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TALENOM OYJ 
TILINPÄÄTÖS 

VAHVA VUOSI 2016 
 

1.1. – 31.12.2016 
 

 

 

 

 

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan  

kirjon erilaisia tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa  

tukevia palveluja. Talenomilla on omaa ohjelmistokehitystä, ja se  

tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja. 

 

Talenomilla on toimipisteitä Suomessa 24 paikkakunnalla. Talenomin palveluksessa oli 

vuonna 2016 keskimäärin 543 työntekijää. Talenomin liikevaihto oli 37,0 milj. euroa. 

Liikevaihto kasvoi 12,0%  edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- 

ja tilinpäätöstilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2015 tilitoimistoja 4 295 (4 333) 

kappaletta ja markkinan kokonaiskoko oli 958 (915) milj. euroa. Vuonna 2015 Talenomin 

markkinaosuus oli liikevaihdolla mitattuna 3,4 % (3,2 %).  
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VAHVA VUOSI 2016: MERKITTÄVÄ TULOSPARANNUS KASVUN 

JATKUESSA VAHVANA  

VUODEN 2016 PÄÄKOHDAT: 

 

o Liikevaihto 37,0 (33,0) miljoonaa euroa, kasvu 12,0 (11,6) % 

o Käyttökate (EBITDA) 7,6 (4,9) miljoonaa euroa, 20,5 (14,8) % liikevaihdosta 

o Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa 3,2 (0,3) miljoonaa euroa 

o Liikevoitto (EBIT) 1,6 (-1,3) miljoonaa euroa 

o Nettotulos 0,7 (-2,4) miljoonaa euroa  

o Nettoinvestoinnit 6,2 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 7,5 

miljoonaa euroa ilman listautumisen kuluja 

o Hallituksen esitys pääoman palautuksesta 0,20 euroa/osake 

HEINÄ-JOULUKUUN 2016 PÄÄKOHDAT: 

 

o Liikevaihto 17,7 (16,3) miljoonaa euroa, kasvu 8,8 (12,0) % 

o Käyttökate (EBITDA) 3,3 (1,8) miljoonaa euroa, 18,8 (11,1) % liikevaihdosta 

o Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa 1,1 (-0,7) miljoonaa euroa 

o Liikevoitto (EBIT) 0,3 (-1,5) miljoonaa euroa 

o Nettotulos 0,0 (-1,9) miljoonaa euroa  

o Nettoinvestoinnit 3,3 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 3,1 

miljoonaa euroa 
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AVAINLUVUT 

 
1.7. - 1.7. - Muutos  

  31.12.2016 31.12.2015   

Liikevaihto, 1 000 euroa 17 689 16 264 1 425 

Liikevaihdon kasvu, % 8,8 % 12,0 % -3,2 % 

Käyttökate, 1 000 euroa 3 333 1 813 1 520 

Käyttökate liikevaihdosta, % 18,8 % 11,1 % 7,7 % 

Liikevoitto, 1 000 euroa, ennen konserniliikearvon poistoa 1 083 -725 1 808 

Liikevoitto, 1 000 euroa 298 -1 536 1 834 

Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,7 % -9,4 % 11,1 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 4,9 % -4,0 % 8,9 % 

Likvidit varat, 1 000 euroa 4 332 5 361 -1 029 

Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa  3 318 3 076 242 

 

 

1.1. - 1.1. - Muutos 

  31.12.2016 31.12.2015   

Liikevaihto, 1 000 euroa 36 957 32 996 3 961 

Liikevaihdon kasvu, % 12,0 % 11,6 % 0,4 % 

Käyttökate, 1 000 euroa 7 562 4 877 2 685 

Käyttökate liikevaihdosta, % 20,5 % 14,8 % 5,7 % 

Liikevoitto, 1 000 euroa, ennen konserniliikearvon poistoa 3 182 306 2 876 

Liikevoitto, 1 000 euroa 1 612 -1 317 2 929 

Liikevoitto liikevaihdosta, % 4,4 % -4,0 % 8,4 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 4,9 % -4,0 % 8,9 % 

Likvidit varat, 1 000 euroa 4 332 5 361 -1 029 

Nettoinvestoinnit, *) 1 000 euroa  6 185 8 443 -2 258 

*) Jakso 1.1.-31.12.2015 sisältää listautumisesta aiheutuneita kuluja 985 
tuhatta euroa 
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OHJEISTUS 

Talenomin tavoitteena on jatkaa selvästi tilitoimistoalaa nopeampaa kasvua. Yhtiön liikevaihdon 

kasvun arvioidaan jatkuvan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (12,0%, 2016). Käyttökateprosentin 

liikevaihdosta (20,5%, 2016) odotetaan parantuvan hieman edelliseen vuoteen verrattuna. 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI PAASO 

Vuosi 2016 oli yhtiölle erinomainen. Olemme onnistuneet parantamaan kannattavuuttamme 

merkittävästi ja jatkamaan vahvalla kasvu-uralla strategiamme mukaisesti. Käyttökate parani 14,8 

prosentista 20,5 prosenttiin ja yhtiön nettotulos parani yli 3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu 

ylsi 12,0 prosenttiin. Myös liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen kääntyi positiiviseksi 

vuoden 2016 loppupuolella. 

 

Määrätietoisesti ja innovatiivisesti vuosia rakennettu kirjanpidon tuotantolinja toimii nyt 

suunnitellusti. Kirjanpidon tehokkuuden, läpimenoaikojen ja skaalautuvuuden osalta olemme 

päässeet asettamiimme tavoitteisiin yhtiön sisällä rakennetun ohjelmistorobotiikan ja 

tuotantoautomaation avulla. Voimme jatkaa levollisella mielellä uuden kasvustrategiamme 

toteuttamista. Toimintamme ydin on toimialallamme ainutlaatuisella tavalla tehokas. 

 

Kannattavuuden parantuminen johtui siis pääosin uuden skaalautuvan kirjanpitolinjan selvästi 

aiempaa paremmasta tehokkuudesta. Automatisoinnilla ja ohjelmistorobotiikalla on korvattu 

perinteistä henkilötyötä. Kaikki kirjanpidon tehokkuutta mittaavat mittaristot paranivat vuoden 

aikana. Tehokkuuden parantuessa yhtiön työntekijämäärä on laskenut vuodessa 46 henkilöllä. 

Vuoden lopussa 2016 Talenomilla työskenteli 542 (588, 2015) henkilöä. Uusi kirjanpitolinja 

mahdollistaa kannattavan kasvun jatkamisen ja entistä suuremman panoksen 

asiakaspalvelutyöhön. Kehitystyötä kirjanpitolinjan edelleen tehostamiseksi tullaan jatkamaan. 

