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   Destian tilinpäätöstiedote vuodelta 2016 
 
DESTIAN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT 
 

• Liikevaihto oli 493,2 miljoonaa euroa (462,8), nousua 6,6 prosenttia. 
• Liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (12,9). 
• Tilauskanta vuoden lopussa oli 708,0 miljoonaa euroa (717,4). 
• Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,1 prosenttia (9,4) ja omavaraisuusaste 33,5 prosenttia (31,2). 
• Työturvallisuus parani jälleen: tapaturmataajuudessa uusi vuositason ennätys on 5,9 (7,6).  
• Yhtiö lunasti joukkovelkakirjalainan ennenaikaisesti lainaehtojen mukaisesti koko pääoman osalta ja  

Destian joukkovelkakirjalaina poistui pörssilistalta 21.12.2016.  
• Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta.  

 

Konserni     
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 
          
Liikevaihto 141,1 130,9 493,2 462,8 
Liiketulos 3,9 5,0 14,1 12,9 
% liikevaihdosta 2,7 3,8 2,9 2,8 
Katsauskauden tulos -1,0 3,1 5,7 6,7 
% liikevaihdosta -0,7 2,4 1,2 1,5 
Sijoitetun pääoman tuotto, %     11,1 9,4 
Tulos/osake EUR      50,13 56,14 
Omavaraisuusaste, %     33,5 31,2 
Nettovelkaantumisaste, %     35,3 32,6 
Henkilöstö keskimäärin     1 492 1 505 
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)     5,9 7,6 
Tilauskanta katsauskauden lopussa     708,0 717,4 
          
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden         

 
Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2016. 

 
 

Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi tilikautta: 
”Destian vuosi 2016 sujui edellisvuotta paremmin. Rakentaminen toimialana piristi koko Suomen taloutta. Infra-alan 
markkinassa oli edellisvuoden lopulla nähtävissä hienoisia elpymisen merkkejä pitkän taloudellisen taantuman jälkeen, 
ja positiivinen suuntaus vahvistui päättyneen vuoden aikana. Tämä vaikutti positiivisesti Destian liikevaihdon kehityk-
seen. Markkinan elpyminen edesauttoi myös tilauskantamme varmistamista ja onnistuimmekin pitämään sen edelleen 
hyvällä tasolla. Kokonaiskysynnän elpymisestä huolimatta kilpailutilanne jatkui haastavana tiukan tarjouskilpailun 
vuoksi.  
 
Vahvat panostuksemme henkilöstön osaamisen ja asiakastyön sekä työturvallisuuden kehittämiseksi ovat tuottaneet 
tulosta. Panostuksemme asiakastyöhön näkyvät ennen kaikkea asiakkaiden tyytyväisyyden parantumisena. Olemme 
määrätietoisesti kehittäneet työturvallisuutta, ja saavutimme päättyneenä vuotena erinomaisen tason: 5,9 työtapa-
turmaa miljoonaa työtuntia kohden. Jatkoimme myös voimakkaasti toimintamme digitalisoimista sekä mallipohjaisen 
tuotannon ja työkoneautomaation kehittämistä. 

Destian vuoteen 2022 ulottuva strategia on jaettu kolmeen kolmivuotiseen liiketoimintakauteen. Vuosi 2016 päätti 
ensimmäisen kolmivuotisen liiketoimintasuunnitelmakauden. Päättyneen kauden kasvukärjistä ratarakentaminen ja  
-kunnossapito sekä kalliorakentaminen  vahvistivat markkina-asemaansa suunnitelman mukaan. Erityisen tyytyväisiä 
olemme menestymisestämme ratakunnossapidossa.  Tavoite on aseman vakiinnuttaminen näissä kasvukärjissä. Ener-
giainfrassa jatkamme työtämme  markkina-aseman vahvistamiseksi.”  
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Toimintaympäristö 

Suomen talous kehittyi positiivisesti vuonna 2016 rakennusalan toimiessa kasvun veturina. Myös infra-markkina kehit-
tyi myönteisesti talonrakentamisen vahvan kasvun vetämänä, mutta myös Suomen hallituksen korjausvelan vähentä-
miseen ja liikenneverkoston kehittämiseen osoitettujen lisäpanostustenkin ansiosta. Ennusteet ennakoivat kasvua 
ainakin vuodelle 2017 ja väyläpuolella elvytysohjelmien toteutuessa myös seuraavalle vuodelle 2018.   
 
Rakennusteollisuus ry, RT, ennakoi lokakuussa julkaistun arvion mukaan rakentamisen kasvuvauhdin laantuvan tänä 
vuonna maltilliseen 1,5 prosenttiin. Infrarakentamisen työkantaa on ylläpitänyt aluerakennuskohteet sekä talonraken-
tamisen pohjatöiden lisääntyminen, mutta tahdin odotetaan hidastuvan tänä vuonna. Julkinen sektori on alan merkit-
tävin työllistäjä: erityisesti kunnat ovat investoineet viime vuosina kiihtyvään tahtiin. Kilpailun odotetaan jatkuvan 
kireänä ja markkinan polarisoituvan vahvasti kasvukeskusten hyväksi. Suomen hallituksen keväällä 2016 kehysriihessä 
ilmoittamat väylähankkeet toivat helpotusta alan näkymiin: 600 miljoonan euron panostus väylien korjausvelan tait-
tamiseksi tuo kuluvalle vuodelle 200 miljoonaa lisää rahaa perusväylänpitoon. RT:n mukaan väyläverkon rahoituksen 
painopiste on vahvasti olemassa olevan verkon kunnossapidossa uusinvestointien sijaan.  
 
Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, rakentamisen luottamusindikaattorien mukaan rakennusyritysten luottamusindi-
kaattori pysyi lähes ennallaan tammikuussa. Luottamuksen kuvataan olevan tällä hetkellä jonkin verran tavanomaista 
vahvempaa. Tilauskannan kuvataan olevan vähän normaalia matalampi, mutta henkilöstön odotetaan kasvavan.  
Suomalaisten rakennusyritysten luottamus oli joulukuussa lähellä EU-maiden keskitasoa. 
 
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2015 joulukuusta vuoden 
2016 joulukuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden 6,4 prosentista kalliorakenteiden 
-0,5 prosenttiin. Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian kallistuminen. 
Kustannusten nousua hillitsi ostettujen kuljetuspalveluiden ja työvoimakustannusten halpeneminen edellisen vuoden 
joulukuussa. 
 
 
IFRS-tilinpäätös 

Konsernitilinpäätös ja osavuosikatsaukset vertailutietoineen on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukai-
sesti (IFRS). Kesäkuussa 2015 Destia Group Oyj:n institutionaalisille sijoittajille suunnattu 65 miljoonan euron joukko-
velkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle.  Joulukuussa 2016 Destia Group Oyj lunasti joukkovelkakirja-
lainan ennenaikaisesti takaisin lainaehtojen mukaisesti koko pääoman osalta ja Nasdaq Helsinki Oy hyväksyi Destia 
Group Oyj:n hakemuksen poistaa Destian joukkovelkakirjalaina pörssilistalta.  
 
