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Panostukset kannattavaan kasvuun jatkuvat
Viafin Service Oyj

Yhtiötiedote 8.8.2022 kello 8.00

Tarkasteluajanjakson (1.1.2022–30.6.2022) luvut ovat tilintarkastamattomia (IFRS).

Huhti–kesäkuu 2022 lyhyesti
• Liikevaihto oli 24,2 (14,5) miljoonaa euroa, nousten 66,7 prosenttia

• Käyttökate (EBITDA) oli 1,3 (1,3) miljoonaa euroa, nousten 1,5 prosenttia.

• Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) laski 1,1 (1,1) miljoonaan euroon ollen 4,4 (7,5) prosenttia liikevaihdosta.

• Huhtikuussa Haminan LNG julkisti yhteistyösopimuksen Viafinin kanssa Haminan LNG-terminaalin viimeistelytöistä.

• Viafin Service tiedotti 9.5.2022 sopimuksesta Orionin Espoon tehtaiden pajatoiminnoista.

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti
• Liikevaihto oli 38,8 (26,2) miljoonaa euroa, nousten 48,1 prosenttia.

• Käyttökate (EBITDA) oli 1,7 (1,7) miljoonaa euroa, laskien 0,2 prosenttia.

• Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) laski 1,2 (1,2) miljoonaan euroon ollen 3,0 (4,8) prosenttia liikevaihdosta.

• Kauden tulos oli 0,9 (1,0) miljoonaa euroa.

• Operatiivinen rahavirta oli 1,0 (1,8) miljoonaa euroa.

• Rahavarat olivat 13,6 (14,3) miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 3,83 (4,05) euroa per osake ilman omia osakkeita.

• Maltilliseen kannattavuustasoon vaikuttavat etenkin uusien yksiköiden perustamiskustannukset sekä ensimmäisellä  
 vuosineljänneksellä toimintaan vaikuttanut koronapandemia.

• Henkilöstö oli katsauskaudella keskimäärin 425 (keskimäärin 405 tilikaudella 2021).

• Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksettiin osinkoa 0,40 euroa osakkeelta.

Viafin Servicen näkymät vuodelle 2022
• Edellisen tilikauden tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkistimme taloudellisen ohjeistuksen tilikaudelle 2022: Yhtiö   

 arvioi liikevaihdon kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (61,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) sekä koko tilikauden  
 liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (4,3 miljoonaa euroa vuonna 2021).
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Avainluvut (IFRS)
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4—6/2022 4—6/2021 1—6/2022 1—6/2021 1—12/2021¹⁾ 

1000 EUR 3kk 3kk 6kk 6kk 12kk

Liikevaihto 24 198 14 517 38 842 26 230 61 211

Käyttökate (EBITDA) 1 344 1 324 1 728 1 731 5 244

% liikevaihdosta 5,6 % 9,1 % 4,4 % 6,6 % 8,6 %

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 065 1 089 1 183 1 247 4 286

% liikevaihdosta 4,4 % 7,5 % 3,0 % 4,8 % 7,0 %

Liiketulos (EBIT) 1 183 1 247 4 286

% liikevaihdosta 3,0 % 4,8 % 7,0 %

Katsauskauden tulos 946 980 3 397

% liikevaihdosta 2,4 % 3,7 % 5,5 %

Osakekohtainen tulos, eur (laimentamaton) 0,25 0,22 0,80

Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 013 1 794 6 616

Rahavarat 13 597 14 288 17 292

Korollinen bruttovelka - - -

Omavaraisuusaste % 48,7 % 59,3 % 55,4 %

Osakkeiden lkm keskimäärin ilman omia osakkeita 3 523 503 3 557 665 3 532 757

Osakkeiden lkm kauden lopussa ilman omia osakkeita 3 547 426 3 530 364 3 483 515

Osakekurssi kauden lopussa 13,85 € 16,50 € 14,65 €

¹⁾ Tilintarkastettu



Toimitusjohtaja Mika Riekkola: Panostukset kannattavaan   
kasvuun jatkuvat
”Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko eteni toimialalle tyypil-
lisesti liiketoiminnan vilkastuttua toisella vuosineljänneksellä 
kokonaisuudessaan kunnossapitoseisakkien käynnistyttyä. 
Materiaalihintojen nousu sekä toimitusaikojen pidentyminen 
aiheuttivat joidenkin kunnossapitotöiden ja projektien aikatau-
lumuutoksia, mutta näillä ei ollut merkittävää vaikutusta tar-
kastelujakson liikevaihtoon tai tulokseen. Koronapandemian 
vaikutukset pienentyivät merkittävästi vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä koetun tautihuipun jälkeen, eikä pandemialla 
ole enää ollut merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaamme. 