 

Liikevaihdon orgaaninen kasvu jatkui vahvana onnistuneen myyntityön johdosta niin omassa 

myyntiorganisaatiossa kuin franchising-toimistoissakin. Uskomme laajentuneen myyntiverkoston 

varmistavan orgaanisen kasvun jatkumisen myös tulevina vuosina. Etsimme edelleen aktiivisesti 

maantieteellistä kasvua franchising-toiminnan kautta. Voimme olla tyytyväisiä myös 

lisäpalveluiden kysyntään vuonna 2016. 

 

Vuonna 2016 julkaisimme myös kolme uutta järjestelmähanketta. Asiakkaiden käytössä oleva 

Talenom Online uudistettiin loppuvuonna. Uudistuksen myötä olemme siirtyneet sekä 

modernimpaan että asiakasystävällisempään teknologiaan, joka mahdollistaa tulevaisuudessa 

uusien ominaisuuksien vaivattoman käyttöönoton. Tulemme edelleen jatkamaan Talenom Onlinen 

kehitystyötä. Merkittävinä järjestelmäuutuuksina julkaisimme ensimmäiset SAAS-palvelumme - 

Talenom PRO:n ja Talenom Business Intelligence -ratkaisun. Näiden avulla voimme tarjota 

kattavampia palveluita asiakasyritysten raportoinnin ja toiminnanohjauksen tarpeisiin. 
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Uusi strategiakautemme, yrittämisen iloa, käynnistyi suunnitellusti loppuvuoden aikana. Olemme 

avanneet useita toimialarajoja ylittäviä uusia liiketoiminta-alueita. Uusia avauksia olivat Talenom 

ICT palvelut, Mandatum Life jakeluyhteistyö, Talenom henkilöstöpalvelut ja Talenom 

vaihdepalvelut. Uusien liiketoimintojen myyntityö on käynnistynyt ja ensimmäisten 

asiakaskokemusten palaute on ollut rohkaiseva. Positiivisten kokemustemme perusteella jatkamme 

aktiivista myyntityötä sekä tuotteiden edelleen kehittämistä. Tulemme kuluvan vuoden aikana 

julkistamaan lisää yrittäjän arkea helpottavia ratkaisuja. Samoin jatkamme määrätietoista 

taloushallinnon palveluiden kehittämistä uudistamalla asiakasjärjestelmiä sekä panostamalla 

entistä laadukkaampaan asiakaspalveluun yhä syvenevän konsultatiivisen otteen kautta.  

 

Olemme ilmoittaneet osana strategiakauttamme tavoittelevamme siirtymistä pörssin päälistalle 

vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen yhtenä osana tulemme siirtymään vuoden 2017 alusta 

noudattamaan IFRS standardeja taloudellisessa raportoinnissamme. Osana tätä tavoitetta sekä 

parantaaksemme sijoittajaviestintää tulemme antamaan aiempien puolivuotisraporttien lisäksi 

myös Q1 ja Q3 osavuosista liiketoimintakatsaukset. Yhtiö antaa viimeistään 8.5.2017 

liiketoimintakatsauksen yhteydessä tiedotteen IFRS:n siirtymisen vaikutuksista taloudelliseen 

informaatioon. 
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KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS 

TUNNUSLUVUT 

 

1.7. - 1.7. - Muutos 

  
31.12.2016 31.12.2015   

Liikevaihto, 1 000 euroa 17 689 16 264 1 425 

Liikevaihdon kasvu, % 8,8 % 12,0 % -3,2 % 

Käyttökate, 1 000 euroa 3 333 1 813 1 520 

Käyttökate liikevaihdosta, % 18,8 % 11,1 % 7,7 % 

Liikevoitto, 1 000 euroa, ennen konserniliikearvon poistoa 1 083 -725 1 808 

Liikevoitto, 1 000 euroa 298 -1 536 1 834 

Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,7 % -9,4 % 11,1 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 4,9 % -4,0 % 8,9 % 

Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 18 859 19 006 -147 

Nettovelkaantumisaste, % 187 % 191 % -4,8 % 

Omavaraisuusaste, % 25,1 % 24,6 % 0,5 % 

Käyttöpääoma, 1 000 euroa -1 857 -1 728 -128 

Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa  3 318 3 076 242 

Likvidit varat, 1 000 euroa 4 332 5 361 -1 029 

Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,00 -0,28 0,28 

Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa **) 6 812 046 6 812 046 0 

Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 6 812 046 6 812 046 0 

Nettotulos, 1 000 euroa -26 -1 918 1 892 

 

 
 

1.1. - 1.1. - Muutos 

  31.12.2016 31.12.2015   

Liikevaihto, 1 000 euroa 36 957 32 996 3 961 

Liikevaihdon kasvu, % 12,0 % 11,6 % 0,4 % 

Käyttökate, 1 000 euroa 7 562 4 877 2 685 

Käyttökate liikevaihdosta, % 20,5 % 14,8 % 5,7 % 

Liikevoitto, 1 000 euroa, ennen konserniliikearvon poistoa 3 182 306 2 876 

Liikevoitto, 1 000 euroa 1 612 -1 317 2 929 

Liikevoitto liikevaihdosta, % 4,4 % -4,0 % 8,4 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 4,9 % -4,0 % 8,9 % 

Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 18 859 19 006 -147 

Nettovelkaantumisaste, % 187 % 191 % -4,8 % 

Omavaraisuusaste, % 25,1 % 24,6 % 0,5 % 

Käyttöpääoma, 1 000 euroa -1 857 -1 728 -128 

Nettoinvestoinnit, *) 1 000 euroa  6 185 8 443 -2 258 

Likvidit varat, 1 000 euroa 4 332 5 361 -1 029 

Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,10 -0,40 0,50 

Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa **) 6 812 046 6 812 046 0 

Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 6 812 046 6 083 865 728 181 

Nettotulos, 1 000 euroa 652 -2 443 3 095 

 

 

*) Jakso 1.1.-31.12.2015 sisältää listautumisesta aiheutuneita 
kuluja 985 tuhatta euroa 

 

**) Osakkeiden lukumäärä on oikaistu vuonna 2015 tehdyn splitin mukaisesti kertomalla sitä edeltävät 
lukumäärät viidelläkymmenelläyhdellä 
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LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOSKEHITYS 

 
Yhtiön tilikausi on ollut kalenterivuosi vuodesta 2014 lähtien.Vertailukelpoisuuden vuoksi myös vuotta 2014 edeltävien vuosien liikevaihdot 
esitetään kalenterivuosina.  

