
Vahva kasvu ja kannattavuus
• Vahvan 9 %:n kasvun ajureina Tietoevry Create, Tietoevry Banking ja Tietoevry Care
• Oikaistu liikevoittomarginaali 15,4 %, ajureina vahva kasvu ja toiminnan tehostamisohjelmat
• Tietoevry Banking sekä Tietoevry Transform & Connect -liiketoimintojen strategiset arvioinnit 

etenevät suunnitelmien mukaan 
• Yhtiö ehdottaa osingon nostamista 1,45 (1,40) euroon osakkeelta  
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Avainluvut neljännellä neljänneksellä 
Liikevaihto, milj. euroa  Orgaaninen kasvu1)   Tilauskanta, milj. euroa

767,7 (742,0)    8,6 % (2,7 %)   3 327 (3 513)

Oikaistu2) liikevoitto   Liikevoitto (EBIT),   Oikaisuerät2), 
(EBITA3)), milj. euroa   milj. euroa    milj. euroa

118,0 / 15,4 %  103,2 / 13,4 %  -3,5  (22,0)
(103,3)          (13,9 %)   (113,4)        (15,3 %)   

Nettovelka/EBITDA   

1,5 (1,1)

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla 
2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja. Katso lisätietoja osiosta Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Koko vuoden 2023 näkymät
Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5–7 % (vuoden 2022 
liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) 
(oikaistu EBITA) on 13,0–13,5 % (13,0 % vuonna 2022).

1)  Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2)  Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä 
muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
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Toimitusjohtajan kommentti  
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta: 

"Olen tyytyväinen erittäin vahvaan viimeiseen vuosineljännekseemme – 
saavutimme 9 %:n kasvun ja yli 15 %:n kannattavuuden. Vahvimmat 
liiketoiminnat olivat Banking ja Care -ohjelmistoliiketoiminnat sekä 
globaalisti laajeneva, datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin 
keskittyvä Create-liiketoiminta. Saavutimme myös koko vuoden osalta 
hyvän kokonaistuloksen kasvun ollessa 6 % ja kannattavuuden 13,0 % – 
huolimatta haastavista makrotaloudellisista ja geopoliittisista 
olosuhteista. Myönteinen taloudellinen kehitys mahdollistaa myös 
houkuttelevan osinkotason hallituksemme ehdotuksen mukaisesti.

Vuosi 2022 oli Tietoevrylle hyvin merkittävä aloittaessamme uuden 
aikakauden uuden strategiamme myötä. Erikoistumiseen perustuvan 
strategian toteutus käynnistyi tammikuussa, ja sen myötä yhtiömme 
toimintatapa muuttui merkittävästi. Haluan kiittää kaikkia 
työntekijöitämme muutoksen aktiivisesta tukemisesta ja 
toteuttamisesta. Kuluneen vuoden aikana paransimme edelleen 
erikoistuneiden liiketoimintojemme kilpailukykyä, ja löysimme uusia 
mahdollisuuksia niiden kannattavan kasvun ja laajenemisen 
edistämiseksi. Tästä esimerkkinä aiemmin julkistamamme Banking-
liiketoiminnan sekä Transform ja Connect -liiketoimintojen strategiset 
arvioinnit, jotka etenevät suunnitellusti.

Näkemyksemme mukaan markkinaolosuhteet kannustavat edelleen 
teknologiainvestointeihin asiakkaiden painottaessa yhä vahvemmin 
uusia teknologioita ja kilpailukykyä ydinliiketoiminnassaan. 
Ohjelmistoratkaisujen ja datakeskeisten kehitys- ja 
konsultointipalvelujen kysyntä pysyy arviomme mukaan jatkossakin 
vahvana – samanaikaisesti otamme huomioon mahdolliset 
makrotalouteen liittyvät epävarmuudet. Liiketoimintarakenteemme 
painopiste on siirtymässä kohti ohjelmistoratkaisuja ja datakeskeisiä 
kehitys- ja konsultointipalveluja, ja odotamme kasvun ja 
kannattavuuden kehityksen jatkuvan hyvänä kohti yhtiön pitkän 
aikavälin taloudellisia tavoitteita.

Meitä ilahduttaa myös edistymisemme henkilöstön sitoutumisessa ja 
yhtiön vastuullisuudessa vuonna 2022. Henkilöstön sitoutuminen nousi 
kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, mikä oli hyvä saavutus ottaen 
huomioon muutosvauhtimme ja korostaa yrityksen arvojen ja 
työntekijöiden hyvinvointipanostuksen merkitystä. Oli myös rohkaisevaa 
nähdä yhtiömme maineen ja työnantajamielikuvan positiivinen kehitys 
useissa pohjoismaisissa tutkimuksissa. Samanaikaisesti haluamme 
osoittaa sitoutumisemme ukrainalaisten kollegoidemme tukemiseen 
jatkuvan, ja teemme parhaamme heidän turvallisuutensa ja 
hyvinvointinsa puolesta.

Yritysten on yhä tärkeämpää kantaa vastuuta yhteiskunnasta ja 
ympäristöstä, ja olemme ottaneet merkittävia askeleita vastuullisuuteen 
liittyvillä keskeisillä osa-alueilla. Edistimme kolmevuotista 
vastuullisuusohjelmaamme, jossa olemme sitoutuneet vaativimman 
tason Science Based Targets -tavoitteisiin. Olemme myös saavuttaneet 
korkeimman mahdollisen tason Ecovadis (Platinum)- ja CDP (A) -
arvioinneissa. 

Tartumme tulevaisuudessakin digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin 
asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi, ja olemme sitoutuneet 
jatkuvaan kestävään kehitykseen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan 
toimintamme vaikuttavuutta ja arvonluontia niin asiakkaille, 
henkilöstöllemme kuin osakkeenomistajillemmekin.”
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Tietoevryn neljännes lyhyesti 
Vahva 9 %:n kasvu 

Pilvinatiivipalveluiden sekä datakeskeisten kehitys- ja 
konsultointipalvelujen kysyntä pysyi neljänneksen aikana vahvana. 
Neljännen neljänneksen orgaaninen kasvu oli 9 %. Kasvun ajureina 
toimivat Tietoevry Banking, jonka liikevaihto kasvoi 15 %, Tietoevry Care, 
jonka liikevaihto kasvoi 14 %, sekä Tietoevry Create, joka kasvoi 11 %. 
Tietoevry Transformin taloudellinen kehitys vahvistui vuoden loppua 
kohden, ja alue saavutti 6 %:n orgaanisen kasvun. Tietoevry Connectin 
liikevaihdon kehitys oli negatiivista perinteisten palvelujen laskun 
jatkuessa. 

Vahva oikaistu liikevoittomarginaali, 15,4 % 

Oikaistu liikevoittomarginaali oli 15,4 %, ja kannattavuutta tukivat vahva 
kasvu ja toiminnan tehostamisohjelmat. Palkkainflaatio pysyi odotetusti 
korkealla tasolla noin 4 %:ssa. Yhtiö vastaa yleisen inflaation 
vaikutuksiin hinnankorotuksilla sekä useilla tuottavuutta parantavilla 
toimenpiteillä.

Strategiset arvioinnit etenevät suunnitellusti

Tietoevry Bankingin strateginen arviointi, jonka tavoitteena on 
arvonluonnin kiihdyttäminen, etenee suunnitellusti. Tietoevry nimitti 
vuoden 2023 tammikuussa Tietoevry Bankingille toimitusjohtajan, jolle 
siirtyy kokonaisvastuu Banking-liiketoiminnasta mukaan lukien  
strategisen arvioinnin läpivienti tavoitteiden mukaisesti. Marraskuussa 
Tietoevry aloitti Tietoevry Transform- ja Tietoevry Connect -
liiketoiminta-alueiden yhdistämistä koskevan strategisen arvioinnin. 

Taloudellisia tavoitteita nostettu - tavoitteet vuodelle 
2025

Tietoevry päivitti taloudellisia tavoitteitaan marraskuussa 
järjestämänään pääomamarkkinapäivänä. Yhtiö tavoittelee 
erikoistumiseen perustuvaan strategiaansa pohjautuen 8–10 %:n 
kasvua ja oikaistua liikevoittomarginaalia (EBITA) 15–16 % vuoteen 2025 
mennessä. Tavoitteet pohjautuvat eri liiketoimintojen tavoitteista 
yhdistettyihin tasoihin.  

Merkittävät uudet sopimukset 

Tietoevry Transform ja Aker BP solmivat merkittävän 
yhteistyösopimuksen 
Norjalainen öljy-yhtiö Aker BP valitsi Tietoevry Transformin uudeksi 
digitalisaatiokumppanikseen vauhdittamaan yhtiön muutosta täysin 
dataohjautuvaksi. Uusi kumppanuus on merkittävä arvoltaan ja 
palveluiden laajuudeltaan. Tietoevry toimittaa uuden sukupolven 
digitaalisia palveluita, jotka keskittyvät Aker BP:n sovellushallinnan ja 
ydintoimintojen sekä pilvi- ja infrastruktuuriympäristön systemaattiseen 
modernisointiin. 

Tietoevry Create edistää rakennusalan innovaatioita 
Latviassa 
Tietoevry Create solmi Latvian rakennusvalvontaviraston kanssa 
puitesopimuksen kansallisen tason rakennustietojärjestelmän 
kehityksestä. Tietoevry on toiminut yli 15 vuoden ajan Latvian valtion 
tukena digitaalisessa kehitystyössä ja innovaatioiden toteuttamisessa. 
Uuden järjestelmän myötä hallinnolliset prosessit voidaan toteuttaa 
digitaalisesti varmistaen rakentamiseen liittyvien asiakirjojen kierron 
rakentamisprosessiin osallistuvien tahojen kautta aina suunnitelmista 
rakennusten käyttöönottoasiakirjoihin.

Tietoevry Create lukeutuu maa- ja metsätalousministeriön 
ensisijaisiin palveluntarjoajiin
Tietoevry Createn ja useat maa- ja metsätalousministeriön alaiset 
virastot ovat solmineet puitesopimuksia koskien muun muassa 
sovellusten kehityksen ja ylläpidon, pilviympäristön DevOps-palvelun ja 
testauksen. Kokonaisarvoltaan noin 190 miljoonan euron 
puitesopimukset kattavat useita toimittajia, ja ne ovat voimassa 
vähintään neljä vuotta. Tietoevry on korkean arvion saanut toimittaja ja 
on ensisijaisten palveluntarjoajien joukossa muun muassa sovellusten 
kehityksen ja testauksen osalta.

Region Skåne jatkoi Tietoevry Connectin sopimusta kolmella 
vuodella
Etelä-Ruotsin terveydenhoidosta ja joukkoliikenteestä vastaava Region 
Skåne jatkoi Tietoevry Connectin kanssa solmittua puitesopimustaan 
kolmella vuodella. Puitesopimus kattaa infrastruktuurin, toiminnan, 
tallennusratkaisujen sekä sovellusten hallinnan. Jatkosopimuksen 
myötä Tietoevry tukee Region Skånen digitalisointia sekä turvallisen ja 
luotettavan terveydenhoidon järjestämistä Region Skånen asukkaille.
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IT-markkinoiden kehitys  
Vuonna 2023 markkinoiden arvioidaan olevan dynaamiset 
makrotalouden epävarmuuden jatkuessa. Epävarmoina aikoina 
asiakkaat pyrkivät vahvistamaan resilienssiä ja tuottavuutta teknologian 
avulla. Asiakkaiden prioriteettien arvioidaan seuraavan 
markkinaolosuhteiden muutosta.

Pilvinatiiveihin teknologioihin siirtyminen on keskiössä asiakkaiden 
tavoitellessa ketteryyttä, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Pilvipalvelut 
muodostavat yhä perustan liiketoiminnan ketteryydelle datan tukiessa 
kilpailukykyä niin tuotteiden kuin asiakkaiden oman toiminnankin osalta. 
Pilvinatiivien ja datapalveluiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, 
ja niiden markkinoiden arvioidaan kasvavan yli 10 %.

Samaan aikaan asiakkaat keskittyvät tuottavuuden ja 
asiakaskokemuksen kehittämiseen. Ottaessaan pilviteknologioita 
käyttöön asiakkaat korostavat edelleen tietoturvaa ja liiketoiminnan 
jatkuvuutta. Lähtökohtaisesti asiakkaat painottavat monipilviratkaisuja. 
Inflaation ollessa korkealla ulkoistamispalveluiden kysynnän arvioidaan 
kasvavan ja tyypillisesti asiakkaat yhdistävät uusiin sopimuksiin 
transformaatiopalveluja. Tämän arvioidaan kiihdyttävän perinteisten 
palvelujen hintaeroosiota edelleen, ja perinteisten palveluiden 
markkinoiden odotetaan laskevan noin 10 %. Inflaation vaikuttaessa 
koko toimitusketjuun palveluntarjoajien tulee tasapainottaa yhtäältä 
toimittajien ja työntekijöiden nousevaa kustannustasoa sekä toisaalta 
asiakkaiden vaatimuksia hintojen alentamisesta, mikä rajoittaa 
palveluntarjoajien mahdollisuuksia kasvattaa hintoja ja katteita.

Osaajamarkkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina asiakkaiden 
kasvattaessa omia digitaalisia valmiuksiaan edelleen. Henkilöstön 
vaihtuvuus hidastui hieman vuoden 2022 loppua kohden, ja sen 
odotetaan olevan vuonna 2023 hieman edellisvuotta alemmalla tasolla.

Strategia tukee arvonluontia 
erikoistuneiden liiketoimintojen kautta  
Erikoistuminen on keskeinen ajuri Tietoevryn arvonluonnissa. Investoinnit 
kohdistetaan alueisiin, joissa yhtiö näkee kilpailuetua ja kestävää kasvua:

• pilvinatiivit palvelut
• datan hyödyntäminen ja ohjelmistotuotanto
• skaalautuvat ohjelmistoratkaisut ja niiden globaalit 

laajentumismahdollisuudet.

Kuusi erikoistunutta liiketoiminta-aluetta

Tietoevryn erikoistuneilla liiketoiminnoilla on täysi operatiivinen vastuu, 
mukaan lukien markkinastrategia (go-to-market), palvelutarjooma, 
toimituskapasiteetti, kompensaatiomallit, investoinnit ja kumppanuudet. 
Kukin liiketoiminta-alue kasvattaa toimintaa ja priorisoi investointeja 
oman palvelualueensa markkinadynamiikan mukaisesti. Liiketoiminta-
alueet, joista raportoitavat segmentit muodostuvat, ovat seuraavat: 

Tietoevry Create. Liiketoiminta vauhdittaa asiakkaidensa digitaalista 
kehitystä luomalla kilpailukykyisiä tuotteita ja datakeskeistä liiketoimintaa 
datan, konsultoinnin ja pilviteknologioiden avulla. Globaalin liiketoiminta-
alueen ytimessä ovat datan hyödyntäminen ja ohjelmistotuotteiden 
kehityspalvelut.

Tietoevry Banking. Liiketoiminta tarjoaa skaalautuvan Banking-as-a-
Service-alustan ja johtavia ohjelmistotuotteita rahoituslaitosten 
digitaaliseen transformaatioon ja toiminnan tehostamiseen.

Tietoevry Care. Liiketoiminta tarjoaa modulaarisia yhteensovitettavia 
ohjelmistoja pohjoismaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen 
parantaen sekä hoitohenkilökunnan että kansalaisten palvelukokemusta.

Tietoevry Industry. Liiketoiminta tarjoaa laajan valikoiman markkinoiden 
johtavia ohjelmisto- ja dataratkaisuja esimerkiksi julkisen sektorin, 
energiayhtiöiden sekä paperi- ja selluteollisuuden ydinprosesseihin.

Tietoevry Transform. Liiketoiminta edistää tehokkuutta ja 
kokonaisvaltaista uudistamista kattaen asiakasyritysten 
liiketoimintaprosessit, sovellukset ja infrastruktuurin. Toiminta perustuu 
vankkaan asiakastuntemukseen, globaaliin pilvi- ja dataosaamiseen sekä 
automaation hyödyntämiseen.

Tietoevry Connect. Liiketoiminta keskittyy skaalautuviin 
monipilvipalveluihin ja laajaan infrastruktuurivalikoimaan varmistaen 
asiakkaiden liiketoiminnan tietoturvan, joustavuuden ja 
säädöstenmukaisuuden.

Skaalautuvat yhteiset toiminnot, kuten talous, strategia ja 
henkilöstöhallinto, varmistavat yhtiön jatkuvan kehityksen, taloudellisen 
suorituskyvyn ja tehokkuuden.  

Investointeja koskevat prioriteetit edistävät 
liiketoimintojen kilpailukykyä ja arvonluontia

Seuraavat prioriteetit edistävät liiketoiminta-alueiden kilpailukykyä ja 
arvonluontia:

• Investoinnit laajentumiseen Tietoevry Create-, Tietoevry Care- 
ja Tietoevry Banking -alueilla – tuotteiden, palvelujen ja 
kyvykkyyksien vahvistaminen. Yritysostot painottuvat näihin 
liiketoimintoihin.

• Kumppanuudet skaalan vahvistamiseksi Tietoevry Transform- 
ja Tietoevry Connect -alueilla – investoinnit kyvykkyyksiin, 
jotka tukevat tehokkuutta ja palvelujen automatisointia. 
Tavoitteena on luoda yhteisinvestointeihin ja skaalautumiseen 
tähtääviä kumppanuuksia.

• Liiketoiminnan arvon kasvattaminen Tietoevry Industry 
-alueella – ohjelmistotuotevalikoiman kehittäminen ja 
investoinnit valituilla alueilla fokuksen vahvistamiseksi.
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Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet  

Tietoevryn taloudellisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa vuosittain 
8–10 % ja yltää oikaistun liikevoittomarginaalin (EBITA) tasoon 15–16 % 
vuoteen 2025 mennessä. Tietoevryn liikevaihdon kasvua ja 
kannattavuutta koskeva tavoite on koostettu liiketoiminta-alueiden 
tavoitteista.