Toisen kvartaalin liikevaihtomme nousi merkittävästi ollen 24,2 
miljoonaa euroa, nousten 66,7 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 1,1 
miljoonaa euroa, eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta.

Tilikauden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtomme 
nousi myös merkittävästi verrattuna viime vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon ollen 38,8 miljoonaa euroa, nousten 48,1 prosent-
tia. Katsauskauden liikevaihto on yhtiön suurin vuosipuoliskol-
la saavutettu liikevaihto. 

Liikevaihdosta 28,8 (26,2)  miljoonaa euroa, eli 74 (83) prosent-
tia, muodostui kunnossapitopalveluista ja 10,1 (4,4) miljoonaa 
euroa, eli 26 (17) prosenttia projektiliiketoiminnasta. 

Yhtiön liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla 1,2 miljoonaa euroa eli 3,0 prosent-
tia liikevaihdosta. Tarkastelujakson maltilliseen kannattavuus-
tasoon vaikuttavat etenkin uusien yksiköiden perustamiskus-
tannukset sekä ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintaan 
vaikuttanut koronapandemia. Odotamme suhteellisen kannat-
tavuuden parantuvan merkittävästi toisella vuosipuoliskolla 
viime tilikauden tapaan. Toistamme aiemmin julkistamamme 
ohjeistuksen, jossa arvioimme liikevaihtomme kasvavan edel-
liseen tilikauteen verrattuna (61,2 miljoonaa euroa vuonna 
2021) ja koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja 
(EBITA) olevan tilikautta 2021 korkeammalla tasolla (4,3 mil-
joonaa euroa vuonna 2021).

Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen rahavirta oli 1,0 miljoonaa 
euroa. Yhtiön rahavarat olivat 30.6.2022 13,6 miljoonaa euroa, 
mikä edelleen tarjoaa hyvän perustan jatkaa strategiamme 
mukaista kasvua. Rahavarojen lasku johtui pääosin Viafin GAS 
Oy:n 15 %:n lunastuksesta VGT Management Oy:ltä (1,0 mil-
joonaa euroa) ja odotammekin liiketoiminnan sitovan merkit-
tävästi vähemmän rahavaroja toisella vuosipuoliskolla.

Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme strategiam-
me mukaisesti toimintamme laajentamista orgaanisesti. Pa-
nostimme merkittävästi uusien kunnossapitoyksiköiden ylös-
ajoon Kokkolan, Jyväskylän, Äänekosken ja Pohjois-Suomen 
toimipisteissä. Uudet toimipisteemme on otettu positiivisesti 
vastaan asiakaskunnassa ja olemme edenneet rekrytoinneissa 
suunnitelmiemme mukaisesti. Arvioimme näiden toimipistei-
den käynnistysvaiheen jatkuvan vuoden toisen puoliskon ajan. 
Näiden uusien toimipisteiden avulla pystymme vastaamaan 
asiakkaidemme kunnossapitotarpeisiin entistä paremmin pai-

kallisesti ja kustannustehokkaasti. 

Huhtikuussa Haminan LNG julkisti yhteistyösopimuksen Viafi-
nin kanssa Haminan LNG-terminaalin viimeistelytöistä. Hank-
keen myötä tarjoamme asiakkaallemme spesifiä putkisto- ja 
kaasualan erikoisosaamista huoltovarmuuuskriittisessä koh-
teessa. 