 

HEINÄ-JOULUKUU 2016 

Talenomin liikevaihto kasvoi heinä-joulukuussa 8,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 1,4 miljoonaa euroa ja oli nyt 17,7 (16,3) miljoonaa euroa.  

Liikevaihdon kasvu johtui pääosin onnistuneesta myyntityöstä sekä hyvästä lisäpalveluiden 

kysynnästä. 

 

Henkilöstökulut olivat toisella vuosipuoliskolla 9,9 (10,4) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 

liikevaihdosta 55,8 (64,2) %.  Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta laski vuoden 

2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 8,4 prosenttiyksikköä, johtuen pääosin uuden 

kirjanpitolinjan tuomasta toiminnan tehostumisesta. 

 

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat vertailuajanjaksoon nähden 0,6 miljoonaa euroa ja olivat nyt 

4,0 (3,4) miljoonaa euroa. Muiden kulujen suhde liikevaihtoon oli 22,3 (20,7) %, 

 

Toisella vuosipuoliskolla käyttökate (EBITDA) oli 3,3 (1,8) miljoonaa euroa (18,8 (11,1) % 

liikevaihdosta) ja nettotulos 0,0 (-1,9) miljoonaa euroa. Parantuneen kannattavuuden taustalla oli 

uuden kirjanpitolinjan tuoma toiminnan tehostuminen. 

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT  

Talenomin taseen loppusumma 31.12.2016 oli 40,5 (40,5) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 

25,1 (24,6) %. Nettovelkaantumisaste oli 187 (191) %. 

 

Korollista pankkilainaa 31.12.2016 oli yhteensä 22,5 miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly 

osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,4 miljoonaa euroa ja 

muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,3 miljoonaa euroa.  
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Yhtiö käsittelee sekä tiettyjä suoraan uusasiakashankintaan liittyviä kuluja että ohjelmistoihin 

liittyviä kehitystyön kuluja investointeina, koska näiden kulujen voidaan odottaa tuottavan tuloa 

useampana tilikautena. Investoinnit kirjataan taseen aineettomiin hyödykkeisiin. 

Uusasiakashankinnan, uusien toimistojen ja franchising-toiminnan investoinnit ajalla 1.7.–

31.12.2016 olivat 1,0 (1,5) miljoonaa euroa ja ajalla 1.1.–31.12.2016 1,9 (3,4) miljoonaa euroa. 

Digitaalisten palveluiden ja ohjelmistojen investoinnit ajalla 1.7.–31.12.2016 olivat 1,3 (1,6) 

miljoonaa euroa ja ajalla 1.1.–31.12.2016 2,7 (3,5) miljoonaa euroa.  

 

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.7.–31.12.2016 olivat 3,3 (3,1) miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit ajalla 

1.1.–31.12.2016 olivat 6,2 (vuonna 2015 7,5 ilman listautumisesta aiheutuneita kuluja) miljoonaa 

euroa.  

 

Katsauskaudella ei jaettu osinkoa. Sijoitettua vapaata pääomaa palautettiin tilikaudella 0,5 

miljoonaa euroa. Likvidit varat 31.12.2016 olivat 4,3 (5,4) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä 

oli 31.12.2016 tililimiittejä 1,0 miljoonaa euroa, jotka olivat käyttämättömiä. 

 

MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan tilitoimistomarkkinan 

kokonaiskoko oli vuonna 2015 958 (915) milj. euroa. Vuonna 2015 Talenomin markkinaosuus oli 

liikevaihdolla mitattuna 3,4 % (3,2 %).  

 

Tilitoimistomarkkina Suomessa on pirstaloitunut. Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja 

tilinpäätöstilaston mukaan alalla oli vuonna 2015 yrityksiä 4 295 (4 333) ja keskimääräinen 

yrityksen koko oli 2,9 työntekijää. Tilitoimistomarkkinoilla on paljon yhden hengen toimistoja ja 

sivutoimisia yrittäjiä. Markkinan tarjoamat skaalaedut ovat huomattavia muun muassa IT-

järjestelmissä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä toiminnan järjestämisessä. 

 

Tilitoimistopalveluiden markkina on defensiivinen, mikä johtuu yritysten lakisääteisestä tarpeesta 

järjestää kirjanpito. Markkina on Suomessa kasvanut lähes joka vuosi 2001 lähtien finanssikriisistä 

ja Suomen bruttokansantuotteen ajoittaisesta supistumisesta huolimatta. Tilastokeskuksen 

Yritysten rakenne ja tilinpäätöstilaston mukaan tilitoimistomarkkinan keskimääräinen 

liikevaihdon vuosikasvu aikavälillä 2001–2015 on ollut 5,2 %. 
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Lähde: Tilastokeskuksen Yritysten rakenne ja tilinpäätöstilasto. 
 

Tilitoimistomarkkinan yleisiä trendejä ovat taloushallinnon sähköistyminen, konsultatiivisen 

toimintatavan yleistyminen ja erillisten neuvontapalveluiden lisääntyminen. 

 

Tilitoimistomarkkinoihin vaikuttaa sekä asiakkaiden että tilitoimistoalan pyrkimys paperittomaan 

taloushallintoon. Kirjanpitoa pyritään järjestämään siten, ettei asiakkaan kuitteja ja tulosteita 

käsitellä paperisesti, vaan nämä liikkuvat sähköisessä muodossa asiakasyrityksen ja 

kirjanpitopalvelun järjestäjän välillä. Tilitoimistopalveluita ja etenkin kirjanpitoa automatisoidaan, 

jolloin rutiinityön siirtyminen koneiden tekemäksi vapauttaa asiantuntijoiden aikaa vaativimpiin 

työvaiheisiin.  

 

Asiakkaat odottavat tilitoimistoilta monipuolisempaa, proaktiivisempaa ja yhtenäisempää 

palvelutarjontaa. Rutiinityön automatisointi ja sähköistyminen mahdollistavat tilitoimistojen 

palvelutarjonnan laajentamisen konsultatiivisempaan suuntaan. Palvelutarjonnassa keskitytään 

yhä enemmän rutiinityön ohessa toimimaan asiakasyhtiön johdon tukena liiketoiminnan 

kehittämisessä ja ohjaamisessa.  

 

Asiakasyritysten toimintaympäristön monimutkaistuminen synnyttää kasvavaa tarvetta 

asiantuntijapalveluille sekä muille liiketoiminnan tukipalveluille. Asiakastarpeiden kehittyminen 

ajaa tilitoimistoja laajentamaan palveluitaan, mikä tarjoaa tilitoimistojen asiakkaille 

mahdollisuuden keskittää hankintojaan. Tätä kehitystä tukee asiakkaan ja tilitoimiston välinen 

verrattain tiivis asiakassuhde.  

