotus COVID-19-pandemiasta johtuvien riskien vuoksi. 

16. Muut saamiset
1000 EUR

Konserni
2022

Konserni
2021

Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 1 271 1 860
Yhteensä 1 271 1 860

Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset 217 531
Siirtosaamiset 8 067 10 197
Jaksotettu liikevaihto 5 497 4 714
Tuloverosaamiset 1 355 2 558
Yhteensä 15 137 18 001

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Ennakkoon maksetut rojaltit 2 072 2 991
Avustussaamiset 769 860
Muut menoennakot 5 226 6 346
Yhteensä 8 067 10 197
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17. Oma pääoma
Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

1000 EUR Osakkeiden lukumäärä Osakepääoma Ylikurssirahasto
Sij. vapaan oman  
pääoman rahasto Omat osakkeet

31.12.2020 158 191 631 1 551 165 6 464 –1 288
Osakeperusteiset maksut 195 750 325 439
31.12.2021 158 387 381 1 551 165 6 789 –848
Osakeanti 15 800 000 75 988
Jakautumisen vaikutus –1 471 –165
Osakeperusteiset maksut 339 563 861 694
31.12.2022 174 526 944 80 83 638 –155

23.3.2022 WithSecure laski liikkeelle 15 800 000 uutta osaketta nopeutettua 
menetelmää (accelerated bookbuilding) käyttävällä osakeannilla, joka poikkesi 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista. Ylimääräisen yhtiökokouksen 
päätöksen perusteella WithSecure Oyj alensi osakepääomaansa 1 471 311,18 
eurolla 80 000 euroon jakautumisen yhteydessä. Ylimääräisen yhtiökokouksen 
päätöksen jälkeen kirjattiin velka jakautumisessa siirtyvän liiketoiminnan 
käyvästä arvosta. Velan kirjaamisen vaikutus tasaa tuloslaskelman kautta 
syntyvää jakautumisvoittoa yhtiön omassa pääomassa.

Osakkeiden lukumäärä oli 174 598 739 osaketta (sisältäen 71 795 omia 
osakkeita) vuoden 2022 lopussa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Ylikurssirahasto

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella WithSecure Oyj purki 
ylikurssirahaston jakautumisen yhteydessä.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Yhtiökokouksen 20.3.2007 päätöksen mukaisesti ylikurssirahastoa on 
alennettu ja alennettu määrä 33 582 tuhatta euroa on siirretty sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Yhtiökokouksen 26.3.2008 päätöksen mukaisesti 
optio-ohjelman 2005 annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokous-
päivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta 
kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Osakeannissa 23.3.2022 kerätty pääoma kirjattiin sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Muuntoerot

Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntami-
sesta syntyneet muuntoerot. 

Osingot

Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että vuodelta 2022 ei jaeta 
osinkoa.

Vuonna 2021 päätettiin olla maksamatta osinkoa.

Vuoden 2020 osinko 0,04 eur/osake on maksettu vuonna 2021. Maksettu 
määrä yhteensä oli 6 334 277,96 euroa.

Omat osakkeet

Omat osakkeet sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankinta-
menon. Hankintameno esitetään oman pääoman vähennyksenä. Osakkeet on 
hankittu julkisesta kaupankäynnistä NASDAQ OMX Helsingistä. Emoyhtiö ei 
ole hankkinut tilikauden aikana omia osakkeita. Tilikauden aikana emoyhtiön 
omia osakkeita on käytetty hallituksen palkkioihin varsinaisen yhtiökokouksen 
päätöksen mukaisesti, kannustinohjelmiin sekä vuoden 2017 yrityshankinnan 
ehdollisen kauppahinnan maksuun.

Emoyhtiöllä on tilikauden lopussa omia osakkeita yhteensä 71 795 kappaletta. 
Tämä osuus vastaa 0,04 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta 31.12.2022.
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18. Osakeperusteiset maksut
Tilikauden aikana konsernilla on ollut alla esitetyn mukaisia osakeperusteisia 
kannustinohjelmia konsernin johdolle ja avainhenkilöstölle sekä kaikille työnte-
kijöille avoin osakesäästöohjelma. Ohjelmat on perustettu osaksi henkilöstön 
palkitsemista ja sitouttamista. Ohjelmat tarjoavat osallistujille mahdollisuuden 
ansaita WithSecuren osakkeita ohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön saavut-
taessa ennalta asetetut tavoitteet ansaintakautena. Osakepalkkiot menetetään 
henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2020–2022

Osakepohjainen kannustinohjelma 2020–2022 on perustettu helmikuussa 
2020. Ohjelman kesto on viisi vuotta ja se sisältää kolme ansaintakautta: 
2020–2022, jonka myöntämisajankohta oli huhtikuu 2020, 2021–2023, jonka 
myöntämisajankohta oli huhtikuu 2021 sekä 2022–2024, jonka myöntämis-
ajankohta oli maaliskuu 2022. Jokainen ansaintakausi kestää kolme vuotta. 
Ohjelma päättyy 31. joulukuuta 2024. WithSecuren osakkeen arvo myöntä-
misajankohtana olivat 2,18 euroa ansaintakaudella 2020–2022, 3,42 euroa 
ansaintakaudella 2021–2023 ja 5,12 euroa ansaintakaudella 2022–2024. 
Palkkiot maksetaan osakkeina. Alkuperäisten ehtojen mukaan ohjelman 
tuottamat kokonaispalkkiot osallistujille voivat olla enintään 3 400 000 osaketta 
ansaintakaudella 2020–2022, 2 600 000 osaketta ansaintakaudella 2021–2023 
sekä 2 200 000 osaketta ansaintakaudella 2022–2024. Oikeuden syntyminen 
kaikkina ansaintakausina on ehdollinen osallistujan työsuhteen voimassa-
ololle. Lisäksi ansaintakausi 2020–2022 sisältää WithSecuren suhteelliseen 
osakkeenomistajien tuottoon perustuvan ehdon ja ansaintakaudet 2021–2023 
sekä 2022–2024 sisältävät WithSecuren absoluuttiseen osakkeenomistajien 
tuottoon perustuvan ehdon. Hallitus on hyväksynyt kunkin ansaintakauden 
mittarit, tavoitteet ja osallistujat vuosittain.

Jakautumisen jälkeen osakepohjainen kannustinohjelma 2020–2022 konver-
toitiin uusiksi WithSecuren osakkeiksi päivittämällä ohjelman perusteella 
annettavien osakkeiden kokonaismäärä sekä tavoitteet. Hallitus on hyväksynyt 
uudet mittarit, tavoitteet ja palkkiona annettavien osakkeiden määrän. Konver-
toinnissa sovellettiin IFRS 2 -standardin säännöstöä koskien osakeperusteisesti 
maksettavia liiketoimia koskeviin järjestelyihin tehtyjä muutoksia. Muutoksessa 
alkuperäisen palkkion käypä arvo sekä uuden palkkion käypä arvo laskettiin 
muutospäivälle 12. elokuuta 2022. Muutoksesta aiheutuva lisäkustannus 
kirjataan kuluksi jäljellä olevalle ansaintakaudelle. Palkkiona annettavien 
osakkeiden konvertoitu enimmäismäärä on 9 100 000 osaketta ansaintakau-
delta 2020–2022, 6 900 000 osaketta ansaintakaudelta 2021–2023 sekä 
5 900 000 osaketta ansaintakaudelta 2022–2024.

Osakepohjaisen kannustinohjelman 2020–2022 perusteella kirjattu kulu 
tilinpäätöksessä 2022 on 1 448 tuhatta euroa sisältäen F-Securen osallistujien 
menetetyn palkkion kulun peruuttamisen.

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä perustettiin helmikuussa 2020. Ohjelman 
kesto on viisi vuotta. Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä täydentää kannustin-
ohjelmia ja koostuu neljästä ansaintakaudesta: 2020–2021, jonka myöntä-
misajankohta oli lokakuu 2020, 2021–2022, jonka myöntämisajankohta oli 
elokuu 2021, 2021–2023, jonka myöntämisajankohta oli tammikuu 2021 sekä 
2022–2024, jonka myöntämisajankohdat olivat maaliskuu 2022, kesäkuu 2022 
sekä syyskuu 2022. Alkuperäisten ehtojen mukaiset kokonaispalkkiot osallis-
tujille voivat olla enintään 300 000 osaketta ansaintakaudelta 2020–2021, 
500 000 osaketta ansaintakaudelta 2021–2022, 500 000 osaketta ansainta-
kaudelta 2021–2023 sekä 500 000 osaketta ansaintakaudelta 2022–2024. 
Oikeuden syntyminen on ehdollinen osallistujan työsuhteen voimassaololle. 
Hallitus on hyväksynyt kunkin ansaintakauden osallistujat.

Jakautumisen jälkeen rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä konvertoitiin uusiksi 
WithSecuren osakkeiksi päivittämällä ohjelman perusteella annettavien 
osakkeiden kokonaismäärä. Hallitus hyväksyi uuden osakemäärän. Konvertoin-
nissa sovellettiin IFRS 2 -standardin säännöstöä koskien osakeperusteisesti 
maksettavia liiketoimia koskeviin järjestelyihin tehtyjä muutoksia. Muutoksessa 
alkuperäisen palkkion käypä arvo sekä uuden palkkion käypä arvo laskettiin 
muutospäivälle 12. elokuuta 2022. Muutoksesta aiheutuva lisäkustannus 
kirjataan kuluksi jäljellä olevalle ansaintakaudelle. Palkkiona annettavien 
osakkeiden konvertoitu enimmäismäärä on 1 400 000 osaketta kultakin ansain-
takaudelta 2021–2022, 2021–2023 sekä 2022–2024.

Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän perusteella kirjattu kulu tilinpäätöksessä 
2022 on 1 113 tuhatta euroa sisältäen F-Securen osallistujien menetetyn 
palkkion kulun peruuttamisen.

Suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä

Suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä perustettiin syyskuussa 2022. 
Ohjelma koostuu yhdestä neljän vuoden mittaisesta ansaintajaksosta, joka alkoi 
1. syyskuuta 2022 ja päättyy 30. marraskuuta 2026. Järjestelmässä osallistujille 
on annettu mahdollisuus sijoittaa WithSecuren osakkeisiin ansaitakseen niitä 
palkkiona. Hallitus on hyväksynyt ohjelmaan osallistujat. Yhtiön osallistujille 
maksama palkkio määräytyy yhtiön markkina-arvon perusteella. Palkkio voi 
enimmäistasolla olla viisi kertaa osallistujan ostamien osakkeiden määrä. 
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Lisäksi osallistujille maksetaan takuupalkkio, jonka suuruus on 0,5 kertaa 
osallistumishetkellä ostettujen osakkeiden määrä sillä ehdolla, että työsuhde on 
voimassa palkkion maksupäivänä.

Suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä korvasi osallistujilleen osakepohjaisen 
kannustinohjelman ansaintakauden 2022–2024. IFRS 2 -standardin mukai-
sesti osakeperusteisesti maksettavia liiketoimia koskeviin järjestelyihin tehtyjä 
muutoksia koskevaa säännöstöä on sovellettu. Muutoksessa alkuperäisen 
palkkion käypä arvo sekä uuden palkkion käypä arvo laskettiin muutospäivälle 
9. syyskuuta 2022. Alkuperäisen palkkion mukainen kustannus kirjataan 
kuluksi alkuperäiselle ansaintakaudelle je muutoksesta aiheutuva lisäkustannus 
kirjataan kuluksi suoritusperusteisen lisäosakejärjestelmän ansaintajaksolle.

Suoritusperusteisen lisäosakejärjestelmän perusteella kirjattu kulu tilinpäätök-
sessä 2022 on 656 tuhatta euroa.

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Henkilöstön osakesäästöohjelma perustettiin elokuussa 2022. Ohjelma 
rakentuu 12 kuukautta kestävästä säästöjaksosta, jota seuraa kahden vuoden 
omistusjakso. Ohjelmassa osallistujilla on mahdollisuus sijoittaa kuukausittain 
palkastaan säästämänsä summa WithSecuren osakkeisiin ansaitakseen 
palkkiona WithSecuren osakkeita. Omistusjakson jälkeen osallistujille 
maksetaan palkkiona yksi lisäosake kahta ohjelman puitteissa hankittua 
osaketta kohden edellyttäen että työsuhde jatkuu palkkion maksupäivänä.

Henkilöstön osakesäästöohjelman perusteella kirjattu kulu tilinpäätöksessä 
2022 on 2 tuhatta euroa.

Osakeperusteisten maksujen vaikutus taloudelliseen raportointiin 

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Tilikauden aikana kuluksi kirjattu 2 836 2 672
Tilikauden aikana oman pääoman voittovaroihin 
kirjattu 1 473 2 558
Taseessa oleva velka tilikauden lopussa 1 148

19. Rahoitusvelat
 
Korolliset rahoitusvelat

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Hankintamenoon kirjattavat vakuudettomat lainat
Pankkilainat 19 000
Korolliset rahoitusvelat 3 596
Vuokrasopimusvelat 9 612 9 401
Yhteensä 13 208 28 401

Korolliset rahoitusvelat yhteensä 13 208 28 401

Erääntyvä laina alle 12 kk 4 839 10 824
Erääntyvä laina yli 12 kk 8 369 17 577

Lainat valuutoittain EUR EUR
Pankkilainat 19 000

19 000

WithSecure maksoi jäljellä olevan pankkilainan (19,0 miljoonaa) kokonaisuu-
dessaan pois 30.6.2022. Myös vahvistettu valmiusluotto (revolving credit 
facility, RCF) peruutettiin.

Pankkilainasta maksettiin muuttuvaa korkoa. Maksettu painotettu korko pankki-
lainoista vuoden aikana oli:

Pankkilainat 1,5 % 1,5 %
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Muut rahoitusvelat 

Rahoitusvelkojen takaisinmaksuaikataulu Alle 1 vuosi 1–2 vuotta 2–3 vuotta 3–4 vuotta 4–5 vuotta Yli 5 vuotta

Yhteen
laskettu 

sopimuksen 
mukainen 

rahavirta Tasearvo
Vuokrasopimusvelat 5 065 3 957 489 204 160 9 876 9 612
Korolliset rahoitusvelat 3 697 3 697 3 596
Rahoitusvelat yhteensä 5 065 3 957 4 186 204 160 13 572 13 208

Korolliset rahoitusvelat ovat jakautumiseen liittyvissä tytäryhtiöiden liiketoimintasiirroissa syntyneitä velkoja.

Vuokrasopimusvelat koostuvat pääosin rakennuksien vuokrasopimusvelasta (8,9 miljoonaa euroa). Autojen osuus on yhteensä 0,7 miljoonaa euroa, ja näiden 
takaisinmaksuaika on pääosin alle kaksi vuotta.

20. Rahoitusvarat ja velat
Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelut sekä niiden käyvät arvot

Käyvän arvon erät määritellään hierarkialuokkien 1–3 mukaan seuraavasti:

Taso 1: Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisille varoille tai veloille noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla. Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot ovat määritettä-
vissä noteerattuihin markkinakursseihin ja -hintoihin perustuen sekä johdetun arvonmäärityksen avulla.

Taso 3: Rahoitusinstrumentin arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon eivätkä muutkaan instrumentin käypään arvoon 
vaikuttavat tekijät ole saatavilla tai todennettavissa.

Kirjanpitoarvo Käypä arvo
Rahoitusvarat Rahoitusvelat Hierarkialuokka

1000 EUR Liite

Käypään 
arvoon 

tulosvaikut
teisesti 

kirjattavat erät

Jaksotettuun 
hankinta

menoon 
 kirjattavat  

erät

Jaksotettuun 
hankinta

menoon 
 kirjattavat  

erät Yhteensä 1 2 3 Yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset (15) 55 129 55 129
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut 
rahoitusvarat (15) 13 977 13 977 13 977 13 977
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjatut rahoitusvarat (15) 26 26 26 26
Korolliset rahoitusvarat (15) 10 085 10 085
Myyntisaamiset (15) 26 354 26 354
Korolliset rahoitusvelat (19) 3 596 3 596 3 596 3 596
Ostovelat (22) 4 409 4 409
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Yleistä

Riskinhallinnan tavoite on identifioida ne riskit, jotka voivat estää konsernia 
saavuttamasta liiketoiminnallisia tavoitteita. Vastuu riskien hallinnasta kuulu 
toimitusjohtajalle, johdolle ja viime kädessä hallitukselle. Konsernin rahoitus-
instrumentteihin kohdistuvat pääasialliset riskit ovat luottoriski, valuuttariski 
ja korkoriski. Konsernin jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin sijoituksiin 
kohdistuu myös markkinariski.

Luottoriskit

Konserni käy kauppaa vain tunnettujen, luottokelpoisten asiakkaiden kanssa. 
Saatavia seurataan ja peritään aktiivisesti. Konsernin luottoriskin enimmäis-
määrä vastaa myyntisaamisten kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa. Konsernilla 
ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Ks. liite 15. Rahoitusvarat.

Maksuvalmiusriski

Maksuvalmiusriski toteutuu, mikäli konsernin olemassaolevat likvidit varat, 
nettokassavirrat sekä saatavilla oleva lisärahoitus eivät riitä kattamaan 
seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyviä velvoitteita. Konserni hallitsee 
maksuvalmiusriskiä keskittämällä rahavarojen ja likvidien varojen hallinnoinnin 
ja siten optimoimalla varojen käyttöä liiketoiminnan ja uudelleenrahoituksen 
tarpeisiin. Konsernin Treasury-toiminto vastaa kassavarojen seurannasta ja 
kassaennustamisesta pitääkseen maksuvalmiusriskin hallittavalla tasolla. 
Konserni ei ole tunnistanut merkittäviä keskittymiä saatavissa olevan rahoi-
tuksen osalta.

Konserni paransi maksuvalmiuttaan maaliskuussa 2022 toteutetulla suunna-
tulla osakeannilla, jossa kerättiin 76,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Jakautu-
misessa konsernin rahavarat jaettiin F-Securen ja WithSecuren kesken jakau-
tumissuunnitelman mukaisia periaatteita noudattaen. Osakeannilla saatuja 
rahavaroja ei jaettu. 

Rahojen ja pankkisaamisten määrä säilyi hyvänä koko tilikauden 2022 ajan, ja 
raportointikauden lopussa konsernilla oli 24,1 miljoonaa euroa pankkitileillään 
sekä 31,0 miljoonaa euroa lyhytaikaisissa talletuksissa, joiden maturiteetti on 
korkeintaan 3 kuukautta. Kokonaisuudessaan konsernin rahavarat olivat 55,1 
miljoonaa euroa (52,9 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Kesäkuussa 2022 konserni maksoi jäljellä olevan 19,0 miljoonan euron 
pankkilainansa ennakkoon takaisin kokonaisuudessaan. Valmiusluottolimiitti 
(RCF, Revolving Credit Facility) peruutettiin myös. COVID 19 -pandemian 
ei enää katsota olevan riski konsernin maksuvalmiudelle. Johto ja hallitus 
seuraavat konsernin maksuvalmiutta säännöllisten kassaennusteiden avulla 
kuukausittain. 

Markkinariski

Konserni sijoittaa liiketoiminnan kannalta ylimääräisiä kassavaroja hallituksen 
hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittamiseen käytettävissä olevat 
varat määritetään kassa- ja maksuvalmiusennusteiden avulla. Tavoitteena on 
saada tasaista tuottoa ja vähimmillään varmistaa sijoitetun pääoman palautu-
minen. Sijoituksista johtuvaa markkinariskiä hallitaan määrittämällä neutraalit 
allokaatiot sekä vähimmäis- ja enimmäismäärät kaikille sijoitusinstrumenteille. 
Hallitus hyväksyy konsernin sijoituksille sallitut vastapuolet ja liikkeeseenlaskijat.

Valuuttariski

Konsernin globaali liiketoiminta altistaa valuuttariskille, joka syntyy kun valuutta-
kurssit vaihtelevat raportointivaluutta euroa vastaan. Transaktioriski liittyy 
vieraassa valuutassa tapahtuviin myynteihin ja kuluihin. Translaatioriski syntyy 
konsernin sijoituksista euroalueen ulkopuolella. 

Transaktioriski

Suurin osa mynnistä laskutetaan euroissa. Muut merkittävät valuutat myynti-
laskutuksessa ovat GBP, USD ja JPY. Myyntilaskutuksesta aiheutuvaa valuut-
tariskiä pienentää merkittävästi myynnin kanssa samassa valuutassa toteutuvat 
liiketoiminnan kulut. Pienentääkseen valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvaa 
vaikutusta konserni voi käyttää termiinisopimuksia eliminoidakseen valuutan 
vaikutuksen tuleviin rahavirtoihin. Raportointikauden lopussa konsernilla ei ollut 
avoimia termiinisopimuksia.
Myynti valuutoittain
Vertailutiedot sisältävät sekö jatkuvat että lopetetut 
toiminnot

Konserni
2022

Konserni
2021

% %
EUR 51 60
GBP 19 13
USD 11 11
JPY 11 8
SEK 3 4
Muut valuutat 6 5
Yhteensä 100 100
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Konsernin rahoitusvarojen ja velkojen määrä euroissa raportointipäivänä: 
Vertailutiedot sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot

Rahoitusvarat 
valuutoittain

Konserni  
2022 %

Konserni  
2021 %

EUR 68 066 65 53 993 58
JPY 13 815 13 8 208 9
GBP 9 742 9 8 381 9
USD 5 768 5 10 068 11
Muut valuutat 7 994 8 13 048 13
Yhteensä 105 386 100 93 698 100

Rahoitusvelat 
valuutoittain

Konserni  
2022 %

Konserni 
2021 %

EUR 9 156 52 29 975 87
USD 4 689 27 2 516 7
GBP 2 589 15 1 102 3
Muut valuutat 1 184 6 970 3
Yhteensä 17 618 100 34 563 100

Alla olevassa taulukossa on esitetty valuuttakurssien mahdollisen muutoksen 
vaikutus konsernin voittoon ennen veroja olettaen, että muut muuttujat pysyvät 
samoina. Konsernin rahoituserien, myyntisaamisten ja ostovelkojen avoin 
USD-, GBP- ja JPY-määräinen positio vaikuttaa konsernin voittoon ennen 
veroja. Herkkyysanalyysi perustuu +/– 10 % kurssimuutokseen euron valuutta-
kurssissa verrattuna konsernin toimintavaluuttoihin.

milj. EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
USD +0,3/–0,3 +/– 0,3
GBP +0,5/–0,4 +/– 0,2
JPY +0,4/– 0,3 +/– 0,3

Translaatioriski

Translaatioriski syntyy konsernin nettoinvestoinneista vieraassa valuutassa. 
Merkittävimmät translaatioriskit liittyvät MWR InfoSecurityn hankinnassa synty-
neeseen liikearvoon. Liikearvo on pääsääntöisesti GBP- ja EUR-määräistä. 
Etelä-Afrikan tytäryhtiön divestoinnissa ZAR-määräinen liikearvo allokoitiin 
uudelleen GBP- ja EUR-määräiseksi. Muuntoeroja syntyy myös tytäryhtiöiden 
taseiden muuntamisesta euroon käyttäen raportointipäivän valuuttakursseja. 
Sisäiset lainat myönnetään pääsääntöisesti tytäryhtiöiden raportointivaluu-
tassa. Nykyisen politiikan mukaisesti konserni ei suojaa tytäryhtiöihinsä tehtyjä 
oman pääoman investointeja.

Alla olevassa taulukossa on esitetty valuuttakurssien mahdollisen muutoksen 
vaikutus konsernin omaan pääomaan muiden muuttujien pysyessä samana. 
Herkkyysanalyysi perustuu +/– 10 % kurssimuutokseen translaatioriskiä 
pääasiallisesti aiheuttavien valuuttojen ulkomaan rahan määräisissä erissä. 

milj. EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
GBP +7,9/–6,5 +7,2/–5,9
ZAR +3,2/–2,6
DKK +0,9/–0,7 +0,9/–0,7

Korkoriski

Konserni maksoi pankkilainansa takaisin kesäkuussa 2022, mikä pienentää 
konsernin korkoriskiä. Korkoriski rajoittuu korollisiin velkoihin, jotka syntyivät 
jakautumiseen liittyvissä liiketoimintasiirroissa konsernin tytäryhtiöissä 
(3,6 miljoonaa euroa).

Pääoman hallinta

Pääomana hallinnoidaan konsernin osakkeenomistajien omaa pääomaa. 
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on tehokas pääomarakenne, joka 
varmistaa liiketoiminnan toimintaedellytykset, sekä edistää omistaja-arvon 
kasvua. Kesäkuun 2022 jälkeen konsernilla ei ole ollut ulkopuolista rahoitusta. 
Pääomarakenteen tarkastelu kuuluu osaksi konsernin säännöllistä taloustie-
tojen seurantaa. Pääomarakenteeseen voidaan vaikuttaa mm. osingonjaolla, 
hankkimalla omia osakkeita ja pääoman palautuksilla. Yhtiön osinkopolitiikkana 
on maksaa osinkoina suunnilleen puolet vuotuisesta voitosta. Yhtiö voi 
kuitenkin tilanteen mukaan poiketa tästä politiikasta. 
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21. Laskennalliset verot
1000 EUR

Konserni
2022

Konserni
2021

Laskennalliset verosaamiset liittyvät seuraaviin:
Käyttöomaisuus 1 019 278
Jaksotukset ja varaukset 5 625 4 808
Kertyneet tappiot 4 762 3 282
Yhteensä 11 406 8 368
Netotettu laskennallisia verovelkoja vasten –4 639 –4 243
Laskennalliset verosaamiset, netto 6 767 4 124

Laskennalliset verosaamiset, muutokset vuoden 
aikana:
Kirjattu tilikauden tulokseen 2 643 –477

Laskennalliset verovelat liittyvät seuraaviin:
Käyttöomaisuus 2 738 2 639
Jaksotukset ja varaukset 2 799 2 799
Yhteensä 6 262 6 123
Netotettu laskennallisia verosaamisia vasten –4 639 –4 243
Laskennalliset verovelat, netto 1 623 1 880

Laskennalliset verovelat, muutokset vuoden aikana:
Kirjattu tilikauden tulokseen –257 80

Konsernilla oli tilikauden 2022 päättyessä 41,5 miljoonaa euroa vahvistettuja 
tappioita, jotka voidaan käyttää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa 
vasten yhtiöissä, joissa ne ovat syntyneet. Laskennallista verosaamista on 
kirjattu yhteensä 23,8 miljoonan euron tappioista.

22. Muut velat
1000 EUR

Konserni
2022

Konserni
2021

Pitkäaikainen velka
Laskennallinen verovelka 1 623 1 880
Saadut ennakot 22 153 25 988
Muut pitkäaikaiset velat 317 347
Yhteensä 24 093 28 215

Lyhytaikainen velka
Saadut ennakot 46 446 60 084
Ostovelat 4 409 5 975
Muut lyhytaikaiset velat 5 547 6 766
Siirtovelat 9 912 17 249
Verovelat 2 126 4 182
Yhteensä 68 440 94 256

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Palkkajaksotukset 5 661 10 411
Menojäämät 4 251 6 838
Yhteensä 9 912 17 249

23. Vastuut

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Konserniyritysten puolesta annetut vakuudet
Muut vastuut
Muut 110 110
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24. Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö ja tytäryritykset. Lähipiiriin kuuluvat 
myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan luettuna toimitusjohtaja. 

