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LOIHDE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2022  
Loihteen kannattavuus parani selvästi,  
oikaistu käyttökate nousi 42 % vuonna 2022 
 

Loka-joulukuu 2022 lyhyesti  
• Loihde-konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 

36,0 milj. euroa (30,1 milj. euroa), kasvu 20 % 
• Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 25,5 milj. euroa (19,4 milj. eu-

roa), kasvu 31 % 
• Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto oli 10,6 milj. 

euroa (11,2 milj. euroa), kasvu -6 %  
• Oikaistu käyttökate oli 3,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa) eli 9,3 

(8,7) % liikevaihdosta 
• Oikaistu liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli 4,1 (2,2) 

% liikevaihdosta 
• Yhtiö hankki pilvipalveluyhtiö Onrego Oy:n koko osakekannan, 

ja Onrego on mukana luvuissa 1.12.2022 alkaen 
• Yhtiö tiedotti siirtyvänsä IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseen 

raportointiin ja julkaisee tilikauden 2022 taloudelliset tiedot 
IFRS:n mukaisesti.  

 

 

 

Tammi–joulukuu 2022 lyhyesti  
• Loihde-konsernin jatkuvien toimintojen koko vuoden liikevaihto 

oli 123,0 milj. euroa (104,4 milj. euroa), kasvu 18 % 
• Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 82,5 milj. euroa (69,3 milj. eu-

roa), kasvu 19 % 
• Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen lii-

kevaihto oli 40,8 milj. euroa (35,5 milj. euroa), kasvu 15 % 
• Oikaistu käyttökate oli 10,3 milj. euroa (7,2 milj. euroa) eli 8,4 

(6,9) % liikevaihdosta 
• Oikaistu liikevoitto oli 3,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa) eli 2,8 (0,7) 

% liikevaihdosta 
• Turvakolmio Group Oy liittyi konserniin 1.6.2022 ja Onrego Oy 

1.12.2022 
• Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista va-

roista jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta perustuen yhtiön 
operatiiviseen tulokseen sekä lisäksi myyntivoittoon perustuvaa 
lisäosinkoa 0,65 euroa/osake, yhteensä 0,80 euroa osakkeelta. 
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 
päättämään enintään 1,00 euron lisäosingon jakamisesta osak-
keelta. 
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Näkymät vuodelle 2023  
 
Vuonna 2023 Loihde odottaa liikevaihdon kasvavan turvaliiketoimin-
nassa yli 10 % ja digitaalisessa kehittämisessä yli 10 %. Konsernin oi-
kaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasosta, joka 
oli 10,3 miljoonaa euroa.   

 

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024 
 
Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liike-
vaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden 
osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-margi-
naali IFRS-standardin mukaan laskettuna.  
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Keskeiset tunnusluvut (IFRS) 
 

1 000 euroa  10-12 2022 10-12 2021 Muutos % 1-12 2022 1-12 2021 Muutos % 
Liikevaihto, t€  36 045 30 149 20 % 122 987 104 418 18 % 
   - Turvaliiketoiminta 25 495 19 389 31 % 82 450 69 287 19 % 
   - Digitaalisen kehittämisen lii-
ketoiminta  10 584 11 215 -6 % 40 849 35 524 15 % 

   - Muut (sis. eliminoinnit)  -34 -455 -93 % -312 -393 -20 % 
Käyttökate (EBITDA)  2 911 1 784 63 % 13 319 5 591 138 % 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), 
t€1  3 351 2 618 28 % 10 290 7 236 42 % 

Oikaistu käyttökate (EBITDA), 
%  9,3 % 8,7 %   8,4 % 6,9 %   

Liikevoitto (EBIT), t€  904 -164  6 371 -881  

Oikaistu liikevoitto, t€1  1 485 670 122 % 3 482 764 356 % 
Katsauskauden tulos, t€  1 252 965 30 % 3 359 6 924 -51 % 
Oikaistu katsauskauden tulos, 
t€1  1 754 1 632 7 % 526 1 763 -70 % 

Omavaraisuusaste, %  73,8 % 74,9 %   73,8 % 74,9 %   
Osakekohtainen tulos (EPS), 
euroa, laimentamaton 2  0,22 0,16 38 % 0,58 1,19 -51 % 

Osakekohtainen tulos (EPS), 
euroa, laimennettu 2  0,22 0,16 38 % 0,58 1,18  -51 % 

Henkilöstön lkm keskimää-
rin  866 738 17 % 812 715 14 % 

Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, joka sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems 
Oy Ab:n osuuden tuloksesta. Lopetetun toiminnon osuus tuloksesta on esitetty taulukko-osan tuloslaskelmassa.  

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheu-
tuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.  

2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (loka-joulukuun 2022 keskiarvo 0 kpl ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä  
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Toimitusjohtaja Samu Konttinen:  
 

Raportoimme nyt ensimmäisen kerran taloudellista tulostamme kan-
sainvälisen IFRS-standardin mukaisesti. IFRS-raportoinnin myötä tun-
nuslukumme ovat entistä paremmin vertailukelpoisia muiden pörssiyhti-
öiden kanssa. Olemme myös ilmoittaneet strategiakauden 2021–2024 
taloudelliset tavoitteet IFRS:n mukaisina.  

Loka-joulukuussa 2022 Loihteen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 
20 prosenttia 36,0 (30,1) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate vah-
vistui 28 prosenttia ja oli 3,4 (2,6) miljoonaa euroa eli 9,3 (8,7) prosent-
tia liikevaihdosta.  

Saimme tärkeää vahvistusta pilviosaamisellemme hankkimalla pilvipal-
veluyhtiö Onrego Oy:n, joka liittyi Loihteeseen joulukuun alussa. Pil-
veen liittyvä osaaminen on keskeistä Loihteen molemmille liiketoiminta-
alueille; digikehityshankkeet rakennetaan tänä päivänä pääasiassa pil-
vialustoille, ja it-toimintojen siirtäminen pilveen muuttaa myös tietotur-
van hallintaa. Pilviturvallisuus onkin kyberturvan nopeimmin kasvavia 
alueita. Uutena palvelualueena Onrego tuo tarjoomaamme jatkuvana 
palveluna toimitettavan pilviympäristön hallintapalvelun. Taloudellisessa 
raportoinnissa Onrego sisältyy digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-
alueeseen. Onrego tullaan liittämään Loihde-brändin alle nimellä Loihde 
Cloudon, ja se toimii osana Loihteen verkostoa yhtenä konsernin tytär-
yhtiöistä. 

Turvaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 31 prosenttia. 
Vahvan kasvun takana olivat kokonaisvaltainen ja uniikki Yksi turvalli-
suus -palvelumme sekä turvatekniikan ja kyberturvan jatkuvat palvelut, 

 

 

joita ovat esimerkiksi paloturvallisuus- ja kameravalvontapalvelut sekä 
CSOC 24/7 -kybervalvonta- ja reagointipalvelu. Kasvua avitti myös 
aiemmin keväällä tehty Turvakolmio-yritysosto, joka on nyt integroitu 
osaksi Loihde Trust -organisaatiota. Kasvun ajureina ovat olleet mm. 
isot sairaalahankkeet, joihin olemme toimittaneet lukitus- ja hoitajakut-
sujärjestelmiä. Digitaalisen turvallisuuden palveluista vahvimmin ovat 
tälläkin vuosineljänneksellä kasvaneet CSOC-kybervalvontapalvelun 
ohella identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisut. Komponenttipula on 
edelleen hidastanut monia toimituksia ja sen odotetaan edelleen jatku-
van. Etukäteisvarautumisemme ja tilanteen lievän helpottumisen vuoksi 
komponenttipulan vaikutukset jäivät loppuvuonna kuitenkin pelättyä pie-
nemmiksi.  