Toimialakohtaiset ohjelmistoratkaisut ja datakeskeiset kehitys- ja 
konsultointipalvelut (yhdistetty): 12–14 %:n kasvu ja 17–19 %:n oikaistu 
liikevoitto (EBITA)        

Liikevaihdon	
vuosikasvu1)	vuoteen	

2025	mennessä

Oikaistu2)	

liikevoittomarginaali	
(EBITA)	vuoteen	2025	

mennessä

Tietoevry	Create 14–16	% 14–16	%

Tietoevry	Banking 10–12	% 16–18	%

Tietoevry	Care 12–14	% 28–30	%

Tietoevry	Industry 8–10	% 20–22	%

Jatkuvat palvelut ja transformaatio (yhdistetty): 1–3 %:n kasvu ja 9–
11 %:n oikaistu liikevoitto (EBITA)

Liikevaihdon	
vuosikasvu1)	vuoteen	

2025	mennessä

Oikaistu2)	

liikevoittomarginaali	
(EBITA)	vuoteen	2025	

mennessä

Tietoevry	Transform 2–4	% 10–12	%

Tietoevry	Connect 1–3	% 8–10	%

1) Pääasiassa orgaanista, oikaistu valuuttakurssien vaikutuksilla
2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä 
muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Lisäksi seuraavat ovat osa yhtiön taloudellisia tavoitteita:

• Nettovelka/EBITDA säilytetään välillä 1–2. 
• Osinkoja kasvatetaan vuosittain

Strategiset arvioinnit etenevät suunnitellusti – 
tavoitteena arvonluonnin vauhdittaminen

Yhtiö tiedotti heinäkuussa 2022 käynnistäneensä Tietoevry Banking 
-liiketoimintaansa koskevan strategisen arvioinnin. Osana tätä yhtiö 
selvittää mahdollisuuksia irrottaa liiketoiminta itsenäiseksi yhtiöksi, joka 
listattaisiin pörssiin. Tavoitteena on Tietoevry Banking -alueen kasvun, 
skaalautumisen ja kannattavuuden kiihdyttäminen sekä sen strategisen ja 
taloudellisen joustavuuden lisääminen – ja näiden myötä vahva 
arvonluonti kaikille sidosryhmille. Strateginen arviointi etenee 
suunnitellusti, ja sen odotetaan päättyvän vuoden 2023 toisella 
puoliskolla. Mikäli listautumisen arviointi etenee suotuisasti, yhtiö pyrkii 
listaamaan Tietoevry Banking -liiketoiminnan pörssiin vuoden 2023 
toisella puoliskolla.

Marraskuussa 2022 yhtiö aloitti Tietoevry Transform- ja Tietoevry 
Connect -liiketoiminta-alueiden yhdistämistä koskevan strategisen 
arvioinnin. Yhtiö pyrkii arvioimaan strategisia mahdollisuuksia, kuten 
liiketoimintojen myyntiä tai jakautumiseen perustuvaa listautumista. 
Arvioinnin sekä sen jälkeisen liiketoimintojen mahdollisen myynnin tai 
listautumisen odotetaan kestävän 12–18 kuukautta.

Suunnitellut toimenpiteet vauhdittavat Tietoevryn strategian 
jalkauttamista ja edistävät yhtiön asemoitumista korkean kasvun ja 
kannattavuuden ohjelmistoratkaisujen ja datakeskeisten kehitys- ja 
konsultointipalvelujen alueella. 

Tulosajurit vuonna 2023
Tietoevry arvioi liiketoiminnan hyvän kehityksen jatkuvan ja arvioi 
saavuttavansa 5–7 %:n orgaanisen kasvun vuonna 2023. Kasvua tukee 
myös vahva tilauskanta vuodelle. Valuuttakurssien ja yritysmyyntien 
vaikutuksella oikaistuna vuonna 2023 laskutettava tilauskanta kasvaa 
6 % vuoteen 2022 verrattuna. Yhtiö arvioi hinnankorotusten vaikuttavan 
myönteisesti, vaikkakin asiakashintojen korotukset tulevat voimaan 
useiden vuosineljännesten viiveellä johtuen tyypillisesti pitkistä 
sopimuskausista. Toisaalta yhtiön liiketoimintarakenne ja pitkät 
sopimukset parantavat toiminnan vakautta epävarmoina aikoina.  

Koko vuoden oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan olevan 13,0–
13,5 % (2022: 13,0). Hyvä kasvu ja toiminnan tehostamisohjelmat 
tukevat tuloskehitystä, kun taas korkean inflaation arvioidaan rajoittavan 
kannattavuuden parantumista.

Korkean inflaation hillintä

Yhtiö arvioi palkkainflaation olevan keskimäärin 4–5 % vuonna 2023. 
Tietoevryyn vaikuttaa myös yleisesti kiihtynyt kustannusinflaatio, joka 
näkyy muun muassa alihankinta-, toimitila-, sähkö- ja 
ohjelmistolisenssikustannuksissa.  Kielteisiä vaikutuksia hillitään useilla 
toimenpiteillä, joihin sisältyvät toiminnan edelleen siirtäminen suotuisan 
kustannustason maihin, automatisointi, osaamispyramidin hallinta ja 
yleinen kustannustehokkuus eri liiketoiminta-alueilla. Lisäksi 
hinnankorotusten odotetaan hillitsevän korkean inflaation vaikutuksia 
asteittain.

Toiminnan tehostamisohjelmat edelleen 
kannattavuuden tukena

Vuonna 2022 käynnistetyt Tietoevry Connectin ja Tietoevry Bankingin 
toiminnan tehostamisohjelmat alkoivat vaikuttaa kannattavuuteen 
vuoden jälkipuoliskolla. Tietoevry Connectin ohjelmasta noin puolet 50 
miljoonan euron säästötavoitteesta näkyi vuoden 2022 
kustannuspohjassa. Tietoevry Transformin tehostamistoimet alkoivat 
näkyä tulosparannuksena vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen 
loppua kohden. Näiden toimenpiteiden odotetaan tukevan 
kannattavuutta myös vuonna 2023. Kertaluonteisten kustannusten 
odotetaan vuonna 2023 olevan noin 1 % liikevaihdosta pois lukien 
strategisiin arviointeihin liittyvät kustannukset.

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.
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Taloudellinen tulos loka-joulukuussa 

10–12/2022 10–12/2021
Liikevaihto,	milj.	euroa 	 767,7	 	 742,0	
				Muutos,	% 	3,5	 	4,2	
Liikevoitto	(EBIT),	milj.	euroa 	 103,2	 	 113,4	
Liikevoitto	(EBIT),	%	liikevaihdosta 	13,4	 	15,3	
Oikaistu1)	liikevoitto	(EBITA2)),	milj.	euroa 	 118,0	 	 103,3	
Oikaistu1)	liikevoitto	(EBITA2)),	%	liikevaihdosta 	15,4	 	13,9	
Voitto	verojen	jälkeen,	milj.	euroa 	 74,7	 	 88,9	
Osakekohtainen	tulos,	euroa 	 0,63	 	 0,75	
Liiketoiminnan	rahavirta,	milj.	euroa 	 166,3	 	 169,3	
Oman	pääoman	tuotto,	liukuva	12	kk,	% 	10,7	 	16,9	
Sijoitetun	pääoman	tuotto,	liukuva	12	kk,	% 	9,9	 	13,7	
Käyttöomaisuusinvestoinnit,	milj.	euroa 	 24,3	 	 25,0	
Tilauskanta	 	 3	327	 	 3	513	
Korollinen	nettovelka,	milj.	euroa 	 679,1	 	 610,6	
Henkilöstö	31.12. 	 24	320	 	 24	389	

Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3,5 % ja oli 767,7 (742,0) milj. 
euroa. Kasvun ajureina toimivat Tietoevry Banking, Tietoevry Care ja 
Tietoevry Create. Liiketoimintamyynneillä oli 5 milj. euron negatiivinen 
vaikutus ja valuuttakursseilla 32 milj. euron negatiivinen vaikutus. 
Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 9 %. Neljännen neljänneksen liikevoitto 
(EBIT) oli 103,2 (113,4) milj. euroa eli 13,4 % (15,3) liikevaihdosta. 
Edellisvuoden liikevoitto sisälsi 32,6 milj. euroa myyntivoittoa. Liikevoitto 
sisältää -3,5 (22,0) milj. euroa oikaisueriä. Oikaistu1) liikevoitto (EBITA) 
oli 118,0 (103,3) milj. euroa eli 15,4 % (13,9) liikevaihdosta. Lisätietoja 
oikaisueristä on kappaleessa Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Poistot olivat 38,7 (42,0) milj. euroa. Niihin sisältyy 15,9 (17,2) milj. euroa 
käyttöoikeusomaisuuserien poistoja (IFRS 16:n vaikutus) ja 11,3 (12,0) 
milj. euroa yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden 
poistoja. Nettorahoituskustannukset olivat 7,7 (5,9) milj. euroa. 
Nettokorkokustannukset olivat 5,0 (4,4) milj. euroa, ja 
valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat 2,0 (tappiot 1,1) milj. 
euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 (-0,5) milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,63 (0,75) euroa. Oikaistu1) osakekohtainen 
tulos oli 0,73 (0,64) euroa. 

1) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden 
poistoja

Taloudellinen tulos segmenteittäin

Liikevaihto,	
milj.	euroa

Liikevaihto,	
milj.	euroa

Muutos,	%
Orgaaninen	
kasvu,	%3)

Oikaistu1)		
liikevoitto2),	
milj.	euroa	

Oikaistu1)	
liikevoitto2),	
milj.	euroa	

Oikaistu1)	
liikevoitto2),			

%	liike-
vaihdosta

Oikaistu1)	
liikevoitto2),	

%	liike-
vaihdosta

10–12/2022 10–12/2021 10–12/2022 10–12/2021 10–12/2022 10–12/2021

Tietoevry	Create 	 219,3	 207,3 	6	 	11	 	 34,8	 27,9 	15,9	 	13,4	

Tietoevry	Banking 	 144,3	 130,3 	11	 	15	 	 25,6	 17,7 	17,8	 	13,6	

Tietoevry	Care 	 63,0	 57,1 	10	 	14	 	 20,3	 19,0 	32,2	 	33,4	
Tietoevry	Industry 	 69,7	 74,6 	-7	 	3	 	 12,6	 13,2 	18,1	 	17,7	

Tietoevry	Transform 	 125,7	 122,3 	3	 	6	 	 14,4	 9,6 	11,5	 	7,9	

Tietoevry	Connect 	 216,4	 233,3 	-7	 	-3	 	 18,3	 22,1 	8,4	 	9,5	

Eliminoinnit	ja	
allokoimattomat	kulut 	 -70,7	 -82,9 	—	 	—	 	 -7,9	 -6,2 	—	 	—	

Konserni	yhteensä 	 767,7	 742,0 	3	 	9	 	 118,0	 103,3 	15,4	 	13,9	

1) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja
3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla 

Segmenttien luvut on esitetty kattavasti taulukko-osiossa. 
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Tietoevry Create -alueella liikevaihto kasvoi orgaanisesti 11 %. 
Pilvinatiivipalveluiden sekä datakeskeisten kehitys- ja 
konsultointipalvelujen markkinat pysyivät aktiivisina. Liiketoiminta jatkoi 
vahvaa kasvua kansainvälisillä markkinoilla sekä Norjassa. Työpäivien 
vähäisempi lukumäärästä sekä toisaalta Nanjingin uusi 
tuotekehityskeskus vaikuttivat kasvuun ja nettomääräisesti näiden 
vaikutus oli 1 prosenttiyksikkö negatiivinen. Oikaistu liikevoittomarginaali 
parani edellisvuoden tasosta. Vuoden 2023 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan olevan 
samalla tai korkeammalla tasolla kuin vuoden 2022 vastaavalla 
neljänneksellä. 

Tietoevry Banking -alueella liikevaihto kasvoi orgaanisesti 15 %. Kasvu 
oli hyvää koko portfoliossa kattaen maksamiseen, maksukortteihin, 
pankkien ydintoimintoihin, finanssirikosten torjuntaan, luotonantoon 
sekä varallisuudenhoitoon liittyvissä liiketoiminnoissa. Kertaluonteisella 
lisenssimyynnillä sekä sopimuksella takautuvasti voimaan tulevista 
hinnankorotuksista oli noin neljän prosenttiyksikön suuruinen vaikutus 
kasvuun, ja se vaikutti positiivisesti myös neljännen vuosineljänneksen 
kannattavuuteen. Oikaistu liikevoittomarginaali oli edellisvuoden tasoa 
korkeammalla, ja sitä tukivat kasvun lisäksi kilpailukyvyn ja tehokkuuden 
parantamiseen tähtäävät toimet. Vuoden 2023 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan olevan 
korkeammalla tasolla kuin vuoden 2022 vastaavalla neljänneksellä.

Tietoevry Care -alueella liikevaihto kasvoi orgaanisesti 14 %. Kasvu oli 
vahvaa terveydenhuolto- ja hyvinvointiliiketoiminnoissa sekä räätälöidyt 
ratkaisut ja laboratiorio-ohjelmistot -liiketoiminnoissa. Kannattavuus oli 
neljännellä vuosineljänneksellä edelleen vahvalla tasolla. Vuoden 2023 
ensimmäisellä neljänneksellä oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan 
olevan samalla tai korkeammalla tasolla kuin vuoden 2022 vastaavalla 
neljänneksellä.

Tietoevry Industry -alueen liikevaihto kasvoi orgaanisesti 3 %. Kasvu 
kiihtyi sellu- ja paperiteollisuuden ohjelmistoissa ja 
koulutusohjelmistoissa. Data-alustapalveluissa merkittävän 
asiakassopimuksen päättymisellä oli 3 prosenttiyksikön negatiivinen 
vaikutus kasvuun. Kannattavuus säilyi johdonmukaisesti hyvällä tasolla. 
Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oikaistun 
liikevoittomarginaalin odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 
2022 vastaavalla neljänneksellä.

Tietoevry Transform -alueen liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 6 %, ja 
tilaukset olivat vahvalla tasolla. Industry & Forest -yksikön kasvu oli 
hyvää, kun taas Retail-yksikön liikevaihto laski. Kannattavuutta nostivat 
vahva kasvu ja toiminnan tehostaminen. Vuoden 2023 ensimmäisellä 
neljänneksellä oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan olevan samalla 
tai korkeammalla tasolla kuin vuoden 2022 vastaavalla neljänneksellä.

Tietoevry Connect -alueen liikevaihto laski orgaanisesti 3 %. Pilvialustat 
ja tietoturvapalvelut kasvoivat 11 %, kun taas perinteisten 
infrastruktuuripalveluiden liikevaihto laski 9 %. Negatiivinen kasvu ja 
korkea inflaatio vaikuttivat kannattavuuteen kielteisesti, ja sitä 
puolestaan tuki toiminnan tehostamisohjelman vahva toteutus. Vuoden 
2023 ensimmäisellä neljänneksellä oikaistun liikevoittomarginaalin 
odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2022 vastaavalla 
neljänneksellä.

Raportoitavat segmentit on kuvattu taulukko-osiossa.

Rahavirta ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta, sisältäen nettokäyttöpääoman laskun 34,2 
(lasku 68,5) milj. euroa, oli 166,3 (169,3) milj. euroa neljännellä 
neljänneksellä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 24,3 (25,0) milj. euroa ja koostuivat 
pääosin liiketoimintoihin liittyvistä ohjelmistolisensseistä, investoinneista 
konesalikeskuksiin sekä ohjelmistokehitykseen liittyvistä aktivoiduista 
kehittämismenoista. Toimialaohjelmistoihin liittyviä kehittämismenoja 
aktivoitiin neljännellä neljänneksellä 11,7 (10,6) milj. euroa. 
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,2 % (3,4) liikevaihdosta.
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Taloudellinen tulos tammi-joulukuussa 
1–12/2022 1–12/2021

Liikevaihto,	milj.	euroa 	 2	928,1	 	 2	823,4	
				Muutos,	% 	3,7	 	1,3	
Liikevoitto	(EBIT),	milj.	euroa 	 266,5	 	 382,0	
Liikevoitto	(EBIT),	%	liikevaihdosta 	9,1	 	13,5	
Oikaistu1)	liikevoitto	(EBITA2)),	milj.	euroa 	 379,2	 	 367,8	
Oikaistu1)	liikevoitto	(EBITA2)),	%	liikevaihdosta 	13,0	 	13,0	
Voitto	verojen	jälkeen,	milj.	euroa 	 188,6	 	 291,6	
Osakekohtainen	tulos,	euroa 	 1,59	 	 2,46	
Liiketoiminnan	rahavirta,	milj.	euroa 	 276,9	 	 367,5	
Oman	pääoman	tuotto,	liukuva	12	kk,	% 	10,7	 	16,9	
Sijoitetun	pääoman	tuotto,	liukuva	12	kk,	% 	9,9	 	13,7	
Käyttöomaisuusinvestoinnit,	milj.	euroa 	 92,9	 	 80,8	
Tilauskanta	 	 3	327	 	 3	513	
Korollinen	nettovelka,	milj.	euroa 	 679,1	 	 610,6	
Henkilöstö	31.12. 	 24	320	 	 24	389	

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 3,7 % ja oli 2 928,1 (2 823,4) milj. euroa. 
Liiketoimintamyynneillä oli 38 milj. euron negatiivinen vaikutus ja 
valuuttakursseilla 36 milj. euron negatiivinen vaikutus..Orgaanisesti 
liikevaihto kasvoi 6 %. Koko vuoden liikevoitto (EBIT) oli 266,5 (382,0) 
milj. euroa eli 9,1 % (13,5) liikevaihdosta. Vuoden 2021 liikevoitto sisälsi 
104,0 milj. euroa myyntivoittoa.

Liikevoitto sisältää -66,0 (61,5) milj. euroa oikaisueriä. Oikaistu1) 
liikevoitto (EBITA) oli 379,2 (367,8) milj. euroa eli 13,0 % (13,0) 
liikevaihdosta. Lisätietoja oikaisueristä on kappaleessa Vaihtoehtoiset 
tunnusluvut.

Poistot olivat 162,3 (170,1) milj. euroa. Niihin sisältyy 66,4 (71,2) milj. 
euroa käyttöoikeusomaisuuserien poistoja (IFRS 16:n vaikutus) ja 46,7 
(47,3) milj. euroa yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden 
poistoja. Nettorahoituskustannukset olivat 23,7 (28,1) milj. euroa. 
Nettokorkokustannukset olivat 19,2 (21,1) milj. euroa, ja 
valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat 1,4 (tappiot 4,8) milj. 
euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,1 (-2,3) milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli 1,59 (2,46) euroa. Oikaistu1) osakekohtainen 
tulos oli 2,36 (2,20) euroa. 

1) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden 
poistoja

Taloudellinen tulos segmenteittäin

Liikevaihto,	
milj.	euroa

Liikevaihto,	
milj.	euroa

Muutos,	%
Orgaaninen	
kasvu,	%3)

Oikaistu1)		
liikevoitto2),	
milj.	euroa	

Oikaistu1)	
liikevoitto2),	
milj.	euroa	

Oikaistu1)	
liikevoitto2),	

%	liike-
vaihdosta

Oikaistu1)	
liikevoitto2),	

%	liike-
vaihdosta

1–12/2022 1–12/2021 1–12/2022 1–12/2021 1–12/2022 1–12/2021

Tietoevry	Create 	 847,9	 756,3 	12	 	14	 	 116,3	 99,6 	13,7	 	13,2	

Tietoevry	Banking 	 521,3	 475,8 	10	 	10	 	 72,0	 60,3 	13,8	 	12,7	

Tietoevry	Care 	 231,4	 221,9 	4	 	6	 	 72,5	 69,6 	31,3	 	31,4	

Tietoevry	Industry 	 272,6	 303,4 	-10	 	3	 	 46,0	 50,8 	16,9	 	16,7	

Tietoevry	Transform 	 470,6	 467,9 	1	 	2	 	 36,8	 43,9 	7,8	 	9,4	

Tietoevry	Connect 	 879,9	 907,5 	-3	 	-2	 	 62,4	 66,3 	7,1	 	7,3	

Eliminoinnit	ja	
allokoimattomat	kulut 	 -295,6	 -309,5 	—	 	—	 	 -26,8	 -22,8 	—	 	—	

Yhteensä 	 2	928,1	 2	823,4 	4	 	6	 	 379,2	 367,8 	13,0	 	13,0	

1) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja
3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla 

Segmenttien luvut on esitetty kattavasti taulukko-osiossa. 
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Rahavirta ja investoinnit

Koko vuoden liiketoiminnan rahavirta, sisältäen nettokäyttöpääoman 
kasvun 82,1 (kasvu 26,9) milj. euroa, oli 276,9 (367,5) milj. euroa. 