Johdon työsuhde-etuudet ja muut palkkiot

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 952 2 609
Osakeperusteiset maksut 236 136
Yhteensä 3 188 2 745

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältäen osakeperusteiset 
maksut 

1000 EUR
Konserni

2022
Konserni

2021
Toimitusjohtajalle 556 375
Johtoryhmälle 2 633 2 369
Hallituksen jäsenille 314 316

3 502 3 060

Hallitus ja toimitusjohtaja 2022
1000 EUR Palkat Palkkiot
Juhani Hintikka, toimitusjohtaja 556
Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja 80
Pertti Ervi 45
Päivi Rekonen 41
Tuomas Syrjänen 48
Keith Bannister 41
Kirsi Sormunen 45
Tony Smith 13
Åsa Riisberg 1
Yhteensä 556 314

Toimitusjohtajalle myönnetty osakepalkkio esitetään IFRS 2 Osakeperusteiset 
maksut -standardin mukaisesti. Osakkeina maksettavaan osuuteen on käytetty 
WithSecure Oyj:n osakkeen markkina-arvoa myöntämispäivänä ja rahana 
maksettavaan osuuteen on käytetty tilinpäätöspäivän osakkeen markkina-arvoa. 
Palkkio kirjataan oikeuden syntymisjakson aikana kuluksi (ansaintakausi).

Toimitusjohtaja kuuluu suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän piiriin. 
Tilikauden aikana toimitusjohtajan eläkekulua kirjattiin kuluksi 88 tuhatta euroa 
(60 tuhatta euroa vuonna 2021). Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden 
irtisanomisaika ja toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa 
vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

25. Tytäryhtiöt
Konsernin liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt nimettiin uudelleen jakautumisen 
ja brändin uudistamisen yhteydessä. 

Yhtiö Kotimaa Konserni (%)
Emo WithSecure Oyj, Helsinki Suomi
WithSecure A/S, Copenhagen Tanska 100,00
WithSecure AB, Stockholm Ruotsi 100,00
WithSecure B.V., Utrecht Alankomaat 100,00
WithSecure BV, Heverlee-Leuven Belgia 100,00
WithSecure Cyber Security Services Oy, Helsinki Suomi 100,00
WithSecure GmbH, Munich Saksa 100,00
WithSecure Inc., Camden Yhdysvallat 100,00
WithSecure KK, Tokyo Japani 100,00
WithSecure Limited, Basingstoke Iso-Britannia 100,00
WithSecure Norge AS, Oslo Norja 100,00
WithSecure Pte. Ltd., Singapore Singapore 100,00
WithSecure SARL, Maisons-Laffitte Ranska 100,00
WithSecure Sdn Bhd, Kuala Lumpur Malesia 100,00
WithSecure SP. z.o.o., Poznan Puola 100,00
WithSecure Srl, Milano Italia 100,00
Bytegeist GmbH, Oldenburg Saksa 100,00
F-Secure Software (Shanghai) Co Ltd, Shanghai Kiina 100,00
F-Secure Digital Assurance Ltd, Basingstoke Iso-Britannia 100,00
F-Secure Informatica S de RL de CV, Mexico City Meksiko 99,41
F-Secure Argentina S.R.L., Buenos Aires Argentiina 95,00
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EUR Liite FAS 2022 FAS 2021

LIIKEVAIHTO (1) 125 760 790,06 164 897 224,65

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut (4) –23 773 994,14 –23 374 379,73

BRUTTOKATE 101 986 795,92 141 522 844,92

Liiketoiminnan muut tuotot (2) 19 609 712,80 6 603 406,83
Myynnin ja markkinoinnin kulut (3, 4) –71 096 329,39 –73 529 325,59
Tuotekehityksen kulut (3, 4) –43 659 729,58 –43 566 748,03
Hallinnon kulut (3, 4) –19 472 202,17 –17 533 526,24

LIIKETULOS –12 631 752,42 13 496 651,89

Rahoitustuotot ja -kulut (6) –3 230 411,29 2 775 137,35

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA –15 862 163,71 16 271 789,24

Tilinpäätössiirrot (7) 2 953 475,95
Tuloverot (8) 2 201 733,85 –3 510 977,31

TILIKAUDEN TULOS –13 660 429,86 15 714 287,88

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2022
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EUR FAS 2022 FAS 2021

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet (9) 12 521 854,93 19 507 822,36
Aineelliset hyödykkeet (9) 775 254,20 810 961,74
Osuudet saman konsernin yrityksissä (10) 119 845 463,72 122 951 349,68
Pitkäaikaiset saamiset (13) 7 122 694,62 5 756 901,99
Pysyvät vastaavat yhteensä 140 265 267,47 149 027 035,77

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus (12) 50 609,00
Myyntisaamiset ja muut saamiset (13) 42 677 663,30 54 461 495,45
Laskennalliset verosaamiset (11) 2 132 169,90
Rahoitusarvopaperit (14) 14 003 150,78 26 156,08
Rahat ja pankkisaamiset (15) 42 537 524,43 39 022 997,26
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 101 350 508,41 93 561 257,79

VASTAAVAA YHTEENSÄ 241 615 775,88 242 588 293,56

EUR FAS 2022 FAS 2021

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA (16, 17)
Osakepääoma 80 000,00 1 551 311,18
Ylikurssirahasto 164 543,23
Omat osakkeet –154 558,06 –848 824,36
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 84 438 441,61 6 789 026,35
Kertyneet voittovarat 83 329 719,27 76 870 857,81
Tilikauden tulos –13 660 429,86 15 714 287,88
Oma pääoma yhteensä 154 033 172,96 100 241 202,09

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 90 614,56 90 614,56

VIERAS PÄÄOMA (19)
Pitkäaikainen vieras pääoma (19) 23 290 809,17 42 422 844,86
Lyhytaikainen vieras pääoma (19) 64 201 179,19 99 833 632,05
Vieras pääoma yhteensä 87 491 988,36 142 256 476,91

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 241 615 775,88 242 588 293,56

Tase 31.12.2022
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Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2022

1000 EUR FAS 2022 FAS 2021

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos –13 660 15 714
Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 4 654 4 228
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot 0 106
Muut oikaisut 3 003 –2 504
Rahoitustuotot ja kulut 37 –2 775
Välittömät verot –2 202 3 511

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta –8 167 18 280

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys 
(–), vähennys (+) –8 956 –5 059
Vaihto-omaisuuden lisäys (–), vähennys (+) 6 23
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), 
vähennys (–) –2 447 15 422

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja –19 565 28 666

Maksetut korot –218 –450
Saadut korot 865 358
Muut rahoituskulut ja -tuotot –2 274 –337
Maksetut välittömät verot –3 149 –2 432

Liiketoiminnan rahavirta –24 341 25 805

1000 EUR FAS 2022 FAS 2021

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –4 020 –6 030
Investoinnit tytäryhtiöden osakkeisiin –141
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0 10
Myönnetyt tytäryhtiölainat –3 105 –440
Takaisinmaksetut tytäryhtiölainat 0 1 271
Saadut osingot 191 2 199
Investoinnit rahoitusvaroihin1) –13 977

Investointien rahavirta –21 051 –2 990

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 76 788
Korollisten lainojen vähennys –19 000 –11 000
Takaisinmaksetut tytäryhtiölainat –5 017 –1 651
Maksetut osingot –6 334
Konserniavustus 3 000

Rahoituksen rahavirta 55 771 –18 985

Rahavarojen muutos 10 378 3 830
Valuuttakurssien muutosten vaikutus –55 108
Jakautumisen vaikutus rahavaroihin2) –6 808

Rahavarat tilikauden alussa 39 023 35 086

Rahavarat tilikauden lopussa 42 537 39 023

1)  Investoinnit rahoitusvaroihin sisältää konsernin sijoitukset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettaviin instrumentteihin, kuten yritystodistuksiin. Investoinnit lyhytaikaisiin, 
maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden pituisiin rahamarkkinaistrumentteihin on 
esitetty Rahavaroissa.

2)  Emoyhtiön hallussa olevat rahavarat jakautumishetkellä jaettiin WithSecuren ja 
F-Securen kesken jakautumissuunnitelman mukaisesti. F-Securen osuus WithSecurella 
olevista rahavaroista 30.6. siirrettiin heinäkuussa vähennettynä F-Securen osuudella 
transaktiokuluista. Jakautumisen vaikutus rahavaroihin toisella vuosineljänneksellä 
sisältää rahavarat, jotka olivat F-Securen tytäryhtiöillä jakautumishetkellä.
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Yrityksen perustiedot
WithSecure toimittaa tietoturvatuotteita ja -palveluja globaalisti yritysasiakkaille. 

WithSecure Oyj (aiemmin F-Secure Oyj) on konsernin emoyhtiö. Sen 
kotipaikka on Helsinki ja rekisteröity osoite on Tammasaarenkatu 7, 00180 
Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta 
www.withsecure.com tai emoyhtiön rekisteröidystä osoitteesta.

LAADINTAPERIAATTEET
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaan.

Osittaisjakautuminen
WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 
osittaisjakautumisella itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi tuli F-Secure Oyj. 
Yhtiön hallitus ilmoitti jakautumissuunnitelmasta 17.2.2022. Jakautumisessa 
 F-Securelle siirtyneet varat ja velat kirjattiin pois emoyhtiön taseesta kirjanpito-
arvoilla 30.6.2022. Varojen ja velkojen välinen erotus kirjattiin vähennykseksi 
yhtiön omaan pääomaan. Jakautumisen vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan 
oli -9,7 miljoonaa euroa.

Valuuttamääräiset tapahtumat
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan liiketoimen toteutu-
mispäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimena olevat ulkomaanrahan 
määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyttäen Euroopan keskuspankin 
tilinpäätöspäivänä julkaisemia kursseja. Kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu 
tuloslaskelman rahoituseriin.

Myyntituottojen tuloutus
Liikevaihto muodostuu yritystietoturvaliiketoiminnoissa. Yritystietoturvan 
liikevaihto sisältää kyberturvallisuustuotteet sekä hallinnoidut palvelut. Vuonna 
2022 WithSecure alkoi luokitella liikevaihtoa pilvipohjaisiin tuotteisiin sekä 
paikallisesti hallinnoituihin tuotteisiin. Pilvipohjaisiin tuotteisiin kuuluu Elements 

-pilvituotteet, Cloud Protection for Salesforce ja Countercept -hallinnoidut 
tietoturvapalvelut. 

Pilvipohjaisia tietoturvatuotteita myydään turvallisuuspalveluna (Security-as-a-
Service). Paikallisesti hallinnoituja tuotteita myydään myöntämällä asiakkaalle 
ohjelmiston käyttöoikeus lisenssikaudelle. WithSecure toimittaa asiakkaalle 
tuotteen sekä jatkuvia automaattisia päivityksiä uusiin uhkiin vastaamiseksi. 

Ohjelmisto ja mukana tulevat palvelut liittyvät vahvasti yhteen ja niitä käsitellään 
yhtenä suoritevelvoitteena, jonka myyntituotto tuloutetaan tasaisesti lisenssi-
kaudelle ajan kuluessa.

Jakautumiseen saakka kuluttajatietoturvan liikevaihto syntyi operaattorikanavan 
kautta tai suorana kuluttajamyyntinä, ja päätuotteisiin lukeutuivat F-Secure 
SAFE, F-Secure FREEDOME, F-Secure SENSE, F-Secure KEY ja F-Secure 
ID PROTECTION. Kuluttajatietoturvatuotteita käsiteltiin turvallisuuspalveluina 
(Security-as-a-Service), ja myyntituotot tuloutettiin tasaisesti sopimuskaudelle 
ajan kuluessa. Kun myytävään ratkaisuun liittyi laitekomponentti (F-Secure 
SENSE), laite käsiteltiin erillisenä suoritevelvoitteena, jonka liikevaihto tulou-
tettiin toimitushetkellä. 

Asiakassopimuksiin perustuvien saamisten ja velkojen esittäminen 
taseessa
Saamiset sopimuksista asiakkaiden kanssa esitetään taseen erässä Jaksotettu 
liikevaihto. Velat sopimuksista asiakkaiden kanssa esitetään taseessa Saatuina 
ennakoina, joka sisältyy joko pitkä- tai lyhytaikaisiin velkoihin riippuen velkaan 
liittyvän asiakassopimuksen pituudesta.

Eläkkeet
F-Securen eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia paikalliseen lainsäädäntöön 
pohjautuen. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti. Yhtiö kirjaa TyEL-vakuu-
tukseen kuuluvan työkyvyttömyyseläkevastuuvelvoitteen, kun työkyvyttömyys 
tapahtuu. 

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät 
vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokra-
sopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan 
tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Yhtiöllä on vain edellä mainitun kaltaisia 
vuokrasopimuksia.

Tuloverot
Tilikauden tuloverot kirjataan paikallisten verosäännösten mukaisen verotet-
tavan tulon perusteella. Laskennallinen verosaaminen tappioista kirjataan siihen 
määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa 
tuloa, jota vastaan tappio voidaan hyödyntää.

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 
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Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet käsittävät aineettomia oikeuksia ja ohjelmistoja. 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla sekä mahdollisilla 
arvonalennuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot tehdään tasapoistoina 
hyödykkeen arvioidun taloudellisen pitoajan kuluessa. Aineellisten ja aineet-
tomien hyödykkeiden suunnitelmien mukaiset poistoajat ovat seuraavat:

Koneet ja laitteet 3–8 vuotta
Kehittämismenot 3–8 vuotta
Aineettomat oikeudet 3–8 vuotta
Aineettomat hyödykkeet 5–10 vuotta

Tavanomaiset korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne 
ovat toteutuneet. Merkittävien korjausten menot sisällytetään käyttöomaisuus-
hyödykkeen kirjanpitoarvoon, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen 
liittyvä vastainen taloudellinen hyöty ylittää alkuperäisen arvion mukaisen 
hyödyn. Aineellisten hyödykkeiden vähennyksistä syntyneet voitot tai tappiot 
(laskettuna saadun tuoton ja jäljellä olevan hankintamenon erotuksena) on 
kirjattu tuloslaskelmaan. 

Tutkimus ja kehittämismenot
Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle. Kehittämis-
menot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi.

Vaihtoomaisuus
Yhtiöllä ei ole ollut vaihto-omaisuutta jakautumisen jälkeen. 

Rahoitusvarat ja velat
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista 
pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista ja erittäin likvideistä sijoituksista.

WithSecure luokittelee lainat rahoituslaitoksilta, osto- ja muut velat muihin 
rahoitusvelkoihin, jotka arvostetaan hankintamenoon. Rahoitusvelat luoki-
tellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan 
maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä.

Omat osakkeet
Yhtiö on hankkinut omia osakkeita vuosina 2008–2011. Omien osakkeiden 
hankintameno on vähennetty omasta pääomasta.

Osakeperusteiset maksut
WithSecure palkitsee ja motivoi henkilöstöään oman pääoman ehtoi-
silla kannustinohjelmilla. Yhtiöllä on raportointihetkellä osakepohjaisia 
kannustinohjelmia. 

WithSecuren osakepohjaiset kannustinohjelmat on suunnattu konsernin 
johdolle ja avainhenkilöstölle. Lisäksi vuonna 2022 lanseerattiin koko henkilös-
tölle avoin osakesäästöohjelma. Ohjelmat jmaksetaan osakkeina ja kirjataan 
maksuhetkellä yhtiön omaan pääomaan.

Kulujen esittäminen
Kulujen jako toimintokohtaisen esitystavan mukaiseksi on toteutettu esittämällä 
välittömät kulut kyseisessä toiminnossa ja allokoimalla muut operatiiviset kulut 
toimintojen tilikauden keskimääräisen henkilölukumäärän perusteella.
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1. Liikevaihto
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Maantieteellinen jakauma
Pohjoismaat 43 037 57 011
Eurooppa pl. Pohjoismaat 61 354 79 269
Pohjois-Amerikka 9 178 13 943
Muu maailma 12 192 14 675
Yhteensä 125 761 164 897

30.6.2022 tapahtuneen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan osittaisjakautumisen vuoksi 
vuoden 2021 vertailutiedot eivät ole vertailukelpoiset vuoden 2022 kanssa.

2. Liiketoiminnan muut tuotot
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Palveluveloitukset F-Securelta siirtymäkauden 
palvelusopimukseen perustuen 8 708
Vuokratuotot 778 170
Tuotekehitysavustukset 1 452 1 705
Muut 8 673 4 728
Yhteensä 19 610 6 603

Tuotekehitysavustukset kirjataan tuotoksi ajanjaksona, jolloin niihin kohdistuvat 
kulut syntyvät. 

Muut-kategoria sisältää muilta konserniyrityksiltä tehdyt hallintopalveluveloi-
tukset ja muut veloitukset.

3. Poistot ja arvonalentumiset
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021

Muut aineettomat hyödykkeet –743 –1 087
Kehittämismenot –3 626 –2 739
Aineettomat hyödykkeet –4 369 –3 826

Koneet ja kalusto –285 –402
Aineelliset hyödykkeet –285 –402

Yhteensä poistot ja arvonalentumiset –4 654 –4 228

Toimintokohtaiset poistot
Myynti ja markkinointi –191 –472
Tuotekehitys –4 101 –3 356
Hallinto –363 –400
Yhteensä –4 654 –4 228

30.6.2022 tapahtuneen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan osittaisjakautumisen vuoksi 
vuoden 2021 vertailutiedot eivät ole vertailukelpoiset vuoden 2022 kanssa.
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4. Henkilöstökulut
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot –42 463 –44 905
Eläkekulut –7 317 –7 914
Muut henkilösivukulut –1 511 –1 753
Yhteensä –51 291 –54 572

30.6.2022 tapahtuneen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan osittaisjakautumisen vuoksi 
vuoden 2021 vertailutiedot eivät ole vertailukelpoiset vuoden 2022 kanssa.

Johdon työsuhde-etuudet ja muut palkkiot
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet –2 588 –2 274

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Toimitusjohtajalle 556 –375
Hallituksen jäsenille 314 –316

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot katso:  
konsernin liitetieto 24. Lähipiiritapahtumat

Toimitusjohtaja kuuluu suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän piiriin. 
Tilikauden aikana toimitusjohtajan eläkekulua kirjattiin kuluksi 88 tuhatta euroa 
(60 tuhatta euroa vuonna 2021). Toimitusjohtajalla on 6 kuukauden irtisano-
mis aika, ja toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan 
irtisanomiskorvaukseen. 

FAS 2022 FAS 2021
Henkilöstö keskimäärin 573 674

Henkilöstö toiminnoittain 31.12.
Konsultointi ja asiakastoimitukset 38 75
Myynti ja markkinointi 125 161
Tuotekehitys 250 371
Hallinto 79 82
Yhteensä 492 689

5. Tilintarkastajan palkkiot
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Tilintarkastus, PricewaterhouseCoopers –130 –150
Muut palvelut, PricewaterhouseCoopers –2 302 –347
Yhteensä –2 432 –497

6. Rahoitustuotot ja kulut
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Korkotuotot 865 358
Korkokulut –218 –450
Osinkotuotot 191 2 199
Valuuttakurssivoitot+ /tappiot– –617 853
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista –3 194
Muut rahoituskulut –256 –185
Yhteensä –3 230 2 775

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista liittyvät konserniyritykseen, jossa 
ei ole toimintaa. Sen osakkeiden arvo on kirjattu alas tilikauden aikana. 

7. Tilinpäätössiirrot
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Poistoeron muutos –47
Konserniavustus 3 000
Yhteensä 2 953

8. Tuloverot
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 89 –3 506
Oikaisut edellisten tilikausien veroihin –19 –5
Laskennalliset  verot 2 132
Yhteensä 2 202 –3 511

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –15 862 16 272
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9. Käyttöomaisuus
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET

Muut 
aineettomat
 hyödykkeet

Kehittämis
menot

Kesken  
eräinen
kehitys

Ennakko-
maksut Yhteensä

Koneet ja 
kalusto Muut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2020 14 328 26 084 7 077 422 47 911 10 180 5 10 186
Lisäys 18 5 607 260 5 884 146 146
Siirrot erien välillä 9 941 –9 941
Vähennys –1 011 –1 011 –5 736 –5 736
Hankintameno 31.12.2021 13 335 36 025 2 743 681 52 785 4 591 5 4 597
Lisäys 59 3 450 118 3 628 258 258
Siirrot erien välillä 800 2 406 –2 406 –800
Vähennys –5 350 –10 009 –2 346 –17 706 –39 –39
Hankintameno 31.12.2022 8 844 28 422 1 441 38 706 4 810 5 4 816

Kertyneet poistot 1.1.2020 –11 421 –18 927 –30 348 –9 118 –9 118
Tilikauden poistot –1 087 –2 739 –3 826 –402 –402
Vähennysten kertyneet poistot 897 897 5 735 5734 53
Kertyneet poistot 31.12.2021 –11 611 –21 666 –33 277 –3 785 –3 785
Tilikauden poistot –743 –3 626 –4 369 –285 –285
Vähennysten kertyneet poistot 5 350 6 112 11 462 30 30
Kertyneet poistot 31.12.2022 –7 005 –19 181 –26 185 –4 040 –4 040

Tasearvo 31.12.2021 1 723 14 360 2 743 681 19 508 806 5 811
Tasearvo 31.12.2022 1 839 9 242 1 441 12 522 770 5 775
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10. Osuudet saman konsernin yrityksissä
1000 EUR

Tytäryhtiö
osakkeet Yhteensä

Tase-arvo 1.1. 122 951 122 951
Lisäykset 141 141
Vähennykset –3 247 –3 247
Tase-arvo 31.12. 119 845 119 845

F-Secure Digital Assurance Ltd:n osakkeiden kirjanpitoarvo on kirjattu alas 
tilikauden aikana.

Yhtiö Kotimaa 
Omistus

osuus (%)
Emo WithSecure Oyj, Helsinki Suomi
WithSecure A/S, Kööpenhamina Tanska 100
WithSecure AB, Tukholma Ruotsi 100
WithSecure B.V., Utrecht Alankomaat 100
WithSecure BV, Heverlee-Leuven Belgia 100
WithSecure GmbH, München Saksa 100
WithSecure KK, Tokio Japani 100
WithSecure Limited, Basingstoke Iso-Britannia 100
WithSecure SARL, Maisons-Laffitte Ranska 100
WithSecure Sdn. Bhd., Kuala Lumpur Malesia 100
WithSecure Sp. z o.o., Poznan Puola 100
WithSecure Srl, Milano Italia 100
F-Secure Argentina SRL, Buenos Aires Argentiina 95
F-Secure Digital Assurance Consulting Ltd, 
Basingstoke Iso-Britannia 100
F-Secure Software (Shanghai) Co Ltd, Shanghai Kiina 100

11. Laskennalliset verot 
 
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Laskennalliset verosaamiset 2 132
Yhteensä 2 132

Emoyhtiö on kirjannut taseeseen laskennallisen verosaamisen vuoden 2022 
tappioista.

12. Vaihtoomaisuus
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Muu vaihto-omaisuus 51
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13. Saamiset
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 72
Yhteensä 72

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Lainasaamiset 7 051 5 757
Yhteensä 7 051 5 757

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 7 123 5 757

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 11 681 22 299
Lainasaamiset 58
Muut saamiset 87 292
Siirtosaamiset 7 408 9 255
Yhteensä 19 235 31 846

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Myyntisaamiset 11 864 7 115
Lainasaamiset 11 557 9 164
Muut saamiset 22 6 336
Yhteensä 23 443 22 615

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 42 678 54 461

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Ennakkoon maksetut rojaltit 2 072 2 991
Avustussaamiset 769 860
Muut menoennakot 4 257 4 252
Jaksotettu liikevaihto 310 1 153
Yhteensä 7 408 9 255

14. Rahoitusarvopaperit
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Käypä arvo 1.1. 26 26
Käypä arvo 31.12. 26 26

Listaamattomat osakkeet 26 26
Käypä arvo 31.12. 26 26
Alkuperäinen hankintameno 31.12. 26 26

15. Rahavarat
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Käteinen raha ja pankkitilit 42 538 39 023

Käteiseen rahaan ja pankkitileihin sisältyvät myös sijoitukset lyhytaikaisiin talletuksiin, 
joiden maturiteeetti on alle 3 kuukautta (31,0 miljoonaa euroa).
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16. Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiö FAS

1000 EUR
Osake

pääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet
Sij.vapaan oman

pääoman rahasto
Kertyneet  

voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2020 1,551 165 –1,288 6,464 83,622 90,513
Tilikauden tulos 15 714 15 714
Osinko –6 334 –6 334
Osakeperusteisten maksujen kustannus –416 –416
Muu muutos 439 325 764
Oma pääoma 31.12.2021 1 551 165 –849 6 789 92 586 100 243
Tilikauden tulos –13 660 –13 660
Osakeperusteisten maksujen kustannus 694 –1 220 –526
Osakeanti 77 649 77 649
Osakepääoman ja ylikurssirahaston 
alentaminen –1 471 –165 1 636
Jakautumisessa siirtyneet nettovarat –9 671 –9 671
Oma pääoma 31.12.2022 80 –155 84 439 69 670 154 033

17. Oma pääoma

23.3.2022 WithSecure laski liikkeelle 15 800 000 uutta osaketta nopeutettua 
menetelmää (accelerated bookbuilding) käyttävällä osakeannilla, joka poikkesi 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista. Ylimääräisen yhtiökokouksen 
päätöksen perusteella WithSecure Oyj alensi osakepääomaansa 1 471 311,18 
eurolla 80 000 euroon ja purki ylikurssirahaston jakautumisen yhteydessä. 
Osakkeiden lukumäärä oli 174 598 739 vuoden 2022 lopussa. 

Katso konsernin liitetieto 17. Oma pääoma.

Omat osakkeet
Katso konserni liitetieto 17. Oma pääoma.

Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022
1000 EUR
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 84 439
Kertyneet voittovarat 83 175
Tilikauden tulos –13 660
Vähennettynä aktivoiduilla kehittämismenoilla –10 682
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 143 271

18. Osakeperusteiset maksut
 
Katso konsernin liitetieto 18. Osakeperusteiset maksut.

59

WithSecure vuosikertomus 2022

Tilinpäätös WithSecure Oyj



19. Muut velat
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Pitkäaikainen velka
Saadut ennakot 16 597 17 712
Pankkilainat 13 000
Yhteensä 16 597 30 713

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Cashpool 6 694 11 711
Yhteensä 6 694 11 711

Pitkäaikainen velka yhteensä 23 291 42 424

Lyhytaikainen velka
Saadut ennakot 28 010 42 385
Ostovelat 3 868 5 865
Pankkilainat 6 000
Muut lyhytaikaiset velat 1 983 1 790
Siirtovelat 12 562 22 978
Yhteensä 46 424 79 018

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Saadut ennakot 2 802 4 654
Ostovelat 14 795 14 159
Muut lyhytaikaiset velat 2 003
Yhteensä 17 597 20 816

Lyhytaikainen velka yhteensä 64 021 99 834

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Palkkajaksotukset 9 206 13 586
Menojäämät 3 356 5 863
Verot 3 415
Yhteensä 12 562 22 978

20. Rahoitusriskien hallinta
Katso konsernin liitetieto 20. Rahoitusvarat ja -velat.

21. Muut vuokrasopimukset
Yhtiö on vuokrannut käyttämänsä toimistotilat ja moottoriajoneuvot. Mootto-
riajoneuvojen vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin kolme vuotta ja 
toimistotilojen keskimäärin kahdesta viiteen vuotta ja normaalisti niihin sisältyy 
mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat 
vähimmäisvuokrat ovat:
Vuokralle ottajana
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Yhden vuoden kuluessa 3 773 2 929
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 688 977
Yhteensä 4 461 3 906

22. Vastuut
1000 EUR FAS 2022 FAS 2021
Muiden konserniyritysten puolesta annetut vakuudet 110 110
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Hallituksen allekirjoitukset

Helsingissä 8. päivänä helmikuuta 2023

Risto Siilasmaa Pertti Ervi Päivi Rekonen
hallituksen puheenjohtaja

Kirsi Sormunen Tuomas Syrjänen Keith Bannister

Tony Smith

Juhani Hintikka
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 8. päivänä helmikuuta 2023

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
KHT
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WithSecure Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että 

 • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta 
asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti

 • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati-
mista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin 
kanssa.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet WithSecure Oyj:n (y-tunnus 0705579–2) tilinpää-
töksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Tilinpäätös sisältää:

 • laajan tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman, laskelman oman 
pääoman muutoksista ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävistä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

 • emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuk-
siamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpää-
töksen tilintarkastuksessa. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeel-
lisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa 
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suoritta-
maamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Tilintarkastuskertomus
Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastus-
palvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa 
noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä 
ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1-kohdassa tarkoitettuja 
kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 7.