Toukokuussa julkistimme sopimuksen Orion Oyj:n Espoon teh-
taan pajatoimintojen siirtymisestä Viafinin vastuulle. Tämä so-
pimus tukee hyvin laajentumistamme Etelä-Suomen alueella 
sekä avaa mahdollisuuksia palvella entistä joustavammin myös 
muita alueen asiakkaita. Tämä sopimus sekä uusien toimipis-
teiden avaaminen ja kasvattaminen ovat esimerkkejä toimin-
tamme orgaanisesta laajentamisesta niin kunnossapidon uu-
sille osa-alueilla kuin maantieteellisille lokaatioille. 

Kunnossapito- ja projektipalveluiden markkinassa epävarmuus 
on lisääntynyt huomattavasti sekä geopoliittisen tilanteen että 
talouskehitykseen liittyvän epävarmuuden vuoksi. Merkittä-
västi aiempaa korkeampi inflaatiotaso, Venäjän kaasutoimi-
tusten päättyminen ja häiriöt materiaalien saatavuudessa ovat 
kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakasyritystemme toimin-
taan ja tämä saattaa heijastua myös kunnossapito- ja projek-
tipalveluidemme kysyntään. Ensimmäisiä julkaistuja tietoja 
investointihankkeiden siirtämisestä tai jäädyttämisestä on saa-
tu, mutta omaan toimintaamme näillä ei toistaiseksi ole ollut 
vaikutusta. Lisäksi pandemian mahdollinen uudelleen kiihty-
minen voi jatkossakin vaikuttaa toimintaamme esimerkiksi ko-
honneiden sairaspoissaolojen tai sulkutoimien kautta. 

Epävarmuuksista huolimatta näemme kuitenkin, että meillä 
on huolto- ja kunnossapitomarkkinassa edelleen merkittäviä 
kasvumahdollisuuksia ja tulemme jatkossakin vahvistamaan 
kykyämme tarjota asiakkaillemme kunnossapitopalveluita pai-
kallisesti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. 

Jatkamme myös strategiamme mukaisten yritysostokohteiden 
systemaattista arviointia selektiivisesti omistaja-arvoa painot-
taen. 

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko oli varsin tapahtu-
marikas ja pystyimme kasvattamaan liiketoimintaamme stra-
tegiamme mukaisesti. Panostamme jatkossakin kannattavaan 
kasvuun ja pyrimme olemaan markkinoiden tehokkain ja asia-
kaslähtöisin toimija.  

Yhtiön ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksen yh-
teydessä tiedottama strategiapäivitys on käynnissä ja tulemme 
julkistamaan yhtiön päivitetyn strategian ja strategiset tavoit-
teet tilikauden 2022 toisen vuosipuoliskon aikana.”
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Taloudellinen kehitys
Tammi–kesäkuussa 2022 liikevaihto nousi 48,1 prosenttia 
vertailukauteen nähden, ollen 38,8 (26,2) miljoonaa euroa. 
Liikevaihdon nousu johtui pääosin katsauskauden kunnossapi-
to- sekä projektiliiketoiminnan vahvasta orgaanisesta kasvus-
ta. Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) laski 1,2 (1,2) 
miljoonaan euroon ollen 3,0 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. 
EBITA:n laskuun vaikuttaa uusien yksiköiden perustamiskus-
tannukset sekä ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintaan 
vaikuttanut koronapandemia. Katsauskauden tulokseen, 0,9 
(1,0) miljoonaa euroa, ei kohdistunut kertaluonteisia kuluja. 
Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 0,25 (0,22).

Viafin Service Oyj:n omavaraisuusaste katsauskauden lopus-
sa oli 48,7 (59,0) prosenttia vähemmistöosuuden sisältävän 
oman pääoman ollessa 20,1 (20,5) miljoonaa euroa. Yhtiön ta-
seen loppusumma katsauskauden lopussa oli 44,0 (36,3) mil-
joonaa euroa, rahojen ja pankkisaamisten ollessa 13,6 (14,3) 
miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen rahavirta 
ennen rahoituseriä ja veroja oli päättyneellä katsauskaudella 
1,0 (1,8) miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet
Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaih-
to vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa sekä 
orgaanisen kasvun, että yritysostojen kautta. Yhtiön tavoittee-
na on keskipitkällä aikavälillä ylläpitää keskimäärin noin 5–7 
prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla 
(EBITA). Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 
30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon 
poistoilla.