Koko vuoden maksetut verot olivat 59,8 (40,6) milj. euroa. Efektiivinen 
verokanta oli 22,3 % (17,6 %).

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 92,9 (80,8) milj. euroa ja koostuivat 
pääosin liiketoimintoihin liittyvistä ohjelmistolisensseistä, investoinneista 
konesalikeskuksiin sekä ohjelmistokehitykseen liittyvistä aktivoiduista 
kehittämismenoista. Toimialaohjelmistoihin liittyviä kehittämismenoja 
aktivoitiin 37,2 (42,6) milj. euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,2 
% (2,9) liikevaihdosta.

Taloudellinen asema kauden lopussa 
Omavaraisuusaste oli 51,5 % (51,6). Nettovelkaantumisaste oli 39,5 % 
(33,5). Korollinen nettovelka oli 679,1 (610,6) milj. euroa sisältäen 750,0 
(763,1) milj. euroa korollista velkaa, 210,0 (206,5) milj. euroa 
vuokravelkaa, 2,6 (5,6) milj. euroa rahoitusleasing-saatavia, 28,6 (29,5) 
milj. euroa muita korollisia saatavia ja 249,7 (323,8) milj. euroa 
rahavaroja.  

Pitkäaikaiset korolliset lainat olivat 795,3 (875,6) milj. euroa joulukuun 
lopussa. Yhtiöllä on kaksi joukkovelkakirjalainaa, 100 milj. euron laina, 
joka erääntyy syyskuussa 2024, ja 300 milj. euron laina, joka erääntyy 
kesäkuussa 2025. Lisäksi korolliset pitkäaikaiset lainat koostuvat 
lähinnä määräaikaisesta lainasta rahoituslaitoksilta, pitkäaikaisesta 
lainasta Euroopan investointipankilta ja 155,9 milj. euron vuokraveloista. 

Lyhytaikaiset korolliset lainat olivat 164,7 (94,0) milj. euroa ja liittyivät 
lähinnä vuokravelkoihin ja määräaikaisten lainojen lyhytaikaiseen osaan.

Tietoevryn kestävään kehitykseen sidottu 250 milj. euron luottolimiitti ei 
ollut käytössä joulukuun lopussa. Luottolimiittisopimus erääntyy vuonna 
2027 ja sisältää kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Se on sidottu 
valittuihin Tietoevryn kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tukee näin 
yhtiön sitoutumista Science Based Targets -aloitteeseen.

Tilauskanta 
Tietoevryn tilauskanta oli 3 327 (3 513) milj. euroa joulukuun lopussa. 
Vuoden 2023 aikana tilauskannasta odotetaan laskutettavan 54 % (50). 
Valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutuksella oikaistuna vuonna 2023 
laskutettava tilauskanta kasvaa 6 % vuoteen 2022 verrattuna. 
Tilauskanta sisältää kaikki allekirjoitetut asiakastilaukset, joita ei ole 
tuloutettu, mukaan lukien arvion käyttöön perustuvien sopimusten 
arvosta.  

IT-toimialalla jatkuu siirtyminen perinteisistä, suurista 
ulkoistussopimuksista ketteriin menetelmiin ja käyttöön perustuviin 
liiketoimintamalleihin, mikä vähentää perinteisten 
tilauskantamittareiden merkitystä. Lisäksi perinteisiä kehitysprojekteja 
jaetaan pienempiin hankkeisiin. 
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Merkittävät sopimukset tammi-
joulukuussa
Kauden aikana Tietoevry on solminut lukuisia uusia sopimuksia 
asiakkaiden kanssa kaikilla liiketoiminta-alueilla. Asiakassopimusten 
ehtojen mukaisesti Tietoevry ei voi kuitenkaan julkistaa kauppoja 
useimpien sopimusten kohdalla.

Helmikuussa S-ryhmä valitsi Tietoevry Transformin kumppanikseen 
tukemaan ja vauhdittamaan IT-toimintojensa modernisointia ja 
kaupparyhmän toimintamallimuutosta. Yhteistyö lisää automaatiota ja 
datan hyödyntämistä S-ryhmän liiketoiminnassa. Viisivuotinen sopimus 
kattaa yhteistyön seuraavan sukupolven sovellusten hallinta- ja 
kehityspalveluiden osalta.

Helmikuussa International Card Services ja Tietoevry Connect jatkoivat 
sopimustaan Tietoevry Bankingin maksukorttiohjelmiston 
infrastruktuurista vähintään viidellä vuodella. Sopimus sisältää kahden 
vuoden lisäoption. Sopimus kattaa yksityisen pilven infrastruktuurin 
muuntamisen huippuluokan hybridipilviratkaisuksi ja 
pilvitransformaation mahdollistamisen (One Cloud Platinum) mukaan 
lukien PCI/DSS-yhteensopivuuden. Sopimuksen arvo on 24 milj. euroa.

Helmikuussa Ruotsin valtionhallinnon keskitetty hankintayksikkö 
Kammarkollegiet ja Tietoevry Create allekirjoittivat puitesopimuksen 
kahdesta tarjousalueesta: IT-turvallisuus ja IT-projektit sekä IT-
konsultointipalvelut. Yhteensä alueita on viisi. Tietoevry on voittanut 
myös kaksi muuta aluetta, mutta niiden osalta on käynnissä 
valitusprosesseja. Alueet kuuluvat yhteen Ruotsin suurimmista 
hankintaprosesseista, joka kattaa Ruotsin koko valtionhallinnon. 

Helmikuussa Huddingen kunta Ruotsissa allekirjoitti Tietoevryn kanssa 
sopimuksen digitaalisen hallintajärjestelmän toimittamisesta 
päiväkotien, peruskoulun ja toisen asteen hallinnollisten prosessien 
käsittelyyn. Toimitus tapahtuu pilvipalveluna ja sisältää konsultoinnin ja 
järjestelmätuen. Kymmenvuotisen sopimuksen kokonaisarvoksi on 
arvioitu 20 milj. Ruotsin kruunua.

Helmikuussa Ruotsin keskuspankki Riksbanken valitsi Tietoevryn 
yhdeksi kolmesta toimittajasta kaksivuotiseen puitesopimukseen. 
Tietoevry Banking ja Tietoevry Create toimittavat yhteistyössä pankki- ja 
finanssialan konsultointipalveluja. Sopimus on jatkoa Ruotsin 
keskuspankin E-krona-pilottihankkeelle, johon Tietoevrykin osallistui, ja 
se kattaa esimerkiksi maksut, finanssialan infrastruktuurin ja standardit 
sekä arvopaperiselvitykset. 

Helmikuussa Tietoevry Create uudisti sopimuksensa Goodyearin 
kanssa, joka on johtava autonrenkaiden valmistaja. Sopimus vahvistaa 
yhtiöiden yhteistyötä renkaiden hallintaa tukevan digitaalisen alustan 
ohjelmistokehityksessä vuonna 2022. Hyödyntämällä Goodyearin 
patentoituja ennakoivia algoritmeja Tietoevry kehittää edelleen 
digitaalisen alustan tarjoamia ominaisuuksia ja palveluita, joihin kuuluvat 
geopaikannettu tosiaikainen ennakoiva rengaspaineen seuranta (TPMS) 
kuljetusajoneuvoille ja automatisoitu renkaiden tilan seuranta 
edistyksellisillä urasyvyyttä tarkkailevilla sensoreilla. Digitaalisen alustan 
ansiosta on mahdollista estää renkaisiin liittyviä onnettomuuksia, 
vähentää polttoaineenkulutusta ja sen myötä hiilidioksidipäästöjä sekä 
lisätä yleisesti kuljetusajoneuvojen tuottavuutta.

Maaliskuussa Butterfield Bank valitsi Tietoevry Bankingin toimittamaan 
modernin luottokorttien prosessointialustan sekä korttien tuotanto- ja 
personointipalveluita, jotka perustuvat kierrätetystä valtamerimuovista 
valmistettuihin kestävää kehitystä tukeviin maksukortteihin. Tietoevry 
Bankingin luottojärjestelmän ansiosta Butterfield Bank voi hallita 
luottokortteja digitaalisesti. Tietoevryn software-as-a-service (SaaS) 
-palveluna toimitettava luottojärjestelmä kattaa tapahtumien 
prosessoinnin, riitatilanteiden käsittelyn, finanssirikosten torjunnan, 
asiakastuen sekä mobiili- ja wallet-pohjaiset maksut.

Maaliskuussa Worldline ja Tietoevry Banking sopivat strategisen 
kumppanuuden jatkamisesta uusien maksukorttien 
prosessointipalveluiden alueella. Kolmevuotinen sopimus, joka on 
arvoltaan 17 milj. euroa, sisältää Worldlinen kaikki 
valtuutusprosessointipalvelut pohjoismaisilla markkinoilla. Sopimus 
sisältää option kahdesta lisävuodesta. 

Maaliskuussa Tietoevry Create ja Sydved laajensivat kumppanuuttaan 
tavoitteenaan luoda metsäteollisuuden data-alusta työnimellä ”Forest 
Data Market”. Hankkeen tärkein tavoite on auttaa metsäteollisuutta 
tulemaan aidosti datakeskeiseksi perustamalla liiketoimintatietoa 
sisältävä data-alusta. Joustava alusta sopeutuu metsäteollisuuden 
yhteisiin liiketoimintaprosesseihin, minkä ansiosta asiakkaat voivat 
yhdistää eri datalähteitä arvokkaan tiedon saamiseksi.

Huhtikuussa italialainen Reno de Medici (RDM Group) valitsi Tietoevry 
Industryn uudistamaan ydinliiketoimintaprosessinsa ja mahdollistamaan 
digitalisaation yhdeksässä tehtaassaan. RDM Group on kierrätetyn 
kartongin johtava valmistaja ja sen suurin tuottaja Italiassa, Ranskassa, 
Alankomaissa ja Iberian niemimaalla. Uudistus pohjautuu Tietoevryn 
myynti- ja MES-järjestelmään (TIPS Industry Solutions and Services). 
Järjestelmä lisää kokonaistehokkuutta, vähentää jätteen määrää ja 
parantaa asiakaspalvelua.

Huhtikuussa Vattenfall Nuclear päätti jatkaa yhteistyötään Tietoevry 
Createn kanssa. Tietoevry auttaa yhtiötä rakentamaan hakuratkaisun 
nimeltään Supersök, joka perustuu yhtiön Findwise i3 -ohjelmistoon ja 
Elasticsearchiin. Supersök koostuu hakutyökaluista, jotka auttavat 
kunnossapitohenkilöstöä suunnittelemaan ja seuraamaan Forsmarkin 
ydinvoimalan kunnossapitotöitä ja laitokseen liittyvää toimintaa. Tämä 
on ensimmäinen kahdesta vaiheesta, joiden avulla Forsmarkin 
kunnossapitoprosessin arkkitehtuuri ja löydettävyystyökalut 
uudistetaan. Projektin ensimmäinen osa on määrä toteuttaa vuonna 
2022, ja sen arvo on 5 milj. Ruotsin kruunua. Lisäksi projektiin liittyvien 
lisenssimaksujen arvo on 2 milj. Ruotsin kruunua ensimmäisten kolmen 
vuoden aikana.

Huhtikuussa Tietoevry Connect solmi sopimuksen pilvipalveluista 
Kemiran kanssa. Toukokuussa Bodøn kunta Norjassa valitsi Tietoevry 
Connectin kumppanikseen pilvipalveluiden alueella.

Toukokuussa Tietoevry Create solmi uuden sopimuksen johtavan 
globaalin puolijohdevalmistajan kanssa. Sopimus on jatkoa yli 
kymmenen vuotta kestäneelle kumppanuudelle erikoistuneen 
ohjelmistokehityksen alueella. Uuden sopimuksen myötä yhtiö valitsi 
Tietoevryn kumppanikseen uusien tietoliikennetuotteiden markkinoille 
tuontiin vRAN-markkinoilla (virtual radio access networks). Sopimuksen 
arvo vuonna 2022 on 2,9 milj. euroa. Yhteistyö siirtyy uudelle tasolle 
Tietoevryn auttaessa asiakasta kasvattamaan markkinaosuuttaan niin 
Euroopassa kuin Aasiassakin. Tietoevryn syvällinen osaaminen 
tietoliikenteen ohjelmistokehityksen alueella nopeuttaa tuotteiden 
markkinoille tuontia ja parantaa asiakkaiden tuotteiden laatua.
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Toukokuussa Tukholman seutu solmi Tietoevry Transformin kanssa 
ulkoistussopimuksen tavoitteenaan kiihdyttää digitaalista 
transformaatiota uudistamalla koko IT-infrastruktuurinsa ja 
sovellusympäristönsä. Osana sopimusta Tietoevry tarjoaa johtavaa 
hybridipilvi- ja AI-ops-osaamista kustannustehokasta, aikaa kestävää ja 
yhdenmukaista toimitusmallia hyödyntäen. Sopimus on voimassa viisi 
vuotta, ja siihen sisältyy enimmillään seitsemän vuoden jatko-optio. 
Sopimuksen kokonaisarvo lisävuodet mukaan lukien on noin 1 mrd. 
Ruotsin kruunua.

Kesäkuussa Lassila & Tikanoja ja Tietoevry Transform päättivät 
vahvistaa strategista kumppanuuttaan uudella sopimuksella, jonka 
tavoitteena on nopeuttaa Lassila & Tikanojan digitalisaatiota ja tehostaa 
datan hyödyntämistä sen liiketoiminnassa. Viisivuotinen sopimus kattaa 
loppukäyttäjäpalvelut, sovellushallinnan, palveluintegraation ja 
-hallinnan, hybridi-infrastruktuurin sekä transformaatioon liittyvät 
palvelut.

Elokuussa Tietoevry Create ja kansainvälinen audioyhtiö Bose solmivat 
uuden sopimuksen, jolla laajennetaan huomattavasti yhtiöiden välistä 
yhteistyötä kulutuselektroniikkatuotteiden ja ajoneuvojen 
äänijärjestelmien kehittämiseksi. Sopimuksen puitteissa yhtiöt ovat 
päättäneet perustaa uuden huippuosaamisen keskuksen Varsovaan, 
Puolaan. Tietoevryn ja Bosen yhteistyö kulutuselektroniikan 
ohjelmistokehityksen alueella laajenee ja kattaa jatkossa myös 
ajoneuvojen äänijärjestelmien kehittämisen.

Elokuussa Norjan tielaitos valitsi Tietoevryn sekä yhtiön kumppanina 
toimivan Bouvet'n yksinoikeudella toimittajakseen Microsoft Office 365 
-alueella. Sopimuksen perusteella Tietoevry on Microsoft Office 365 
-portfolioon liittyvässä tuotekehityksessä Norjan tielaitoksen 
yhteistyökumppani, joka tarjoaa tarvittavaa kapasiteettia ja osaamista. 
Sopimus alkaa kaksivuotisena ja sisältää option neljästä lisävuodesta. 
Sopimuksen laajuuden arvioidaan olevan enimmillään 65 konsulttia 
koostuen Tietoevry Createn, Tietoevry Connectin ja Bouvet'n 
asiantuntijoista, ja sen kokonaisarvo on enimmillään 590 milj. Norjan 
kruunua.

Elokuussa Tietoevry jatkoi Ruotsin sosiaalihallituksen kanssa 
solmimaansa sopimusta, joka kattaa Tietoevryn asianhallintaohjelmisto 
Public 360:n ylläpidon ja tuen sekä sovellushallinnan. Useisiin 
ulkopuolisiin sähköisiin palveluihin integroitu Public 360 on edelleen 
sosiaalihallituksen keskeisin toimintajärjestelmä, jonka avulla asiakas 
tehostaa, automatisoi ja virtaviivaistaa ydinprosesseja. Public 360:ta 
käytetään esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstön 
pätevöintihakemusten käsittelyssä sekä terveydenhuoltoalan 
valtionavustusten käsittelyssä. Se toimii myös sosiaalihallituksen 
asiakirjarekisterinä. Sopimus alkaa kaksivuotisena ja sisältää option 
kahdesta lisävuodesta, ja sen arvioitu arvo on 1,5 milj. euroa.

Elokuussa Yleisradio valitsi Tietoevry Transformin toteuttamaan 
maailmanluokan pilvilähtöisen ratkaisun, joka mahdollistaa työntekijöille 
ja esihenkilöille suunnatut nykyaikaiset ja helppokäyttöiset 
itsepalvelutoiminnot keskeisissä henkilöstö- ja osaamisprosesseissa. 
Ratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 kolmannella 
neljänneksellä. 

Syyskuussa Norjan verohallinto ja Tietoevry solmivat uuden 
infrastruktuuripalveluita koskevan sopimuksen. Tietoevry toteuttaa 
Mainframe-käyttöpalveluita sekä optiona sovelluksia ja tietokantoja 
koskevia käyttöpalveluita. Viisivuotisen sopimuksen arvo on 100 milj. 
Norjan kruunua.

Lokakuussa Etelä-Ruotsin terveydenhoidosta ja joukkoliikenteestä 
vastaava Region Skåne jatkoi Tietoevry Connectin kanssa solmittua 
puitesopimustaan kolmella vuodella. Puitesopimus kattaa 
infrastruktuurin, toiminnan, tallennusratkaisujen sekä sovellusten 
hallinnan. Jatkosopimuksen myötä Tietoevry tukee Region Skånen 
digitalisointia sekä turvallisen ja luotettavan terveydenhoidon 
järjestämistä Region Skånen asukkaille. 

Marraskuussa Tietoevry Create solmi Latvian rakennusvalvontaviraston 
kanssa puitesopimuksen kansallisen tason rakennustietojärjestelmän 
kehityksestä. Tietoevry on toiminut yli 15 vuoden ajan Latvian valtion 
tukena digitaalisessa kehitystyössä ja innovaatioiden toteuttamisessa. 
Uuden järjestelmän myötä hallinnolliset prosessit voidaan toteuttaa 
digitaalisesti varmistaen rakentamiseen liittyvien asiakirjojen kierron 
rakentamisprosessiin osallistuvien tahojen kautta aina suunnitelmista 
rakennusten käyttöönottoasiakirjoihin. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa 
rakentamisen prosesseihin liittyvien riskien hallinnan entistä 
tehokkaammin. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on yli 9 milj. euroa. 