Tarkastuksen yleinen lähestymistapa

Yhteenveto

 • Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus: 
€ 1 000 000, joka vastaa 0,7 % konsernin 
liikevaihdosta

 • Tarkastuksen laajuus: Tarkastuksen kohteena on 
ollut konsernin emoyhtiö, jonka lisäksi kahteen 
merkittävimpään tytäryhtiöön on suoritettu tarkas-
tustoimenpiteitä. Näiden lisäksi olemme suorittaneet 
analyyttisia tarkastustoimenpiteitä konsernin tasolla 
arvioidaksemme mahdollisia epätavallisia muutoksia 
liittyen muihin tytäryhtiöihin.

 • Liikearvon arvostus 

 • Kehittämismenojen aktivointi

 • Osittaisjakautumisen kirjanpitokäsittely

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennaisuuden 
ja arvioineet riskiä siitä, että tilin-päätöksessä on olennainen virheellisyys. 
Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on tehnyt subjektiivisia 
arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin liittyy 
oletuksia ja tule-vien tapahtumien arviointia.

Olennaisuus
Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikuttanut sovelta-
mamme olennaisuus. Tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia kohtuullinen 
varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena olennaista virheellisyyttä. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan 
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa 
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen 
perusteella.

Olennaisuus

Tarkastuksen 
laajuus

Keskeiset 
seikat
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Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennaisuuteen liittyen 
tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja, kuten alla olevassa taulukossa kuvatun 
konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden. Nämä raja-arvot yhdessä 
kvalitatiivisten tekijöiden kanssa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen 
kokonaislaajuuden ja yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, 
ajoituksen ja laajuuden sekä arvioimaan virheellisyyksien vaikutusta tilinpää-
tökseen kokonaisuutena.

Konsernitilinpäätökselle 
määritetty olennaisuus

€ 1 000 000 (edellinen vuosi € 1 100 000)

Olennaisuuden määrit
tämisessä käytetty 
vertailukohde

0,7 % liikevaihdosta. 

Perustelut vertailukohteen 
valinnalle

Konsernin kannattavuus on vaihdellut viime 
vuosina huomattavasti yrityshankintoihin liittyvien 
integrointikulujen ja poistojen, merkittävien 
tuotekehityspanostusten ja strategiamuutoksen 
vuoksi. Valitsimme olennaisuuden määrittämisen 
vertailukohteeksi liikevaihdon, koska käsityk-
semme mukaan tilinpäätöksen lukijat käyttävät 
sitä yleisesti arvioidessaan konsernin suoriutu-
mista. Lisäksi liikevaihto on yleisesti hyväksytty 
vertailukohde. Valitsimme sovellettavaksi 
prosenttiosuudeksi 0,7 %, joka on tilintarkastus-
standardeissa yleisesti hyväksyttyjen määrällisten 
rajojen puitteissa.

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden määrittäminen
Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet huomioon 
WithSecure -konsernin rakenteen, toimialan sekä taloudelliseen raportointiin 
liittyvät prosessit ja kontrollit.

Konserni toimii maailmanlaajuisesti usean juridisen yhtiön kautta. Konsernin 
liikevaihto kertyy suurimmaksi osin emoyhtiön myynnin perusteella ja olemme 
tarkastaneet emoyhtiön osana konsernin tarkastusta. Tämän lisäksi olemme 
suorittaneet tarkastustoimenpiteitä kahden merkittävimmän tytäryhtiön osalta. 
Muihin tytäryrityksiin ei katsota liittyvän olennaisen virheen riskiä konsernitilin-
päätöksen kannalta ja täten näiden osalta tarkastustoimenpiteet ovat rajoit-
tuneet konsernitasolla tehtäviin analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin.

Näiden toimenpiteiden perusteella olemme hankkineet tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä 
tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme 
antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen 
harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan 
tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen 
kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme 
siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että johto 
sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta 
johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä 
johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.
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Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Liikearvon arvostus
Asiaa koskevia tietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen laatimisperusteissa 
ja liitetiedossa 12.

Liikearvo on yksi konsernin merkittävimmistä tase-eristä ja oli määrältään 
83,0 miljoonaa euroa tilinpäätöksessä. Mahdollisen arvonalentumisen 
määrittämiseen liittyy merkittävissä määrin johdon harkintaa, mm. kassa-
virtaa tuottavan yksikön eli testaustason määrittämisessä ja arvioitaessa 
liiketoiminnan tulevaa kannattavuutta ja tulevaisuudessa toteutuviin 
rahavirtoihin sovellettavaa diskonttokorkoa. 

Liikearvon arvostus on tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka 
johtuen tase-erän koosta ja johdon harkintaan perustuvasta arvionvaraisuu-
desta arvonalentumistestauksessa

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Keskityimme tarkastustoimenpiteissämme johdon harkintaa edellyttävien 
arvioiden asianmukaisuuden varmentamiseen seuraavin toimenpitein:

Tarkastimme yhtiön käyttämän käyttöarvon laskentamallin oikeellisuuden 
vertaamalla mallia IAS 36: Omaisuuserien arvonalentuminen -standardin 
vaatimuksiin sekä tarkastamalla laskelmien matemaattisen oikeellisuuden;

Arvioimme rahavirtaennusteiden laatimisessa käytettävää prosessia ja 
teimme vertailuja viimeisimpiin hallituksen hyväksymiin tavoitteisiin ja pitkän 
aikavälin suunnitelmiin;

Testasimme rahavirtaennusteiden perusteena olevat keskeiset 
oletukset, joita ovat mm. myyntiä ja kannattavuutta koskevat ennusteet, 
käytetty diskonttokorko sekä ennustejakson jälkeiseen aikaan sovellettu 
kasvuprosentti; 

Vertasimme tilikauden toteutuneita tuloslukuja edellisenä vuonna 
arvonalentumismallissa käytettyihin tulosennusteisiin sen selvittämiseksi, 
sisältyikö ennusteisiin oletuksia, jotka olivat jälkikäteen arvioituina olleet 
optimistisia; ja

Arvioimme johdon laatimassa herkkyysanalyysissä käytettyjen oletusten 
asianmukaisuutta, arvioimalla niihin sisältyvien johdon harkintaa vaativien 
olettamusten muutosten todennäköisyyttä

Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Kehittämismenojen aktivointi
Asiaa koskevia tietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen laatimisperusteissa 
ja liitetiedossa 13.

WithSecuren tutkimus- ja tuotekehitystoiminta muodostuu uusien 
tuotteiden ja tuotepäivitysten kehittämisestä.

Kehittämismenojen aktivointi sisältää arvionvaraisuutta liittyen mm. 
uuden tuotteen tekniseen toteutettavuuteen ja kaupalliseen hyödynnet-
tävyyteen. Lisäksi johdon laatimat arvonalentumislaskelmat sisältävät 
oletuksia tulevaisuuden taloudellisesta kehityksestä.

Kehittämismenojen aktivointiin liittyvän arvionvarai-suuden ja olennai-
suuden perusteella olemme katsoneet kehittämismenojen aktivoinnit 
tilintarkastuksen kannalta keskeiseksi seikaksi.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Arvioimme yhtiön kehittämismenojen aktivointipolitiikan asianmukaisuuden. 
Arvioimme kehittämismenojen aktivointiin liittyvien kontrollien 

asianmukaisuutta.
Arvioimme projektien aktivointikriteerien täyttymistä. 
Testasimme otoksen aktivoituja kehittämismenoja. 
Arvioimme johdon käyttämien oletusten asianmukaisuutta arvon-

alentumistestauksissa keskittyen ennustetun taloudellisen informaation 
asianmukaisuuteen. 
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Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Osittaisjakautumisen kirjanpitokäsittely
Asiaa koskevia tietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen laatimisperusteissa 
ja liitetiedossa 11.

WithSecuren Oyjosittaisjakautumisessa kuluttajatietoturvaliiketoimintaan 
liittyvät varat ja velat poistuivat WithSecure-konsernista kirjanpitoarvoin 
30.6.2022. Jakautumisen täytäntöönpanopäivään asti kuluttajatietoturva-
liiketoiminta raportoitiin konsernissa lopetettuna toimintona.

WithSecuren konsernitilinpäätöksessä osittaisjakautuminen on käsitelty 
järjestelynä omistajien kanssa IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen 
jakaminen omistajille mukaisesti. Jakautumisvoitto laskettiin kuluttajatieto-
turvaliiketoiminnan käyvän arvon sekä konsernin taseesta jaettujen varojen 
ja velkojen kirja-arvon erotuksena. Jakautumisvoiton määrä oli 450,5 
miljoonaa euroa ja se on kirjattu osaksi lopetettujen toimintojen tulosta. 
Jakautumisvoitolla ei ollut vaikutusta konsernin omaan pääomaan.

Osittaisjakautumisen kirjanpitokäsittely oli tilintarkastuksen kannalta 
keskeinen seikka johtuen siitä, että sillä oli merkittävä vaikutus 
 WithSecure-konsernin laajaan tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Arvioimme siirrettyjen varojen ja velkojen asianmukaisuutta jakautumissuun-
nitelman perusteella.

Testasimme siirretyn liiketoiminnan käyvän arvon määritystä.
Arvioimme osittaisjakautumisen kirjanpidollista käsittelyä.

Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen kannalta 
keskeisiä seikkoja, joista olisi viestittävä kertomuksessamme.

Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole 
 EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittäviä 
olennaisen virheellisyyden riskejä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että 
konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyt-
tyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että 
tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan 
emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa 
esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös 
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai 
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä 
kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheelli-
syyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuul-
linen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa 
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, 
ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme 
ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkas-
tuksen ajan. Lisäksi: 

 • tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat 
tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suori-
tamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi 
liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

 • muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäi-
sestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden 
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asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, 
että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta. 

 • arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmu-
kaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitet-
tävien tietojen kohtuullisuutta.

 • teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut 
asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatku-
vuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin 
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 
emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme 
on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilin-
tarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin 
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot 
eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perus-
tuvat tilintarkastus kertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastus evidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin 
johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

 • arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan 
lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako 
tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa 
oikean ja riittävän kuvan. 

 • hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-
evidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta talou-
dellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konserni-
tilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, 
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen 
suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastus-
havainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet 
riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommuni-
koimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuu-
della ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa 
niihin liittyvis-tä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat 
merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin 

ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilin-
tarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan 
julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei 
kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien 
epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin 
tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet 
Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 7.4.2016 
alkaen yhtäjaksoisesti 7 vuotta.

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio 
käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, 
mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti 
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheel-
listä. Toimin-takertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, 
onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että

 • toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia

 • toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että muussa 
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä 
seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 8.2.2023

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
KHT
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WithSecure on jo 35 vuoden ajan rakentanut ja ylläpitänyt 
luottamusta digitaaliseen yhteiskuntaan. Yritykset siirtyvät 
kivijalasta pilveen ja omaksuvat uusia ekosysteemivetoisia 
digialustoja. Etätyöskentely on tullut jäädäkseen, ja XaaS- 
pilvipalveluihin perustuva talous on kasvussa. Yhtiöiden 
liiketoiminta on älykästä ja datavetoista – ja entistä haavoittu-
vampaa. Tässä vaiheessa WithSecure astuu kuvaan.
Vuonna 2022 arvioimme vastuullisuuteen liittyviä toiminta-
tapojamme uudelleen. Pohdimme, millainen rooli kyber-
turvallisuusohjelmistoja ja -palveluja tarjoavalla yrityksellä 
on maapallon, ihmisten ja yhteiskunnan suojelemisessa. 
Haastattelimme yhtiömme asiakkaita, sijoittajia ja johtajia 
ymmärtääksemme, miten WithSecure voi ja miten sen tulisi 
edistää muutosta. Toteutimme myös kyselyn antaaksemme 
työntekijöillemme mahdollisuuden kertoa, mitä vastuul-
lisuus heille merkitsee. Analysoimme kaiken saamamme 
palautteen olennaisuusarviointiin tarkoitetun viitekehyksen 
puitteissa. W/Sustainability-ohjelmamme perustuu näistä 
tärkeistä keskusteluista saatuihin tuloksiin.

Vastuullisuusraportti 2022

Nettovaikutuksen maksimoiminen 
– W/Sustainability-ohjelman aloitus

Huomautus:
WithSecure™ viittaa tässä ja muissa raporteissa WithSecure Oyj:n rekisteröityyn tai rekisteröimät-
tömään brändinimeen ja tuotemerkkiin. WithSecure viittaa WithSecure Oyj -emoyhtiöön tai sen 
tytäryrityksiin tai koko WithSecure-konserniin.

W/Sustainability-ohjelman aloitus
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Visio Kenenkään ei pitäisi kärsiä vakavia haittoja kyberhyökkäysten seurauksena

Asiakaslupaus Tarjoamme tulospohjaista tietoturvaa

Pyrkimys

Toiminta-alueet 
ja menestyksen 
avaimet

Perusta

WithSecure strategia 2023–25

Parhaat pilvisukupolven tietoturvatoiminnot

Yhtenäinen toimintamalli

Arvot ja vastuullisuus

Hyvistä kumppanuuksista ja tieto-
turvayhteistyöstä muodostuva brändi

Skaalautuva go-to-market-strategia – 
lisä- ja ristiinmyynti

Yhtenäinen  
kyberturvallisuusportfolio

WithSecure™:n ainutlaatuinen 
kulttuuri ja henkilöstö

 Maantieteellisten tukikohtien 
rakentaminen

Erottautuminen tutkimuksen ja 
innovaation avulla

Luottamus – kaiken perusta
WithSecuren päämäärä on rakentaa ja ylläpitää luottamusta digitaaliseen 
yhteiskuntaan. Luottamus perustuu yhtiömme arvoihin – rehellisyys, 
laadukkuus, kokeilunhalu ja välittäminen. 

Rehellisyys – ”Teemme oikeita asioita oikeista syistä”
Rehellisyys on ratkaisevan tärkeää luottamuksen rakentamisessa. Meille 
rehellisyys tarkoittaa sitä, että teemme oikeita asioita oikeista syistä. Otamme 
huomioon, miten työ, jolla rakennamme ja ylläpidämme luottamusta digitaa-
liseen yhteiskuntaan, vaikuttaa ympäröivään maailmaan, emmekä ajattele 
vain sen rahallista tulosta. Tämä tarkoittaa, että pyrimme parhaamme mukaan 
toimimaan asiakkaidemme, kollegoidemme ja kumppaneidemme etujen 
mukaisesti ja että voimme luottaa toistemme tukeen, kun teemme vaikeita 
mutta oikeita päätöksiä ja pidämme sitoumuksistamme kiinni loppuun saakka. 
Kommunikoimme keskenämme avoimesti ja läpinäkyvästi. 

Laadukkuus – ”Suhtaudumme laatuun ja vaikuttavuuteen intohimoisesti”
Olemme kollegoidemme ja asiakkaidemme luotettavia kumppaneita, ja tätä 
tukee myös sitoumuksemme tehdä korkealaatuista työtä (yhdessä). Meille 
on tärkeää haastaa itseämme ja toisiamme, jotta työllämme voi olla merkityk-
sellistä vaikutusta. Meidän mielestämme laatu syntyy yhteistyöstä, hyvistä 
kumppanuuksista, jatkuvasta kehittämisestä ja asiakaskeskeisyydestä. 
Merkittävin tavoittelemamme vaikutus on rakentaa ja ylläpitää luottamusta 
digitaaliseen yhteiskuntaan.

Kokeilunhalu – ”Tähtäämme kasvuun ja jatkuvaan kehittämiseen”
Kokeilunhalu täydentää sitoumustamme laadukkuuteen: suhtaudumme 
yhtiömme suuntaan ja laatuun määrätietoisesti ja työskentelemme niiden 
parissa joustavasti ja itsenäisesti. Testaamme olettamuksiamme ja pyrimme 
löytämään parhaan tavan edetä tekojen ja kokeilemisen kautta. Meille kokei-
leminen tarkoittaa prosessia, joka tukee pyrkimystämme laadukkuuteen, ja 
ajattelutapaa, jonka avulla voimme suhtautua epäonnistumisiin mahdolli-
suuksina oppia ja kasvaa. Haluamme kokeilla ja oppia uutta, emmekä jumittua 
analysoimaan asioita epäonnistumisen pelossa. Emme pyri löytämään valmiita 
vastauksia kaikkeen, vaan haluamme luoda uteliaisuuteen kannustavan 
kulttuurin. 

Välittäminen –”Olemme kaikki samassa tiimissä”
Välitämme asiakkaistamme ja kumppaneistamme, koska olemme sitoutuneet 
pitämään huolta heidän tietoturvastaan. Välitämme siitä, miten sanamme ja 
tekomme vaikuttavat kollegoihimme, kumppaneihimme ja koko yhteiskuntaan. 
Välittäminen on myös keskeinen osa yhtiössämme vallitsevaa yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. Oletamme, että kollegoillamme on hyvät tarkoitusperät, ja 
olemme kaikki samassa tiimissä. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme; 
välitämme toistemme hyvinvoinnista ja meille on tärkeää, että kollegamme 
tuntevat olevansa osa ryhmää, arvostettuja ja vapaita olemaan omia itsejään. 
Tuemme työtovereitamme vaikeissa tilanteissa ja autamme toisiamme menes-
tymään. Tämä yhteys ja yhteenkuuluvuuden tunne tekee yhtiöstämme ainutlaa-
tuisen ja yhdistää meidät vahvasti yhdeksi tiimiksi. 

WithSecuren arvot ja vastuullisuus ovat uudistetun strategiamme perusta tulevina vuosina. 
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Näemme vastuullisuuden näin:

MITÄ TEEMME
Rakennamme ja ylläpidämme luottamusta digitaaliseen 
yhteiskuntaan

MITEN TEEMME SEN
W/Sustainability 

Turvallisempi 
ja vihreämpi 
digitaalinen 
maailma

Nettovaikutuksen maksimointi

Aidosti 
oikeuden-
mukainen 
työpaikka

Vastuullinen 
liiketoiminta

W/Sustainability-ohjelmaa taustoittava olennaisuusarviointi
Aloitimme vastuullisuuteen liittyvän olennaisuusarvioinnin keskustelemalla 
lukuisten sidosryhmien kanssa. Näissä keskusteluissa yhtiömme johto, halli-
tuksen jäsenet, asiakkaat ja sijoittajat kertoivat, mitkä ovat heidän mielestään 
WithSecuren kannalta olennaisia vastuullisuusaiheita. Myös työntekijöille 
annettiin mahdollisuus kertoa mielipiteensä vastaamalla kyselyyn. Noin 17 % 
työntekijöistämme vastasi kyselyyn ja antoi arvokasta palautetta tärkeimpiin 
aiheisiin liittyen. 

Tulosten läpikäymisessä hyödynnettiin olennaisuusmatriisia, jonka avulla 
arvioitiin kunkin aihealueen vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteis-
kuntaan. Arvioinnin toisena näkökulmana tarkasteltiin kunkin aihealueen 
vaikutusta sidosryhmien näkemykseen yhtiömme päätöksenteosta. Uusi 
W/Sustainability-vastuullisuusohjelmamme pohjautuu aiheisiin, joilla oli suuri 
merkitys molempien arviointinäkökulmien perusteella. 

Tehtävämme on suojella digitaalista yhteiskuntaa ja 
ehkäistä kyberrikollisuuden aiheuttamia vahinkoja ja 
menetyksiä. Se on merkittävin tapa, jolla edistämme 
vastuullisemman maailman rakentamista. Tämän tehtävän 
kautta luomme merkittävän positiivisen vaikutuksen 
yhteiskuntaan.

Emme kuitenkaan halua jäädä tähän. Haluamme myös 
varmistaa, että kaikki toiminta toteutetaan ympäristön, 
henkilöstön ja ympäröivän yhteiskunnan kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Jaamme osaamistamme 
ja tuemme sellaisia tahoja, jotka eivät voi aina puolustaa 
itseään. Ohjelmistoja ja palveluja tarjoavan yhtiön hiilijalan-
jälki ei ole suuri, mutta haluamme tehdä oman osuutemme 
toimintojemme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten 
minimoimiseksi. WithSecure työllistää erittäin ammatti-
taitoisia asiantuntijoita maailmanlaajuisesti ja haluaa tukea 
heidän hyvinvointiaan ja kasvumahdollisuuksiaan. Yhtiön 
sisäisten toimintojen tulee aina olla kaikkein korkeimpien 
eettisten standardien mukaisia. 

Keskeisin W/Sustainability-vastuullisuusohjelman 
ohjaava periaate on nettovaikutuksen maksimoiminen niin 
ympäristön, ihmisten kuin yhteiskunnankin osalta. Vastuul-
lisuusohjelman tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuus 
on sisäänrakennettu yhtiön kaikkeen päätöksentekoon. 
Toisena tavoitteena on taata yhtiön vastuullisuustoimien 
täysi läpinäkyvyys yhtiön raportointia seuraaville. 
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W/Sustainability-ohjelman teemat ja aihealueet
W/Sustainability-ohjelma perustuu kolmeen teemaan:

Turvallisempi ja vihreämpi digitaalinen maailma
Pidämme asiakkaamme turvassa. Tavoitteenamme on minimoida 
tuotteidemme kuluttaman energian määrä työmme tuloksista ja laadusta 
tinkimättä. Olemme aktiivinen globaali toimija ja tarjoamme osaamistamme 
kaikille sitä tarvitseville. Asiakkaidemme tiedot ovat aina turvassa meidän 
käsissämme.

Aidosti oikeudenmukainen työpaikka
Monimuotoinen henkilöstömme tarttuu mielellään uusiin ja vaikeisiin kyber-
turvallisuushaasteisiin ja tarjoaa apuaan silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Varmis-
tamme, että jokainen työntekijämme voi toimia tehtävässään omana aitona 
itsenään ja nauttia innostavista oppimis- ja kasvumahdollisuuksista. Uskomme, 
että voimme menestyä asettamalla työntekijöidemme hyvinvoinnin etusijalle.

Vastuullinen liiketoiminta
Olemme asettaneet päivittäiselle työllemme korkeimmat mahdolliset standardit. 
Harjoitamme eettistä liiketoimintaa, valitsemme kumppanimme vastuullisesti ja 
pyrimme minimoimaan hiilijalanjälkemme aina kun mahdollista.

Jokainen näistä kolmesta teemasta jakautuu aihealueisiin, jotka on kuvattu 
tarkemmin tässä raportissa. Olemme yhdistäneet kunkin teeman relevant-
teihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kuvaamme tässä raportissa 
kuhunkin teemaan liittyvät tärkeimmät mittarit ja tavoitteet teeman laajuuden 
ja vaikutusten ymmärtämiseksi. Raportointimme tavoitteena on noudattaa 
EU:n yritysvastuuraportointia koskevaa direktiiviä ja siihen liittyviä sovellettavia 
standardeja täysimääräisesti niiden tullessa voimaan. 

Upright Project -niminen ulkopuolinen yritys on määrittänyt WithSecuren toimin-
tojen nettovaikutuksen käyttämällä nettovaikutuksen laskemiseen kehitettyä 
mallia. Malli hyödyntää koneoppimiseen perustuvaa teknologiaa, joka prosessoi 
tieteellisissä artikkeleissa julkaistuja tietoja ja määrittää yrityksen nettovaiku-
tusta kuvaavan Net Impact Ratio -tunnusluvun, joka on vertailukelpoinen eri 

yritysten kesken. Arvioinnin tulokset tukevat pyrkimystämme maksimoida 
yhtiömme nettovaikutus, ja ne on esitetty jäljempänä omassa osiossaan.

Laskimme ensimmäistä kertaa WithSecuren toimintojen hiilijalanjäljen, jotta 
voimme laatia suunnitelman nollapäästöjen saavuttamiseksi. Tähän liittyvät 
tulokset on esitetty jäljempänä omassa osiossaan. 

Lisäksi analysoimme toimintojemme vaikutukset Euroopan unionin takso-
nomia-asetuksen (2020/852) mukaisesti. Analyysin tulokset on esitetty 
jäljempänä omassa osiossaan.

W/Sustainability-ohjelman hallinnointirakenne ja siihen liittyvät toiminnot on 
kuvattu tämän raportin lopussa.
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Turvallisempi ja vihreämpi maailma 

Pidämme asiakkaamme turvassa. Tavoitteenamme on minimoida tuottei-
demme kuluttaman energian määrä työmme tuloksista ja laadusta tinkimättä. 
Olemme aktiivinen globaali toimija ja tarjoamme osaamistamme kaikille sitä 
tarvitseville. Asiakkaidemme tiedot ovat aina turvassa meidän käsissämme.

Turvallisempi ja vihreämpi maailma
Aihealue Miltä hyvä näyttää Tavoite

Kestävän 
kehityksen 
tavoitteet

Tietoturvaratkaisuja yhdessä Kukaan asiakkaistamme 
ei ole kärsinyt vakavista 
tappioista kyberhyökkäyksen 
vuoksi

Mitattava tavoite asetetaan 
2023

W/You – tukea yhteiskunnalle Olemme aktiivinen 
globaali toimija, jaamme 
kyberosaamista niille, 
jotka sitä tarvitsevat ja 
osallistumme paikallisiin 
yhteisöihin

1000 vapaaehtoista työtuntia 
kumppaniyhteisöjemme 
kanssa

Tuotteiden elinkaari – 
vähemmän on riittävästi

Alennamme aktiivisesti 
tuotteidemme hiilijalanjälkeä 

– niin pilvessä kuin 
asiakkaidemme laitteissa

Mitattava tavoite asetetaan 
2023

Turvallinen tietoturvayhtiö Olemme turvalliseksi 
suunniteltu organisaatio

Ei yhtään merkittävää 
kyberhyökkäystä yhtiötämme 
kohtaan
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Turvallisempi ja vihreämpi digitaalinen maailma

Tietoturvaratkaisuja yhdessä 

Näemme tulevaisuuden, jossa kukaan ei kärsi tai joudu 
lopettamaan liiketoimintaansa kyberhyökkäysten tai -rikosten 
seurauksena. Jotta tekomme vastaisivat sanojamme, 
julkistamme keskeisimmät mittarit, jotka kuvaavat miten 
hyvin olemme onnistuneet suojaamaan asiakkaitamme ja 
loppukäyttäjiä vakavilta kyberhyökkäyksiltä. 

Digitaalisuus ei ole enää kilpailuetu, vaan ainoastaan pakollisen pääsylipun 
hinta. Automatisointi ja autonominen teknologia syrjäyttävät manuaalisen 
työn kaikkialla, missä se on mahdollista. Algoritmit tekevät tulevaisuudessa 
enemmän rutiinipäätöksiä kuin ihmiset. Yritykset siirtyvät kivijalasta pilveen, ja 
omaksuvat uusia ekosysteemivetoisia digialustoja. Etätyöskentely on tullut 
jäädäkseen, ja XaaS-pilvipalveluihin perustuva talous on kasvussa.

Digitaalisen varustelun seurauksena on syntynyt monimutkaisten, huonosti 
organisoitujen ja epäluotettavien järjestelmien sokkelo. Vuonna 2022 kyber-
turvallisuuteen käytettiin yli 175 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja tietoturva-asi-
antuntijat olivat kiireisempiä kuin koskaan aiemmin. Yrityksillä ei siltikään ole 
läheskään tarpeeksi aikaa, osaamista ja varoja tietoturvan varmistamiseksi. On 
aika uudistaa lähestymistapaamme.