Destian liiketoiminta koostuu tie- ja rataverkoston sekä muiden infra-alan hankkeiden koko elinkaaren kattavista pal-
veluista aina suunnittelusta, toteutuksen kautta kunnossapitoon. Destian liiketoimintarakenne perustuu yhtenäisiin 
liiketoimintaprosesseihin. Liiketoiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi raportoitava toimintasegmentti on 
koko konserni.  
 
 
Tilauskanta ja uudet merkittävimmät tilaukset 

Vahva panostus henkilöstön osaamiseen ja asiakastyöhön näkyy Destian tilauskannan kehityksessä. Joulukuun lopun 
tilauskanta oli hyvällä tasolla ollen 708,0 (717,4) miljoonaa euroa.  Tilauskanta jakautuu usealle vuodelle.   
 
Viimeisen vuosineljänneksen aikana solmitut merkittävimmät vähintään 1 miljoonan euron arvoiset uudet sopi-
mukset:  
 

• Kunnossapitoalue 9:n radan ja turvalaitteiden kunnossapito vuosina 2017–2020 
• Utön yhteyslaiturin rakennusurakka, valmistuu elokuussa 2017 
• Maanrakennusurakka Sotkamossa, valmistuu elokuussa 2017 
• Tienvalaistuksen palvelusopimukset Pirkanmaalla vuosina 2017–2022 
• Nostavantien kevyenliikenteen väylän rakentaminen Hollolassa, valmistuu lokakuussa 2017 
• Kiviainesten toimitussopimus vuosina 2016–2031 
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Maanteiden hoidon ja ylläpidon urakoiden 1. ja 2. kierroksen urakat ratkaistiin joulukuussa 2016. Destia voitti kaksi 
urakkaa, Kiuruveden ja Merikarvian.  Urakat ovat viisivuotisia. 
 
Vuoden 2016 aikana solmitut merkittävimmät vähintään 3 miljoonan euron arvoiset uudet sopimukset:  
 

• Kunnossapitoalue 6:n radan ja turvalaitteiden kunnossapito vuosina 2016-2021 
• Valtatie 14 Laitaatsalmen syväväylän toteutus Savonlinnassa, valmistuu vuonna 2019 
• Maanteiden alueurakat vuosille 2016-2021: Ii, Kangasala, Karstula, Orivesi, Pietarsaari, Raahe-Ylivieska,  

Raasepori ja Ranua  
• Maanteiden alueurakat vuosille 2017-2022: Kiuruvesi ja Merikarvia 
• Kunnossapitoalue 9:n radan ja turvalaitteiden kunnossapito vuosina 2017-2020 
• Rauman Sataman konttilaiturin laajennusurakka, valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä 
• Länsimetron Espoonlahden aseman ja ratatunnelin louhintaurakka, valmistuu vuoden 2017 loppuun mennes-

sä 
• Kiviainesten toimitussopimus vuosina 2016-2031 
• Valtatie 8 parantaminen välillä Hangassuo-Niittymaa, valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä 
• Valtatie 12 Tampereen rantatunnelin isännöinti- ja hoitourakka projektinjohtajamenettelyllä 2016-2022 
• Utön yhteyslaiturin rakennusurakka, valmistuu elokuussa 2017 
• Radan rakentaminen tehdasalueelle Äänekoskella, valmistuu elokuussa 2017 
• Pohjoisbaanan toteutus Helsingissä välillä Ratapihantie – Käpylän asema, valmistuu syyskuussa 2017 
• Uudenmaan siltojen hoito- ja ylläpitotyöt vuosina 2016-2019 
• Etelä-Karjalan siltojen hoito- ja ylläpitotyöt vuosina 2016-2019 
• Helsingin kaupungin siltojen peruskorjausurakka vuonna 2016 

 
 
Liikevaihdon kehitys 

Konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 141,1 miljoonaa euroa (130,9) ja tilikaudella 493,2 miljoonaa 
euroa (462,8). 
 
Destia Group -konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat tilikaudella 4,5 miljoonaa euroa (8,1). Ne sisältävät pääasi-
assa käyttöomaisuuden myyntivoittoja sekä kiinteistöjen myynti- ja vuokratuottoja. Vertailukauden lukuun sisältyi 
näiden lisäksi vuonna 2015 tehty liiketoimintakauppa. 
 
 
Tuloksen kehitys 

Destian tilikauden liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (12,9) ja viimeisen vuosineljänneksen 3,9 miljoonaa euroa (5,0). 
Konsernin tilikauden tulos oli 5,7 miljoonaa euroa (6,7) ja viimeisen neljänneksen tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (3,1). 
Katsauskauden tulosta paransivat kunnossapidon osalta edellistä vuotta helpompi talvikausi sekä yksittäiset erittäin 
hyvin onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Tulosta heikensi kahden käynnissä olevan hankkeen kustannusylitys, 
joista toisen osuus oli poikkeuksellisen merkittävä.  
 
Tilikauden liikevoitto sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä liiketoiminta- ja kiinteistökaupasta yhteensä 1,6 
miljoonaa euroa (5,5).  
 
Destia Group -konsernin tuloverot olivat tilikaudella 0,1 miljoonaa euroa (1,9). 
 
 
Tase, rahavirta ja rahoitus 

Destian taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 257,1 miljoonaa euroa (266,3). Sijoitetun pääoman tuotto oli 
11,1 prosenttia (9,4), omavaraisuusaste 33,5 prosenttia (31,2) ja nettovelkaantumisaste 35,3 prosenttia (32,6).  
Onnistuneen käyttöpääoman hallinnan seurauksena liiketoiminnan rahavirta jatkui tasaisen hyvänä läpi koko tilikau-
den. Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen on käyttöpääoman vaade yleensä suurimmillaan toisella ja kolman-
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nella vuosineljänneksellä. Tilikauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta +19,0 miljoonaa euroa (+10,8), 
investointien rahavirrasta -14,0 miljoonaa euroa (-2,1) ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -31,9 miljoonaa euroa  
(-3,5). Katsauskauden rahoituksen rahavirta sisältää joulukuussa tehdyn rahoituksen uudelleen järjestelyn. Destia 
Group Oyj lunasti ennenaikaisesti 19.6.2014 liikkeeseen lasketun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan lainaehto-
jen mukaisesti koko pääoman osalta, ja joukkovelkakirjalainaan liittynyt 65 miljoonan euron koronvaihtosopimus pää-
tettiin. Järjestelyistä syntyi kertaluontoinen 3,2 miljoonan euron rahoituskustannus. Rahoitusjärjestelyn yhteydessä 
nostettiin yhteensä 40 miljoonaa euroa vaihtuvakorkoista, maturiteetiltaan kolmen vuoden bullet-tyyppistä lainaa, 
joka suojattiin täysimääräisesti koronvaihtosopimuksin. Lisäksi rahoituksen rahavirta sisältää Ahlström Capital Oy:lle 
maksetun konserniavustuksen 2,3 miljoonaa euroa sekä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaista hybridilai-
nan koronmaksua 1,2 miljoonaa euroa. Vertailukauden osalta luvut sisältävät varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen 
mukaisia hybridilainojen lyhennyksiä 2,0 miljoonaa euroa ja koron maksuja noin 1,5 miljoonaa euroa.  
 