Joulukuussa norjalainen öljy-yhtiö Aker BP valitsi Tietoevry Transformin 
uudeksi digitalisaatiokumppanikseen vauhdittamaan yhtiön muutosta 
täysin dataohjautuvaksi. Uusi kumppanuus on merkittävä arvoltaan ja 
palveluiden laajuudeltaan. Tietoevry toimittaa uuden sukupolven 
digitaalisia palveluita, jotka keskittyvät Aker BP:n sovellushallinnan ja 
ydintoimintojen sekä pilvi- ja infrastruktuuriympäristön systemaattiseen 
modernisointiin. Yhteistyö lisää asiakkaan liiketoiminnan joustavuutta ja 
ketteryyttä, luo pohjaa automaation lisäämiselle, laajentaa 
pilvipalvelujen käyttöönottoa ja hallintaa sekä edistää datalähtöistä 
toimintaa. Aker BP:llä on myös kunnianhimoinen kestävän kehityksen 
ohjelma. Sen hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma tähtää 
kaikkien toimintojen hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, ja uusi 
kumppanuus edistää myös näitä tavoitteita.

Joulukuussa Wiener Netze valitsi Tietoevry Createn SAP-
konsultointipalveluiden toimittajaksi osana kuusivuotista 
puitesopimusta. Lisäksi WienIT, Wienin julkisen energiatoimittajan IT-
palveluyhtiö, valitsi Tietoevryn SAP S/4HANA -konsultointipalveluiden 
toimittajaksi niin ikään joulukuussa. Puitesopimus, joka koskee muun 
muassa älykkäitä sähkömittareita, logistiikkaa sekä rahoitus- ja 
arvopaperiselvityksiä, solmittiin WienIT:n ja Tietoevryn välille vuonna 
2020, ja se muodostaa perustan koko yhtiön kattavalle SAP S/4HANA -
siirtymäohjelmalle. 

Joulukuussa Norjan opetushallitus (Utdanningsdirektoratet) valitsi 
Tietoevry Createn kehittämään uutta teknistä ratkaisua, jolla kerätään 
tietoja alakouluista ja päiväkodeista. Kehitystyö alkoi joulukuussa, ja 
ratkaisun on määrä olla valmiina tuotantoon vuoden 2024 syksyllä. 
Sopimus käsittää myös ratkaisun ylläpidon tukemisen ja 
jatkokehityksen. Sopimuksen arvo on noin 4 milj. euroa.

Joulukuussa Ystadin kunta valitsi Tietoevry Industryn toimittamaan 
oppilashallintojärjestelmän, joka kattaa esikoulun, peruskoulun, lukion ja 
aikuiskoulutuksen. Ystadin kunta on Tietoevrylle uusi asiakas tällä 
alueella, ja yhteistyö alkaa Edlevo-oppilaitosjärjestelmän toimituksella. 
Edlevo Student Administration -oppilashallintoratkaisu tukee koulun 
henkilöstöä, järjestelmien ylläpitäjiä, opettajia, oppilaita ja huoltajia 
päivittäisessä toiminnassa. Sopimus on ensivaiheessa voimassa kuusi 
vuotta, ja suunniteltu toteutusaika on keväällä 2024. Lisäksi asiakkaalla 
on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella kolmen vuoden jaksolla.

Joulukuussa Posti Group päätti jatkaa yhteistyötä Tietoevry Connectin 
kanssa, joka on Postin pääasiallinen kumppani IT-
infrastruktuuripalveluissa. Pitkäkestoista yhteistyötä vahvistaa 
asiakaskeskeinen toteutustiimi, joka käyttää toimintansa tukena 
Tietoevryn kehittynyttä tekoälyä hyödyntävää operatiivista alustaa ja 
pilvipalveluita. Näin Tietoevry auttaa Postia saavuttamaan entistä 
parempi ketteryys, palvelujen saatavuus ja tehokkuus. 

Joulukuussa Euronext Securities Oslo, norjalainen arvopaperikeskus, 
joka tarjoaa arvopaperitransaktioiden selvitykseen liittyvää tehokasta 
infrastruktuuria ja palveluita, valitsi Tietoevry Connectin kumppanikseen 
seuraavien viiden vuoden ajaksi. Sopimus kattaa kriittisten IT-
infrastruktuuripalveluiden toteutuksen Tietoevryn moderneja 
konesaleja hyödyntäen.

Joulukuussa Norjan veroviranomainen (Skatteetaten) jatkoi 
loppukäyttäjäpalvelusopimusta vuodella. Tietoevry Connectin kanssa 
solmittu sopimus kattaa 18 000 laitteen toimituksen ja elinkaaren 
hallinnan, verotoimistojen itsepalvelutietokoneiden toiminnan, 
kehittäjien Macien toiminnan sekä loppukäyttäjätuen, jonka piiriin 
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kuuluu yli 9 000 käyttäjää. Sopimuksella on Norjan veroviranomaiselle 
ratkaiseva merkitys yhteiskunnallisten palveluiden laadukkaan 
toteutuksen varmistamisessa.

Joulukuussa Vellingen kunta ja Tietoevry Connect jatkoivat IT-
palvelusopimustaan. Varsin kattava toimitus sisältää kaikki IT-
palveluiden osat, kuten sovellus-, palvelin- ja verkkotoiminnot, 
työympäristön hallinnan sekä teknisen tukipalvelun ja lähituen. 
Tietoevry jatkaa palveluiden toteutusta vuoden 2024 loppuun, ja 
sopimusta on mahdollista jatkaa vielä vuodella. 

Neljännellä vuosineljänneksellä useat maa- ja metsätalousministeriön 
alaiset virastot allekirjoittivat Tietoevry Createn kanssa puitesopimukset 
koskien muun muassa sovellusten kehityksen ja ylläpidon, 
pilviympäristön DevOps-palvelun ja testauksen. Kokonaisarvoltaan noin 
190 miljoonan euron puitesopimukset kattavat useita toimittajia, ja ne 
ovat voimassa vähintään neljä vuotta. Tietoevry on korkean arvion 
saanut toimittaja ja on ensisijaisten palveluntarjoajien joukossa muun 
muassa sovellusten kehityksen ja testauksen osalta.

Muutokset konsernirakenteessa
Tietoevry myi Venäjän-toimintonsa vuonna 2022 paikallisen johdon 
yritysostona. Kauppa toteutettiin 18. huhtikuuta. Sen myötä Tietoevry 
lopetti kaiken paikallisen toimintansa Venäjällä ja siirsi uusille omistajille 
kaikki muun muassa työntekijöitä, asiakkaita ja toimittajia koskevat sekä 
lakeihin ja määräyksiin liittyvät vastuunsa. 

Ilmarisen kanssa solmitun uuden kumppanisopimuksen ja  
palveluntoimitusmallin muutoksen myötä Tietoevry päätti TietoIlmarinen 
Oy:n alasajosta. Näihin muutoksiin liittyen Tietoevry osti Ilmarisen koko 
30 %:n omistusosuuden yhteisyrityksestä 22. joulukuuta. Transaktion 
myötä TietoIlmarisesta tuli Tietoevryn kokonaisuudessaan omistama 
tytäryhtiö.    

Tietoevry on Banking-, Connect- ja Transform-liiketoimintojensa 
strategisen arvioinnin yhteydessä perustanut vuoden aikana yrityksiä 
muun muassa Tšekkiin, Suomeen, Slovakiaan ja Intiaan. 

Henkilöstö 
Joulukuun lopussa kokopäiväisen henkilöstön määrä oli 24 320 
(24 389). Kokopäiväisen henkilöstön määrä globaaleissa 
toimituskeskuksissa oli 12 633 (12 197), mikä vastaa 51,9 %:a (50,0) 
henkilöstöstä.

Liukuva 12 kuukauden henkilöstövaihtuvuus oli 14,4 % (14,6) joulukuun 
lopussa.  Laskeva trendi on jatkunut kolmannen neljänneksen lopusta, 
jolloin vaihtuvuus oli 15,3 %. 

Konsernitasolla palkkainflaation odotetaan olevan keskimäärin 4–5 % 
vuonna 2023. Yhtiö kompensoi palkkainflaatiota useilla toimenpiteillä, 
joihin sisältyvät hinnankorotukset, toiminnan edelleen siirtäminen 
suotuisan kustannustason maihin, osaamispyramidin hallinta ja yleinen 
kustannustehokkuus eri liiketoiminta-alueilla.  

Yhtiökokous
Tietoevry Oyj:n 24. maaliskuuta pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti 
tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Yhtiökokous myös 
hyväksyi palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 
yhteensä 1,40 euroa osakkeelta kahdessa erässä. 

Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uudelleen jäsenet Timo 
Ahopelto, Tomas Franzén, Liselotte Hägertz Engstam, Harri-Pekka 
Kaukonen, Angela Mazza Teufer, Katharina Mosheim, Niko Pakalén ja 
Endre Rangnes. Tomas Franzén valittiin uudelleen hallituksen 
puheenjohtajaksi.
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Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano määräytyi 
omistusten perusteella 31.8.2022. Seuraavat henkilöt kuuluvat 
osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

• Petter Söderström, sijoitusjohtaja, Solidium Oy
• Alexander Kopp, sijoitusjohtaja, Incentive AS
• Gustav Moss, Vice President, Cevian Capital AB
• Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja
• Tomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, Tietoevry Oyj.

Tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n 
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022. Deloitte Oy ilmoitti yhtiölle, että 
tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka 
Vattulainen.

Osakkeet
Tietoevryn maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 
76 555 412,00 euroa ja osakkeiden määrä oli joulukuun lopussa 
118 425 771. Tietoevryn osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden 
kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro. Yhtiön osakkeet noteerataan 
NASDAQ Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslon pörssissä. Yhtiöllä on 
yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhtä suureen osinkoon ja 
yhteen ääneen.

Suomen, Ruotsin ja Norjan arvopaperikeskusten rekisterien mukaan 
yhtiöllä oli noin 61 750 rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa vuoden 
2022 lopussa. Vuoden aikana Tietoevry vastaanotti seuraavat 
liputusilmoitukset:

10.2. Silchester International Investors LLP ilmoitti, että sen omistus oli 
noussut 5 939 679 osakkeeseen (5,02 % osakkeiden 
kokonaismäärästä)

31.12. Tietoevryllä oli yksi osakkeenomistaja, joka omisti vähintään 10 % 
osakkeista, Solidium Oy.

Helmikuussa Tietoevry hankki 145 000 omaa osaketta (0,12 % 
osakkeiden kokonaismäärästä) Nasdaq Helsingin järjestämässä 
kaupankäynnissä. Keskimääräinen hankintahinta oli 25,3516 euroa 
osakkeelta. Liittyen yhtiön osakepohjaisiin palkitsemisohjelmiin 
yhteensä 140 119 Tietoevryn omistamaa osaketta (0,12 % osakkeiden 
kokonaismäärästä) toimitettiin ohjelmiin osallistuville henkilöille toisen 
neljänneksen aikana. Vuoden lopussa yhtiö tai sen tytäryhtiöt omistivat 
yhteensä 12 468 omaa osaketta eli 0,01 % osakkeista ja äänistä. 
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön 
omistamat omat osakkeet oli 118 413 303.

Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä 
omistivat 31.12.2022 yhteensä 0,10 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 
Toimitusjohtaja on mukana myös yhtiön pitkän aikavälin 
osakepohjaisissa kannustinohjelmissa, joiden pohjalta palkkiot 
maksetaan osittain Tietoevryn osakkeina. Koska näihin kannustimiin 
liittyvien lisäosakkeiden määrä riippuu yhtiön taloudellisesta 
kehityksestä, ne eivät sisälly yllä mainittuihin lukuihin.

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta koskevan 
äänestysrajoituksen, jonka mukaan kukaan ei ole oikeutettu 
äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla yhtiökokouksessa 
edustettuina olevista äänistä. Yhtiöjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta 
osoitteesta www.tietoevry.com/fi/sijoittajille. 

15 | Tietoevry Oyj   Osavuosikatsaus 3/2022



Osinko
Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1 479,5 milj. euroa. Vuoden 2022 
tuloksen osuus tästä on 21,1 milj. euroa. Hallitus ehdottaa 
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 yhtiön jakokelpoisista varoista 
maksetaan osinkoa 1,45 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko 
maksetaan kahdessa erässä:

• Ensimmäinen 0,725 euron osinkoerä maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n 
pitämään osakasluetteloon taikka Euroclear Sweden AB:n tai 
Verdipapirsentralen ASA (VPS):n osakasluetteloon.

• Toinen 0,725 euron osinkoerä maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 5.10.2023 merkitty edellä mainittuihin 
osakasluetteloihin.

Ehdotettu osinko ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät 
Valuuttakurssien muutokset, etenkin Ruotsin ja Norjan kruunu, 
vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon. Ruotsin ja Norjan 
osuus Tietoevryn myynnistä on noin kaksi kolmannesta.   

Yhtiö on Ukrainan sodan johdosta ryhtynyt toimiin voidakseen edistää 
Ukrainassa sijaitsevien työntekijöidensä turvallisuutta ja varmistaa 
asiakkaidensa liiketoiminnan jatkuvuuden. Geopoliittinen tilanne on 
edelleen epävakaa, ja se on johtanut talouden näkymien 
heikentymiseen, korkeaan inflaatioon ja energian hintojen kasvuun 
yhtiön päämarkkinoilla.

Markkinoilla on näkyvissä joitain varhaisia merkkejä uusien projektien 
lykkäyksistä, mutta toisaalta kyberturvallisuuden ja toiminnan 
jatkuvuuden merkitys asiakkaille on kasvanut. Yhtiön tarjonta sisältää 
monivuotisiin sopimuksiin perustuvia palveluita infrastruktuuri- ja 
sovelluspalveluissa sekä toimialapohjaisessa ohjelmistoliiketoiminnassa. 
Konsultointiliiketoiminnassa sopimuskaudet ovat lyhyempiä, joten 
epävarma taloudellinen tilanne vaikuttaa tähän alueeseen 
todennäköisesti enemmän.

Covid-19-pandemian johdosta Tietoevryn päämarkkinoiden 
talouskehitykseen liittyy tällä hetkellä epävarmuustekijöitä, mutta 
epävakaus vaikuttaa eri tavalla yhtiön eri liiketoimintoihin. 
Tietoevry toimii useissa eri maissa, mikä tasapainottaa työvoiman 
saatavuutta. Yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin huolehtiakseen 
työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaakseen 
kriittiset palvelut asiakkaille.

Aktiiviset työntekijämarkkinat ovat lisänneet henkilöstön vaihtuvuutta. 
Vaikkakin yhtiö on kasvattanut rekrytointeja globaalisti, korkeampi 
henkilöstövaihtuvuus saattaa vaikuttaa yhtiön tuloskehitykseen.

Kansainvälisillä markkinoilla vallitsee pula puolijohteista ja niiden 
liitännäispalveluista. Tämä saattaa aiheuttaa viivästyksiä Tietoevryn 
kaltaisten ohjelmisto- ja palveluyhtiöiden toimituksiin.

Uudet teknologiat, kuten pilvipalvelut, ohjaavat kysyntää kohti 
pidemmälle standardisoituja ja vähemmän työvoimaa vaativia ratkaisuja, 
joissa automaatiolla on tärkeä rooli. Nämä muutokset saattavat johtaa 
perinteisten infrastruktuuripalveluiden määrän nopeampaan 
vähenemiseen ja uudelleenjärjestelyjen tarpeeseen.  

Tietoevryn kymmenen suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on 
tällä hetkellä noin 22 %, joten yhtiön liikevaihdon kehitys on suhteellisen 
herkkä suurten asiakkaiden kysynnässä tapahtuville muutoksille. 
Asiakaskeskittymä ilmenee vahvimmin Tietoevry Transform 
-liiketoiminta-alueella.  

Kumppanuudet ulkoisten toimittajien kanssa ovat tyypillisiä riskejä IT-
palveluyrityksille. Kumppaneiden mahdolliset toimitushaasteet voivat 
vaikuttaa laatuun ja johtaa taloudellisiin seuraamuksiin. 

IT-palvelualalle tyypillisiä riskejä ovat uusien teknologioiden ja 
ohjelmistojen kehittämiseen ja toteutukseen liittyvät riskit. Tietoevryssä 
nämä liittyvät omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, näihin liittyvien 
projektitoimitusten laajuuteen ja kolmansien osapuolten ohjelmistojen 
integrointiin. Mahdollisia riskejä voi liittyä myös teknologialisensseistä 
aiheutuviin lisämaksuihin sekä toimitusten laatupuutteisiin ja 
viivästymiseen.

Kyberturvallisuusuhat tai ilkivaltaiset hyökkäykset voisivat vaikuttaa 
merkittävästi Tietoevryn kykyyn huolehtia palveluidensa jatkuvuudesta 
sekä yhtiön taloudelliseen kehitykseen ja maineeseen.

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2018. 
Yhtiö kehittää edelleen GDPR-käytäntöjään eri liiketoiminnoissa sekä 
asiakkaidensa kanssa. GDPR:n yleisen sääntelykehityksen suhteen 
markkinoilla vallitsee edelleen epävarmuutta siitä, miten viranomaiset 
tulkitsevat asetusta ja Euroopan unionin tuomioistuimen antamaa 
Schrems II -tuomiota tai määräävät sakkoja tapauksista, joihin liittyy 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksia.

Yrityksiin kohdistuu globaalisti verotarkastuksista johtuvia uusia riskejä, 
ja jotkin maat saattavat lisätä uutta sääntelyä. Tämän lisäksi 
veroviranomaisten tulkintojen muutokset saattavat vaikuttaa kielteisesti 
yrityksiin.
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Koko vuoden 2023 näkymät
Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5–7 % (vuoden 2022 
liikevaihto 2 928,1 milj. euroa).

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) 
(oikaistu EBITA) on 13,0–13,5 % (13,0 % vuonna 2022).

1)  Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2)  Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä 
muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Kauden jälkeiset tapahtumat
Tietoevry ilmoitti 12.1. nimittäneensä Klaus Andersenin Tietoevry 
Bankingin toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen. Klaus Andersenilla on 
kokonaisvastuu Tietoevry Banking -liiketoiminnasta, mukaan lukien 
strategisen arvioinnin läpivienti tavoitteiden mukaisesti. Tehtävässään 
Tietoevry Bankingin toimitusjohtajana Klaus Andersen raportoi 
Tietoevryn toimitusjohtaja  Kimmo Alkiolle, ja hänestä tulee yhtiön 
johtoryhmän jäsen. 

Tietoevry julkisti 31.1. osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, mukaan lukien 
hallituksen jäsenten palkkiot sekä hallituksen kokoonpano. 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen 
jäsenten Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz Engstamin, Harri-Pekka 
Kaukosen, Katharina Mosheimin ja Endre Rangnesin valitsemista uudelle 
toimikaudelle sekä Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Gustav 
Mossin ja Petter Söderströmin valitsemista uusiksi jäseniksi. Timo 
Ahopelto, Angela Mazza Teufer ja Niko Pakalén ovat ilmoittaneet, että 
he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Tietoevry ilmoitti marraskuussa 2022 käynnistävänsä strategisen 
arvioinnin koskien Tietoevry Transform ja Tietoevry Connect -
liiketoimintojen yhdistämistä sekä niiden mahdollista myyntiä tai 
jakautumiseen perustuvaa listautumista. Yhtiö ilmoitti 13.2. että Satu 
Kiiskinen on nimitetty yhdistetyn liiketoiminnan, Tietoevry Tech 
Services, johtajaksi. Yhdistetyn Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan 
odotetaan olevan toiminnassa toisesta vuosineljänneksestä alkaen, 
mistä lähtien liiketoiminnan taloudellinen tulos myös raportoitaisiin 
uutena raportointisegmenttinä. Liiketoiminnan johtajan nimitys astuu 
voimaan 1.4.2023.