 

  

472 
531 

585 582 538 
644 671 

728 768 
821 861 892 890 915 958 

0

200

400

600

800

1000

1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tilitoimistotoimialan koko 
(€ milj.) 

  

CAGR 2001-2015: 5,2 % 

                              



 

10 

 

TALENOMIN TUOTTAMAT PALVELUT  

TILITOIMISTOPALVELUT 

Tilitoimistopalveluita tarjotaan jatkuvilla asiakassopimuksilla, joissa asiakassuhteet ovat pitkiä ja 

laskutuksen kertyminen on hyvin ennakoitavissa. Yhtiön tarjoamiin tilitoimistopalveluihin 

kuuluvat seuraavat: 

 

 Talousprosessien ulkoistuspalvelut, joihin kuuluvat kirjanpito, myyntilaskutus, 

laskujen maksu, palkanlaskenta ja tulosseuranta. Tulosseurannassa asiakkaalle tuotetaan 

kuukausittain välitilinpäätöksen tasoinen kuukausiraportointi Talenom Onlineen. 

Ulkoistuspalveluiden tuottaminen on keskitetty Talenomin pitkälle automatisoituihin 

yksiköihin Ouluun ja Tampereelle. 

 Huolenpitopalvelut, muun muassa nimetty kirjanpitäjä, henkilökohtainen 

asiakaspäällikkö, asiakaspalvelukeskus, asiakkaan talouden tilannetarkistukset sekä 

Talousaamu-tapahtumat. Huolenpitopalvelut kuuluvat palveluun kiinteänä lisäosana 

tiettyjen asiakasryhmien asiakkaille. 

 Taloushallinnon ohjelmistot, joihin kuuluvat yhtiön oma sähköinen taloushallinnon 

työkalu Talenom Online sekä sitä tukeva älypuhelinsovellus Talenom App. Lisäksi yhtiö on 

rakentanut valmiita rajapintoja satoihin muihin taloushallinnon ohjelmistoihin (Talenom 

Tietoväylä) ja yhtiöllä on tarjota yritysasiakkailleen oma Business  Intelligence -ratkaisu 

tiedolla johtamiseen (Talenom Business Intelligence). 

  

Tilitoimistopalvelut myydään kuukausittain laskutettavana palvelukokonaisuutena, jonka 

hinnoittelu riippuu asiakkaan valitseman palvelukokonaisuuden laajuudesta. Tilitoimistopalvelut 

on järjestelty asiakkaan toimintaympäristöön soveltuviksi toimialaratkaisuiksi, missä painottuvat 

toimialakohtaiset järjestelmäkokonaisuudet ja toimialakohtainen osaaminen. 

ASIANTUNTIJAPALVELUT 

Yhtiön asiantuntijayksikkö tarjoaa laajasti juridiikkaan, verotukseen sekä talouteen liittyviä 

neuvonantopalveluita, joiden toteuttamisesta ja veloituksesta sovitaan aina erikseen. Juridisia 

palveluita ovat esimerkiksi yhtiölainsäädäntöön sekä sopimusjuridiikkaan liittyvät toimeksiannot, 

kuten yritysrakenteiden muutosten, sukupolvenvaihdosten sekä omistusjärjestelyjen suunnittelu ja 

toteuttaminen. Verotukseen liittyvät toimeksiannot liittyvät useimmiten yritysten yleiseen 

verosuunnitteluun sekä yritysjärjestelyihin. Talouden neuvonantopalveluita ovat esimerkiksi 

yritysten taloushallinnon prosessien tai sisäisen laskennan arvioinnit ja niihin liittyvät 

kehitysprojektit, muutostilanteiden hallinta sekä ulkoistetut talouspäällikköpalvelut. Yksikön 

työaikasuhteutettu keskimääräinen henkilöstömäärä oli noin 14 työntekijää. 

DIGITAALISET PALVELUT 

Yhtiön Digitaaliset palvelut -yksikkö tuottaa sekä yhtiön omien että asiakkaille tarjottavien 

ohjelmistojen jatkuvaa kehitystä sekä ylläpitoa. Yhtiön strategian mukaisesti yksikkö tuottaa myös 
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uudistettuja prosesseja, joilla tähdätään tehokkaaseen, läpinäkyvään sekä laajassa mittakaavassa 

digitaaliseen toimintatapaan. Yksikön vastuulla on myös yhtiön teknologiset suuntaukset, 

digitaaliset innovaatiot, ohjelmistorobotiikka, tietojärjestelmien rajapinnat sekä palveluiden 

tuottamisen tuki. Kaikkiaan yksikössä toimi vuonna 2016 noin 45 digitaalisten palveluiden, 

ohjelmistosuunnittelun ja liiketoimintaprosessien osaajaa (työaikasuhteutettu keskimääräinen 

henkilöstömäärä). 

UUDEN STRATEGIAN MUKAISET PALVELUT 

Talenom tiedotti osana tammi-kesäkuun 2016 puolivuotiskatsautta uudesta strategiajaksosta, 

jonka myötä yhtiö esitti julkaisevansa uusia hallinto- ja tukipalveluita sekä tukevansa yhä 

vahvemmin pk-yritysten digitalisoitumista. Heinä-elokuussa 2016 yhtiö tiedotti etenevänsä 

strategian toteuttamisessa julkaisten kolme uutta palvelua (Talenom ICT, Henkilöstöpalvelu ja 

Vaihdepalvelut), kaksi uutta taloushallinnon järjestelmää SaaS-ratkaisuna (Talenom Pro ja 

Business Intelligence) sekä myyntiyhteistyön Mandatum Lifen kanssa. 

 

 Talenom ICT käsittää työasemien jälleenmyynnin ja tukipalvelut pk-yrityksille. 

Tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi työasemien etävalvontaa ja -tukea, 

tietoturvahallintaa sekä varmuuskopiointia. Talenom ICT -palvelussa pk-yrityksen 

työasemat ja ohjelmistot ylläpidetään jatkuvasti toimivina, ajantasaisina ja turvallisina. 

 Talenom Henkilöstöpalvelussa tarjotaan tarvittava työvoima ja osaaminen pk-

yrityksen toistuvien hallinnollisten rutiinien hoitamiseen. Henkilöstöpalvelussa 

resursoitava työ voi liittyä joko asiakasyrityksen sisäisiin taloushallinnon rutiineihin tai 

muihin asiakkaan liiketoiminnan rutiineihin, kuten esimerkiksi tilaus- ja toimitusprosessin 

koordinointiin. Palvelu soveltuu poikkeuksellisen pieniin ja joustaviin työvoimatarpeisiin, 

mutta tarvittaessa kattaa myös kokopäiväistä työvoimaa etsivien organisaatioiden tarpeet. 

