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Nightingale Health -konsernin puolivuotiskatsaus 1.7.2021–31.12.2021 
(tilintarkastamaton) 

 
Yhtiötiedote, 24.2.2022 klo 9.00 
 
 
ODOTETTUA NOPEAMPAA ETENEMISTÄ STRATEGIAN MUKAISESTI 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.  
 

Heinä–joulukuun 2021 keskeiset luvut 

- Liikevaihto oli 1,32 (1,01) miljoonaa euroa 

- Käyttökate (EBITDA) oli -3,25 (-2,15) miljoonaa euroa 

- Liikevoitto (-tappio) oli -4,78 (-2,34) miljoonaa euroa 

- Kauden voitto (tappio) oli -5,06 (-3,01) miljoonaa euroa 

- Oikaisematon osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,09 (-0,09) euroa 

- Rahavarat kauden lopussa olivat 105,41 (6,09) miljoonaa euroa 
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Puolivuotiskauden keskeiset tapahtumat 

- Nightingale osti saksalaisen digitaalisiin terveysratkaisuihin erikoistuneen Yolife GmbH:n 
(”Yolife”) koko osakekannan. Nightingalen verianalyysialusta täydentyi yrityskaupan 
myötä Yolifen digitaalisilla terveysratkaisuilla. 

- Nightingale sai CE-merkinnän kotitestauspakkaukselleen, jota se käyttää kotitestiratkai-
sussaan. 

- Nightingale ja Terveystalo lanseerasivat uuden hyvinvointijäsenyyden, joka yhdistää 
Nightingalen verianalyysin tulokset sekä Terveystalon laatimat hyvinvoinnin ohjelmat.  

- Nightingale lanseerasi kaksi palvelumallia: Nightingale Home -palvelumallin, jossa kulut-
taja ottaa verinäytteen itse sormenpäästä helppokäyttöisellä laitteella, sekä Nightingale 
Pro -palvelumallin, jossa näytteen ottaa terveydenhuollon ammattilainen laboratoriossa. 
Nightingale Pro on käytössä Nightingalen ja Terveystalon yhteistyössä lanseeraamassa 
hyvinvointijäsenyydessä. 

- Nightingale aloitti kaupallisen yhteistyön merkittävän suomalaisen apteekkiketjun Yli-
opiston Apteekin kanssa käynnistääkseen Nightingalen kotitestiratkaisun maanlaajuisen 
jakelun ja myynnin. Nightingale Home -palvelumalliin pohjautuva palvelu tuli saataville Yli-
opiston Apteekin verkkokauppaan joulukuussa 2021.  

- Nightingale julkisti tuovansa mobiilisovellukseensa uudet vastustuskyvystä ja mielen hy-
vinvoinnista kertovat terveysalueet, jotka tulevat saataville vuoden 2022 ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana. 

- Nightingale edisti yhteistyöhanketta Viron biopankin kanssa – yli 50 000 näytettä on jo 
analysoitu ja analyysimäärän odotetaan kiihtyvän tilikauden 2021–2022 toisen vuosipuo-
liskon aikana. 

- Lääkinnällisten laitteiden vaatimuksenmukaisuutta ja alan toimijoita valvova Fimea tar-
kasti ja totesi Nightingalen täyttävän lääkinnällisen laitteen valmistajan vaatimukset. 

- Nightingale nimitti Jeffrey Barrettin tieteelliseksi johtajaksi ja Tuukka Paavolan talousjoh-
tajaksi. 

Japanissa 

- Nightingale ja BioBank Japan julkistivat yhteistyön yksilöllisen lääketieteen ja ennaltaeh-
käisevän terveyden toteuttamiseksi Japanissa. 

- Nightingalen työhyvinvointipalvelua pilotoitiin Mitsui & Co Ltd.:n (”Mitsui”) pääkonttorilla. 

- Nightingalen ennaltaehkäisevä terveyspalvelu lanseerattiin Shin-Oyama City -sairaa-
lassa. 

- Nightingale laajensi Japanin laboratoriotaan tuplaamalla laboratorion analysointikapasi-
teetin.  
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Avainluvut 

 

Tuhatta euroa 

 Konserni  

7–12/2021 7–12/2020 
7/2020–
6/2021 

Liikevaihto 1 322 1 013 2 081 

Käyttökate (EBITDA) -3 254 -2 151 -4 752 

Liikevoitto (-tappio) -4 780 -2 339 -5 222 

Kauden voitto (tappio) -5 063 -3 005 -11 192 

Omavaraisuusaste, % 94 % 52 % 94 % 

Nettovelkaantumisaste, % -84 % 4 % -87 % 

Taseen loppusumma 129 203 32 144 134 191 

Henkilöstö keskimäärin 62 88 76 

Henkilöstökulut 1 139 986 2 649 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3 818 1 392 3 134 

Rahavarat kauden lopussa 105 413 6 090 113 807 

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton ja lai-
mennusvaikutuksella oikaistu*, EUR 

-0,09 -0,09 -0,27** 

 

*) Yhtiön potentiaaliset laimentavat instrumentit ovat EMP-osakkeita ja annettuja osakeoptioita. Koska yhtiö on tehnyt 
tappiota, EMP-osakkeilla ja osakeoptioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua 
osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtai-
sella tuloksella ei ole eroa. 
 
**) Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty kauden voitto (tappio) sisältää listautumisesta aiheutuneet kulut.  
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Toimitusjohtajalta 

Sairauksien ennaltaehkäisy on maailmanlaajuisesti yksi 
tärkeimmistä terveydenhuollon tavoitteista. Elintapasai-
rauksien aiheuttamat kustannukset terveydenhuollossa 
ovat valtavat ja terveydenhuoltojärjestelmiämme koetellut 
COVID-19-pandemia on viimeistään osoittanut, että järjes-
telmien toimintakyky vaarantuu, mikäli sairaiden potilaiden 
määrä kasvaa merkittävästi.  