Taloudellinen kalenteri 2023
1.3. mennessä Vuosikertomus 2022 julkaistaan
23.3.  Varsinainen yhtiökokous

Tietoevry julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2023:

4.5.  Osavuosikatsaus 1/2023 (klo 8.00)
21.7.  Osavuosikatsaus 2/2023 (klo 8.00)
26.10.    Osavuosikatsaus 3/2023 (klo 8.00)
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Neljännen neljänneksen taloudelliset
tiedot



Tuloslaskelma

2022 2021 2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 10–12 10–12 1–12 1–12 %

Liikevaihto 	 767,7	 	 742,0	 	 2	928,1	 	 2	823,4	 	4	

Liiketoiminnan	muut	tuotot 	 33,4	 	 41,2	 	 50,2	 	 125,1	 	-60	

Materiaalit	ja	palvelut1) 	 -141,2	 	 -140,9	 	 -546,5	 	 -513,5	 	6	

Työsuhde-etuuksista	aiheutuvat	kulut 	 -395,4	 	 -390,3	 	 -1	597,2	 	 -1	527,0	 	5	

Poistot 	 -38,7	 	 -42,0	 	 -162,3	 	 -170,1	 	-5	

Arvonalentumiset 	 -20,2	 	 -3,7	 	 -20,2	 	 -5,3	 >	100

Liiketoiminnan	muut	kulut1) 	 -102,8	 	 -93,6	 	 -386,7	 	 -352,0	 	10	

Osuus	yhteisyritysten	tuloksista 	 0,4	 	 0,6	 	 1,0	 	 1,5	 	-29	

Liikevoitto	(EBIT) 	 103,2	 	 113,4	 	 266,5	 	 382,0	 	-30	

Korkotuotot	ja	muut	rahoitustuotot 	 1,5	 	 0,8	 	 3,9	 	 1,9	 >	100

Korkokulut	ja	muut	rahoituskulut 	 -7,1	 	 -5,6	 	 -26,2	 	 -25,3	 	3	

Nettokurssivoitot/-tappiot 	 -2,0	 	 -1,1	 	 -1,4	 	 -4,8	 	-71	

Voitto	ennen	veroja 	 95,5	 	 107,4	 	 242,8	 	 353,8	 	-31	

Tuloverot 	 -20,8	 	 -18,5	 	 -54,2	 	 -62,2	 	-13	

Tilikauden	voitto 	 74,7	 	 88,9	 	 188,6	 	 291,6	 	-35	

Tilikauden	voitto	jakautuu

Emoyhtiön	omistajille 	 74,7	 	 88,9	 	 188,6	 	 291,6	 	-35	

Määräysvallattomille	omistajille 	 —	 	 0,0	 	 —	 	 0,0	 	—	

	 74,7	 	 88,9	 	 188,6	 	 291,6	 	-35	

Emoyhtiön	omistajille	kuuluvasta	voitosta	laskettu	osakekohtainen	tulos,	euroa/
osake

Laimentamaton 	 0,63	 	 0,75	 	 1,59	 	 2,46	 	-35	

Laimennettu 	 0,63	 	 0,75	 	 1,59	 	 2,46	 	-35	

1) Tietoevry on selkiyttänyt infrastruktuuripalveluiden yhteisiin alustoihin liittyvien kustannusten kirjausperiaatteita. Nämä kulut kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin silloin kun ne eivät liity suoraan mihinkään 
tiettyyn asiakkaaseen. Tämän johdosta Tietoevry on uudelleenluokitellut nämä kulut vertailukausilla Materiaalit ja palvelut ja Liiketoiminnan muut kulut välillä.

Laaja tulos

2022 2021 2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 10–12 10–12 1–12 1–12 %

Tilikauden	voitto 	 74,7	 	 88,9	 	 188,6	 	 291,6	 	-35	

Erät,	jotka	saatetaan	myöhemmin	siirtää	tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 	 -7,7	 	 24,0	 	 -126,7	 	 60,2	 >	100

Erät,	joita	ei	myöhemmin	siirretä	tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisten	järjestelyiden	uudelleenarvostus,	verovaikutus	huomioiden 	 -2,4	 	 -1,4	 	 1,6	 	 -1,6	 >	100

Laaja	tulos 	 64,6	 	 111,5	 	 63,5	 	 350,3	 	-82	

Laaja	tulos	jakautuu

Emoyhtiön	omistajille 	 64,6	 	 111,5	 	 63,5	 	 350,3	 	-82	

Määräysvallattomille	omistajille 	 —	 	 0,0	 	 —	 	 0,0	 	—	

	 64,6	 	 111,5	 	 63,5	 	 350,3	 	-82	
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Tase

Varat
2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 31.12. 31.12. %

Liikearvo 	 1	846,5	 	 1	943,7	 	-5	

Muut	aineettomat	hyödykkeet 	 336,7	 	 387,9	 	-13	

Aineelliset	käyttöomaisuushyödykkeet 	 97,2	 	 87,4	 	11	

Käyttöoikeusomaisuuserät 	 201,9	 	 192,4	 	5	

Osuudet	yhteisyrityksissä 	 14,2	 	 16,7	 	-15	

Laskennalliset	verosaamiset 	 14,6	 	 19,1	 	-24	

Etuuspohjaisiin	järjestelyihin	kuuluvat	varat 	 0,6	 	 0,7	 	-19	

Rahoitusleasingsaamiset 	 0,2	 	 2,7	 	-91	

Muut	hankintamenoon	arvostetut	rahoitusvarat 	 15,0	 	 15,7	 	-4	

Muut	käypään	arvoon	arvostetut	rahoitusvarat 	 0,6	 	 0,6	 	-1	

Muut	pitkäaikaiset	saamiset 	 20,4	 	 35,4	 	-42	

Pitkäaikaiset	varat	yhteensä 	 2	548,0	 	 2	702,3	 	-6	

Vaihto-omaisuus 	 5,6	 	 7,2	 	-22	

Myyntisaamiset	ja	muut	saamiset 	 547,8	 	 517,0	 	6	

Käypään	arvoon	arvostetut	rahoitusvarat 	 23,6	 	 23,3	 	1	

Rahoitusleasingsaamiset 	 2,4	 	 2,9	 	-16	

Verosaamiset 	 16,8	 	 10,8	 	55	

Rahavarat1) 	 249,7	 	 323,8	 	-23	

Lyhytaikaiset	varat	yhteensä 	 845,8	 	 884,9	 	-4	

Varat	yhteensä 	 3	393,8	 	 3	587,2	 	-5	

1) Rahavarat sisältävät Ukrainassa olevilla pankkitileillä olevia sidottuja käteisvaroja 14,0 miljoonaa euroa.

Oma pääoma ja velat
2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 31.12. 31.12. %

Osakepääoma,	ylikurssirahasto	ja	muut	rahastot 	 115,9	 	 118,0	 	-2	

Sijoitetun	vapaan	oman	pääoman	rahasto 	 1	203,5	 	 1	203,5	 	—	

Kertyneet	voittovarat 	 399,9	 	 499,6	 	-20	

Oma	pääoma	yhteensä 	 1	719,2	 	 1	821,1	 	-6	

Lainat 	 639,4	 	 731,6	 	-13	

Vuokravelat 	 155,9	 	 144,0	 	8	

Laskennalliset	verovelat 	 10,7	 	 9,1	 	17	

Varaukset 	 2,6	 	 2,8	 	-5	

Velvoitteet	etuuspohjaisista	järjestelyistä 	 28,4	 	 38,7	 	-27	

Muut	pitkäaikaiset	velat 	 21,0	 	 34,7	 	-39	

Pitkäaikaiset	velat	yhteensä 	 858,0	 	 960,8	 	-11	

Ostovelat	ja	muut	velat 616,7 	 672,3	 	-8	

Käypään	arvoon	arvostetut	rahoitusvelat 2,0 	 0,8	 >	100

Verovelat 	 13,9	 	 18,5	 	-25	

Lainat 	 110,6	 	 31,5	 >	100

Vuokravelat 	 54,1	 	 62,5	 	-13	

Varaukset 	 19,1	 	 19,6	 	-3	

Lyhytaikaiset	velat	yhteensä 	 816,5	 	 805,3	 	1	

Oma	pääoma	ja	velat	yhteensä 	 3	393,8	 	 3	587,2	 	-5	

20 | Tietoevry Oyj   Osavuosikatsaus 3/2022



Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön	omistajille	kuuluva	oma	pääoma

Milj.	euroa
Osake	

pääoma

Ylikurssi-	
rahasto	ja	

muut	
rahastot

Omat	
osakkeet

Kertyneet	
muunto-

erot

Sijoitetun	
vapaan	
oman	

pääoman	
rahasto

Kertyneet	
voitto-	
varat

Oma	
pääoma	

yht.

31.12.2021 	 76,6	 	 41,5	 	 -0,2	 	 -66,0	 	 1	203,5	 	 565,8	 	 1	821,1	

Tilikauden	laaja	tulos

Tilikauden	voitto 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 188,6	 	 188,6	

Muut	laajan	tuloksen	erät,	verovaikutus	huomioiden

Etuuspohjaisten	järjestelyiden	uudelleenarvostus,	
verovaikutus	huomioiden

	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 1,6	 	 1,6	

Muuntoerot 	 —	 	 -2,2	 	 —	 	 -127,5	 	 —	 	 2,9	 	 -126,7	

Tilikauden	laaja	tulos	yhteensä 	 —	 	 -2,2	 	 —	 	 -127,5	 	 —	 	 193,2	 	 63,5	

Liiketoimet	omistajien	kanssa

Sijoitetut	ja	jaetut	varat

Osakeperusteiset	kannustinohjelmat 	 —	 	 —	 	 3,6	 	 —	 	 —	 	 0,5	 	 4,1	

Osingonjako 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 -165,8	 	 -165,8	

Omien	osakkeiden	hankinta 	 —	 	 —	 	 -3,7	 	 —	 	 —	 	 —	 	 -3,7	

Liiketoimet	omistajien	kanssa	yhteensä 	 —	 	 —	 	 -0,1	 	 —	 	 —	 	 -165,3	 	 -165,4	

31.12.2022 	 76,6	 	 39,3	 	 -0,3	 	 -193,5	 	 1	203,5	 	 593,7	 	 1	719,2	

Emoyhtiön	omistajille	kuuluva	oma	pääoma

Milj.	euroa
Osake	

pääoma

Ylikurssi-	
rahasto	ja	

muut	
rahastot

Omat	
osakkeet

Kertyneet	
muunto-

erot

Sijoi-
tetun	

vapaan	
oman	

pääoman	
rahasto

Kerty-
neet	

voitto-	
varat Yht.

Määräys-
vallat-
tomien	
omista-

jien	osuus

Oma	
pääoma	

yht.

31.12.2020 	 76,6	 	 42,1	 	 -0,3	 	 -133,8	 	 1	203,5	 	 438,2	 	 1	626,2	 	 0,0	 	 1	626,2	

Tilikauden	laaja	tulos	

Tilikauden	voitto 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 291,6	 	 291,6	 	 0,0	 	 291,6	

Muut	laajan	tuloksen	erät,	verovaikutus	
huomioiden	

Etuuspohjaisten	järjestelyiden	uudelleenarvostus,	
verovaikutus	huomioiden	

	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 -1,6	 	 -1,6	 	 —	 	 -1,6	

Muuntoerot 	 —	 	 -0,6	 	 —	 	 67,8	 	 —	 	 -7,0	 	 60,2	 	 —	 	 60,2	

Tilikauden	laaja	tulos	yhteensä	 	 —	 	 -0,6	 	 —	 	 67,8	 	 —	 	 283,0	 	 350,3	 	 0,0	 	 350,3	

Liiketoimet	omistajien	kanssa	

Sijoitetut	ja	jaetut	varat	

Osakeperusteiset	kannustinohjelmat	 	 —	 	 —	 	 3,9	 	 —	 	 —	 	 1,1	 	 5,0	 	 —	 	 5,0	

Osingonjako 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 -156,3	 	 -156,3	 	 -0,0	 	 -156,3	

Omien	osakkeiden	hankinta 	 —	 	 —	 	 -3,8	 	 —	 	 —	 	 —	 	 -3,8	 	 —	 	 -3,8	

Muutokset	omistusosuuksissa	

Määräysvallattomien	omistajien	osuuksien	
hankinta	ilman	määräysvallan	muutosta	

	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 -0,3	 	 -0,3	 	 0,0	 	 -0,3	

Liiketoimet	omistajien	kanssa	yhteensä	 	 —	 	 —	 	 0,1	 	 —	 	 —	 	 -155,4	 	 -155,3	 	 0,0	 	 -155,4	

31.12.2021 	 76,6	 	 41,5	 	 -0,2	 	 -66,0	 	 1	203,5	 	 565,8	 	 1	821,1	 	 —	 	 1	821,1	
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Rahavirtalaskelma

2022 2021 2022 2021

Milj.	euroa 10–12 10–12 1–12 1–12

Liiketoiminnan	rahavirta

Tilikauden	voitto 	 74,7	 	 88,9	 	 188,6	 	 291,6	

Oikaisut

Poistot	ja	arvonalentumiset 	 58,9	 	 45,7	 	 182,5	 	 175,5	

Voitot	ja	tappiot	käyttöomaisuuden,	tytäryhtiöiden	ja	liiketoimintojen	
myynneistä 	 -0,4	 	 -32,6	 	 7,8	 	 -104,1	

Osuus	yhteisyritysten	tuloksista 	 -0,4	 	 -0,6	 	 -1,0	 	 -1,5	

Muut	oikaisut 	 0,3	 	 -0,1	 	 -7,5	 	 0,2	

Rahoituskulut,	netto 	 7,7	 	 5,9	 	 23,7	 	 28,1	

Tuloverot 	 20,8	 	 18,5	 	 54,2	 	 62,2	

Nettokäyttöpääoman	muutos 	 34,2	 	 68,5	 	 -82,1	 	 -26,9	

Liiketoiminnan	rahavirta	ennen	rahoituseriä	ja	veroja 	 195,8	 	 194,1	 	 366,2	 	 425,2	

Maksetut	rahoituskulut,	netto 	 -7,0	 	 -4,5	 	 -30,8	 	 -19,2	

Saadut	osingot 	 —	 	 —	 	 1,4	 	 2,1	

Maksetut	verot 	 -22,4	 	 -20,3	 	 -59,8	 	 -40,6	

Liiketoiminnan	rahavirta 	 166,3	 	 169,3	 	 276,9	 	 367,5	

Investointien	rahavirta

Aineettomien	hyödykkeiden	ja	aineellisten	käyttöomaisuushyödykkeiden	
hankinnat 	 -24,9	 	 -25,0	 	 -95,4	 	 -80,8	

Tytäryhtiöiden	ja	liiketoimintojen	myynnit	vähennettynä	luovutetuilla	rahavaroilla 	 0,3	 	 38,2	 	 -0,3	 	 179,5	

Aineellisten	käyttöomaisuushyödykkeiden	myynnit 	 0,2	 	 0,1	 	 0,5	 	 0,8	

Lainasaamisten	muutos 	 1,2	 	 0,6	 	 3,2	 	 0,3	

Investointien	rahavirta 	 -23,2	 	 14,0	 	 -92,0	 	 99,8	

Rahoituksen	rahavirta

Maksetut	osingot 	 -82,9	 	 -78,2	 	 -165,8	 	 -156,3	

Omien	osakkeiden	hankinta 	 —	 	 —	 	 -3,7	 	 -3,8	

Vuokravelkojen	maksut 	 -16,3	 	 -17,8	 	 -66,3	 	 -73,1	

Muu	lyhytaikainen	rahoitus,	netto 	 6,2	 	 -6,0	 	 -1,5	 	 -19,7	

Pitkäaikaisten	lainojen	maksut 	 -13,1	 	 —	 	 -13,1	 	 -145,8	

Rahoituksen	rahavirta 	 -106,1	 	 -102,1	 	 -250,4	 	 -398,8	

Rahavarojen	muutos 	 37,0	 	 81,2	 	 -65,4	 	 68,5	

Rahavarat	kauden	alussa 	 222,6	 	 241,1	 	 323,8	 	 252,3	

Kurssierojen	vaikutukset	rahavaroihin 	 -10,0	 	 1,4	 	 -8,6	 	 3,0	

Rahavarojen	muutos 	 37,0	 	 81,2	 	 -65,4	 	 68,5	

Rahavarat	kauden	lopussa1) 	 249,7	 	 323,8	 	 249,7	 	 323,8	

1) Rahavarat sisältävät Ukrainassa olevilla pankkitileillä olevia sidottuja käteisvaroja 14,0 miljoonaa euroa.
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Osavuosikatsauksen liitetiedot
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton ja se on laadittu EU:ssa käyttöönotetun IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. IFRS-standardien muutoksilla, jotka ovat tulleet 
voimaan 1.1.2022, ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Kaikki osavuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tietoevryn liikevaihto ja kannattavuus vaihtelevat vuosineljänneksittäin. Kolmanteen vuosineljännekseen vaikuttaa yleensä lomakausi ja 
lomapalkkavarausten purulla on positiivinen vaikutus kannattavuuteen. Tyypillisesti neljänteen vuosineljännekseen vaikuttaa positiivisesti Tietoevryn 
toimialakohtaisten lisenssien suurempi myynti.

Uusi raportointirakenne

Tietoevry on perustanut kuusi erikoistunutta liiketoiminta-aluetta, jotka muodostavat raportoitavat segmentit 1.1.2022 alkaen. Lisätietoja kohdassa 
Segmentti-informaatio.

Osana uutta strategiaa konserni otti vuonna 2022 käyttöön markkinaehtoisen sisäisen kaupan liiketoimintojen (segmenttien) välillä. Vuoden 2022 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sisäisen kaupan periaatteet yhdenmukaistettiin ja segmenttien liikevaihto on oikaistu segmenttien välisistä pienistä 
muutoksista johtuen. Konsernin luvut pysyivät muuttumattomina. 

Liiketoimintojen myynnit

Tietoevry on myynyt Venäjän liiketoimintansa paikalliselle johdolle (management buy-out). Kauppa saatiin päätökseen 18.4. Sen myötä Tietoevryn kaikki 
liiketoiminta Venäjällä on päättynyt, ja kaikki siihen liittyvät vastuut, kuten työntekijät, asiakkuudet, alihankinta sekä lakisääteiset velvollisuudet, ovat 
siirtyneet uusille omistajille. Myynnistä kirjattiin 9,1 milj. euron tappio. 

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset

IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat kirjattuihin ja liitetiedoissa raportoituihin 
määriin. Vaikka nämä arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen nykyhetken tapahtumista ja toimenpiteistä, toteutuneet tulokset saattavat poiketa 
arvioiduista. Keskeisimmät erät, jotka vaativat harkintaa ja joissa eri näkemykset voivat aiheuttaa merkittävimpiä muutoksia raportoituihin tuloksiin, ovat 
samat kuin vuoden 2021 konsernitilinpäätöksessä.