Konsernin rahoitusasema säilyi kohtalaisena rahoitusjärjestelyiden jälkeen. Taseen mukaiset rahavarat tilikauden 
lopussa olivat 16,0 miljoonaa euroa (42,9). Destian 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma ja lyhytaikainen 10,3 
miljoonan euron rahoituslimiitti olivat käyttämättä. Katsauskaudella korollisen vieraan pääoman määrä väheni 23,8 
miljoonalla eurolla ja oli 43,0 miljoonaa euroa (66,8). Lainoista 0,8 (0,3) prosenttia oli lyhytaikaisia ja 99,2 (99,7) pro-
senttia pitkäaikaisia. Konsernin korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 27,0 miljoonaa euroa (23,9). 
 
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hybridilainaa on lyhennetty elokuussa Ahlström Capital Oy:lle 0,5 
miljoonaa euroa ja 15,0 miljoonan euron hybridilaina AC Infra Oy:ltä on konvertoitu sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Katsauskauden päättyessä konsernin omaan pääomaan sisältyy oman pääoman ehtoisia hybridilainoja 
Ahlström Capital -konsernilta 11,5 miljoona euroa (27,0), joiden korko on 10,0 %. 
 
 
Osakkeet, osakepääoma ja oma pääoma 

Destia Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja osakkeiden määrä on 80 000 kappaletta. Yhtiö on 
100 %:sti AC Infra Oy:n, joka kuuluu Ahlström Capital -konserniin, omistama.  
 
Destia Group -konsernin omaan pääomaan sisältyvät lisäksi sijoitetun vapaan pääoman rahasto, joka on katsauskau-
della tehdyn 15 miljoonan euron hybridilainan konvertoinnin jälkeen 53,0 miljoonaa euroa, sekä hybridilaina Ahlström 
Capitalilta 11,5 miljoonaa euroa. 
 
 
Investoinnit ja divestoinnit 

Destia Group -konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudella olivat yhteensä 17,9 miljoonaa euroa (9,2) eli 3,6 prosenttia 
(2,0) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja, merkittävimpänä radankunnostus- ja raken-
nustöiden suorituskykyä sekä toimintavarmuutta tukevan raiteen- ja vaiheentukemiskoneen hankinta. Lisäksi inves-
toinnit sisältävät 1.4.2016 toteutetun yrityskaupan, jossa Destia osti enemmistöosuuden 51 prosenttia ITS-Vahvistus 
Oy:stä yhtiön toimivalta johdolta. Liiketoimintakaupan myötä yhtiön nimi muuttui Destia Engineering Oy:ksi. Yhtiö on 
yhdistelty 1.4.2016 lähtien 100 prosenttisesti Destia-konserniin.  
 
Vertailukaudella Destia solmi liiketoimintakaupan, jolla se myi mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalvelunsa Mitta Oy:lle.  
 
 
Henkilöstö 

Destian henkilömäärä oli tilikaudella keskimäärin 1 492 (1 505) henkilöä. Joulukuun lopun henkilömäärä oli 1 504 
(1 492), joista vakinaisia oli 1 394 (1 403) ja määräaikaisia 110 (89) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta joh-
tuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. 
 
Infra-alan toimihenkilöiden ja infra-alan työntekijöiden työehtosopimukset allekirjoitettiin 27.2.2014. Meneillään mo-
lemmissa on toinen sopimuskausi 1.2.2016–31.1.2017.  
 
Destian hallitus päätti 30.9.2015 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän rakenteesta ja periaatteesta 
vuodelle 2016. Tulospalkkiojärjestelmän numeraaliset tavoitteet vahvistettiin 16.12.2015. Tulospalkkiojärjestelmä 
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muodostaa osan henkilöstön palkitsemisen kokonaisuutta. Tulospalkkiojärjestelmä tuo palkitsemiseen kannustavan, 
yhtiön sisäistä yhteistyötä ja strategiaa tukevan ohjaus- ja palkitsemiselementin. Järjestelmällä tuetaan yhtiön kannat-
tavuuden ja toimintaedellytysten kehittämistä. Uuden palkkiojärjestelmän kohderyhmänä on viisi erilaista henkilöstö-
ryhmää: 1) Destian projekteilla työskentelevä henkilöstö, 2) työpäälliköt, 3) konserniyksiköiden henkilöstö ja tulosyksi-
köiden tuen henkilöstö 4) liiketoimintayksiköiden johtajat sekä 5) tulosyksiköiden johtajat. 
 
Destia Group Oyj:llä on johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuosille 2014–2018. Järjestelmän tarkoituksena 
on sitouttaa tietyt avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Pitkän aikavälin kannus-
tinjärjestelmästä sekä sen piiriin kuuluvista henkilöistä päättää hallitus. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 75 henkilöä. 
Ansaintajakso on 2014–2018 ja ansaintakriteeri on yhtiön arvonnousu. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit 
ovat samat kaikille järjestelmän piiriin kuuluville. Kriteerit ovat konsernitasoisia ja poikkeavat tulospalkkiojärjestelmän 
kriteereistä. Ansaintajaksolta kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona viimeistään vuoden 2019 aikana. Järjestelmän 
perusteella kirjattiin 1,0 miljoonan euron (1,6) kustannus vuodelle 2016, minkä jälkeen taseeseen sisältyy yhteensä 3,7 
miljoonan euron (2,7) velka kannustejärjestelmään liittyen.  
 
Vuoden 2016 henkilöstökulut olivat edellisvuotta hieman korkeammalla tasolla ollen 93,4 (88,2) miljoonaa euroa, joka 
on 18,9 (19,1) prosenttia liikevaihdosta. Henkilöstökulut sisältävät koko henkilöstön tulos- ja kannustepalkkioita yh-
teensä 6,3 (5,3) miljoonaa euroa.  
 
Tilikaudella toteutettiin ulkopuolisen toimijan toimesta vuosittainen henkilöstötutkimus, jonka tulokset kehittyivät 
edelleen positiivisesti. Kehitys on ollut myönteistä jo useamman vuoden ajan. Tutkimuksen vastausprosentti oli korkea 
ollen 78 (76). Tutkimuksen kokonaiskeskiarvo nousi edelliseen vuoteen verrattuna ollen 3,91 (3,81).  Arvio Destiasta 
kokonaisuutena yrityksenä ja työnantajana nousi 4,10:een (4,01).   
 