Digitaalisessa kehittämisessä koettiin vaikea vuosineljännes, ja sen lii-
kevaihto laski viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 6 prosenttia. Ky-
synnän hidastuminen alkoi jo kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin 
kerroimme kahden ison asiakkaamme supistaneen ostojaan. Käyttö-
aste jäi selvästi alle normaalitason ja vaikutti osaltaan negatiivisesti 
myös koko konsernin tulokseen. Arvioimme kysyntätilanteen pysyvän 
viime vuotta alemmalla tasolla vielä alkuvuonna, mutta emme näe pi-
dempiaikaista kysynnän heikentymistä. Loihde Analyticsin ja Loihde Ad-
visoryn operatiivinen yhdistyminen Loihde Advanceksi käynnistyi mar-
raskuussa, ja siihen liittyvä suunnittelu myös osaltaan varasi henkilöre-
sursseja. Integraatio on edennyt hyvin, ja arvioimme siihen liittyvän si-
säisen työn olevan loppusuoralla.  Joulukuussa ostamamme Onrego on 
nyt mukana digitaalisen kehittämisen luvuissa, ja siellä erityisesti Azure-
pilviosaamiseen keskittynyt konsultointi ja hallitut pilvipalvelut ovat hyvä 
lisä tarjoomaamme. 

Loihde Family -kumppaniohjelmamme on kehittynyt erinomaisesti. Digi-
taalisen kehittämisen toimialalla vahva kumppaniverkosto on hyvin tär-
keä, sillä se tarjoaa joustavuutta ja laaja-alaisuutta asiakkaiden kulloi-
siinkin tarpeisiin vastaamisessa. 
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Yksinkertaistimme Loihteen yhtiörakennetta vuodenvaihteessa, kun 
Loihde Trust Spellpoint Oy, Loihde Trust Tansec Oy, Turvakolmio 
Group Oy ja Turvakolmio Recycling Oy sulautuivat Loihde Trust 
Oy:hyn. Näin turvaliiketoiminnassa on nyt vain yksi yhtiö.  

Olemme vuoden 2022 aikana vahvistaneet tarjoomaamme ja osaamis-
tamme sekä omaa toimintaamme kehittämällä että yritysostoin. Alku-
kesällä hankittu ja loppuvuoden aikana Loihde Trustiin integroitu Turva-
kolmio vahvistaa asemaamme turvatekniikan markkinassa, ja Onrego 
laajentaa pilviteknologioiden palvelutarjoomaamme.  

Molempien liiketoiminta-alueidemme liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, 
turvaliiketoiminnassa koko vuoden liikevaihto kasvoi 19 % ja digitaali-
sessa kehittämisessä 15 %. Kasvoimme molemmilla alueilla markkina-
kasvua nopeammin ja paransimme konsernin oikaistua käyttökatetta 42 
% verrattuna vuoteen 2021. Talouden yleinen epävarmuus ja kustan-
nusinflaatio vaikeuttavat liiketoimintaympäristöämme, mutta uskomme 
voivamme jatkaa kasvua ja kannattavuuden parantamista molemmilla 
liiketoiminta-alueilla. Haluankin esittää parhaat kiitokset työntekijöil-
lemme sitoutumisesta ja vahvasta palveluhengestä sekä asiakkaille ja 
omistajille luottamuksesta Loihdetta kohtaan.  
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Liikevaihto ja tuloksen kehitys loka-joulukuussa 
2022  
Konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 20 % ja oli 36,0 (30,1) 
miljoonaa euroa. Turvaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 25,5 
(19,4) miljoonaa euroa. Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liike-
vaihto laski 6 prosenttia 10,6 (11,2) miljoonaan euroon.  

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 2,9 (1,8) miljoonaa euroa eli 8,1 
(5,9) % liikevaihdosta ja oikaistu käyttökate oli 3,4 (2,6) miljoonaa euroa 
eli 9,3 (8,7) % liikevaihdosta. 

Liikevoitto (EBIT) oli 0,9 (-0,2) miljoonaa euroa eli 2,5 (-0,5) % liikevaih-
dosta ja oikaistu liikevoitto oli 1,5 (0,7) miljoonaa euroa eli 4,1 (2,2) % 
liikevaihdosta 
  
Tilikauden tulos oli 1,3 (1,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos 
(EPS) oli 0,22 (0,16) euroa (sekä laimentamaton että laimennettu).  

Liikevaihto ja tuloksen kehitys tammi-joulukuussa 
2022 
Koko vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 123,0 (104,4) miljoonaa eu-
roa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 18 prosenttia. Turvaliiketoimin-
nan liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 82,5 (69,3) miljoonaa euroa. Digitaali-
sen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 40,8 (35,5) 
miljoonaa euroa. Yrityskaupat näkyvät siten, että Turvakolmio Group on 
mukana turvaliiketoiminnan luvuissa kesäkuusta ja Onrego Oy digitaali-
sen kehittämisen luvuissa joulukuusta lähtien. 

Käyttökate (EBITDA) oli 13,3 (5,6) miljoonaa euroa eli 10,8 (5,4) % lii-
kevaihdosta. Katsauskauden käyttökatetta nosti kuituverkkojen myyn-
nistä saatu noin 3,9 miljoonan euron myyntivoitto. Oikaistu käyttökate 
oli 10,3 (7,2) miljoonaa euroa eli 8,4 (6,9) % liikevaihdosta. 

Liikevoitto (EBIT) oli 6,4 (-0,9) miljoonaa euroa eli 5,2 (-0,8) % liikevaih-
dosta ja oikaistu liikevoitto 3,5 (0,8) miljoonaa euroa eli 2,8 (0,7) % liike-
vaihdosta.  

Henkilöstökulut olivat 64,4 (58,0) miljoonaa euroa eli 52,4 (55,5) % liike-
vaihdosta.   

Liiketoiminnan muut kulut olivat 14,2 (13,5) miljoonaa euroa eli 11,6 
(12,9) % liikevaihdosta. 

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin konsernissa yhteensä 6,9 (6,5) 
miljoonaa euroa. Verojen määrää katsauskaudella nostivat kuituverkko-
jen myyntivoitosta maksetut verot. 

Konsernin tilikauden tulos oli 3,4 (6,9) miljoonaa euroa. Laimentamaton 
osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,58 (1,19) euroa ja laimennettu 0,58 
(1,18) euroa. Tilikauden tulokseen vaikutti osaltaan yhtiön sijoitusarvo-
paperien markkina-arvon muutos, joka oli -2,4 (0,8) miljoonaa euroa. 
Vertailuvuoden 2021 tulosta nosti lopetettuihin toimintoihin kirjattu Hi-
box Systems Oy Ab:n myynnistä saatu noin 6,5 miljoonan euron myyn-
tivoitto.  
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Taloudellinen asema, rahoitus ja investoinnit  
Konsernin taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 150,9 (146,3) mil-
joonaa euroa. Liikearvon määrä taseessa oli 62,8 (53,5) miljoonaa eu-
roa. Taseen loppusummaa nostivat ensisijaisesti Turvakolmio- ja 
Onrego-yritysostot.  

Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 73,8 (74,9) % ja konsernin 
oman pääoman tuotto oli 3,0 (6,3) %. Oman pääoman tuottoa paransi 
katsauskaudella kuituverkkojen myynnistä saatu myyntivoitto. Vertailu-
kauden vahvempaa oman pääoman tuottoa selittävät Hibox Systems 
Oy Ab:n myynnistä saatu myyntivoitto ja yhtiön saama veronpalautus. 

Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 (6,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan ra-
havirtaa on heikentänyt komponenttipulaan varautumisesta ja projektien 
lykkääntymisestä johtuva vaihto-omaisuuden kasvu sekä myyntisaamis-
ten kasvu. 

Konsernin investointien kokonaismäärä oli 14,7 (14,8) miljoonaa euroa. 
Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat sekä katsaus- että vertailukau-
della yritysostoihin.   

Loihde Oyj jakoi vuodelta 2021 osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mu-
kaisesti 0,55 euroa/osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 9.5.2022 ja 
maksupäivä 17.5.2022. Osinkojen yhteismäärä oli noin 3,1 miljoonaa 
euroa.  
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Osake ja osakkeenomistajat  
Loihde Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 5 729 709 
osaketta ja tammi-joulukuussa keskimäärin 5 753 658 osaketta (tilikau-
den 2021 lopussa 6 010 041 ja tammi-joulukuussa 2021 keskimäärin 5 
905 644). Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä heinä-joulukuussa oli 
5 687 251 osaketta (heinä-joulukuussa 2021 keskimäärin 6 008 041 
osaketta). 

  31.12.2022  31.12.2021  
Osakkeiden lukumäärä   5 729 709 6 010 041 
Konsernin omistamat omat osakkeet   400  80 530  
Konsernista ulkona olevat osakkeet  5 729 309 5 929 511 
Markkina-arvo, milj. euroa  75 345 673  97 362 664  
Osakkeenomistajien lukumäärä  25 499  26 183  
Hallintarekisteröityjen osakkeiden luku-
määrä  8 247  2 738  

 

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq First North Growth Market 
Helsinki -markkinapaikalla 1.1.-31.12.2022  
  Osake-

vaihto  
kpl 

Arvo yht. 
euroa 

Korkein, 
euroa 

Alin,  
euroa 

Painotettu 
keski-
hinta,  
euroa 

Viimeisin, 
euroa 

LOIHDE  429 351  5 899 746  18,35  11,00  13,74  13,15  
 

Loihde Oyj:n hallitus päätti 4.1.2022 käynnistää omien osakkeiden ta-
kaisinosto-ohjelman yhtiökokouksen 6.5.2021 hallitukselle antaman val-
tuutuksen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 10.1.2022 
ja loppuivat 4.5.2022. Tämän jakson aikana Loihde hankki 25 325 
omaa osaketta, joiden kokonaisarvo oli 0,4 miljoonaa euroa ja hinta 
keskimäärin 16,57 euroa. Osakkeet hankittiin Nasdaq First North 
Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä kaupankäyn-
nissä hankintahetken markkinahintaan.  
 

Yhtiön hallitus päätti 3.5.2022 mitätöidä omien osakkeiden osakeohjel-
man kautta siihen mennessä hankitut 25 088 osaketta. Samassa yhtey-
dessä mitätöitiin myös muut yhtiön hallussa olleet 382 130 osaketta, 
joista 302 000 kpl oli siirtynyt yhtiön haltuun yhtiön yhteistililtä ns. pape-
riosakkeiden oikeuksien päättymisen myötä. Lisäksi yhtiön hallitus 
päätti 30.8.2022 mitätöidä yhteensä 537 yhtiön hallussa ollutta omaa 
osaketta, joista 300 oli siirtynyt yhtiön haltuun sen yhteistililtä ja 237 yh-
tiö oli hankkinut omien osakkeiden osto-ohjelman kautta 3.5.2022 jäl-
keen.  
 
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivulla 
osoitteessa loihde.com.  

Yhtiö on tilikauden aikana laskenut liikkeelle yhteensä 127 423 uutta 
osaketta. Onrego Oy:n hankinnan yhteydessä toteutetussa, ostetun yh-
tiön entiselle omistajalle suunnatussa osakeannissa Loihde Oyj laski 
liikkeelle 50 000 uutta osaketta merkintähinnalla 11,99 euroa/osake. Li-
säksi yhtiö on toteuttanut henkilöstön ja hallituksen osakepohjaisiin kan-
nustinjärjestelmiin liittyviä osakeanteja.  

 

 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 
Yhtiö on katsauskauden aikana laskenut liikkeelle yhteensä 77 423 
uutta osaketta liittyen osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin.   

Henkilöstön osakepohjaisen kannustinohjelman 2018–2023 palkkio-
osakkeet 

Loihde toteutti maaliskuussa suunnatun osakeannin liittyen henkilöstön 
osakekannustinohjelman vuonna 2019 alkaneen ansaintajakson lisä- ja 
palkkio-osakkeiden maksamiseen. Osakeannissa luovutettiin ohjelmaan 
osallistuneille kaikkiaan 22 093 uutta osaketta. Kannustinohjelma ja sen 
ehdot on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla.   
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Henkilöstön osakeohjelma 2022   
 
Loihteen hallitus päätti 6.6.2022 yhtiön henkilöstölle suunnattavasta pit-
kän aikavälin kannustinohjelmasta (Henkilöstön osakeohjelma 2022). 
Ohjelman kohderyhmänä on koko Loihde-konsernin henkilöstö johto 
mukaan lukien. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomis-
tajien ja henkilöstön tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoi-
mintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä henkilöiden si-
touttamiseksi yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden 
ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.   
 
Ohjelmaan sisältyy yksi ansaintajakso, joka ajoittuu ajalle 1.6.2022–
31.12.2024. Ohjelmaan osallistuvat ovat saaneet merkitä yhtiön osak-
keita 14.–22.6.2022 välisenä merkintäaikana alennettuun merkintähin-
taan 12,70 euroa osakkeelta. Merkintähinnan pohjana on käytetty osak-
keen vaihdolla painotettua keskikurssia toukokuussa 2022 (14,11 eu-
roa), mistä on vähennetty 10 prosentin alennus. Lisäosakkeiden saami-
nen edellyttää, että henkilö omistaa henkilöstöannissa hankitut osak-
keet ja on palkkion maksuhetkellä edelleen Loihde-konsernin palveluk-
sessa.  
 
Ohjelmaan osallistui 144 henkilöä, jotka merkitsivät yhteensä 50 208 
osaketta. Merkintähinta on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon heinäkuussa 2022 ja uudet osakkeet on rekisteröity 
kaupparekisteriin 18.7.2022.   
 
31.12.2024 päättyvän ansaintajakson jälkeen merkinnän tehneet saavat 
yhden maksuttoman lisäosakkeen jokaista merkitsemäänsä ja palkkion 
maksuhetkellä yhä omistamaansa kolmea osaketta kohden. Lisäosak-
keiden saaminen edellyttää, että henkilö omistaa henkilöstöannissa 
hankitut osakkeet ja on palkkion maksuhetkellä edelleen Loihde-kon-
sernin palveluksessa. 

