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Pilvipohjaisten tuotteiden 
jatkuva vuosilaskutus 
kasvoi 32 %, konsultointi
liiketoiminta parani 
edelleen



SISÄLTÖ

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Vertailukausien 
tuloslaskelmaluvut on oikaistu IFRS 5 -standardin käyttöönotosta johtuen. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, 
joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 
30.6.2022 osittaisjakautumisella itsenäiseen yhtiöön, 
jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj. Yhtiön hallitus ilmoitti 
jakautumissuunnitelmasta 17.2.2022. Tässä katsauksessa 
WithSecure esittää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakautu-
miseen saakka Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin 
mukaan. Aiemmat tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti.
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Jatkuvat toiminnot
 • WithSecuren liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 36,4 miljoonaa euroa 

(34,5 milj. eur).

 ɚ Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden1) liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 18,7 
miljoonaa euroa (14,7 milj. eur). Pilvipohjaisten tuotteiden vertailukel-
poinen2) liikevaihto kasvoi 29 %.

 ɚ Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 11 % ja oli 
6,6 miljoonaa euroa (7,4 milj. eur).

 ɚ Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 11 % ja oli 11,1 miljoonaa 
euroa (12,4 milj. eur). Vertailukelpoinen3) liikevaihto kasvoi 3 %.

 • Vertailukelpoinen3) liikevaihto kasvoi 11 %. 

 • Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus4) kasvoi 32 % ja 
oli 80,2 miljoonaa euroa (60,9 milj. eur). Jatkuva vuosilaskutus kasvoi 12 % 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

 • Oikaistu käyttökate5) laski ja oli –6,0 miljoonaa euroa (–4,1 milj. eur).

 • Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,9 
miljoonaa euroa (0,5 milj. eur). 

 • Käyttökate oli –5,1 miljoonaa euroa (–4,9 milj. eur).

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli –3,5 miljoonaa 
euroa (15,6 milj. eur). Vertailukauden rahavirtaan sisältyvät sekä jatkuvat 
että lopetetut toiminnot. 

Keskeiset tapahtumat 
lokajoulukuussa (Q4)

Keskeiset tapahtumat 
tammijoulukuussa 2022

Jatkuvat toiminnot
 • WithSecuren liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 134,7 miljoonaa euroa 

(130,0 milj. eur).

 ɚ Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 68,7 
miljoonaa euroa (52,7 milj. eur). Pilvipohjaisten tuotteiden vertailukel-
poinen2) liikevaihto kasvoi 33 %. 

 ɚ Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 10 % ja oli 
27,2 miljoonaa euroa (30,0 milj. eur).

 ɚ Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 18 % ja oli 38,8 miljoonaa 
euroa (47,2 milj. eur). Vertailukelpoinen3) liikevaihto laski 3 %.

 • Vertailukelpoinen3) liikevaihto kasvoi 9,7 %.

 • Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate5) laski ja oli –23,2 miljoonaa euroa 
(–11,3 milj. eur).

 • Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat –3,3 
miljoonaa euroa (0,5 milj. eur).

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli –14,1 miljoonaa 
euroa (38,7 milj. eur). Vertailukauden rahavirtaan sisältyvät sekä jatkuvat 
että lopetetut toiminnot. 

1)  Yritystietoturvatuotteet pois lukien paikallisesti hallinnoidut tuotteet (Elements Business 
Suite). Pilvipohjaiset tuotteet ovat: Elements pilvituotteet, Cloud Protection for Salesforce 
ja Countercept hallinnoidut tietoturvapalvelut.

2)  Vertailukelpoisen liikevaihdon oikaisussa on huomioitu loppuvuodesta 2021 lakkautettu 
tuote. Sen vaikutus pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihtoon oli –0,2 miljoonaa euroa (Q1), 

–0,2 miljoonaa euroa (Q2), –0,3 miljoonaa euroa (Q3 ) ja –0,2 miljoonaa euroa (Q4). 
Pilvipohjaisten tuotteiden vertailukelpoinen liikevaihto oli yhteensä 51,8 miljoonaa euroa 
vuonna 2021.

3)  Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat Ison-Britannian julkisen sektorin 
konsultoinnin myynti joulukuussa 2021 sekä Etelä-Afrikan tytäryhtiön myynti helmikuussa 
2022.

4)  Yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen 
viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus 
sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja.

5)  Vertailukohtana aiemmilta katsauskausilta on käytetty arvioitua vertailukelpoista 
käyttökatetta. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -selitys Keskeiset tapahtumat -osion 
lopussa.
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Lopetetut toiminnot
 • Lopetettujen toimintojen tulos sisältää 30.6.2022 eriytetystä kuluttajatieto-

turvaliiketoiminnasta (F-Secure) suoraan aiheutuvan liikevaihdon ja kulut. 

 • Lisäksi lopetettujen toimintojen tulokseen on kirjattu 450,5 miljoonan euron 
jakautumisvoitto eriytetyn liiketoiminnan käyvästä arvosta vähennettynä 
siihen liittyvien omaisuuserien ja velkojen kirja-arvolla. Velkakirjaus liike-
toiminnan käyvästä arvosta tasaa kirjauksen vaikutusta yhtiön omassa 
pääomassa. 

Vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Kuluttajatietoturva-
liiketoiminnan (uusi F-Secure) taloudelliset tiedot esitetään Lopetettuina 
toimintoina IFRS 5 -standardin mukaisesti. Liiketoiminnan muut kulut jaetaan 
varojen, velkojen ja resurssien tosiasiallisen omistuksen mukaan jakautu-
misen jälkeen. Tuloksena syntyvät luvut eivät täysin vastaa kummankaan 
liiketoiminnan kannattavuutta erillisenä yhtiönä. WithSecuren (Jatkuvat 
toiminnot) kulut sisältävät F-Securen tukemiseen allokoitujen resurssien kulut 
siirtymävaiheen aikana. Siirtymävaiheen palvelusopimusten (”TSA-sopimus”) 
mukaan WithSecure saa korvauksen näistä kuluista. Arvioitu vertailukelpoinen 
käyttökate esitetään vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisuuden 
lisäämiseksi kausien välillä vuoden 2022 toiseen vuosineljännekseen 
saakka. Vuoden 2022 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen oikaistu 
käyttökate sisältää korvauksen F-Securen siirtymävaiheen kuluista. Muita 
oikaisuja ei tarvita. Arvioidusta vertailukelpoisesta käyttökatteesta on poistettu 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä WithSecuren hallussa oleviin tiloihin 
liittyviä kustannuksia. Vertailukaudet on esitetty vastaavalla tavalla. Liitetie-
dossa 5 Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys on selvitetty lukujen väliset 
yhteydet. 

Milj. eur 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (laskettu IFRS 5:n mukaisilla luvuilla) –6,0 –5,5 –26,7 –17,2
Tutkimus ja tuotekehitys 0,9 2,6 4,4
WithSecuren hallussa olevien tilojen kustannukset 0,4 0,9 1,6
Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate –6,0 –4,1 –23,2 –11,3
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Näkymät vuodelle 2023 

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

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

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

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

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

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

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

 Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä WithSecuren pilvipohjainen jatkuva 
vuosilaskutus jatkoi vahvaa kasvuaan. Konsultointiliiketoiminnan tilanne jatkoi 
paranemista ja olemme tyytyväisiä viimeisen neljänneksen liikevaihtoon, joka 
kasvoi hieman edellisen vuoden vertailukelpoiseen viimeiseen neljännekseen 
verrattuna.

WithSecuren pilvipohjaisten tuotteiden vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 
29 % ja oli 18,7 miljoonaa euroa (14,5 milj. eur.) viimeisellä neljänneksellä. 
Havaitsimme tiettyä hitautta asiakkaiden päätöksenteossa vuosineljänneksen 
alussa, mikä viivästytti joitakin tilauksia neljänneksen loppuun tai jopa 
seuraavalle neljännekselle. Otaksumme, että yritykset joutuvat seuraamaan 
ja pohtimaan menojaan huolellisesti taloudellisen tilanteen epävarmuuden 
vuoksi. Odotamme kuitenkin, että kyberturvallisuustuotteiden ja -palveluiden 
kokonaiskysyntä jatkuu vahvana myös vuonna 2023. 

Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvoi 32 % ja oli 
80,2 miljoonaa euroa (60,9 milj. eur). Paikallisesti hallinnoitujen tietoturva-
tuotteiden jatkuva vuosilaskutus laski odotusten mukaisesti 14 % ja oli 25,9 
miljoonaa euroa (30,2 milj. eur). Näiden kahden tuotekategorian yhteen-
laskettu jatkuva vuosilaskutus ylitti ensimmäistä kertaa 100 miljoonaa euroa 
ja oli 106,1 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Vankan jatkuvasta vuosilasku-
tuksesta muodostuvan liikevaihdon myötä odotamme tulevan vuoden kasvua 
luottavaisin mielin.

Suurin kasvumme ajuri on Elements-portfolio, erityisesti sen Endpoint 
Detection and Response (EDR) -moduuli. Vuoden viimeisellä neljänneksellä 
julkistimme Microsoft Teams -suojauksen, joka täydentää Microsoft 365 

-alustan edistyksellistä suojausta ja varmistaa hybridityöläisille turvallisen 
työskentelyn. Toinen uusi ominaisuus, haittaohjelmilta suojaava palvelimen 
tiedostojaon suojaus, parantaa turvallisuutta tilanteissa, joissa ilman asian-
mukaista kehittynyttä päätelaitteen suojausta toimivat etätietokoneet käyttäy-
tyvät haitallisesti jaettujen tiedostojen käytön aikana. Olemme ylpeitä, että 
Elements Endpoint Protection -alustamme sai Leader-tunnustuksen useissa 
eri kategorioissa G2:n syksyn 2022 raportissa. G2 on yksi verkon suurimmista 
B2B-ohjelmistoihin keskittyvistä kauppapaikoista. Sivuston jakamat palkinnot 
perustuvat suoraan alustan käyttäjien arvioihin.