Tulevaisuuden perusterveydenhuollossa on välttämätöntä 
keskittyä sairauksien ennaltaehkäisyyn, koska se on ainut 
tapa saada elintapasairauksien hoidosta koituvia kuluja 
laskettua ja vapautettua resursseja laadukkaaseen sairau-
denhoitoon. Toimiva sairauksien ennaltaehkäisy sekä sai-
rauksien hoito ovat yhdessä avain terveempään maail-
maan. 

Nightingalen missiona on tuoda sairauksien ennaltaeh-
käisy ja terveellisempi elämä jokaisen ulottuville. Tilikauden 
2021–2022 ensimmäisellä puoliskolla olemme ottaneet 
merkittäviä edistysaskelia missiomme toteuttamiseksi ja 
verianalyysiteknologiamme kaupallistamiseksi. 

Nightingale Home -palvelumalli saataville merkittävän suomalaisen apteekkiketjun kautta  

Lanseerasimme katsauskaudella Nightingale Home - ja Nightingale Pro -palvelumallit, joiden 
avulla voimme tarjota missiomme ja strategiamme mukaisesti ennaltaehkäisevän terveyden pal-
veluita laajalle asiakaskunnalle.  

Nightingale Home -palvelumallissa kuluttaja ottaa verinäytteen itse sormenpäästä helppokäyt-
töisellä laitteella. Palvelun tavoitteena on tuoda jokaisen ulottuville yksilöllistä̈ tietoa kehon tä-
mänhetkisestä̈ tilasta ja parempi ymmärrys omasta hyvinvoinnista. Nightingale Home -palvelu-
malli on kehitetty helmikuussa 2021 julkistetussa kotitestipilotissamme, joka saavutti nopeassa 
aikataulussa sille asetetut keskeisimmät tuotekehitystavoitteet. 

Kotitestiin perustuvan kaupallisen palvelun lanseeraaminen oli yksi kuluvalle tilikaudelle asetta-
mistamme tavoitteista. Nightingale Home -palvelumallin kaupallinen vaihe käynnistyi odotettua 
nopeammin tilikauden ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla, kun aloitimme kaupallisen yhteistyön 
merkittävän suomalaisen apteekkiketjun Yliopiston Apteekin kanssa. Nightingale Home -palvelu-
malliin pohjautuva palvelu tuli saataville Yliopiston Apteekin verkkokauppaan joulukuussa 2021 ja 
palvelu tuodaan verkkokaupan lisäksi myös Yliopiston Apteekin apteekkeihin maanlaajuisesti 
vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana. 

Nightingale Pro -palvelumalli Suomen suurimman terveydenhuollon toimijan laajamittai-
seen käyttöön 

Nightingale Pro -palvelumallissa verinäyte otetaan laskimoverinäytteenä Nightingalen kumppa-
nina toimivan terveydenhuollon toimijan laboratoriossa. Palvelu sisältää terveyden eri osa-alueita 
kuvaavien terveysmittarien lisäksi kattavat tiedot yksittäisistä veriarvoista. Näiden tietojen avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset voivat tukea yksilöitä elintapavalinnoissa ja ohjata heitä kohti pa-
rempaa terveyttä. 

Nightingale Pro -palvelumalli on käytössä yhteistyössä Terveystalon kanssa lanseeratussa Ter-
veystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyydessä, joka yhdistää Nightingalen verianalyysin 
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tulokset sekä Terveystalon laatimat hyvinvoinnin ohjelmat. Terveystalon kanssa yhteistyössä lan-
seerattu palvelu on konkreettinen saavutus kohti tavoitettamme ja osoittaa, että teknologiamme 
soveltuu Euroopan tasollakin merkittävän terveydenhuollon toimijan laajamittaiseen käyttöön. 

Japanissa ensimmäisiä kaupallisia edistysaskelia 

Myös Japanissa kehitys on ollut katsauskaudella positiivista. Yhteistyö Mitsuin kokonaan omista-
man tytäryhtiön Welltus Inc:n kanssa on edennyt kohti kaupallisia kumppanuuksia Shin-Oyama 
City -sairaalan aloittaessa Nightingalen ja Welltuksen tarjoaman ennaltaehkäisevän terveyspal-
velun myynnin joulukuussa. Palvelun lanseeraaminen osana Shin-Oyama City -sairaalan tarjoa-
maa on merkittävä saavutus Nightingalelle. Nightingalen ja Welltuksen tavoitteena on laajentaa 
ennaltaehkäisevän terveyspalvelun saatavuutta myös muihin sairaaloihin ja klinikoille Japanissa 
vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 

Japanissa on valtava markkina hyvinvointipalveluille, joita yritykset voivat tarjota työntekijöilleen. 
Joulukuussa järjestämämme pilotti kansainvälisen monialayhtiö Mitsuin kanssa on ensimmäinen 
askel tarjontamme laajentamiseen Japanissa yrityksille, jotka etsivät ennaltaehkäiseviä ratkaisuja 
työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen. 

Julkistimme katsauskaudella myös pitkäaikaisen yhteistyömme yhden maailman isoimmista sai-
raalabiopankeista BioBank Japanin (”BBJ”) kanssa. Yhteistyömme BBJ:n kanssa on jo nyt tuotta-
nut vahvan näytön Nightingalen teknologian käyttämiselle Japanissa ja osoittanut, että Nightin-
galen sairastumisriskien tunnistamiseen kehittämät algoritmit toimivat erinomaisesti japanilai-
sessa väestössä. 