Johdon ja avainhenkilöiden pitkän tähtäimen kannustinohjelma (LTI) 

Yhtiön hallitus päätti 3.3.2021 yhtiön konsernijohtoryhmälle ja valituille 
avainhenkilöille suunnatusta suoritusperusteisesta pitkän tähtäimen 

kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu vuosittain alkavista kolmen vuo-
den ansaintajaksoista, joista kukin edellyttää hallituksen erillistä hyväk-
syntää. Hallitus päätti toisen ansaintajakson alkamisesta 25.11.2021 ja 
kolmannen ansaintajakson alkamisesta 29.11.2022. Palkkion maksami-
sen kriteereinä ovat hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat liike-
vaihto- ja käyttökatetavoitteet. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, 
että avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön 
tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen ansaintajakson päätty-
mistä.  

Hallitus päätti 29.11.2022 suunnatusta maksuttomasta osakeannista 
yhtiön toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkio-
erän maksamiseksi. Osakeannissa yhtiö laski liikkeelle 1 455 uutta osa-
ketta, jotka luovutettiin toimitusjohtaja Samu Konttiselle osana toimitus-
johtajasopimuksessa sovittua osakepohjaista kannustinjärjestelmää. 

Hallituksen osakepalkkiojärjestelmä 

Varsinainen yhtiökokous päätti 5.5.2022 yhtiön hallituksen pitkän aika-
välin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta osa-
keannista, jossa hallituksen jäsenten merkittäväksi annettiin enintään 3 
667 osaketta 13,98 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.  Merkintä-
hinnan pohjana on käytetty osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia 
huhtikuussa 2022, mistä on vähennetty 10 prosentin alennus. Kaikki 
viisi hallituksen jäsentä merkitsivät osakkeita, yhteensä 3 667 osaketta. 
Merkintähinta on kirjattu heinäkuussa yhtiön sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 
5.7.2022.   

Loihde Oyj:n osakepohjaiset kannustinjärjestelmät on kuvattu yhtiön 
verkkosivuilla https://www.loihde.com/omistajille/hallinnointi/palkitsemi-
nen/.  

  

https://www.loihde.com/omistajille/hallinnointi/palkitseminen/
https://www.loihde.com/omistajille/hallinnointi/palkitseminen/
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Konsernin liiketoiminta-alueet ja rakenne 
Loihde Oyj on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantunti-
jayritys, joka mahdollistaa asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Kon-
sernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Digitaalisen kehittämisen liiketoi-
minta tarjoaa asiakkaille digistrategiakonsultointia, tiedolla johtamisen ja 
data-analytiikan palveluita, digitalisaation edistämisen ratkaisuja pal-
velu- ja käyttöliittymämuotoilusta ohjelmistokehitykseen ja muutosjohta-
miseen sekä pilviteknologioiden käyttöönottoon ja hallintaan liittyviä pal-
veluita. Loihteen turvaliiketoiminta kattaa laajasti yritysturvallisuuden 
osa-alueet kyberturvasta ja turvallisista verkkoyhteyksistä lukituksen ja 
sähköisen turvateknologian palveluihin. IFRS 8 -segmentointiraportoin-
nin näkökulmasta Loihteella on kaksi toimintasegmenttiä ja yksi rapor-
toitava segmentti, koska segmenttien yhdistelykriteerit täyttyvät. 

Konsernin emoyhtiö on Loihde Oyj.  
Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan muodostivat tilikauden lopussa 

• Loihde Advisory Oy ja sen tytäryhtiö Loihde Advisory AB  
• Loihde Analytics Oy 
• Loihde Factor Oy  
• Onrego Oy  

Turvaliiketoiminnan muodostaa  
• Loihde Trust Oy 

Lisäksi konserniin kuuluu Loihde Kiinteistöt Oy.  

Konsernirakenteen muutokset 
Loihde osti Turvakolmio Group Oy:n koko osakekannan toukokuussa, 
ja yhtiö sekä sen tytäryhtiö Turvakolmio Recycling Oy liittyivät konser-
niin 1.6.2022 alkaen.  

Loihde osti Onrego Oy:n koko osakekannan marraskuussa, ja yhtiö liit-
tyi konserniin 1.12.2022 alkaen.  

Loihde Trust Oy myi Pohjois-Suomessa sijaitsevat kuituverkkonsa Koil-
lisnet Oy:lle tammikuussa 2022.  

Loihde Advisory Oy:n tytäryhtiö Altotech Oy on sulautunut emoyhtiö-
önsä 7.1.2022. 

Turvakolmio Group Oy, Turvakolmio Recycling Oy, Loihde Trust 
Spellpoint Oy ja Loihde Trust Tansec Oy sulautuivat Loihde Trust 
Oy:hyn 31.12.2022.  

Loihde Analytics Oy ja Loihde Advisory Oy ovat yhdistäneet operatiivi-
sen toimintansa marraskuussa 2022 ja käyttävät yhteistä markkinointi-
nimeä Loihde Advance. Loihde Analytics Oy:n (vastaanottava yhtiö) 
hallitus on 28.11.2022 allekirjoittanut fuusiosuunnitelman Loihde Advi-
sory Oy:n (sulautuva yhtiö) kanssa. Suunniteltu sulautumisen rekiste-
röinti on toukokuun lopussa. 

Henkilöstö, johto ja hallinto 
Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä kokoaikaisiksi muutettuna 
(FTE) katsauskauden aikana oli konsernissa 812 (vuonna 2021 jatku-
vien toimintojen osalta 715 ja lopetetut toiminnot huomioiden 720) ja 
katsauskauden lopussa 885 (737). Keskimääräistä lukumäärää lasket-
taessa on otettu huomioon myös mahdollinen työsuhteen osa-aikai-
suus.  
Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Loihteen menestyksen avainteki-
jöitä, ja siksi yhtiö panostaa myönteisen yrityskulttuurin ja henkilöstötyy-
tyväisyyden vaalimiseen, vastuullisiin toimintatapoihin sekä jatkuvaan 
osaamisen kehittämiseen. Työtyytyväisyyttä tutkitaan keräämällä jatku-
vaa palautetta pulssikyselyillä ja keskusteluilla.  

Konsernin johtoryhmään kuuluivat tilikaudella konsernin toimitusjohtaja 
Samu Konttinen, Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvinen, 
Loihde Advisory Oy:n toimitusjohtaja Tomi Bergman, Loihde Analytics 
Oy:n toimitusjohtaja Katja Ahola, Loihde Factor Oy:n toimitusjohtaja 
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Juha Meronen, Onrego Oy:n toimitusjohtaja Jarno Mäki (1.12.2022 al-
kaen), talousjohtaja Pirjo Suhonen, markkinointijohtaja Jere Teutari, ih-
misistä ja kulttuurista vastaava johtaja Kristiina Aaltonen (1.10.2022 al-
kaen) ja strategiajohtaja Mikko Mäkelä (9.9.2022 saakka). 

Loihde Oyj:n hallituksen muodostivat Timo Kotilainen (puheenjohtaja), 
Kaj Hagros, Jussi Hattula (5.5.2022 asti), Elina Piispanen, Matti Piri ja 
Stefan Wikman.   

Yhtiökokous 
Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa torstaina 
5.5.2022. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja 
myönsi vastuuvapauden tili- ja toimintavastuullisille. 

Yhtiökokous päätti jakaa vuoden 2021 tuloksesta osinkoa 0,14 euroa 
osakkeelta ja lisäosinkoa 0,41 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,55 eu-
roa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 9.5.2022 ja maksu-
päivä 17.5.2022. 