Henkilöstön kehittäminen on Destian strateginen painopistealue, johon panostuksia jatkettiin tilikauden aikana. Kaikki 
liiketoimintojen toimihenkilöt ja koko konserniyksiköiden henkilöstö osallistuivat valmentavan johtamisen OTE-
koulutuksiin vuonna 2016.  Voima-hankkeessa uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) kehittäminen jatkui, ja jär-
jestelmä etenee käyttöönottoon vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimenpiteitä työturvallisuuden paran-
tamiseksi jatkettiin kuukausittain pidettävillä videopainotteisilla turvavarteilla sekä kriisiviestintäohjeistuksen päivityk-
sellä. Määrätietoinen panostus työturvallisuuteen näkyy usean vuoden ajan jatkuneena myönteisenä kehityksenä 
tapaturmataajuudessa.  Vuonna 2016 saavutettiin jälleen uusi vuositason ennätys, 5,9 (7,6) työtapaturmaa miljoonaa 
työtuntia kohti.   
 
Destia on vahvasti mukana kasvattamassa alalle uusia ammattilaisia tarjoamalla mielenkiintoisia haasteita vastaval-
mistuneille ja opiskelijoille infran koko elinkaaren varrelta. Tilikaudella ennätyksellisellä 212 harjoittelijalla ja kesätyön-
tekijällä oli palvelussuhde Destiaan. Yhtiön turvallinen ja laaja-alainen työympäristö herättää kiinnostusta tulevaisuu-
den osaajien parissa laajemminkin: Destia oli yksi vuoden 2016 nousijoista (noussen 40 sijaa ylöspäin edellisvuoteen 
verrattuna) tekniikan ja luonnontieteen alan opiskelijoiden listauksessa ihannetyönantajista Universumin vuosittain 
toteutettavassa opiskelijatutkimuksessa.   
 
 
Organisaatiorakenne ja johto 

Destian organisaatio muodostuu neljästä alueellisesta tulosyksiköstä, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-
Suomi, valtakunnallisesta Asiantuntijapalvelut-tulosyksiköstä sekä konserniyksiköistä.  
 
Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko 
elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Etelä-Suomen tulosyksikössä toimii 
lisäksi Kalliorakentamisen liiketoimintayksikkö, Itä-Suomen tulosyksikössä Ratarakentamisen ja -kunnossapidon liike-
toimintayksikkö, Länsi-Suomen tulosyksikössä Kiviaines-liiketoimintayksikkö ja Pohjois-Suomen tulosyksikössä Kalusto-
liiketoimintayksikkö. Valtakunnallisen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön liiketoimintaa ovat suunnittelu ja tiestötieto 
sekä kansainvälinen konsultointi. Lisäksi Destian liiketoimintaa tukee vaativan pohja- ja insinöörirakentamisen saralla 
Destia Engineering koko Suomen laajuisesti. 

Destian liiketoiminnan tukena toimivat seuraavat konserniyksiköt: Talous ja rahoitus, Henkilöstö, Lakipalvelut,  Liike-
toiminnan kehitys ja tuotannon tuki sekä hankekehitys.  
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Destian johtoryhmän vuonna 2016 muodostivat toimitusjohtaja Hannu Leinonen puheenjohtajana ja jäseninä tulosyk-
siköiden johtajat Heidi Erha, Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstöjohtaja 
Laura Ahokas 6.10.2016 saakka ja Taru Salo 28.11. alkaen, lakiasiainjohtaja Aki Markkola, talous- ja rahoitusjohtaja 
Pirkko Salminen, yrityssuunnittelujohtaja Timo Vikström 3.10.2016 saakka ja henkilöstön edustajana Kimmo Laaksola.   
 
Destian johtoryhmän muodostavat 1.1.2017 alkaen toimitusjohtaja Hannu Leinonen puheenjohtajana ja jäseninä tu-
losyksiköiden johtajat Heidi Erha, Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä lakiasiainjoh-
taja Aki Markkola, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, henkilöstöjohtaja Taru Salo sekä henkilöstön edustajana 
Jouko Korhonen.   
 
 
Yhtiökokousten päätöksiä 

Destia Group Oyj:n 17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1–31.12.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituksen 
jäseniksi valittiin uudelleen Marcus Ahlström, Jacob af Forselles, Matti Mantere ja Tero Telaranta. Uusiksi hallituksen 
jäseniksi valittiin Hans Sohlström ja Sebastian Burmeister. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen 
varapuheenjohtajaksi Hans Sohlström sekä päätettiin, että erillisiä valiokuntia ei perusteta. 

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella hallituksen jäsenet Marcus Ahlström ja Matti Mantere ovat 
riippumattomia yhtiöstä ja sen omistajasta; Sebastian Burmeister, Jacob af Forselles, Hans Sohlström ja Tero 
Telaranta eivät ole riippumattomia omistajasta. Arto Räty ei ole riippumaton yhtiöstä eikä omistajasta. 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 300 euroa kuukaudessa, varapuheen-
johtajalle 1 800 euroa kuukaudessa ja kullekin jäsenelle 1 500 euroa kuukaudessa sekä kullekin kokouspalkkioina 600 
euroa hallituksen kokoukselta. Omistajan edustajille ei makseta kuukausi- eikä kokouspalkkioita. 

Tilikaudeksi 2016 yhtiökokous valitsi Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkas-
tajana toimii KHT Virpi Halonen.  

11.4.2016 alkaen, Destia Group Oyj:n osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä, yhtiön hallituksen uudeksi jäse-
neksi nimitettiin Marjukka Virkki. Virkki toimii huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta vastaavana johtajana Suomen 
ABB Oy:ssä ja on riippumaton yhtiöstä ja sen omistajasta. 
 
Destia Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 10.8.2016. Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että Ahlström Capital Oy:lle maksetaan hybridilainan kertyneitä korkoja 1.216.666,64 euroa. Lisäksi pää-
tettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti lyhentää Ahlström Capital Oy:ltä olevaa hybridilainaa 537.436,46 euroa sekä 
konvertoida AC Infra Oy:ltä oleva 15 miljoonan euron hybridilaina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  
 
 
Oikeudenkäynnit ja riita-asiat 

Destia on jättänyt haasteen Espoon käräjäoikeuteen vuoden 2015 lopussa Länsimetro Oy:tä vastaan liittyen erimieli-
syyksiin urakkamaksuissa. Länsimetro on toimittanut vastakanteen. Asian käsittely jatkuu Espoon käräjäoikeudessa 
vuonna 2017. 
 
Tuusulan käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa 2016 Destian kolme työntekijää päiväsakkoihin sekä tuomitsi Destialle 50 
tuhatta euroa yhteisösakkoa sekä rikoksella saavutetun taloudellisen hyödyn menetyksen, noin 86 tuhatta euroa, 
koskien joulukuussa 2015 nostettuja rikossyytteitä ympäristön turmelemisesta Mäntsälän Harjulan maa-ainesalueella 
syksyn 2010 ja kesän 2012 välisenä aikana. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä kaikki tuomitut ovat valittaneet ho-
vioikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. 
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin 
sekä vahinkoriskeihin. 
 
Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus aihe-
uttavat merkittävän riskin Destian liiketoiminnalle. Destian ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanteen arvioidaan jatku-
van tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa koros-
tuu. Julkisten suurhankkeiden kilpailutuksiin on tullut uusia kilpailumuotoja, jotka vaativat uudenlaista osaamista. 
 
Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään 
seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kannalta 
taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski tarvittaessa johdannaisinstrumentteja käyttäen. 
 
Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osa-alueille, 
toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muuttuviin tilanteisiin. 
 
Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat pa-
noshintojen mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita projektiliiketoiminnan riskit. Keskeinen tekijä on henkilöstön vankka 
osaaminen projektien hallinnassa, joka pitää sisällään tehokkaan prosessin tarjouslaskennasta toteutukseen, kustan-
nusseurannan ja resurssien varmistamisen sekä osaamisen kehittämisen. 
 
Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellis-
ten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein ja 
kontrollimenetelmiä kehittämällä. Riskejä liittyy myös konsernin toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen, minkä 
osana yhtiöllä on erillinen riskitarkastelu ja -seuranta. 
 
Destia- konsernin rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. 
 
Destian vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panostukset 
työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen. 
 
 
Yritysvastuu 

Destian yritysvastuullisen työn pohjana ovat yhtiön missio, visio, arvot ja strategia. Destian visiona on olla asiakkaiden 
ykkösvalinta ja infra-alan ykkönen Suomessa, mikä edellyttää vastuullista toimintaa sekä yhtiöltä että sen kanssa työs-
kenteleviltä. Yhtiön toiminta vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, ympäristöön ja yhtiön sidosryhmiin, joten Destian 
yritysvastuun kenttä on monitahoinen.  

Destia jakaa yritysvastuunsa taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Osa-alueet on pilkottu edelleen 
olennaisuusnäkökohdiksi, jotka eettisten ohjeiden ohella ohjaavat vastuullisuuden toteutumista konsernin päivittäi-
sessä työssä. 

Destia noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjetta ja 
sen G4-versiota core-tasolla. Destia raportoi yritysvastuun osana vuosikertomusta, joka sisältää myös GRI-koonnin. 
 
 
Ympäristöasiat 

Destialla on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001-yhdistelmäsertifikaatti, joka koskee Destia 
Oy:n ja Destia Rail Oy:n kaikkia palveluja eli infrarakentamisen ja -kunnossapidon, asiantuntija- ja kiviainespalvelujen 
sekä rataliiketoiminnan palveluja. Sertifikaatin vaatimusten mukaisilla menettelyillä varmistamme asiakkaillemme ja 
sidosryhmillemme, että toimintamme on laadukasta ja ympäristön hyvinvoinnin huomioon ottavaa.  
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Tilikaudella Destian toiminnassa kiinnitettiin huomioita luonnonvarojen ja materiaalien käyttöön sekä materiaalite-
hokkuuteen, toimintatapojen ja logistiikan suunnitteluun luonnon monimuotoisuus ja lähiympäristö huomioon ottaen. 
Destian työ luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi kiviainesalueilla huomioitiin vuoden lopussa tunnustuksella 
Euroopan kiviainesjärjestön UEPG:n Kestävän kehityksen -kilpailussa. Tunnustus annettiin sarjassa Environmental Best 
Practice Destian tekemästä työstä kalliosinisiiven korvaavan elinympäristön luomiseksi louhinta-alueella Ristenin kal-
lioalueella Lohjalla.  

Destian ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin vuosikertomuksessa. 
 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Destian tutkimus- ja kehitystoiminta jaetaan neljään kokonaisuuteen: mallipohjainen tuotanto, hoidon prosessin digi-
talisaatio ja tuotannon menetelmäkehitys, silta- ja betonirakentamisen teknologiat ja menetelmät sekä kaikkiin näihin 
kokonaisuuksiin yhä enenevässä määrin liittyvä mobiili reaaliaikaisen tiedon keruu ja jakaminen. Destialla oli vuonna 
2016 käynnissä yli 50 mallipohjaisesti toteutettavaa rakennusprojektia, ja suurissa infrahankkeissa mallipohjaista tuo-
tantoautomaatiota käytettiin lähes täydellä kattavuudella.   

Tutkimus ja kehitys -toiminnan kustannukset olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,9). Lisäksi käynnissä oli useita merkittäviä 
kehitysprojekteja, joissa yhtiön toimintaa digitalisoidaan. Merkittävin näistä oli tuotannonohjausjärjestelmän (ERP) 
kehitysprojekti. Näiden kehittämiskustannukset olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,5). 
 
Destian tutkimus- ja kehitystoiminnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa. 
 
 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Selvitys Destia Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan yhtiön vuoden 2016 vuosikertomuksessa  
Destian verkkosivuilla osoitteessa www.destia.fi. 
 
 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

Maanteiden kunnossapitourakoiden kilpailutus käydään 19 urakasta syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana viitenä kier-
roksena. 3. kierroksella Destia on voittanut kaksi urakkaa: Alavuden ja Pielaveden urakat ovat 5-vuotisia.   
 
 
Strategia ja taloudelliset tavoitteet 

Konsernin hallitus on vahvistanut Destia Groupin vuoteen 2022 ulottuvan strategian sekä asettanut taloudelliset ta-
voitteet liiketoimintasuunnitelmakaudelle 2017–2019. Destian tahtotila on olla kannattavin, parasta asiakaspalvelua 
tarjoava ja luotettavin infra-alan kokonaispalvelun tuottaja. Destian sopimuskannasta merkittävän osan on tavoittee-
na muodostua pitkistä projekteista ja palvelusopimuksista. 

Päättyneellä liiketoimintakaudella 2014–2016 yhtiö onnistui kasvattamaan yksityissektorin tilauksien määrää tilaus-
kannassaan, mikä kertoo asiakas- ja myyntityön kehittämisen tuloksellisuudesta. Alan toteutusmallit ovat kehittyneet, 
ja Destian allianssimallilla toteutettavien hankkeiden määrä kasvoi. Destia on edelläkävijä mallipohjaisessa suunnitte-
lussa ja tuotannossa sekä työkoneautomaatiossa, ja näiden hyödyntämistä infrahankkeissa on systemaattisesti lisätty. 
Päättyneen kauden kasvukärjistä ratarakentaminen ja -kunnossapito sekä kalliorakentaminen vahvistivat markkina-
asemaa. Erityisesti Destia menestyi ratakunnossapidossa.  Tavoite on aseman vakiinnuttaminen näissä kasvukärjissä. 
Energiainfrassa työ jatkuu markkina-aseman vahvistamiseksi. 

Destian visiona on ’Olemme asiakkaan ykkösvalinta ja infra-alan ykkönen Suomessa’. Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat 
suuret, erityisosaamista vaativat väyläprojektit sekä infrastruktuurin hoito- ja ylläpito.  
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Destian strategisen kasvun painopistealueet seuraavalla kolmivuotiskaudella vuosina 2017–2019 ovat erityisesti kan-
nattavuuden vahvistaminen, henkilöstön edelleen kehittäminen ja tehokkaan tuotannon edellytysten varmistaminen 
mm. toimintaa digitalisoimalla sekä aseman vahvistaminen pääkaupunkiseudulla. 

Destian hallituksen asettamat taloudelliset tavoitteet vuoden 2019 loppuun mennessä ovat: 
• Liikevaihdon kasvu keskimäärin 4 % vuodessa 
• Liikevoitto yli 4 % 
• Sijoitetun pääoman tuotto 15 % 
• Omavaraisuusaste 35 %. 