Cloud Protection for Salesforce jatkoi liikevaihdon kasvua kaikilla maan tieteel-
lisillä alueilla, joissa sitä myydään. Palo Alto Networksin hiljattain toteuttaman 
tutkimuksen mukaan laillisilla SaaS-alustoilla ylläpidettyjen URL-osoitteiden 
kalastelu on lisääntynyt 1 100 % vain yhdessä vuodessa. Tämä on esimerkki 

uudentyyppisestä uhkasta, jonka 
sisältöä suojaava Cloud Protection for 
Salesforce -ratkaisu voi ehkäistä. 

Hallinnoiduissa tietoturvatuotteissa 
(MDR) vuosineljännes oli vahva niin 
liikevaihdon kasvun kuin jatkuvan 
vuosilaskutuksen osalta. Lisäksi yhtiö 
hankki ennätyksellisen määrän uusia 
MDR-asiakkaita. Kasvua tapahtui 
pääasiassa Euroopan maissa – erityi-
sesti Isossa-Britanniassa, Suomessa, 
DACH-maissa sekä Benelux-maissa 

Kyberturvallisuuskonsultoinnin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi noin 3 % 
ja oli 11,1 miljoonaa euroa (10,8 milj. eur). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
Ison- Britannian julkisen sektorin konsultoinnin myynti joulukuussa 2021 sekä 
Etelä- Afrikan tytäryhtiön myynti helmikuussa 2022. Olemme tyytyväisiä 
voidessamme raportoida tästä konsultointiliiketoiminnan pienestä mutta 
sitäkin tärkeämmästä paluusta kasvun tielle. Loppuvuodesta 2021 ja alkuvuo-
desta 2022 korkeana pysyneen vaihtuvuusasteen jälkeen keskityimme 
vahvasti uusien konsulttien rekrytointiin kaikilla tasoilla sekä tarjoamaan heille 
tarvittavaa koulutusta, jotta he olisivat valmiita kohtaamaan asiakkaidemme 
haasteet. Tämän työn tulokset alkavat nyt näkyä myös parantuneena taloudel-
lisena kehityksenä.

WithSecuren kannattavuus (oikaistu käyttökate) oli –6,0 miljoonaa euroa 
(–4,1 milj. eur) neljännellä neljänneksellä. Kannattavuuden lasku edelliseen 
neljännekseen verrattuna johtui edelleen jatkuvasta konsultoinnin kapasiteetin 
lisäämisestä, investoinneista Salesforce-liiketoimintaan ja osin kulujen 
kausivaihtelusta.

Kuten aina uuden vuoden alkaessa, lukuisat asiantuntijat – myös meidän – 
kertovat näkemyksiään kyberturvallisuuden tulevista haasteista. Ennusteet 
osoittavat poikkeuksetta, että digitaalinen maailma ja kyberrikollisuuden 
uudet aallot tulevat olemaan entistä monimutkaisempia. Vahvan ja kehittyvän 
tuoteportfoliomme ja loistavan asiantuntijatiimimme tukemana odotamme 
innolla tulevaa vuotta kyberturvallisuuden parissa.

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka
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Taloudellinen kehitys
Milj. eur 10–12/2022 10–12/2021 Muutos % 1–12/2022 1–12/2021 Muutos %
WithSecure (Jatkuvat toiminnot)       
Liikevaihto 36,4 34,5 5 % 134,7 130,0 4 %

Pilvipohjaiset tietoturvatuotteet 18,7 14,7 27 % 68,7 52,7 30 %
Paikallisesti hallinnoidut tietoturvatuotteet 6,6 7,4 –11 % 27,2 30,0 –10 %
Kyberturvallisuuskonsultointi 11,1 12,4 –11 % 38,8 47,2 –18 %

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut –12,6 –11,1 13 % –47,0 –41,5 13 %
Bruttokate 23,8 23,4 2 % 87,7 88,5 –1 %

% liikevaihdosta 65,4 % 67,8 %  65,1 % 68,1 %  
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,7 0,8  2,3 2,0  
Liiketoiminnan muut kulut 1) –30,5 –29,6 2 % –116,7 –107,6 8 %

Myynti ja markkinointi –21,1 –18,3 16 % –79,1 –68,0 16 %
Tutkimus ja tuotekehitys –6,7 –8,1 –17 % –28,4 –28,5 0 %
Hallinto –2,6 –3,1 –27 % –9,2 –11,1 –20 %

Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) –6,0 –5,5 10 % –26,7 –17,2 55 %
% liikevaihdosta –16,5 % –15,8 %  –19,8 % –13,3 %  

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät       
Divestoinnit 1,2 0,5  –1,5 0,5  
Jakautuminen –0,3   –1,8 0,0  

Käyttökate –5,1 –4,9 4 % –29,9 –16,7 79 %
% liikevaihdosta –14,0 % –14,2 %  –22,2 % –12,8 %  

Poistot ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien 
hyödykkeiden poistoja 3) –2,7 –2,7 –2 % –10,1 –9,7 4 %
Arvonalentumiset  –1,0   –1,0  
Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden 
poistot –0,6 –0,7 –9 % –2,5 –2,8 –11 %
Liikevoitto –8,4 –9,2 –9 % –42,6 –30,1 41 %

% liikevaihdosta –23,0 % –26,6 %  –31,6 % –23,2 %  
       
Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate –6,0 –4,1 45 % –23,2 –11,3 106 %

% liikevaihdosta –16,5 % –12,0 %  –17,3 % –8,7 %  
Oikaistu liikevoitto 2) –8,7 –8,0 8 % –36,8 –26,8 37 %

% liikevaihdosta –23,8 % –23,2 %  –27,3 % –20,6 %  

Kauden tulos (Lopetetut toiminnot)  8,7 n/a 468,5 38,2 n/a

1)  Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla 
tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot.

2)  Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja 
tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5.

3)  Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).
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Tunnusluvut 5) 10–12/2022 10–12/2021 Muutos % 1–12/2022 1–12/2021 Muutos %
Tulos per osake (euroa) (jatkuvat toiminnot) 4) –0,05 –0,05 0 % –0,22 –0,15 50 %
Saadut ennakot (jatkuvat toiminnot)    68,6 66,4 3 %
       
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja –3,5 15,6 –122 % –14,1 38,7 –137 %
Rahavarat    55,1 52,9 4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % –22,5 % 8,5 % –357 % –30,5 % 15,6 % –295 %
Omavaraisuusaste, %    79,0 % 59,5 % 33 %
Velkaantuneisuusaste, %    –39,9 % –25,8 % 55 %
Henkilöstö kauden lopussa    1 295 1 656 –22 %
4)  Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 171 295 721 (1–12/2022). Osakekohtainen tulos on oikaistu vertailukausilta käyttäen vuoden 2022 

ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutetun osakeannin jälkeistä keskimääräistä painotettua osakemäärää.
5)  Ellei toisin mainita, vertailukausiin sisältyvät sekä Jatkuvat toiminnot (WithSecure) että Lopetetut toiminnot (F-Secure).

08WithSecuren tilinpäätöstiedote 1. 1.–31. 12. 2022



Q4
2022

Q3
2022

Q2
2022

Q1
2022

Q4
2021

Pilvipohjaiset tietoturvatuotteet
Paikallisesti hallinnoitu yritystietoturva
Kyberturvallisuuskonsultointi

12,4 10,0

14,7 15,2

8,9

16,8

8,9

17,9

7,4
7,1

34,5
32,4

6,7

32,5

6,7

33,5

11,1

6,6

36,4

18,7

Q4
2022

Q3
2022

Q2
2022

Q1
2022

Q4
2021

Pilvipohjaiset tietoturvatuotteet
Paikallisesti hallinnoitu yritystietoturva

30,2 27,1

60,9 64,1

27,6

67,5

26,1

71,7

91,1 91,2 95,1 97,8

25,9

106,1

80,2

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

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

Edistyneet kyberhyökkäykset näkyviä kohteita kohtaan yleistyvät, ja niiden 
tekijät muuttuvat sinnikkäämmiksi. Samaan aikaan rikolliset pyrkivät myös 
hyödyntämään yleisten ohjelmistojen, verkkopalveluiden sekä verkkoon 
kytkettyjen laitteiden haavoittuvuuksia ja hyökkäysten kohteena ovat paitsi 
kaiken kokoiset yritykset myös yksityishenkilöt. Rikollisten lisäksi hallitukset 
saattavat hyödyntää haavoittuvuuksia esimerkiksi vakoiluun. 

Yhä monimutkaisempien IT-ympäristöjen ja uusien työskentelytapojen, 
kuten BYOD-mallin (bring your own device eli käytä omaa konettasi), myötä 
kyberhyökkäyksistä on kehittymässä ennemminkin vaikeasti havaittavia identi-
teettivarkauksia kuin haittaohjelmia hyödyntäviä operaatioita. Yrityksiä vastaan 
tehtyjen hyökkäysten huomaaminen voi kestää kuukausia. Arvioiden mukaan 
nämä trendit ruokkivat kyberhyökkäysten havaitsemiseen ja torjuntaan 
tarkoitettujen tuotteiden ja palvelujen kasvavaa kysyntää jatkossakin. Osana 
kyberresilienssin kehittämistä myös kyberhyökkäyksiin valmistautumiseen 
liittyvä työ on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

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

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

Markkinakatsaus 

Liikevaihto 
WithSecuren loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 36,4 miljoonaa euroa 
(34,5 milj. eur). 

