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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vuosi 2022 oli Destian ensimmäinen kokonainen vuo-
si osana kansainvälistä Colas-konsernia. Vuotta väritti 
integraatioprosessi, jota Destia ja Colas toteuttivat vii-
dentoista työryhmän toimesta ja näistä IT:tä lukuun 
ottamatta kaikki päättivät integraatiovaiheen vuoden 
2022 loppuun mennessä. 

Destian monipuolinen osaaminen kiteytyy sen 
ainutlaatuiseen infran tajuun. Se muodostuu jokai-
sen destialaisen erityisestä osaamisesta, taidoista, 
asenteesta ja tavasta ajatella. Destialaiset ymmärtä-
vät ja osaavat hyödyntää digitalisaation tuomat edut ja 
hyödyt asiakkaidensa ja yhteiskunnan hyväksi. Destia 
toteuttaa infran tajullaan infraa ihmisille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Vuonna 2022 Suomen talous (BKT) kasvoi arvioiden 
mukaan noin 1,9 % pandemian jälkeisen talouden 
avautumisen myötä. Destian toimintaympäristöä 
vuonna 2022 ravistelivat erityisesti Ukrainan sota se-
kä yhä jatkuneen maailmanlaajuisen COVID-19-pan-
demian vaikutukset. Vuoden 2022 muutokset johtivat 
kiihtyvään inflaatioon ja kohonneisiin kustannuksiin, 
mitkä osaltaan vaikuttivat Destian liiketoimintaan ja 
projekteihin. Kustannusnousujen kokonaisvaikutus 

rakentamiseen oli merkittävä. Destia kykeni kompen-
soimaan osan kustannusnousuista toimintaa tehos-
tamalla ja sopimalla kustannusjaosta asiakkaidensa 
kanssa.  

Ukrainan sodan seurauksena Destia siirtyi tehostet-
tuun valmiuteen arvioimalla aktiivisesti toimintaympä-
ristön muutosskenaarioita sekä niiden vaikutusta liike-
toimintaan. Yritys tehosti johtamiskäytäntöjään ja varau-
tui yhtiöön kohdistuvaan hybridivaikuttamiseen, kuten 
maksuliikennehäiriöihin, informaatiovaikuttamiseen 
sekä kyberhyökkäyksiin.

Destian toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy jat-
kuvasti megatrendien myötä. Sen strategiaa ohjaavia, 
tunnistettuja trendejä ovat erityisesti kaupungistumi-
nen, digitalisaatio, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen 
ehtyminen. 

Suomessa rakentamisen kokonaismarkkina kasvoi 
vuonna 2022. Infrarakentamisen markkina kokonaisuu-
tena puolestaan jatkoi laskuaan (arviolta –3,3 % vuonna 
2022) johtuen muun muassa maantierakentamisen 
laskevista määrärahoista, ratarakentamisen aiempia 
odotuksia hillitymmästä kasvusta sekä asuinkerrosta-
lojen vähentyneestä rakentamisesta, mikä on johtanut 
vähentyneisiin pohjarakentamistöihin. 

HALLITUKSEN TOIMINTA- 
KERTOMUS VUODELTA 2022
Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia.   
Yhtiö suunnittelee, rakentaa ja kunnossapitää yhteiskunnan toiminnan kannalta  
välttämätöntä infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja, siltoja, teitä ja ratoja. Sähköistyvän  
ja älykkään liikenteen tarpeisiin se tarjoaa esimerkiksi sähkölataamisen palvelua ja tele-
matiikkaratkaisuja. Destian asiakkaita ovat valtionhallinnon organisaatiot, kunnat ja  
kaupungit sekä teollisuusyritykset.

Suurten infrahankkeiden väheneminen tuo laskupai-
netta Suomen inframarkkinan volyymeille ja vahvem-
man kehityksen jatkuminen edellyttäisi lisärahoitusta 
ja -elvytystä. 

Ruotsissa ja Norjassa infrarakentamisen markkinoi-
den odotetaan pysyvän korkealla ja jatkossa myös jat-
kavan vahvaa kasvuaan. 

  
TILAUSKANTA JA UUDET 
MERKITTÄVIMMÄT TILAUKSET
Usealle vuodelle jakautuva tilauskanta oli joulukuun 
lopussa 663,2 miljoonaa euroa (754,7). Kalasatamasta 
Pasilaan -raitiotieallianssihankkeen lisätilaukset kir-
jautuvat tilauskantaan erillisten sopimusten allekir-
joittamisen myötä. Päättyneellä tilikaudella Suomes-
sa alkoi 19 maanteiden hoitourakkaa, joista kuusi on 
Destian vastuulla. Ne on kirjattu tilauskantaan tilikau-
den aikana. 

Vuoden 2022 aikana solmittuja merkittävimpiä 
uusia sopimuksia: 

• Radan- ja turvalaitteiden kunnossapito, alue 8 
(Ylä-Savo), 2022-2027

• Niinimäen tuulipuiston infrarakentaminen  
Pieksämäelle

• Kontiomäki-Pesiökylä-radan päällysrakenne- 
urakka 2

• Maanteiden hoitourakat vuosille 2022-2027  
alueilla Oulu, Viinijärvi, Alavus, Pielavesi, Siikalatva 
ja Kiuruvesi

• Siilinjärvellä sijaitsevan Yara Suomi Oy:n tehdas-
alueella sijaitsevan rikkihappotehtaan konversio- 
ja laajennustyöt

• Pesiökylän raakapuuterminaali Suomussalmella
• Herttuankulman asemakaava-alueen rakentami-

nen Turussa
• Vaasan kaupungin ulkovalaistuksen ja liikenne- 

valojen allianssisopimus
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

*) Vuoden 2018 oman pääoman alkusaldo on oikaistu, mutta vuoden 2018 tunnuslukujen laskentakaavassa käytetty  
vuoden 2017 loppusaldoa eikä oikaistua alkusaldoa vuodelle 2018.
**) Destia-konserni on vuoden 2019 alusta noudattanut IFRS16 standardia vuokrasopimuksien osalta. Standardin käyttöön- 
otto kasvatti konsernin taseen varoja ja velkoja 14,1 miljoonaa euroa, minkä johdosta nettovelkaantumisaste nousi merkittä-
västi vertailuvuodesta.
***) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. 

TULOSKEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

TUNNUSLUVUT  (IFRS) milj. € 1-12/2022 1-12/2021 1-12/2020 1-12/2019 1-12/2018

Liikevaihto 603,4 574,8 563,8 569,9 550,3

Liiketulos 17,5 21,1 14,7 13,5 17,1

% liikevaihdosta 2,9 3,7 2,6 2,4 3,1

Liiketulos, vertailukelpoinen 20,0 21,5 16,2 11,4 17,1

% liikevaihdosta 3,3 3,7 2,9 2,0 3,1

Katsauskauden tulos 13,1 17,4 15,7 15,1 16,8

% liikevaihdosta 2,2 3,0 2,8 2,7 3,1

Oman pääoman tuotto, % *) 23,1 26,8 22,0 21,5 24,9

Omavaraisuusaste, % 28,1 31,8 32,3 31,7 31,1

Sijoitetun pääoman tuotto, % *) 25,1 26,8 15,8 16,2 21,0

Nettovelkaantumisaste, % **) -50,3 -30,9 -21,8 18,7 -23,7

Henkilöstö keskimäärin 1 675 1 647 1 691 1 701 1 655

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat ***) 6,1 6,5 13,1 5,6 5,8

Tilauskanta katsauskauden lopussa 663,2 754,7 708,6 763,6 732,7

TULOSKEHITYS 
Destian liikevaihto kasvoi noin 5 % vuodesta 2021 ollen 
603,4 miljoonaa euroa (574,8).

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat tilikau-
della 3,5 miljoonaa euroa (6,2). Ne sisältävät pääasiassa 
käyttöomaisuuden ja kiinteistön myyntivoittoja, saa-
tuja vakuutus- ja vahingonkorvauksia sekä kiinteistö-
jen vuokratuottoja.

Konsernin tilikauden liikevoitto oli 17,5 miljoonaa 
euroa (21,1) ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman ker-
taeriä 20,0 miljoonaa euroa (21,5). Tilikauden liikevoitto 
sisältää kertaluonteisia vertailukelpoisuuteen vai-
kuttavia eriä lähinnä omistajanvaihdokseen liittyen. 
Kannattavuutta paransi liikevaihdon suotuisa kehitys, 
kun taas tilikauden tulosta rasitti merkittävä kustan-
nusinflaatio. 

Konsernin tuloverot olivat tilikaudella 3,4 miljoonaa 
euroa (4,1). 

TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHAVIRTA
Destian taseen loppusumma oli tilikauden päättyes-
sä 237,3 miljoonaa euroa (226,1). Sijoitetun pääoman 
tuotto oli 25,1 prosenttia (26,8), omavaraisuusaste 28,1 
prosenttia (31,8) ja nettovelkaantumisaste –50,3 pro-
senttia (-30,9). Tilikauden vahva kassavirta paransi net-
tovelkaantumisastetta entisestään. 

Tilikauden rahavirta muodostui liiketoiminnan raha-
virrasta +38,3 miljoonaa euroa (+4,1), investointien raha-
virrasta -4,8 miljoonaa euroa (+2,8) ja rahoituksen raha-
virrasta, joka oli -23,7 miljoonaa euroa (-15,9).  Tilikauden 
rahavirtaa vahvistivat suotuisa projektiportfolio sekä 
käyttöpääoman tehostuminen. Vertailuvuonna raha-
virtaa vahvisti konsernin sisäisen +30,3 miljoonan euron 
lainan takaisinmaksu. Destia maksoi tilikaudella poik-
keuksellisesti myös vertailuvuoden verot konsernira-
kenteen muuttamisesta johtuen, yhteensä 7,3 miljoo-
naa euroa (0,0). Rahavirta vuoden aikana sisälsi liike-
toiminnalle normaalia kausivaihtelua. 

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa olivat 
41,2 miljoonaa euroa (31,4). Konsernilla on käytössään 
150 miljoonan euron yritystodistusohjelma, joka oli sekä 
tilinpäätöshetkellä että vertailuvuonna käyttämättä, ja 
lyhytaikainen 10 miljoonan euron pankkitililimiitti, joka 
oli kokonaan käyttämättä. Maksuvalmiuden turvaami-
seksi yhtiö on rahoituksen uudelleenjärjestelyn yhtey-
dessä marraskuussa 2019 solminut myös 30 miljoonan 

euron pitkäaikaisen sitovan rahoituslimiittisopimuk-
sen, joka oli tilinpäätöshetkellä kokonaan nostamatta. 
Katsauskauden lopussa korollisen vieraan pääoman 
määrä oli 13,7 miljoonaa euroa (13,1), joka oli kokonaan 
vuokrasopimusvelkaa. Vuokrasopimusveloista 43,4 
prosenttia (46,7) oli lyhytaikaisia ja 56,6 prosenttia (53,3) 
pitkäaikaisia. Konsernin korollinen nettovelka katsaus-
kauden lopussa oli -27,4 miljoonaa euroa (-18,3). 
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMA 
PÄÄOMA
Destia Oy:n rekisteröity osakepääoma on 17,0 miljoo-
naa euroa ja osakkeiden määrä on 680 000 kappaletta. 
Yhtiö on 100-prosenttisesti Colas-konserniin kuuluvan 
Colas SA:n omistama 1.12.2021 alkaen. 