WithSecuren tietoturvayhteistyön perustana on ensikäden tietomme siitä, ettei 
yksikään ihminen tai asia pysty ratkaisemaan kaikkia kyberturvallisuuson-
gelmia yksin. Sen sijaan me kaikki yhdessä voimme kehittää ratkaisuja. Tämä 
sitoumus kannustaa meitä rakentamaan tulevaisuutta, jossa kenenkään ei 
tarvitse kärsiä vakavia haittoja kyberhyökkäysten seurauksena. Käytännössä 
tietoturvayhteistyön lähtökohtana on halu luoda kumppanuuksia ja laajentaa 
omaa tietämystä sekä omia resursseja ja kyvykkyyksiä teknologiajohtajien, 
palvelukumppaneiden ja koko tietoturvayhteisön välisen yhteistyön avulla. 

Tietoturvayhteistyö (co-security) kuvaa työskentelytapaamme, kun taas 
tuottamamme arvo syntyy keskittymällä tietoturvaratkaisujen tarjoamiseen. 
Tulospohjainen tietoturva hylkii perinteistä ajattelumallia, jossa kyberturvallisuus 
perustuu asioiden kieltämiseen. Siinä negatiivisuus ja pelko korvataan tuoreella 
ajattelulla, jossa kyberturvallisuus nähdään etuna, ei rasitteena. Teemme 
yhteistyötä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa tarjotaksemme tietoturva-
ratkaisuja, jotka on yhdistetty liiketoimintatavoitteisiin ja tuottavat mitattavissa 
olevia ja kyber resilienssiä parantavia tuloksia. Lisäksi haluamme tuoda 

Johdonmukaisesti korkea kumppaneiden tyytyväisyysaste: 
Nettosuositteluindeksi (Net Promoter Score) 
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(2021: 72)

Partnerit ovat yksimielisiä siitä, että WithSecure on 
sitoutunut rakentamaan pitkäkestoisia kumppanuuksia: 

4,5/5 
pistettä (2021: n .a .)

84 % 
asiakkaistamme kertoi, että he eivät ole kärsineet vakavia 
tappioita kyberhyökkäyksen seurauksena ollessaan 
yhtiömme asiakkaana (2021: n .a .)

tietoturvaratkaisut koko tietoturvayhteisön saataville tarjoamalla osaamista, 
tutkimustietoa ja innovaatioita, joiden avulla voidaan ratkaista nykypäivän 
verkottuneen maailman haasteita. 

Hyvä kumppanuus on kaiken toimintamme ytimessä. Tästä syystä tuotta-
maamme arvoa kuvaa parhaiten se, miten ihmiset kuvailevat yhteistyötä 
yhtiömme kanssa. Yhtiömme kukoistaa, kun tietoturvayhteistyömme tuottaa 
konkreettisia tuloksia. 
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Rakentaakseen entistä turvallisempaa ja innostavampaa tulevaisuutta 
WithSecure julkisti uuden tietoturvayhteistyöohjelman vuonna 2022. 
Tiedämme, että kumppanuuksilla on ratkaisevan tärkeä rooli, kun tartumme 
yritysten ja yhteiskunnan kohtaamiin kyberturvallisuushaasteisiin yhdessä. 
Siksi olemmekin ryhtyneet yhteistyöhön muutaman erittäin inspiroivan henkilön 
kanssa tehdäksemme yhdessä tulevaisuudesta entistä paremman.

WithSecure™ Co-Security Community -yhteisön tarkoituksena on havainnollistaa, miten yhteistyö 
auttaa löytämään uusia näkökulmia, jakamaan mahtavia ideoita, poistamaan innovointia hankaloit-
tavia esteitä ja tuottamaan myönteisiä muutoksia vuoropuhelun avulla . WithSecure™ Co-Creator 

-vaikuttajiin kuuluu urheilijoita, taiteilijoita, aktivisteja, yrittäjiä, mielipidevaikuttajia ja innovoijia . He 
ovat tunnettuja siitä, että he nostavat koko toimialansa uudelle tasolle inspiroivien tulostensa avulla . 

Vuonna 2022 teimme yhteistyötä muun muassa seuraavien henkilöiden kanssa:

• Matilda Castrén on Suomen kaikkien aikojen menestynein naispuolinen ammattigolfaaja ja 
nouseva tähti maailman suurimmalla golfkiertueella LPGA Tourilla . Matildan periksiantamaton 
unelma, herkeämätön määrätietoisuus ja rakkaus lajia kohtaan ovat mahdollistaneet hänen 
ennennäkemättömät saavutuksensa . Hänen menestyksensä on todiste hänen uskostaan 
itseensä ja siitä, että luottamukseen perustuva tiimityö ja pitkäaikainen yhteistyö ovat korvaamat-
toman arvokkaita .

• Yuko Misonoi on innovatiivinen perinteisiä japanilaisia wagashi-makeisia valmistava kondiittori, 
joka luo uudenlaisia herkkuja perinteisin menetelmin . Yukon asiakkaat palaavat usein hänen 
myymäläänsä, koska he haluavat nauttia makeisista, joita ei ole saatavilla muualla . Tästä syntyy 
Yukon ja asiakkaiden yhteinen päämäärä, joka rohkaisee Yukoa ja hänen tiimiään tekemään 
wagashi-makeisia täydestä sydämestään .

• Santi Fox on maailmanlaajuisesti arvostettu suomalais-amerikkalainen luova yrittäjä, joka tuottaa 
sisältöä taiteilijoille, urheilijoille, brändeille, mediayhtiöille ja mainostoimistoille . Hänen missi-
onaan on innostaa, opettaa ja opastaa seuraavan sukupolven luovia haaveilijoita luomaan uutta ja 
aiemmasta poikkeavaa sisältöä . 

• Performanssitaiteilija Marcus John Henry Brown luo performanssitaidetta, mentoroi nuoria 
luovan sisällön tuottajia ja kehittää innostavia virtuaalisia tapahtumakokemuksia . Hän on luonut 
sarjan kriitikoiden ylistämiä performansseja, joissa hän tutkii teknologian, kulttuurin ja elinkeino-
elämän vaikutusta ja suhdetta yhteiskuntaan .

Kesäkuussa Helsingissä järjestettiin vuotuinen co-security unconference 
-tapahtuma, jossa kehitimme SPHERE22 Co-security Manifeston yhdessä 
osallistujien kanssa. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana osallistujia pyydettiin 
kertomaan mielipiteensä ja antamaan palautetta tietoturvayhteistyöstä. 
Tämän tuloksena laadittu manifesti on saatavilla englanniksi osoitteessa 
https://thesphere.org/manifesto.
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W/You – tukea yhteiskunnalle

Jokainen WithSecuren työntekijä edistää osaltaan yhtiön 
sitoumusta rakentaa ja ylläpitää luottamusta digitaaliseen 
yhteiskuntaan. WithSecure on jo yli 30 vuoden ajan sitou-
tunut auttamaan eri puolilla maailmaa toimivia yksityisiä ja 
yritysten perustamia säätiöitä sekä yksityishenkilöitä, jotka 
ovat eturintamassa ratkomassa aikamme haastavimpia 
yhteiskunnallisia ongelmia.Tiedämme, ettei tehtävänämme 
ole suojata vain verkkoja, laitteita tai pilvipalveluita – 
turvaamme kaikkea yhteiskunnallista toimintaa yhdessä. 
Meistä on hienoa työskennellä sellaisten tahojen kanssa, 
jotka jakavat tämän sitoumuksen, ja haluamme tarjota 
kumppaneillemme tarvittavat resurssit haavoittuvien väestö-
ryhmien datan ja digitaalisen ympäristön suojaamiseksi.

Vuonna 2022 WithSecure teki yhteistyötä monien eri instituutioiden kanssa 
ja liittyi eri järjestöihin estääkseen haavoittuvia yhteisöjä vastaan tehdyt 
hyökkäykset. Kriittisiä palveluja vastaan eri puolilla maailmaa tehdyistä kyber-
hyökkäyksistä aiheutuvat mahdolliset yhteiskunnalliset vahingot vaarantavat 
monien ihmisten elämän. Tutkimalla vahvistettuja ja epäiltyjä hyökkäyksiä 
apua tarvitsevien puolesta täytämme velvollisuutemme vastuullisina 
kyberturvallisuusasiantuntijoina.

Kumppanuudet
Vastatakseen suojattomiin yhteisöihin kohdistuneisiin hyökkäyksiin WithSecure 
aloitti yhteistyön sveitsiläisen CyberPeace Instituten kanssa. Se on riippumaton 
kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on varmistaa kyberavaruudessa toimivien 
ihmisten oikeus tietoturvaan, arvokkuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Se 
toteuttaa kyberturvatutkimuksia, jotka suojaavat yleishyödyllisiä yhteisöjä 
tietoturvauhkilta.

WithSecure pyrkii yhdessä CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation -järjestön 
kanssa lisäämään tietoisuutta siitä, miten tärkeä rooli teknologialla on rauhan 
rakentamisessa ja tietoturvan tarjoamisessa. Digitaalisten teknologioiden 
merkitys rauhan palauttamisessa ja ylläpitämisessä kasvaa jatkuvasti. Digitaa-
liset työkalut voivat siten tukea kestävän rauhan rakentamisessa tarvittavien 

prosessien luomista. Koska kansalaisjärjestöt, säätiöt ja yleishyödylliset yhdis-
tykset jakavat yritysten kanssa samat kyberturvallisuuteen liittyvät huolenaiheet, 
WithSecure on myös järjestänyt työpajoja, joiden tavoitteena on ollut kehittää 
CMI:n kyberturvallisuuskäytäntöjä ja tietohallintoa. Tämä työ kattoi kaikki 
tärkeimmät osa-alueet, jotka muodostavat tehokkaan kyberturvallisuuden 
hallinnan, mukaan lukien kyberriskien hallinta, toimittajien hallinta ja tekniset 
kyvykkyydet. Työtä jatketaan syvällisemmin vuonna 2023. 

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022, WithSecure osallistui 
avustustoimiin

• Tukemalla työntekijöitämme, erityisesti heitä, joita kriisi kosketti suoraan

• Tarjoamalla F-Secure Freedome VPN:n täysversion ilmaiseksi Ukrainassa

• Lahjoittamalla 100 000 € maasta pakenevien perheiden ja lapsien autta-
miseen Unicefin, SOS Lapsikylän ja Polish Humanitarian Aid -järjestöjen 
kautta

• Lähettämällä käytöstä poistettuja ja tyhjennettyjä kannettavia tietokoneita 
työ- ja opiskelukäyttöön Puolaan saapuville pakolaisille

• Tukemalla eurooppalaisten työntekijöidemme omia hyväntekeväisyys-
aktiviteetteja joustavilla vapailla

• Mainostamalla avoimia työpaikkojamme Suomessa ja Puolassa sekä niihin 
liittyvää uudellensijoittamisapua Ukrainasta pakeneville

75

WithSecure vuosikertomus 2022

https://cyberpeaceinstitute.org/


WithSecuren ja Cloud Security Alliance -järjestön kumppanuuden tavoitteena 
on auttaa määrittämään parhaita käytäntöjä, joilla voidaan varmistaa turvallinen 
pilvipalveluympäristö, ja kasvattaa niiden tunnettuutta. Cloud Security Alliancen 
kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta voimme tehdä yhteistyötä muiden tieto-
turvaan keskittyvien pilvipalveluntarjoajien kanssa, jotta pystymme yhdessä 
parantamaan SaaS-, IaaS- ja PaaS-palveluvalikoimien turvallisuutta. Se tarjoaa 
myös mahdollisuuden yhteiselle tutkimustyölle, minkä ansiosta voimme entistä 
paremmin valistaa käyttäjiä pilvipalvelujen keskeisistä eduista ja haasteista.

Kun digitaalisen yhteiskunnan kannalta välttämättömät hyväntekeväisyys-
järjestöt, sairaalat ja muut instituutiot kohtaavat työtään vaarantavia kyberuhkia, 
yhtiömme Mission Invisible -tiimi on valmiina auttamaan. Asiantuntijamme 
tarjoavat näkymätöntä auttavaa kättään silloin, kun sitä eniten tarvitaan. 
Pyrimme tekemään osamme tukeaksemme niitä organisaatioita, jotka auttavat 
meitä kaikkia – oli kyse sitten tietoturvastrategiasta tai tietoturvahyökkäysten 
jälkeisistä vastatoimista.

Jotta voimme lisätä seuraavan sukupolven tietoisuutta kyberturvallisuus-
haasteista, järjestämme lapsille ja heidän vanhemmilleen ja opettajilleen 
suunnattuja koulutusohjelmia auttaaksemme nuoria käyttämään internetiä 
turvallisesti. Lisäksi asiantuntijamme luennoivat yliopistoissa lisätäkseen 
kyberturvallisuuden tunnettuutta houkuttelevana uravaihtoehtona ja johtavat 
yrityksemme sisäisiä kyberturvallisuusakatemioita, joissa koulutetaan uusia 
kyberturvallisuuden huippuasiantuntijoita. 

Tutkimustyö – WithSecure™ Labs
WithSecure on julkaissut yli 150 tietoturvavaroitusta  
WithSecure™ Labs -sivustollaan, jolla vierailee kuukausittain 30 000 käyttäjää. 
Jaamme vuosittain säännöllisesti noin 25 artikkelia ja teknistä raporttia, 
jotka hyödyttävät koko toimialaa ja joita esitellään arvostetuissa tietoturva-
konferensseissa ympäri maailman. Kyberturvallisuusalan kehittämiseksi 
tuomme tietoturva tutkimuksemme pohjalta kehittämämme työkalut julkisesti 
saataville. Monet näistä työkaluista ovat maksutta kaikkien saatavilla GitHubin 
kaltaisilla verkko sivustoilla. Lisäksi monet näistä työkaluista on myöhemmin 
otettu käyttöön koko toimialan laajuisesti. Autamme asiakkaitamme toimimaan 
yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla suojaamalla IT-järjestelmiä, joiden 
avulla heidän työntekijänsä voivat työskennellä joustavammin.

Etusivu | WithSecure™ Labs
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Digitalisaation edetessä ohjelmistojen energiatehokkuudella 
on yhä enemmän merkitystä. ”Vihreän koodaamisen” 
periaatteiden avulla voidaan vähentää sekä pilvikapasiteetin 
että päätelaitteiden energiankulutusta merkittävästi. Energia-
tehokkuuteen tähtäävän työmme puitteissa optimoimme 
tuotteidemme energiankulutusta tinkimättä niiden tarjoa-
masta suojauksesta ja noudattaen hyviä tietojenkäsittely-
käytäntöjä. Lähes kaikki tämä tapahtuu pilviympäristöissä, 
sillä omien tai vuokrattujen datakeskusten osuus on miltei 
olematon (lisätietoja on tämän raportin Hiilijalanjälki-osiossa). 

Pilvikapasiteetin optimointi
Datan käsitteleminen julkisessa pilvessä kuluttaa energiaa ja aiheuttaa 
kasvihuonekaasupäästöjä. Pilvipalveluntarjoajat pyrkivät tekemään 
datakeskuksistaan hiilettömiä, mutta merkittävänä julkisten pilvipalvelujen 
käyttäjänä meidän tavoitteenamme on hyödyntää pilvikapasiteettia entistä 
vastuullisemmin. 

Kyberturvallisuustuotteet vaativat lähtökohtaisesti valtavasti laskentatehoa. 
Kerättävien, käsiteltävien, täydennettävien ja analysoitavien tietoaineistojen 
koko kasvaa entisestään digitalisaation kehittyessä. Samalla kyberhyökkäykset 
muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi. WithSecure on tehnyt merkittäviä 
toimia ja investointeja optimoidakseen pilvikapasiteetin käyttöä ja pienen-
tääkseen pilvikapasiteetin hankkimisesta aiheutuvia kuluja vuonna 2022. 
Tämän ansiosta onnistuimme vähentämään pilvikapasiteetin käyttöä ja siihen 
liittyviä hiilidioksidipäästöjä merkittävästi vuonna 2022. 

Havaitsimme, että tapahtumien lukumäärä ja taustajärjestelmien tehokkuus 
kasvattavat pilvikapasiteetin käyttöä työssämme eniten. Tapahtumien 
lukumäärää vähennettiin muun muassa suodattamalla tapahtumia automaatti-
sesti niiden toistuvuuden mukaan, asettamalla rajoituksia ja poistamalla turhia 
kopioita. Paransimme myös manuaalista suodattamista, mikä vähensi tapah-
tumien määrää ennen raskasta tietojenkäsittelyä. Taustajärjestelmien tehok-
kuuden parantamiseksi arvioimme tietojen säilyttämisaikoja sekä reserved 

Turvallisempi ja vihreämpi digitaalinen maailma

Tuotteiden elinkaari – vähemmän on riittävästi

instance -tilausten käyttöä huolellisesti uudelleen. Optimointia kehitettiin myös 
arkkitehtuuriin tehdyillä parannuksilla esimerkiksi minimoimalla kalliiden verkko-
liikenne- ja tallennusluokkien käyttö. Näillä toimenpiteillä saavutettiin säästöjä 
sekä energian kulutuksessa että hinnassa.

Saatavuusalueiden käytön optimointi
Seuraamme aktiivisesti pilvipalveluntarjoajien pyrkimyksiä siirtyä käyttämään 
uusiutuvia energianlähteitä datakeskuksissaan. Tällä hetkellä suurin osa datas-
tamme prosessoidaan Euroopassa tai Yhdysvalloissa sijaitsevissa datakeskuk-
sissa. Näillä alueilla uusiutuvien energianlähteiden käyttö on jo hyvin edistyksel-
listä. Mikäli tietojenkäsittelyä ei voida siirtää aiempaa energiatehokkaampaan 
toimipisteeseen (esimerkiksi tietojen hallinnollista sijoittelua koskevista syistä), 
WithSecure odottaa toimittajiensa edistyvän uusiutuvan energian hyödyntämi-
sessä toiminnoissaan.

Vihreämpien ohjelmistojen julkaiseminen
Oman energiankulutuksemme vähentämisen ohella haluamme myös 
optimoida loppukäyttäjiemme energiatehokkuutta. Vuonna 2022 WithSecure 

98 % 
datasta prosessoitiin 
pilviympäristöissä

Vuonna 2022 pilvipalvelujen 
hiilijalanjälki pieneni 

35 % 
vuoteen 2021 verrattuna
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Turvallinen tietoturvayhtiö

Vuosien varrella olemme jatkuvasti pyrkineet kehittämään yhtiömme sisäistä 
kyberturvallisuutta samalla, kun olemme auttaneet asiakkaitamme paran-
tamaan omaa kyberturvallisuuttaan tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen 
avulla. Ulkoisena todisteena WithSecuren omasta kyberturvallisuudesta yhtiö 
saavutti ISO 27001 -sertifioinnin ja ISAE 3000 -standardin vuonna 2022.

Olemme jo kahdeksan vuoden ajan sitoutuneet korjaamaan tietoturvatut-
kijoiden tuotteistamme löytämät haavoittuvuudet. Vuosina 2015–2022 
tuotteistamme löytyneiden 247 haavoittuvuuden löytäneille tutkijoille maksettiin 
palkkioina yhteensä noin 200 000 euroa. Löydetyistä virheitä maksettujen 
palkkioiden tarkoituksena on rohkaista tietoturvatutkijoita raportoimaan 
virheistä meille, jotta voimme korjata ne ennen kuin hyökkääjät huomaavat ne ja 
hyödyntävät niitä. 

Organisaatiomme kollektiivisen muistin ja olemassa olevan dokumentaation 
mukaan WithSecureen (aiemmin F-Secure) ei ole koskaan kohdistunut kyber-
turvallisuushyökkäystä, jolla olisi ollut merkittävää vaikutusta organisaation 
toimintoihin. Organisaation suojauksen parantamiseksi WithSecurella on ollut 
kybervakuutus vuodesta 2019 lähtien.

Organisaation kyberriskitietoisuus ulottuu myös yhtiön hallituksen riskien 
hallintamenetelmiin. Yhtiön tietoturvajohtaja esittelee kyberturvallisuusriskejä 
koskevan päivityksen hallituksen tarkastusvaliokunnalle tai koko hallitukselle 
3–4 kertaa vuodessa.

Edellä mainituista saavutuksista huolimatta meillä ei ole varaa levätä laake-
reillamme. Yksikään organisaatio ei voi koskaan olla täysin digitaalisesti 
turvattu. Hyökkääjät pyrkivät jatkuvasti löytämään keinoja päästä käsiksi 
organisaatioiden omaisuuteen, jota ne pitävät arvokkaana. Kyberturvallisuus 
vaatii jatkuvaa kehittymistä. Yksi kestävimmistä tavoista ylläpitää kyberturval-
lisuutta on rakentaa organisaatio, joka on suunniteltu turvalliseksi. Tällaisessa 
organisaatiossa kyberturvallisuus on sisäänrakennettu kaikkiin prosesseihin, 
järjestelmiin ja toimintatapoihin luoden turvallisen perustan organisaation 
eri prosesseille. Tavoitteenamme on olla sisäänrakennetusti tietoturvallinen 
organisaatio ja havainnollistaa, miten muut voivat kyetä samaan.

Organisaatiossa, jossa tietoturva on sisäänrakennettu ominaisuus, tietoturva-
johtaja tarvitsee vahvaa tukea yhtiön johdolta. Koska tietoturva on osa organi-
saation rakennetta, tietoturvajohtajan täytyy olla mukana päätöksenteossa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on haastavaa, jos organisaation 
tietoturvajohtaja ja toimitusjohtaja eivät työskentele läheisessä työsuhteessa. 

kehitti järjestelyn, jolla voidaan mitata päätelaitteiden energiankulutusta 
standardoidussa ympäristössä, jotta uusia ja vanhoja ohjelmistoversioita 
voidaan verrata toisiinsa. Alamme mitata eri julkaisuversioiden kulutusta 
säännöllisesti ja verrata sitä vuoden 2022 tuloksiin. Vaikutuspiiriimme kuuluu 
noin 6 miljoonaa päätelaitetta, joten odotamme näkevämme merkittäviä 
mittakaavavaikutuksia. Ohjelmoijillemme opetetaan myös ”vihreän koodaa-
misen” periaatteet, jotta voidaan yhteisesti kerryttää tuotteita koskevaa tietoa ja 
tehdä niihin liittyviä parannuksia. Tavoitteenamme on kehittää päätelaitteiden 
energiankulutusta kuvaavia mittareita vuonna 2023. 

Lisäksi on ratkaisevan tärkeää, että kaikki ohjelmistoagentit ja käyttöön otetut 
ohjelmistot päivitetään automaattisesti (päivityskanavien kautta). Siten 
WithSecuren asiakkaiden ei tarvitse käyttää laitteita, joissa on käytössä vanhoja 
ohjelmistoversioita. Energiasäästöjä syntyy, kun vanhoja ohjelmistoversioita 
tukevia taustajärjestelmiä ei tarvitse ylläpitää ja kun suojattuihin laitteisiin 
päivitetään ohjelmistoagenttien energiatehokkaampia versioita.

Lisäksi haluamme olla aktiivisesti mukana edistämässä energiatehokkuuteen 
liittyvää standardointia ohjelmistoalalla. Yhtiömme on jo ottanut yhteyttä valtion 
toimielimiin kannustaakseen niitä kehittämään riippumattomia energiatehok-
kuusstandardeja ohjelmisto- ja tietokonealalle.
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Jotta sisäinen kyberturvallisuus otettaisiin organisaatiossamme aiempaa 
vahvemmin huomioon, otimme tietoturvajohtajan osaksi yhtiömme johtoa. 
Vuodesta 2023 lähtien tietoturvajohtaja kuuluu globaaliin johtoryhmäämme. 
Ensimmäisenä toimenpiteenä eri yksiköistä ja toiminnoista valittiin edustajia 
virtuaaliseen tiimiin, jossa he tekevät yhteistyötä suoraan tietoturvajohtajan 
kanssa tunnistaakseen ja kehittääkseen kyberhygieniaan liittyviä käytäntöjä 
omilla vastuualueillaan. 

Tietosuoja on olennainen osa tietoturvaa 
Tietosuoja on tärkeässä asemassa tietoturvaan liittyvissä toimissamme. 
Varmistamme, että asiakkaidemme henkilötiedot on suojattu ja ne ovat 
turvassa. Samalla hyödynnämme suojausratkaisujamme mahdollisimman 
hyvin ja tarjoamme huippuluokan kyberturvallisuutta. Asiakkaidensa tietoturvan 
ja tietosuojan varmistamiseksi WithSecure suojaa ratkaisuissaan käytettävät 
henkilötiedot tiukkojen tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Arvioimme tietosuoja-
prosessejamme jatkuvasti varmistaaksemme, että työntekijämme tiedostavat 
tietosuojan merkityksen ja voivat tehdä oikeita päätöksiä siihen liittyvissä 
kysymyksissä.

Me pyrimme suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä, emme myymään sitä. 
Kaikki WithSecuren ratkaisut tuotetaan aina valtioiden ohjauksesta riippumat-
tomasti. Tiedostamme, että oikeudenmukaisten käytäntöjen ja ihmisoikeuksien 
puolustajat ovat epätasapainoisessa asemassa verkkorikollisuuteen ja 
valtio rahoitteisten uhkatekijöiden hyökkäyskapasiteettiin nähden. Tilanteen 
helpottamiseksi WithSecure kieltäytyy asentamasta tuotteisiinsa takaportteja ja 
ilmoittaa haittaohjelmista niiden lähteestä riippumatta.

Tietosuojaperiaatteet
Tiedämme, että asiakkaitamme kiinnostaa, miten WithSecure kerää, käyttää ja 
jakaa heidän henkilötietojaan. Teemme paljon töitä ansaitaksemme ja säilyt-
tääksemme asiakkaidemme luottamuksen. Lähestymistapamme tietosuojaan 
perustuu kaikissa ratkaisuissamme asiakkaiden tietosuojan kunnioittamiseen, 
henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyteen ja tiukkojen tietoturvakäytäntöjen 
noudattamiseen. Kerromme asiakkaille tietosuojaan liittyvistä periaatteis-
tamme, käytännöistämme ja tietojenkäsittelystä tietosuojakäytännöissämme. 
Yhtiömme säännöllisesti päivitettävä konserninlaajuinen tietosuojastrategia 
ja henkilötietoja koskevat käytännöt vahvistavat ja kehittävät lähestymis-
tapaamme tietosuojaan. Kaikki WithSecuren uudet työntekijät osallistuvat 
pakollisiin tietosuoja- ja kyberturvallisuuskoulutuksiin.

WithSecuren tietosuojakäytännöt Tietosuoja | WithSecure™

ISO 27001 ja ISAE 3000 
-kyberturvallisuussertifioinnit

Kybervakuutus 
voimassa vuodesta 2019

WithSecure  
ei ole koskaan 
joutunut merkittävän kyberhyökkäyksen kohteeksi

Tietosuojaa ja kyberturvallisuutta koskeva valvonta 
WithSecuren johto raportoi tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyvistä 
asioista hallituksen tarkastusvaliokunnalle, joka puolestaan raportoi niistä 
yhtiön hallitukselle vähintään kerran vuodessa. Tarkastusvaliokunta myös 
arvioi WithSecuren tekemät toimenpiteet tietosuoja- ja kyberturvallisuusriskien 
tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.
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Monimuotoinen henkilöstömme tarttuu mielellään uusiin ja vaikeisiin 
kyberturvallisuushaasteisiin ja tarjoaa apuaan silloin, kun sitä eniten tarvitaan. 
Varmistamme, että jokainen työntekijämme voi toimia tehtävässään omana 
aitona itsenään ja nauttia innostavista oppimis- ja kasvumahdollisuuksista. 
Uskomme, että voimme menestyä asettamalla työntekijöidemme hyvin-
voinnin etusijalle.