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 11 %. 

Pilvipohjaiset tietoturvatuotteet
Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 18,7 miljoonaa 
euroa (14,7 milj. eur).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttaa vuoden 2021 lopussa lakkautettu tuote. 
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 29 % (edellisen vuoden vertailu-
kelpoinen liikevaihto oli 14,5 milj. eur).

Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvoi 32 % ja oli 
80,2 miljoonaa euroa (60,9 milj. eur). Jatkuva vuosilaskutus kasvoi 12 % 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Lokajoulukuu 2022 (Q4)

Liikevaihdon jakauma,  
milj. eur

Jatkuva vuosilaskutus,  
milj. eur
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Yritysratkaisujen kasvuun vaikuttavat asiakkaat, jotka laajentavat päätelait-
teiden tietoturvaratkaisunsa (Endpoint Protection Platform, EPP) kattamaan 
muita Elements-alustan tuotteita – tyypillisimmin EDR-tuotetta (Endpoint 
Detection and Response) – sekä muita tuotteita. Cloud Protection for 
 Salesforce -ratkaisun liikevaihto on kasvanut tasaisesti edellisestä vuodesta 
uusien asiakkaiden sekä korkean asiakaspysyvyyden ansiosta. Liikevaihto 
kasvoi kaikilla keskeisillä maantieteellisillä alueilla.

Hallinnoiduissa tietoturvatuotteissa (Countercept Managed Detection and 
Response, MDR) vuosineljännes oli vahva liikevaihdon ja tilausten osalta, 
minkä lisäksi yhtiö hankki ennätyksellisen määrän uusia asiakkaita.

Paikallisesti hallinnoidut tietoturvatuotteet
Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 11 % ja oli 6,6 
miljoonaa euroa (EUR 7,4 milj. eur).

Paikallisesti hallinnoitujen ratkaisujen jatkuva vuosilaskutus laski 14 % ja 
oli 25,9 miljoonaa euroa (30,2 milj. eur). Jatkuva vuosilaskutus laski 1 %:n 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 

Paikallisesti hallinnoitujen ratkaisujen lasku on osa WithSecuren strategista 
siirtymää pilvipohjaisiin ympäristöihin. Asiakkaamme siirtyvät käyttämään 
entistä enemmän pilvipohjaisia Elements-tuotteita. Tämä johtaa ajan 
kuluessa paikallisesti hallinnoitujen ratkaisujen liikevaihdon laskuun. 

Kyberturvallisuuskonsultointi
Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 11 % ja oli 11,1 miljoonaa euroa 
(12,4 milj. eur). Lasku johtuu osittain Ison-Britannian julkisen sektorin konsul-
tointiliiketoiminnan myynnistä joulukuussa 2021 sekä Etelä-Afrikan tytäryhtiön 
myynnistä helmikuussa 2022. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 3 % 
(edellisvuoden vertailukelpoinen liikevaihto oli 10,8 milj. eur).

Kärsittyään korkeasta vaihtuvuusasteesta loppuvuonna 2021 ja alkuvuonna 
2022 WithSecure on järjestelmällisesti parantanut toimituskapasiteettiaan 
palkkaamalla ja kouluttamalla konsultteja. Tämän työn tulokset alkavat nyt 
näkyä konsultointiliiketoiminnan parantuneena taloudellisena kehityksenä. 

Bruttokate
Bruttokate laski 0,4 miljoonaa euroa ja oli 23,8 miljoonaa euroa (23,4 milj. eur) 
eli 65,4 % liikevaihdosta (67,8 %). Bruttokatteen lasku edellisvuodesta johtui 
pääasiassa uusien konsultointitiimin jäsenten perehdyttämisestä. Joitakin 
eroja selittävät muutokset tuotevalikoimassa sekä Yhdysvaltain dollareissa 
suoritettavat hosting-kustannukset.

Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia sekä vertai-
lukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoivat 0,9 miljoonaa euroa ja olivat 
30,5 miljoonaa euroa (29,6 milj. eur). Kustannusten kasvu johtui pääosin 
aktiivisemmasta myynnistä ja markkinoinnista sekä COVID-19-pandemian 
vaikutuksista vertailukaudella. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pienensivät liiketoiminnan muita kuluja 
0,4 miljoonalla eurolla Etelä-Afrikan tytäryhtiön myyntiin liittyvien sovittujen 
muutosten seurauksena, mikä vähensi ensimmäiselle neljännekselle kirjattuja 
myynnistä johtuvia tappioita. Lisäksi F-Securelle tuotettujen palveluiden kulut 
on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Poistot olivat 3,3 miljoonaa euroa (4,4 milj. eur, mukaan lukien 1,0 miljoonan 
euron arvonalentumiset), josta yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien 
hyödykkeiden poistot olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. eur).

Kannattavuus
Kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 
on täysin yhtenevä oikaistun käyttökatteen kanssa. Neljännellä vuosineljän-
neksellä WithSecuren oikaistu käyttökate oli –6,0 miljoonaa euroa ja –16,5 % 
liikevaihdosta (arvioitu vertailukelpoinen käyttökate Q4 2021: –4,1 milj. eur, 

–12,0 %). Oikaistu liikevoitto oli –8,7 miljoonaa euroa ja –23,8 % liikevaihdosta 
(–8,0 milj. eur, –23,2 %).

Käyttökate oli –5,1 miljoonaa euroa ja –14,0 % liikevaihdosta (–4,9 milj. eur, 
–14,2 %). Liikevoitto oli –8,4 miljoonaa euroa ja –23,0 % liikevaihdosta (–9,2 
milj. eur, –26,6 %). Liikevoittoon sisältyy 0,6 miljoonaa euroa yrityshankin-
noissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja (0,7 milj. eur) sekä 
0,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 
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Ison-Britannian julkisen sektorin konsultointiliiketoiminnan myyntiin liittyvän 
ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon päivitys (0,9 miljoonaa euroa) on 
esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä liiketoiminnan muissa 
tuotoissa.

Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli –3,5 miljoonaa euroa 
(15,6 milj. eur). Vertailukauden rahavirtaan sisältyvät sekä jatkuvat että 
lopetetut toiminnot. Negatiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti erityisesti 
liiketoiminnan tulos. Investoinnit lyhytaikaisiin yritystodistuksiin viimeisellä 
vuosineljänneksellä on esitetty investointien rahavirrassa.

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 
WithSecuren tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 134,7 miljoonaa 
euroa (130,0 milj. eur). 

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 9,7 % (edellisen vuoden vertailukelpoinen 
liikevaihto oli 122,8 milj. eur).

Pilvipohjaiset tietoturvatuotteet
Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 68,7 
miljoonaa euroa (52,7 milj. eur). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaa vuoden 
2021 lopussa lakkautettu tuote. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 33 % 
(edellisen vuoden vertailukelpoinen liikevaihto oli 51,8 milj. eur).

Paikallisesti hallinnoidut tietoturvatuotteet
Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 10 % ja oli 27,2 
miljoonaa euroa (EUR 30,0 milj. eur).

Kyberturvallisuuskonsultointi
Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 18 % ja oli 38,8 miljoonaa 
euroa (47,2 milj. eur). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat Ison-Britannian 
julkisen sektorin konsultointiliiketoiminnan myynti joulukuussa 2021 sekä 
Etelä-Afrikan tytäryhtiön myynti helmikuussa 2022. Vertailukelpoisia lukuja 
tarkasteltaessa liikevaihto laski 3 % (edellisvuoden vertailukelpoinen liike-
vaihto tammi–joulukuussa oli 40,1 milj. eur).

Bruttokate
Bruttokate laski 0,8 miljoonaa euroa ja oli 87,7 miljoonaa euroa (88,5 milj. eur) 
sekä 65,1 % liikevaihdosta (68,1 %). 

Tammijoulukuu 2022 
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Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut ilman poistoja ja arvonalentumisia sekä vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoivat 9,1 miljoonaa euroa ja olivat 116,7 
miljoonaa euroa (107,6 milj. eur). Kasvu johtui tutkimus- ja tuotekehitysku-
luista sekä myynnin ja markkinoinnin kuluista, joihin brändiuudistuksella oli 
vaikutuksensa. Lisäksi COVID-19-pandemia alensi vertailukaudella liiketoi-
minnan muita kuluja. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 
4,6 miljoonaa euroa. Ne koostuivat yhtiön suunniteltuun jakautumiseen 
liittyvän strategian toteuttamisen kuluista, jakautumisen vaikutuksista sekä 
konsernin Etelä-Afrikan tytäryhtiön myynnin vaikutuksista. Lisäksi F-Securelle 
tuotettujen palveluiden kulut on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina 
erinä.

Poistot olivat 12,6 miljoonaa euroa (13,4 milj. eur. mukaan lukien 1,0 miljoonan 
euron arvonalentumiset), josta yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien 
hyödykkeiden poistot olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,8 milj. eur).

Kannattavuus
WithSecuren arvioitu vertailukelpoinen käyttökate oli –23,2 miljoonaa euroa ja 

–17,3 % liikevaihdosta (–11,3 milj. eur, –8,7 %). 

Oikaistu käyttökate oli –26,7 miljoonaa euroa ja –19,8 % liikevaihdosta (–17,2 
milj. eur, –13,3 %). Oikaistu liikevoitto oli –36,8 miljoonaa euroa ja –27,3 % 
liikevaihdosta (–26,8 milj. eur, –20,6 %).