Taloudellinen ohjeistus    
tilikaudelle 2022
Edellisen tilikauden tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkistim-
me taloudellisen ohjeistuksen tilikaudelle 2022: Liikevaihdon 
arvioidaan kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (61,2 M€ 
vuonna 2021) sekä koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon 
poistoja (EBITA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (4,3 
M€ vuonna 2021).

Yritysostot
Katsauskauden aikana ei tehty yritysostoja.

Henkilöstö ja hallinto
Viafin Servicen henkilöstön määrä kasvoi katsauskauden aika-
na 20 henkilöllä, ollen keskimäärin 425 henkilöä. Henkilöstön 
määrän kasvu johtui pääosin kunnossapitoliiketoiminnan or-
gaanisesta kasvusta. Kaikki henkilöt työskentelivät Suomessa.

Yhtiö tiedotti 14.3.2022, että Panu Rastas (B.Eng.) on nimetty 
Viafin Process Piping Oy:n liiketoimintajohtajaksi ja johtoryh-
män jäseneksi 14.3.2022 alkaen. Johtoryhmän jäsen Pontus 
Juntunen ilmoitti 28.3.2022 siirtyvänsä toisen työnantajan pal-

velukseen ja jättävänsä tehtävänsä 28.6.2022.

Nykyiseen johtoryhmään kuuluvat 28.6.2022 alkaen Viafin 
Servicen toimitusjohtaja Mika Riekkola, talousjohtaja Patrik 
Hämälä, Viafin GAS Oy:n toimitusjohtaja Marko Haapasalmi, 
Viafin Industrial Service Oy:n toimitusjohtaja Tanja Viljakainen 
sekä Viafin Process Piping Oy:n toimitusjohtaja Panu Rastas. 

Yhtiökokous
Viafin Service Oyj:n (”Viafin Service”) varsinainen yhtiökokous 
pidettiin Espoossa tiistaina 26.4.2022. Yhtiökokous vahvisti 
Viafin Servicen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjoh-
tajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 
31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,40 
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, 
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2022 merkit-
ty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osinko maksetaan 5.5.2022.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaises-
ti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä jäsentä, 
ja että yhtiön hallituksessa jatkavat Heikki Pesu, Marko Sipola, 
Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen. Kaikki valitut henkilöt ovat 
antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.500 eu-
roa kuukaudessa ja kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle 
1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 
ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osal-
listumisesta kokouksiin. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT 
Timo Helle (Advico Grant Thornton Oy:stä) ja yhtiön varatilin-
tarkastajaksi KHT Riku Vuorinen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön 
omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamisesta koskevista 
valtuutuksista, osakeanteja koskevasta valtuutuksesta sekä 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviä lahjoituksista koskevasta 
valtuutuksesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa 
erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti; Han-
kittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 
360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikis-
ta osakkeista. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kui-
tenkaan voida tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöllä 
hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlas-
kettu määrä olisi yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä mark-
kinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kaup-
paa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatus-
ti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön 
osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että 
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin jul-
kisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enim-
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mäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä 
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 
Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pää-
omarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten 
yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustin-
järjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyt-
tämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalk-
kioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin. 
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista hankkimisen 
ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinai-
seen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 
saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osa-
keannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti; Valtuu-
tuksen perusteella voidaan antaa enintään 360.000 uutta tai 
yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osak-
keenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus 
valtuutettiin päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuu-
tusta voidaan käyttää muun muassa kannustinjärjestelmien to-
teuttamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseksi, yhtiön avain-
henkilöstön sitouttamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten 
osakepalkkioiden maksamiseen sekä muihin tarkoituksiin. Val-
tuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen yhtiöko-
koukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 saakka. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteen-
sä enintään 2 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyl-
lisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään 
lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitus-
ten ehdoista. Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavaan varsi-
naiseen yhtiökokoukseen saakka.