Aidosti oikeudenmukainen työpaikka
Aihealue Miltä hyvä näyttää Tavoite

Kestävän 
kehityksen 
tavoitteet

WIDE – Päivittäinen 
sitoutuminen henkilöstön 
hyvinvointiin

Työntekijämme 
ovat tyytyväisiä 
työhyvinvointiinsa

Mitattava tavoite asetetaan 
2023

Jokainen työntekijämme 
tuntee voivansa olla oma 
itsensä työssä

Mitattava tavoite asetetaan 
2023

Yhdenvertaisia ja 
innostavia oppimis- ja 
kasvumahdollisuuksia

Oikeat järjestelmät, 
prosessit ja kumppanuudet 
tekevät työpaikan, jossa 
jokainen voi taustastaan 
riippumatta loistaa

> 70 % työntekijöistämme 
kokee, että heillä on hyvät 
mahdollisuudet oppia ja 
kasvaa WithSecurella (samaa 
mieltä tai vahvasti samaa 
mieltä)

Aidosti oikeudenmukainen työpaikka
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Muu tai ei 
tiedossa 0,2 % Yli 50 vuotta 

 11 %

Henkilöstömme, %

Nainen

25 %

Nainen

24 %

Alle 30 vuotta 

22 %

75 %

Mies

76 %

Mies

68 %

30–50 vuotta

Jakauma 
ikäryhmittäin

Henkilöstön 
sukupuolija

kauma

Sukupuoli-
jakauma, 

esihenkilöt

Toiminto
kohtainen 
jakauma

30 %  Tuotteet

25 % Ratkaisut 
Asiakkuudet  24 %

Muut 15 %

CPSF 3 %
Markkinointi 3 %

Aidosti oikeudenmukainen työpaikka

”WIDE” – päivittäinen sitoutuminen henkilöstön hyvinvointiin

Arvomme – rehellisyys, välittäminen, laadukkuus ja kokeilunhalu – ohjaavat 
luottamukseen perustuvaa sitoumustamme.

Tavoitteemme:

1) Asetamme työntekijöidemme hyvinvoinnin etusijalle

2) Luomme luottamukseen perustuvan osallistavan kulttuurin

3) Arvostamme monimuotoisuutta kaikessa toiminnassamme

4) Olemme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia yksilöiden 
tarpeet huomioiden

WIDE-ohjelmamme on vasta alkuvaiheessa, sillä se julkistettiin loppuvuodesta 
2022 osana henkilöstöstrategiaamme. Vuonna 2023 lanseeraamme WIDE 
Forum -hankkeen, jossa työntekijämme voivat osallistua WIDE-ohjelman 
muokkaamiseen. Lisäksi aiomme laajentaa tietämystämme näistä aiheista, 
lisätä tietoisuutta ja kuunnella työntekijöitämme. Tavoitteenamme on myös 
asettaa mitattavissa olevia hyvinvointiin ja monimuotoisuuteen liittyviä tavoit-
teita vuoden 2023 loppuun mennessä. Varmistamme huolellisesti, että ymmär-
rämme tämänhetkisen tilanteemme sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tämän työn 

Tehtävämme on rakentaa ja ylläpitää luottamusta digitaa-
liseen yhteiskuntaan. Jokainen ihminen on jossakin määrin 
osa digitaalista yhteiskuntaa. Siksi yhtiömme menestyminen 
edellyttää, että henkilöstömme on yhtä monimuotoinen kuin 
yhteiskunta, jolle tuotamme palveluja. Tarjoamme tulos-
pohjaista tietoturvaa monimuotoisen henkilöstömme avulla 
sekä varmistamalla, että jokainen työntekijämme voi toimia 
tehtävässään omana aitona itsenään. 

Emme sitoudu henkilöstön hyvinvointiin, osallistamiseen, monimuotoisuuteen 
ja oikeudenmukaisuuteen (WIDE: Wellbeing, Inclusion, Diversity and Equity) 
siksi, että se on ”oikein” tai koska niin vain täytyy tehdä. Sen sijaan tämän 
sitoumuksen ansiosta voimme hyötyä entistä monipuolisemmista näkökulmista, 
kokemuksista ja taidoista. Tämä puolestaan kehittää luovuuttamme ja innovoin-
tikykyämme, parantaa ongelmanratkaisukykyämme ja laajentaa mahdollisuuk-
siamme kokeilla uusia asioita.
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tukemiseksi aiomme myös tehdä yhteistyötä ulkopuolisten asiantuntijoiden 
kanssa.

Seuraamme työntekijöiden hyvinvointia ja WIDE-aiheisiin liittyviä mielipiteitä 
toteuttamalla pulssikyselyn 3–4 kertaa vuodessa. Kyselyssä kartoitetaan 
työntekijöiden tyytyväisyyttä heidän yleiseen työhyvinvointiinsa, ja osallisuuden 
arvioimiseksi heiltä kysytään myös, missä määrin he tuntevat voivansa olla 
omia itsejään työpaikalla. Tuoreimpien kyselytulosten mukaan (joulukuu 
2022) 74 % työntekijöistämme kertoo olevansa tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä 
yleiseen työhyvinvointiinsa. Saman kyselyn mukaan 89 % vastaajista kokee 
voivansa olla oma itsensä työpaikalla (samaa mieltä / vahvasti samaa mieltä).

WIDE-strategia
Yhdessä

Tehtävämme on rakentaa ja ylläpitää luottamusta digitaaliseen yhteiskuntaan

Kyberturvallisuusalan pidetyin työpaikka aidosti osallistavan kulttuurin ansiosta

Esteiden poistaminen

Tunnistamme esteet, jotka heikentävät 
vähemmistöryhmien mahdollisuuksia

Mahdollisuuksien tarjoaminen

Määritämme keinot monimuotoi-
suuden, osallistamisen, hyvinvoinnin 
ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 

lisäämiseksi

Sydämet ja mielet

Lisäämme tietoisuutta ja koulutamme 
työntekijöitä keskinäisen tuen ja 

ymmärryksen parantamiseksi

3 niihin liittyvää 
toimintatapaa

4 strategista 
tukipilaria 

Oikeudenmukaisuus
Varmistamme, että 

jokaisella työntekijällä on 
yhdenvertaiset ja yksilöl-

listen tarpeidensa mukaiset 
mahdollisuudet

Monimuotoisuus

Tavoitteenamme on 
henkilöstö, joka on yhtä 

monimuotoinen kuin palve-
lemamme yhteiskunta

Osallistaminen
Varmistamme, että jokainen 

voi työskennellä omana 
itsenään ja kokea tulevansa 

kuulluksi ja nähdyksi

Hyvinvointi
Varmistamme, että jokainen 

saa tarvitsemaansa tukea 
fyysisestä terveydestä, 

turvallisuudesta ja mielen-
terveydestä huolehtimiseen 

“Pride-kuukausi antaa paljon aihetta kiitollisuuteen . Erityisesti silloin kun asuu 
maassa, joka tunnustaa tasa-arvoisen avioliiton ja työskentelee yrityksessä, 
joka ei salli syrjintää . Naimisiinmenon mahdollisuus ja ne edut ja tuki, joita sain 
perheen perustamisen yhteydessä niin yhteiskunnalta kuin WithSecurelta oli 
jotain, jota en nuorempana edes osannut kuvitella .

Toivon, että jonain päivänä tämä olisi todellisuutta kaikissa maailman maissa 
ja yrityksissä . Siihen asti me pidämme sateenkaarilipun korkealla ja jatkamme 
marssimista tasa-arvon puolesta .”

Christine Bejerasco, CISO
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Lanseerasimme WIDE Forum -hankkeen ja kutsuimme työntekijät osallis-
tumaan tähän hankkeeseen yhdessä. Hankkeen tarkoituksena on luoda 
turvallinen paikka, jossa työntekijät voivat keskustella heille tärkeistä ongelmista, 
aiheista ja ideoista. Tämä auttaa yhtiötä kehittämään monimuotoisuutta ja 
tunnistamaan osa-alueita, joilla yhtiö voi parantaa työntekijöiden hyvinvointia 
entisestään ja auttaa linjaesihenkilöitä osallistamaan kaikkia työntekijöitä. WIDE 
Forumissa voi myös esittää uusia ideoita ja ehdottaa uusia tuotteita ja muita 
liiketoimintahankkeita. WIDE Forum aloittaa toimintansa tammikuussa 2023.

Olemme tunnistaneet yhtiössä tarpeen lisätä yleistä tietoisuutta WIDE-aiheista. 
Jo olemassa olevien koulutushankkeiden, kuten linjaesihenkilöille suunnatun 
mielenterveyskoulutuksen ja kaikille esihenkilöille avoimen Arvoihin perustuva 
johtaminen -koulutusohjelman, lisäksi aiomme panostaa johtajien tukemiseen 
myös muissa aiheissa, kuten osallistava rekrytointi ja arviointi, kulttuuritie-
toisuus, hyvinvointi, etätyöskentely ja suorituksen johtaminen. 

1 295 
työntekijää

18:ssa 
eri maassa

72 
eri kansallisuutta

74 % 
työntekijöistä arvioi työhyvinvointinsa hyväksi tai erittäin 
hyväksi

89 % 
työntekijöistä katsoo voivansa olla oma itsensä töissä 
(samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä)
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WithSecure työllistää noin 1 300 kyberturvallisuuteen liittyvän 
tuotekehityksen, konsultoinnin, myynnin ja markkinoinnin 
sekä muiden osa-alueiden asiantuntijaa ympäri maailman. 
Asiantuntijamme pyrkivät pysymään aina askeleen 
edellä kilpailijoita ja etenkin rikollisia. Yksi strategiamme 
kunnianhimoisimmista tavoitteista on tarjota työntekijöille 
kyberturvallisuusalan pidetyin työpaikka. Alasta on tullut yhä 
monimutkaisempi ja haastavampi, minkä seurauksena on 
syntynyt maailmanlaajuinen osaamisvaje. Tästä syystä alan 
yritysten on löydettävä uusia tapoja osaajien houkuttelemi-
seksi ja sitouttamiseksi. 

Vastuullamme on kouluttaa kyberturvallisuusasiantuntijoiden seuraava 
sukupolvi osana päivittäistä työtämme. 

Työharjoittelijat ja aloittelevat konsultit
WithSecuren palkitun työharjoitteluohjelman tarkoituksena on löytää ja 
kouluttaa seuraavan sukupolven tietoturvakonsultteja. Laadukkuutensa 
ansiosta työharjoitteluohjelma palkittiin Princess Royal Training Award 

-palkinnolla vuonna 2018, minkä jälkeen WithSecure on kehittänyt ohjelmaa 
entisestään sen vahvuuksien pohjalta varmistaakseen, että yhtiön harjoittelijat 
oppivat alalle työllistymiseen vaadittavat taidot.

WithSecuren harjoittelijat suorittavat käytännöllisiä koulutuskursseja muun 
muassa sovellusten ja verkon turvallisuuteen, takaisinmallinnukseen ja salaus-
tekniikkaan liittyen. Kurssit tarjoavat heille tekniset perustaidot, joita läpäisytes-
taajilta edellytetään maailmanlaajuisesti. Suoritettuaan koulutuksen harjoittelijat 
tutkivat haluamaansa aihetta yhdessä WithSecuren arvostettujen tutkijoiden 
kanssa. Aiemmin tutkimuskohteena ovat olleet esimerkiksi pilviturvallisuus, 
Windows-kerneli, koneoppimisen hyödyntäminen tietoturvassa, haittaohjelmien 
ominaisuudet ja tunnistaminen sekä globaalit kyberturvallisuusstrategiat. 

Palkitun työharjoitteluohjelman lisäksi WithSecurella on Consulting Associate 
-koulutusohjelma, jossa työuraansa aloitteleville konsulteille tarjotaan parhaat 
mahdolliset eväät luoda palkitseva ja mielekäs ura kyberturvallisuusalalla. 
Tässä koulutusohjelmassa tarjoamme nuorille osaajille kokoaikatyötä 

osana konsultointitiimejämme, aikaa kehittää taitojaan itsenäisesti sekä 
mentorointitukea. 

Vuonna 2022 pestasimme päämarkkina-alueillamme noin 50 uutta aloittelevaa 
konsulttia, joista kehittyy tulevaisuuden kyberturvallisuusasiantuntijoita. He 
hyötyvät siitä, että voivat työskennellä yhdessä alan johtavien asiantuntijoiden 
kanssa ja käyttää työaikaansa omaan tutkimustyöhön, josta hyötyy koko 
maailmanlaajuinen kyberturvallisuusyhteisö. 

Ammatillinen kehitys
Tavoitteenamme on, että jokainen työntekijämme kokee saavansa 
 WithSecurelta riittävää tukea ammatilliseen kehitykseen. 

Kasvuun tähtäävä ajattelumalli ja kokeilemiseen kannustava kulttuuri ovat 
tärkeimmät teemat, joita haluamme erityisesti kehittää vuonna 2023. Kokei-
lunhalu on yksi arvoistamme, minkä vuoksi kulttuurimme vaaliikin jatkuvaa 
kehittymistä tai taitojen kehittämistä kokeilemisen kautta. Näin voimme tarjota 
entistä parempia ratkaisuja yhteiskunnalle ja asiakkaille ja edistää työntekijöi-
demme hyvinvointia. 

Uskomme, että palaute on kriittisen tärkeä osa henkilöstömme ja liiketoimin-
tamme jatkuvaa kehittämistä. Vuonna 2022 integroimme palautteen antamisen 
entistä vahvemmin ydinprosesseihimme: työntekijöiden kehityskeskusteluihin, 
johtamisen kehittämiseen ja päivittäisiin toimintoihin. Aloitimme koulutuksen, 
jossa linjaesihenkilöitä opastetaan antamaan palautetta, käymään merkityk-
sellisiä kehityskeskusteluja tiimien kanssa ja kertomaan tiimeille yhtiömme 
arvoista, työntekijöiltä odotetuista toimintatavoista ja johtamisen periaatteista. 

Vuoden 2022 loppupuolella julkistimme työntekijöille suunnatun työkalun 
ja kampanjan, jotka rohkaisevat ja opastavat heitä luomaan merkityksellisiä 
henkilökohtaisia kehityssuunnitelmia. Tämän tavoitteena on auttaa työntekijöitä 
tunnistamaan lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämistavoitteita, luomaan tunnis-
tettuihin kehittämistarpeisiin vastaava toimintasuunnitelma ja saavuttamaan 
tavoitteensa sekä tarjota heille strukturoitu malli henkilökohtaista kasvua ja 
urasuunnitelmia koskevia kehityskeskusteluja varten. 

Innostavien oppimis- ja kasvumahdollisuuksien tarjoaminen työntekijöille on 
henkilökohtaisen kehittymisen keskiössä. 

Pyrimme varmistamaan, että kaikki työntekijät voivat hyödyntää erinomaisia 
työssäoppimismahdollisuuksia. Julkaisimme uuden työssäoppimisen oppaan 

Aidosti oikeudenmukainen työpaikka

Yhdenvertaisia ja innostavia oppimis- ja kasvumahdollisuuksia
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vuonna 2022. Tässä oppaassa kerromme tarkemmin, mitä työssäoppiminen 
tarkoittaa käytännössä, ja annamme käytännön työkaluja työssäoppimisen 
parantamiseksi. Lisäksi WithSecurella on yhtiön sisäinen vapaaehtoishanke, 
joka täydentää muita mentorointiohjelmia, vähentää siiloja, tukee työntekijöiden 
henkilökohtaista kasvua ja tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen hauskanpitoon.

Johtajat arvojen vaalijoina
Yhtiömme johtajilla on tärkeä rooli arvojemme vaalimisessa. Vuonna 2022 
julkistimme uuden Arvoihin perustuva johtaminen -nimisen koulutusohjelman. 
Ohjelma keskittyy arvoihimme, jotka muodostavat toimintamme ytimen. Se 
auttaa johtajiamme elämään ja johtamaan arvojemme mukaisesti. Se edistää 
jatkuvaa johtamisen kehittämistä ja kasvua sekä vahvistaa yhtiön sisäisiä 
sosiaalisia verkostoja ja yhteistyötä. 

Vuonna 2022 ohjelman suoritti kolme esihenkilöistä koostuvaa ryhmää, ja 
useamman uuden ryhmän on määrä suorittaa ohjelma vuonna 2023. Tämän 
ohjelman myötä olemme sitoutuneet vahvasti johtamisosaamisemme 
kehittämiseen. 

22 % 
linjaesihenkilöistä suoritti vuonna 2022 
lanseeratun Arvoihin perustuva johtaminen 

-koulutuksen

60 % 
työntekijöistä laati henkilökohtaisen 
kehityssuunnitelman ja asetti itselleen 
kehittämistavoitteita 

714 euroa 
– ulkoiseen koulutukseen käytetty 
keskimääräinen summa per työntekijä 

69 % 
työntekijöistä on sitä mieltä, että 
WithSecure tarjoaa hyvät mahdollisuudet 
oppimiseen ja kehittymiseen 
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Olemme asettaneet päivittäiselle työllemme korkeimmat mahdolliset 
standardit. Harjoitamme eettistä liiketoimintaa, valitsemme kumppanimme 
vastuullisesti ja pyrimme minimoimaan hiilijalanjälkemme aina kun 
mahdollista.

Vastuullinen liiketoiminta
Aihealue Miltä hyvä näyttää Tavoite

Kestävän 
kehityksen 
tavoitteet

Toimimme oikein Kaikki työntekijät, toimittajat 
ja alihankkijat toimivat 
WithSecuren eettisten 
toimintaohjeiden mukaisesti

> 95 % uusista työntekijöistä 
on suorittanut eettisiä 
toimintaohjeita koskevan 
koulutuksen

Tavoitteena nolla – 
toimistoissa, niiden 
ulkopuolella ja niiden välillä
Vastuulliset työtavat Teemme työpaikastamme 

niin vastuullisen kuin voimme
Green Office -ohjeistus on 
implementoitu kaikissa 
toimipisteissämme vuoden 
2024 loppuun mennessä

Vastuullinen matkustaminen Teemme työpaikastamme 
niin vastuullisen kuin voimme

Työmatkalentojen 
hiilijalanjäljen pienennys – 
mitattava tavoite asetetaan 
2023

Vastuullinen liiketoiminta
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WithSecuren tehtävä on rakentaa ja ylläpitää luottamusta 
digitaaliseen yhteiskuntaan. WithSecurella tavoitteemme 
on toimia oikein. Tämän tehtävän toteuttamisessa meitä 
auttaa luottamus. Ansaitsemme luottamuksen pitämällä 
huolta siitä, että tekomme vastaavat sanojamme. Jokaisella 
WithSecuren työntekijällä on keskeinen rooli sekä keski-
näisen luottamuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä että 
asiakkaiden luottamuksen ansaitsemisessa.

Eettiset toimintaohjeemme
Vaalimme kulttuuria, joka tukee kaikkein korkeimpia eettisen toiminnan 
standardeja. Kaikki tekemisemme perustuu eettisiin toimintaohjeisiimme. 
Odotamme myös alihankkijoidemme ja yrityskumppaniemme toimivan vastuul-
lisesti eettisissä toimintaohjeissamme asetettujen periaatteiden mukaisesti. 
WithSecuren eettiset toimintaohjeet kattavat seuraavat alueet:

 • Luottamuksen rakentaminen yhteiskunnassa

 • Vastuullinen työskentely haittaohjelmien ja hyökkäystekniikoiden parissa

 • Immateriaalioikeudet ja luottamuksellisuus

 • Tasa-arvo ja monimuotoisuus

 • Ihmisoikeuksien suojelu

 • Ympäristön kunnioittaminen

 • Lahjonnan ja korruption ehkäiseminen

 • Eturistiriitojen ehkäiseminen

 • Arvopaperimarkkinoiden sääntöjen noudattaminen

 • Kaupankäynnin sääntöjen noudattaminen

 • Reilu kilpailu

WithSecuren eettiset toimintaohjeet kuvastavat yhtiön liiketoimintakulttuuria, 
jossa korostetaan eettisen toiminnan tärkeyttä. Ne asettavat selkeät vaati-
mukset liiketoiminnalle ja tarjoavat ohjeistusta osa-alueille, joihin liittyy vakavia 

Vastuullinen liiketoiminta

Toimimme oikein

riskejä. Ne ohjaavat kaikkea toimintaamme. Kaikki uudet työntekijät suorittavat 
pakollisen eettisiä toimintaohjeita koskevan koulutuksen osana perehdytystään. 
Eettiset toimintaohjeet ja niihin liittyvä koulutus päivitettiin vastaamaan uutta 
strategiaa ja brändiä vuonna 2022. Lisäksi koulutusta päivitettiin siten, että 
se ottaa entistä paremmin huomioon WithSecuren eri työtehtävät, korostaa 
aiempaa enemmän vastuullisuusnäkökulmia sekä kasvattaa työntekijöiden 
tietoisuutta yhtiön whistleblowing-kanavasta.

WithSecurella on myös useita eri työtehtäviin mukautettuja vaatimusten-
mukaisuuskoulutuksia, ohjeita ja käytäntöjä, jotka tukevat päätöksentekoa eri 
tilanteissa.

Julkiset: Sisäiset:
Eettiset toimintaohjeet Sisäpiiriohjeet
Palkitsemispolitiikka Yrityksen hankintakäsikirja
Tiedonantopolitiikka Taustojen tarkistamiskäytännöt
Työperäisen ihmiskaupan vastainen lausunto Lahjonnan vastainen politiikka
Whistleblowing Policy Vientivalvontapolitiikka

Kilpailuoikeudelliset ohjeet

Lahjonnanvastaisuus / Lahjat ja vieraanvaraisuus
WithSecurella on erityinen lahjonnan vastainen politiikka, joka koskee kaikkia 
työntekijöitä. Siinä määritellään säännöt, jotka koskevat lahjoja, vieraan-
varaisuutta sekä matkustusta ja majoitusta, annetaan nimenomaiset ohjeet 
viranomaisten kanssa työskentelyyn sekä kuvataan tarvittaessa sovellettava 
puuttumisprosessi. Eettiset liiketoimintatavat tuodaan esille sopimuksissa, ja 
yhtiö on näistä aiheista jatkuvassa vuoropuhelussa eri sidosryhmien kanssa.

Kaikki WithSecuren työntekijät sitoutuvat noudattamaan parhaita eettisiä 
toimintatapoja.

 • Emme tarjoa emmekä vastaanota lahjuksia tai muita sopimattomia maksuja.

 • Emme käytä vilpillisiä menettelytapoja. 

 • Emme tarjoa emmekä vastaanota vieraanvaraisuutta enempää kuin on 
asianmukaista. 

 • Emme kannata tai anna rahallista tukea yksittäisille poliittisille toimijoille. 

 • Kun työskentelemme julkishallintoon kuuluvien asiakkaiden kanssa, nouda-
tamme tarkasti asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita. 
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Emme hyväksy missään muodossa tapahtuvaa lahjontaa, korruptiota tai 
vilpillistä menettelyä yhteistyökumppaneiltamme tai meitä edustavilta toimijoilta.

Whistleblowing-kanava
WithSecuren kaikilla työntekijöillä on ammatillinen vastuu raportoida mahdolli-
sesta lahjontaan liittyvästä, laittomasta tai muutoin ei-toivotusta toiminnasta ja 
tehdä tarvittavat toimet havaittuaan tällaista toimintaa. 

Tämän mahdollistamiseksi WithSecure tarjoaa tehokkaan, puolueettoman ja 
turvallisen whistleblowing-kanavan, jonka avulla työntekijät ja muut sidosryhmät 
voivat ilmaista huolensa tai epäilyksensä avoimesti ja turvallisesti.  WithSecuren 
loppuvuodesta 2021 sisäisesti käyttöön ottama whistleblowing-kanava tuotiin 
kaikkien sidosryhmien saataville vuonna 2022. Whistleblowing-kanava on 
kaikkien sidosryhmien käytettävissä ympäri vuorokauden. Sitä ylläpitää puolu-
eeton ja itsenäinen palveluntarjoaja, jotta raportit voidaan käsitellä tasapuoli-
sesti ja nopeasti.

Vientivalvonta
Me WithSecurella taistelemme väsymättömästi rikollisia ja muita häiriköiviä 
tahoja vastaan. Tuotteidemme, ratkaisujemme ja konsultointipalvelujemme 
tarkoituksena on suojella ihmisoikeuksia, yksilöitä, erilaisia organisaatioita ja 
yhteiskuntaa ehkäisemällä hyökkäyksiä. Tämän mission mukaisesti olemme 
yhtä lailla sitoutuneet varmistamaan, että hyökkääjät eivät saa etulyöntiasemaa 
pääsemällä käsiksi WithSecuren innovatiivisiin kyberturvallisuusteknologioihin 
ja -palveluihin tai hyödyntämällä niitä. Varmistamme tämän kolmella eri tavalla:

 • Valvomme, että WithSecuren teknologian ja ratkaisujen vienti ja luokittelu 
tapahtuu sovellettavien vientivalvontasäännösten mukaisesti

 • Emme toimita teknologiaamme tai ratkaisujamme henkilöille, organisaatioille 
tai valtioille, joihin kohdistuu relevantteja sanktioita

 • Edellytämme, että jakelijat ja muut kumppanit noudattavat samoja vaatimus-
tenmukaisuuden ja eettisen toiminnan standardeja

Ukrainan sota on lisännyt maailman epävarmuutta ja maailmantalouden 
odottamattomien häiriöiden riskiä merkittävästi. Tällaiset tapahtumat voisivat 
vaikuttaa myös WithSecuren liiketoimintaan. Sota on lisännyt erityisesti 
yritysten tietoisuutta kyberturvallisuuden merkityksestä, ja sillä tulee olemaan 
jatkossakin merkitystä kyberturvallisuuteen liittyvillä markkinoilla. 

Yritysvastuullisuussyistä WithSecure ei harjoita liiketoimia venäläisten tai 
valkovenäläisten toimijoiden kanssa edes niissä tapauksissa, joissa toiminta 
olisi voimassa olevien vientivalvontasäännösten mukaan sallittu.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
WithSecuren sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit tukevat vastuulli-
suuden hallintaa, ja niiden tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan 
liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan asianmukaisesti, niitä seurataan ja niistä 
raportoidaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseista on vuotui-
sessa selvityksessä WithSecuren hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

95,61 % 
(305/319) uusista työntekijöistä suoritti eettisiä 
toimintasääntöjämme koskevan koulutuksen 

Whistleblowing
kanava 
otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2022
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Olemme ohjelmisto- ja palveluyhtiö, eikä toimintamme 
ympäristöjalanjälki ole kovin suuri. On kuitenkin tärkeää, että 
teemme osamme toiminnoissamme syntyvän jätteen ja 
päästöjen vähentämiseksi. 
Toimistot
WithSecurella on toimipisteitä 18 kaupungissa eri puolilla maailmaa. Valtaosa 
toiminnoista on keskittynyt Helsinkiin, Lontooseen, Malesian Kuala Lumpuriin 
sekä Puolan Poznaniin. WithSecure toimii vuokratuissa toimitiloissa eikä siksi 
voi aina täysin hallita vuokranantajien päätöksiä, jotka liittyvät rakennusten 
energiatehokkuuteen. Seuraamme vuokranantajien kanssa, että kaikki mahdol-
liset toimet lämmityksen, viilennyksen, valaistuksen ja jätteiden käsittelyn 
optimoimiseksi toteutetaan toimitiloissamme. Olemme luomassa Green Office 

-ohjelman mukaista ohjeistusta omalle toiminnallemme toimitiloissa ja tutkimme 
muutosmahdollisuuksia vuokratiloissa. Vuosina 2023 ja 2024 aiomme 
varmistaa, että ohjeistusta noudatetaan niissä toimistoissamme, jotka eivät ole 
vielä täysin ohjelman mukaisia. 

Tuemme työntekijöidemme ympäristöystävällisiä työmatkoja usein eri tavoin. 
Kolmessa toimipaikassamme tarjoamme työntekijöille polkupyöräedun kannus-
taaksemme työmatkapyöräilyä. Kolmella paikkakunnalla tuemme julkisen 
liikenteen käyttöä työmatkoihin tarjoamalla työmatkatukea. 