 
 
Näkymät vuodelle 2017  

Suomen talouden myönteinen kehitys jatkuu ja positiivinen vire näkyy myös rakennusalan toimintaympäristössä. Inf-
rarakentamisen kysyntä kasvanee hieman edellisvuodesta johtuen muutamista suurista yksityisen ja julkisen sektorin 
hankkeista sekä valtion ilmoittamasta lisärahoituksesta infra-alan perusväylänpitoon ja korjausvelan vähentämiseen.  
 
Destian tilauskanta sekä asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet antavat hyvän perustan 
kannattavuuden ja kassavirran säilymiselle hyvällä tasolla jatkossa.  
 
Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta. 
 
 
Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä  

Destia Group Oyj:n FAS:n mukainen tilikauden tappio oli 364.899,80 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi edellisten 
tilikausien voitto -tilille. Destia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 50.519.903,30 euroa, sisältäen sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahaston 53.000.000 euroa. 
 
Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä 
pääoman palautusta. 

 

Vantaalla 9. helmikuuta 2017 

Destia Group Oyj 

Hallitus 

 

Lisätietoja 
Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 
2485 
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017 
2.3.2017 Vuosikertomus 2016, sisältäen tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
27.4.2017  Liiketoimintakatsaus 1-3/2017 
11.8.2017  Puolivuosikatsaus 1-6/2017 
24.10.2017  Liiketoimintakatsaus 1-9/2017 
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Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista.  
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

 
  

 
  

IFRS 
    

Milj. EUR 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 
          
Liikevaihto 141,1 130,9 493,2 462,8 
Liiketoiminnan muut tuotot 2,4 5,1 4,5 8,1 
          
Materiaalit ja palvelut 96,0 91,2 342,9 324,7 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 28,7 26,2 93,4 88,2 
Poistot 2,8 2,5 9,6 9,1 
Liiketoiminnan muut kulut 12,1 11,0 37,6 36,1 
Liiketulos 3,9 5,0 14,1 12,9 
          
Rahoitustuotot 0,1 0,0 0,4 0,1 
Rahoituskulut 5,4 1,2 8,7 4,3 
Tulos ennen veroja  -1,5 3,8 5,8 8,7 
          
Tuloverot -0,4 0,7 0,1 1,9 
Katsauskauden tulos -1,0 3,1 5,7 6,7 
          
Muut laajan tuloksen erät:         
Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi         

Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen  
määrittämisestä johtuvat erät -0,4 2,0 -0,4 2,0 
  -0,4 2,0 -0,4 2,0 

Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen 
ehtojen täyttyessä         
Rahavirran suojaus 1,0 -0,2 1,0 -0,2 
  1,0 -0,2 1,0 -0,2 
          
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto 0,7 1,8 0,7 1,8 
          
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,3 4,9 6,4 8,5 
          
Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.   
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KONSERNIN TASE     
IFRS     
Milj. EUR 

 
  

      

VARAT   
  31.12.2016 31.12.2015 
Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 61,7 54,6 
Liikearvo 83,6 82,8 
Muut aineettomat hyödykkeet 2,6 2,2 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 
Laskennalliset verosaamiset  2,6 2,8 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 152,8 144,5 
      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 17,4 17,5 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  71,1 61,3 
Rahavarat 16,0 42,9 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 104,4 121,7 
      
Varat yhteensä 257,1 266,3 
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 0,1 0,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53,0 38,0 
Hybridilainat 11,5 27,0 
Muut erät 0,0 -1,1 
Kertyneet voittovarat     12,0 9,3 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 76,5 73,3 
      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 2,8 1,5 
Eläkevelvoitteet 0,6 0,2 
Varaukset 15,1 13,2 
Rahoitusvelat 42,7 64,9 
Muut velat 3,7 2,7 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 64,9 82,5 
      
Lyhytaikaiset velat     
Ostovelat ja muut korottomat velat 81,1 73,3 
Varaukset 5,5 5,5 
Rahoitusvelat 0,3 0,4 
Saadut ennakot 28,7 31,3 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 115,7 110,4 
      
Oma pääoma ja velat yhteensä 257,1 266,3 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
    IFRS 

    
Milj. EUR 

    

 
10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT       
Asiakkailta saadut maksut 152,3 174,9 481,5 465,8 
Maksut toimittajille ja henkilöstölle -137,1 -139,8 -457,9 -450,2 
Maksetut korot -0,9 -0,8 -3,5 -3,4 
Saadut osingot   

 
0,0 0,0 

Saadut korot  0,0 
 

0,1 0,1 
Muut rahoituserät -0,2 -0,1 -0,4 -0,4 
Maksetut verot 0,4   -0,8 -1,1 
Liiketoiminnan nettorahavirta 14,6 34,1 19,0 10,8 

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT   

 
  

 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomai-
suushyödykkeisiin -4,5 -3,3 -15,4 -8,8 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 2,3 4,3 2,8 6,8 
Ostetut tytäryhtiöosakkeet   

 
-1,3   

Investoinnit muihin sijoituksiin   
 

  -0,4 
Luovutustulot muista sijoituksista       0,4 
Investointien nettorahavirta -2,2 1,0 -14,0 -2,1 

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT   

 
  

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -65,1   -65,2   
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 40,0   40,0   
Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-)       -2,0 
Saadut ja maksetut  konserniavustukset   

 
-2,3 

 Maksetut korot ja muut rahoituserät -3,1   -4,4 -1,5 
Rahoituksen nettorahavirta -28,2 0,0 -31,9 -3,5 

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 Rahavarojen muutos -15,8 35,2 -26,9 5,2 

Rahavarat katsauskauden alussa 31,8 7,7 42,9 37,7 
Rahavarat katsauskauden lopussa 16,0 42,9 16,0 42,9 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA           
IFRS               
Milj. EUR     
                
                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   

 

Osake-
pääoma 

Suojaus-  
instrumenttien 

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

(SVOP) 
rahasto 

Hybridi-
lainat 

Muunto-
erot 

Voitto-
varat Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2015 0,1 -0,9 38,0 29,0 0,0 2,5 68,7 
Laaja tulos                 
Tilikauden tulos           6,7 6,7 
Muut laajan tuloksen erät:               
   Muuntoerot         0,0   0,0 
   Rahavirran suojaus   -0,2         -0,2 
   Etuuspohjaisen nettovelan (tai 
omaisuuserän) uudelleen määrit-
tämisestä johtuvat erät           2,0 2,0 
Tilikauden laaja tulos yhteensä   -0,2     0,0 8,7 8,5 
Liiketoimet omistajien kanssa               
   Hybridilainan lyhennykset       -2,0     -2,0 
   Konserniavustus           -2,3 -2,3 
Muut muutokset           0,4 0,4 
Oma pääoma yhteensä 31.12.2015 0,1 -1,1 38,0 27,0 0,0 9,3 73,3 
                
                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   

 