Käyttökate oli –29,9 miljoonaa euroa ja –22,2 % liikevaihdosta (–16,7 milj. eur, 
–12,8 %). Liikevoitto oli –42,6 miljoonaa euroa ja –31,6 % liikevaihdosta (–30,1 
milj. eur, –23,2 %). Liikevoittoon sisältyy 2,5 miljoonaa euroa yrityshankin-
noissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja (2,8 milj. eur) sekä 
3,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä yhtiön strategian toteuttamisen 
nettovaikutus oli –1,8 miljoonaa euroa, mukaan lukien jakautumisen jälkeinen 
pitkän aikavälin kannustinohjelmien erottelu (+0,5 miljoonaa euroa) sekä 
alivuokrattujen toimitilojen vaikutus (+0,3 miljoonaa euroa). Etelä-Afrikan 
tytäryhtiön myynnin vaikutukset olivat –2,7 miljoonaa euroa, joka sisältää –2,1 
miljoonan euron muuntoeron kirjauksen sekä arviolta –0,3 miljoonan euron 
luovutustappion. Myynnin lopullinen tulos riippuu laskennallisesta vastik-
keesta, joka perustuu liiketoiminnan tulevaan kehitykseen, ja se arvostetaan 
käypään arvoon neljännesvuosittain.

Ison-Britannian julkisen sektorin konsultointiliiketoiminnan myyntiin liittyvät 
ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon päivitys (1,3 miljoonaa euroa) on 
esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä liiketoiminnan muissa 
tuotoissa. 

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

Lopetetut toiminnot 
Lopetettujen toimintojen tulos sisältää 30.6.2022 eriytetystä kuluttajatietotur-
valiiketoiminnasta (F-Secure) suoraan aiheutuvan liikevaihdon ja kulut. 

Lisäksi lopetettujen toimintojen tulokseen on kirjattu 450,5 miljoonan euron 
jakautumisvoitto eriytetyn liiketoiminnan käyvästä arvosta vähennettynä 
siihen liittyvien omaisuuserien ja velkojen kirja-arvolla. Velkakirjaus liike-
toiminnan käyvästä arvosta tasaa kirjauksen vaikutusta yhtiön omassa 
pääomassa. 
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Ellei toisin mainita, vertailukausiin sisältyvät sekä jatkuvat toiminnot (WithSecure) että lopetetut toiminnot (F-Secure).

Milj. eur 10–12/2022 10–12/2021 Muutos % 1–12/2022 1–12/2021 Muutos %
Rahavarat    55,1 52,9 4 %
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 14,0
Pankkilainat, pitkäaikaiset     13,0 –100 %
Vuokravelat, pitkäaikaiset    4,8 4,6 4 %
Muut velat, pitkäaikaiset    3,6   
Pankkilainat, lyhytaikaiset     6,0 –100 %
Vuokravelat, lyhytaikaiset    4,8 4,8 0 %
Investoinnit, ilman käyttöoikeusomaisuuseriä 1,8 3,6 –50 % 4,8 6,6 –26 %
Aktivoidut kehittämismenot 0,7 1,3 –49 % 2,4 5,6 –38 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % –22,5 % 8,5 %  –30,5 % 15,6 %  
Omavaraisuusaste, %    79,0 % 59,5 %  
Velkaantumisaste, %    –39,9 % –25,8 %  

WithSecure vahvisti taloudellista asemaansa 23.3.2022 suunnatulla osakeannilla, jossa kerättiin 76,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa. 

WithSecure maksoi 19,0 miljoonan euron pankkilainan kokonaan takaisin ennakkoon 30. kesäkuuta. Lisäksi yhtiö perui vahvistetun valmiusluoton. Muut lainat 
ovat jakautumiseen liittyviin omaisuuserien siirtoihin konsernin tytäryhtiöissä liittyviä velkoja.

Maksuvalmius säilyi hyvänä. Vuosineljänneksen lopussa yhtiöllä oli yhteensä 69,1 miljoonaa euroa (53,0 milj. eur) likvidejä varoja mukaan lukien sijoitukset 
lyhytaikaisiin yritystodistuksiin. Rahavarat sisältävät pankkitileille talletettuja käteisvaroja ja lyhyen aikavälin investointeja rahamarkkinainstrumentteihin, joiden 
maturiteetti on alle kolme kuukautta. Investoinnit lyhytaikaisiin yritystodistuksiin on esitetty jaksotettuun hankintamenoon kirjattavina rahoitusvaroina.

Omavaraisuusaste koheni osakeannilla kerätyn uuden pääoman ja pankkilainojen takaisinmaksun ansiosta. Velkaantumisaste oli negatiivinen –39,9 % johtuen 
korkeasta likviditeetistä. 

Rahoitus, pääomarakenne ja 
investoinnit
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Yhtiö ilmoitti 17.2.2022 tavoittelevansa kuluttajatietoturvaliiketoiminnan 
eriyttämistä osittaisjakautumisella. Osittaisjakautuminen toteutui 30.6.2022. 
Kaupankäynti F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla alkoi 
1.7.2022. 

F-Secure ja WithSecure ovat sopineet eräistä palveluista, joita WithSecure 
tarjoaa siirtymävaiheen aikana F-Securen jatkuvien toimintojen tukemi-
seksi (WithSecuren hallituksen hyväksymässä ja 17.2.2022 julkistamassa 
jakautumissuunnitelmassa tarkemmin kuvatun mukaisesti) ja kehitys- ja 
migraatiotoimintojen toteuttamiseksi. Palveluiden tarkoituksena on varmistaa, 
että molempien yhtiöiden liiketoiminnat on toiminnallisesti eriytetty toisistaan 
siirtymävaiheen palvelusopimuksen (”TSA-sopimus”) päättyessä. Palvelut 
liittyvät yhteiskäytössä oleviin teknologiapaketteihin sekä luonteeltaan 
yleisiin siirtymävaiheen palveluihin ja kattavat esimerkiksi IT-, HR-, talous- ja 
muita toimintoja. Osapuolten tarkoituksena on korvata palvelut vastaavilla 
F-Securen hankkimilla tai itsenäisesti tarjoamilla palveluilla viimeistään 
siirtymävaiheen päättyessä.

FSecuren 
osittaisjakautuminen

Henkilöstö ja yhtiön 
johto
Henkilöstö
Vuosineljänneksen lopussa WithSecurella oli 1 295 työntekijää, mikä 
tarkoittaa 15 työntekijän (1 %) nettolisäystä edellisestä vuosineljänneksestä 
(30.9.2022: 1 280) sekä 361 työntekijän (22 %) nettovähennystä vuoden 2021 
joulukuun loppuun verrattuna (1 656). Suurin osa henkilöstövähennyksistä 
johtuu 30.6.2022 toteutuneesta jakautumisesta, jonka myötä 366 työntekijää 
siirtyi F-Secure-konserniin. Vähennyksiin vaikuttivat myös Etelä-Afrikan 
tytäryhtiön myynti helmikuussa 2022.

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

Scott Reiningasta tuli WithSecuren uusi Ratkaisut-liiketoiminnan johtaja 
1.12.2022.

Vuoden lopussa konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:

Juhani Hintikka (toimitusjohtaja), Christine Bejerasco (teknologiajohtaja, 
siirtyi tietoturvajohtajaksi 1.1.2023), Charlotte Guillou (henkilöstöjohtaja), 
Tom Jansson (talousjohtaja), Juha Kivikoski (johtaja, yritystietoturva, siirtyi 
asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi 1.1.2023), Antti Koskela (tuotejohtaja), 
Tim Orchard (johtaja, ratkaisut 30.11.2022 asti, siirtyi teknologiajohtajaksi 
1.1.2023), Scott Reininga (johtaja, ratkaisut), Tiina Sarhimaa (lakiasiain-
johtaja) ja Ari Vänttinen (markkinointijohtaja). 
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23.3.2022 WithSecure antoi 15 800 000 uutta osaketta nopeutettua 
menetelmää (accelerated bookbuilding) käyttävällä osakeannilla, joka 
poikkesi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista. Yhtiön osakkeiden 
kokonaismäärä on 174 598 739. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 80 000 
euroa. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä vuosineljänneksen 
lopussa oli 71 795.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti WithSecuren osake-
pääomaa alennettiin jakautumisen yhteydessä 1 417 311,18 eurolla eli 80 000 
euroon. Lisäksi WithSecuren 164 543,23 euron suuruinen ylikurssirahasto 
purettiin.

Yhtiö omistaa omia osakkeitaan käyttääkseen niitä kannustinjärjestelmien, 
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden 
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin 
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttäminen itsenäiseksi 
listatuksi yhtiöksi, jonka nimi on F-Secure Oyj, toteutui 30.6.2022. Kahden 
erillisen yhtiön ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä (1.7.2022) WithSecuren 
osakkeen hinta oli 2,53 euroa ja F-Securen osakkeen hinta oli 2,70 euroa. 

Loka-joulukuussa Helsingin pörssissä käytiin kauppaa 27 978 897:llä 
(5 015 743) WithSecuren osakkeella. Korkein kauppahinta oli 1,71 euroa 
(5,53), ja matalin hinta oli 1,27 euroa (4,49). WithSecuren osakkeiden kaupan-
käyntimäärillä painotettu keskihinta vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä 
oli 1,43 euroa (1,80).

Osakkeen päätöshinta vuosineljänneksen viimeisenä kaupankäyntipäivänä 
30.12.2022 oli 1,37 euroa (4,99). Tähän päätöshintaan perustuen yhtiön 
osakkeiden markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 240 
miljoonaa euroa (790 milj. eur).