Yolife-yrityskaupasta vauhtia mobiilisovelluksen kehittämiseen 

Katsauskaudella olemme lisäksi investoineet merkittävästi Nightingalen mobiilisovelluksen uu-
teen versioon, joka tulee sisältämään myös uudet vastustuskyvystä ja mielen hyvinvoinnista ker-
tovat terveysalueet. Heinäkuussa tehty Yolifen yrityskauppa, aiemmin julkistamamme strategi-
nen Reaktor-kumppanuus sekä Nightingalen korkeatasoinen tiimi ovat mahdollistaneet kansain-
välisesti kilpailukykyisen mobiilisovelluksen uuden version kehittämisen suunnitellussa aikatau-
lussa. Odotamme julkistavamme uuden version mobiilisovelluksesta vuoden 2022 ensimmäisen 
neljänneksen aikana. 
 
Teemu Suna 
Toimitusjohtaja ja perustaja, Nightingale Health Oyj 
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Markkinakatsaus 

Nightingalen tunnistamat sairastumisriskit liittyvät pääosin elintapasairauksiin kuten sydänsai-
rauksiin ja tyypin 2 diabetekseen. Elintapasairaudet ovat yleisin kuolinsyy maailmassa ja niiden 
hoidosta muodostuu useissa maissa yli 80 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. 
Elintapasairauksia voitaisiin torjua nykyistä merkittävästi laajemmin ennaltaehkäisevästi, mutta 
nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä on sairaiden ihmisten kasvavan määrän vuoksi pakotettu 
ensisijaisesti keskittymään sairaudenhoitoon. 

Elintapasairauksia on mahdollista ennaltaehkäistä motivoimalla ja ohjaamalla ihmisiä kohti pa-
rempia elintapoja. Nightingalen tarjoama tieto mahdollistaa henkilökohtaisten terveysriskien tun-
nistamisen varhaisessa vaiheessa, jolloin elintapoja muuttamalla voi ehkäistä sairastumisen. Pa-
remmat elintavat luovat mahdollisuuden terveempään elämään yksilötasolla ja sen seurauksena 
auttavat pienentämään elintapasairauksista aiheutuvia mittavia terveydenhuollon kustannuksia 
ja vähentävät terveydenhuoltojärjestelmään koituvaa painetta.  

Ennaltaehkäisevä hoito auttaa havaitsemaan ja ennaltaehkäisemään sairauksia tai lääketieteelli-
siä ongelmia ennen kuin ne kehittyvät liian vakaviksi. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on maa-
ilmanlaajuisesti yhä useamman maan terveydenhuollon tärkeysjärjestyksessä ensimmäisellä si-
jalla. Kroonisten sairauksien suuremman esiintyvyyden ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kas-
vavan kysynnän odotetaan johtavan kasvuun sairauksia ennaltaehkäisevien terveydenhuoltotek-
nologioiden ja -palveluiden markkinoilla. 

Viime vuosina kuluttajat ovat ottaneet käyttöönsä ratkaisuja, jotka yhdistävät perusterveyden-
huollon toimintoja heidän arkielämäänsä. Lisäksi lähikontaktien välttämistä koskevat ohjeet, 
jotka on otettu käyttöön COVID-19-pandemian aikana, ovat nopeuttaneet digitaalisten ja virtuaa-
listen terveyssovellusten käyttöön ottamista. Omassa terveydentilassa tapahtuvien muutosten 
seuraaminen eri teknologioiden avulla on kasvava trendi kuluttajien keskuudessa.  

Nightingale uskoo hyötyvänsä vallitsevasta maailmanlaajuisesta megatrendistä, jossa kuluttajat 
haluavat itse hallita ja parantaa henkilökohtaista terveyttään. Pitkään jatkunut COVID-19-
pandemia on myös tehnyt kotitestaamisesta arkipäivää, minkä Nightingale arvioi näkyvän myös 
muiden sairauksien kotitestimarkkinoiden voimakkaana kasvuna. Nightingale odottaa, että sen 
palvelut vastaavat tähän kysyntään ja tarjoavat henkilökohtaisen terveytensä hallitsemisesta ja 
parantamisesta kiinnostuneille kuluttajille täysin uudenlaisia työkaluja huolehtia terveydestään. 
Lisäksi Nightingale pystyy yhdistämään terveydenhuoltoalan toimijoiden palvelut kuluttajien 
avuksi terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. 
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Liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2021–2022 

Nightingalen liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2021–2022 ovat säilyneet muuttumattomina. 
Tavoitteet ovat: 

• FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyntä 

- FDA-hyväksyntä mahdollistaa Nightingalen analyysiteknologian käytön tervey-
denhuollon ratkaisuissa Yhdysvalloissa 

• Uuden version lanseeraaminen yhtiön mobiilisovelluksesta 

- Mobiilisovelluksen uusi versio tulee sisältämään kokonaisvaltaisemman ter-
veysnäkymän sekä kotitesti-integraation 

• Kotitestiin perustuvan kaupallisen palvelun lanseeraaminen (saavutettu joulukuussa 
2021) 

- Yhdistämällä Nightingalen analyysiteknologia ja kotitestikyvykkyys luodaan no-
peasti skaalautuvia terveys- ja hyvinvointipalveluita, jotka eivät ole riippuvaisia 
asiakkaan käynnistä laboratoriossa  

• Kansainvälisen kaupallisen yhteistyösopimuksen solmiminen 

- Nightingale odottaa seuraavan kaupallisen sopimuksen olevan merkittävä kan-
sainvälinen sopimus, joka kasvattaa yhtiön terveys- ja hyvinvointipalveluiden 
käyttäjämäärää.  