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan sekä palkitsemis-
raportin vuodelta 2021. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja valitsi 
hallitukseen uudelleen nykyiset jäsenet Kaj Hagros, Timo Kotilainen, 
Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman. Hallituksen puheenjohta-
jaksi valittiin uudelleen Timo Kotilainen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 39 
600 euroa ja kokouspalkkio 700 euroa, hallituksen jäsenen vuosipalkkio 
on 16 500 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa, sekä valiokunnan pu-
heenjohtajan kokouspalkkio on 700 ja jäsenen 600 euroa. Yhtiökokous 
hyväksyi hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestel-
män ehtoihin tehdyt muutokset, jotka johtuivat yhtiön listautumisesta ja 
hallintomallin muuttumisesta. Yhtiökokous vahvisti palkkiojärjestelmän 
kolmanneksi ansaintajaksoksi 6.5.2022-31.12.2024, vahvisti 

hallitukseen valituille henkilöille osallistumisoikeuden ansaintajaksolle 
sekä päätti palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta 
osakeannista, jossa voidaan antaa enintään 3 667 yhtiön osaketta mer-
kintähintaan 13,98 euroa. 

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena 
tilintarkastajanaan Esa Kailiala, KHT.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 
683 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuutus koskee sekä 
uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden anta-
mista. Osakkeet voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä, enin-
tään 483 000 osaketta, tai osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä, 
enintään 200 000 osaketta tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättä-
mällä tavalla ja laajuudella. Valtuutus osakeantiin on voimassa yritysjär-
jestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, 
ja henkilöstön kannustinjärjestelmiin liittyvien osakkeiden osalta 4 
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yh-
tiökokouksen 25.6.2020 ja 6.5.2021 hallitukselle antamia aiempia val-
tuutuksia siltä osin kuin aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilös-
tön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 euron 
suuruisesta lahjoituksesta yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tut-
kimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. 
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Markkinakatsaus  
Digitaalisen kehittämisen kysyntä on jatkunut korkeana, kun palveluita 
siirretään kasvavassa määrin verkkoon ja luodaan aivan uusia, digitaali-
seen maailmaan rakentuvia liiketoiminta- ja ansaintamalleja. Käyttäjä-
kokemus ja dataohjautuvuus painottuvat palveluiden suunnittelussa, ja 
teknologiaosaamisen rinnalla kehittämisprojekteissa korostuukin asia-
kas- ja liiketoimintaymmärryksen sekä palvelumuotoilun merkitys. Teko-
älyn hyödyntämisessä ollaan siirtymässä kokeiluista tuotantokelpoisiin 
ratkaisuihin ja skaalaamiseen, jolloin entistä suurempaa huomiota kiin-
nitetään tekoälyn hallintaan, turvallisuuteen ja vastuullisuuteen.  

Digitaalisuuden kasvu tuo myös uusia uhkia, ja tämän vuoksi tietotur-
vallinen järjestelmä- ja sovelluskehitys sekä kokonaisvaltaiset kybertur-
varatkaisut ovat yhä kriittisempi osa yritysten kokonaisturvaa. Kybertur-
vapalveluiden tarvetta lisää myös kyberrikollisuuden ammattimaistumi-
nen sekä yritysten IT-ympäristön monimutkaistuminen, mistä syystä 
esimerkiksi identiteetin- ja pääsynhallinnan merkitys on kasvanut. Ky-
berturva linkittyy yhä kiinteämmin myös fyysisen ympäristön suojaami-
seen, mm. kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja lukituksen ratkaisuihin.  

Fyysisen ja digitaalisen maailman välisen rajan hämärtyminen luo ky-
syntää Loihteen kaltaisille toimijoille, jotka kykenevät auttamaan asiak-
kaitaan paitsi uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja tiedon 
hyödyntämisessä, myös niihin liittyvien turvallisuusuhkien ennakoin-
nissa ja ratkaisemisessa. Fyysisen turvallisuuden palveluissa kasvua 
on erityisesti sähköisten turvajärjestelmien kysynnässä.  

Yksi it-alan suurimmista murroksista viime vuosien aikana on ollut jär-
jestelmien ja datan siirtäminen omilta palvelimilta pilviympäristöön. Val-
taosalla organisaatioista pilvisiirtymä on parhaillaan käynnissä ja pilvi-
teknologiaa otetaan käyttöön kiihtyvällä tahdilla.  

IT- ja tietoturvapalveluiden kasvanut kysyntä on johtanut ankaraan kil-
pailuun osaajista. Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys on haaste myös 
fyysisen turvan liiketoiminnan kasvulle. 

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävarmuus 
ovat hidastaneet maailman ja Suomen kansantalouden kasvutahtia. 
Toisaalta epävarma geopoliittinen tilanne on lisännyt tietoisuutta kybe-
ruhista sekä niihin varautumista. Inflaation kiihtyminen ja investointien 
lykkääminen talouskehityksen epävarmuuden vuoksi voivat vaikuttaa 
myös Loihteen liiketoimintoihin.  

Strategia 
Loihde on digipalveluiden ja turvateknologian palveluyhtiö, joka raken-
taa asiakkailleen digitaalisia ratkaisuja sekä suojelee heitä tietoturva- ja 
muilta turvallisuusriskeiltä. Yhtiö auttaa asiakkaitaan hyödyntämään da-
taa ja digitalisaatiota sekä turvaamaan asiakkaan liiketoiminnan jatku-
vuuden.  

Loihteen liiketoiminta koostuu kahdesta erillisestä liiketoiminta-alueesta: 
digitaalinen kehittäminen ja turvaratkaisut. Liiketoimintojen väliset ky-
vykkyydet, kuten järjestelmäintegraatioihin ja pilviteknologioihin liittyvä 
osaaminen sekä turvajärjestelmien tuottaman datan hyödyntäminen, 
antavat mahdollisuuden tuottaa asiakkaalle kattavampia palvelukoko-
naisuuksia ja edistävät näin yhtiön kilpailukykyä. Liiketoiminnoilla on lu-
kuisia yhteisiä asiakkaita sekä potentiaalia ristiinmyyntiin.  

Strategiamme kulmakiviä ovat:  

• Orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen 
• Keskitymme digitaalisen kehittämisen ja turvamarkkinoiden kas-

vusegmentteihin 
• Synergiaetuja konserniyhteistyöllä 
• Kasvun vauhdittaminen valikoiduin yritysostoin 
• Ihmiset tekevät Loihteen ja sen palvelut 
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Riskit ja epävarmuustekijät  
Markkinoilla vallitseva epävarmuus ja inflaation kiihtyminen saattavat 
vähentää yritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta investointeihin tai ai-
heuttaa niiden lykkäämistä. Niillä voi lisäksi olla negatiivisia vaikutuksia 
asiakkaiden maksukykyyn. Kustannusten nousu voi vaikuttaa Loihteen 
kannattavuuteen. Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikeuttaa toimi-
tuskykyä joidenkin laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden osalta. Venä-
jän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ole suoria vaikutuksia Loihteen liike-
toimintaan, mutta se on osaltaan kasvattanut riskitasoa edellä mainittu-
jen epäsuorien vaikutusten kautta. Koronapandemian ennakoidaan 
edelleen aiheuttavan sairaspoissaoloja. Pandemia on toisaalta vauhdit-
tanut uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja yhteiskunnan toi-
mintatapojen muutosta. Tämä ja maailmanpoliittisen tilanteen epävar-
muus voimistavat tarvetta myös kyberturvallisuuspalveluille.  