 Talenom Vaihdepalveluissa taataan pk-yrityksen asiakaspalvelun tavoitettavuus ja 

henkilökohtainen palvelu asiakasyrityksen haluamissa kanavissa, kuten puhelimessa, 

verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostissa. Vaihdepalveluissa voidaan 

esimerkiksi hoitaa asiakasyritysten ylivuotopuheluiden hallinta, laajentaa yrityksen 

asiakaspalvelun palveluaikaa klo 21.00 asti arkisin tai järjestää ulkoistettu 

verkkoasiakaspalvelu yrityksen kotisivuille. 

 Talenom Pron myötä Talenom voi tarjota asiakkailleen tunnettuun kaupalliseen alustaan 

pohjautuvan toiminnanohjausratkaisun, jossa asiakkaan toiminnanohjaus tuodaan tiiviiksi 

osaksi asiakasyrityksen kirjanpitopalvelua. Näin kirjanpidossa tarvittava informaatio 

välittyy reaaliaikaisesti kirjanpitotuotantoon.  

 Talenom Business Intelligence on raportointiratkaisu laajojen liiketoimintatietojen 

hallintaan ja tiedolla johtamiseen. Liiketoimintatiedon lähteenä voidaan käyttää joko 

Talenomilla jo olevaa talousdataa tai rikastaa raportointia asiakkaan toimittamilla datoilla. 

 Talenomin ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) 

yhteistyön myötä yrittäjäasiakkaat saavat apua YEL-työtulon oikean tason 



 

12 

 

määrittämiseen sekä talouteen kohdistuvien henkilöriskien tunnistamiseen ja niiden 

vakuuttamiseen. 

 

Talenomin jo entuudestaan tiivis suhde asiakasyritykseen helpottaa uusien liiketoimintojen 

konseptointia ja jakelua. Yhtiö tulee jatkamaan tarjoaman laajentamista uusille pk-yrittäjän arkea 

tukeville palvelualueille sekä jo julkaistujen palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista myös 

jatkossa.  

TUOTEKOKONAISUUDEN POIKKEAVUUS YLEISESTÄ MARKKINASTA  

Taloushallinnossa on nähtävissä voimakas digitalisoitumisen lisääntyminen, joka tulee 

muuttamaan totuttuja toimintamalleja. Talenom pyrkii olemaan teknologisesti edelläkävijä ja 

panostaa edelleen merkittävästi ohjelmistokehitykseen. Yhtiön oma ohjelmistotuotanto kehittää ja 

ylläpitää asiakkaille tarjottavat sähköiset palvelut, kuten esimerkiksi Talenom Onlinen, Talenom 

App -mobiilisovelluksen, Talenom Tietoväylä -palvelun sekä uudet SaaS-ratkaisut (Talenom Pro ja 

Talenom Business Intelligence).  

 

Talenom tuottaa asiakkailleen jaksotettua kuukausikirjanpitoa, josta valmistuvat välitilinpäätöstä 

vastaavat kuukausiraportit ovat luettavissa Talenom Onlinessa. Asiakkaalla on käytössä useita 

sähköisiä kanavia kirjanpitoaineiston lähettämistä varten. Päivittäisissä kirjanpitoon liittyvissä 

kysymyksissä asiakkaan apuna on oma nimetty kirjanpitäjä. Tämän lisäksi asiakkaan 

liiketoimintaan liittyvissä asioissa asiakkaan apuna on oma asiakaspäällikkö.  

 

Osana asiakkaan huolenpitoa Talenom tarjoaa asiantuntijayksikön tuotteistettuja vero- ja 

lakipalveluita. Lisäksi yhtiö on jo lisännyt ja tulee myös jatkossa lisäämään tarjoamaansa pk-

yritysten liiketoimintaa helpottavia hallinto- ja tukipalveluita, joiden saatavuus on aiemmin ollut 

pääosin isoilla yrityksillä.  (kts. kohta uuden strategian mukaiset palvelut) 

 

Talenomin palvelukokonaisuus on käytössä samansisältöisenä kaikilla asiakkailla riippumatta siitä, 

minkä toimipisteen yhteydessä asiakas asioi. Asiakas voi halutessaan vaikuttaa 

palvelukokonaisuuden laajuuteen. 
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HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO 

Välittämällä henkilöstöstämme uskomme, että hyvä työilmapiiri heijastuu eteenpäin 

asiakkaillemme. Olemme tilikaudella jatkaneet henkilöstön työhyvinvoinnin määrätietoista 

kehittämistä. Talenom nimesi henkilöstöjohtajakseen 1.10.2016 Antti Ahon, joka siirtyi tilikauden 

päätyttyä 1.1.2017 yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Samalla henkilöstötyytyväisyyden kehittämisen 

painoarvoa nostettiin ja se otettiin osaksi yhtiön johtoryhmätyöskentelyä. 

 

Talenom mittaa henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisesti. Tyytyväisyysmittausten perusteella 

vuonna 2016 tärkeimpinä kehittämisalueina nähtiin henkilöstön tasapuolinen ja kannustava 

palkitseminen, yhtiön kannalta tärkeimpien tavoitteiden viestintä henkilöstölle sekä työntekijöiden 

osallistaminen päätöksentekoon. 

 

Tilikaudella tuotiin työntekijöille osaamistasoon, tuottavuuteen, asiakastaitoihin ja 

työskentelytapaan pohjautuva palkkajärjestelmä. Uusi palkkajärjestelmä parantaa työntekijöiden 

tasapuolista kohtelua sekä kannustaa työntekijää kehittämään yhtiön strategisten tavoitteiden 

kannalta keskeisiä osaamisalueitaan. Lisäksi yhtiön hallitus päätti vuoden 2016 varsinaisen 

yhtiökokouksen valtuuttamana avainhenkilöiden optioihin perustuvasta kannustinjärjestelmästä.  

 

Vuonna 2016 käynnistettiin koko henkilöstöä osallistava työhyvinvoinnin kehittämisohjelma - 

Talenomista Suomen paras työpaikka. Kehittämisohjelman tarkoitus on lisätä henkilöstön roolia ja 

mahdollisuuksia työoloja koskevassa päätöksenteossa. 

 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella oli 543 henkilöä. 