Liiketoiminnan muut tuotot ja arvonalentumiset

Neljännellä neljänneksellä Tietoevry Banking pääsi sovintoratkaisuun asiakkaan kanssa seurauksena tämän päätöksestä poistua pohjoismaiselta 
markkinalta ja näin ollen lopettaa implementointiprojektin. Tietoevry sai siitä 29,4 milj. euron kertakorvauksen. Tästä 13,5 milj. euroa kohdistui sopimuksiin 
perustuviin omaisuuseriin ja 15,9 milj. euroa kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tähän asiakkaaseen kohdistuneet 18,7 milj. euron aktivoidut 
kehittämismenot kirjattiin alas. Lisäksi Tietoevry Industry sai 12,3 milj. euron vakuutuskorvauksen liittyen Tietoevryn SmartUtilities -alustan lakkauttamiseen 
vuonna 2020.

Ilmarisen kanssa solmitun uuden kumppanisopimuksen mukaisesti palveluntoimitusmallin muutoksen myötä päätettiin TietoIlmarinen Oy:n alasajosta. 
Näihin muutoksiin liittyen Tietoevry osti Ilmarisen koko 30 %:n omistusosuuden yhteisyrityksestä. Tietoevry Transform kirjasi 1,4 milj. euron 
arvonalentumisen yhteisyritys TietoIlmarisesta ja osti jäljellä olevan 30 % osuuden yhtiöstä. 31.12. TietoIlmarinen on yhdistelty 100 % tytäryhtiönä. 

Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tietoevry ilmoitti 12.1. nimittäneensä Klaus Andersenin Tietoevry Bankingin toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen. Klaus Andersenilla on kokonaisvastuu 
Tietoevry Banking -liiketoiminnasta, mukaan lukien strategisen arvioinnin läpivienti tavoitteiden mukaisesti. Tehtävässään Tietoevry Bankingin 
toimitusjohtajana Klaus Andersen raportoi Tietoevryn toimitusjohtaja  Kimmo Alkiolle, ja hänestä tulee yhtiön johtoryhmän jäsen. 

Tietoevry julkisti 31.1. osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, mukaan lukien hallituksen jäsenten palkkiot 
sekä hallituksen kokoonpano. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz 
Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Katharina Mosheimin ja Endre Rangnesin valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, 
Gustav Mossin ja Petter Söderströmin valitsemista uusiksi jäseniksi. Timo Ahopelto, Angela Mazza Teufer ja Niko Pakalén ovat ilmoittaneet, että he eivät ole 
käytettävissä uudelleenvalintaan.

Tietoevry ilmoitti marraskuussa 2022 käynnistävänsä strategisen arvioinnin koskien Tietoevry Transform ja Tietoevry Connect -liiketoimintojen yhdistämistä 
sekä niiden mahdollista myyntiä tai jakautumiseen perustuvaa listautumista. Yhtiö ilmoitti 13.2. että Satu Kiiskinen on nimitetty yhdistetyn liiketoiminnan, 
Tietoevry Tech Services, johtajaksi. Yhdistetyn Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan odotetaan olevan toiminnassa toisesta vuosineljänneksestä alkaen, 
mistä lähtien liiketoiminnan taloudellinen tulos myös raportoitaisiin uutena raportointisegmenttinä. Liiketoiminnan johtajan nimitys astuu voimaan 1.4.2023.
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Segmentti-informaatio
Tietoevry-konserni koostuu kuudesta toimintasegmentistä: Tietoevry Create, Tietoevry Banking, Tietoevry Care, Tietoevry Industry, Tietoevry Transform ja 
Tietoevry Connect. Toimintasegmenttien raportointi vastaa yhtiön sisäistä raportointia johtoryhmälle, jonka on katsottu olevan yhtiön ylin operatiivinen 
päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdentamisesta sekä toimintasegmenttien tehokkuuden arvioinnista ja strategiasta. 

Johtoryhmä arvioi segmenttien kannattavuutta ensisijaisesti oikaistun liikevoiton (EBITA) perusteella. Liikevoitto (EBIT) on kuitenkin myös olennainen mittari 
ja se esitetään tässä segmenttiliitetiedossa, koska se on yhdenmukaisin IFRS:n mukaisesti raportoidun tuloksen kanssa. Segmenttien väliset liiketoimet 
tehdään markkinaperusteisesti. 

Eliminoinnit sisältävät toimintasegmenttien väliset tuotot sekä konsernitoimintojen sisäisten palveluiden myynnin liiketoiminnoille. 

Globaaleihin johtamis- ja tukitoimintoihin liittyvät allokoimattomat konsernikustannukset esitetään erikseen liikevoitossa (EBIT).

Tietoevry Create
Tietoevry Create on johtava digitaalisen innovaation ja pilvinatiivin kehittämisen kiihdyttäjä, joka tarjoaa liiketoiminnan konsultointi- ja suunnittelupalveluja, 
datan hyödyntämiseen tähtääviä palveluja sekä erikoistuneita ohjelmistojen tuotekehityspalveluita useille eri toimialoille. Se on nopeasti kasvava toimija, 
joka on markkinajohtaja Pohjoismaissa ja laajentuva kansainvälisillä markkinoilla, joilta tällä hetkellä tulee yli 40 % alueen liikevaihdosta. Alueella on lähes 9 
000 työntekijää Euroopassa, Intiassa ja Kiinassa sijaitsevissa osaamiskeskuksissa, jotka tarjoavat osaamistaan ja uusinta teknologiaa asiakkailleen lähes 20 
maassa.

Tietoevry Banking
Tietoevry Banking uudistaa finanssitoimialaa sekä Pohjoismaissa että globaalisti. Se tarjoaa modulaarisia ja ennalta integroituja Banking-as-a-Service-
palveluja sekä markkinoillaan johtavia skaalautuvia ohjelmistoja ja palveluja esimerkiksi maksamisen, korttien, varallisuudenhoidon, talousrikosten 
torjunnan ja luottojen alueella. Vankalla ammattitaidolla toteutetut säädöstenmukaiset ratkaisut auttavat sen asiakkaita kiihdyttämään kasvua digitaalisen 
asiakaspalvelun ja toiminnan tehokkuuden avulla. Tietoevry Bankingin tiimi koostuu noin 3 500 asiantuntijasta.

Tietoevry Care
Tietoevry Care tarjoaa modulaarisia, avoimia ja yhteensopivia ohjelmistoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille tavoitteenaan hoitokokemuksen 
parantaminen Pohjoismaissa. Alue tarjoaa tukea päätöksentekoon ja prosessiautomaatiota edistyksellisen analytiikan ja sisäänrakennetun tekoälyn avulla. 
Ohjelmistojen ja palveluiden kysyntä esimerkiksi sairaaloissa, perus- ja erikoisterveydenhuollossa, vanhustenhuollossa sekä koti- ja perhehoidossa kasvaa 
nopeasti samalla kun alalla vaaditaan parempia hoitotuloksia ja parempaa kansalaiskokemusta, henkilöstötyytyväisyyden paranemista ja toiminnan 
tehostamista. Tietoevry Care -alueella työskentelee yli 1 400 asiantuntijaa. 

Tietoevry Industry
Tietoevry Industry tarjoaa toimialaohjelmistoja ja data-alustapalveluita asiakkaille, jotka haluavat tehostaa kriittisiä prosessejaan. Ohjelmistoja, joita 
toimitetaan yhä useammin, tarjotaan esimerkiksi asiahallintaan, paperiteollisuudelle, koulutusalalle sekä sähköteollisuudelle. Lisäksi data-alustapalveluja 
käytetään esimerkiksi laskutusprosesseissa ja datapohjaisessa viestinnässä. Alueen tiimi koostuu lähes 1 700 asiantuntijasta, joilla on laajaa 
toimialaosaamista ja syvällistä asiantuntemusta datan oivaltavasta käytöstä ja lisäarvon tuottamisesta ydinliiketoiminnalle ja toimintaprosesseihin.

Tietoevry Transform
Tietoevry Transform kehittää asiakkaidensa liiketoimintaprosesseja ja sovelluksia hyödyntäen laaja-alaisesti automaatiota, pilvipalveluja ja dataosaamista. 
Se auttaa asiakkaita parantamaan toiminnan ketteryyttä ja nopeuttaa uusien tuotteiden tuloa markkinoille. Alueen yli 3 000 asiantuntijasta koostuva tiimi 
tarjoaa kattavasti palveluja olemassa olevan IT-infrastruktuurin modernisointiin ja ydinliiketoiminnan sovellusten uudistamiseen sekä seuraavan sukupolven 
palveluja ja data- ja tekoälypalveluja valituille suurille tai keskikokoisille asiakkaille sekä julkisella että yksityisellä sektorilla Pohjoismaissa. 

Tietoevry Connect
Tietoevry Connect on pohjoismainen monipilvialustojen toimittaja, joka tarjoaa laajan infrastruktuurivalikoiman. Sen keskeinen tavoite on varmistaa 
asiakkaidensa liiketoiminnan joustavuus, turvallisuus ja säännöstenmukaisuus. Liiketoiminta kattaa pilvialustat ja tietoturvapalvelut, perinteiset 
infrastruktuuripalvelut, loppukäyttäjäpalvelut sekä laitteisto- ja ohjelmistomyynnin. Alue on Pohjoismaiden johtava jatkuvien palveluiden tarjoaja ja vahva 
kumppani yrityksille, jotka haluavat siirtyä pilvipalveluihin laajassa mittakaavassa. Alueen lähes 5 000 asiantuntijasta koostuva tiimi toimittaa palveluita 
asiakkailleen, joilla on toimintaa yli 90 maassa.

Liikevaihto segmenteittäin

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 10–12 10–12 % 1–12 1–12 %

Tietoevry	Create 	 219,3	 	 207,3	 	6	 	 847,9	 	 756,3	 	12	

Tietoevry	Banking 	 144,3	 	 130,3	 	11	 	 521,3	 	 475,8	 	10	

Tietoevry	Care 	 63,0	 	 57,1	 	10	 	 231,4	 	 221,9	 	4	

Tietoevry	Industry 	 69,7	 	 74,6	 	-7	 	 272,6	 	 303,4	 	-10	

Tietoevry	Transform 	 125,7	 	 122,3	 	3	 	 470,6	 	 467,9	 	1	

Tietoevry	Connect 	 216,4	 	 233,3	 	-7	 	 879,9	 	 907,5	 	-3	

Eliminoinnit 	 -70,7	 	 -82,9	 	-15	 	 -295,6	 	 -309,5	 	-4	

Konserni	yhteensä 	 767,7	 	 742,0	 	3	 	 2	928,1	 	 2	823,4	 	4	
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Kiinteähintaisten sopimusten asiakasmyynti segmenteittäin

2022 2021 2022 2021

Milj.	euroa 10–12 10–12 1–12 1–12

Tietoevry	Create 	 5,0	 	 4,5	 	 18,3	 	 16,0	

Tietoevry	Banking 	 4,4	 	 8,5	 	 21,8	 	 25,2	

Tietoevry	Care 	 2,4	 	 0,5	 	 3,5	 	 1,0	

Tietoevry	Industry 	 0,5	 	 1,1	 	 2,5	 	 5,0	

Tietoevry	Transform 	 4,7	 	 3,4	 	 13,8	 	 7,1	

Tietoevry	Connect 	 0,3	 	 0,6	 	 1,8	 	 6,1	

Konserni	yhteensä 	 17,2	 	 18,7	 	 61,6	 	 60,5	

Yksikään asiakas ei edusta 10 % tai enemmän liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) segmenteittäin

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 10–12 10–12 % 1–12 1–12 %

Tietoevry	Create 	 30,1	 	 24,9	 	21	 	 90,2	 	 88,6	 	2	

Tietoevry	Banking 	 16,2	 	 12,2	 	33	 	 39,8	 	 38,1	 	5	

Tietoevry	Care 	 20,2	 	 18,8	 	8	 	 72,2	 	 68,3	 	6	

Tietoevry	Industry 	 23,1	 	 47,4	 	-51	 	 51,9	 	 149,8	 	-65	

Tietoevry	Transform 	 14,1	 	 8,8	 	59	 	 31,6	 	 40,8	 	-23	

Tietoevry	Connect 	 13,4	 	 17,3	 	-23	 	 21,1	 	 38,5	 	-45	

Allokoimattomat	kulut 	 -13,9	 	 -16,0	 	-13	 	 -40,2	 	 -42,1	 	-5	

Konserni	yhteensä 	 103,2	 	 113,4	 	-9	 	 266,5	 	 382,0	 	-30	

Lisätietoja, katso Osavuosikatsauksen liitetiedot.

Liikevoitto (EBIT) segmenteittäin

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos

% 10–12 10–12 %-yks 1–12 1–12 %-yks

Tietoevry	Create 	13,7	 	12,0	 	2	 	10,6	 	11,7	 	-1	

Tietoevry	Banking 	11,2	 	9,4	 	2	 	7,6	 	8,0	 	0	

Tietoevry	Care 	32,1	 	32,9	 	-1	 	31,2	 	30,8	 	0	

Tietoevry	Industry 	33,2	 	63,5	 	-30	 	19,0	 	49,4	 	-30	

Tietoevry	Transform 	11,2	 	7,2	 	4	 	6,7	 	8,7	 	-2	

Tietoevry	Connect 	6,2	 	7,4	 	-1	 	2,4	 	4,2	 	-2	

Liikevoitto	(EBIT) 	13,4	 	15,3	 	-2	 	9,1	 	13,5	 	-4	
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Henkilöstö segmenteittäin

Kauden	lopussa Keskimäärin1)

2022 2021 Muutos Osuus 2021 2022

1–12 1–12 % % 1–12 1–12
Tietoevry	Create 	 8	989	 	 8	653	 	4	 	37	 	 8	653	 	 8	871	

Tietoevry	Banking 	 3	454	 	 3	495	 	-1	 	14	 	 3	495	 	 3	500	

Tietoevry	Care 	 1	480	 	 1	346	 	10	 	6	 	 1	346	 	 1	425	

Tietoevry	Industry 	 1	682	 	 1	819	 	-8	 	7	 	 1	819	 	 1	703	

Tietoevry	Transform 	 3	271	 	 3	395	 	-4	 	13	 	 3	395	 	 3	381	

Tietoevry	Connect 	 4	766	 	 4	994	 	-5	 	20	 	 4	994	 	 4	832	

Konsernitoiminnot 	 678	 	 687	 	-1	 	3	 	 687	 	 689	

Konserni	yhteensä 	 24	320	 	 24	389	 	0	 	100	 	 24	389	 	 24	401	

1)  Vuoden 2021 vertailutietoa keskimääräisestä henkilöstömäärästä segmenteittäin ei ole saatavilla, koska konsernin uusi organisaatiorakenne otettiin käyttöön 1.1.2022.

Henkilöstö maittain

Kauden	lopussa Keskimäärin

2022 2021 Muutos Osuus 2021 2022 2021

1–12 1–12 % % 1–12 1–12 1–12

Ruotsi 	 4	029	 	 4	286	 	-6	 	17	 	 4	286	 	 4	097	 	 4	321	

Norja 	 3	990	 	 4	274	 	-7	 	16	 	 4	274	 	 4	102	 	 4	373	

Suomi 	 3	134	 	 3	130	 	0	 	13	 	 3	130	 	 3	151	 	 3	102	

Intia 	 4	499	 	 4	592	 	-2	 	18	 	 4	592	 	 4	601	 	 4	362	

Tšekin	tasavalta 	 2	694	 	 2	505	 	8	 	11	 	 2	505	 	 2	631	 	 2	478	

Ukraina 	 2	037	 	 2	123	 	-4	 	8	 	 2	123	 	 2	135	 	 1	996	

Latvia 	 1	072	 	 999	 	7	 	4	 	 999	 	 1	041	 	 970	

Kiina 	 1	066	 	 842	 	27	 	4	 	 842	 	 978	 	 503	

Puola 	 776	 	 710	 	9	 	3	 	 710	 	 720	 	 734	

Muut 	 1	023	 	 928	 	10	 	4	 	 928	 	 947	 	 985	

Konserni	yhteensä 	 24	320	 	 24	389	 	0	 	100	 	 24	389	 	 24	401	 	 23	824	

Onshore-maat 	 11	687	 	 12	192	 	-4	 	48	 	 12	192	 	 11	869	 	 12	296	

Offshore-maat 	 12	633	 	 12	197	 	4	 	52	 	 12	197	 	 12	533	 	 11	528	

Konserni	yhteensä 	 24	320	 	 24	389	 	0	 	100	 	 24	389	 	 24	401	 	 23	824	

Pitkäaikaiset varat maittain

2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 31.12. 31.12. %

Suomi 	 119,0	 	 85,2	 	40	

Ruotsi 	 120,1	 	 117,6	 	2	

Norja 	 368,4	 	 433,5	 	-15	

Muut 	 28,3	 	 31,3	 	-10	

Pitkäaikaiset	varat	yhteensä 	 635,8	 	 667,7	 	-5	

Pitkäaikaiset varat sisältävät aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, käyttöoikeusomaisuuserät ja aineettomat hyödykkeet lukuun ottamatta liikearvoa.
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Poistot segmenteittäin

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 10–12 10–12 % 1–12 1–12 %

Tietoevry	Create 	 1,6	 	 1,8	 	-16	 	 6,7	 	 8,0	 	-16	

Tietoevry	Banking 	 1,2	 	 1,1	 	4	 	 4,8	 	 4,1	 	15	

Tietoevry	Care 	 0,3	 	 0,2	 	55	 	 0,9	 	 0,7	 	31	

Tietoevry	Industry 	 0,2	 	 0,2	 	-39	 	 0,6	 	 1,0	 	-40	

Tietoevry	Transform 	 0,5	 	 0,2	 >	100 	 1,6	 	 0,5	 >	100

Tietoevry	Connect 	 10,2	 	 10,5	 	-2	 	 40,9	 	 43,4	 	-6	
Konsernitoiminnot 	 11,2	 	 12,8	 	-13	 	 48,4	 	 53,5	 	-10	

Konserni	yhteensä 	 25,1	 	 26,9	 	-7	 	 103,8	 	 111,2	 	-7	

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistot segmenteittäin

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 10–12 10–12 % 1–12 1–12 %

Tietoevry	Create 	 0,0	 	 0,1	 >	100 	 0,1	 	 0,3	 	-56	

Tietoevry	Banking 	 0,7	 	 0,8	 	-12	 	 2,8	 	 3,3	 	-17	

Tietoevry	Care 	 0,4	 	 0,4	 	—	 	 1,6	 	 0,9	 	85	

Tietoevry	Industry 	 0,1	 	 0,2	 	-67	 	 0,3	 	 1,1	 	-73	

Tietoevry	Transform 	 0,0	 	 0,0	 	 0	 	 0,2	 	 0,1	 	70	

Tietoevry	Connect 	 1,0	 	 1,0	 	3	 	 6,4	 	 4,1	 	54	
Konsernitoiminnot 	 0,1	 	 0,6	 	-81	 	 0,4	 	 1,8	 	-79	

Konserni	yhteensä 	 2,4	 	 3,1	 	-23	 	 11,7	 	 11,6	 	1	

Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot segmenteittäin

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 10–12 10–12 % 1–12 1–12 %

Tietoevry	Create 	 2,4	 	 2,6	 	-9	 	 10,1	 	 10,5	 	-4	

Tietoevry	Banking 	 5,2	 	 5,5	 	-5	 	 21,6	 	 21,7	 	-1	

Tietoevry	Care 	 0,0	 	 0,0	 	0	 	 0,2	 	 0,2	 	-4	

Tietoevry	Industry 	 1,5	 	 1,6	 	-7	 	 6,2	 	 6,3	 	-1	

Tietoevry	Transform 	 —	 	 —	 	—	 	 —	 	 —	 	—	

Tietoevry	Connect 	 2,1	 	 2,2	 	-5	 	 8,7	 	 8,7	 	0	
Konsernitoiminnot 	 —	 	 —	 	—	 	 —	 	 —	 	—	

Konserni	yhteensä 	 11,3	 	 12,0	 	-6	 	 46,7	 	 47,3	 	-1	

Arvonalentumiset

Joulukuussa 2022 Tietoevry Banking pääsi sovintoratkaisuun asiakkaan kanssa seurauksena tämän päätöksestä poistua pohjoismaiselta markkinalta ja näin 
ollen lopettaa implementointiprojektin. Tähän asiakkaaseen kohdistuneet 18,7 milj. euron aktivoidut kehittämismenot kirjattiin alas. 

