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Loihde on digitalisaation ja turvallisuuden rakentaja. 

DIGITAALINEN
KEHITTÄMINEN
Autamme hyödyntämään 

datalähtöistä digitalisaatiota 
ja automaatiota kilpailukyvyn 

kasvattamiseksi.

TURVA-
RATKAISUT

Suojaamme asiakkaitamme 
fyysisen ja verkkomaailman 

uhilta ja autamme turvaamaan 
liiketoiminnan jatkuvuuden.

Lukuisia yhteisiä asiakkuuksia
Integraatiokyvykkyys

Turvajärjestelmien datan hyödyntäminen 



Kattava ja ainutlaatuinen 
tarjoomamme istuu hyvin 

tämän hetken murrokseen, 
jossa digitaalinen ja fyysinen 

maailma limittyvät 
keskenään. 

DIGISTRATEGIA JA
TIEDOLLA JOHTAMINEN

DIGIKEHITYS, 
DESIGN JA 

ANALYTIIKKA
DIGITAALINEN 

TURVALLISUUS

FYYSINEN 
TURVALLISUUS



Strategiamme kulmakivet

ORGAANINEN KASVU JA 
KANNATTAVUUDEN 
PARANTAMINEN

KASVUN VAUHDITTAMINEN
VALIKOIDUIN YRITYSOSTOIN

KESKITTYMINEN 
DIGITAALISEN KEHITTÄMISEN 
JA TURVAMARKKINOIDEN 
KASVUSEGMENTTEIHIN

SYNERGIAETUJEN 
SAAVUTTAMINEN

IHMISET TEKEVÄT LOIHTEEN 
JA SEN PALVELUT



Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 17 %, 
oikaistu käyttökate lähes kolminkertaistui
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17 %

Orgaaninen
kasvu
9 %
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Oikaistu käyttökate* 
Q1

* FAS-kirjanpitostandardin mukainen. Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. 
IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3-4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi. 
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Digitaalisen kehittämisen liikevaihto kasvoi 47 %, 
orgaanisesti 20 %

• Data-, analytiikka-, AI-, design- ja 
ohjelmistokehitysosaamisemme vastaa hyvin 
markkinoiden kysyntään

• Toimituskapasiteettimme on onnistuneen 
rekrytoinnin myötä kasvanut

• Nopeasti kasvava kumppaniverkosto

• Käyttöasteet hyvällä tasolla.

• Kokonaistarjoomamme näkyy asiakasprojekteissa, 
monissa mukana osaajia useasta Loihde-yhtiöstä.

• Hyvää kasvua Ruotsissa, hankkeita toimitetaan 
osin Suomesta

Liikevaihto Q1 
Jatkuvat toiminnot

47 %

Orgaaninen 
kasvu 
20 %



Turvaliiketoiminnassa alkuvuosi oli odotusten mukainen 

• Yksi turvallisuus - kykymme yhdistää digitaalinen 
ja fyysinen turvallisuus mahdollistaa 
kokonaisvaltaiset turvaratkaisut asiakkaillemme.

• Sekä digitaalinen että fyysinen turva kasvoivat, 
digitaalinen turva hivenen fyysistä nopeammin.

• Komponenttipula aiheuttanut viivästyksiä
• Identiteetin- ja pääsynhallinnan merkitys 

kasvaa yritysten kyberturvallisuudessa
• Laajensimme kaikkien kyberturvan valvontapalvelun 