INVESTOINNIT 
Konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudella olivat yh-
teensä 14,2 miljoonaa euroa (15,3) eli 2,4 prosenttia 
(2,7) liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät 7,3 miljoo-
naa IFRS16-investointeja (4,4). Muut investoinnit olivat 
pääasiassa kalustoinvestointeja. 

HENKILÖSTÖ 
Konsernin henkilömäärä oli tilikaudella keskimäärin  
1 675 (1 647) henkilöä. Joulukuun lopun henkilömäärä 
oli 1 639 (1 586), joista vakinaisia oli 1 486 (1 457) ja mää-
räaikaisia 153 (129) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluon-
teisuuden takia henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana 
ja on korkeimmillaan kesällä, jolloin Destia työllistää 
paljon harjoittelijoita. Vuoden 2022 henkilöstökulut 
olivat hieman korkeammat edellisvuoteen verrattuna 
ollen 117,7 miljoonaa euroa (109,2), mutta suhteellisesti 
samalla tasolla kuin vertailuvuonna ollen 19 prosenttia 
liikevaihdosta (19).  

Destia seuraa henkilöstönsä tyytyväisyyttä henkilös-
tötutkimuksilla, kuten neljännesvuosittaisilla pulssitut-
kimuksilla sekä joka toinen vuosi toteutettavalla laajem-
malla henkilöstötutkimuksella. Henkilöstötutkimuksista 
saatavia keskeisiä mittareita ovat henkilöstön suosit-
teluindeksi eNPS, joka oli vuonna 2022 37 (30) sekä 
PeoplePower-luokitus, joka pysyi vuonna 2022 tasolla 
AA=Hyvä (AA). Destia sai kolmannen kerran tämän luo-
kituksen perusteella Suomen innostavimmat työpaikat 
-tunnustuksen.    

Rakennusalalla on kova kilpailu parhaista osaajista 
ja pula työntekijöistä, joten Destialle on tärkeää löy-

tää alan parhaat osaajat ja pitää heidät tyytyväisinä 
sekä kehittää heistä entistä parempia ammattilaisia. 
Destian menestys perustuu yrityskulttuuriin ja ihmi-
siin. Yrityksen tavoitteena on osaavat, sitoutuneet 
ja hyvinvoivat työntekijät. Yrityksen arvot; rehdisti, 
yhdessä, uudistuen ja menestyen, sekä johtamislu-
paus ohjaavat käyttäytymistä, päätöksentekoa ja esi-
henkilötyötä.  

Destia toteutti vuonna 2022 toista kertaa yritys-
kulttuurinsa kehitystä mittaavan OCAI-tutkimuksen. 
Kokonaistulosten kehitys edelliseen, vuonna 2018 
toteutettuun, tutkimukseen verrattuna on ollut halu-
tunlainen ja tyytyväisyys yrityskulttuurin nykytilaan 
on selkeästi kasvanut ja muutostoiveet olivat maltil-
lisempia. Destia jatkoi yrityskulttuurin kehittämistä 
edelleen muun muassa yhteistyöpajoissa ja sisäisissä 
valmennuksissa.

Arvon uudistuen mukaisesti Destia haluaa kannus-
taa henkilöstöään ylläpitämään ja kehittämään omaa 
osaamistaan ja ammattitaitoaan. Destia panostaa eri-
tyisesti laadukkaaseen esihenkilötyöhön ja valmenta-
vaan johtamiseen sekä projektinhallinnan kehittämi-
seen. Yritys mahdollistaa henkilöstön ammattitaidon 
kehittämisen myös erilaisilla tutkintoon tähtäävillä 
koulutuksilla. Osana kansainvälistä Colas-konsernia 
Destia tarjoaa henkilöstölleen kielivalmennuksia ja 
mahdollisuuden osallistua Colasin kansainvälisiin kou-
lutusohjelmiin. 

Tapaturmataajuus 6,1 laski hieman edellisen vuo-
den (6,5) tasosta, mutta oli tavoitetasoa korkeampi. 
Vuoden aikana tapahtui myös yksi kuolemaan johta-
nut onnettomuus. Destia on tutkinut jokaisen tapatur-
man ja kehittänyt niistä saatujen havaintojen perus-
teella turvallisempia toimintatapoja. Destian turval-
lisuuspäälliköiden työ on ollut kenttäpainotteista ja 
yritys on pyrkinyt kehittämään ratkaisuja työmaiden 
turvallisuushaasteisiin. Destian turvallisuusohjeistusta 
on täydennetty Colas-konsernin yhteisillä turvallisuus-

säännöillä. Destialle myönnettiin koko yhtiön toimin-
not kattava ISO 45001 sertifikaatti (työterveys- ja työ-
turvallisuusjärjestelmä).

Infra-alan suurimpana toimijana Destia haluaa 
tarjota harjoittelijoille mahdollisuuden päästä sovel-
tamaan oppimaansa ja kehittymään tulevaisuuden 
ammattilaiseksi. Tavoitteena on rekrytoida vuosittain 
harjoittelijoita noin 15 % koko henkilöstömme mää-
rästä. Tilikaudella Destia työllisti 293 (266) harjoittelijaa 
ja kesätyöntekijää. Moni heistä jatkoi Destiassa myös 
harjoittelun loputtua tuntityöntekijänä. 

Vuoden 2022 aikana Destia on uudelleenaktivoinut 
harjoittelijayhteistyötä oppilaitosten kanssa hiljaisem-
pien koronavuosien jälkeen ja järjestänyt luento- ja 
kurssivierailuja, työmaaekskursioita ja ollut mukana 
useilla rekrytointimessuilla.