Yhtiöllä on markkinaperusteisia osakepohjaisia palkitsemisohjelmia 
avainhenkilöstölle. 

Syyskuussa 2022 WithSecure perusti työntekijöiden osakesäästöohjelman 
(ESSP), joka koskee kaikkia työntekijöitä. Se koostuu vuosittain alkavista 
ohjelmakausista, joista jokaiseen sisältyy 12 kuukauden säästöjakso ja 
säästöjaksoa seuraava omistusjakso. Säästöt käytetään WithSecuren 
osakkeiden ostamiseen vuosineljänneksittäin aina osavuosikatsauksen 
julkaisun jälkeen. Mahdollinen tuotto maksetaan osakkeina tai osin osakkeina 
ja rahana omistusjakson päätyttyä. WithSecure palkitsee sitoutumisesta 
myöntämällä osallistuville työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen 
jokaista kahta säästöillä hankittua osaketta vasten. Palkkion saaminen 
edellyttää työsuhteen jatkumista ja hankittujen osakkeiden pitämistä omistuk-
sessa omistusjakson ajan. Ensimmäinen ohjelmakausi alkoi 1.10.2022 ja 
päättyy 30.9.2025. Ensimmäisen ohjelmakauden omistusjakso alkaa ensim-
mäisten säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 30.9.2025. Lisäosakkeiden 
enimmäismäärä (bruttolukumäärä ennen veroja) ensimmäiseltä ohjelma-
kaudelta on noin 1 300 000 osaketta laskettuna vallitsevalla osakekurssilla. 
Lisäosakkeiden lopullinen määrä riippuu työntekijöiden osallistumisasteesta 
ja säästötahdista ohjelman puitteissa, lisäosakkeiden edellytyksenä olevien 
ehtojen täyttymisestä sekä säästöillä markkinoilta hankittujen osakkeiden 
lukumäärästä. Hallitus päättää erikseen mahdollisista seuraavista ohjelma-
kausista ja niiden yksityiskohdista.

Syyskuussa 2022 WithSecure käynnisti suoritusperusteisen lisäosakejär-
jestelmän (Performance Matching Share Plan, PMSP) yhtiön johdolle. Se 
sisältää yhden ansaintajakson, joka alkoi 1.9.2022 ja päättyy 30.9.2026. 
Järjestelmään osallistujat saavat mahdollisuuden ansaita WithSecuren 
osakkeita palkkiona perustuen WithSecure Oyj:n markkina-arvon kehitykseen. 
Yhtiön markkina-arvolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisaste määrittää 
osallistujille palkkiona maksettavan osuuden maksimipalkkiosta. Järjes-
telmään osallistumisen ja sen perusteella palkitsemisen edellytyksenä on, että 
osallistuja on henkilökohtaisesti hankkinut enintään hallituksen määrittelemän 
lukumäärän WithSecuren osakkeita. Osallistujat voivat sijoittaa yhteensä 
1,8–2,3 miljoonaa euroa WithSecuren osakkeisiin. Palkkion maksu perustuu 
osallistujan voimassa olevaan työ- tai palvelusuhteeseen palkkion maksu-
hetkellä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot maksetaan osittain 
yhtiön osakkeina ja osittain rahana suoritusajan päätyttyä. Järjestelmän 
kohderyhmään kuuluu enintään 21 henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja 
ja muut johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot 
vastaavat kokonaisarvoltaan arviolta 7 900 000 WithSecuren osakkeen 
enimmäismäärää sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Osakkeet, osakepääoma 
ja omat osakkeet
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WithSecure (silloinen F-Secure) Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
16.3.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 
vuodelta 2021 sekä tarkisti toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemis-
raportin. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että yhtiö ei jaa 
tilikaudelta 2021 osinkoa. Päätös johtuu suunnitellusta kuluttajatietoturvaliike-
toimintojen eriyttämisestä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen 
jäseniksi valittiin uudelleen Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi 
Rekonen ja Tuomas Syrjänen. Kirsi Sormunen valittiin hallitukseen uutena 
jäsenenä. Tony Smith, joka kuuluu WithSecuren henkilöstöön, valittiin 
hallitukseen uutena jäsenenä.

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Henkilöstövaliokunnan 
puheenjohtajaksi nimettiin Tuomas Syrjänen sekä jäseniksi Risto Siilasmaa ja 
Päivi Rekonen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Ervi ja 
jäseniksi Keith Bannister, Kirsi Sormunen ja Tony Smith. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhtiö Pricewaterhouse-
Coopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti. 

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

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

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiön toiminimeksi WithSecure Oyj. 

Yhtiökokouksen päätökset sekä samana päivänä pidetyn hallituksen järjestäy-
tymiskokouksen pöytäkirja on julkaistu pörssitiedotteella 16.3.2022.

Yhtiökokous
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WithSecure Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 31.5.2022. 

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

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

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

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

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

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

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa WithSecuren yhtiöjärjestystä. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteella 
31.5.2022.

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

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

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

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

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

Riskit ja epävarmuudet

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

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

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

WithSecuren toimintoihin ja tuotteisiin liittyvät riskit
Osaavan henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen
Osaavan henkilöstön puutteen seurauksena yhtiö ei välttämättä pysty 
tarjoamaan asiakkaille konsultointi- tai muita palveluja , millä voi olla suora 
vaikutus yhtiön liikevaihtoon. Osaavasta henkilöstöstä käydään kybertur-
vallisuusalalla yhä kovempaa kilpailua, ja toimialalla vallitsee rakenteellinen 
osaamisvaje. WithSecure kehittää ja ottaa käyttöön uusia rekrytointimene-
telmiä, kehittää omaa osaamisyhteisöään sekä investoi henkilöstön kehittä-
miseen ja koulutukseen.

Tuoteriskit
WithSecure toimii erittäin kilpaillulla markkinalla. Kyberrikollisuus kasvaa ja 
ammattimaistuu nopeasti, ja rikolliset kehittävät uusia innovaatioita. Suuret 
toimittajat tekevät merkittäviä investointeja kehitys- ja markkinointitoimintoi-
hinsa. Samalla markkinalle ilmestyy uusia toimittajia, ja käyttöjärjestelmien 
valmistajat keskittyvät yhä enemmän sisäänrakennettujen tietoturvaominai-
suuksien kehittämiseen. WithSecuren tulee myös jatkossa tuntea erittäin 
tarkasti kyberuhat ja niiden kehittyminen sekä hakkereiden käyttämät tekniikat 
ja teknologia ja jatkaa uuden puolustusteknologian innovointia.
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Kyberhyökkäys
Kyberhyökkäykset vaarantavat WithSecuren tuotteiden ja palveluiden 
luottamuksellisuuden, koskemattomuuden ja saatavuuden. Hyökkäysten 
ehkäiseminen on tärkeä prioriteetti kaikissa yhtiön toiminnoissa. WithSecure 
rakentaa kyberresilienssiä kehittämällä jatkuvasti kykyään tunnistaa ja havaita 
uhat, suojautua niiltä sekä vastata niihin.

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

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

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

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

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

Taloudellinen kalenteri
WithSecure julkaisee vuonna 2023 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

 • 20.4.2023: Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2023

 • 14.7.2023: Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2023

 • 18.10.2023: Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2023

Ennen taloudellisten raporttien julkaisemista WithSecure noudattaa vähintään 
kolmen viikon (21 päivän) hiljaista jaksoa, jonka aikana yhtiö ei keskustele 
taloudellisesta asemastaan tai siihen vaikuttavista tekijöistä pääomamarkki-
noiden edustajien tai median kanssa.

WithSecuren varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän tiistaina 
21.3.2023. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Yhteystiedot

Tom Jansson, talousjohtaja

Laura Viita, sijoittajasuhdejohtaja 
050 487 1044 
investor-relations@withsecure.com
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Avainluvut
Kannattavuus 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 36 382 34 523 134 700 130 015

Pilvipohjaiset tuotteet 18 686 14 675 68 711 52 743
Paikallisesti hallinnoidut tuotteet 6 607 7 408 27 152 30 029
Kyberturvakonsultointi 11 090 12 440 38 837 47 242

Bruttokate 23 805 23 416 87 728 88 543
Bruttokate, % liikevaihdosta 65,4 % 67,8 % 65,1 % 68,1 %
Liiketoiminnan kulut –37 910 –33 900 –142 605 –121 084
Liiketoiminnan kulut oikaistun käyttökatteen laskennassa 1) –30 494 –29 626 –116 709 –107 600
Liiketoiminnan muut tuotot, oikaistu 2) 688 1 295 2 345 1 966
Oikaistu käyttökate –6 002 –5 454 –26 672 –17 236
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta –16,5 % –15,8 % –19,8 % –13,3 %
Käyttökate (EBITDA) –5 094 –4 913 –29 946 –16 692
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta –14,0 % –14,2 % –22,2 % –12,8 %
Oikaistu liikevoitto –8 660 –8 026 –36 761 –26 840
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta –23,8 % –23,2 % –27,3 % –20,6 %
Liikevoitto –8 361 –9 196 –42 552 –30 133
Liikevoitto, % liikevaihdosta –23,0 % –18,9 % –31,6 % –23,2 %
Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 3) –6 002 –4 142 –23 248 –11 260
Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta –16,5 % –12,0 % –17,3 % –8,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 4) –22,5 % 8,5 % –30,5 % 15,6 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % 4) –22,0 % 3,5 % –32,5 % 14,3 %