Osake-
pääoma 

Suojaus-  
instrumenttien 

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

(SVOP) 
rahasto 

Hybridi-
lainat 

Muunto-
erot 

Voitto-
varat Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2016 0,1 -1,1 38,0 27,0 0,0 9,3 73,3 
Laskennallisen veron oikaisu         -1,3 -1,3 
Laaja tulos                 
Tilikauden tulos           5,7 5,7 
Muut laajan tuloksen erät:               
   Muuntoerot         0,0   0,0 
   Rahavirran suojaus   1,0         1,0 
   Vakuutusmatemaattiset voitot tai 
tappiot etuuspohjaisista  
järjestelyistä           -0,4 -0,4 
Tilikauden laaja tulos yhteensä   1,0     0,0 5,4 6,4 
Liiketoimet omistajien kanssa               
   Hybridilainan lyhennykset       -0,5     -0,5 
   Hybridilainan maksetut korot           -1,2 -1,2 
   Hybridilainan konvertointi SVOP rahastoon   15,0 -15,0       
   Muut muutokset           -0,1 -0,1 
Oma pääoma yhteensä 31.12.2016 0,1 0,0 53,0 11,5 0,0 12,0 76,5 
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Liitetiedot 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34-standardin 
mukainen. 1.1.2016 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyi-
hin lukuihin.  
 
Kesäkuussa 2015 Destia Group Oyj:n institutionaalisille sijoittajille suunnatun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalai-
na listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. Joulukuussa 2016 Destia Group Oyj on lunastanut joukkovelkakirjalainan 
ennenaikaisesti takaisin lainaehtojen mukaisesti koko pääoman osalta ja Nasdaq Helsinki Oy on hyväksynyt Destia 
Group Oyj:n hakemuksen poistaa Destian joukkovelkakirjalaina pörssilistalta. 
 
Merkittävät operatiiviset päätökset tekee Destian hallitus, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. Hallituksen pu-
heenjohtaja ja toimitusjohtaja valmistelevat ja tekevät päätösehdotukset hallitukselle.  
 
Destian liiketoiminta koostuu tie- ja rataverkoston sekä muiden infra-alan hankkeiden koko elinkaaren kattavista pal-
veluista aina suunnittelusta, toteutuksen kautta kunnossapitoon. Destian liiketoimintarakenne perustuu yhtenäisiin 
liiketoimintaprosesseihin. Liiketoiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi raportoitava toimintasegmentti on 
koko konserni. Toimintasegmenttiraportointiin liittyen raportoidaan tilinpäätöksen liitetietojen osana suurimmista 
asiakasryhmistä, joiden tuotot ovat vähintään 10 % konsernin kokonaistuotoista. Muilta osin segmenttiraportointi ei 
vaikuta tilinpäätöksen esittämistapaan. 
 
 
Hankitut liiketoiminnot 
 
Destia-konserni hankki 1.4.2016 toteutetulla osakekaupalla 51 prosentin enemmistöosuuden ITS-Vahvistus Oy:stä 
yhtiön toimivalta johdolta. Kaupan myötä yhtiön nimi muuttui Destia Engineering Oy:ksi. Yhtiö on yhdistelty konser-
niin 1.4.2016 lähtien 100 prosenttisesti. Konsernin velat kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa. Muilta osin yhdistetyillä luvuil-
la ei ole ollut konserniin olennaista merkitystä. Yrityshankinnan allokointi kohdistuu käyttöomaisuuteen ja aineetto-
miin oikeuksiin. Liikearvoa kaupasta syntyi 0,8 miljoonan euroa. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN   
      

IFRS         
Milj. EUR 10-12/2016 7-9/2016 4-6/2016 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015 
      

      Liikevaihto 141,1 152,0 116,8 83,4 130,9 152,2 105,3 74,3 
Liiketoiminnan muut tuotot 2,4 0,8 0,7 0,6 5,1 2,0 0,6 0,4 
    

       Materiaalit ja palvelut 96,0 108,4 78,5 60,0 91,2 110,4 71,3 51,8 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 28,7 21,7 22,9 20,1 26,2 21,7 22,3 17,9 
Poistot 2,8 2,6 2,3 1,9 2,5 2,2 2,2 2,2 
Liiketoiminnan muut kulut 12,1 8,7 9,3 7,5 11,0 8,5 9,0 7,6 
Liiketulos 3,9 11,4 4,4 -5,7 5,0 11,5 1,1 -4,8 
    

       Rahoitustuotot 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 
Rahoituskulut 5,4 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 
Tulos ennen veroja  -1,5 10,4 3,4 -6,6 3,8 10,4 0,1 -5,7 
    

       Tuloverot -0,4 2,0 0,5 -1,9 0,7 2,1 0,3 -1,1 
Vuosineljänneksen tulos -1,0 8,4 3,0 -4,7 3,1 8,3 -0,1 -4,5 
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KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                 

IFRS             
 

  

Milj. EUR         
  31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015 

VARAT                 
                  

Pitkäaikaiset varat                 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 61,7 60,4 60,4 53,5 54,6 54,1 55,5 55,1 

Liikearvo 83,6 83,6 83,6 82,8 82,8 83,2 83,2 83,2 

Muut aineettomat hyödykkeet 2,6 2,7 3,0 2,0 2,2 1,7 1,7 1,6 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Laskennalliset verosaamiset  2,6 2,6 2,8 2,9 2,8 3,6 3,6 3,6 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 152,8 151,4 151,9 143,4 144,5 144,7 146,1 145,6 

                  

Lyhytaikaiset varat                 

Vaihto-omaisuus 17,4 17,3 16,2 16,4 17,5 18,2 17,8 19,9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset  71,1 74,3 64,9 43,3 61,3 92,2 72,5 46,8 

Rahavarat 16,0 31,8 16,1 38,0 42,9 7,7 5,7 14,6 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 104,4 123,4 97,2 97,6 121,7 118,0 96,0 81,3 

                  

Varat yhteensä 257,1 274,8 249,1 240,9 266,3 262,7 242,0 226,9 

      
  

        

                  

OMA PÄÄOMA JA VELAT                 

                  

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  

Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53,0 53,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 

Hybridilainat 11,5 11,5 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

Muut erät 0,0 -1,3 -1,5 -1,4 -1,1 -0,9 -0,7 -1,0 

Kertyneet voittovarat     12,0 14,7 7,4 4,5 9,3 6,4 -1,9 -1,8 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 76,6 77,9 71,0 68,2 73,3 70,6 62,5 62,3 

                  

Pitkäaikaiset velat                 

Laskennalliset verovelat 2,8 1,4 1,5 1,2 1,5 1,1 0,9 0,8 

Eläkevelvoitteet 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 2,8 2,8 2,8 

Varaukset 15,1 13,4 13,4 13,4 13,2 13,1 13,6 13,7 

Rahoitusvelat 42,7 68,0 68,1 65,4 64,9 64,6 64,2 64,6 

Muut velat 3,7 3,5 3,2 2,9 2,7 1,1 1,1 1,1 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 64,9 86,4 86,4 83,1 82,5 82,6 82,6 83,0 

                  