• 5 miljoonan euron tilauskannan saavuttaminen tilikauden loppuun mennessä 

- Tilauskannan odotetaan sisältävän sitoumuksia yritysasiakkailta sekä toistuvaa 
liikevaihtoa jatkuvaa tilauspalvelua käyttäviltä asiakkailta 

Tilikaudelle 2021–2022 asetettujen tavoitteiden lisäksi Nightingalella on liiketoiminnan keskipit-
kän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on kuvattu yhtiön listautumiseen liittyvässä listalleot-
toesitteessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Mainitut tavoitteet säilyvät muuttumattomina. 
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Taloudellinen katsaus 1.7.2021–31.12.2021 

Liikevaihto 

Konsernin puolivuotiskauden liikevaihto oli 1,32 (1.7.2020–31.12.2020: 1,01) miljoonaa euroa.  

Liikevaihto muodostui pääasiassa akateemisten yhteistyösopimusten mukaisista yliopistoille ja 
tutkimushankkeille tarjotuista analyysipalveluista sekä kuluttajille suunnatusta pilottimyynnistä.  

Tulos 

Konsernin liikevoitto (-tappio) oli -4,78 (-2,34) miljoonaa euroa. Voitto (tappio) ennen poistoja, ar-
vonalentumisia, rahoituskuluja ja veroja (EBITDA) oli -3,25 (-2,15) miljoonaa euroa. Voitto (tappio) 
ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli –5,06 (-3,01) miljoonaa euroa. Puolivuotiskauden voitto (tap-
pio) oli -5,06 (-3,01) miljoonaa euroa.  

Konsernin liiketappion kasvu selittyy pääasiassa poistoilla, sekä materiaali- ja palvelukulujen ja 
muiden operatiivisten kulujen kasvulla. 

Konsernin materiaali- ja palvelukulut olivat puolivuotiskaudella 0,40 (0,05) miljoonaa euroa. 

Konsernin henkilöstökulut olivat puolivuotiskaudella 1,14 (0,99) miljoonaa euroa.  

Poistot ja arvonalentumiset olivat puolivuotiskaudella 1,53 (0,19) miljoonaa euroa. 

Konsernin suunnitelmien mukainen negatiivinen tulos heijastaa yhtiön kehityksen vaihetta, jossa 
on tehty investointeja yhtiön tulevan kasvun mahdollistamiseksi. Liiketappio heijastaa yhtiön kus-
tannuksia ja toimintaa liittyen yhtiön keskeisen teknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen 
sekä yhtiön toimintaan liittyviin yleisiin ja hallinnollisiin kustannuksiin. 

Tase ja rahavirrat 

Puolivuotiskauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 129,20 (31.12.2020: 32,14) miljoonaa 
euroa, mistä omaa pääomaa oli 120,32 (16,53) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste puolivuotis-
kauden lopussa oli 94 (52) prosenttia. 

Puolivuotiskauden lopussa konsernin nettovelka oli -101,41 (0,64) miljoonaa euroa. Pitkäaikaista 
korollista velkaa oli 2,29 (4,00) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli puolivuotiskauden lo-
pussa -84 (4) prosenttia. 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli puolivuotiskaudella yhteensä -4,52 (-1,16) miljoonaa euroa. 

Investointien rahavirta oli yhteensä -3,38 (-1,39) miljoonaa euroa muodostuen investoinneista ai-
neettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin sekä Yolifen osakekannan hankinnasta.  

Rahoituksen rahavirta oli -0,50 (7,73) miljoonaa euroa. 

Rahavarat olivat kauden lopussa 105,41 (6,09) miljoonaa euroa ja rahavarojen muutos oli -8,39 
(5,18) miljoonaa euroa. 

Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat puolivuotiskaudella yhteensä 3,82 
(1,39) miljoonaa euroa. Investointien suhteellinen osuus liiketoiminnan kokonaiskuluista oli 45 (30) 
prosenttia. Tuotekehitysinvestoinnit koostuivat pääasiassa digitaalisten palveluiden, laboratorio-
ohjelmistojen tuotantovalmiuden ja tuotekonseptien kehittämiseen tehdyistä investoinneista 
sekä terveystietoihin ja näytteisiin tehdyistä investoinneista. Digitaalisten palveluiden kehittämi-
nen sisältää investoinnit yhtiön mobiilisovellukseen, jonka kautta yhtiö toimittaa asiakkailleen ve-
rianalyysituloksia ja yhdistää asiakkaita yhtiön yhteistyökumppaneiden palveluihin. Investoinnit 
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laboratorio-ohjelmistojen tuotantovalmiuteen toimivat perustana kaikille yhtiön tuotteille ja mah-
dollistavat liiketoiminnan kansainvälisen laajentamisen. Investoinnit terveystietoihin ja näytteisiin 
puolestaan ovat keskeisessä osassa yhtiön kehittäessä tuotteidensa keskeisempiä osia eli sai-
rauksien riskiennusteita ja hakiessa niihin liittyviä patentteja.  

Tuotekehitysinvestoinnit ovat olleet katsauskaudella odotettua suuremmat koska yhtiö on arvi-
oinut lisäinvestointien mobiilisovelluksen uuden version kehitykseen olevan strategisesti tärkeitä. 

Yhtiö investoi puolivuotiskaudella myös laboratorioihin Suomessa ja Japanissa.  

Henkilöstö 

Henkilöstömäärä oli puolivuotiskauden aikana keskimäärin 62 (88). Työntekijöistä 15 työskenteli 
myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä, 40 tutkimus- ja kehitystyössä sekä operaatioissa ja 7 
hallinnossa. Puolivuotiskauden päättyessä Nightingalen palveluksessa oli 63 henkilöä yhtiön toi-
mitusjohtaja mukaan luettuna. 63 työntekijästä 56 oli Suomessa, 4 Japanissa ja 3 Saksassa. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Nightingalen B-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth 
Market Finland -markkinapaikalle. Nightingalen kaupankäyntitunnus on HEALTH. Nightingale 
kuuluu toimialaluokkaan Terveydenhuolto. 