Destian tavoitteena on olla halutuin työnantaja inf-
ra-alan opiskelijoiden ja ammattilaisten keskuudessa. 
Kasvutavoitteiden mukaisesti Destia rekrytoi vuoden 
2022 aikana yhteensä 161 uutta vakituista ammatti-
laista ja vakinaisti 45 määräaikaista henkilöä, joista 39 
oli harjoittelijapolun kautta tulleita. 

Destia oli vuonna 2022 pääkumppani sekä Oikotien 
Vastuullinen työnantaja- että Vastuullinen kesä-
duuni -kampanjoissa sekä toista kertaa mukana 
Oikotien Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa. 
Tutkimuksessa mitattiin, miten vastuullisen työnan-
tajan periaatteet, kuten syrjimättömyys ja esihenkilö-
työhön panostaminen, toteutuvat Destialla työntekijöi-
den näkökulmasta. Destia sijoittui ensimmäiselle sijalle 
yli tuhannen hengen organisaatioiden kategoriassa. 

Osana vastuullista työnantajuutta Destia kannusti 
henkilöstöään ympäristöystävällisempään liikkumi-
seen ottamalla käyttöön työsuhdepolkupyöräedun. 
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

ORGANISAATIORAKENNE JA JOHTO 
Destian organisaatio koostuu viidestä liiketoiminta-
ryhmästä sekä niitä tukevista konserniyksiköistä. Liike-
toimintaryhmät ovat Väyläpalvelut, Kunnossapitopal-
velut, Rata- ja kaupunkipalvelut, Energiapalvelut sekä 
Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut.  Vuonna 2022 
Ratapalvelut-liiketoimintaryhmä ja Maa- ja kalliopal-
velut-liiketoimintaryhmä yhdistettiin Rata- ja kaupun-
kipalvelut -liiketoimintaryhmäksi. Näin varmistetaan 
rata- ja kaupunkirakentamisen sekä allianssimallisen 
liiketoiminnan kasvupotentiaalin hyödyntäminen.  

Destian liiketoiminnan tukena toimivat seu-
raavat konserni yksiköt: Talous, rahoitus, IT ja laki, 
Henkilöstöpalvelut sekä Liiketoiminnan tuki ja kehit-
täminen. 

 Väyläpalveluiden liiketoiminta sisältää katu- ja väy-
lärakentamisen, sillat, vesihuollon rakentamisen sekä 
liikenteenohjauksen palvelut. 

Energiapalvelut tarjoaa uusiutuvan energian ratkai-
suja mm. tuulivoimarakentamisessa, sähköverkkojen 
ja -asemien rakentamista, jakelu- ja teollisuusverkkoja 
ja niiden huoltoa sekä rakentamisen palveluita. 

Rata- ja kaupunkirakentamisen palveluihin kuuluu 
ratarakentaminen ja ratakunnossapito, kaupunki- ja 
kalliorakentaminen, pohjarakentaminen sekä kiviai-
nes ja kiertotalous. 

Kunnossapitopalvelut tarjoaa kattavat palvelut lii-
kenneväylien ja sorateiden, siltojen sekä liikenneympä-
ristöjen ympärivuotiseen hoitoon ja kunnossapitoon. 
Talvihoito on Destian erityisosaamista, sillä toimin-
taa tukee Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen 
Kelikeskus.

Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut sisältää 
infra-, kaupunki- ja liikennesuunnittelun, infraomai-
suuden hallinnan, telematiikan, hankekehityksen, säh-
kölataamisen ja uudet palvelut.  
 

Destian johtoryhmän muodostivat vuonna 2022: 

• toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, puheenjohtaja
• Kari Alavillamo 1.7.2022 alkaen
• Annu Karttunen 
• Sanna Karvonen
• Mikko Möttönen
• Pasi Nurminen 
• Timo Räikkönen
• Tapio Salo 7.11.2022 alkaen
• Seppo Ylitapio 

• Mikko Mäkelä, johtoryhmän jäsen 1.7.2022 asti,  
laajennetun johtoryhmän jäsen 1.7.2022 alkaen

• Pekka Ruuti, johtoryhmän jäsen 1.7.2022 asti,  
laajennetun johtoryhmän jäsen 1.7.2022 alkaen

• Seppo Kopsa, laajennetun johtoryhmän jäsen 
15.9.2022 alkaen 

• Miska Eriksson, johtoryhmän jäsen 31.8.2022 asti

YHTIÖKOKOUKSIEN PÄÄTÖKSIÄ   
25.2.2022 pidetty Destia Oy:n varsinainen yhtiökokous 
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohta-
jalle kaudelta 1.1. - 31.12.2021. Yhtiökokous päätti hallituk-
sen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä 
tilikaudelta jaetaan osinkona 25 euroa osakkeelta eli 
yhteensä 17 000 000 euroa.

 Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsen-
määräksi neljä ja nimitti uudelleen hallituksen puheen-
johtajaksi Tero Kiviniemen. Hallituksen jäseneksi valit-
tiin uudelleen Sanna Karvonen. Hallituksen uusiksi 
jäseniksi valittiin Timo Räikkönen ja Seppo Ylitapio. 
Yhtiökokous päätti, ettei hallituksen jäsenille makseta 
palkkioita. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippuvaisia 
yhtiöstä.

Varsinainen yhtiökokous valitsi tilikaudeksi 2022 
Destia Oy:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena tilin-
tarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

Varsinainen yhtiökokous päätti myös perustaa yhti-
ölle hallintoneuvoston ja päivitti yhtiön yhtiöjärjes-
tystä vastaavasti. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 
valittiin Hans Oluf Krog ja jäseniksi Renaud Roussel ja 
Aurélien Courson. 

Ainoan osakkeenomistajan päätöksen mukaisesti 
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Francis 
Grass Hans Oluf Krogin tilalle 13.4.2022.