Johtoryhmään kuuluivat Harri Tahkola (toimitusjohtaja), Jussi Paaso (talousjohtaja), Timo 

Hintsala (johtaja, asiakkuudet), Otto-Pekka Huhtala (johtaja, palvelutuotanto) sekä Sakari Jorma 

(johtaja, teknologia- ja tietohallinto). 

Harri Tahkolan siirryttyä sivuun toimitusjohtajan tehtävistä uuteen johtoryhmään ovat  kuuluneet 

1.1.2017 lähtien Jussi Paaso (toimitusjohtaja), Otto-Pekka Huhtala (varatoimitusjohtaja), Antti Aho 

(talous- ja henkilöstöjohtaja), Timo Hintsala (johtaja, asiakkuudet) sekä Sakari Jorma (johtaja, 

teknologia- ja tietohallinto). 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 

1.1.2015 - 31.12.2015 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti palauttaa sijoitettua vapaata pääomaa 0,07 euroa/osake. Pääoman palautuksen 

maksupäivä oli 15.4.2016. Osinkoa ei jaettu. 
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HALLITUS JA TILINTARKASTAJA 

Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen Taisto Riskin, Harri Tahkolan, Seppo Laineen, Olli 

Hyypän ja Mikko Siuruaisen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen 

Seppo Laineen. 

  

Tilintarkastajana valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena 

tilintarkastajana KHT Tapio Raappana.  

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Talenom Oyj:n osakkeita oli 31.12.2016 kaupparekisteriin merkittynä 6 812 046 kappaletta. Yhtiön 

hallussa oli 31.12.2016 omia osakkeita 5 100 kappaletta. Talenomilla oli 31.12.2016 yhteensä 991 

(810) osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 31.12.2015 tilanteeseen 

verrattuna 181 osakkeenomistajalla. 

  

Kaupankäyntipäiviä oli 1.1.2016 - 31.12.2016 välisenä aikana 253 päivää. Vaihdon kappalemäärä oli 

ajanjaksolla 1 006 486 kappaletta ja vaihdon kokonaisarvo oli 6 280 752 euroa. Kurssi oli 

korkeimmillaan 7,23 euroa ja alimmillaan 4,61 euroa. Volyymipainotettu keskikurssi oli 6,12 euroa 

ja päätöskurssi 7,20 euroa. Päätöskurssin mukainen koko osakekannan markkina-arvo oli noin 

49,0 miljoonaa euroa. 

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET 

Varsinainen yhtiökokous 7.3.2016 valtuutti hallituksen myöntämään yhteensä enintään 350 000 

kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 350 000 kappaletta 

yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Valtuutuksen mukaisesti hallitus voi päättää, 

annetaanko option merkitsijälle uusia vai yhtiön hallussa olevia osakkeita.  

 

Hallituksella ei ole muita voimassaolevia valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseen tai 

luovuttamiseen. 

OPTIO-OHJELMAT 

Tilikaudella yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2016 myöntämin valtuuksin 

vuoden 2016 optio-ohjelmasta. Yhtiöllä ei ole muita optio-ohjelmia. 

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2016 hyväksyttyjen Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 -

ehtojen mukaisesti hallitus päätti optio-oikeuksien jakamisesta vastikkeetta konserniin kuuluvan 

yhtiön palveluksessa oleville avainhenkilöille osana konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja 

sitouttamisjärjestelmää sekä optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista. 

Erityisenä lisäehtona hallitus päätti osakkeiden omistusvelvollisuudesta, jonka perusteella optio-

oikeuksien omistajan on hankittava yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saamastaan 

bruttotulosta. Tämä osakemäärä on omistettava kaksi vuotta osakkeiden hankkimisesta. 
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Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 -ehtojen nojalla hallitus päättää yhtiölle myöhemmin 

palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta. 

 

Annetut optiot ja yhtiön hallussa tai jakamattomat optiot jakautuvat optiolajeittain seuraavasti: 

Optiolajit    2016A 2016B 2016C 

Annetut Optiot (kpl)   60 700 91 050 172 750 

Talenom Oyj:n hallussa tai jakamattomat  900 1 350 23 250 

Yhteensä    61 600 92 400 196 000 

    

Optio-oikeuksen merkintäajat ovat seuraavat: 

 Optio-oikeus 2016A 1.3.2018—28.2.2019 

 Optio-oikeus 2016B 1.3.2019—28.2.2020 

 Optio-oikeus 2016C 1.3.2020—28.2.2021 

 

Alla olevasssa taulukossa on selvennetty omistus- ja ääniosuutta, jotka liikkeeseen laskettujen 

optio-oikeuksien nojalla voi saada sekä optioiden vaikutusta osakkeiden lukumäärään. 

  

Optiolajit    2016A 2016B 2016C 

Optioiden nykyinen merkintähinta  6,55 6,55 6,55 

Optioiden kokonaismäärä   61 600 92 400 196 000 

Talenom Oyj:n hallussa olevat tai jakamattomat optiot 900 1 350 23 250 

Osakkeiden määrä 31.12.2016  6 812 046 6 812 046 6 812 046 

Osakkeiden määrä, jos kaikki optiot merkitään uusin  

osakkein    6 873 646 6 904 446 7 008 046 

Optioista saatava ääni- ja omistusosuus, jos kaikki optiot  

merkitään uusin osakkein   0,896 % 1,338 % 2,797 % 

 

Osakkeiden kokonaismäärä nousee 6 812 046 kappaleesta 7 162 046 kappaleeseen, mikäli kaikkien 

kolmen optiolajin 2016A, 2016B ja 2016C optiot merkitään uusin osakkein. Kaikista kolmesta 

optiolajista saatava ääni- ja omistusosuus on yhteensä 4,887 %, mikäli kaikki optiot merkitään 

uusin osakkein.  

 

Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 -ehtojen mukaisesti optioiden merkintähinta voi muuttua, 

mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai mikäli yhtiö alentaa 

osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille.  

 

Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 -ehdot ovat saatavilla Talenomin sijoittajasivuilta osoitteessa 

Talenom.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset 
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RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RISKIENHALLINTA 

Yhtiö on tunnistanut toimintaympäristöönsä ja liiketoimintaansa liittyviä riskejä ja 

epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja kannattavuuteen. 

 

Keskeisimmät tunnistetut riskit ovat seuraavat: 

 Yhteiskunnan taloudellinen ja poliittinen kehitys voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön 

kannattavuuteen.  

 Kilpailutilanne voi kiristyä kilpailijoiden mahdollisesti tuodessa uusia palveluita 

markkinoille tai aloittamalla hintakilpailun.   