Liikkeeseen lasketut osakkeet ja osakepääoma 

Nightingalella on kolme osakesarjaa, A-sarjan osakkeet, B-sarjan osakkeet ja EMP-osakkeet, 
jotka tuottavat erilaiset äänioikeudet ja erilaiset oikeudet varojen jaossa. A-sarjan osakkeilla on 
yhtiökokouksessa 10 ääntä osaketta kohden. B-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa yksi ääni 
osaketta kohden. B-sarjan osakkeille maksetaan viisi prosenttia korkeampaa osinkoa kuin A-sar-
jan osakkeille ja EMP-osakkeille. Sanottu parempi oikeus ei koske mitään muuta varojen jakoa tai 
pääoman palautusta kuin osingonjakoa. EMP-osakkeet, jotka ovat henkilöstön omistamia osak-
keita, ovat äänivallattomia osakkeita, eikä EMP-osakkeen haltijalla ole oikeutta äänestää yhtiöko-
kouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

Puolivuotiskauden lopussa 31.12.2021 Nightingalen osakepääoma oli 80 tuhatta euroa ja yhtiö oli 
laskenut liikkeeseen 60 881 737 täysin maksettua osaketta, joista 22 179 668 oli A-sarjan osak-
keita, 37 219 489 oli B-sarjan osakkeita ja 1 482 580 oli EMP-osakkeita.  

Nightingale omisti 577 920 EMP-sarjan osaketta puolivuotiskauden päättyessä 31.12.2021, mikä 
vastasi noin 1 (1) prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi 
äänestää eikä niille makseta osinkoa. 

Kaupankäynti osakkeilla 

Puolivuotiskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2021 osakkeen päätöskurssi oli 3,68 
euroa. Osakkeen korkein noteerattu hinta puolivuotiskaudella oli 5,95 euroa ja matalin 3,12 euroa. 
Osakkeen keskimääräinen päätöskurssi puolivuotiskaudella oli 4,27 euroa ja keskimääräinen päi-
vittäinen vaihto oli 67 946 osaketta.  

Nightingalen markkina-arvo 31.12.2021 oli 224,04 miljoonaa euroa. 

Osakkeenomistajat 

Nightingalella oli 11 087 osakkeenomistajaa 31.12.2021 (30.6.2021: 7 073). Yhtiön 100 suurinta osak-
keenomistajaa on esitetty yhtiön verkkosivuilla. 
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Hallinnointi ja johtaminen 

Nightingale on sitoutunut hyvään hallintotapaan noudattamalla päätöksenteossa ja hallinnossa 
osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin First North Growth Market 
Finland -markkinapaikan sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännök-
siä. Lisäksi Nightingale noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallin-
nointikoodia. 

Selvitys Nightingale Health Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikka sekä pal-
kitsemisraportti tilikaudelta 2020–2021 löytyvät yhtiön verkkosivuilta. 

Varsinainen yhtiökokous 

Nightingalen varsinainen yhtiökokous 28.10.2021 vahvisti tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 tilinpää-
töksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous hyväksyi 
neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan, 
jotka löytyvät yhtiön verkkosivuilta. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 30.6.2021 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä seitsemän jäsentä. Hallituksen 
jäseniksi valittiin uudelleen Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö, 
Timo Soininen ja Teemu Suna.  

Hallituksen jäsenille maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio.  

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena ti-
lintarkastajanaan Valtteri Helenius, KHT. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän 
kohtuullisen laskun mukaan. 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Timo Soinisen.  

Johtoryhmä 

Nightingalen johtoryhmän jäsenet puolivuotiskauden lopussa olivat Teemu Suna (toimitusjoh-
taja), Antti Kangas (teknologiajohtaja), Satu Saksman (operatiivinen johtaja), Minja Salmio (laki-
asiainjohtaja), Tuukka Paavola, (talousjohtaja), Salla Ruosaari (tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja) ja 
Jeffrey Barrett (tieteellinen johtaja). 

Barrett liittyi Nightingalen johtoryhmään 27.9.2021 ja Paavola 7.12.2021 alkaen. 

Kannustinjärjestelmät 

Nightingalella on voimassa olevia työntekijöiden ja muiden avainhenkilöiden kannustinohjelmia 
(EMP optio-ohjelmat) sekä hallituksen ja johdon kannustinohjelmia (2020 Hallituksen puheenjoh-
tajan optiot ja 2020 Hallituksen jäsenen optiot sekä 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskei-
sen johdon optiot).  

Aikaisen vaiheen kannustinohjelmien (EMP optio-ohjelmat) perusteella työntekijöille ja muille 
avainhenkilöille on syntynyt oikeus merkitä optioita yhtiön First North -listautumisen yhteydessä.  

Hallituksen ja johdon kannustinohjelmat on kuvattu yhtiön verkkosivuilla. 
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Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 

Nightingalen teknologian analyyttinen suorituskyky ja varhaisen sairastumisriskin tunnistamis-
kyky ovat kattavasti validoituja. Validointi osoittaa, että teknologia kykenee mittaamaan veren 
biomarkkereita kliinisten standardien mukaisesti ja sitä voidaan käyttää myös parantamaan ylei-
simpien elintapasairauksien varhaisten riskien tunnistamista nykyisin käytettyjen kliinisen kemian 
testien sijasta.  

Nightingalen NMR-spektroskopiaan pohjautuva verianalyysiteknologia on validoitu kliinisten 
standardien mukaisesti. Tällä hetkellä 37 yhtiön kehittämän verianalyysiteknologian tuottamasta 
250 biomarkkerista on CE-merkittyjä. 