Ainoan osakkeenomistajan päätöksen mukai-
sesti hallintoneuvoston jäseneksi valittiin Aurélien 
Delavenne Renaud Rousselin tilalle 17.10.2022. 

  
OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT 
Normaaliin liiketoimintaan liittyviä vireillä olevia urak-
kariita-aiheisia oikeudenkäyntejä on yksi. Destia on 
myös asianosaisena yhdessä työsuhderiita-asiassa. 
Vuonna 2022 Destian työntekijä tuomittiin Kalajoen 
metsäpaloon liittyvästä yleisvaaran tuottamuksesta. 
Tuomio ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu 
hovioikeuteen.

Työturvallisuusrikoksiin liittyvien oikeudenkäyntien 
osalta hovioikeus kumosi käräjäoikeuden vuonna 2021 
Destialle tuomitseman yhteisösakon työturvallisuus-
rikoksesta. Hovioikeuden tuomio ei ole vielä lainvoi-
mainen. Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Destian  
12 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Johdon arvion mukaan edellä mainittujen asioi-
den lopputuloksella ei todennäköisesti ole olen-
naista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 
Oikeudenkäynteihin ja potentiaalisiin oikeudenkäyn-
teihin johtaviin kiistoihin on varauduttu kuluvarauk-
sella siltä osin, kun konserni katsoo, että ne ovat luo-
tettavasti arvioitavissa ja oleellisia. 
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LÄHIAJAN RISKIT JA 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäris-
töriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, henkilöstöriskeihin, 
talous- ja rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin.  

Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti 
talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epä-
varmuus Ukrainan sodan jatkuessa aiheuttavat ris-
kin Destian liiketoiminnalle. Rakennuskustannusten 
nousun ennustetaan jatkuvan edelleen, koko raken-
nusteollisuudelle syntyy tulonmenetyksiä. Sodan pit-
kittyessä materiaalien saatavuuteen liittyy edelleen 
epävarmuutta. Pitkittynyt sota alkaa vaikuttamaan 
myös Euroopan työmarkkinoihin. Destian ydinliike-
toiminta-alueilla kilpailutilanteen arvioidaan jatkuvan 
tiukkana. Menestymisen merkitys maanteiden kunnos-
sapidon alueurakoissa ja kasvualueillamme kaupunki-, 
energia- ja ratarakentamisessa korostuu lähiaikoina.

  Destian toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien 
hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liike-
toiminnan osa-alueille, laadukas asiakastyö, toiminnan 
kustannustehokkuus sekä valmius reagoida muuttu-
viin tilanteisiin. Yhtenäinen yrityskulttuuri ja ihmiset 
ovat osa riskienhallintaa. Henkilöstöriskien osalta olen-
naista on varmistaa henkilöstön osaaminen, motivaatio 
ja määrä suhteessa strategisiin tavoitteisiin.  

Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liit-
tyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. 
Riskienhallinnassa keskeisintä on henkilöstön projek-
tinhallintaosaamisen varmistaminen sisältäen tehok-
kaan prosessin tarjouslaskennasta toteutukseen, kus-
tannusseurannan ja resurssien varmistamisen sekä 
osaamisen kehittämisen. Hyvä johtaminen on keskei-
nen osa projektinhallintaa.

Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään 
oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edel-
lytys taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioin-
nille. Destia varmistaa taloudellisten raporttien luotet-

tavuuden valvontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä 
kehittämällä. Konsernissa toteutettiin syksyllä 2022 
laaja sisäisten kontrollien projekti, jonka tarkoituksena 
oli integroida Destian prosessit ja kontrollit vastaamaan 
Colasin tapaa toimia.

Destia hallitsee konsernin rahoitukseen liitty-
viä rahoitusriskejä rahoituspolitiikan mukaisesti. 
Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa 
konsernin maksuvalmius ja jälleenrahoitus sekä mini-
moida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vai-
kutukset konsernin tulokseen, kassavirtaan ja tasee-
seen. 

Destian vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä 
ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panos-
tukset laatuun, työturvallisuuteen, ympäristön huomi-
oimiseen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset olivat 1,1 
miljoonaa euroa (1,2). Näiden lisäksi IT-kehittämiskus-
tannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,2). Destia pa-
nostaa siihen, että sen toiminta edustaa alan huip-
pua myös teknologian hyödyntämisessä ja yritys on 
osaltaan uudistamassa infrasektorin toimintatapoja 
yhteistyössä asiakkaidensa ja muiden alan toimijoi-
den kanssa. Destia kehittää työmenetelmiä ja toimin-
tatapoja jatkuvasti vastaamaan nopeasti muuttuvan 
maailman haasteisiin, erityisesti digitalisaation keinoja 
hyödyntäen. Destia toteuttaa kehittämistoimintaa käy-
tännönläheisesti palvelujen toteutuksen yhteydessä, 
mutta projektoituna ja keskitetysti johdettuna. Kaikis-
sa liiketoimintaryhmissä on oma kehittämispäällikkö 
ja palvelun kehittämisryhmä. 

 Destia on saanut ulkoista rahoitusta T&K-
projekteihin Business Finlandilta, Väylävirastolta sekä 
ELY-keskuksilta. Destian T&K-toiminnasta rahoitetaan 
lukuisten opinnäytetöiden lisäksi Tampereen yliopis-
toon perustettua Infran digitalisaation professuu-

ria sekä buildingSMART Finland -tietomallintamisen 
yhteistyöfoorumin toimintaa. 

  
VASTUULLISUUS 
Suomen suurimpana infra-alan yhtiönä Destialla on 
merkittävä rooli toimivien ja turvallisten liikenne- ja 
teollisuusympäristöjen sekä kokonaisten elinympäris-
töjen luomisessa. Destian toiminnalla on merkittäviä 
vaikutuksia yhteiskuntaan, ympäristöön ja sidosryh-
miimme.  