Lopetetut toiminnot
F-Securelle siirrettyjen toimintojen tulos verojen jälkeen 13 574
Tuotot lopetettujen toimintojen nettovarojen käypään arvoon 
arvostamisesta 450 499
Jakautumiseen liittyvät kulut 3 060
Muuntoerot 1 393
Tilikauden tulos 8 731 468 526 38 157

1) Kolmannelta neljännekseltä lähtien ei sisällä kuluja, jotka syntyvät palvelujen tuottamisesta F-Securelle Siirtymävaiheen palvelusopimusten (TSA) perusteella.
2)  TSA:n alaisia kuluja vastaava määrä tuottoja F-Securelta on oikaistu liiketoiminnan muista tuotoista vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa. Lisäksi liiketoiminnan myynteihin 

liittyvien ehdollisten kauppahintojen käyvän arvon muutokset on käsitelty oikaisuina.
3) Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate vastaa oikaistua käyttökatetta jakautumispäivän (30.6.2022) jälkeisillä kausilla.
4) Vertailutiedot on esitetty yhdistetyille toiminnoille.
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Pääomarakenne 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Omavaraisuusaste % 4) 79,0 % 59,5 %
Nettovelkaantumisaste %4) –39,9 % –25,8 %
Korolliset velat4) 13 208 28 401
Rahavarat4) 55 129 52 940

Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, eur 5) –0,05 –0,05 –0,22 –0,15
Oma pääoma/osake, eur4) 0,80 0,60

Muut
Investoinnit, ilman käyttöoikeusomaisuuseriä 4) 1 787 3 600 4 845 6 569
Aktivoidut kehittämismenot 4) 660 1 300 2 439 5 600
Poistot ja arvonalentumiset, pl. yrityshankinnoissa syntyneiden 
aineettomien hyödykkeiden poistot –2 658 –3 613 –10 091 –10 621
Poistot ja arvonalentumiset –3 267 –4 283 –12 606 –13 441
Henkilöstö, keskimäärin4) 1 300 1 679 1 438 1 678
Henkilöstö, kauden lopussa4) 1 295 1 656
4) Vertailutiedot on esitetty yhdistetyille toiminnoille.
5) Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käyttäen keskimääräistä painotettua osakemäärää ensimmäisellä neljänneksellä toteutetun osakeannin jälkeen.
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Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. 

Helmikuun 17. päivä 2022 WithSecure julkaisi suunnitelman yhtiön kuluttaja-
tietoturvaliiketoiminnan eriyttämisestä osittaisjakautumisella. Jakautuminen 
toteutettiin 30.6.2022. Vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä 
lähtien WithSecure on soveltanut IFRS5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuus erät sekä lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia kuluttajatieto-
turvaan liittyvien erien luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Lopetet-
tujen toimintojen tulos esitetään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista 
erillisenä konsernituloslaskelmassa. Vertailukaudet on oikaistu vastaavasti. 
Jakautumisen toteuduttua 30.6., lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat ja 
velat on siirretty F-Securelle.

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

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

Muilta osin laadintaperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä 2022. 
Jakautumisen jälkeen Covid-19 -pandemian vaikutukset laadintaperiaatteisiin 
rajoittuvat pieneen korotukseen odotettujen luottotappioiden määrässä.

Kaikki tuloslaskelman vertailukausia koskevat tiedot tässä katsauksessa on 
oikaistu. Oikaisuista on julkaistu pörssitiedote 16.5.2022.

Luvut on alla olevissa taulukoissa esitetty tuhansina euroina, ellei muuta ole 
mainittu. Tätä tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Taulukot

Tilinpäätöstiedote Q4 2022 taulukkoosa
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10–12/2022
Oikaistu 

10–12/2021 Muutos % 1–12/2022
Oikaistu 

1–12/2021 Muutos %
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 36 382 34 523 5 % 134 700 130 015 4 %
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut –12 577 –11 107 13 % –46 972 –41 472 13 %
Bruttokate 23 805 23 416 2 % 87 728 88 543 –1 %
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 2) 5 744 1 295 n/a 12 325 2 466 n/a
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1) –22 271 –19 590 14 % –83 118 –73 299 13 %
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut 1) –10 689 –9 318 15 % –39 143 –32 094 22 %
Hallinnon kulut 1) 3) –4 950 –5 001 –1 % –20 344 –15 691 30 %
Liiketulos –8 361 –9 196 –9 % –42 552 –30 075 41 %
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) –814 31 n/a –1 619 –345 n/a
Tulos ennen veroja –9 174 –9 166 0 % –44 171 –30 422 45 %
Tuloverot 1 301 1 265 3 % 5 961 4 950 20 %
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot –7 873 –7 901 0 % –38 210 –25 472 50 %
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot 4) 8 731 –100 % 468 526 38 157 n/a
Tilikauden tulos yhteensä –7 873 830 n/a 430 316 12 686 n/a

Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot, jatkuvat toiminnot 520 560 –7 % –1 066 3 915 –127 %
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot, lopetetut toiminnot 109 –100 % –934 75 n/a
Tilikauden laaja tulos yhteensä, jatkuvat toiminnot –7 354 –7 341 0 % –39 276 –21 557 82 %
Tilikauden laaja tulos yhteensä, lopetetut toiminnot 8 840 –100 % 467 592 38 232 n/a
Tilikauden laaja tulos yhteensä, yhdistetyt toiminnot (emoyhtiön 
osakkeenomistajille) –7 354 1 499 n/a 428 316 16 676 n/a

Osakekohtainen tulos 5) 10–12/2022 10–12/2021 Muutos % 1–12/2022 1–12/2021 Muutos %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR, yhteensä –0,05 0,00 n/a 2,51 0,07 n/a
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR, 
jatkuvat toiminnot –0,05 –0,05 0 % –0,22 –0,15 50 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR, 
lopetetut toiminnot 0,05 –100 % 2,74 0,22 n/a

1)  Kolmannelta neljännekseltä eteenpäin liiketoiminnan muut tuotot sisältävät F-Securelta laskutetut siirtymävaiheen palvelusopimusten (”TSA-sopimus”) alaiset tuotot (4,2 miljoonaa 
euroa viimeisellä neljänneksellä ja 8,7 miljoonaa euroa vuonna 2022). Siirtymävaiheen palvelusopimusten alaiset kulut sisältyvät tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä hallinnon kuluihin 
(3,9 miljoonaa euroa viimeisellä neljänneksellä ja 8,2 miljoonaa euroa vuonna 2022).

2)  Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät joulukuussa 2021 myydyn Ison-Britannian julkisen sektorin konsultointiliiketoiminnan ehdollisen vastikkeen käyvän arvon muutoksen (0,9 miljoonaa 
euroa viimeisellä neljänneksellä ja 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2022).

3)  Jakautumiseen liittyvien kulujen ja oikaisujen vaikutus viimeisellä neljänneksellä on negatiivinen 0,3 miljoonaa euroa (positiivinen 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). 
4) Lopetettujen toimintojen tulos sisältää myös jakautumisvoiton, jakautumiseen liittyvät kulut sekä lopetettuihin toimintoihin liittyvät kertyneet muuntoerot.
5) Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käyttäen keskimääräistä painotettua osakemäärää ensimmäisellä neljänneksellä toteutetun osakeannin jälkeen.

Tuloslaskelma 
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Tase

Varat 31/12/2022 31/12/2021
Aineelliset hyödykkeet 10 749 12 712
Aineettomat hyödykkeet 23 519 33 034
Liikearvo 82 998 85 143
Laskennalliset verosaamiset 6 767 4 124
Korolliset saamiset, pitkäaikaiset 1) 7 865
Muut saamiset 1 271 1 860
Pitkäaikaiset varat yhteensä 133 169 136 874
Vaihto-omaisuus 51
Korolliset saamiset, lyhytaikaiset 1) 2 220
Jaksotettu liikevaihto 5 497 4 714
Myyntisaamiset ja muut saamiset 34 875 49 856
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 932 1 740
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 26 61
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 13 977
Rahat ja pankkisaamiset 55 129 52 940
Lyhytaikaiset varat yhteensä 112 658 109 361
Yhteensä 245 827 246 235

Oma pääoma ja velat 31/12/2022 31/12/2021
Oma pääoma 140 089 95 363
Korolliset velat, pitkäaikaiset 8 369 17 577
Laskennalliset verovelat 1 623 1 880
Saadut ennakot, pitkäaikaiset 22 153 25 988
Muut velat 317 347
Pitkäaikaiset velat yhteensä 32 648 45 792
Korolliset velat, lyhytaikaiset 4 839 10 824
Ostovelat ja muut velat 19 868 29 990
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 126 4 182
Saadut ennakot, lyhytaikaiset 46 446 60 084
Lyhytaikaiset velat yhteensä 73 279 105 080
Yhteensä 245 827 246 235

1)  Korolliset saamiset sisältävät F-Securelle vuokratuista toimitiloista syntyneet saamiset, jakautumiseen liittyvissä 
tytäryhtiöiden liiketoimintasiirroissa syntyneet saamiset ja liiketoimintojen myynteihin liittyvät saamiset.