Lisäksi Tietoevry Transform kirjasi 1,4 milj. euron arvonalentumisen yhteisyritys TietoIlmarisesta ja osti jäljellä olevan 30 % osuuden yhtiöstä. 31.12. 
TietoIlmarinen on yhdistelty 100 % tytäryhtiönä. 

Lisätietoja, katso Osavuosikatsauksen liitetiedot.
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Johdannaiset
Johdannaissopimusten nimellisarvot

Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka eivät ole vielä erääntyneet tai joita ei ole suljettu. Avoinna oleva nimellisarvo ei välttämättä 
mittaa tai osoita markkinariskiä, sillä joidenkin sopimusten riski voi olla tasapainotettu toisilla sopimuksilla. 

2022 2021

Milj.	euroa 31.12. 31.12.

Suojauslaskennan	ulkopuolella	olevat	termiinisopimukset,	käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti 	 406,5	 	 479,7	

Koronvaihtosopimukset 	 40,0	 	 —	

Johdannaisten käyvät arvot

31.12.2022 31.12.2021

Milj.	euroa
Positiiviset	

käyvät	arvot
Negatiiviset	
käyvät	arvot

Netto-
määräiset	

käyvät	arvot
Positiiviset	

käyvät	arvot
Negatiiviset	
käyvät	arvot

Netto-	
määräiset	

käyvät	arvot

Suojauslaskennan	ulkopuolella	olevat	termiinisopimukset,	
käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti 	 3,4	 	 -2,0	 	 1,4	 	 4,2	 	 -0,8	 	 3,2	

Koronvaihtosopimukset 	 2,9	 	 -2,9	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	

Käyvät	arvot	raportointihetkellä 	 6,3	 	 -4,9	 	 1,4	 	 4,2	 	 -0,8	 	 3,2	

Johdannaissopimuksia on käytetty vain taloudelliseen suojaukseen.

Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen raportointikauden päättymispäivän valuuttakursseja ja korkonoteerauksia. Kaikkien jäljellä olevien 
valuuttajohdannaissopimusten voimassaolo päättyy 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä.

Koronvaihtosopimusten käyvät arvot perustuvat pankin vahvistamiin vastaavien sopimusten arvoihin.

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat

Käyvän arvon määrittämismenetelmissä ja syöttötietojen tasoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Valuuttatermiinisopimukset ja koronvaihtosopimukset 
arvostetaan tason 2 syöttötietoihin perustuen ja muiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen (0,6 milj. euroa 31.12.2022) käypä 
arvo perustuu alkuperäiseen hankintahetken arvoon. Niiden käypää arvoa ei voida riittävän hyvin arvioida luotettavan jälleenmyyntihinnan puuttuessa.

Myyntisaamiset, jotka myydään saatavien myynti -fasiliteetin puitteissa (20,2 milj. euroa 31.12.2022), luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja esitetään erillään muista myyntisaamisista. Yhtiö arvioi, että niiden kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa niiden 
lyhytaikaisen luonteen vuoksi.
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Osakkeiden lukumäärä
2022 2021 2022 2021

10–12 10–12 1–12 1–12

Ulkona	olevat	osakkeet	kauden	lopussa	

Laimentamaton 	 118	413	303	 	 118	418	184	 	 118	413	303	 	 118	418	184	

Osakeperusteisten	kannustinohjelmien	laimennusvaikutus	 	 204	277	 	 269	684	 	 203	952	 	 276	585	

Laimennettu 	 118	617	580	 	 118	687	868	 	 118	617	255	 	 118	694	769	

Ulkona	olevat	osakkeet	keskimäärin

Laimentamaton 	 118	413	303	 	 118	418	184	 	 118	405	657	 	 118	408	223	

Osakeperusteisten	kannustinohjelmien	laimennusvaikutus	 	 204	277	 	 269	684	 	 203	952	 	 276	585	

Laimennettu 	 118	617	580	 	 118	687	868	 	 118	609	609	 	 118	684	808	

Yrityksen	hallussa	olevat	omat	osakkeet

Kauden	lopussa	 	 12	468	 	 7	587	 	 12	468	 	 7	587	

Keskimäärin 	 12	468	 	 7	587	 	 20	114	 	 17	548	

Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Tietoevry esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan 
eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja ja näin ollen niitä pidetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Tietoevry uskoo, että 
vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä täydentävää lisätietoa IFRS-standardien mukaisesti laaditussa konsernitilinpäätöksessä esitettyihin 
taloudellisiin tunnuslukuihin nähden ja lisäävät Tietoevryn liiketoimintojen kannattavuuden ymmärtämistä. Lisäksi niitä pidetään hyödyllisinä indikaattoreina 
konsernin taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä saada rahoitusta. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä 
tunnuslukuja, ja näin ollen niiden katsotaan olevan muita kuin IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja, joita ei tulisi tarkastella erillään tai IFRS-standardien 
mukaisten tunnuslukujen sijaan.

Oikaistu liikevoitto (EBITA) segmenteittäin

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos

Milj.	euroa 10–12 10–12 % 1–12 1–12 %

Tietoevry	Create 	 34,8	 	 27,9	 	25	 	 116,3	 	 99,6	 	17	

Tietoevry	Banking 	 25,6	 	 17,7	 	45	 	 72,0	 	 60,3	 	19	

Tietoevry	Care 	 20,3	 	 19,0	 	6	 	 72,5	 	 69,6	 	4	

Tietoevry	Industry 	 12,6	 	 13,2	 	-5	 	 46,0	 	 50,8	 	-9	

Tietoevry	Transform 	 14,4	 	 9,6	 	50	 	 36,8	 	 43,9	 	-16	

Tietoevry	Connect 	 18,3	 	 22,1	 	-17	 	 62,4	 	 66,3	 	-6	

Allokoimattomat	kulut 	 -7,9	 	 -6,2	 	29	 	 -26,8	 	 -22,8	 	18	

Konserni	yhteensä 	 118,0	 	 103,3	 	14	 	 379,2	 	 367,8	 	3	

Oikaistu liikevoitto (EBITA) segmenteittäin

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos

% 10–12 10–12 %-yks 1–12 1–12 %-yks

Tietoevry	Create 	15,9	 	13,4	 	2	 	13,7	 	13,2	 	1	

Tietoevry	Banking 	17,8	 	13,6	 	4	 	13,8	 	12,7	 	1	

Tietoevry	Care 	32,2	 	33,4	 	-1	 	31,3	 	31,4	 	0	

Tietoevry	Industry 	18,1	 	17,7	 	0	 	16,9	 	16,7	 	0	

Tietoevry	Transform 	11,5	 	7,9	 	4	 	7,8	 	9,4	 	-2	

Tietoevry	Connect 	8,4	 	9,5	 	-1	 	7,1	 	7,3	 	0	

Oikaistu	liikevoitto	(EBITA) 	15,4	 	13,9	 	1	 	13,0	 	13,0	 	0	
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Oikaistun liikevoiton (EBITA) täsmäytys

2022 2021 2022 2021

Milj.	euroa 10–12 10–12 1–12 1–12

Liikevoitto	(EBIT) 	 103,2	 	 113,4	 	 266,5	 	 382,0	

	+	Yritys-	ja	liiketoimintahankinnoista	käypään	arvoon	arvostettujen	aineettomien	hyödykkeiden	
poistot

	 11,3	 	 12,0	 	 46,7	 	 47,3	

Oikaisuerät:

	+	Uudelleenjärjestelykulut 	 1,2	 	 -0,7	 	 12,6	 	 7,1	

	-	Myyntivoitot 	 -0,3	 	 -32,6	 	 -1,1	 	 -104,0	

	+	Strategiset	arvioinnit 	 2,1	 	 —	 	 2,6	 	 —	

	+/-	Yritysjärjestelyihin	liittyvät	muut	erät 	 0,4	 	 0,1	 	 1,7	 	 1,0	

	+	Tietoevry	Connect	tehostamisohjelma 	 2,2	 	 —	 	 31,0	 	 —	

	+	Ukrainan	sota	ja	Venäjän	toimintojen	lakkauttaminen 	 0,7	 	 —	 	 13,3	 	 —	

	+	Tietoevry	integraatio 	 4,0	 	 11,0	 	 9,2	 	 25,8	

	+/-	Muut	erät1) 	 -6,7	 	 0,2	 	 -3,3	 	 8,6	

Oikaistu	liikevoitto	(EBITA) 	 118,0	 	 103,3	 	 379,2	 	 367,8	

1) sisältää uuden strategian implementointikulut, vakuutuskorvaukset, Tietoevry Bankingin päättyneeseen asiakasprojektiin liittyvät selvityskorvauksen ja arvonalentumistappion, sekä muut vähäiset 
kertaluonteiset erät. Katso myös Osavuosikatsauksen liitetiedot.

Muut tunnusluvut

2022 2021 2022 2021

10–12 10–12 1–12 1–12

Oikaistu	osakekohtainen	tulos,	euroa 	 0,73	 	 0,64	 2,36 2,20

Oma	pääoma/osake,	euroa	 	 14,52	 	 15,38	 	 14,52	 	 15,38	

Oman	pääoman	tuotto,	liukuva	12	kk,	%	 	10,7	 	16,9	 	10,7	 	16,9	

Sijoitetun	pääoman	tuotto,	liukuva	12	kk,	%	 	9,9	 	13,7	 	9,9	 	13,7	

Omavaraisuusaste,	%	 	51,5	 	51,6	 	51,5	 	51,6	

Korollinen	nettovelka,	milj.	euroa 	 679,1	 	 610,6	 	 679,1	 	 610,6	

Nettovelkaantumisaste,	%	 	39,5	 	33,5	 	39,5	 	33,5	

Nettovelka/käyttökate	(EBITDA) 	 1,5	 	 1,1	 	 1,5	 	 1,1	

Käyttöomaisuusinvestoinnit,	milj.	euroa	 	 24,3	 	 25,0	 	 92,9	 	 80,8	
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat

Oikaistu	osakekohtainen	tulos =
Kauden	tulos	–	oikaisut,	yrityshankintoihin	liittyvien	aineettomien	hyödykkeiden	
poistot	ja	näiden	verovaikutus	maittain

Osakkeiden	painotettu	keskimääräinen	lukumäärä

Oikaisut =
Uudelleenjärjestelykulut	+	myyntivoitot/-tappiot	+	arvonalentumiset	+	muut	
vertailukelpoisuuteen	vaikuttavat	erät

Liikevoitto	(EBIT) = Voitto	ennen	rahoituseriä	ja	veroja

Liikevoitto	(EBIT),	% =
Liikevoitto	(EBIT)

Liikevaihto

Oikaistu	liikevoitto	(EBITA) = Liikevoitto	(EBITA)	+	oikaisut

Oikaistu	liikevoitto	(EBITA),	%	 =
Oikaistu	liikevoitto	(EBITA)

Liikevaihto

Oma	pääoma/osake =
Oma	pääoma

Osakkeiden	lukumäärä	kauden	lopussa

Käyttöomaisuusinvestoinnit = Aineettomien	hyödykkeiden	ja	aineellisten	käyttöomaisuushyödykkeiden	hankinnat

Yrityshankinnat = Tytäryhtiöiden	ja	liiketoimintojen	hankinnat	vähennettynä	hankintahetken	rahavaroilla

Oman	pääoman	tuotto,	liukuva	12	kk,	% =
Voitto	ennen	veroja	ja	määräysvallattomien	omistajien	osuutta	–	tuloverot

*	100
Oma	pääoma	(keskimäärin	vuoden	aikana)

Sijoitetun	pääoman	tuotto,	liukuva	12	kk,	% =
Voitto	ennen	veroja	+	korko-	ja	muut	rahoituskulut

*	100
Varat	yhteensä	–	korottomat	velat	(keskimäärin	vuoden	aikana)

Omavaraisuusaste,	% =
Oma	pääoma

*	100
Varat	yhteensä	–	saadut	ennakot

Korollinen	nettovelka = Korolliset	velat	–	korolliset	saamiset	–	rahavarat

Nettovelka/käyttökate	(EBITDA) =
Korollinen	nettovelka

Käyttökate	(EBITDA	keskimäärin	vuoden	aikana)

Nettovelkaantumisaste,	% =
Korollinen	nettovelka

*	100
Oma	pääoma
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Luvut vuosineljänneksittäin
Tunnusluvut

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021

10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Osakekohtainen	tulos,	euroa	

Laimentamaton 	 0,63	 	 0,50	 	 0,18	 	 0,28	 	 0,75	 	 0,41	 	 0,99	 	 0,31	

Laimennettu 	 0,63	 	 0,50	 	 0,18	 	 0,28	 	 0,75	 	 0,41	 	 0,99	 	 0,31	

Oikaistu	osakekohtainen	tulos,	euroa 	 0,73	 	 0,63	 	 0,46	 	 0,53	 	 0,64	 	 0,55	 	 0,52	 	 0,48	

Oma	pääoma/osake,	euroa	 	 14,52	 	 13,95	 	 13,82	 	 14,57	 	 15,38	 	 14,42	 	 14,06	 	 13,24	

Oman	pääoman	tuotto,	liukuva	12	kk,	%	 	10,7	 	12,1	 	11,6	 	17,5	 	16,9	 	16,2	 	14,2	 	6,3	

Sijoitetun	pääoman	tuotto,	liukuva	12	kk,	%	 	9,9	 	10,6	 	10,4	 	13,8	 	13,7	 	13,1	 	11,2	 	5,7	

Omavaraisuusaste,	%	 	51,5	 	49,8	 	48,7	 	48,1	 	51,6	 	49,6	 	48,3	 	42,9	

Korollinen	nettovelka,	milj.	euroa	 	 679,1	 	 700,3	 	 716,2	 	 586,2	 	 610,6	 	 702,3	 	 772,1	 	 825,7	

Nettovelkaantumisaste,	%	 	39,5	 	42,4	 	43,8	 	34,0	 	33,5	 	41,1	 	46,4	 	52,7	

Nettovelka/käyttökate	(EBITDA) 	 1,5	 	 1,6	 	 1,6	 	 1,1	 	 1,1	 	 1,4	 	 1,6	 	 2,3	

Käyttöomaisuusinvestoinnit,	milj.	euroa	 	 24,3	 	 23,6	 	 23,9	 	 21,1	 	 25,0	 	 15,7	 	 18,5	 	 21,6	

Tuloslaskelma

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021

Milj.	euroa 10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Liikevaihto 	 767,7	 	 690,4	 	 739,1	 	 730,9	 	 742,0	 	 648,1	 	 721,7	 	 711,5	

Liiketoiminnan	muut	tuotot 	 33,4	 	 7,0	 	 4,5	 	 5,3	 	 41,2	 	 6,0	 	 74,6	 	 3,2	

Materiaalit	ja	palvelut1) 	 -141,2	 	 -129,5	 	 -144,1	 	 -131,7	 	 -140,9	 	 -110,6	 	 -131,4	 	 -130,5	

Työsuhde-etuuksista	aiheutuvat	kulut	 	 -395,4	 	 -359,7	 	 -414,0	 	 -428,2	 	 -390,3	 	 -337,2	 	 -396,3	 	 -403,2	

Poistot	ja	arvonalentumiset	 	 -58,9	 	 -39,8	 	 -41,6	 	 -42,2	 	 -45,7	 	 -41,8	 	 -42,8	 	 -45,2	

Liiketoiminnan	muut	kulut1) 	 -102,8	 	 -91,2	 	 -104,4	 	 -88,3	 	 -93,6	 	 -92,7	 	 -86,1	 	 -79,6	

Osuus	yhteisyritysten	tuloksista	 	 0,4	 	 0,3	 	 0,1	 	 0,2	 	 0,6	 	 0,3	 	 0,0	 	 0,5	

Liikevoitto	(EBIT)	 	 103,2	 	 77,5	 	 39,7	 	 46,1	 	 113,4	 	 72,2	 	 139,7	 	 56,7	

Rahoitustuotot	ja	-kulut	 	 -7,7	 	 -2,4	 	 -9,2	 	 -4,4	 	 -5,9	 	 -7,7	 	 -6,2	 	 -8,3	

Tulos	ennen	veroja	 	 95,5	 	 75,1	 	 30,5	 	 41,7	 	 107,4	 	 64,5	 	 133,5	 	 48,4	

Tuloverot 	 -20,8	 	 -16,0	 	 -8,7	 	 -8,8	 	 -18,5	 	 -16,4	 	 -15,9	 	 -11,3	

Tilikauden	voitto 	 74,7	 	 59,1	 	 21,8	 	 32,9	 	 88,9	 	 48,1	 	 117,6	 	 37,0	

1) Tietoevry on selkiyttänyt infrastruktuuripalveluiden yhteisiin alustoihin liittyvien kustannusten kirjausperiaatteita. Nämä kulut kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin silloin kun ne eivät liity suoraan mihinkään 
tiettyyn asiakkaaseen. Tämän johdosta Tietoevry on uudelleenluokitellut nämä kulut vertailukausilla Materiaalit ja palvelut ja Liiketoiminnan muut kulut välillä.
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Tase

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021

Milj.	euroa 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.