Rakennetun ympäristön ja sen kunnossapidon hii-
lijalanjälki on merkittävä. Vuonna 2021 Destia julkisti 
sitoumuksensa olla hiilineutraali omien päästöjen 
osalta vuoteen 2030 ja ilmastopositiivinen vuoteen 
2035 mennessä. Vuonna 2022 päästövähenemä vertai-
luvuoteen 2020 verrattuna oli omien suorien päästöjen 
osalta 28 prosenttia. Vuosittainen 12,5 prosentin pääs-
tövähenemätavoite ylittyi kirkkaasti. Menneen vuoden 
aikana Destia on tehnyt monia onnistuneita muutoksia 
vastuullisuustavoitteidensa saavuttamiseksi. Vuoden 
2022 alusta alkaen kaikki ostettu sähkö on tuotettu tuu-
livoimalla. Lisäksi yritys on lisännyt uusiutuvien polt-
toaineiden käyttöä. Ympäristövastuun tueksi Destia 
on vuoden 2022 aikana kehittänyt päästölaskenta- ja 
seurantamenetelmiä sekä laatinut kalustostrategian.

Destian tavoitteena on olla vastuullinen menestyjä, 
joka luo kestävästi kannattavaa liiketoimintaa, on tur-
vallinen, innostava ja menestyvä työpaikka sekä vas-
tuullinen rakennusalan toimija ja yhteiskuntavastuun 
kehittäjä. 

Vastuullisuustyön myötä Destia on sitoutunut YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin. Destia on lisäksi sitou-
tunut omalla toiminnallaan edistämään perusperiaat-
teita, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympä-
ristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.  

Vastuullinen ja laadukas toiminta kytkeytyy Destian 
toiminnan kaikille tasoille: arvoihin, tavoitteisiin, strategioi-
hin ja johtamiseen sekä projektien päivittäiseen työhön.  
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STRATEGIA 
Destian päämäärä on olla ”Pohjoisen elämän yhdistä-
jä” ja strategia on varmistaa ydinliiketoiminnan kilpai-
lukyky, kasvaa uusissa palveluissa ja kaupunkikehittä-
misessä yhdessä kumppaneiden kanssa sekä kasvaa 
kansainvälisesti valituilla strategisilla alueilla. 

Destia kuuluu kansainväliseen Colas-konserniin, 
joka puolestaan on osa kansainvälistä Bouygues-
konsernia. Yhtenä maailman johtavista infra-alan toi-
mijoista Colas tuo lisävoimaa ja -osaamista Destian lii-
ketoiminnan kehittämiseen ja toteutukseen. Colasin 
strategiana on mm. kasvaa kansainvälisesti kehitty-
neissä ja matalan riskin maissa, kehittää ja toteuttaa 
matalan hiilijalanjäljen ratkaisuja ja teollisia ratkaisuja 
sekä kehittää digitaalisen transformaation kautta laa-
tua, kilpailukykyä ja uusia palveluita. 

Destia jatkaa aiemmin määritetyn strategian toteut-
tamista myös Colasin omistuksessa. 

Destian tavoitteena on varmistaa ydinliiketoimin-
nan kilpailukyky ja entistä suurempi lisäarvo asiak-
kaillensa kotimarkkinoilla Suomessa erityisosaamista 
vaativissa suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon pro-
jekteissa. Ydinliiketoiminnassa Destia näkee erityisiä 
kasvumarkkinoita ja mahdollisuuksia ratarakentami-
sessa, kaupunkirakentamisessa sekä energiapalve-
luissa. Energiasektorilla merkittäviä mahdollisuuksia 
on mm. uusiutuvan energian rakentamisessa ja säh-
köenergian siirtämisen ja varastoinnin ratkaisuissa. 

Strategisena tavoitteena on jatkaa kasvua entistä 
vahvempana kaupunkikehittäjänä yhdessä kumppa-
neiden ja verkostojen kanssa. Destia tavoittelee entistä 
laajempaa roolia toimialan arvoketjussa tarjoten kor-
keamman lisäarvon palveluja asiakkailleen. 

Destia kartoittaa myös liiketoimintamahdollisuuk-
sia Ruotsissa ja Norjassa, vaikkakin uusien kansain-
välisten strategisten avauksien edistäminen on ollut 
maltillisempaa muun muassa pandemian tuomien 
hidasteiden takia. 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
Yhtiössä ei ole ollut olennaisia tapahtumia tilikauden 
päättymisen jälkeen.

  
NÄKYMÄT VUODELLE 2023 
Toimintaympäristön heikko ennustettavuus luo epä-
varmuutta näkymille vuonna 2023. Suomen taloudelle 
ennustetaan taantumaa, tosin todennäköisesti lyhyttä. 
Koko vuoden 2023 talouskasvun ennusteet ovat vaih-
delleet nollan ja –0,5 % välillä. Toimintaympäristö jat-
kaa kehittymistään muun muassa kaupungistumisen, 
digitalisaation, ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen 
ehtymisen seurauksena. Geopoliittiset jännitteet, joista 
tällä hetkellä päällimmäisenä Ukrainan sota, sekä co-
vid-19-pandemia tulevat jatkuessaan - ja myös mah-
dollisissa seuraavissa kehitysvaiheissaan - muokkaa-
maan toimintaympäristöä myös vuonna 2023. 