Lisäksi Nightingalen laboratorioprosessit ja näytteenotto noudattavat SFS-EN ISO/IEC 
17025:2017 -standardia ja laboratorio on akkreditoitu FINAS-akkreditointipalvelun toimesta.1 
Kaikki yksittäisille asiakkaille toimitettavat verinäytteet mitataan CE-merkityllä in vitro -diagnos-
tiikkaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella. Laatujärjestelmä, jonka mukaan laboratorioproses-
sit tehdään, on EN ISO 13485 -standardin mukainen ja Dekra Certification B.V:n (”Dekra”) sertifi-
oima. Nightingale osallistuu myös UK NEQAS -ohjelmaan sekä WEQAS-ohjelmaan, joita käyte-
tään valvomaan mittauslaatua Nightingalen ja muiden laboratorioiden välillä. Japanissa Nightin-
gale osallistuu lisäksi CAP, JAMT Clinical Laboratory Accuracy Control Survey sekä Tokion 
metropolialueen hallinnon Clinical Laboratory Accuracy Control -ohjelmiin.  

Nightingale ei käytä toiminnassaan ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita. Nightingalen 
toiminnassa muodostuva biologinen jäte käsitellään ja hävitetään asianmukaisesti erillisen toi-
mintaohjeistuksen mukaisesti. Nightingalen toiminnassa muodostuvan biologisen jätteen määrä 
on huomattavasti vähäisempää kuin vastaavassa laboratoriotoiminnassa. 

Riskit ja epävarmuustekijät 

Nightingale on alttiina riskeille, jotka johtuvat yhtiön liiketoiminnassa, toimialalla, taloudellisessa 
asemassa ja sääntelyssä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Nightingalen riskienhallinta pe-
rustuu yhtiön hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitikkaan. Riskienhallinta on osa Nightin-
galen strategista ja operatiivista suunnittelua, päivittäisiä päätöksentekoprosesseja ja sisäisiä 
valvontajärjestelmiä. Riskienhallinta sisältää kaikki toimet, jotka ovat yhteydessä tavoitteiden 
asetantaan, riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, tarkasteluun, käsittelyyn, raportointiin, seu-
rantaan ja välttämiseen.  

Nightingalen riskienhallintaa ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä kuvataan yksityiskohtaisesti yh-
tiön tilikauden 2020–2021 tilinpäätöstiedotteessa, listalleottoesitteessä ja verkkosivuilla. 

Nightingalen merkittävinä pitämät riskit liittyen sen liiketoimintaan ja toimialaan, henkilöstöön, 
taloudelliseen tilanteeseen, sääntelyyn ja vaatimustenmukaisuuteen sekä tietoturvallisuuteen 
ovat säilyneet muuttumattomina puolivuotiskaudella ja ovat tilinpäätöshetkellä tarkemmin kuva-
tun mukaiset. Riskeillä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudel-
liseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä yhtiön arvoon. 

 
1 Nightingale Health Oyj, laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T333, akkreditointi-
vaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Pätevyysalue kliinisille laboratoriokokeille ja toimipaikat ovat nähtävissä www.finas.fi. 



 

13 (20) 

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia 

18.1.2022 Nightingale tiedotti yhdistävänsä genetiikan kehittämäänsä verianalyysiin – laajentumi-
nen toteutetaan hankkimalla suomalainen genetiikka-alan yritys Negen sekä perustamalla gene-
tiikan huippuyksikkö. Yrityskauppa saatiin päätökseen 3.2.2022.  

Nightingalen kehittämän veritestin ja geenitiedon yhdistäminen tuo mullistavia mahdollisuuksia 
parantaa varhaista sairastumisriskien tunnistamista ja kiihdyttää ennaltaehkäisevän lääketieteen 
kehitystä. Hyödyntämällä sekä Nightingalen veritestin mittaamaa dynaamista molekyylitason tie-
toa että geneettisestä perimästä kertovaa tietoa voidaan ensimmäistä kertaa havaita yksilöllinen 
riski laajalle joukolle sairauksia. Negen-yrityskaupan myötä Nightingale pystyy yhdistämään en-
nennäkemättömällä tavalla veritestin ja geenitiedon ymmärrettäväksi ennaltaehkäiseväksi ana-
lyysiksi, jonka perusteella ihmiset voivat tehdä parempia päätöksiä omaan terveyteensä liittyen.  

Nightingalen verianalyysin ja geenitiedon ainutlaatuinen yhdistelmä lisää Nightingalen tuotteiden 
kilpailuetua ja sen arvioidaan vaikuttavan positiivisesti Nightingalen liikevaihtoon pitkällä aikavä-
lillä. 

20.1.2022 Nightingale tiedotti, että sen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO/IEC 
27001:2013 sertifikaattia jatkettiin poikkeuksellisen hyvin tuloksin seuranta-auditoinnissa. 

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle 

Nightingale järjestää englanninkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 24.2.2022 
klo 13 Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa: 
https://nightingalehealth.videosync.fi/2021-2022-h1-results. 

Esityksen pitävät toimitusjohtaja Teemu Suna ja talousjohtaja Tuukka Paavola. Tilaisuuden tal-
lenne on saatavilla osoitteessa www.nightingalehealth.com/sijoittajat myöhemmin samana päi-
vänä. 

 

 

Helsingissä, 24.2.2022 
Nightingale Health Oyj:n hallitus 

 

Lisätietoja 

Teemu Suna, toimitusjohtaja, puh. 020 730 1810 
ir[at]nightingalehealth.com 
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Puolivuotiskatsauksen taulukko-osa 1.7.2021-31.12.2021 

 

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet 

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Puo-
livuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu suomalaisen kirjanpitokäy-
tännön (FAS) mukaisesti. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Siten tietyissä tapauk-
sissa sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusum-
mana esitettyä lukua. 