Loihteen liiketoiminnasta merkittävän osan muodostavat asiakkaille to-
teutettavat projektit. Näiden resursoinnin kohtaanto-ongelmat, epäon-
nistuminen hinnoittelussa tai toteutuksessa tai projektin viivästyminen 
voivat heikentää yhtiön kannattavuutta. Asiakas- tai toimittajasopimus-
ten epäedullisilla ehdoilla tai niiden sisällöstä syntyvillä erimielisyyksillä 
voi olla haitallisia vaikutuksia yhtiön tulokseen tai ne voivat aiheuttaa 
odottamattomia lisäkustannuksia. Muita asiakkaisiin liittyviä riskejä ovat 
yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomat-
tava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat.  

Loihde on palvelu- ja asiantuntijayhtiö, jonka liiketoiminta nojautuu vah-
vasti ammattitaitoiseen henkilöstöön. Yhtiön strategian toteuttaminen ja 
tulos saattavat heikentyä merkittävästi, jos yhtiö ei pysty rekrytoimaan 
ja pitämään palveluksessaan osaavia asiantuntijoita sekä kehittämään 
jatkuvasti heidän osaamistaan kulloisiakin asiakastarpeita vastaavaksi. 
Loihteen toimialoilla kilpailu osaajista on erittäin kireää, mikä saattaa 
johtaa palkkainflaatioon ja asettaa painetta henkilöstökulujen kasvulle.  

Turvallisuusalan toimijana Loihteeseen kohdistuu korkeita vaatimuksia 
sen palveluiden turvallisuuden ja jatkuvuuden osalta. Tietomurto tai 

tietosuojaloukkaus tai muun turvallisuusriskin toteutuminen yhtiön tai 
asiakkaan ympäristössä voi toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä välittö-
miä ja välillisiä haitallisia vaikutuksia.   

Loihde on muodostunut useista yhtiöistä ja yritysostot ovat jatkossakin 
mahdollisia. Epäonnistuminen yhtiöiden integroinnissa ja synergian ra-
kentamisessa voi heikentää Loihteen strategisten tavoitteiden saavutta-
mista sekä konserniyhtiöiden johdon ja henkilöstön sitoutumista. Mah-
dollisista yritysostoista saattaa myös seurata ennakoimattomia riskejä 
ja piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan. 

Esitys tilikauden voiton käsittelystä 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista va-
roista (110 881 942,35 euroa), josta tilikauden voitto on 57 178,31 eu-
roa, jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta perustuen yhtiön operatiivi-
seen tulokseen. Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi kuituverkkolii-
ketoimintakaupan myyntivoittoon perustuvan lisäosingon 0,65 euroa 
osakkeelta, eli yhteensä 0,80 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko 
vastaisivat tilinpäätöksen allekirjoituspäivän tilanteen mukaan yhteensä 
4 583 767,20 euroa.  

Edellä mainitun osingonjaon lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous 
valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 1,00 
euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta emoyhtiön jakokelpoisista va-
roista siten, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen alkuun saakka. Tilinpäätöksen allekirjoituspäivän tilanteen mu-
kaisesti valtuutus vastaisi yhteensä 5 729 709,00 euroa. Yhtiö julkistaa 
tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulli-
set täsmäytys- ja maksupäivät. Lisävarojenjako riippuu seuraavan stra-
tegiakauden 2024-2027 pääomatarpeista, joista yhtiö pyrkii kertomaan 
vuoden 2023 loppuun mennessä.  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole 
tapahtunut olennaisia muutoksia.    
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Tilikauden jälkeiset tapahtumat  
Ei merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia. 

Taloudellinen kalenteri 
Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi 
vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeam-
man liiketoimintakatsauksen.  

• Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan perjantaina 
28.4.2023  

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan torstaina 
31.8.2023  

• Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan keskiviikkona 
1.11.2023   

 
Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, palkit-
semisraportin ja selvityksen ohjaus- ja hallintojärjestelmästä vuodelta 
2022 julkaistaan viikolla 13/2023.  
 
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4.5.2023. Hallitus 
kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla 
kutsulla. 
 
Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/   
 

3.3.2023 

Loihde Oyj 
Hallitus 

Webcast-tiedotustilaisuus  
Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lä-
hetyksessä tänään 3.3.2023 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoit-
teessa https://loihde.videosync.fi/q4-2022-result 

Esitys ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön 
verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-
ja-esitykset/.  

Lisätietoja 
Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina 
Nieminen, puh. 044 4113480 tai tiina.nieminen@loihde.com  

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 
+358 50 520 4098 

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme 
luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyy-
sisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alu-
eesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen 
kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, 
Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 885 ja sen 
liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/
https://loihde.videosync.fi/q4-2022-result
https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/
https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/
mailto:tiina.nieminen@loihde.com


 
 

Tilinpäätöstiedote 

 

TAULUKKO-OSA  

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Loihde Oyj laatii konsernitilinpäätöksensä ja tilinpäätöstiedotteen 
31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta IFRS-standardeja noudattaen, sisältäen IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot tilikaudelta 2021. Tiedot on esi-
tetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohtien 4.4.6 ja 4.4.7 edellyttämässä laajuudessa.  Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. 
Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 2.3.2023 
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Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 
 

1 000 euroa 

1.7.- 
31.12. 
 2022 

1.7.- 
31.12. 
2021 

1.1.-
31.12. 
2022 

1.1.-
31.12. 
2021 

JATKUVAT TOIMINNOT   

LIIKEVAIHTO 
65 593 54 520 122 987 104 418 

Liiketoiminnan muut tuotot 324 522 4 369 802 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos -4 0 6 0 

Valmistus omaan käyttöön 159 239 441 495 
Aineiden ja palveluiden käyttö -20 668 -14 744 -35 838 -28 609 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -32 750 -29 695 -64 403 -57 999 
Poistot ja arvonalentumiset -3 658 -3 522 -6 948 -6 472 
Liiketoiminnan muut kulut -7 615 -7 569 -14 242 -13 515 
LIIKEVOITTO 1 380 -249 6 371 -881 
Rahoitustuotot ja - kulut   
Korko- ja rahoitustuotot 167 315 736 1 401 
Korko- ja rahoituskulut -395 -134 -3 018 -271 
Rahoitustuotot ja - kulut yhteensä -228 181 -2 282 1 129 
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 1 153 -69 4 090 249 
Tuloverot -44 -141 -1 040 234 
Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 1 109 -210 3 049 483 
   
LOPETETUT TOIMINNOT   
Voitto/tappio lopetetuista toimin-
noista 0 700 310 6 441 

TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 1 109 490 3 359 6 924 
 
 
 
 
 
  

  

Muut laajan tuloksen erät: 

1.7.-
31.12. 
2022 

1.7.-
31.12. 
2021 

1.1.-
31.12. 
2022 

1.1.-
31.12. 
2021 

Erät, joita ei myöhemmin siirretä 
tulosvaikutteisiksi   
Etuuspohjaisten järjestelyiden arvon 
uudelleenmäärittäminen -60 0 -60 0 

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tu-
losvaikutteisiksi -60 0 -60 0 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi   
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 2 0 -3 -1 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi 2 0 -3 -1 

Muut laajan tuloksen erät -58 0 -63 -1 
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 051 490 3 296 6 923 
   