Tämän hetken näkymän mukaisesti Suomen raken-
tamisen markkina kokonaisuutena tulee laskemaan 
(arvio –3,5 %) ja infrarakentamisen markkinoiden arvi-
oidaan jatkavan laskua myös vuonna 2023 (arvio –2,7 
%). Tiettyjen osa-alueiden uskotaan kuitenkin kasva-
van, kuten energiarakentamisen ja teollisten hank-
keiden investointien.  Useat kaupungit jatkavat myös 
kaupunkien kehittämistä, raideliikenteen kehitysin-
vestointeja sekä näihin liittyvän infran rakentamista. 
Lisäksi valtion 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunni-
telma parantaa pidemmän aikavälin näkyvyyttä mer-
kittävien liikenneväylien investointeihin Suomessa 
olettaen, että valtio kykenee suunnitelmaa lähivuosina 
myös toteuttamaan. 

Ruotsissa ja Norjassa infrarakentamisen markkinoi-
den odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös vuonna 
2023.  

Destian projektinhallinnan parantamisen toimet, 
kasvustrategia valituilla palvelualueilla sekä asiakastyö 
antavat hyvän perustan yhtiön kasvulle ja kannatta-
vuuden jatkuvalle parantamiselle myös vuonna 2023.  

  

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN 
VAROJEN KÄYTÖSTÄ 
Destia Oy:n Suomen kirjanpitolainsäädännön mukai-
nen tilikauden voitto oli 9 185 697,89 euroa, joka ehdo-
tetaan kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto -tilille. 
Destia Oy:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 13 475 
608,38 euroa.

Destia Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoja  
6 997 200,00 euroa.
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS

Tilikauden tulos ja tilikauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.

1 000 € Liitetieto 1.1. - 31.12.2022 1.1. - 31.12.2021

LIIKEVAIHTO 2 603 433 574 814

Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 515 6 159

Materiaalit ja palvelut 3 -418 322 -398 311

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 -117 660 -109 169

Poistot ja arvonalentumiset -15  417 -15 511

Liiketoiminnan muut kulut 4 -38 037 -36 896

LIIKETULOS 17 511 21 085

Rahoitustuotot 9 124 1 382

Rahoituskulut 9 -1 137 -973

VOITTO ENNEN VEROJA 16 498 21 495

Tuloverot 10 -3 357 -4 058

TILIKAUDEN TULOS 13 141 17 437

Muut laajan tuloksen erät

Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen mää-
rittämisestä johtuvat erät 20,27 -781 -2 025

-781 -2 025
Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi  
tiettyjen ehtojen täyttyessä
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -3 0

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset -4

-3 -4

Tilikauden muut laajan tuloksen erät, veroilla netotettu -784 -2 029

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 12 357 15 408

KONSERNITILINPÄÄTÖS
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1 000 € Liitetieto 31.12.2022 31.12.2021

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttö-
oikeusomaisuuserät 11 58 866 62 518

Liikearvo 13 19 596 19 596

Muut aineettomat hyödykkeet 15 1 996 2 061

Muut sijoitukset 16 2 042 2 042

Laskennalliset verosaamiset 20 2 826 2 356

Pitkäaikaiset varat yhteensä 85 326 88 573

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 17 14 982 12 213

Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 95 846 93 889

Rahavarat 19 41 160 31 393

Lyhytaikaiset varat yhteensä 151 988 137 495

VARAT YHTEENSÄ 237 315 226 068

1 000 € Liitetieto 31.12.2022 31.12.2021

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 21

Osakepääoma 17 000 17 000

Muut erät -10 -7

Kertyneet voittovarat    37 589 42 228

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 54 578 59 221

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 20 1 678 1 569

Eläkevelvoitteet 27 7 194 6 233

Varaukset 28 7 095 10 657

Vuokrasopimusvelat 22 7 774 6 970

Muut velat 3 132 2 597

Pitkäaikaiset velat yhteensä 26 873 28 026

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut korottomat velat 25 144 731 130 034

Varaukset 28 5 179 2 691

Vuokrasopimusvelat 22 5 954 6 096

Lyhytaikaiset velat yhteensä 155 863 138 821

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 237 315 226 068

KONSERNIN TASE, IFRS

KONSERNITILINPÄÄTÖS
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1 000 € 1.1. - 31.12.2022 1.1. - 31.12.2021

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

Asiakkailta saadut maksut 607 704 549 053

Maksut toimittajille ja henkilöstölle -561 369 -543 965

Maksetut korot -270 -442

Saadut osingot 1 1

Saadut korot 123 49

Muut rahoituserät -591 -542

Maksetut verot -7 312 -22

Liiketoiminnan rahavirta 38 287 4 131

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttö- 
omaisuushyödykkeisiin -6 909 -7 989

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 2 082 1 917
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -1 767

Investoinnit muihin sijoituksiin -3

Luovutustulot muista sijoituksista 9

Myönnetyt konsernin sisäiset lainat -19 673

Konsernin sisäisten lainasaamisten takaisinmaksut 30 327

Investointien rahavirta -4 827 2 820

1 000 € 1.1. - 31.12.2022 1.1. - 31.12.2021

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 72 958

Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -81 948

Maksetut osingot -17 000

Liiketoimet vähemmistöosakkaiden kanssa -525

Vuokrasopimusvelkojen maksut (-) -6 690 -6 348

Rahoituksen rahavirta -23 690 -15 862

Rahavarojen muutos 9 770 -8 911

Rahavarat tilikauden alussa 31 393 40 303

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -3 1

Rahavarat tilikauden lopussa 41 160 31 393

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

KONSERNITILINPÄÄTÖS

Konsernin sisäiset lainat liittyvät vertailuvuonna Destia Group Oyj:n.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

KONSERNITILINPÄÄTÖS

1 000 € Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman 

pääoman (SVOP) rahasto
Käyvän arvon 

rahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2022 17 000 -7 42 228 59 221
Laaja tulos  
Tilikauden tulos 13 141 13 141
Muut laajan tuloksen erät:

   Muuntoerot -3 -3
   Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)  
   uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -781 -781