Viafin Servicen hallitus järjestäytyi 26.4.2022 ja valitsi keskuu-
destaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Pesun ja 
yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi Marko Sipolan.
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Osakkeet ja osakkeenomistajat
Viafin Service Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lo-
pussa sekä katsauskaudella keskimäärin oli 3 628 795 (3 628 
795). Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita oli katsaus-
kaudella keskimäärin 3 523 503 ja katsauskauden lopussa 3 547 
426. Omia osakkeita hankittiin katsauskaudella 1.1.–30.6.2022 
8 759 kappaletta, keskihinnalla 14,39 euroa kappaleelta. Yhtiö 
luovutti 4.4.2022 VGT Management Oy:lle 72 670 kappaletta 
omia osakkeita kauppahinnan maksun osana lunastaessaan 
15 prosentin osuuden Viafin GAS Oy:n osakekannasta. Yhtiöl-
lä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä 81 369 kappaletta 
30.6.2022. Omat osakkeet edustivat noin 2,2 prosenttia yhti-
ön koko osakemäärästä ja äänistä. Osakkeen päätöskurssi oli 
30.6.2022 13,85 euroa, katsauskauden alin kaupankäyntikurssi 
11,90 euroa ja ylin 14,90 euroa. Osakevaihto oli katsauskauden 
aikana 188 215 kappaletta.

Ohessa on esitetty taulukko 10 suurimmasta osakkeenomis-
tajasta 31.12.2022 sekä omistusmäärien muutoksista vertai-
luajanjakson aikana. Osakkeenomistajien lukumäärä katsaus-
kauden päättyessä oli 1 407 (1 469).

Merkittävät lähiajan riskit ja   
epävarmuustekijät
Viafin Servicen kasvun ja kannattavuuden kannalta merkittä-
vässä roolissa ovat mahdollisten uusien yrityskauppojen onnis-
tuminen, integraatio sekä työntekijöiden sitouttaminen.

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan yhtiön kannalta suotui-
sana, mutta erilaiset häiriöt markkinoissa eivät ole poissuljet-
tuja. Yhtiö uskoo, että se kykenee mukautumaan muuttuviin 
olosuhteisiin joustavalla liiketoimintamallillaan.

Venäjän hyökkäyssota ja Venäjän kaasutoimitusten päättymi-
nen sekä merkittävästi korkeampi inflaatio voivat vaikuttaa 
yhtiön toimintaympäristöön. Myös erilaisten pandemioiden 
leviäminen voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön esimer-

kiksi käynnissä olevien hankkeiden viivästymisen sekä muu-
tosten muodossa tai pahimmillaan lamauttamalla koko yh-
teiskunnan hetkellisesti. Yhtiö pyrkii aktiivisesti vähentämään 
mahdollisten pandemioiden aiheuttamaa riskiä sekä omassa 
henkilöstössä että toimittajakentässä päivittämällä henkilös-
tön työskentelytapoja ja ohjeistuksia jatkuvasti. Lisäksi yhtiö 
uskoo, että se kykenee mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin 
joustavalla ja usealle paikkakunnalle hajautetulla liiketoimin-
tamallillaan.

Olennaiset tapahtumat    
katsauskauden jälkeen
Yhtiöllä ei ollut olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Taloudellinen tiedottaminen
Yhtiö julkaisee taloudelliset katsaukset tilikaudella 2022  
seuraavasti:

• Ma 7.11.2022: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022 
• Ma 6.2.2023: Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022 

 
Osavuosikatsauksen materiaalit
Osavuosikatsaus sekä esitysmateriaali löytyvät yhtiön verkko-
sivuilta kohdasta Raportit ja esitykset.

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaat-
teet
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne 
on laadittu IFRS-standardien (International Financial Reporting 
Standards) mukaisesti. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista 
luvuista.