Liikearvo 	 1	846,5	 	 1	843,8	 	 1	876,5	 	 1	978,3	 	 1	943,7	 	 1	931,7	 	 1	935,1	 	 1	950,3	

Muut	aineettomat	hyödykkeet	 	 336,7	 	 353,9	 	 365,6	 	 392,5	 	 387,9	 	 384,2	 	 388,1	 	 397,3	

Aineelliset	käyttöomaisuushyödykkeet	 	 97,2	 	 96,3	 	 91,5	 	 87,0	 	 87,4	 	 87,4	 	 89,3	 	 94,3	

Käyttöoikeusomaisuuserät 	 201,9	 	 190,4	 	 200,9	 	 188,8	 	 192,4	 	 199,1	 	 209,9	 	 227,0	

Osuudet	yhteisyrityksissä	 	 14,2	 	 15,4	 	 15,3	 	 17,2	 	 16,7	 	 15,9	 	 18,4	 	 19,4	

Muut	pitkäaikaiset	varat 	 51,4	 	 54,5	 	 57,7	 	 62,8	 	 74,2	 	 67,2	 	 75,2	 	 74,8	

Pitkäaikaiset	varat	yhteensä	 	 2	548,0	 	 2	554,3	 	 2	607,6	 	 2	726,7	 	 2	702,3	 	 2	685,5	 	 2	715,9	 	 2	763,0	

Myyntisaamiset	ja	muut	lyhytaikaiset	varat 	 596,1	 	 596,0	 	 598,5	 	 604,9	 	 561,1	 	 580,8	 	 619,0	 	 586,9	

Rahavarat 	 249,7	 	 222,6	 	 220,3	 	 342,5	 	 323,8	 	 241,1	 	 186,3	 	 307,5	

Lyhytaikaiset	varat	yhteensä	 	 845,8	 	 818,7	 	 818,8	 	 947,4	 	 884,9	 	 822,0	 	 805,3	 	 894,5	

Myytävinä	olevat	varat 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 88,1	

Varat	yhteensä 	 3	393,8	 	 3	373,0	 	 3	426,4	 	 3	674,2	 	 3	587,2	 	 3	507,4	 	 3	521,2	 	 3	745,5	

Oma	pääoma	yhteensä	 	 1	719,2	 	 1	652,3	 	 1	636,0	 	 1	725,0	 	 1	821,1	 	 1	707,7	 	 1	665,2	 	 1	567,7	

Pitkäaikaiset	lainat	 	 795,3	 	 830,8	 	 838,6	 	 871,8	 	 875,6	 	 881,9	 	 888,2	 	 1	056,1	

Muut	pitkäaikaiset	velat	 	 62,7	 	 60,8	 	 64,3	 	 72,7	 	 85,2	 	 85,2	 	 88,9	 	 90,2	

Pitkäaikaiset	velat	yhteensä	 	 858,0	 	 891,7	 	 902,9	 	 944,4	 	 960,8	 	 967,1	 	 977,1	 	 1	146,3	

Ostovelat	ja	muut	lyhytaikaiset	velat 	 632,7	 	 676,3	 	 729,0	 	 882,5	 	 691,6	 	 710,5	 	 751,1	 	 880,5	

Varaukset 	 19,1	 	 28,0	 	 32,1	 	 33,7	 	 19,6	 	 26,1	 	 25,3	 	 30,7	

Lyhytaikaiset	lainat	 	 164,7	 	 124,7	 	 126,3	 	 88,6	 	 94,0	 	 96,0	 	 102,5	 	 111,5	

Lyhytaikaiset	velat	yhteensä	 	 816,5	 	 829,0	 	 887,5	 	 1	004,8	 	 805,3	 	 832,6	 	 878,9	 	 1	022,7	

Myytävinä	oleviin	varoihin	liittyvät	velat 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 8,8	

Oma	pääoma	ja	velat	yhteensä	 	 3	393,8	 	 3	373,0	 	 3	426,4	 	 3	674,2	 	 3	587,2	 	 3	507,4	 	 3	521,2	 	 3	745,5	

  

Rahavirtalaskelma

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021

Milj.	euroa 10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Liiketoiminnan	rahavirta	

Tilikauden	voitto	 	 74,7	 	 59,1	 	 21,8	 	 32,9	 	 88,9	 	 48,1	 	 117,6	 	 37,0	

Oikaisut 	 86,9	 	 53,6	 	 69,5	 	 49,6	 	 36,7	 	 67,2	 	 -7,3	 	 63,7	

Nettokäyttöpääoman	muutos	 	 34,2	 	 -56,3	 	 -56,7	 	 -3,3	 	 68,5	 	 -11,6	 	 -83,9	 	 0,1	

Liiketoiminnan	rahavirta	ennen	rahoituseriä	ja	veroja	 	 195,8	 	 56,4	 	 34,7	 	 79,2	 	 194,1	 	 103,8	 	 26,4	 	 100,9	

Maksetut	rahoituskulut,	netto	 	 -7,0	 	 -6,4	 	 -13,0	 	 -4,5	 	 -4,5	 	 -4,7	 	 -9,3	 	 -0,7	

Saadut	osingot	 	 —	 	 —	 	 1,4	 	 —	 	 —	 	 —	 	 2,1	 	 —	

Maksetut	verot	 	 -22,4	 	 -9,9	 	 -14,7	 	 -12,7	 	 -20,3	 	 -7,0	 	 -8,0	 	 -5,3	

Liiketoiminnan	rahavirta	 	 166,3	 	 40,2	 	 8,4	 	 62,0	 	 169,3	 	 92,1	 	 11,2	 	 94,8	

Investointien	rahavirta	 	 -23,2	 	 -23,4	 	 -27,6	 	 -17,8	 	 14,0	 	 -17,7	 	 124,3	 	 -20,7	

Rahoituksen	rahavirta	 	 -106,1	 	 -16,6	 	 -105,3	 	 -22,4	 	 -102,1	 	 -21,9	 	 -252,8	 	 -22,0	

Rahavarojen	muutos	 	 37,0	 	 0,1	 	 -124,4	 	 21,8	 	 81,2	 	 52,5	 	 -117,3	 	 52,1	

Rahavarat	kauden	alussa	 	 222,6	 	 220,3	 	 342,5	 	 323,8	 	 241,1	 	 186,3	 	 307,5	 	 205,4	

Kurssierojen	vaikutukset	rahavaroihin	 	 -10,0	 	 2,3	 	 2,1	 	 -3,1	 	 1,4	 	 2,4	 	 -4,0	 	 4,4	

Rahavarat	luokiteltu	myytävänä	oleviksi	
omaisuuseriksi

	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 -1,2	

Rahavarojen	muutos	 	 37,0	 	 0,1	 	 -124,4	 	 21,8	 	 81,2	 	 52,5	 	 -117,3	 	 52,1	

Rahavarat	kauden	lopussa	 	 249,7	 	 222,6	 	 220,3	 	 342,5	 	 323,8	 	 241,1	 	 186,3	 	 307,5	
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Segmenttiluvut vuosineljänneksittäin
Alla olevat taulukot sisältävät edellisten vuosineljännesten raportoidut luvut oikaistuina uuden segmenttirakenteen mukaisiksi. 

Liikevaihto segmenteittäin

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021

Milj.	euroa 10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Tietoevry	Create 	 219,3	 	 203,4	 	 209,4	 	 215,7	 	 207,3	 	 172,3	 	 188,4	 	 188,4	

Tietoevry	Banking 	 144,3	 	 123,2	 	 130,4	 	 123,4	 	 130,3	 	 111,8	 	 120,2	 	 113,5	

Tietoevry	Care 	 63,0	 	 53,6	 	 58,2	 	 56,6	 	 57,1	 	 48,9	 	 61,5	 	 54,4	

Tietoevry	Industry 	 69,7	 	 64,1	 	 68,0	 	 70,8	 	 74,6	 	 67,4	 	 78,5	 	 82,9	

Tietoevry	Transform 	 125,7	 	 105,5	 	 118,4	 	 121,0	 	 122,3	 	 105,1	 	 119,1	 	 121,4	

Tietoevry	Connect 	 216,4	 	 209,1	 	 230,4	 	 224,0	 	 233,3	 	 215,5	 	 231,4	 	 227,3	

Eliminoinnit 	 -70,7	 	 -68,6	 	 -75,8	 	 -80,5	 	 -82,9	 	 -72,9	 	 -77,3	 	 -76,4	

Konserni	yhteensä 	 767,7	 	 690,4	 	 739,1	 	 730,9	 	 742,0	 	 648,1	 	 721,7	 	 711,5	

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sisäisen kaupan periaatteet yhdenmukaistettiin ja segmenttien liikevaihto on oikaistu segmenttien 
välisistä pienistä muutoksista johtuen. Konsernin luvut pysyivät muuttumattomina. 

Liikevoitto (EBIT) segmenteittäin

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021

Milj.	euroa 10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Tietoevry	Create 	 30,1	 	 23,6	 	 11,6	 	 24,9	 	 24,9	 	 19,0	 	 20,2	 	 24,3	

Tietoevry	Banking 	 16,2	 	 13,2	 	 2,9	 	 7,5	 	 12,2	 	 11,2	 	 8,6	 	 6,0	

Tietoevry	Care 	 20,2	 	 18,1	 	 17,4	 	 16,5	 	 18,8	 	 16,9	 	 19,0	 	 13,7	

Tietoevry	Industry 	 23,1	 	 9,5	 	 8,6	 	 10,6	 	 47,4	 	 11,8	 	 79,0	 	 11,6	

Tietoevry	Transform 	 14,1	 	 2,2	 	 5,1	 	 10,1	 	 8,8	 	 7,8	 	 11,3	 	 12,9	

Tietoevry	Connect 	 13,4	 	 15,9	 	 6,4	 	 -14,6	 	 17,3	 	 10,1	 	 9,4	 	 1,8	

Allokoimattomat	kulut 	 -13,9	 	 -5,2	 	 -12,3	 	 -8,8	 	 -16,0	 	 -4,7	 	 -7,9	 	 -13,6	

Konserni	yhteensä 	 103,2	 	 77,5	 	 39,7	 	 46,1	 	 113,4	 	 72,2	 	 139,7	 	 56,7	

Liikevoitto (EBIT) segmenteittäin

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021

% 10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Tietoevry	Create 	13,7	 	11,6	 	5,5	 	11,5	 	12,0	 	11,1	 	10,7	 	12,9	

Tietoevry	Banking 	11,2	 	10,7	 	2,3	 	6,0	 	9,4	 	10,0	 	7,2	 	5,3	

Tietoevry	Care 	32,1	 	33,8	 	29,9	 	29,1	 	32,9	 	34,6	 	30,9	 	25,1	

Tietoevry	Industry 	33,2	 	14,8	 	12,7	 	15,0	 	63,5	 	17,5	 	100,7	 	14,0	

Tietoevry	Transform 	11,2	 	2,1	 	4,3	 	8,4	 	7,2	 	7,4	 	9,5	 	10,6	

Tietoevry	Connect 	6,2	 	7,6	 	2,8	 	-6,5	 	7,4	 	4,7	 	4,0	 	0,8	

Liikevoitto	(EBIT) 	13,4	 	11,2	 	5,4	 	6,3	 	15,3	 	11,1	 	19,4	 	8,0	

Oikaistu liikevoitto (EBITA) segmenteittäin

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021

Milj.	euroa 10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Tietoevry	Create 	 34,8	 	 26,9	 	 25,6	 	 29,0	 	 27,9	 	 21,8	 	 23,1	 	 26,9	

Tietoevry	Banking 	 25,6	 	 19,5	 	 13,9	 	 13,0	 	 17,7	 	 16,6	 	 14,4	 	 11,6	

Tietoevry	Care 	 20,3	 	 18,2	 	 17,5	 	 16,6	 	 19,0	 	 17,4	 	 19,5	 	 13,7	

Tietoevry	Industry 	 12,6	 	 10,8	 	 11,6	 	 11,1	 	 13,2	 	 13,7	 	 11,0	 	 12,8	

Tietoevry	Transform 	 14,4	 	 6,6	 	 5,4	 	 10,4	 	 9,6	 	 9,3	 	 11,9	 	 13,1	

Tietoevry	Connect 	 18,3	 	 20,6	 	 12,6	 	 10,9	 	 22,1	 	 18,5	 	 15,6	 	 10,1	

Allokoimattomat	kulut 	 -7,9	 	 -4,6	 	 -7,9	 	 -6,3	 	 -6,2	 	 -3,3	 	 -7,2	 	 -6,1	

Konserni	yhteensä 	 118,0	 	 97,9	 	 78,7	 	 84,6	 	 103,3	 	 94,0	 	 88,3	 	 82,1	
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Oikaistu liikevoitto (EBITA) segmenteittäin

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021

% 10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Tietoevry	Create 	15,9	 	13,2	 	12,2	 	13,5	 	13,4	 	12,7	 	12,2	 	14,3	

Tietoevry	Banking 	17,8	 	15,9	 	10,6	 	10,5	 	13,6	 	14,9	 	12,0	 	10,2	

Tietoevry	Care 	32,2	 	33,9	 	30,1	 	29,3	 	33,4	 	35,5	 	31,7	 	25,2	

Tietoevry	Industry 	18,1	 	16,8	 	17,1	 	15,6	 	17,7	 	20,3	 	14,1	 	15,5	

Tietoevry	Transform 	11,5	 	6,3	 	4,5	 	8,6	 	7,9	 	8,8	 	10,0	 	10,8	

Tietoevry	Connect 	8,4	 	9,9	 	5,5	 	4,8	 	9,5	 	8,6	 	6,7	 	4,5	

Oikaistu	liikevoitto	(EBITA) 	15,4	 	14,2	 	10,7	 	11,6	 	13,9	 	14,5	 	12,2	 	11,5	

Poistot segmenteittäin

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Milj.	euroa 10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3
Tietoevry	Create 	 1,6	 	 1,6	 	 1,9	 	 1,7	 	 1,8	 	 1,9	 	 2,1	 	 2,1	
Tietoevry	Banking 	 1,2	 	 1,2	 	 1,2	 	 1,2	 	 1,1	 	 1,0	 	 1,0	 	 1,0	
Tietoevry	Care 	 0,3	 	 0,2	 	 0,2	 	 0,2	 	 0,2	 	 0,2	 	 0,2	 	 0,2	
Tietoevry	Industry 	 0,2	 	 0,2	 	 0,1	 	 0,1	 	 0,2	 	 0,2	 	 0,3	 	 0,2	
Tietoevry	Transform 	 0,5	 	 0,4	 	 0,4	 	 0,3	 	 0,2	 	 0,1	 	 0,1	 	 0,1	
Tietoevry	Connect 	 10,2	 	 10,3	 	 10,1	 	 10,2	 	 10,5	 	 10,8	 	 11,0	 	 11,2	
Konsernitoiminnot 	 11,2	 	 11,7	 	 13,5	 	 12,0	 	 12,8	 	 13,1	 	 13,5	 	 14,1	
Konserni	yhteensä 	 25,1	 	 25,6	 	 27,4	 	 25,7	 	 26,9	 	 27,3	 	 28,2	 	 28,9	

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistot segmenteittäin

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Milj.	euroa 10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Tietoevry	Create 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,1	 	 0,1	 	 0,1	 	 0,1	 	 0,1	

Tietoevry	Banking 	 0,7	 	 0,7	 	 0,7	 	 0,7	 	 0,8	 	 0,8	 	 0,8	 	 0,8	

Tietoevry	Care 	 0,4	 	 0,4	 	 0,4	 	 0,4	 	 0,4	 	 0,2	 	 0,2	 	 0,2	

Tietoevry	Industry 	 0,1	 	 0,1	 	 0,1	 	 0,1	 	 0,2	 	 0,3	 	 0,3	 	 0,3	

Tietoevry	Transform 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	

Tietoevry	Connect 	 1,0	 	 1,0	 	 1,1	 	 3,2	 	 1,0	 	 0,9	 	 0,9	 	 1,3	

Konsernitoiminnot 	 0,1	 	 0,1	 	 0,0	 	 0,1	 	 0,6	 	 0,4	 	 0,4	 	 0,5	

Konserni	yhteensä 	 2,4	 	 2,4	 	 2,3	 	 4,6	 	 3,1	 	 2,6	 	 2,7	 	 3,2	

Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot segmenteittäin

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Milj.	euroa 10–12 7–9 4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3

Tietoevry	Create 	 2,4	 	 2,5	 	 2,6	 	 2,6	 	 2,6	 	 2,6	 	 2,6	 	 2,6	

Tietoevry	Banking 	 5,2	 	 5,4	 	 5,4	 	 5,5	 	 5,5	 	 5,3	 	 5,4	 	 5,4	

Tietoevry	Care 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	 	 0,0	

Tietoevry	Industry 	 1,5	 	 1,6	 	 1,6	 	 1,6	 	 1,6	 	 1,7	 	 1,5	 	 1,6	

Tietoevry	Transform 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	

Tietoevry	Connect 	 2,1	 	 2,2	 	 2,2	 	 2,2	 	 2,2	 	 2,2	 	 2,2	 	 2,2	

Konsernitoiminnot 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	 	 —	

Konserni	yhteensä 	 11,3	 	 11,7	 	 11,8	 	 11,9	 	 12,0	 	 11,8	 	 11,8	 	 11,8	
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2022
Osakkeet %

1				Solidium	Oy 	 12	857	918	 	10,9	

2				Cevian	Capital	Partners	Ltd1) 	 9	381	731	 	7,9	

3				Incentive	Investment	Funds	ICAV2) 	 6	041	221	 	5,1	

4				Silchester	International	Investors	LLP3) 	 5	939	679	 	5,0	

5				Keskinäinen	Eläkevakuutusyhtiö	Ilmarinen 	 1	927	095	 	1,6	

6				Keskinäinen	Työeläkevakuutusyhtiö	Elo 	 1	484	000	 	1,3	

7				Valtion	Eläkerahasto 	 1	100	000	 	0,9	

8				Nordea	rahastot 	 1	081	997	 	0,9	

9				Evli	rahastot 	 938	231	 	0,8	

10		Swedbank	Robur	rahastot	 	 685	000	 	0,6	

10	suurinta	osakkeenomistajaa	 	 41	436	872	 	35,0	

-	joista	hallintarekisteröityjä	 	 22	047	631	 	18,6	

Hallintarekisteröidyt 	 49	103	791	 	41,5	

Muut 	 27	885	108	 	23,5	

Yhteensä 	118	425	771	 100,0

Perustuu Euroclear Finland Oy:n, Euroclear Sweden AB:n ja Norjan arvopaperikeskuksen (VPS) omistajarekistereihin.

1) Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Cevian Capital Partners Ltd:n omistus 31.8.2022 oli 9 381 731 osaketta, mikä vastaa 7,9% yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
2) Incentive AS ilmoitti 21.9.2021, että Incentive Investment Funds ICAV:n omistus on 6 041 221 osaketta, mikä vastaa 5,1 %:a yhtiön osakkeista.
3) Silchester International Investors LLP ilmoitti 10.2.2022, että sen omistus on noussut 5 939 679 osakkeeseen, mikä vastaa 5,02 %:a osakkeiden kokonaismäärästä..

Lisätietoja:

 Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com 

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com 
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Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään keskiviikkona 15. helmikuuta 2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja 
Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla. 

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee rekisteröityä tästä linkistä. Rekisteröidyttyänne saatte puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, jolla voitte 
osallistua puheluun. 

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Tietoevry Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki 
Nasdaq Tukholma 
Oslo Børs 
Media

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit 
kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa 
yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin 
asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa 
sekä Oslo Børsissä. https://www.tietoevry.com/

Tietoevry Oyj  

Y-tunnus: 0101138-5
Keilalahdentie 2–4 
PL 2 
02101 ESPOO, FINLAND 
Puh. +358 207 2010 
Kotipaikka: Espoo 
Sähköposti: ir (at) tietoevry.com 
www.tietoevry.com
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