 Yhtiön omiin tai yhteistyökumppaneiden tarjoamiin IT-järjestelmiin ja 

tietoliikenneyhteyksiin voi kohdistua tietoturvaloukkauksia tai niiden ylläpidossa ja 

päivittämisessä voi ilmetä puutteita, vikoja tai häiriöitä, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön 

liiketoimintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan.  

 

Konsernissa on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten ja 

liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista, ja joka turvaa toiminnan jatkuvuuden kaikissa 

olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan menestyksen ja 

omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa. Vastuu riskienhallinnasta on 

liiketoimintajohdolla. Johto vastaa riittävien toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä 

toimenpiteiden toteutumisen seurannasta osana normaalia toiminnanohjausta. Riskienhallintaa 

koordinoi hallintojohtaja, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle. 

 

Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla seurataan sitä, että yhtiö toimii tehokkaasti, sen 

julkaisema tieto on ajantasaista ja luotettavaa ja että voimassa olevia säännöksiä noudatetaan. 

Vastuu valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallituksella on 

päävastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Yhtiön taloudellista tilannetta ja kehitystä 

seuraavat kuukausittain johtoryhmä sekä hallitus ja tiedot julkistetaan tiedonantopolitiikan 

mukaisesti. 

 

Konsernin liiketoiminta perustuu toimiville ja luotettaville tietojärjestelmille, joita auditoidaan 

ISAE 3402 standardin mukaisesti. Tietojärjestelmiin ja tietojen säilyttämiseen liittyviä riskejä 

hallitaan mm. kahdentamalla kriittiset tietojärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet, kiinnittämällä 

huomioita yhteistyökumppaneiden valintaan sekä yhtenäistämällä käytössä olevia työasemamalleja 

ja ohjelmistoja sekä tietoturvaan liittyviä menettelytapoja. 

 

Yhtiö on suojautunut rahoitukseen ja vahinkoihin liittyviltä riskeiltä korkosuojauksilla sekä 

vakuutuksilla.  
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TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Talenom solmi tilikauden jälkeen 9.1.2017 uuden franchising-sopimuksen yrittäjä Sari Wuorisen 

kanssa, jonka myötä yhtiö laajeni Riihimäelle. Samalla Talenomin franchising-ketjun koko kasvoi 7 

toimipisteeseen. 

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET 

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa, Suomen lainsäädäntöä sekä yhtiön 

kirjanpitokäytäntöjä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja ja ne on 

laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen 

kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

Talenom Oyj:n osavuosikatsausten julkistusten aikataulu on seuraava: 

tammi–kesäkuu 2017 (H1) maanantaina 14.8.2017 klo 8.00 

heinä–joulukuu 2017 (H2) maanantaina 12.2.2018 klo 8.00  

 

Lisäksi Talenom Oyj julkaisee liiketoimintakatsaukset seuraavasti: 

tammi-maaliskuu 2017 (Q1) maanantaina 8.5.2017 klo 8:00 

heinä-syyskuu 2017 (Q3) maanantaina 6.11.2017 klo 8:00 

 

Osavuosi- ja liiketoimintakatsaukset sekä yhtiötiedotteet ovat saatavilla Talenom sijoittajasivuilla, 

osoitteessa www.talenom.fi/sijoittajat.  

http://www.talenom.fi/sijoittajat
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (FAS) 

 

 
1.7.2016 - 1.7.2015 - 1.1.2016 - 1.1.2015 - 

1000 eur 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

  
 

 
 

 LIIKEVAIHTO 17 689 16 264 36 957 32 996 

  
 

 
 

 Liiketoiminnan muut tuotot 206 156 318 314 

 Materiaalit ja palvelut -737 -814 -1 455 -1 811 

 Henkilöstökulut -9 874 -10 433 -20 691 -19 956 

 Poistot ja arvonalentumiset -3 035 -3 349 -5 950 -6 193 

 Liiketoiminnan muut kulut -3 951 -3 360 -7 567 -6 668 

  
 

 
 

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 298 -1 536 1 612 -1 317 

  
 

 
 

 Rahoitustuotot ja -kulut -268 -466 -538 -1 140 

  
 

 
 

 VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖS- 

 
 

 
 

 SIIRTOJA JA VEROJA 30 -2 002 1 074 -2 457 

  
 

 
 

 Tuloverot -56 84 -422 13 

  
 

 
 

 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -26 -1 918 652 -2 443 
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KONSERNIN TASE (FAS) 

 

 

1000 eur   31.12.2016 31.12.2015 

     V  A  S  T  A  A  V  A  A 
  

               PYSYVÄT VASTAAVAT 
             Aineettomat hyödykkeet 28 333 28 250 

           Aineelliset hyödykkeet 2 295 2 143 

           Sijoitukset 237 237 

           PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 30 865 30 630 

               VAIHTUVAT VASTAAVAT 
             Pitkäaikaiset saamiset 109 157 

           Lyhytaikaiset saamiset 5 184 4 355 

           Rahat ja pankkisaamiset 4 332 5 361 
          VAIHTUVAT VASTAAVAT 

YHTEENSÄ 9 624 9 873 

     VASTAAVAA YHTEENSÄ 40 489 40 502 

    

     V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A 
  

               OMA PÄÄOMA 
             Osakepääoma 80 80 

           Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14 141 14 617 

           Edellisten tilikausien voitto (tappio) -4 767 -2 324 

           Tilikauden voitto (tappio) 652 -2 443 

           OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 105 9 930 

    

               VIERAS PÄÄOMA 
             Pitkäaikainen vieras pääoma 21 868 23 024 

           Lyhytaikainen vieras pääoma 8 516 7 549 

           VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 30 384 30 573 

     VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40 489 40 502 
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (FAS) 

 
1.7.2016 - 1.7.2015 - 1.1.2016 - 1.1.2015 - 

1000 eur 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

  
 

  Liiketoiminta 
 

 
  Liikevoitto 298 -1 536 1 612 -1 317 

Suunnitelman mukaiset poistot 3 035 3 349 5 950 6 193 

Rahoitustuotot ja -kulut -277 -405 -508 -807 

Verot -35 -14 -34 -39 

Luovutusvoitot  -8 -9 -10 -13 

Luovutustappiot 20 6 33 22 

Liiketoiminnan tulorahoitus 3 032 1 391 7 042 4 039 

 
  

  Käyttöpääoman muutos:   
  Lyhytaikaisten saamisten lis.(-)/väh.(+) -756 -330 -807 -131 

Pitkäaikaisten saamisten lis.(-)/väh.(+) 48 54 48 32 

Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 1 171 -44 547 162 

Nettokäyttöpääoman muutos 463 -320 -211 64 

 
  