Vastuullinen liiketoiminta

Tavoitteena nolla – toimistoissa, niiden ulkopuolella ja niiden välillä

Liikematkat
Vuonna 2022 päivitimme WithSecuren matkustusohjeistuksen ja lisäsimme 
huomiota vastuullisuuteen. Tiimit, joiden jäsenet ovat monessa eri toimipis-
teessä, ovat osa liiketoimintaamme, ja siksi matkustaminen on jossain määrin 
välttämätöntä. Pyrimme kuitenkin matkustamaan vain silloin, kun se on tarpeen, 
ja hyödyntämään muulloin kaikkia digitaalisen yhteistyön keinoja. Suosimme 
myös ympäristöystävällisiä matkustustapoja ja tulemme asettamaan tavoitteen 
lentomatkustamisesta johtuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 

MARRASKUUSSA 2022 laskettiin Wood Cityn, Helsinkiin syntyvän puukorttelin, viimeisen rakennuksen peruskivi . 
Rakennuksessa tulevat toimimaan WithSecuren ja F-Securen pääkonttorit . Rakennus on yksi Suomen ensimmäisistä 
EU:n taksonomian mukaisista hankkeista . Hankkeen tavoitteena on positiivinen ympäristövaikutus eli suuri ”hiilikäden-
jälki” . Uudet tilat otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana . Toimistorakennuksen pohjakerros, kellari ja hissi-/porraskuilut 
tehdään betonista, ja kerrokset 2–7 tehdään puusta . Teknisillä puutuotteilla kuten CLT:llä (ristiinliimattu massiivipuu) 
on useita ympäristöhyötyjä, kuten se, että ne ovat paljon kevyempiä kuin moni muu rakennusmateriaali, minkä 
johdosta rakennusvaiheessa tarvitaan vähemmän raskaita työkoneita ja energiaa . Rakennukset voivat myös valmistua 
nopeammin, koska betonirakentamisessa vaadittavaa kuivatusvaihetta ei tarvita . Lisäksi puurakennukset poistavat 
ilmakehästä enemmän hiilidioksidia kuin päästävät; ne pystyvät varastoimaan puiden ilmakehästä sitomaa hiiltä viiden 
tai kuuden vuosikymmenen ajan . ”Wood City on mainio esimerkki osaamisesta puurakentamisessa ja toimitilarakenta-
misessa . Siinä yhdistyvät muotoilu ja kestävä kehitys . Olemme rakentamassa elinkaariviisasta kaupunkia rakentamalla 
uusiutuvasta materiaalista, joka sitoo hiilidioksidia ja tekemällä tiloista ensiluokkaisen energiatehokkaita”, sanoo 
yksikönjohtaja Saku Kosonen, joka vastaa rakennusyhtiö SRV:n liiketilarakentamisesta pääkaupunkiseudulla . 

(Lähteet: SRV ja BBC)

18 toimistoa

18 maata

Toimistojen energiankulutus 

646 MWh 
vuonna 2022

Hiilidioksidipäästöt lennoista 

1 084 tonnia 
vuonna 2022
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Nettovaikutusprofiili on yleiskuva WithSecuren liiketoiminnan synnyttämistä 
kokonaisvaikutuksista. Analyysi perustuu WithSecuren ydinliiketoimintaan 
eli yhtiön tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin, ja siinä huomioidaan näiden 
palvelujen koko arvoketju – tarvittavien laitteiden valmistamiseen käytettävistä 
materiaaleista aina WithSecuren asiakkaisiin saakka. Profiili on laskettu ja 
tuotettu Upright Projectin nettovaikutuksen laskentamallin mukaisesti. Malli 

pohjautuu koneoppimista hyödyntävään matemaattiseen mallinnukseen, joka 
analysoi suuren määrän dataa tieteellisten artikkeleiden tietokannasta.

WithSecuren net impact ratio eli nettovaikutusaste, +42 %, on selvästi positii-
vinen, mikä tarkoittaa, että WithSecure tuottaa enemmän arvoa verrattuna 
yhtiön käyttämiin resursseihin. WithSecuren tärkeimmät positiiviset vaikutukset 

Upright Project – nettovaikutusten arviointi
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kohdistuvat yhteiskuntaan ja tietoon, ja eniten käytetyt resurssit ovat niukka 
ihmispääoma ja ympäristöresurssit. 

Yhteiskunta
Kuten kaikki yritykset, WithSecure vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan 
luomalla työpaikkoja ja maksamalla veroja ja kasvattamalla siten osaltaan 
yhteiskunnan yhteisiä resursseja. Verovaikutus koostuu yritysverotuksesta ja 
arvonlisäveroista.

WithSecuren positiivinen vaikutus yhteiskunnalliseen infrastruktuuriin syntyy 
pääasiassa arvoketjun loppupäässä, asiakkaiden toiminnan kautta. Tuottamalla 
kyberturvallisuusohjelmistoja esimerkiksi energia- ja finanssisektoreille, joita 
pidetään modernin yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisenä perusinfra-
struktuurina, WithSecure osallistuu tämän infrastruktuurin suojelemiseen ja 
mahdollistamiseen. 

Positiivinen vaikutus yhteiskunnan vakauteen on yksi WithSecuren suurimmista 
vaikutuksista. Kaikilla WithSecuren tuotteilla ja palveluilla on lähtökohtaisesti 
hyvin positiivinen vaikutus yhteiskunnan vakauteen, sillä niiden tehtävänä on 
estää ja torjua kyberrikollisuutta ja -hyökkäyksiä, jotka lisäävät yhteiskunnan 
epävakautta.

Tieto
Tietoinfrastruktuuri tarkoittaa infrastruktuuria, joka mahdollistaa tiedon, infor-
maation ja datan tehokkaan ja turvallisen luomisen, jakelun ja ylläpitämisen. 
WithSecuren tuotteet ovat tämänkaltaisen infrastruktuurin keskeinen kompo-
nentti, ja niillä on siksi hyvin positiivinen vaikutus.

WithSecuren positiivinen tiedon tuottaminen tapahtuu pääasiassa konsulta-
tiivisten tuotteiden ja palvelujen kautta – esimerkiksi external asset mapping 

-kartoituspalvelun tai läpäisytestauksen, joiden avulla analysoidaan kyberturvalli-
suusuhkia ja -haavoittuvuuksia ja luodaan uutta tietoa.

Tiedon jakamisen positiiviset vaikutukset syntyvät pääasiassa kyberturvallisuus-
koulutuksesta, jossa tietoa jaetaan suuremmille yleisöille. Joitakin pienempiä 
vaikutuksia periytyy myös arvoketjun loppupään toimialoilta kuten informaatio- 
ja viestintäaloilta.

Tämä vaikutus mittaa niukasti saatavilla olevan ihmispääoman käytön vaihtoeh-
toiskustannuksia. Arvioinnissa huomioidaan tarjottavien tuotteiden ja palvelujen 
tuottamiseen vaadittavan koulutuksen tasoa ja saatavuutta.

WithSecuren palveluksessa on korkeasti koulutettuja koodareita ja kybertur-
vallisuusasiantuntijoita, joita on niukasti saatavilla, minkä johdosta vaikutus on 

merkittävä. Tämä on keskeisin WithSecuren käyttämä resurssi. Tämä on hyvin 
tyypillistä ohjelmistoyhtiöille, ja tätä resurssia hyödynnetään kaikkien positii-
visten vaikutusten luomisessa. 

Terveys
Turvallisuus luo pitkäkestoista onnellisuuden ja hyvinvoinnin tunnetta. 
WithSecure vaikuttaa tähän suoraan suojelemalla kyberturvallisuutta kaikilla 
tuotteillaan useilla eri toimialoilla.

Vähäiset positiiviset ja negatiiviset vaikutukset periytyvät arvoketjun loppupään 
toimialoilta, pääasiassa taide-, viihde- ja vapaa-ajan aloilta sekä tieto- ja 
viestintäalalta, joihin liittyy epäaktiivista elämäntapaa edistävää toimintaa, jolla 
on terveydelle haitallisia vaikutuksia. Toisaalta osa näistä toimialoista myös 
mahdollistaa tapoja pitää yhteyttä ja edistää terveyttä.

WithSecuren ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Uprightin malli huomioi koko 
arvoketjun kattaen omien vaikutusten lisäksi myös arvoketjun alkupään (esim. 
käytettävän laitteiston tuotanto) ja loppupään (palveltavat toimialat) vaikutukset.

Ympäristö
WithSecuren kasvihuonekaasupäästöjen pääasiallinen lähde on ohjelmiston 
pyörittämisessä käytettävä sähkö. Pieni osa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy 
myös arvoketjun loppupään toimialoilla kuten valmistavassa teollisuudessa 
ja energiateollisuudessa. Vähäisiä vaikutuksia periytyy myös arvoketjun 
alkupäässä päästöistä, jotka syntyvät tarvittavan laitteiston valmistuksessa.

Tämä vaikutus mittaa harvinaisten luonnonvarojen kulutusta. Sähkökompo-
nentteihin ja niiden myötä WithSecuren käyttämään laitteistoon tarvittavat 
harvinaiset maametallit ovat näiden vaikutusten pääasiallinen lähde.

Vaikutus syntyy pääasiassa elektroniikkajätteestä, joka on peräisin WithSe-
curen järjestelmien ylläpitoon tarvittavasta laitteistosta, eli sisäisesti käytetystä 
laitteistosta, mutta myös WithSecuren käyttämien palvelujen, kuten pilvilas-
kennan, vaatimista laitteista.
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CO2-päästöt (tonnia), % vuonna 2022

4 960 tonnia 
CO2e

32 % Tavarat ja palvelut

1 % Pilvipohjainen 
tietojenkäsittely

29 %
 

PR- ja markkinointitoiminta

Jätteestä  
aiheutuvat päästöt 0 %

Liikematkat (lennot) 22 %

Työmatkaliikenne 11 %

Vuokratut tilat 5 %

Vuonna 2022 laskimme ensimmäistä kertaa hiilijalanjälkemme. 

Teimme yhteistyötä ulkoisten vastuullisuuskonsulttien kanssa varmistaak-
semme, että hiilijalanjälkemme määritetään mahdollisimman kattavasti ja 
tarkasti. Noudatimme GHG-protokollaa (Greenhouse Gas Protocol), joka 
on maailman laajimmin käytetty ohjeistus kasvihuonekaasujen laskentaan. 
Hiilijalanjälkilaskennan vertailuvuotena tullaan käyttämään jatkossa vuotta 
2022. Tavoitteena on pyrkiä nollapäästöihin konkreettiseen tietoon tukeutuen. 
Aiomme asettaa aikataulun päästövähennystavoitteille vuonna 2023. 

WithSecuren kokonaispäästöt vuonna 2022 olivat yhteensä 4 960 tonnia 
CO2-ekvivalenttia (CO2e). Tämä luku vastaa 1 078 tavanomaisen bensiinillä 
kulkevan henkilöauton vuotuisia päästöjä.

Emme tunnistaneet lainkaan Scope 1 -päästöjä (omistetuista toimistoista, 
ajoneuvoista ja hajapäästöistä).

Koska vuokraamme toimitilojamme kaikissa toimipaikoissamme maailmalla, 
emme myöskään tunnistaneet Scope 2 -ulottuvuuden päästöjä WithSecurelle.

Ohjelmisto- ja palveluyrityksille tyypilliseen tapaan valtaosa päästöistämme 
tunnistettiin Scope 3 -ulottuvuuden epäsuoriksi päästöiksi. Tunnistimme viisi 
pääkategoriaa, joissa WithSecure tuotti päästöjä vuonna 2022 (katso oheinen 
kaavio). 

Hiilijalanjälki
Kategoria 1 – Tavarat ja palvelut
WithSecuren suurin päästökategoria oli tavaroiden ja palvelujen hankinta, joka 
muodosti 62 % kokonaispäästöistämme vuonna 2022. Päästöt ostetuista 
tavaroista ja palveluista (pois lukien pilvipohjainen tietojenkäsittely) laskettiin 
GHG-protokollan kulutusperustaisella metodilla, eli kokosimme yhteen ostet-
tujen tavaroiden ja palvelujen taloudellisen arvon ja hyödynsimme soveltuvaa 
sekundaaristen päästöjen päästökerrointa (lähteenä EXIOBASE v3). Pilvipoh-
jainen tietojenkäsittely raportoidaan erikseen käyttäen datakeskusten palvelun-
tarjoajilta saatua hiilijalanjälkidataa. Erittelemme myös päästöt PR- ja markki-
nointitoiminnasta, sillä tämä on yksi suurimmista tunnistettavista tavaroiden ja 
palvelujen kategorian ryhmistä, jonka osuus kokonaispäästöistämme on 29 %. 

Kategoria 5 – Jätteestä aiheutuvat päästöt
Jätteestä aiheutuvat päästöt (0,4 %) laskettiin GHG-protokollan keskiarvoda-
tametodilla, jossa tuotetun jätteen keskimääräinen määrä henkilöä kohden 
määriteltiin ja jätteen määrä arvioidun käsittelytavan mukaan laskettiin. Sovel-
tuvaa päästökerrointa (lähteenä DEFRA) käytettiin jokaiseen käsittelytavan 
perusteella määritettyyn jätemäärään. Laskennassa käytetyt jätteen käsittely-
tavat olivat kaatopaikalle toimitus, jätteenpoltto ja avoin kierto. 

Kategoria 6 – Liikematkat (lennot)
Toiseksi suurin päästökategoria olivat liikematkat, jotka muodostivat 22 % 
WithSecuren kokonaispäästöistä vuonna 2022. Liikematkakategoria kattaa 
ainoastaan vuoden 2022 aikana varatut lennot. Tietojen rajallisuuden vuoksi 
muut liikematkailun osa-alueet (esimerkiksi hotelli- ja ravintolakulut) sisälly-
tettiin kategoriaan 1. Lentojen päästöt laskettiin käyttäen GHG-protokollan 
etäisyyteen perustuvaa laskutapaa, jossa määritettiin lennon pituus ja käytettiin 
soveltuvaa päästökerrointa (tässä laskennassa lähteinä DEFRA ja EPA). Tiedot 
lentojen pituuksista hankittiin sisäisistä matkustustiedoista sekä matkatoimis-
tojen toimittamasta kolmannen osapuolen tiedosta.

Kategoria 7 – Työntekijöiden työmatkaliikenne 
Työntekijöiden työmatkaliikenne (11 %) laskettiin käyttäen GHG-protokollan 
etäisyyteen perustuvaa laskentatapaa, jonka mukaisesti määritettiin jokaisella 
matkustustavalla (lentäminen, juna, linja-auto, pyöräily ja kävely) kuljettu matka 
ja käytettiin laskentatapaan soveltuvaa päästökerrointa (lähteenä DEFRA). 
Laskenta kattoi arvioidun matkustustapajakauman maittain, keskimääräisen 
matkan töihin ja lähitöissä vietettyjen päivien arvioidun lukumäärän viikossa. 
Henkilöstöedut, kuten polkupyöräetu, autoetu tai julkisen liikenteen edut huomi-
oitiin laskelmissa ja maakohtaisten matkustustapa-arvioiden laatimisessa.
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Kategoria 8 – Arvoketjun alkupään vuokrahyödykkeet
Sisällytimme sähkön kulutukseen liittyvät päästömme (5 %) Scope 3:n katego-
riaan 8. Raportoimme sähköstä aiheutuvat päästömme käyttäen GHG- proto-
kollan sijaintiin perustuvaa laskentatapaa. Tämä laskentatapa määrittää 
sähkönkulutuksen sijainnin perusteella käyttäen soveltuvaa päästökerrointa, 
joka perustuu kyseisen sijainnin sähköntarjonnan hiili-intensiteettiin. Kohteissa, 
joissa sähkön kulutuksesta ei ollut saatavilla tietoa, käytimme kulutuksen 
arvioinnin perustana toimistojemme keskimääräistä kulutusta per neliömetri. 
Lisäksi tilanteissa, joissa WithSecure jakaa toimistotilan ulkoisten toimijoiden 
kanssa, toimitilan sähkönkulutus vastaa WithSecuren osuutta kyseisestä 
toimitilasta.

Päästölaskennat toteutti tiimi, joka koostui sisäisistä asiantuntijoistamme ja 
ulkoisista vastuullisuuskonsulteista. Jotta saisimme mahdollisimman tarkan 
arvion kasvihuonekaasupäästöistämme, perehdyimme ensin GHG-proto-
kollaan ja tunnistimme WithSecurelle olennaiset ulottuvuudet ja kategoriat. 
Tämän työn jälkeen tunnistimme keinot datan keräämiseksi silloin, kun se 
oli mahdollista, ja työskentelimme yhdessä konsulttien kanssa raakadatan 
muuttamiseksi vertailukelpoiseksi päästötiedoksi. Tämä oli WithSecuren 
ensimmäinen hiilijalanjäljen laskennan iteraatio. Nyt, kun meillä on vertailuvuosi, 
aiomme jatkaa hiilijalanjälkemme seuraamisen kehittämistä tulevaisuudessa. 
Seuraamme tarkkaan hiilijalanjäljen raportointivaatimuksissa tapahtuvaa 
kehitystä ja toteutamme arviot, kun uutta lainsäädäntöä julkaistaan tai uutta 
tietoa sen soveltamisesta tulee saataville.

EU-taksonomia
WithSecure on tehnyt analyysin EU:n taksonomia-asetuksesta (2020/852), 
komission delegoidusta asetuksesta (2021/2139) taksonomian arviointikri-
teereistä, komission delegoidusta asetuksesta (2021/2178) taksonomiaan 
liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista sekä muusta aiheeseen liittyvästä 
Euroopan komission ohjeistuksesta koskien sellaisten toimintojen raportointia, 
joiden voidaan laskea edistävän merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaa tai 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, eli olevan taksonomian mukaista.

Analyysi on tehty yhteistyönä, johon osallistuivat WithSecuren tuotetiimi, talous- 
ja vastuullisuustiimi sekä ulkoinen vastuullisuuskonsultti.

Kyberturvallisuusohjelmisto edistää useiden toimintojen digitalisaatiota ja 
vähentää siten fyysisten materiaalien sekä tavaroiden ja ihmisten kuljetuksen 
tarvetta. Samalla se vähentää kyberrikollisuudesta yhteiskunnalle koituvia 
kustannuksia. Kyberturvallisuusohjelmiston ei ole kuitenkaan tulkittu olevan 
mukana taksonomian ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista 
edistävien taloudellisten toimintojen luokittelussa, eli sitä ei katsota taksonomia-
kelpoiseksi toiminnaksi.

Euroopan komission mukaan nykyisen taksonomia-asetuksen tarkoitus on 
kattaa eniten päästöjä tuottavat sektorit. Vähäpäästöisellä toimialalla toimivana 
yhtiönä WithSecuren toiminta ei ole nykyisten taksonomian mukaisten toimin-
tojen listalla, eikä niitä siksi katsota taksonomiakelpoisiksi.

Seuraamme tarkkaan taksonomian raportointivaatimuksissa tapahtuvaa 
kehitystä ja toteutamme vaatimusten mukaiset arviot, kun uutta lainsäädäntöä 
julkaistaan tai uutta tietoa sen soveltamisesta tulee saataville. Taksonomian 
tulevien versioiden uusien ympäristötavoitteiden kriteerien mukaiset uudet 
toiminnot saattavat olla WithSecurelle olennaisempia ja luoda tarpeen taksono-
miakelpoisuuden ja taksonomian mukaisuuden uudelleenarvioinnille.

Taksonomiakelpoinen liikevaihto
Taksonomiakelpoinen liikevaihto määritellään seuraavasti: ”taksonomiakel-
poisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvistä tuotteista tai palveluista, aineettomat 
hyödykkeet mukaan luettuina, saadun liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta”.

Taksonomialuokituksen mukaisten taloudellisten toimintojen tarkastelun 
perusteella WithSecuren toiminnot kuuluvat Euroopan komission delegoidun 
säädöksen (2021/2139) aktiviteettiin 8.2 Tietokoneiden ohjelmointi- ja 
konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut (NACE J 62). Taksonomiassa 
aktiviteetti 8.2 ei kuulu mahdollistaviin ratkaisuihin, jolloin se ei delegoidun 
asetuksen (2021/2178) liitteen I mukaisesti voi olla taksonomiakelpoista tai 
sen mukaista toimintaa. Lisäksi aktiviteetti 8.2 katsotaan taksonomiassa 
sopeutumista edistäväksi toiminnaksi, joka voi olla taksonomiakelpoista vain, 
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jos raportoiva taho voi osoittaa, että ilmastoriski- ja haavoittuvuusarviointi on 
tehty ja että on laadittu kustannussuunnitelma sellaisten sopeutumisratkaisujen 
toteuttamiseksi, jotka vähentävät toiminnan merkittävimpiä fyysisiä ilmasto-
riskejä delegoidun asetuksen (2021/2139) Liitteen II Lisäyksen A mukaisesti. 
Tämän mukaisesti WithSecure raportoi 0 % taksonomiakelpoista liikevaihtoa. 
Teknisten kriteerien tarkastelua ei tarvita, joten myös taksonomian mukainen 
liikevaihto on 0 %.

Taulukko – Taksonomian mukaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvien tuotteiden tai palvelujen osuus liikevaihdosta – kattaa vuoden 2022

Merkittävän edistämisen kriteerit 
Ei merkittävää haittaa -kriteerit  
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A. LUOKITUS JÄRJESTELMÄ-
KELPOISET TOIMINNAT %
Ympäristön kannalta kestävistä 
(luokitusjärjestelmän mukaisista) 
toiminnoista saatu liikevaihto 
(A.1) 0 0 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Luokitusjärjestelmäkelpoista 
mutta ei ympäristön kannalta 
kestävistä (muista kuin 
luokitusjärjestelmän mukaisista) 
toiminnoista saatu liikevaihto 
(A.2) 0 0 %
Yhteensä (A.1 + A.2) 0
B. EI-LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄ KELPOISET 
TOIMINNAT
Ei-luokitus järjestelmä-
kelpoisista toiminnoista saatu 
liikevaihto (B) 134,7 100 %
Yhteensä (A + B) 134,7 100 %
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Toimintamenot
Taksonomia-arviointiin sisällytettävät toimintamenot kattavat suorat aktivoimat-
tomat kustannukset, jotka liittyvät tutkimukseen ja kehittämiseen, rakennusten 
perusparantamiseen, lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin, kunnossapitoon ja 
korjauksiin, sekä kaikki muut suorat menot, jotka liittyvät yrityksen suorittamaan 
tai kolmannelle osapuolelle ulkoistettuun aineellisten käyttöomaisuushyödyk-
keiden huoltoon ja jotka ovat tarpeen näiden omaisuushyödykkeiden jatkuvan ja 
tehokkaan toiminnan varmistamiseksi (2021/2178).

WithSecuren laskennassa toimitilojen vuokraamiseen (sisältäen IFRS 16 
-standardin mukaiset arvonalentumiset vuokratuista tiloista), tilojen kunnossa-
pitoon sekä muihin käyttöomaisuushyödykkeiden toimintaan liittyvät toiminta-
kulut on sisällytetty arviointiin. 

WithSecure on siirtänyt valtaosan toiminnoistaan Amazon Web Servicesin 
(AWS) ja Microsoft Azuren kolmannen osapuolen pilvialustoille. Pilvipalvelujen 
kustannuksia ei ole laskettu mukaan taksonomia-arvioinnissa huomioituihin 
toimintamenoihin. 

Pieni osa transaktioista prosessoidaan edelleen vuokrattujen datakeskusten 
kautta. Suurin osa prosessoinnista siirtyy pilvialustoille vuoden 2023 aikana, 
ja nykyisten keskusten käyttö lopetetaan vaiheittain. Euroopan komission 
hiljattain julkaiseman ilmoituksen (19.12.2022) mukaan toimintamenot, joiden 
ei katsota olevan olennaisia yrityksen liiketoimintamallille, voidaan poikkeuk-
sellisesti jättää toimintamenojen laskelman osoittajasta pois, ja korvata nollalla. 
WithSecure on arvioinut vuokrattujen datakeskusten toimintaan liittyvät menot 
epäolennaisiksi ja raportoi taksonomiakelpoisia toimintamenoja 0 %. 

Taulukko – Taksonomian mukaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvien tuotteiden tai palvelujen osuus toimintamenoista – kattaa vuoden 2022

Merkittävän edistämisen kriteerit 
Ei merkittävää haittaa -kriteerit  

(DNSH: Does Not Significantly Harm) 
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A. LUOKITUS JÄRJESTELMÄ-
KELPOISET TOIMINNAT %
Ympäristön kannalta kestävien 
(luokitusjärjestelmän mukaisten) 
toimintojen toimintamenot (A.1) 0 0 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Luokitusjärjestelmäkelpoisten 
mutta ei ympäristön kannalta 
kestävien (muiden kuin luokitus-
järjestelmän mukaisten) 
toimintojen toimintamenot (A.2) 0 0 %
Yhteensä (A.1 + A.2) 0 0 %
B. EI-LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄ KELPOISET 
TOIMINNAT
Ei-luokitus järjestelmä-
kelpoisten toimintojen 
toimintamenot (B) 6,63  100 %
Yhteensä (A + B) 6,63 100 %
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Pääomakustannukset
Taksonomia-arvioinnissa huomioidut pääomakustannukset on määritelty 
seuraavasti: aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäykset tilikauden 
aikana ennen poistoja, kuoletuksia ja uudelleenarvostuksia, mukaan lukien 
arvostusmuutoksista ja arvonalentumisista johtuvat uudelleenarvostukset 
kyseisenä tilikautena ja lukuun ottamatta käyvän arvon muutoksia (2021/2178).

WithSecuren pääomakustannuksiin (4,77 milj. euroa) lukeutuvat pitkäkes-
toisten IT-hankkeiden aktivoinnit sekä uusien tuotteiden tai merkittäviä uusia 
ominaisuuksia sisältävien tuoteversioiden kehityskulut IAS 38 -standardin 
mukaisesti. Vähäinen osa pääomakustannuksista liittyy työntekijöiden 

kannettavien tietokoneiden ja muun laitteiston aktivointiin sekä toimitilojen 
remontointikuluihin.

Delegoidun asetuksen (2021/2178) mukaan taksonomiakelpoisiksi laskettavien 
pääomakustannusten on täytettävä mikä tahansa seuraavista ehdoista:

(a)  se kytkeytyy taksonomian mukaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyviin 
omaisuuseriin tai prosesseihin, mukaan lukien koulutustarpeet ja muut 
henkilöstöön liittyvät sopeutumistarpeet, ja tutkimuksesta ja kehittämisestä 
aiheutuviin suoriin pääomittamattomiin kustannuksiin; 

(b)  se on osa CapEx-suunnitelmaa, jolla on tarkoitus laajentaa taksonomian 
mukaisia taloudellisia toimintoja tai muuttaa taksonomiakelpoisia 

Taulukko – Taksonomian mukaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvien tuotteiden tai palvelujen osuus pääomakustannuksista – kattaa vuoden 2022

Merkittävän edistämisen kriteerit 
Ei merkittävää haittaa -kriteerit  

(DNSH: Does Not Significantly Harm) 
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A. LUOKITUS JÄRJESTELMÄ-
KELPOISET TOIMINNAT %
Ympäristön kannalta kestävien 
(luokitusjärjestelmän mukaisten) 
toimintojen pääomamenot (A.1) 0 0 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % n.a.
Luokitusjärjestelmäkelpoisten 
mutta ei ympäristön kannalta 
kestävien (muiden kuin 
luokitusjärjestelmän mukaisten) 
toimintojen pääomamenot (A.2) 0 0 %
Yhteensä (A.1 + A.2) 0
B. EI-LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄ KELPOISET 
TOIMINNAT
Ei-luokitus järjestelmä-
kelpoisten toimintojen 
pääomamenot (B) 4,77 100 %
Yhteensä (A + B) 4,77 100 %
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taloudellisia toimintoja taksonomian mukaisiksi ennalta määrätyssä 
määräajassa; 

(c)  se liittyy tuotosten ostamiseen taksonomian mukaisista taloudellisista 
toiminnoista sekä yksittäisiin toimenpiteisiin, joiden avulla kohteena olevista 
toiminnoista voidaan tehdä vähähiilisiä tai voidaan vähentää kasvihuo-
nekaasupäästöjä, ja yksittäisiin rakennusten perusparannustoimiin, jotka 
yksilöidään asetuksen (EU) 2020/852 10 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan 3 
kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan 
tai 15 artiklan 2 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä, 
edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet pannaan täytäntöön ja käynnistetään 
18 kuukauden kuluessa.