 

Konsernin tuloslaskelma 

Tuhatta euroa 7–12/2021 7–12/2020 
7/2020–
6/2021 

Liikevaihto 1 322 1 013 2 081 

Liiketoiminnan muut tuotot 20 162 303 

Materiaalit ja palvelut  -404 -47 -319 

Henkilöstökulut  -1 139 -986 -2 649 

Poistot ja arvonalentumiset -1 526 -188 -470 

Liiketoiminnan muut kulut -3 050 -2 293 -4 224 

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -2 0 56 

Liikevoitto (-tappio) -4 780 -2 339 -5 222 

Rahoitustuotot ja -kulut -281 -666 -5 968 

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -5 062 -3 005 -11 190 

Tuloverot -1 0 -2 

Kauden voitto (tappio) -5 063 -3 005 -11 192 
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Konsernitase 

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 30.6.2021 

VASTAAVAA    

Pysyvät vastaavat    

Aineettomat hyödykkeet 16 403 12 760 14 106 

Aineelliset hyödykkeet 1 460 1 933 721 

Sijoitukset 3 702 0 3 329 

Pysyvät vastaavat yhteensä 21 565 14 693 18 156 

    

Vaihtuvat vastaavat    

Vaihto-omaisuus 536 502 658 

Saamiset 1 688 10 859 1 569 

Rahat ja pankkisaamiset 105 413 6 090 113 807 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 107 638 17 451 116 034 

    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 129 203 32 144 134 191 

    

VASTATTAVAA    

Oma pääoma    

Osakepääoma 80 8 80 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 147 338 21 556 146 378 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -22 035 -10 849 -10 851 

Tilikauden voitto (tappio) -5 063 -3 005 -11 192 

Muuntoero 3 -1 13 

Pääomalaina 0 8 818 0 

Oma pääoma yhteensä 120 324 16 527 124 429 

    

Vieras pääoma    

Pitkäaikainen vieras pääoma    

Lainat rahoituslaitoksilta 2 288 3 999 3 200 

Muut velat 258 0 0 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 546 3 999 3 200 

    

Lyhytaikainen vieras pääoma    

Vaihtovelkakirjalainat 0 1 000 0 

Lainat rahoituslaitoksilta 1 711 1 727 1 860 

Saadut ennakot 1 701 329 1 941 

Ostovelat 1 292 1 253 905 

Muut velat 319 5 131 272 

Siirtovelat 1 310 2 177 1 583 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 333 11 618 6 562 

Vieras pääoma yhteensä 8 879 15 617 9 762 

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 129 203 32 144 134 191 
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Konsernin rahoituslaskelma 

Tuhatta euroa 7–12/2021 7–12/2020 
7/2020–
6/2021 

Liiketoiminnan rahavirta    

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -5 062 -3 005 -11 190 

Oikaisut *) 1 855 920 6 586 

Käyttöpääoman muutos    

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+) -261 235 5 465 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) 122 -316 -473 

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-) -734 1 112 -2 948 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -453 -107 -324 

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 11 5 0 

Maksetut verot 0 0 -1 

Liiketoiminnan nettorahavirta -4 521 -1 157 -2 884 

    

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -3 231 -1 392 -2 698 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutus-
tuotot 

0 0 1 239 

Ostetut tytäryhtiöt -145 0 0 

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 -3 274 

Investointien nettorahavirta -3 375 -1 392 -4 733 

    

Rahoituksen rahavirta    

Pääomalainojen nostot 0 2 000 6 818 

Vaihtovelkakirjalainojen nostot 0 1 000 1 000 

Saadut muut rahoitustuotot 0 0 2 258 

Maksetut muut rahoituskulut 0 0 -7 579 

Suunnattu osakeanti 419 4 845 118 820 

Omien osakkeiden hankkiminen 0 0 -20 

Lainat henkilöstölle 145 0 0 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 060 -113 -779 

Rahoituksen nettorahavirta -496 7 733 120 517 

    

Rahavarojen muutos -8 393 5 184 112 901 

    

Rahavarat kauden alussa 1.7. 113 807 905 905 

Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahoitus-
varoihin 

1 0 0 

Rahavarat kauden lopussa 31.12. 105 413 6 090 113 807 

Muutos -8 393 5 184 112 901 
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*) Oikaisut 

Tuhatta euroa 7–12/2021 7–12/2020 
7/2020–
6/2021 

Liiketoiminnan muut kulut 0 64 156 

Poistot ja arvonalentumiset 1 526 188 470 

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 2 0 -56 

Rahoitustuotot -128 -5 -2 258 

Rahoituskulut 453 669 8 168 

Muut oikaisut 2 4 106 

Yhteensä 1 855 920 6 586 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

 
1.7.2021–31.12.2021 

 
Tuhatta euroa 

Osake-
pääoma 

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Muun-
toerot 

Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä oma 
pääoma 

Oma pääoma kauden 
alussa (1.7.2021) 

80 146 378 13 -22 042 0 124 429 

Kauden tulos    -5 063  -5 063 

Muuntoerot   -10 8  -2 

Osakeanti  960    960 

Oma pääoma kauden 
lopussa (31.12.2021) 

80 147 338 3 -27 097 0 120 324 

 
 
1.7.2020–31.12.2020 

 
Tuhatta euroa 

Osake-
pääoma 

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Muun-
toerot 

Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä oma 
pääoma 

Oma pääoma kauden 
alussa (1.7.2020) 

8 12 762 1 -10 854 6 818 8 735 

Kauden tulos    -3 005  -3 005 

Muuntoerot   -1   -1 

Pääomalaina     2 000 2 000 

Osakeanti  8 794    8 794 

Muut muutokset    5  5 

Oma pääoma kauden 
lopussa (31.12.2020) 

8 21 556 1 -13 854 8 818 16 527 

 
 
1.7.2020–30.6.2021 

 
Tuhatta euroa 

Osake-
pääoma 

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Muun-
toerot 

Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä oma 
pääoma 

Oma pääoma kauden 
alussa (1.7.2020) 