(CSOC) asiakkaidemme palvelun 24/7-tasolle.
• Sotesektorissa toimituksessa useita isoja 

sairaalahankkeita lukitukseen, kulunvalvontaan ja 
hoitajakutsujärjestelmiin.
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”Toimintavarmuus on meille 
avainjuttu ja kyberturva on 
tärkeä osa sitä”
Kuopion Energia on hyvä esimerkki Yksi turvallisuus –
asiakkuudesta. 
• Sähköverkon, kaukolämmön ja energiantuotannon 

tietoliikenneverkko
• Toimistoverkko, WLAN-verkot ja internet-liikenne
• Kyberturvan valvontapalvelu (CSOC) sekä muita 

kyberturvapalveluita
• Kameravalvonta alueen suojaamiseen ja prosessien 

valvontaan
• Ajoporttien ylläpito ja rekisterikilpien tunnistus



Kiinteistöalan toimija

Yhdestä yhtiöstä lähtenyt asiakkuus on laajentunut 
kaikkiin digikehittämisen yhtiöihin ja myös 
turvaliiketoimintaan:
• Yritysarkkitehtuuri
• Datanhallinta, masterdata ja datan 

laadunhallinta
• Data-alustat ja ylläpitopalvelut
• Dokumentinhallinta
• CRM-uudistus ja CRM-datan laadunhallinta
• Kyberturvan valvontapalvelu (CSOC)

Palveluita kaikista 
Loihteen liiketoiminnoista



Henkilöstömäärä 
kasvussa

675

699

729
738 743

600

640

680

720

760

Q1
2021

Q2
2021

Q3
2021

Q4
2021

Q1
2022

Henkilöstömäärän (FTE)
kasvu kvartaaleittain, 

jatkuvat toiminnot*

*ei sisällä Hibox Systems Oy:n henkilöitä tammi-helmikuulta 2021, 
eikä hälytyskeskuksen henkilöitä tammi-kesäkuulta 2021



Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön hallitus päätti 3.5.2022 mitätöidä 407 218 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta 
eli 6,8 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeisiin liittyvistä äänistä. 
Mitätöinnillä ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan. 

Mitätöitävistä osakkeista 
• 302 000 on siirtynyt yhtiön yhteistililtä, eli ne ovat osakkeita, joiden kirjaamista 

omistajan arvo-osuustilille ei ole tehty yhtiökokouksen 6.5.2021 päättämässä 
määräajassa

• 25 088 yhtiö on hankkinut 4.1.2022 julkistamansa omien osakkeiden osto-
ohjelman kautta

• 80 130 osaketta on ollut yhtiön omistuksessa ennestään. 



Ohjeistuksemme 
vuodelle 2022 on ennallaan
Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon 
turvaliiketoiminnassa kasvavan  ja digitaalisessa kehittämisessä 
kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli 13 %. 
Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan 
vuoden 2021 tasosta, joka oli 4,3 miljoonaa euroa.



Taloudelliset tavoitteemme 
2021-24

Oikaistu EBITDA-marginaali 
kauden lopussa 

>10 %
IFRS-standardin mukaan laskettuna

Liikevaihdon vuotuinen kasvu
keskimäärin 

>10 % 
yritysostot huomioiden

Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen 
raportointiin strategiakauden aikana. 
IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion 
mukaan noin 3-4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti 
laskettua korkeammaksi. Ero johtuu pääasiassa IFRS 16-standardin 
mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.



Kiitos!


	Loihde Oyj�Liiketoimintakatsaus Q1/2022
	Sisältö
	Loihde on digitalisaation ja turvallisuuden rakentaja. 
	Kattava ja ainutlaatuinen tarjoomamme istuu hyvin tämän hetken murrokseen, jossa digitaalinen ja fyysinen maailma limittyvät keskenään. 
	Strategiamme kulmakivet
	Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 17 %, �oikaistu käyttökate lähes kolminkertaistui
	Digitaalisen kehittämisen liikevaihto kasvoi 47 %, orgaanisesti 20 %
	Turvaliiketoiminnassa alkuvuosi oli odotusten mukainen 
	”Toimintavarmuus on meille avainjuttu ja kyberturva on tärkeä osa sitä”
	Kiinteistöalan toimija
	Henkilöstömäärä kasvussa
	Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
	Ohjeistuksemme �vuodelle 2022 on ennallaan
	Taloudelliset tavoitteemme 2021-24
	Kiitos!