Tutkimustyö liittyy nykyisten, taksonomiaraportoinnissa ei-kelpoisiksi katsot-
tujen nykyisten toimintojen kehittämiseen (katso kappale taksonomiakelpoi-
sesta liikevaihdosta yllä). Taksonomiakelpoisten pääomakustannusten osuus 
on näillä perusteilla 0 %. 

Vastuullisuuden johtaminen 
WithSecuressa
Osana vuonna 2022 tehtyä työtä WithSecure määritteli vastuullisuusohjel-
mansa johtamisperiaatteet. Tavoitteena on virallistaa nämä periaatteet Vastuul-
lisuuspolitiikassa vuonna 2023.

WithSecuren hallitus hyväksyy ohjelmatason keskeiset vastuullisuusteemat 
ja -tavoitteet. Hallitus on osana vuosikertomuksen hyväksyntäprosessia 
hyväksynyt sekä hallituksen toimintakertomukseen sisältyvän muun kuin 
taloudellisen tiedon raportin, että erillisen vastuullisuusraportin. Hallituksen 
tarkastusvaliokunta arvioi ohjelman edistymistä ja keskeisiä tuloksia. 

Johtoryhmä (Global Leadership Team, GLT) vastaa strategian toteuttamisesta, 
vastuullisuus mukaan lukien. WithSecuren talousjohtaja valvoo vastuullisuuden 
koordinointia ja varmistaa, että ohjelmalla on asiamukaiset resurssit ja että se 
työskentelee oikeiden asioiden parissa, ohjelman pääteemoja tukien. Jokaisella 
ohjelman aiheella on ”kotitiimi”, joka toteuttaa ohjelmaa osana työnkuvaansa. 
Kullakin kotijoukkueella on johtoryhmään kuuluva omistaja, joka vastaa sen 
aihealueen vastuullisuustavoitteiden saavuttamisesta. Kaikki erityisesti vastuul-
lisuuteen liittyvät aiheet ovat talousjohtajan vastuualuetta.

”Kotitiimeillä” on edustus toimintojen rajat ylittävässä vastuullisuusryhmässä, 
joka seuraa säännöllisesti ohjelman edistymistä ja suunnittelee vastuullisuus-
toimenpiteitä. Sijoittajasuhteiden johtaja, joka raportoi talousjohtajalle, koordinoi 
ryhmän työtä.

WithSecuren tavoite on jatkaa vastuullisuusohjelman toteuttamista 
yhtiön toiminnassa lisäten tietoisuutta ja mahdollistaen Euroopan unionin 
yritysvastuu raportointia koskevan direktiivin ja aiheeseen liittyvien standardien 
täysimääräisen noudattamisen, kun ne tulevat voimaan.
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WithSecuren 
hallinnointiperiaatteet 
WithSecuren hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön 
sekä Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöihin, Finanssivalvonnan 
määräyksiin ja ohjeisiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Tämä selvitys on laadittu 
pohjautuen Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaan Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2020. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa 
www.cgfinland.fi.

Ajantasaista tietoa WithSecuren hallinnointijärjestelmästä löytyy yhtiön verkko-
sivuilta osoitteesta https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations.

Toimielimet
WithSecuren ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouk-
sessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus huolehtii WithSecuren 
hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää 
toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa 
vastaa yhtiön liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta sekä sen strategisten 
ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta. 

Tilin tarkastajat

Ulkoinen valvonta Sisäinen valvonta

Yhtiökokous

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Hallitus

Tarkastus valiokunta Nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunta

Sisäiset prosessit ja  
kontrollit

Riskien hallinta

Selvitys WithSecuren  
hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2022

Yhtiökokous
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa 
yhtiökokouksessa. 

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa päätetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista 
asioista:

 • Tilinpäätöksen hyväksyminen

 • Taseen osoittaman voiton käyttäminen 

 • Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaus 

 • Hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen jäsenten palkkiot 

 • Palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksyminen

 • Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiot 

 • Muut yhtiökokoukselle ehdotetut asiat 

Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa. 

Osakkeenomistaja voi pyytää lisäämään yhtiökokouksen esityslistalle käsitel-
täviä asioita, jos ne kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan ja ehdotukset on 
toimitettu annetun määräajan puitteissa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 
pörssitiedotteena ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. 
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2022: 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2022 yhtiön pääkonttorissa 
Helsingissä. 

Lisäksi 31.5.2022 pidettiin WithSecuren ylimääräinen yhtiökokous, jossa 
päätettiin yhtiön osittaisjakautumisesta ja kuluttajatietoturvaliiketoiminnan 
eriyttämisestä.

Molemmat yhtiökokoukset järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain nojalla 
siten, että yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät 
osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä 
ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Yhtiökokouksen päätökset ja pöytäkirja ovat saatavilla WithSecuren 
verkkosivuilla.

Hallitus
Hallitus on vastuussa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Hallituksen toiminta, vastuut ja tehtävät perustuvat osakeyhtiö-
lakiin ja muuhun soveltuvaan lainsäädäntöön sekä hallituksen työjärjestykseen. 
Näitä ovat muun muassa

 • WithSecuren strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja 
budjettien toteutumisen valvonta

 • toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen

 • merkittävien investointien, yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai muiden 
merkittävien tai kauaskantoisten päätösten hyväksyminen

 • yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisuuden varmistaminen

 • sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien asianmukaisuuden 
varmistaminen

 • henkilöstöpolitiikan ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen

 • yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista, kuitenkin vähintään viisi 
kertaa toimikautensa aikana työjärjestyksen mukaan. Hallitus on päätösval-
tainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi 
omaa toimintaansa vuosittain. Hallitus pyrkii lähtökohtaisesti yksimieliseen 
päätöksentekoon. Jos yksimielistä päätöstä ei voida tehdä, päätökset tehdään 
yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan 
ääni ratkaisee.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja 
enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa 
seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus edustaa kaikkia 
osakkeenomistajia.

Monimuotoisuus on olennainen osa WithSecuren menestystä. Hallituksen 
asettamien monimuotoisuusperiaatteiden mukaan optimaalinen sekoitus 
monimuotoisia taustoja, osaamista ja kokemusta vahvistaa hallituksen työsken-
telyä ja edistää pitkän aikavälin omistaja-arvon luomista. Hallituksen monimuo-
toisuusperiaatteisiin kuuluu pyrkimys kohti tasapainoista sukupuolijakaumaa. 
Molemmat sukupuolet ovat edustettuna WithSecuren hallituksessa.

Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan WithSecuren 
henkilökunnasta. WithSecuren henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin 
jokainen WithSecuren vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö saa osallistua 
ehdokkaana. Hallituksen henkilöstövaliokunta haastattelee kolme vaaleissa 
eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota 
ehdotetaan valittavaksi hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. Tony Smith 
valittiin hallitukseen tämän menettelyn kautta vuonna 2022.

Hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista. Yksityiskohtaisempi kuvaus hallituksen jäsenistä ja 
heidän osakeomistuksistaan löytyy tämän selvityksen lopusta. 

2022: 

Vuonna 2022 järjestettiin 22 hallituksen kokousta, 6 tarkastusvaliokunnan 
kokousta ja 6 henkilöstövaliokunnan kokousta.
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Hallituksen ja valiokuntien jäsenet

Jäsen
Riippumattomuus  

yhtiöstä

Riippumattomuus 
merkittävistä 

osakkeenomistajista
Hallitus (läsnäolo 

kokouksissa)
Tarkastusvaliokunta 

(läsnäolo kokouksissa)
Henkilöstövaliokunta 

(läsnäolo kokouksissa)
Risto Siilasmaa Kyllä Ei 1) Puheenjohtaja (22/22) Jäsen(6/6)
Pertti Ervi Kyllä Kyllä Jäsen (22/22) Puheenjohtaja/Jäsen 2) (6/6)
Päivi Rekonen Kyllä Kyllä Jäsen (22/22) Puheenjohtaja/Jäsen 3) (6/6)
Tuomas Syrjänen Kyllä Kyllä Jäsen (22/22) Puheenjohtaja/Jäsen 3) (6/6)
Keith Bannister Kyllä Kyllä Jäsen (21/22) Jäsen(6/6)
Kirsi Sormunen (16.3.2022 alkaen) Kyllä Kyllä Jäsen (18/18) Puheenjohtaja/Jäsen 2) (4/4)
Tony Smith (16.3.2022 alkaen) Ei 4) Kyllä Jäsen (17/18) Jäsen (4/4)
Åsa Riisberg (16.3.2022 asti) Kyllä Kyllä Jäsen (4/4) Jäsen(2/2)
Robin Wikström (16.3.2022 asti) Ei 5) Kyllä Jäsen (4/4) Jäsen(2/2)

1)  Risto Siilasmaa on WithSecuren perustaja ja omisti 31.12.2022 yhteensä 34,37 % WithSecuren osakkeista.
2)  Pertti Ervi toimi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 31.7.2022 asti, ja Kirsi Sormunen on toiminut tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 1.8.2022 alkaen.
3)  Päivi Rekonen toimi henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 16.3.2022 asti, ja Tuomas Syrjänen on toiminut henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 16.3.2022 alkaen.
4)  Tony Smith valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä yllä kuvatun prosessin mukaisesti vuonna 2022. 
5)  Robin Wikström valittiin hallitukseen henkilöstön piiristä yllä kuvatun prosessin mukaisesti vuonna 2021.

Hallituksen valiokunnat
Vuonna 2022 hallitus perusti seuraavat valiokunnat: tarkastusvaliokunta 
(Audit Committee) ja nimitys- ja palkitsemisasioita käsittelevä henkilöstö-
valiokunta (Personnel Committee). Hallitus valitsee hallituksen jäsenistä 
valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Kummassakin valiokunnassa on 
oltava vähintään kolme jäsentä. Hallitus vahvistaa valiokuntien pääteh-
tävät ja toimintaperiaatteet. Valiokuntien tehtävät määritellään valio-
kuntien työjärjestyksissä, jotka löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta 
https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations.

Tarkastusvaliokunta (Audit Committee)
Tarkastusvaliokunta tarkistaa, ohjeistaa ja arvioi yhtiön riskienhallintaa, sisäisiä 
valvontajärjestelmiä, tietojärjestelmästrategiaa ja käytäntöjä, talousrapor-
tointia, tilintarkastusta sekä sisäistä tarkastusta. Tarkastusvaliokunnalla ei 
ole itsenäistä päätöksenteko- tai toimenpanovaltaa. Tarkastusvaliokunta 
valmistelee myös ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta hallitukselle sekä 
arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. 
Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoiminnan tuntemus sekä 

riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja 
tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Enemmistön tarkastusvaliokunnan 
jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden on oltava 
riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Tarkastusvaliokunnan 
jäseneksi ei voida ottaa henkilöä, joka osallistuu WithSecuren konserniyhtiön 
päivittäiseen johtamiseen (esimerkiksi toimitusjohtajana). Hallitus nimittää 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin. Tarkastusvaliokunnan 
kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien 
asioiden luonteesta riippuen. Kaikki hallituksen jäsenet voivat halutessaan 
osallistua tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Tarkastusvaliokunnan kokousten 
materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. 

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa valiokunnan 
puheenjohtajan koolle kutsumana. Tarkastusvaliokunnan jäsenet on listattu yllä 
olevassa taulukossa. 

Henkilöstövaliokunta (Personnel Committee)
Henkilöstövaliokunta valmistelee aineistoa ja ohjeistaa hallituksen kokoon-
panoon ja palkitsemiseen sekä yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemiseen 
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ja kannustimiin liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta myös avustaa näihin 
liittyvien hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotuksien valmistelussa. 
Henkilöstövaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksenteko- tai toimenpanovaltaa. 
Henkilöstövaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asian-
tuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Henkilöstövaliokunnan 
kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa valiokunnan 
puheenjohtajan koolle kutsumana. Henkilöstövaliokunnan jäsenet on listattu 
yllä olevassa taulukossa.

Toimitusjohtaja
Hallitus nimittää ja voi erottaa toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan 
palkkiosta sekä muista eduista palkitsemispolitiikan mukaisesti. Toimitusjohtaja 
vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan päätehtävät ovat

 • yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaan

 • hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely

 • hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen

 • muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat.

2022: 

Juhani Hintikka on toiminut WithSecuren toimitusjohtajana 1.11.2020 alkaen. 

Lisätietoa toimitusjohtajasta sekä hänen osakeomistuksistaan löytyy tämän 
selvityksen lopusta. Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu WithSecuren 
palkitsemispolitiikassa sekä -raportissa. 

Konsernin johtoryhmä
Johtoryhmän tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa 
johtamisessa. 

2022: 

WithSecuren konsernin johtoryhmää koskevat päivitetyt 
tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta 
https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations.

Lisätietoa konsernin johtoryhmässä 2022 olleiden jäsenten rooleista, 
toimikausista ja osakeomistuksista löytyy tämän selvityksen lopusta. 
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Riskienhallinta
WithSecuren riskienhallinnan ja sisäisten valvonnan prosessien tavoitteena on 
varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan asianmukaisesti, 
arvioidaan, seurataan ja raportoidaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

WithSecuren hallitus määrittelee riskien hallinnassa ja sisäisessä valvonnassa 
noudatettavat periaatteet. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta WithSecuren 
riskienhallinnan valvonnassa. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaat-
teiden toteuttamisesta ja soveltamisesta jatkuvasti ja yhdenmukaisesti koko 
organisaatiossa.

WithSecuren riskienhallintaperiaatteiden ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa 
organisaation kykyä tunnistaa ja hallita riskejä tehokkaammin. Erilaisten yhtiön 
liiketoiminnasta aiheutuvien tilanteiden todennäköisyyttä ja mahdollista haital-
lista vaikutusta yhtiöön, sen asiakkaisiin tai kumppaneihin seurataan osana 
riskienhallintajärjestelmää. Riskienhallinnan tavoitteena on myös ennakoivasti 
rajoittaa sellaisten liiketoimintaan liittyvien tilanteiden vaikutusta ja todennäköi-
syyttä, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus WithSecureen, sen asiakkaisiin tai 
kumppaneihin. Ennakoiva valvonta, riskien simulointi ja stressitestaus mahdol-
listavat strategisen resilienssin rakentamisen yhtiön liiketoiminnassa. Riskien-
hallintaa voidaan käyttää myös liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. 
WithSecure edistää henkilöstön tekemää jatkuvaa riskiarviointia. Yhtiön 
toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja tilintarkastaja seuraavat säännöllisesti 
riskienhallintaprosessissa tunnistettuja keskeisiä operatiivisia riskejä. Riski-
enhallinta on keskeinen osa WithSecuren hallintoa, ja yhtiön riskienhallinta-
prosessi on linjassa ISO 31000 standardin kanssa. Tarkastusvaliokunta käy 
säännöllisesti läpi yhtiön tärkeimpiä operatiivisia riskejä koskevan raportin ja 
arvioi riskienhallintajärjestelyiden tehokkuutta. 

Sisäinen valvonta
Sisäinen valvonta on yhdessä riskienhallinnan kanssa tärkeä osa WithSecuren 
johtamisjärjestelmää. Hallitus on vastuussa sisäisen valvonnan toimintaperiaat-
teiden määrittelystä ja siitä, että yhtiö valvoo sisäisten kontrollien toimintaa.

WithSecure on määritellyt tavoitteet sisäiselle valvonnalle globaalien periaat-
teiden mukaisesti. Sisäinen valvonta koostuu mm. politiikoista, prosesseista, 
toimintatavoista sekä kontrolli- ja valvontatoimenpiteistä. Sisäisen valvonnan 
tarkoituksena on antaa riittävä varmuus sille, että WithSecure saavuttaa 
seuraavat tavoitteensa:

 • WithSecuren toiminnot ovat kaikilla tasoilla tehokkaita ja läpinäkyviä yhtiön 
strategian mukaisesti;

 • Sisäinen ja ulkoinen taloudellinen raportointi sekä muiden kuin taloudellisten 
tietojen raportointi hallitukselle, johdolle, osakkeenomistajille ja muille sidos-
ryhmille on kattavaa, luotettavaa, asianmukaista ja ajantasaista; 

 • Soveltuvia lakeja, säännöksiä sekä WithSecuren politiikkoja ja ohjeita 
noudatetaan.

WithSecuren sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet määrittelevät roolit, 
tarkoituksen sekä toimintamallit sisäiselle valvonnalle. Toimintaperiaatteissa 
ohjeistetaan, miten sisäiset kontrollit toteutetaan eri tasoilla, järjestelmissä 
sekä henkilöstölle ja ulkoistetuille toiminnoille. Taloudellisen raportoinnin osalta 
sisäinen valvonta koostuu riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, prosesseista 
ja sisäisistä kontrolleista sekä valvonnasta ja raportoinnista.

Sisäinen tarkastus
Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen 
tarkastuksen toiminnolle. Tähän asti valiokunta on päätynyt siihen, että yhtiön 
koon, organisaatiorakenteen ja pääosin keskitetyn taloudellisen hallinnan 
perusteella erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta.

Sisäisen tarkastustoiminnon puuttuessa huomiota on kiinnitetty kirjanpitoon, 
raportointiin, dokumentointiin, auktorisointeihin, riskienhallintaan, sisäiseen 
valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden 
säännölliseen arviointiin kaikissa WithSecuren yksiköissä. Sisäiseen tarkas-
tukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan aika ajoin. Ohjeistuksia koordinoi 
yhtiön talousosasto. Lakiasiainyksikkö osallistuu myös tähän työhön aktiivisesti.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös 
ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunniteltaessa. Tarvittaessa sisäisen 
tarkastuksen palveluita ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta. 

Avoimen tiedonvaihdon helpottamiseksi talousjohto tapaa tilintarkastajat useita 
kertoja vuodessa. Tarkastusvaliokunta tapaa myös tilintarkastajia säännöllisesti. 

WithSecure tarjoaa tehokkaan, puolueettoman, luottamuksellisen ja turvallisen 
ilmoituskanavan, jonka avulla WithSecuren työntekijät ja muut sidosryhmät 
voivat ilmaista huolenaiheensa tai epäilynsä avoimesti ja turvallisesti. WithSe-
curen ilmoituskanava otettiin käyttöön kaikille sidosryhmille vuoden 2022 
aikana sen jälkeen, kun se oli otettu käyttöön sisäisesti vuoden 2021 lopussa. 
Ilmoituskanava on kaikkien sidosryhmien käytettävissä 24/7. Sitä ylläpitää 
puolueeton ja riippumaton palveluntarjoaja ilmoitusten objektiivisen ja oikea-ai-
kaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
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Lähipiiritoimet
Hallituksen tarkastusvaliokunta määrittelee lähipiiritoimien seurannan ja 
arvioinnin periaatteet. Lähipiiri on määritelty IAS 24 -standardissa. WithSecure 
kerää lähipiiriä koskevat tiedot säännöllisin väliajoin. Mikäli WithSecurella 
olisi lähipiiritoimia, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita 
ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, hallitus päättää ko. toimesta. 
Lähi piiri toimet raportoidaan osana yhtiön taloudellista raportointia lain edellyttä-
mällä tavalla.

Sisäpiirihallinto
WithSecure noudattaa sisäpiirilainsäädäntöä, mukaan lukien markkinoiden 
väärinkäyttöasetusta (MAR-asetus), Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita 
sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. WithSecure on julkaissut oman sisäpiiri-
ohjeen täydentämään lainsäädännön vaatimuksia.

WithSecure ylläpitää listaa henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy yhtiön 
taloudelliseen tietoon. Yhtiön taloudellista tilaa koskevien tietojen arkaluon-
toisuudesta johtuen henkilöt, joilla on pääsy yhtiön taloudelliseen tilaan 
vaikuttavaan tietoon ennen osavuosikatsauksen tai vuosikertomuksen julkaise-
mista, noudattavat kolmenkymmenen (30) päivän kaupankäyntikieltoa ennen 
tulostiedotteen julkaisua. 

Lisäksi WithSecure ylläpitää projektikohtaista sisäpiirirekisteriä projekteista tai 
asioista, joilla realisoituessaan saattaisi olla merkittävä vaikutus  WithSecuren 
osakkeisiin tai taloudellisiin instrumentteihin ja joista yhtiö on tehnyt 
 MAR- asetuksen mukaisen tiedottamista koskevan lykkäyspäätöksen. 

WithSecure on päättänyt olla merkitsemättä ketään pysyvään sisäpiiriin. Kaikki 
henkilöt, joilla on pääsy hankekohtaiseen sisäpiiritietoon, merkitään hanke-
kohtaiseen sisäpiiriluetteloon.

Johtotehtävissä oleviin henkilöihin kuuluvat WithSecuressa hallituksen jäsenet, 
toimitusjohtaja sekä muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden 
tulee ilmoittaa kolmen työpäivän sisällä WithSecurelle sekä Finanssivalvonnalle 
yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään kaupoista. Yhtiö julkaisee nämä tiedoksi-
annot pörssitiedotteina MAR-asetuksen mukaisesti. Kaikki tiedotteet johto-
henkilöiden liiketoimista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Tilintarkastajat
Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan toimikaudeksi, joka päättyy tilintarkastajan 
valintaa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja vastaa konsernitilin-
päätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta. 

Tilintarkastaja raportoi hallitukselle tai sen tarkastusvaliokunnalle vähintään 
kerran vuodessa. 

2022: 

WithSecure Oyj:n tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy. 
 KHT -tilintarkastaja Janne Rajalahti toimi vastuullisena tilintarkastajana. 

Yhtiö maksoi tilintarkastuspalveluista yhteensä 130 000 euroa (2021: 150 000 
euroa) ja muista palveluista yhteensä 2 302 000 euroa (2021 347 000 euroa). 
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Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2022 aikana hallituk-
sessa toimineet henkilöt.

Hallitus

Keskeinen työkokemus:
Perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, WithSecure, 1988–2006
Hallituksen puheenjohtaja 2012–2020, hallituksen jäsen 2008–2012, toimitus-
johtaja (väliaikainen) 2013–2014, Nokia Oyj
Hallituksen puheenjohtaja 2016–2018, varapuheenjohtaja 2013–2015, jäsen 
2007–2019, Teknologiateollisuus ry
Hallituksen varapuheenjohtaja 2017–2018, hallituksen jäsen 2007–2010 ja 
2013–2016, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:
Hallituksen jäsen, CybExer Technologies, 2022–
Perustaja ja hallituksen jäsen, F-Secure Oyj, 2022–
Hallituksen jäsen, Futurice Oy, 2018–
Hallituksen jäsen, Pixieray Oy, 2021–
Hallituksen jäsen, Quanscient Oy, 2022–
Hallituksen jäsen, Upright Oy, 2022–
Puheenjohtaja, Valtioneuvoston asettama teknologianeuvottelukunta, 2020–
Vanhempi neuvonantaja, Boston Consulting Group, 2020–
Jäsen, Komatsu International Advisory Board, 2020–
Jäsen, Yonsei University School of Business, Global Advisory Board, 2020–
Jäsen, International Advisory Board of IESE, 2019–
Jäsen, Global Tech Panel (EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan koollekutsuma asiantuntijaryhmä), 2018–
Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, First Fellow Partners, 2016–

Risto Siilasmaa
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
s. 1966, diplomi-insinööri

Pertti Ervi
Hallituksen jäsen vuodesta 2003
s. 1957, insinööri

Keskeinen työkokemus:
Nykyisin itsenäinen liikkeenjohdon konsultti ja hallitusammattilainen
Hallituksen puheenjohtaja 2017–2020, jäsen 2009–2017, Teleste Oyj
Hallituksen puheenjohtaja, Comptel Oyj, 2011–2017
Co-CEO ja johtoryhmän jäsen, Computer 2000 AG, 1995–2000
Perustajajäsen ja toimitusjohtaja, Computer 2000 Finland Oy, 1983–1995
Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:
Hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj, 2022–
Hallituksen puheenjohtaja, QPR Software Oyj, 2021–
Hallituksen jäsen, Pointsharp Ab, 2021–
Hallituksen puheenjohtaja 2011–, hallituksen jäsen 2008–, Efecte Oyj
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Keith Bannister
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
s. 1966, Matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen 
kandidaatti 

Päivi Rekonen
Hallituksen jäsen vuodesta 2017
s. 1969, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden 
maisteri

Keskeinen työkokemus:
Itsenäinen johdon strateginen neuvonantaja ja hallitusammattilainen, 2018–
Teknologiajohtaja, UBS, 2014–2018
Johtaja, Globaali digitaalistrategia, Adecco-ryhmä, 2011–2012
IT-johtaja, Credit Suisse, 2007–2009
Useita johtotehtäviä, Cisco Systems, 1998–2007
Useita johtotehtäviä, Nokia Oyj, 1990–1998
Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:
Hallituksen jäsen, Wipro Ltd, 2022–
Hallituksen puheenjohtaja, SEBA Bank AG, 2020–
Hallituksen jäsen, Efecte Oyj, 2018–
Hallituksen jäsen, Konecranes Oyj, 2018–

Tuomas Syrjänen
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja
s. 1976, diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus:
Data & AI uudistuminen, Futurice Oy, 2019–
Toimitusjohtaja, Futurice Oy, 2008–2018
Liiketoimintajohtaja, Futurice Oy, 2003–2008
Liiketoiminnan kehitys, Futurice Oy, 2001–2002
Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:
Hallituksen puheenjohtaja, Flow Technologies Oy, 2021–
Hallituksen jäsen, Vaisala Oyj, 2019–
Hallituksen jäsen, Futurice Oy, 2018–
Hallituksen jäsen, Taaleri Oyj, 2017–

Laillistettu tilintarkastaja (ICAEW:n jäsen)
Non-Executive Director – FT Advanced Professional Diploma
Keskeinen työkokemus:
Osakas, KPMG LLP, 2000–2018
Useita johtotehtäviä, KPMG LLP, Lontoo, Iso-Britannia, 1987–2018
Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:
Hallintoneuvoston jäsen, Bridewell Royal Hospital, 2020–

Kirsi Sormunen
Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
s. 1957, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
Hallituksen jäsen, DNA Oyj, 2014–2021
Hallituksen jäsen, VR-Yhtymä Oyj, 2017–2020 
Hallituksen jäsen, Sitra, 2013–2020
Hallituksen jäsen, Neste Oyj, 2013–2017
Varapuheenjohtaja, CSR/Sustainability/CSO, Nokia Oyj, 2004–2014 
Useita johtotehtäviä (F&C), Nokia Oyj, 1993–2004
Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:
Hallituksen jäsen, Exel Composites, 2020– 
Vanhempi neuvonantaja, DIF / Directors Institute of Finland, 2016–
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Tony Smith
Hallituksen jäsen vuodesta 2022
s. 1971

Keskeinen työkokemus:
Myyntijohtaja, Singapore ja Kaakkois-Aasia, WithSecure, 2023–
Johtaja, Strateginen asiakaskehitys (ratkaisut), WithSecure, 2020–2022
Johtaja, myynnin edistäminen (MDR), WithSecure, 2019–2020
Strategisen liiketoiminnan johtaja (MDR), WithSecure, 2017–2019
Asiakasjohtaja, Interoute Communications, 2012–2017
Tarjous- ja liiketoiminnan kehittämispäällikkö (globaali), VIX Technology, 
2008–2012