8 12 762 1 -10 854  6 818 8 735 

Kauden tulos    -11 192  -11 192 

Muuntoerot   12 4  17 

Pääomalaina     -6 818 -6 818 

Osakeanti 72 133 684    133 756 

Omien osakkeiden 
ostot 

 -68    -68 

Muut muutokset    -1  -1 

Oma pääoma kauden 
lopussa (30.6.2021) 

80 146 378 13 -22 042 0 124 429 
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Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 

Tuhatta euroa 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
AINEELLISET 
HYÖDYKKEET 

Yhteensä 
 

Aktivoidut 
kehittä-

mismenot 

Ennakko-
maksut 

Konserni-
liikearvo 

Muut pitkä-
vaikutteiset 

menot 

Koneet ja ka-
lusto 

Hankintameno 1.7. 13 565 700  250 789 15 305 

Muuntoero    9  9 

Lisäykset 2 915 100 735  803 4 553 

Hankintameno 31.12. 16 480 800 735 259 1 592 19 866 

 

Kertyneet poistot 1.7. 395   14 69 477 

Kauden poistot 1 357 70 25 11 64 1 526 

Kertyneet poistot 
31.12. 

1 753 70 25 24 132 2 003 

 

Kirjanpitoarvo 
31.12.2021 

14 727 730 711 235 1 460 17 863 

       

Aktivoidut kehittämismenot olivat 31.12.2021 päättyneellä puolivuotiskaudella 2 915 tuhatta eu-
roa, ja ne koostuivat pääasiassa digitaalisten palveluiden, laboratorio-ohjelmistojen tuotantoval-
miuden ja tuotekonseptien kehittämiseen tehdyistä investoinneista sekä terveystietoihin ja näyt-
teisiin tehdyistä investoinneista. Aktivoidut kehittämismenot muodostuvat henkilöstökuluista, 
tutkimusnäytteiden analysointikuluista sekä ostoista kolmansilta osapuolilta. Henkilöstökulujen 
osuus aktivoiduista kehitysmenoista oli päättyneellä puolivuotiskaudella noin 36 prosenttia (1 063 
tuhatta euroa).  

Koneiden ja kaluston lisäykset koostuivat pääasiassa kahdesta uudesta NMR-laitteesta, jotka oli-
vat asentamatta ja käyttöönottamatta puolivuotiskauden päättyessä. Uusiin NMR-laitteisiin liit-
tyen yhtiöllä on 510 tuhannen euron laitehankintasitoumus hankinnan vielä toteutumattomasta 
osuudesta. Laitehankintasitoumukset on esitetty taseen ulkopuolisissa vastuissa.  

Lähipiiritapahtumat 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat yhtiön tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiö PetMeta Labs Oy. Lähipiiriin kuu-
luvat myös hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä heidän perheenjäsenensä ja 
heidän määräysvallassaan olevat yritykset. Lisäksi lähipiiriä ovat yhtiön osakkeenomistajat Antti 
Kangas, Pasi Soininen sekä Cor Group Oy, joilla katsotaan olevan huomattava vaikutusvalta yhti-
össä. 

Konsernin emoyhtiö on Nightingale Health Oyj. Liiketoimet konsernin ja sen lähipiiriin kuuluvien 
tytäryritysten kesken on eliminoitu konserniyhdistelyssä, eivätkä ne sisälly annettuihin lukuihin. 

Nightingale on hankkinut liiketoiminnassaan tarvittavia palveluita sekä vastaavasti myynyt palve-
luita seuraaville lähipiiriyhtiöille: Labquality Oy, PetMeta Labs Oy ja Villagecape Ventures Oy. Os-
toja on puolivuotiskauden aikana ollut yhteensä 102 (52) tuhatta euroa ja myyntejä 21 (18) tuhatta 
euroa. Liiketoimet yhtiöiden kanssa on tehty markkinaehtoisesti. 
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Taseen ulkopuoliset sitoumukset 

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 30.6.2021 

Vakuudet    

Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys 2 957 4 423 3 757 

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 6 400 6 400 6 400 

    

Taseen ulkopuoliset sitoumukset*    

Seuraavalla tilikaudella maksettavat    

Leasingvastuut 1 675 1 293 1 978 

Toimitilojen vuokravastuut 1 022 1 028 1 016 

Laitehankintasitoumukset 510 309 0 

Yhteensä 3 207 2 630 2 994 

Myöhemmin maksettavat    

Leasingvastuut 1 262 1 199 1 829 

Toimitilojen vuokravastuut 2 839 3 795 3 283 

Yhteensä 4 101 4 994 5 112 

    

* Leasingvastuut ja toimitilojen vuokravastuut on esitetty sisältäen arvonlisäverot.  

Jos yhtiön toiminta muuttuisi osittain tai kokonaan arvonlisäverottomaksi, yhtiö on sitoutunut 
korvaamaan vuokranantajalle mahdollisen verottajalle palautettavan arvonlisäveron määrän Hel-
singin toimitilojen perusparannusten osalta.  

 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Tunnusluku Laskentakaava 

Käyttökate (EBITDA) 
Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvon-
alentumisia. 

Liikevoitto (-tappio) 
Voitto (tappio) ennen tuloveroja, rahoitustuot-
toja ja rahoituskuluja. 

Omavaraisuusaste % 
Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppu-
summa – saadut ennakot) 

Nettovelkaantumisaste % Nettovelka / Oma pääoma yhteensä 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton  
Kauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osak-
keiden lukumäärän painotettu keskiarvo kau-
den aikana 

Osakekohtainen tulos, laimennettu 

Kauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osak-
keiden lukumäärän painotettu keskiarvo kau-
den aikana + laimentavat potentiaaliset osak-
keet 

 