  Liiketoiminnan rahavirta  3 495 1 071 6 831 4 103 

 
  

  Investointien rahavirta:   
  Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3 135 -3 078 -5 479 -8 022 

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -193 5 -728 -427 

Investointien rahavirta -3 330 -3 074 -6 208 -8 450 

 
  

  Rahavirta ennen rahoitusta 166 -2 003 623 -4 347 

 
  

  Rahoituksen rahavirta:   
  Omien osakkeiden hankkiminen 0 0 0 -5 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 23 500 0 31 104 

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -500 -21 511 -1 000 -29 005 

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset  -2000   

Osamaksuvelkojen lisäys (+) / vähennys (-) -87 -264 -176 -213 

Pääoman palautus  0 -476 -405 

Maksullinen oman pääoman lisäys 0 0 0 6 644 

Rahoituksen rahavirta -588 -274 -1 653 8 120 

 
  

   Rahavarojen muutos  
lisäys(+)/vähennys(-) -421 -2 277 -1 029 3 773 

 Rahavarat tilikauden alussa 4 753 7 638 5 361 1 588 

 Rahavarat tilikauden lopussa 4 332 5 361 4 332 5 361 
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (FAS) 

 
Osakepääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Edellisten 
tilikausien 
voittovarat Tulos 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.7.2016 80 14 141 -4 767 0 9 454 

osakepääoman korotus 0 0 0 0 0 

omien osakkeiden lunastus 0 0 0 0 0 

pääoman palautus 0 0 0 0 0 

osakeanti 0 0 0 0 0 

tulos 0 0 0 -26 -26 

oma pääoma 31.12.2016 80 14 141 -4 767 -26 9 428 

      

 
Osakepääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Edellisten 
tilikausien 
voittovarat Tulos 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.7.2015 80 14 617 -2 849 0 11 848 

osakepääoman korotus 0 0 0 0 0 

omien osakkeiden lunastus 0 0 0 0 0 

pääoman palautus 0 0 0 0 0 

osakeanti 0 0 0 0 0 

tulos 0 0 0 -1 918 -1 918 

oma pääoma 31.12.2015 80 14 617 -2 849 -1 918 9 930 

      

 
Osakepääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Edellisten 
tilikausien 
voittovarat Tulos 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2016 80 14 617 -4 767 0 9 930 

osakepääoman korotus 0 0 0 0 0 

omien osakkeiden lunastus 0 0 0 0 0 

pääoman palautus 0 -476 0 0 -476 

osakeanti 0 0 0 0 0 

tulos 0 0 0 652 652 

oma pääoma 31.12.2016 80 14 141 -4 767 652 10 105 

      

 
Osakepääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Edellisten 
tilikausien 
voittovarat Tulos 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2015 3 3 034 -2 320 0 716 

osakepääoman korotus 78 -78 0 0 0 

omien osakkeiden lunastus 0 0 -5 0 -5 

osingonjako 0 -405 0 0 -405 

osakeanti 0 12 066 0 0 12 066 

tulos 0 0 0 -2 443 -2 443 

oma pääoma 31.12.2015 80 14 617 -2 324 -2 443 9 930 
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ANNETUT PANTIT, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VAKUUDET 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Velat, joiden vakuudeksi on annettu 
yrityskiinnitys 

  Lainat rahoituslaitoksilta 22 250 23 500  

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 31 600 31 600 

   Muut pantit ja yrityskiinnitykset 
  Annetut pantit 3 074 3 074  

Yrityskiinnitykset 260 260 

   Shekkitililimiittisopimukset   

Myönnetyn limiitin kokonaismäärä 1 000 1 000 

Käytössä 0 0 

   Osamaksusitoumukset   

Osamaksuvelat yhteensä 691 867 

Vakuutena olevan omaisuuden kirjanpitoarvo 1 063  1 323  

   

 
  

Taseeseen sisältymättömät 
vuokravastuut 13 463  13 691 

   

Koronvaihtosopimukset   

Käypä arvo -244 -32 

Kohde-etuuden arvo 15 504 839 

 

 

Koronvaihtosopimus on tehty lainan suojaamiseksi korkojen muutoksilta. Koronvaihtosopimuksen 

juoksuaika vastaa lainan juoksuaikaa. Koronvaihtosopimuksella vaihdetaan suojattavan lainan 

vaihtuva korko kiinteään korkoon. Koronvaihtosopimuksen päättymispäivä on 30.9.2020. 

Sopimuksen ehtojen mukaan ennenaikainen purkaminen on mahdollista aikaisintaan 5.1.2020, 

jolloin sopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta aiheutuvat vaikutukset kohdistuisivat vuodelle 

2020. Tilinpäätöksessä on kirjattu kuluksi koronvaihtosopimuksen jaksotettu korko. 
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LASKENTAKAAVAT  

 

 
 

  
Liikevaihdon kasvu, %  = 

liikevaihto - edellisen vuoden liikevaihto 
 x 100 

edellisen vuoden liikevaihto 

 
 

  
Käyttökate = liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 

 

 
 

  
Käyttökate, %  = 

käyttökate 
 x 100 

liikevaihto 

 
 

  
Liikevoitto = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut - 

henkilöstökulut - poistot ja arvonalentumiset 
 

 

 
 

  
Liikevoitto, %  = 

liikevoitto 
 x 100 

liikevaihto 

  
 

 

Sijoitetun pääoman tuotto 
(ROI), %  

= 
liikevoitto ennen veroja + korot ja muut rahoituskulut 

 x 100 
kokonaispääoma ja velat - korottomat velat (tilikauden keskiarvo) 

  
 

 
Korolliset nettovelat = korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  

  
 

 

Nettovelkaantumisaste, % = 
korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset 

 x 100 
oma pääoma 

  
 

 

Omavaraisuusaste, % = 
oma pääoma 

 x 100 
taseen koko pääoma - saadut ennakkomaksut 

  
 

 

Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + korottomat lyhytaikaiset saamiset - koroton 
lyhytaikainen vieras pääoma 

 

 

  
 

 

Nettoinvestoinnit = 
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin oikeuksiin - käyttöomaisuuden 

myynti  

  
 

 

Osakeantioikaistu 
osakekoht. Tulos 

= 
katsauskauden tulos 

 x 100 
keskimääräinen antioikaistu osakkeiden lukumäärä 

  
 

 
Keskimääräinen vuotuinen 
kasvu (CAGR) 

= (liikevaihto jakson lopussa / liikevaihto jakson alussa) 1/vuosien määrä -1 
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YLEISLAUSEKE 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen 

niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat 

myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu 

merkittäviä muutoksia. 
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