Voiton/tappion jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille 1 109 490 3 359 6 934 
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 -10 
    3 359 6 924 
Laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille 1 051 490 3 296 6 933 
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 -10 
  1 051 490 3 296 6 923 
Osakekohtainen tulos   
Osakekohtainen tulos, laimentama-
ton 0,19 0,08 0,58 1,19 

Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,19 0,08 0,58 1,18 
 

 



 
 

Tilinpäätöstiedote 

Konsernitase (IFRS) 
 

1 000 euroa 31.12.2022 31.12.2021 1.1.2021 
VARAT   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 646 4 772 5 823 
Sijoituskiinteistöt 2 534 2 728 3 036 
Käyttöoikeusomaisuuserät 8 457 7 945 6 536 
Liikearvot 62 819 53 481 44 781 
Aineettomat hyödykkeet 2 916 2 331 1 472 
Muut rahoitusvarat 22 23 23 
Saamiset 381 705 884 
Laskennalliset verosaamiset 1 347 1 528 1 356 
PITKÄAIKAISET VARAT 83 120 73 512 63 911 
   
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus 10 350 7 286 6 670 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17 936 15 634 19 646 
Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät 3 478 2 725 3 395 
Siirtosaamiset 3 409 3 686 3 230 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset 254 290 399 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta-
vat rahoitusvarat 11 186 18 097 16 820 
Rahavarat 21 173 24 354 30 913 
LYHYTAIKAISET VARAT 67 785 72 071 81 073 
    
MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELLUT 
OMAISUUSERÄT 

0 758 946 

VARAT 150 905 146 341 145 930 
 
 
 
 
   

 

   
   
   

   
 
  

 

  
 

1 000 euroa 31.12.2022 31.12.2021 1.1.2021 
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajat    
Osakepääoma 1 504 1 504 1 504 
Vararahasto 8 132 8 132 8 132 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 50 189 49 320 49 706 
Muuntoerot -4 0 0 
Kertyneet voittovarat 51 490 50 631 50 934 
Emoyhtiön omistajat 111 312 109 589 110 277 
   
Määräysvallattomat omistajat 0 0 357 
OMA PÄÄOMA 111 312 109 589 110 633 
PITKÄAIKAISET VELAT   
Korolliset rahoitusvelat 18 38 36 
Vuokrasopimusvelat 4 795 4 404 3 300 
Asiakassopimuksiin perustuvat velat 779 1 146 1 106 
Siirtovelat 48 46 0 
Eläkevelvoitteet 205 169 167 
Laskennallinen verovelka 412 687 282 
PITKÄAIKAISET VELAT 6 257 6 490 4 890 
LYHYTAIKAISET VELAT   
Korolliset rahoitusvelat 20 20 32 
Vuokrasopimusvelat 3 953 3 853 3 344 
Ostovelat ja muut velat 12 155 9 902 11 473 
Asiakassopimuksiin perustuvat velat 2 919 3 411 2 826 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat 639 120 346 
Siirtovelat 13 649 12 849 11 394 
LYHYTAIKAISET VELAT 33 336 30 155 29 415 
    
MYYTÄVÄNÄ OLEVIIN PITKÄAIKAISIIN 
OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELAT 0 107 992 
    
VELAT 39 593 36 752 35 297 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 150 905 146 341 145 930 
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Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 
1 000 euroa 1.1.-31.12. 

2022 
1.1.-31.12. 

2021 
Liiketoiminnan rahavirta   
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 3 359 6 924 
Oikaisut:   
  Poistot 6 948 6 475 

  Realisoitumattomat arvonmuutokset sekä kurssi-
voitot ja -tappiot 2 441 -788 

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä 
yritysten myyntivoitot ja -tappiot -4 191 -7 023 

  Rahoitustuotot ja -kulut -159 -343 
  Tuloverot 1 040 -234 
 Muut oikaisut * 890 1 176 
Oikaisut yhteensä 6 969 -737     
Käyttöpääoman muutos   
  Vaihto-omaisuuden muutos -1 875 -614 

  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / 
vähennys -1 033 443 

  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähen-
nys -1 325 918 

  Varausten muutos -39 2 
Käyttöpääoman muutos yhteensä -4 272 748 
  Maksetut korot ja muut rahoituserät  -200 -240 
  Saadut korot ja muut rahoituserät  162 218 
  Saadut osingot  53 56 
  Muut rahoituserät  -134 -28 
 Maksetut verot  -873 -301 
Liiketoiminnan rahavirta 5 064 6 641 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 1.1.-31.12. 

2022 
1.1.-31.12. 

2021 
Investointien rahavirta   

  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkei-
siin -1 115 -1 653 

  
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovu-
tustulot 4 710 1 029 

  
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankinta-
ajankohdan rahavaroilla -10 834 -10 174 

  
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyn-
tiajankohdan rahavaroilla 1 034 5 757 

  Luovutustulot muista sijoituksista 4 863 0 
Investointien rahavirta -1 342 -5 042     
   
Rahoituksen rahavirta   
  Maksullinen osakeanti 1 902 4 750 
  Omien osakkeiden hankkiminen -420 0 
  Omien osakkeiden myynti 0 116 
  Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 65 
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -460 -10 
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -110   
  Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -4 610 -4 125 
  Lainasaamisten takaisinmaksut ** 0 6 151 
  Maksetut osingot -3 185 -15 102 
Rahoituksen rahavirta -6 883 -8 155     
Rahavarojen muutos -3 162 -6 556     
  Rahavarat, avaava tase 24 354 30 913 
  Rahavarojen muutos -3 162 -6 556     
  Kurssiero, Rahavarat     
 Rahavarojen kurssierot -19 -4 
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -4     
  Rahavarat 21 173 24 354 
  Rahavarat, muut järjestelyt 0 0     

 

 
*) Muut oikaisut sisältää osakepalkkiojaksotusten 
sekä konserniliikearvosta tuloslaskelmaan oikais-
tujen yrityskauppakulujen oikaisut        

 

**) Lainasaamisten takaisinmaksut sisältää vuonna 
2018 myydyn AB Sappan kauppaan liittyvän lainan 
takaisinmaksun.   
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) 

 1000 euroa 
Osake-
pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 
oman  

pääoman  
rahasto Vararahastot Muuntoerot 

Kertyneet 
voittovarat 

Omat  
osakkeet 

Edellisten  
tilikausien 

voitto  
(tappio) Yhteensä 

Määräys- 
vallattomat 
omistajat 

Oma  
pääoma  

yhteensä 
OMA PÄÄOMA 1.1.2022 1 504 49 320 8 132 0 51 734 -1 102 50 631 109 589 0 109 589 

 
Virheen korjaus & uudet stan-
dardit     0       0 0   0 

Oikaistu oma pääoma 1 504 49 320 8 132 0 51 734 -1 102 50 631 109 589 0 109 589 
Laaja tulos           
  Tilikauden voitto (- tappio)     0   3 359   3 359 3 359   3 359 

 Muut laajan tuloksen erät:           

  
Etuuspohjaisten järjestelyiden 
arvon uudelleenmäärittäminen     0   -60   -60 -60   -60 