Osakkeenomistajat 30.06.2022 Osakemäärä %-osuus               
osakkeista

Muutos vrt. 
31.12.2021, kpl

1. Skillhouse Oy 404 549 11,15% 0

2. Luhtala Kari Pekka 281 905 7,77% 0

3. MSK Group Oy 257 273 7,09% 0

4. Baj Oy 223 808 6,17% 0

5. Takoa Invest 126 755 3,49% 0

6. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 125 000 3,44% 0

7. Kilpeläinen Toni Olavi 123 307 3,40% -6 693

8. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 120 000 3,31% 0

9. VGT Management Oy 116 231 3,20% 72 670

10. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 120 000 3,15% 0

10 suurinta yhteensä 1 898 828 52,33% 65 977

Kaikki osakkeet yhteensä 3 628 795 100,00%

Lähde: Euroclear
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Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)
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1—6/2022 1—6/2021 1—12/2021¹⁾

1000 EUR 6kk 6kk 12kk

Liikevaihto 38 842 26 230 61 211

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 119 336

Liiketoiminnan muut tuotot 211 14 32

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -9 342 -4 119 -11 481

Varastojen muutos 592 -424 -503

Ulkopuoliset palvelut -9 506 -3 846 -10 475

 Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -11 339 -9 930 -20 747

Henkilösivukulut

Eläkekulut -2 080 -1 762 -3 549

Muut henkilösivukulut -379 -537 -1 055

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -265 -256 -649

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -545 -483 -958

Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 0 0 0

Liiketoiminnan muut kulut -5 008 -3 759 -7 874

Liiketulos 1 183 1 247 4 286

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 33 0 4

Korkokulut ja muut rahoituskulut -33 -29 -67

Tulos rahoituserien jälkeen 1 183 1 219 4 224

Tuloverot -237 -238 -827

Katsauskauden tulos 946 980 3 397

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 904 780 2 782

Määräysvallattomille omistajille 41 200 615

¹⁾ Tilintarkastettu



Konsernitase (IFRS)
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1000 EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021¹⁾

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 8 145 8 095 8 145

Muut pitkävaikutteiset menot 74 91 97

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 802 1 308 1 403

Käyttöoikeusomaisuuserät 543 842 685

Laskennalliset verosaamiset 155 44 136

Muut pitkäaikaiset varat 75 42 42

Pitkäaikaiset varat yhteensä 10 794 10 421 10 507

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 2 090 1 055 1 383

Myyntisaamiset ja muut saamiset 17 470 10 522 12 419

Rahavarat 13 597 14 288 17 292

Lyhytaikaiset varat yhteensä 33 157 25 864 31 094

Varat yhteensä 43 951 36 285 41 601

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 83 83 83

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 591 17 591 17 591

Kertyneet voittovarat 1 547 1 494 2 855

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 19 220 19 167 20 528

Määräysvallattomien omistajien osuus 852 1 283 1 707

Oma pääoma yhteensä 20 072 20 450 22 235

Velat

Pitkäaikaiset velat

Vuokrasopimusvelat 310 570 434

Laskennalliset verovelat 7 9 7

Pitkäaikaiset velat yhteensä 317 579 441

Lyhytaikaiset velat

Vuokrasopimusvelat 262 303 282

Ostovelat ja muut velat 20 308 13 223 16 551

Verovelat 237 105 658

Saadut ennakot 2 755 1 625 1 435

Lyhytaikaiset velat yhteensä 23 562 15 256 18 925

Velat yhteensä 23 879 15 835 19 366

Oma pääoma ja velat yhteensä 43 951 36 285 41 601

¹⁾ Tilintarkastettu



Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
1—6/2022 1—6/2021 1—12/2021¹⁾

1000 EUR 6kk 6kk 12kk

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto (tappio) 946 980 3 397

Osakeperusteiset henkilöstökulut 95 79 157

Poistot 545 484 957

Rahoitustuotot ja kulut 0 29 62

Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 0 0 0

Tuloverot 237 307 827

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 823 1 878 5 401

Käyttöpääoman muutos:

Vaihto-omaisuuden muutos -707 486 158

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -5 136 -1 742 -3 558

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 5 013 1 172 4 616

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 994 1 794 6 616

Maksetut korot -14 -81 -67

Saadut korot 33 0 4

Maksetut välittömät verot -543 -527 -949

Liiketoiminnan rahavirta 470 1 187 5 605

Investointien rahavirta

Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -1 159 -1 313

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -8 -23 -54

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -772 -152 -536

Investoinnit muihin sijoituksiin -33 0 0

Vähemmistön sijoitus tytäryhtiöön -1 087 0 16

Investointien rahavirta -1 900 -1 333 -1 887

Rahoituksen rahavirta

Vuokravelkojen lyhennykset -144 -187 -319

Omien osakkeiden hankinta -126 -918 -1 641

Yhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot -1 419 -1 239 -1 244

Tytäryritysten määräysvallattomille omistajille maksetut osingot -576 0 0

Rahoituksen rahavirta -2 265 -2 344 -3 203

Rahavarojen muutos -3 695 -2 490 514

Rahavarat tilikauden alussa 17 292 16 778 16 778

Rahavarat tilikauden lopussa 13 597 14 288 17 292

Rahavarojen erotus -3 695 -2 490 514

¹⁾ Tilintarkastettu
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Konsernin oman pääoman muutokset

1000 EUR
Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto
Edellisten tilikausien 

voitto
Emoyhtiön 

omistajat
Määräysvallattomat omistajat Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2022  83  17 591 2 855 20 528 1 707 22 235

Katsauskauden tulos 904 904 41 946

Katsauskauden laaja tulos 904 904 41 946

Osingonjako -1 419 -1 419 -576 -1 995

Omien osakkeiden hankinta -126 -126 -126

Osakeperusteiset maksut 95 95 95

Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa -764 -764 -320 -1 084

Oma pääoma 30.6.2022  83  17 591 1 546 19 219 852 20 072

Oma pääoma 1.1.2021  83  17 591 2 802 20 475 1 029 21 504

Tilikauden tulos 2 782 2 782 615 3 397

Tilikauden laaja tulos 2 782 2 782 615 3 397

Osingonjako -1 244 -1 244 -1 244

Omien osakkeiden hankinta -1 641 -1 641 -1 641

Osakeperusteiset maksut 157 157 157

Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa 63 63

Oma pääoma 31.12.2021¹⁾  83  17 591 2 855 20 528 1 707 22 235

Oma pääoma 1.1.2021  83  17 591 2 802 20 475 1 029 21 504

Katsauskauden tulos 780 780 200 980

Katsauskauden laaja tulos 780 780 200 980

Osingonjako -1 239 -1 239 -1 239

Omien osakkeiden hankinta -918 -918 -918

Osakeperusteiset maksut 78 78 78

Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa 50 50

Oma pääoma 30.6.2021  83  17 591 1 503 19 177 1 279 20 455

¹⁾ Tilintarkastettu
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Vaihtoehtoisten lukujen täsmäyttäminen

Laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot — materiaalit ja palvelut — henkilöstökulut — 
liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja 
(EBITA) = Liikevoitto + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta

Liiketulos (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot — materiaalit ja palvelut — henkilöstökulut — 
liiketoiminnan muut kulut — poistot ja arvonalentumiset

Osakekohtainen tulos (EPS) =
Katsauskauden tulos ilman vähemmistöosuutta

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

Korollinen bruttovelka = Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma + korollinen lyhytaikainen vieras pääoma

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma + vähemmistöosuus

Taseen loppusumma — saadut ennakot

KÄYTTÖKATE (EBITDA) 1—6/2022 1—6/2021 1—12/2021¹⁾

1000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk

Liiketulos (EBIT) 1 183 1 247 4 286

Poistot ja arvonalentumiset 545 483 958

Käyttökate (EBITDA) 1 728 1 731 5 244

LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (EBITA) 1—6/2022 1—6/2021 1—12/2021¹⁾

1000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk

Liiketulos (EBIT) 1 183 1 247 4 286

Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 0 0 0

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 183 1 247 4 286

KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA 1—6/2022 1—6/2021 1—12/2021¹⁾

1000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk

Katsauskauden tulos 946 980 3 397

Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 0 0 0

Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 946 980 3 397

¹⁾ Tilintarkastettu
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Lisätietoja

Toimitusjohtaja

Mika Riekkola

Puhelin: +358 40 739 6607

Sähköposti: mika.riekkola@viafin.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puhelin: +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asen-
tamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkko-
jen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa 
Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yri-
tyksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäkuusi alueellista palveluyksikköä kahdellakymmenelläyhdellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. 
Yhtiöllä on palveluksessaan noin 425 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq 
First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi
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