Vertailukausilta esitettävät taseet sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. 
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Rahavirtalaskelma

10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos –7 873 830 430 316 12 703
Oikaisut 2 667 5 451 –433 293 22 717

Poistot 3 267 4 688 13 025 15 066
Jakautumiseen liittyvät ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut –447 828
Muut oikaisut –600 763 1 510 7 651 002

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta –5 206 6 281 –2 977 35 420

Käyttöpääoman muutos 1 753 9 309 –11 171 3 256

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja –3 453 15 590 –14 148 38 675

Nettorahoituserät ja verot 1 565 –762 –6 096 –7 934

Liiketoiminnan rahavirta –1 888 14 829 –20 244 30 741

Investointien rahavirta
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –1 852 –1 224 –4 770 –6 135
Liiketoimintojen luovutukset rahavaroilla vähennettynä –734
Investoinnit rahoitusvaroihin1) –13 977 1 –13 979

Investointien rahavirta –15 829 –1 223 –19 483 –6 135

Rahoituksen rahavirta
Osakeanti 75 988
Korollisten lainojen takaisinmaksut –3 000 –19 000 –11 000
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut –1 979 –1 404 –5 989 –5 963
Maksetut osingot –6 334
Rahoituksen rahavirta –1 979 –4 404 50 999 –23 298

Rahavarojen muutos –19 696 9 201 11 273 1 309

Rahavarat tilikauden alussa 75 059 43 641 52 940 51 380
Valuuttakurssien muutosten vaikutus –234 98 –129 252
Jakautumisen vaikutus rahavaroihin1) –8 955
Rahavarat tilikauden lopussa2) 55 129 52 940 55 129 52 940
1)  Investoinnit rahoitusvaroihin sisältää konsernin sijoitukset jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin instrumentteihin, kuten yritystodistuksiin. Investoinnit lyhytaikaisiin, 

maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden pituisiin rahamarkkinaistrumentteihin on esitetty Rahavaroissa.
2)  Jakautumisen vaikutus rahavaroihin sisältää emoyhtiöstä siirretyt sekä tytäryhtiöissä F-Securelle siirtyneet rahavarat.

Ennen vuoden 2022 kolmatta neljännestä rahavirta sisältää myös lopetetut toiminnot.
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Oman pääoman muutokset

Osakepääoma
Ylikurssi- 

rahasto SVOP
Omat  

osakkeet
Kertyneet 

voittovarat Muuntoerot Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2020 1 551 165 6 464 –1 288 79 554 –4 116 82 330
Tilikauden laaja tulos yhteensä 12 703 3 992 16 695
Osingot –6 334 –6 334
Osakeperusteisten maksujen kustannus 325 439 1 913 2 678
Oma pääoma 31.12.2021 1 551 165 6 789 –849 87 831 –124 95 363

Osakepääoma
Ylikurssi- 

rahasto SVOP
Omat  

osakkeet
Kertyneet 

voittovarat Muuntoerot Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2021 1 551 165 6 789 –849 87 831 –124 95 363
Tilikauden laaja tulos yhteensä, 
jatkuvat toiminnot –38 210 –1 066 –39 276
Tilikauden laaja tulos yhteensä, 
lopetetut toiminnot 468 526 –934 467 592
Osakeanti 75 988 75 988
Osingot 20 20
Osakepääoman ja ylikurssirahaston 
alentaminen –1 471 –165 1 636 0
Osakeperusteisten maksujen kustannus 861 694 1 854 3 410
Jakautumisessa siirtyneet varat käyvin 
arvoin –463 020 –463 020
Oma pääoma 31.12.2022 80 0,0 83 638 –155 58 649 –2 124 140 089

 
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella WithSecure Oyj alensi osakepääoman 80 000 euroon ja purki ylikurssirahaston jakautumisen yhteydessä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen jälkeen kirjattiin velka jakautumisessa siirtyvän liiketoiminnan käyvästä arvosta. Velan kirjaamisen vaikutus tasaa 
tuloslaskelman kautta syntyvää jakautumisvoittoa yhtiön omassa pääomassa.
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Liitetiedot 1 Merkittävimmät valuuttakurssit ja 
kurssimuutosten herkkyysanalyys

Keskikurssit Päätöspäivän kurssit
Yksi euro on 1–12/2022 1–12/2021 31.12.2022 31.12.2021
USD 1,1069 1,1894 1,0666 1,1326
GBP 0,8509 0,8633 0,8869 0,8403
JPY 26,13 130,00 140,66 130,38

Kurssimuutosten vaikutus tulokseen ennen veroja
+/–10 % kurssimuutos 1–12/2022 1–12/2021
USD +0,3/–0,3 –0,3/+0,3
GBP –0,4/+0,5 –0,2/+0,2
JPY –0,3/+0,4 –0,3/+0,3
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2 Segmentit

Konsernissa seurataan yhtä segmenttiä (tietoturva).

Myyntituottojen jaottelu 
Myyntituottojen jaottelu esitetään vain jatkuville toiminnoille.

Myyntikanavan mukaan 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Pilvipohjaiset tuotteet 18 686 14 675 68 711 52 743
Paikallisesti hallinnoidut tuotteet 6 607 7 408 27 152 30 029
Kyberturvakonsultointi 11 090 12 440 38 837 47 242
Yhteensä 36 382 34 523 134 700 130 015

Maantieteellisen alueen mukaan 10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Pohjoismaat 10 992 10 989 40 985 40 272
Eurooppa pl. Pohjoismaat 16 728 14 250 60 383 55 150
Pohjois-Amerikka 3 127 2 698 11 664 10 005
Muu maailma 5 535 6 587 21 668 24 589
Yhteensä 36 382 34 523 134 700 130 015
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3 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Vertailukaudelta esitettävät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. 

31.12.2022 31.12.2021
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 130 889 130 024
Liiketoimintojen hankinnat ja myynnit –562
Lisäykset 11 542 12 727
Vähennykset –2 183 –1 189
Tilikauden poistot –12 606 –14 158
Arvonalentumiset –1 030
Muuntoero –2 670 4 515
Jakautumisen vaikutus 1) –7 143
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 117 266 130 889

1)  Jakautumisen vaikutus toisella vuosineljänneksellä sisältää kaikki WithSecuren Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan 
aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka siirrettiin F-Securelle 30.6.2022.
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4  Rahoitusvarojen ja velkojen käyvän arvon 
luokittelut

Kirjanpitoarvo Käypä arvo
Rahoitusvarat Rahoitusvelat Hierarkialuokka

Käypään 
arvoon tulos-

vaikutteisesti 
kirjattavat erät

Jaksotettuun 
hankinta-
menoon 

 kirjattavat erät

Jaksotettuun 
hankinta-
menoon 

 kirjattavat erät Yhteensä 1 2 3 Yhteensä
Rahavarat 55 129 55 129
Rahoitusvarat 26 13 977 14 003 13 977 26 14 003
Korolliset saamiset 10 085 10 085
Korolliset rahoitusvelat 3 596 3 596 3 596 3 596
Myyntisaamiset 26 354 26 354
Ostovelat 4 409 4 409

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

Yhteen-
laskettu 

sopimuksen 
mukainen 

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

Joulukuun lopussa konsernin rahavaroista 31 miljoonaa oli sijoitettuna lyhytaikaisiin talletuksiin, joiden maturiteetti on enintään 3 kuukautta. Nämä talletukset 
sisältyvät taseen rahavaroihin ja niiden käypä arvo vastaa niiden kirjanpitoarvoa. Konsernin sijoitukset yritystodistuksiin on esitetty jaksotettuun hankinta-
menoon arvostettavissa rahoitusvaroissa, ja niiden käypä arvo vastaa niiden kirjanpitoarvoa.

Korolliset saamiset sisältävät F-Securelle vuokratuista toimitiloista syntyneet saamiset sekä jakautumiseen liittyvissä tytäryhtiöiden liiketoimintasiirroissa 
syntyneet saamiset.

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

Korolliset rahoitusvelat ovat jakautumiseen liittyvissä tytäryhtiöiden liiketoimintasiirroissa syntyneitä velkoja.

Käyvän arvon hierarkialuokat

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

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

Taso 3: Rahoitusinstrumentin arvostus ei perustu 
todennettavissa olevaan markkinatietoon eivätkä 
muutkaan instrumentin käypään arvoon vaikut-
tavat tekijät ole saatavilla tai todennettavissa.
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WithSecure raportoi eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, 
jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten 
tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukel-
poisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta 
poikkeavia ja rahavirtoihin vaikuttamattomia eriä varsi-
naisen liiketoiminnan taloudellisen tuloksen näyttämiseksi. 
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena 
on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita 
IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoeh-
toiset tunnusluvut ovat käyttökate, oikaistu käyttökate ja 
oikaistu liikevoitto. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 
lisättiin vaihtoehtoiseksi tunnusluvuksi ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla parantamaan vertailu kelpoisuutta aikana, 
jolloin Kuluttajatietoturvaliiketoiminta esitettiin lopetettuna 
toimintona. WithSecuren ja F-Securen esittäminen IFRS5 

-standardin mukaisesti ei kuvastanut jatkuvien eikä lopetet-
tujen toimintojen kannattavuutta erillisinä yhtiöinä ennen 
jakautumista. Kolmannelta neljännekseltä alkaen oikaistu 
käyttökate vastaa arvioitua vertailukelpoista käyttökatetta. 

Käyttökate ei sisällä poistoja eikä arvonalentumisia. Lisäksi 
sekä oikaistun käyttökatteen että oikaistun liikevoiton 
ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat 
erät. Oikaisut liittyvät yrityskauppoihin, integraatiokuluihin, 
liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin 
sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. 
Siirtymävaiheen palvelusopimusten (”TSA-sopimus”) 
aikana liiketoiminnan kuluihin sisältyy TSA-palvelujen 
tuottamisesta F-Securelle johtuvat kulut. Nämä kulut 
yhdessä niitä vastaavien liiketoiminnan tuottojen kanssa on 
oikaistu vaihtoehtoisista tunnusluvuista. TSA-sopimuksiin 
liittyvien erien nettovaikutus vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin 
on nolla. Arvioituun vertailukelpoiseen käyttökatteeseen 
eivät sisältyneet kulut tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, 
jonka WithSecure tuottaa F-Securelle, eivätkä WithSe-
curen toimitiloihin liittyvät kulut siltä osin, kun toimitilat 
alivuokrataan F-Securelle. 