Lyhytaikaiset velat                 

Ostovelat ja muut korottomat velat 81,1 85,5 63,8 51,1 73,3 82,7 65,2 49,5 

Varaukset 5,5 4,6 5,0 5,5 5,5 5,5 5,9 5,3 

Rahoitusvelat 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 

Saadut ennakot 28,7 20,0 22,5 32,8 31,3 20,9 25,6 26,5 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 115,7 110,5 91,7 89,7 110,4 109,5 96,9 81,6 

                  

Oma pääoma ja velat yhteensä 257,1 274,8 249,1 240,9 266,3 262,7 242,0 226,9 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
IFRS 

 
        

Milj. EUR 10-12/2016 7-9/2016 4-6/2016 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015 
           LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT           
Asiakkailta saadut maksut 152,3 138,1 86,1 105,0 174,9 125,9 80,3 84,8 
Maksut toimittajille ja henkilöstölle -137,1 -118,9 -98,3 -103,6 -139,8 -124,8 -85,2 -100,3 
Maksetut korot -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,9 -0,8 
Saadut osingot   0,0 0,0     0,0 0,0 

 Saadut korot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Muut rahoituserät -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Maksetut verot 0,4 0,2 -0,9 -0,6 0,0 0,7 -0,8 -0,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta 14,6 18,5 -14,1 -0,1 34,1 0,8 -6,8 -17,3 
   

          
       INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT   
       Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 

käyttöomaisuushyödykkeisiin 
-4,5 -1,6 -6,7 -2,6 -3,3 -0,7 -2,5 -2,4 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkei-
den myynti 2,3 0,1 0,4 0,0 4,3 2,1 0,3 0,1 
Ostetut tytäryhtiöosakkeet   

 
-1,3           

Investoinnit muihin sijoituksiin   
 

      -0,4     
Luovutustulot muista sijoituksista           0,4     
Investointien nettorahavirta -2,2 -1,5 -7,7 -2,5 1,0 1,3 -2,1 -2,3 
   

          
       RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT   
       Pitkäaikasten lainojen vähennys (-) -65,1 0,0 -0,1           

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 40,0 
 

            
Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten 
lainojen vähennys (-)   

 
          -2,0 

Annetut konserniavustukset   
  

-2,3         
Maksetut korot ja muut rahoituserät -3,2 -1,2           -1,5 
Rahoituksen nettorahavirta -28,2 -1,3 -0,1 -2,3 0,0 0,0 0,0 -3,5 
   

          
       Rahavarojen muutos -15,8 15,7 -21,9 -4,9 35,1 2,1 -8,9 -23,1 

   
       Rahavarat vuosineljänneksen alussa 31,8 16,1 38,0 42,9 7,7 5,7 14,6 37,7 

Rahavarat vuosineljänneksen lopussa 16,0 31,8 16,1 38,0 42,9 7,7 5,7 14,6 
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KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO  

IFRS 

 
10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 

   
    

Liikevaihto 141,1 130,9 493,2 462,8 
Muutos edellisestä vuodesta % *) 7,8 4,4 6,6 7,2 
Liiketulos 3,9 5,0 14,1 12,9 
% liikevaihdosta 2,7 3,8 2,9 2,8 
Liiketulos, vertailukelpoinen 2,3 0,6 12,5 7,4 
% liikevaihdosta 1,6 0,5 2,5 1,6 
Katsauskauden tulos  -1,0 3,1 5,7 6,7 
% liikevaihdosta -0,7 2,4 1,2 1,5 
Käyttökate 1) 5,1 3,2 22,2 16,4 
% liikevaihdosta 3,6  2,4 4,5 3,6 
Bruttoinvestoinnit      17,9 9,2 
% liikevaihdosta     3,6 2,0 
Taseen loppusumma     257,1 266,3 
Oma pääoma     76,5 73,3 
Omavaraisuusaste, % 2)     33,5 31,2 
Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3)     35,3 32,6 
Korollinen vieras pääoma     43,0 66,8 
Current Ratio 4)     0,9 1,1 
Quick Ratio 5)     0,9 1,2 
Oman pääoman tuotto, % 6)     7,6 9,5 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7)     11,1 9,4 
Tulos/osake EUR **)     50,13 56,14 
Oma pääoma/osake EUR     956,09 916,21 
Henkilöstö keskimäärin     1 492 1 505 
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat ***)     5,9 7,6 
Tilauskanta     708,0 717,4 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot     0,9 0,9 
% liiketoiminnan muista kuluista     2,4 2,6 

     *) Liikevaihdon 2015 muutosluvut on laskettu Destia-alakonsernin luvuista, viimeistä vuosineljännestä lukuun ottamatta. 

**) Destia Group Oyj:n emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, josta vähennetty verovaikutuksella oikaistu hybridilainan korko jaettuna 
osakkeiden painotetulla keskimäärällä. Destia Group Oyj:n osakemäärä on 80 000 kappaletta. 
***) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden 

    
   

  
 

     Kaavat: 
    1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate korjattuna vertailukelpoisilla erillä. Ei IFRS-tunnusluku.   

2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100 
3) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100 
4) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma 
5) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja 
6) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100 
    (aloittava ja päättävä tase) 
7) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100  
    (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase)  

     Kohdissa 6 ja 7 tulos konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin) 30.9.2015 raportoinnista eteenpäin 
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KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET      

IFRS   
  

Milj.  EUR   31.12.2016 31.12.2015 
        
Ulkoisiin lainoihin annetut vakuudet     
  Kiinteistökiinnitys 0,4   
  Yrityskiinnitys 0,8   
        
Konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset 84,0 94,8 
        
Vuokravastuut     
  Yhden vuoden kuluessa 3,0 3,0 
  Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa 5,3 5,4 
  Yli viiden vuoden kuluessa 0,4 0,9 
  Yhteensä 8,8 9,4 
        
Oman pääoman ehtoisten hybridilainojen kertyneet korkovastuut 3,7 2,8 
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KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT  
IFRS 

Milj. EUR     
  

    31.12.2016 31.12.2015 
          
Rahoitusvarat       
Myytävissä olevat rahoitusvarat       
  Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3)   2,1 2,1 
Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat       
  Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2)   0,1   
Lyhytaikaiset       
  Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2)   57,6 48,6 
  Rahavarat (taso 2)   16,0 42,9 
          
Rahoitusvelat       
Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvelat       
  Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2)   0,0 1,3 
  Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2)     0,2 
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat       
Pitkäaikaiset       
  Joukkovelkakirjalainat, korollinen (taso 2)     63,3 
  Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2)   40,5   
  Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2)   0,1 0,3 
  Muut velat, korollinen (taso 2)   1,9   
Lyhytaikaiset       
  Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2)   0,2   
  Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2)   0,1 0,2 
  Ostovelat ja muut velat (taso 2)   77,5 75,2 
          
Kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Käypien arvojen laskennassa sovellettavat tasot:   
          
Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot.       
Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta.   
Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella. 
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DESTIA GROUP OYJ:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS 1.7.2014 ALKAEN 
          
Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR 
AC Infra Oy (Ahlström Capital) 80 000 100,0 1 ääni/osake 80 000 

          
  
          
 
                
           
 