  Muuntoerot     0 -4 1   1 -3   -3 

LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0 0 0 -4 3 300 0 3 300 3 296 0 3 296 
Luovutus, osakkeet ja osuudet, 
käypään arvoon pysyvästi muiden 
laajan tuloksen erien kautta     0       0 0   0 
Liiketoimet omistajien kanssa           
  Osingonjako, varojenjako     0   -3 093   -3 093 -3 093   -3 093 
  Omien osakkeiden hankinta   -420 0       0 -420   -420 
  Omien osakkeiden mitätöinti         -1 102 1 102 0 0   0 
  Osakeperusteiset maksut     0   531   531 531   531 
  Osakeanti   1 288 0       0 1 288   1 288 

  
Yhteistilillä olevien osakkeiden 
vanhentuneiden osinkojen siirto         120   120 120   120 

 Muut muutokset      0   0   0 0   0 
Liiketoimet omistajien kanssa yh-
teensä 0 869 0 0 -3 544 1 102 -2 442 -1 573 0 -1 573 
Tytäryhtiöomistusosuuksien muu-
tokset 0 0 0 0 0   0 0 0 0 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
31.12.2022 1 504 50 189 8 132 -4 51 490 0 51 490 111 312 0 111 312 
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Osake- 
pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 
oman  

pääoman  
rahasto Vararahastot Muuntoerot 

Kertyneet 
voittovarat 

Omat  
osakkeet 

Edellisten  
tilikausien 

voitto  
(tappio) Yhteensä 

Määräys- 
vallattomat 
omistajat 

Oma  
pääoma  

yhteensä 
FAS-KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 
OMA PÄÄOMA 31.12.2020 1 504 49 706 8 132 0 51 909 -1 102 50 807 110 149 0 110 149 

 IFRS-siirtymän vaikutus     0   127   127 127 357 484 

Oikaistu oma pääoma 1.1.2021 1 504 49 706 8 132 0 52 037 -1 102 50 934 110 277 357 110 633 
Laaja tulos           
  Tilikauden voitto (- tappio)     0   6 934   6 934 6 934 -10 6 924 

 Muut laajan tuloksen erät:           
  Muuntoerot     0 0 -1   -1 -1   -1 

LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0 0 0 0 6 933   6 933 6 933 -10 6 923 

Luovutus, osakkeet ja osuudet, 
käypään arvoon pysyvästi muiden 
laajan tuloksen erien kautta     0       0 0   0 
Liiketoimet omistajien kanssa           
  Osingonjako, varojenjako   -5 074 0   -10 276   -10 276 -15 351 -36 -15 387 
  Omien osakkeiden hankinta     0   0   0 0   0 
  Osakeperusteiset maksut     0   914   914 914   914 
  Osakeanti   4 689 0       0 4 689   4 689 

 
Yhteistilillä olevien osakkeiden 
vanhentuneiden osinkojen siirto     0   2 124   2 124 2 124   2 124 

Liiketoimet omistajien kanssa yh-
teensä 0 -385 0 0 -7 239   -7 239 -7 624 -36 -7 660 
  Tytäryhtiön hankinta ja myynti     0   3   3 3 -311 -307 
Tytäryhtiöomistusosuuksien muu-
tokset 0 0 0 0 3   3 3 -311 -307 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
31.12.2021 1 504 49 320 8 132 0 51 734 -1 102 50 631 109 589 0 109 589 
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Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset (IFRS)  
 

Vakuudet ja vastuusitoumukset     
      
1 000 euroa   . 
  31.12.2022 31.12.2021 
Yrityskiinnitykset 84 84 
Vuokravakuudet 516 347 
Työ- ja takuuajan vakuudet, käytössä oleva määrä 971 783 
Pankkitakaukset 612   
Muut sitoumukset 105 73 
Yhteensä   2 288 1 287 
        
1 000 euroa     
 31.12.2022 31.12.2021 
 Arvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöinvestoinneista 67 74 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ 2 355 1 361 

 

Loihde-konsernin emoyhtiö on antanut takauksen osalle konserniyhtiöiden antamista työ- ja takuuajan vakuuksista sekä pankkitakauksen vakuudeksi.  

Loihde-konsernilla on lisäksi toimistovuokraan liittyvä vuokrasopimussitoumus, jonka vuokra-aika alkaa 1.1.2023 ja maksuvelvollisuus 1.3.2023. Sopimuksen irtisano-
misaika on 6 kuukautta ja ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 30.6.2027.  
Vuokrasopimukseen liittyvä diskonttaamaton vuokravastuu 31.12.2022 on 1 220 tuhatta euroa. 

Ehdolliset velat 
Loihde-konsernilla on Vaasan kaupungille maankäyttösopimukseen liittyvä 510 tuhannen euron ehdollinen velka, jonka vakuudeksi on haettu 612 tuhannen euron 
pankkitakaus. Velan toteutuminen on ehdollinen sille, että maankäyttösopimukseen liittyvä asemakaava hyväksytään ja rakennuslupa saa lainvoiman.  
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Laskentakaavat 
Käyttökate:  
 
Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 
 
 

Oikaisut: 

Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen 
myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.  

Oman pääoman tuotto % (ROE):  
 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja - tuloverot varsinaisesta toiminnasta    X 100  
Oma pääoma (keskim.) + vähemmistöosuus (keskim.)  
  
Tunnusluvun jakajana käytetään tilikauden alun ja lopun keskiarvoa, tilikauden pituudella painotettuna.  
 
 
Omavaraisuusaste: 

Oma pääoma + vähemmistöosuus    x 100 

Taseen loppusumma - saadut ennakot 

 
Jakajassa ja jaettavassa käytetään tilinpäätöspäivän arvoja. 
 
 

Investoinnit: 

Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit, joista ei ole vähennetty omaisuuden myyntiä. 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat 
Loihde Oyj julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukel-
poisuutta raportointikausien välillä. 

Loihde Oyj:n käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat käyttökate, oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos.  

KÄYTTÖKATE JA OIKAISTU KÄYTTÖKATE          
1 000 euroa  10-12 2022 10-12 2021 1-12 2022 1-12 2021 
Liikevoitto  904 -164 6 371 -881 
Poistot ja arvonalentumiset  2 006 1 948 6 948 6 472 
KÄYTTÖKATE  2 911 1 784 13 319 5 591 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot  0 0 -3 925 -524 
Uudelleenjärjestelykulut  160 127 274 605 
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut  281 707 621 1 564 
Kertaluonteiset arvonalentumistappiot 0 0 0 0 
OIKAISTU KÄYTTÖKATE  3 351 2 618 10 290 7 236 
      
      
OIKAISTU LIIKEVOITTO   
1 000 euroa  10-12 2022 10-12 2021 1-12 2022 1-12 2021 
Liikevoitto  904 -164 6 371 -881 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot  0 0 -3 925 -524 
Uudelleenjärjestelykulut  160 127 274 605 
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut  281 707 621 1 564 
Kertaluonteiset arvonalentumistappiot 140 0 140 0 
OIKAISTU LIIKEVOITTO  1 485 670 3 482 764 
      
      
OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS      
1 000 euroa  10-12 2022 10-12 2021 1-12 2022 1-12 2021 
Tilikauden tulos  1 252 965 3 359 6 924 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoi-
tot sisältäen lopetetut toiminnot 0 0 -4 235 -7 115 

Uudelleenjärjestelykulut  160 127 274 605 
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut  281 707 621 1 625 
Kertaluonteiset arvonalentumistappiot 140 0 140 0 
Oikaisuerien verovaikutukset  -79 -167 366 -276 
OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS  1 754 1 632 526 1 763 
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