5  Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys

10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Arvioitu vertailukelpoinen 
käyttökate (EBITDA) –6 002 –4 142 –23 248 –11 260
Oikaisut oikaistuun käyttökatteeseen

Tutkimus- ja kehittämistoiminta –921 –2 558 –4 416
WithSecuren hallinnoimat tilat –390 –865 –1 560

Oikaistu käyttökate (EBITDA) –6 002 –5 454 –26 672 –17 236
Oikaisut käyttökatteeseen

Liiketoimintojen myynnit 1 245 541 –1 480 544
Jakautuminen –336 –1 796
TSA-kuluja vastaavat tuotot 4 170 8 708
TSA-sopimuksen alaiset kulut –4 170 –8 708

Käyttökate (EBITDA) –5 094 –4 913 –29 946 –16 692
Poistot ja arvonalentumiset –3 267 –4 283 –12 606 –13 441
Liikevoitto –8 361 –9 196 –42 552 –30 133

10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
Oikaistu liikevoitto –8 660 –8 026 –36 761 –26 840
Oikaisut liikevoittoon

Kauppahinnan allokoinnista 
aiheutuneet poistot –610 –670 –2 515 –2 820
Arvonalentumiset –1 016
Liiketoimintojen myynnit 1 245 –1 480 544
Jakautuminen –336 –1 796
TSA-kuluja vastaavat tuotot 4 170 8 708
TSA-sopimuksen alaiset kulut –4 170 –8 708

Liikevoitto –8 361 –9 196 –42 552 –30 133
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Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden kulujen osalta
Kolmannelta neljännekseltä alkaen liiketoiminnan muista kuluista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja laskettaessa oikaistu myös kulut, jotka syntyvät 
TSA-sopimuksen alaisien palveluiden tuottamisesta F-Securelle.

Liiketoiminnan 
muut kulut  

Q4 2022

TSA-
sopimuksen 
alaiset kulut

Jakautumiseen 
liittyvät kulut

Liike-
toimintojen 

myynni

Liiketoiminnan 
muut kulut 

oikaistun 
liikevoiton 

laskennassa Poistot

Yritys-
hankinnoissa 

syntyneiden 
aineettomien 

hyödykkeiden 
poistot

Liiketoiminnan 
muut kulut 

oikaistun 
käyttökatteen 

(EBITDA) 
laskennassa 

Q4 2022
Myynnin ja markkinoinnin 
kulut –22 271 –22 271 1 122 –21 149
Tutkimuksen ja 
tuotekehityksen kulut –10 689 2 650 –8 039 1 341 –6 698
Hallinnon kulut –4 950 1 520 336 –358 –3 452 194 610 –2 648
Liiketoiminnan muut kulut –37 910 4 170 336 –358 –33 762 2 658 610 –30 494

Liiketoiminnan 
muut kulut  
1–12/2022

TSA-
sopimuksen 
alaiset kulut

Jakautumiseen 
liittyvät kulut

Liike-
toimintojen 

myynnit

Liiketoiminnan 
muut kulut 

oikaistun 
liikevoiton 

laskennassa Poistot

Yritys-
hankinnoissa 

syntyneiden 
aineettomien 

hyödykkeiden 
poistot

Liiketoiminnan 
muut kulut 

oikaistun 
käyttökatteen 

(EBITDA) 
laskennassa 

1–12/2022
Myynnin ja markkinoinnin 
kulut –83 118 –83 118 4 023 –79 096
Tutkimuksen ja 
tuotekehityksen kulut –39 143 5 432 –33 711 5 332 –28 379
Hallinnon kulut –20 344 3 275 1 796 2 792 –12 480 735 2 515 –9 230
Liiketoiminnan muut kulut –142 605 8 708 1 796 2 792 –129 309 10 091 2 515 –116 709

Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden tuottojen osalta
Liiketoiminnan  

muut tuotot
TSA-kuluja  

vastaavat tuotot
Liiketoimintojen  

myynnit

Liiketoiminnan muut tuotot 
oikaistun käyttökatteen 

(EBITDA) laskennassa
Liiketoiminnan muut tuotot, Q4/2022 5 744 –4 170 –887 688
Liiketoiminnan muut tuotot, 1–12/2022 12 325 –8 708 –1 272 2 345
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6 Lopetetut toiminnot

Helmikuun 17. päivä 2022 WithSecure julkaisi suunnitelman yhtiön kuluttaja-
tietoturvaliiketoiminnan (F-Secure) eriyttämisestä osittaisjakautumisella. 
Jakautuminen toteutettiin 30.6.2022. Alla on esitetty lopetettujen toimintojen 
tuloslaskelma, tase ja rahavirta. Taseessa on esitetty kuluttajatietoturvaliike-
toiminnan varat ja velat juuri ennen jakautumista 30.6.2022. 

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

Tuloslaskelma, lopetetut toiminnot
10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021

Liikevaihto 27 099 54 828 106 250
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut –2 608 –4 360 –9 079
Bruttokate 24 492 50 468 97 172
Liiketoiminnan muut tuotot 152 348 325
Myynnin ja markkinoinnin kulut –6 774 –14 637 –25 950
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut –4 021 –7 903 –14 521
Hallinnon kulut –2 647 –9 503 –9 316
Liikevoitto 11 201 18 774 47 840
Rahoitustuotot (netto) –7 201 68
Tulos ennen veroja 11 194 18 975 47 908
Tuloverot –2 463 –5 402 –9 751
F-Securelle siirrettyjen toimintojen tulos verojen jälkeen 13 574
Tuotot lopetettujen toimintojen nettovarojen käypään arvoon 
arvostamisesta 450 499
Jakautumiseen liittyvät kulut 3 762
Verot jakautumiseen liittyvistä kuluista –702
Muuntoerot 1 393
Tilikauden tulos 8 731 468 526 38 157
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Tase, lopetetut toiminnot
Varat yhteensä 30.6.2022
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 900
Muut pitkäaikaiset varat 6 244
Laskennalliset verosaamiset 102
Muut pitkäaikaiset saamiset 87
Pitkäaikaiset varat yhteensä 7 332
Vaihto-omaisuus 44
Jaksotettu liikevaihto 2 090
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 032
Rahat ja pankkisaamiset 12 716
Lyhytaikaiset varat yhteensä 33 882
Varat yhteensä 41 214

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

Rahavirta, lopetetut toiminnot
10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021

Liiketoiminnan rahavirta, netto 14 442 18 300 40 200
Investointien rahavirta, netto –566 –600 –1 600
Rahoituksen rahavirta, netto –49 0 –200
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Avainlukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma yhteensä

× 100
Taseen loppusumma – asiakassopimusvelat

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
Tulos ennen veroja + rahoituskulut (annualisoitu)

× 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. vuoden aikana)

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Tilikauden tulos (annualisoitu)

× 100
Oma pääoma yhteensä (keskim. vuoden aikana)

Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset sekä likvidit rahoitusvarat

× 100
Oma pääoma yhteensä

Osakekohtainen tulos, euroa
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma / osake, euroa
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä

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

Käyttökate Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset
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WithSecure Corporation

Tammasaarenkatu 7

PL 24, 00181 Helsinki

Puh. +358 9 2520 0700

investor-relations@withsecure.com

withsecure.com/fi/about-us/investor-relations

mailto:investor-relations@withsecure.com
https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations

	SISÄLTÖ
	Keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa (Q4)
	Näkymät 
	Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (ennallaan)
	�Toimitusjohtajan katsaus
	Taloudellinen kehitys
	Markkinakatsaus 
	Loka-joulukuu 2022 (Q4)
	Tammi-joulukuu 2022 
	Jatkuvat toiminnot

	Rahoitus, pääomarakenne ja investoinnit
	F-Securen osittaisjakautuminen
	Henkilöstö ja yhtiön johto
	Osakkeet, osakepääoma ja omat osakkeet
	Yhtiökokous
	Ylimääräinen yhtiökokous 
	Muutos hallituksen valiokunnassa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen
	Riskit ja epävarmuudet
	Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
	Lisätietoa
	Taloudellinen kalenteri
	Yhteystiedot

	Avainluvut
	Taulukot
	Tilinpäätöstiedote Q4 2022 taulukko-osa
	Tuloslaskelma 
	Tase
	Rahavirtalaskelma
	Oman pääoman muutokset
	Liitetiedot
	1 Merkittävimmät valuuttakurssit ja kurssimuutosten herkkyysanalyys
	2 Segmentit
	Myyntituottojen jaottelu 

	3 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
	4 �Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon luokittelut
	5 �Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys
	Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden kulujen osalta
	Oikaisujen luokittelu liiketoiminnan muiden tuottojen osalta

	6 Lopetetut toiminnot
	Tuloslaskelma, lopetetut toiminnot
	Tase, lopetetut toiminnot
	Rahavirta, lopetetut toiminnot



	Avainlukujen laskentakaavat

	Button 30: 
	Page 1: 

	Button 29: 
	Page 1: 

	Button 28: 
	Page 1: 

	Button 27: 
	Page 1: 

	Button 26: 
	Page 1: 

	Button 25: 
	Page 1: 

	Button 31: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 

	Button 38: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 

	Button 43: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 

	Button 40: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 

	Button 41: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 

	Button 42: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 