Aikaisemmat hallituksen jäsenet

Åsa Riisberg
Hallituksen jäsen vuoden 2021 maaliskuusta vuoden 2022 maaliskuuhun

Robin Wikström
Hallituksen jäsen vuoden 2021 maaliskuusta vuoden 2022 maaliskuuhun

Hallituksen jäsenten osakeomistus WithSecuressa
Osakeomistus

Hallituksen jäsen 31.12.2022 31.12.2021
Risto Siilasmaa 60 017 365 60 011 037
Pertti Ervi 84 741 67 721
Päivi Rekonen 26 543 23 538
Tuomas Syrjänen 29 218 25 422
Keith Bannister 12 272 9 267
Kirsi Sormunen 3 533 0
Tony Smith 1 002 0
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Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, WithSecure, 2020–
Sijoittaja, neuvonantaja, 2018–2020
Toimitusjohtaja, Comptel Oyj, 2011–2017
Useita johtotehtäviä, Nokia Oyj, 1999–2010
Useita johtotehtäviä, Konecranes Oyj, 1993–1999
Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:
Hallituksen jäsen, Teknologiateollisuus ry, 2022–
Hallituksen jäsen, The European Cyber Security Organisation (ECSO), 2021–
Hallituksen jäsen, Finnish Information Security Cluster – FISC ry (FISC), 2021–

Juhani Hintikka
Toimitusjohtaja
s.1966, diplomi-insinööri
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Christine Bejerasco
Tietoturvajohtaja
s. 1982, tekniikan kandidaatti (tietotekniikka)
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:
Tietoturvajohtaja, WithSecure, 2023–
Teknologiajohtaja, WithSecure, 2021–2022
Johtaja, taktisen puolustuksen yksikkö, WithSecure, 2019–2021
Lukuisia teknisiä ja liikkeenjohdollisia positioita, WithSecure, 2008–2019
Haittaohjelmatutkija, PC Tools, 2006–2008
Lukuisia tehtäviä uhkien analysoinnissa, Trend Micro, 2003–2006

Konsernin johtoryhmä 
Tässä osiossa on esitelty kaikki vuoden 2022 aikana 
konsernin johtoryhmään kuuluneet henkilöt.
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Juha Kivikoski
Asiakkuusjohtaja
s. 1970, valtiotieteiden maisteri
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Charlotte Guillou
Henkilöstöjohtaja
s. 1978, kasvatustieteen maisteri
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:
Henkilöstöjohtaja, WithSecure, 2021–
Useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, OP Ryhmä, 2018–2021
Henkilöstö ja muutosvastuullinen johtaja (talous), KONE Oyj, 2018
Maajohtaja Pohjoismaat, Scan-Horse A/S, 2017–2018
Useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, Fiskars Group, 2013–2017
Useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, Nokia Oyj, 2007–2012
Liikkeenjohdon konsultti, Deloitte Finland, 2004–2007
Henkilöstön kehittämisen asiantuntija, Psykologitoimisto Cresco, 2000–2003

Tom Jansson
Talousjohtaja
s. 1968, kauppatieteiden maisteri
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:
Talousjohtaja, WithSecure, 2021–
Talousjohtaja, Posti Group Oyj, 2018–2021
Talousjohtaja, Comptel Oyj, 2013–2017
Useita liikkeenjohdon ja talouden tehtäviä, Tellabs Inc., 1994–2013
Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:
Hallituksen jäsen, Nightingale Health Oyj, 2021–

Keskeinen työkokemus:
Asiakkuusjohtaja, Withsecure, 2023–
Johtaja, yritystietoturva, Withsecure, 2019–2022
Johtaja, yritys- ja kanavamyynti, Withsecure, 2018–2019
Toimitusjohtaja, Dustin Finland, 2015–2017
Myyntijohtaja, Mcafee / Intel Security, 2013–2015
Operatiivinen johtaja, Stonesoft, 2009–2013
Johtaja, Stonesoft, 2004–2008

Antti Koskela
Tuotejohtaja
s. 1971, diplomi-insinööri
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:
Tuotejohtaja, WithSecure, 2021–
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Elisa Oyj, 2020–2021
Tuotekehitysjohtaja, Nokia Software, 2018–2020
Teknologiajohtaja ja liiketoimintajohtaja, Comptel Oyj, 2011–2017
Useita johtotehtäviä, Nokia Siemens Networks, 2007–2011
Useita johtotehtäviä, Nokia Networks, 1999–2007
Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:
Hallituksen jäsen, QPR Software Oyj, 2021–
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Tiina Sarhimaa
Lakiasiainjohtaja
s. 1976, oikeustieteen maisteri
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Tim Orchard
Teknologiajohtaja
s. 1976, psykologian kandidaatti
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:
Teknologiajohtaja, WithSecure, 2023–
Johtaja, ratkaisut, WithSecure, 2022
Johtaja, hallinnoidut tietoturvapalvelut, WithSecure, 2019–2022
Operatiivinen johtaja, Countercept, 2018–2019
Useita johtotehtäviä, BAE Systems Applied Intelligence, 2012–2018
Tekninen johtaja, Activity Info Management Ltd., 2007–2012

Scott Reininga
Johtaja, ratkaisut
s. 1971, kauppatieteiden maisteri
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Keskeinen työkokemus:
Johtaja, Ratkaisut, WithSecure, 2022–
Johtaja, konsultointiliiketoiminta, Secureworks, 2014–2022
Operatiivinen johtaja, Secureworks, 2012–2014
Operatiivinen johtaja, EMEA, Dell Technologies, 2010–2012
Useita johtotehtäviä, Dell Technologies, 2003–2010

Keskeinen työkokemus:
Lakiasiainjohtaja, WithSecure, 2021–
Johtaja, päälakimies, WithSecure, 2018–2021
Johtaja, Legal & Compliance, Nokia Corporation, 2017–2018
Päälakimies, Comptel Oyj, 2015–2017
Lakimies, Comptel Oyj, 2004–2015
Lakimies, Hex Oyj, 2002–2003

Ari Vänttinen
Markkinointijohtaja
s. 1969, kauppatieteiden maisteri
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:
Markkinointijohtaja, WithSecure Oyj, 2021–
Toimitusjohtaja ja perustaja, CMOwashere Oy, 2018–2020
Markkinointijohtaja, Comptel Oyj, 2014–2018
Vanhempi johtaja, markkinointi, McAfee Corporation, 2014
Markkinointijohtaja, Stonesoft Oyj, 2010–2013
Ylemmän liikkeenjohdon konsultti, Talent Vectia Oy, 2007–2010
Globaali markkinointipäällikkö, Nokia Oyj, 2004–2007
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Muutokset konsernin johtoryhmän 
kokoonpanossa katsauskauden aikana
1.1.2022 WithSecure (silloinen F-Secure) muutti hallintorakennettaan ja 
yhdisti hallinnoitujen tietoturvapalveluiden yksikön ja kyberturvallisuuskonsul-
tointiyksikön yhdeksi Ratkaisut-liiketoimintayksiköksi, jonka johtajana aloitti 
Tim Orchard. Tämän johdosta Edward Parsons (johtaja, kyberturvallisuus-
konsultointi) jäi pois konsernin johtoryhmästä.

Kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 itsenäiseksi yhtiöksi, jonka 
nimi on F-Secure Oyj, minkä johdosta Timo Laaksosesta tuli F-Securen toimi-
tusjohtaja ja hän jäi pois WithSecuren konsernin johtoryhmästä.

Lokakuussa 2022 WithSecure teki päätöksen yhtiön uudesta toimintamallista. 
Uuden mallin myötä myyntitiimit yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi asiakkuuk-
sista vastaavaksi organisaatioksi, jota johtaa Juha Kivikoski. Tutkimus- ja 
kehitystiimit yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi tuoteorganisaatioksi, jota johtaa 
Antti Koskela. Tietoturvajohtajasta tuli osa johtoryhmää, ja entinen tekno logia-
johtaja Christine Bejerasco otti vastuulleen tietoturvajohtajan tehtävä. Tim 
Orchard siirtyi teknologiajohtajaksi, ja Ratkaisut-liiketoiminnan johtajan tehtävä 
vapautui. Lisäksi Cloud Protection for Salesforcesta tuli itsenäinen yksikkö, joka 
raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Kaikki muutokset astuivat voimaan 1.1.2023.

1.12.2022 Scott Reininga aloitti WithSecuren uutena Ratkaisut-liiketoiminnan 
johtajana.

Vuoden lopussa konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:

Juhani Hintikka (toimitusjohtaja), Christine Bejerasco (teknologiajohtaja, siirtyi 
tietoturvajohtajaksi 1.1.2023), Charlotte Guillou (henkilöstöjohtaja), Tom 
Jansson (talousjohtaja), Juha Kivikoski (johtaja, yritystietoturva, siirtyi asiak-
kuuksista vastaavaksi johtajaksi 1.1.2023), Antti Koskela (tuotejohtaja), Tim 
Orchard (johtaja, ratkaisut 30.11.2022 asti, siirtyi teknologiajohtajaksi 1.1.2023), 
Scott Reininga (johtaja, ratkaisut), Tiina Sarhimaa (lakiasiainjohtaja) ja Ari 
Vänttinen (markkinointijohtaja).

Aikaisemmat konsernin johtoryhmän jäsenet

Timo Laaksonen
Johtaja, kuluttajatietoturva – kesäkuuhun 2022 asti

Edward Parsons
Johtaja, kyberturvallisuuskonsultointi – tammikuuhun 2022 asti

Konsernin johtoryhmän jäsenten osakeomistus withsecuressa
Osakeomistus

Konsernin johtoryhmän jäsen 31.12.2022 31.12.2021
Juhani Hintikka 612 670 0
Juha Kivikoski 90 954 15 854
Scott Reininga 73 621 0
Christine Bejerasco 70 485 2 930
Antti Koskela 63 767 2 500
Charlotte Guillou 61 267 0
Tom Jansson 61 267 0
Ari Vänttinen 61 267 0
Tiina Sarhimaa 57 551 2 250
Tim Orchard 6 288 0
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Palkitsemisraportti
WithSecure
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WithSecuren palkitsemisraportti 2022

Hyvät osakkeenomistajat
Olen tyytyväinen voidessani jakaa teille WithSecuren vuoden 2022 palkitsemis-
raportin yhtiön henkilöstövaliokunnan puolesta. Palkitsemisraportissa on 
kuvattu yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuonna 2022 maksetut 
palkkiot, jotka noudattavat vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa 
hyväksyttyä palkitsemispolitiikkaa. WithSecuren palkitsemispolitiikka ja palkit-
semisraportti vastaavat EU-direktiiviä osakkeenomistajien oikeuksista (SHRD) 
sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. 

Henkilöstövaliokunnan tarkoituksena on varmistaa, että erilaiset palkkio-
järjestelmät ja palkkiot tukevat yhtiön liiketoimintastrategian toteuttamista ja 
suoritukseen perustuvaa palkitsemista sekä takaavat palkitsemisen kilpailu-
kyvyn asiaankuuluviin verrokkiyhtiöihin verrattuna. WithSecuren palkitsemisen 
tavoitteena on lisätä sitoutumista yhtiöön ja olla johdonmukaista koko yhtiössä. 
Lisäksi henkilöstövaliokunta keskittyy yhtiön kulttuuriin ja arvoihin liittyvään 
työhön sekä osaamisen kehittämiseen.

WithSecuren ylimmän johdon palkitseminen on yhtiön palkitsemispolitiikan 
mukaisesti suunniteltu edistämään yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden ja pitkän 
tähtäimen omistaja-arvon lisäämistä sekä pitkän tähtäimen kannattavuuden 
saavuttamista. Tämä näkyy erityisesti suoritukseen perustuvan palkitse-
misen kriteereissä. Merkittävä osa toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta 
määräytyy suorituksen perusteella. Jos tavoitteet saavutetaan, lyhyen ja pitkän 
aikavälin kannustinjärjestelmät muodostavat 57 % kokonaispalkitsemisesta 
palkitsemispolitiikan mukaisesti. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet perus-
tuvat yhtiön taloudelliseen kehitykseen ja omistaja-arvon kehittämiseen, jotta 
yhtiön menestyksellä on vahva yhteys toimitusjohtajan palkitsemiseen. 

Suoriutuminen vuonna 2022
Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttäminen itsenäiseksi yhtiöksi saatiin 
päätökseen 30.6.2022. Lisäksi yhtiö otti loppuvuodesta 2022 käyttöön uuden 
asiakaskeskeisen toimintamallin, joka tukee yhtiön strategian toteuttamista ja 
auttaa WithSecurea tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista arvoa. Vuotta 
2022 leimasi WithSecuren liikevaihdon voimakas kasvu erityisesti pilvipoh-
jaisten tuotteiden osalta. Kyberturvallisuuskonsultointi kärsi vuoden ensim-
mäisellä puoliskolla normaalia korkeammasta työntekijöiden vaihtuvuudesta. 
Kehitimme vuoden aikana sekä rekrytointia että henkilöstön sitouttamista, ja 
vuoden viimeisellä neljänneksellä konsultointiliiketoimintamme palasi kasvun 
tielle. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla parantuneen tuloksen myötä yhtiömme 

on alkanut lunastaa kannattavuuteen 
tähtäävää lupaustaan. 

Strategian päivittämisen yhteydessä 
uudistimme myös henkilöstöstrate-
giaamme, joka on jaettu nyt viiteen 
avainalueeseen: palkitseminen, 
osaaminen ja kehittäminen, kulttuuri ja 
johtaminen, monimuotoisuus, osallista-
minen ja hyvinvointi sekä liiketoiminnan 
kasvun mahdollistaminen. Yhtiömme 
menestyminen edellyttää sitoutunutta 
ja asiantuntevaa henkilöstöä. Edistääk-
semme liiketoimintamme menestystä 
tavoitteenamme on luoda työympäristö, jossa työntekijämme voivat menestyä 
sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla. Tarjoamme työntekijöillemme 
osallistavan, joustavan ja välittävän työympäristön, joka perustuu arvoihimme. 
Aiomme jatkossakin panostaa henkilöstömme kehittämiseen tarjotaksemme 
yhtäläisiä ja innostavia oppimis- ja kasvumahdollisuuksia. 

Kasvutavoitteemme tukemiseksi otimme käyttöön uusia osakepohjaisia kannus-
tinjärjestelmiä vuonna 2022. Kaikki työntekijämme voivat osallistua uuteen 
henkilöstön osakesäästöohjelmaan, ja uusi suoritusperusteinen lisäosakejär-
jestelmä on suunnattu yhtiön johdolle ja muille avainhenkilöille. Näiden pitkän 
aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien 
ja henkilöstömme tavoitteita entisestään sekä tarjota kaikille työntekijöillemme 
houkutteleva mahdollisuus hyötyä yhtiön menestyksestä. 

Kohti vuotta 2023
WithSecure julkisti uudistetun vastuullisuusohjelmansa vuonna 2022. Yhtiö 
keskittyy jatkossa entistä laajemmin vastuullisuuteen, minkä lisäksi käynnissä on 
erillisiä monimuotoisuuteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin keskittyviä hankkeita. 

Odotamme vuotta 2023 positiivisin mielin. Keskitymme kehittämään kasvuun 
tähtäävää ajattelutapaamme ja kokeilemiseen kannustavaa kulttuuriamme sekä 
parantamaan kasvua ja kannattavuutta entisestään. 

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Tuomas Syrjänen
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Ylimmän johdon palkitseminen
WithSecuren ylimmän johdon palkitsemisen kehitys vuosina 2018–2022 on 
kuvattu alla olevassa taulukossa. Hallituksen palkitseminen tuotiin lähemmäs 
markkinamediaania vuonna 2018, ja se on pysynyt samalla tasolla sen jälkeen. 
Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen on vaihdellut vuosien välillä, sillä 
merkittävä osa palkitsemisesta on sidottu yhtiön taloudelliseen menestykseen. 

WithSecuren osakkeen arvon ja indeksien kehitys

● WithSecure (oikaistu vastaamaan WithSecuren osuutta osakkeen hinnasta) 
● HACK
● OMX TECH

Lähde: Thomson Reuters Eikon

Keskimääräinen vuosittainen 
palkitseminen (euroa) 2018 2019 2020 2021 2022
Toimitusjohtaja 1) 616 361 466 780 482 863 375 327 555 519
Hallituksen puheenjohtaja 80 000 80 000 80 000 80 519 80 000
Muut hallituksen jäsenet 2) 40 500 40 500 40 000 44 508 44 000
Työntekijät 3) 62 279 62 650 61 832 67 443 74 158 4)

Liikevaihto, milj. euroa 5) 191 217 220 130 135
Oikaistu käyttökate, milj. euroa 5) 17 23 36 –11 –23

1)  Tilivuoden aikana maksetut palkat ja palkkiot sisältäen peruspalkan sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet.
2)  Keskiarvo hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista pois lukien hallituksen henkilöstöedustaja.
3)  Kalenterivuoden palkat ja palkkiot jaettuna vuoden keskimääräisellä globaalilla työntekijämäärällä. Luvut 

sisältävät kuluttajaliiketoiminnan palkat vuoteen 2020 asti. Vuosien 2021 ja 2022 luvut esitetään oikaistuina 
sisältäen ainoastaan WithSecuren.

4)  Keskimääräisen työntekijän palkan kehitykseen vaikuttavat konsernin rakenteessa vuoden aikana tapahtuneet 
muutokset.

5)  Vuoden 2020 ja sitä aiemmat luvut sisältävät kuluttajatietoturvaliiketoiminnan (F-Secure). Vuosien 2021 ja 2022 
luvut esitetään oikaistuina sisältäen ainoastaan WithSecuren.
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WithSecuren yhtiökokous päätti 16.3.2022, että hallitukselle maksetaan 
kiinteä vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan yhtiökokoukseen. 
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 80 000 euroa, valiokunnan 
puheen johtajan 48 000 euroa, hallituksen jäsenen 38 000 euroa ja hallituksen 
henkilöstön edustajan 12 667 euroa.

Yhtiökokous päätti, että noin 40 % vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta 
hankituilla WithSecuren osakkeilla. Palkkiona vastaanotettujen osakkeiden 
omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja. Yhtiö maksaa osakkeisiin liittyvän 
varainsiirtoveron. 

Hallituksen jäsenten osalta muutokset yhtiön osakkeiden omistuksessa ja 
osakkeina maksetut palkkiot raportoidaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 
mukaisesti. Tähän liittyvät pörssitiedotteet löytyvät yhtiön verkkosivuilta. 

Hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä 
järjestettävään kokoukseen, maksetaan erillinen 1 000 euron kokouspalkkio. 
Kokouspalkkio on 2 000 euroa, jos matkustetaan mantereiden välillä.

Hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi 
liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan 
mukaan. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan assistentti- ja 
hallintopalvelut.

Hallitukselle maksetut palkkiot vuonna 2022 

Varsinainen jäsen
Rahana maksettu 

vuosipalkkio, euroa 1)
Osakkeina maksettu 
vuosipalkkio, euroa

Osakkeina maksettu 
vuosipalkkio, kpl

Maksetut kokouspalkkiot, 
euroa 2) Yhteensä, euroa

Risto Siilasmaa 50 364 29 636 6 328 – 80 000
Pertti Ervi 3) 26 024 15 310 3 269 4 000 45 334
Päivi Rekonen 23 927 14 073 3 005 3 000 41 000
Tuomas Syrjänen 4) 30 222 17 778 3 796 – 48 000
Keith Bannister 23 927 14 073 3 005 3 000 41 000
Kirsi Sormunen 3) 28 121 16 546 3 533 – 44 667
Tony Smith 7 974 4 693 1 002 – 12 667
Åsa Riisberg 5) – – – 1 000 1 000
Robin Wikström 6) – – – – –
Yhteensä 190 559 112 109 23 938 11 000 313 668

1) Rahana maksettu vuosipalkkio sisältäen osakkeina maksetun palkkion johdosta maksetun varainsiirtoveron.
2) Kansainvälisen matkustamisen perusteella maksetut kokouspalkkiot.
3) Pertti Ervi toimi tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 31.7.2022 saakka ja Kirsi Sormunen aloitti tehtävässä 1.8.2022 alkaen
4) Tuomas Syrjänen aloitti henkilöstövaliokunnan puheenjohtajana 16.3.2022. Päivi Rekonen toimi tehtävässä 16.3.2022 saakka.
5) Åsa Riisberg toimi hallituksen jäsenenä 24.3.2021–16.3.2022. Vuonna 2022 hänelle maksettiin ainoastaan kokouspalkkio.
6) Hallituksen jäsen 16.3.2022 saakka – ei palkkiota vuonna 2022

Hallituksen palkitseminen 
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Toimitusjohtajan palkitseminen 
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan 
kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin 
kannustimista.

Toimitusjohtajalle vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot sekä vuoden 2022 
perusteella maksettavat palkkiot on esitetty alla:

EUR
Maksut vuoden 

2022 aikana
Maksut vuoden 

2022 perusteella
Peruspalkka sisältäen luontaisedut 350 244 –  
Eläke- ja muut edut – –
Lyhyen aikavälin palkkiot (STI)

Ansaintajakso 2021 205 275 –
Ansaintajakso 2022 – 145 163

Pitkän aikavälin palkkiot (LTI), euroa/
osakkeet – –
Yhteensä 555 519 145 163

STI 
Ohjelma Tavoitteet Painotus Min Tavoitetaso Max Tulos Suoriutuminen Kokonaistulos

STI 2021 Liikevaihto 60 % 220,0 235,0 250,0 236,3 108,7 % 117,3 %
Oikaistu käyttökate 40 % 29,0 35,4 42,0 37,4 130,3 %

STI 
Ohjelma Tavoitteet Painotus Min Tavoitetaso Max Tulos Suoriutuminen Kokonaistulos
STI H1/
2022

Liikevaihto 60 % 112,6 118,6 124,6 119,6 116,7 % 150 %
Oikaistu käyttökate 40 % 6,9 8,5 10,1 10,3 200,0 %

STI 
Ohjelma Tavoitteet Painotus Min Tavoitetaso Max Tulos Suoriutuminen Kokonaistulos
STI H2/
2022

Liikevaihto 60 % 68,9 72,6 76,3 69,9 26,5 % 15,9 %
Oikaistu käyttökate 40 % –8,6 –7,2 –5,8 –10 0,0 %

Lyhyen aikavälin palkkio (STI) 
Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tavoitepalkkio on 50 % vuosittaisesta 
peruspalkasta. Enimmäispalkkio vastaa suunnilleen vuosittaista peruspalkkaa. 
Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkkio voidaan maksaa osittain tai kokonaan 
eläkerahastoon. Hallitus päättää rahastoon maksettavan maksun suuruudesta 
vuosittain. Koska rahastoon maksettuun palkkioon ei kohdistu sosiaali- eikä 
muita työnantajakuluja, rahastoitavan palkkion määrä kerrotaan 1,1:llä.

Toimitusjohtajan vuoden 2022 lyhyen aikavälin palkkio perustui WithSecuren 
liikevaihtoon (60 %) sekä oikaistuun käyttökatteeseen (40 %). Vuoden 2022 
lyhyen aikavälin kannustinohjelman suoritustavoitteet asetettiin alun perin 
koko vuodelle 2022, mutta kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämisen 
seurauksena ensimmäisen ja toisen vuosipuoliskon kriteerit asetettiin ja suoriu-
tuminen arvioitiin erikseen. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta 
kokonaistulos oli 150 % ja toisen vuosipuoliskon 15,9 %. Lyhyen aikavälin 
kannustinohjelman maksu koko vuodelle 2022 maksetaan ensimmäisen 
kvartaalin aikana 2023. 
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Pitkän aikavälin palkkiot (LTI) 
Toimitusjohtajalle ei maksettu pitkän aikavälin palkkioita vuonna 2022.

Vuonna 2021 toimitusjohtajalle myönnettiin 202 983 kappaletta yhtiön 
osakkeita suoritusperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2021–2023 puitteissa. 
Osakkeiden määrä vastaa palkkion tavoitetasoa. Enimmäispalkkio on kaksi 
kertaa tavoiteallokaation määrä. Lopullinen palkkio määräytyy sen mukaan, 
missä määrin tavoitteet saavutetaan ansaintajakson aikana. 

Kuten vuoden 2020 palkitsemisraportissa ilmoitettiin, toimitusjohtajalle 
myönnettiin kertaluonteisesti 106 833 kappaleita osakkeita ehdollisen osake-
ohjelman 2021–2023 puitteissa. Palkkion ehtona on jatkuva palvelussuhde 
yrityksessä maksuhetkellä vuonna 2024. 

Suoritusperusteisen osakepalkkio-ohjelman ja ehdollisen osakeohjelman 
puitteissa myönnettyjen osakkeiden alkuperäiset määrät muunnettiin 
vastaamaan WithSecuren osaketta jakautumisen jälkeen.

Vuonna 2022 WithSecure otti käyttöön yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmän 
jäsenille ja muille johtajille suunnatun suoritusperusteisen lisäosakejärjes-
telmän, jossa on yksi neljän vuoden mittainen ansaintajakso. Järjestelmään 
osallistuville annetaan mahdollisuus sijoittaa WithSecuren osakkeisiin 
ansaitakseen niitä palkkiona. Järjestelmään osallistumisen edellytyksenä on, 
että osallistuja on hankkinut WithSecuren osakkeita hallituksen päätöksen 
mukaisen määrän. Yhtiön tavoitteena on, että suoritusperusteinen lisäosakejär-
jestelmä 2022–2026 korvaa kaksi tavanomaista toimitusjohtajalle suunnattua 
suoritusperusteista osakepalkkio-ohjelmaa vuosina 2022 ja 2023.

Toimitusjohtaja – nykyiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Osakepalkkioohjelma Suoritustavoitteet Palkkion tavoitetaso Palkkion enimmäistaso Palkkion maksu
Suoritusperusteinen osakepalkkio-
ohjelma 2021–2023

Absoluuttinen osakkeenomistajan 
kokonaistuotto (TSR)

202 983 osaketta 405 965 osaketta Q1 / 2024

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 
2021–2023

Työsuhteen jatkuminen 106 833 osaketta 106 833 osaketta Q1 / 2024

Suoritusperusteinen 
lisäosakeohjelma 2022–2026

WithSecuren osakekannan 
markkina-arvo

3 × alkuperäinen 612 670 
osakkeen hankinta

5,5 ×  alkuperäinen 612 670 
osakkeen hankinta

Q4 / 2026

Toimitusjohtajan toimisuhteen keskeiset sopimusehdot
Toimitusjohtajan sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja toimisuhteen 
irtisanomisaika on vähintään kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Yhtiön 
irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus kuuden 
kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä, ja hänen eläkkeensä määräytymi-
sessä noudatetaan Suomen työntekijän eläkelain (TYEL) sääntelyä. Toimitus-
johtajan eläkeikä määräytyy lakisäteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on 
soveltuvan Suomen lainsäädännön nojalla 65 vuotta.

Tavoitetason palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisen rakenne vuonna 2022

● Peruspalkka ● STI ● LTI

43 %36 %

21 %

Toteutunut palkitseminen

63 %
37 %
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Tietoa osakkeenomistajille 

Taloudellinen kalenteri
WithSecure Oyj julkaisee vuonna 2023 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

 • 20.4.2023: Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2023

 • 14.7.2023: Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2023

 • 18.10.2023: Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2023

WithSecure noudattaa vähintään kolmen viikon (21 päivän) hiljaista 
jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkaisemista, jolloin se ei osallistu 
keskusteluihin yhtiön taloudellisesta asemasta tai siihen vaikuttavista tekijöistä 
pääomamarkkinoiden edustajien tai tiedotusvälineiden kanssa.

WithSecure Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 
21.3.2023. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Yhteystiedot

Tom Jansson  
Talousjohtaja, WithSecure Oyj

Laura Viita  
Sijoittajasuhdejohtaja, WithSecure Oyj

+358 50 487 1044

Investor-relations@withsecure.com
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Tammasaarenkatu 7

PL 24, 00181 Helsinki
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