Tilikauden laaja tulos yhteensä -3 12 360 12 357
Liiketoimet konserniyritysten kanssa

  Osingonjako, Colas SA -17 000 -17 000

Oma pääoma yhteensä 31.12.2022 17 000 -10 37 589 54 578

1 000 € Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman 

pääoman (SVOP) rahasto
Käyvän arvon 

rahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2021 17 000 14 382 4 -7 39 435 70 814
Laaja tulos  
Tilikauden tulos 17 437 17 437
Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot 0 0
Muut sijoitukset -4 -4
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)  
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -2 025 -2 025

Tilikauden laaja tulos yhteensä -4 0 15 412 15 408
Liiketoimet konserniyritysten kanssa

  Pääoman palatutus, Destia Group Oyj -14 382 -14 382
  Osingonjako, Destia Group Oyj -12 618 -12 618

Oma pääoma yhteensä 31.12.2021 17 000 -7 42 228 59 221
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Konsernin perustiedot
Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palvelu-
yritys, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenne-
väylien sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi 
kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavas-
ta maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen 
rakentamiseen. Konsernilla on toimintaa pääasialli-
sesti Suomessa. 

Konsernin emoyritys on Destia Oy. Emoyrityksen 
kotipaikka on Vantaa, ja sen rekisteröity osoite on 
tilinpäätöshetkellä c/o Destia Oy, PL 206, 01301 Vantaa. 
Destia Oy:n omistaa 1.12.2021 tapahtuneen yrityskau-
pan seurauksena 100 %:sti BOUYGUES GROUP -konser-
niin kuuluva Colas SA. 1.12.2021 asti yhtiö kuului Destia 
Group -konserniin, jonka emoyhtiö oli Destia Group Oyj 
(y-tunnus 2617172-1). Destia Group Oyj:n omisti 100 %:sti 
Ahlström Capital - konserniin kuuluva AC Infra Oy.  

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa 
internetosoitteesta www.destia.fi tai Destian uudesta 
pääkonttorista, joka sijaitsee osoitteesta Firdonkatu 2 
T 151, 00520 Helsinki 1.3.2023 alkaen.

Destia Oy:n hallitus on hyväksynyt kokoukses-
saan 13.2.2023 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. 
Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla 
on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen 
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös 
tilinpäätöksen muuttamisesta.

1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 
LAADINTAPERIAATTEET

Laatimisperusta
Vertailukauden tilinpäätös oli Destia Oy:n ensimmäi-
nen IFRS-konsernitilinpäätös. Keskinäiset erät on eli-

minoitu ja taseen ja tuloslaskelman erät on oikaistu 
esitettäväksi IFRS-standardien mukaisesti. Destia-kon-
sernin liikearvo on allokoitu rahavirtaa tuottaville yksi-
köille ja testattu arvonalentumisen varalta. 

Destia-konsernitilinpäätös on laadittu kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laa-
dittaessa on noudatettu 31.12.2022 voimassa olevia 
IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. 
Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan 
Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 
säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi 
hyväksyttyjä standardeja, ja niistä annettuja tulkintoja. 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suoma-
laisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja 
yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. 

Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkupe-
räisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja 
-velkoja sekä käyvän arvon suojauksen suojauskohteita, 
jotka on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot 
esitetään tuhansina euroina.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukai-
sesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden 
tekemistä ja tietoa harkintaan perustuvista ratkai-
suista, joita johto on tehnyt. Tietoa harkintaan perus-
tuvista ratkaisuista, joita johto on käyttänyt konsernin 
noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovel-
taessaan ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä 
esitettäviin lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden 
kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimispe-
riaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuuste-
kijät”. Yhtiö on esittänyt tilinpäätöksessään ne asiat, 
jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet yhtiön taloudelli-
seen asemaan ja taloudelliseen tulokseen. 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tytäryritykset
Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on mää-
räysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla 
osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle 
tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon 
ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä 
yhteisöä koskevaa valtaansa.

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus eliminoi-
daan hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja 
hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vas-
tattavaksi otetut velat arvostetaan käypään arvoon 
hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot kirja-
taan kuluksi. Luovutettu vastike ei sisällä mahdollisia 
hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia. Näiden 
vaikutus huomioidaan hankinnan yhteydessä tulos-
vaikutteisesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta 
arvostetaan käypään arvoon hankintahetkellä, ja se 
luokitellaan joko velaksi tai omaksi pääomaksi. Velaksi 
luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon 
jokaisen raportointikauden päättymispäivänä, ja tästä 
syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. 
Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpää-
tökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saa-
nut määräysvallan, ja luovutetut tytäryritykset siihen 
saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin 
sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitu-
mattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan 
konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia 
tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio 
johtuu arvonalentumisesta. Emoyrityksellä tytäryri-
tyksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka 
eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään 
omaa pääomaa koskevina liiketoimina.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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Yhteisjärjestelyt
Yhteisjärjestely on järjestely, jossa kahdella tai useam-
malla osapuolella on yhteinen määräysvalta. Yhteinen 
määräysvalta on järjestelyä koskevan määräysvallan 
pitämistä yhteisenä sopimukseen perustuen, ja se val-
litsee vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja kos-
kevat päätökset edellyttävät määräysvallan jakavien 
osapuolten yksimielistä hyväksymistä. Yhteisjärjestely 
on joko yhteinen toiminto tai yhteisyritys. 

Yhteisyritys on järjestely, jossa konsernilla on oikeuk-
sia järjestelyn nettovarallisuuteen, kun taas yhteisessä 
toiminnossa konsernilla on järjestelyyn liittyviä varoja 
koskevia oikeuksia ja velkoja koskevia velvoitteita. 
Destia -konsernin työyhteenliittymät ovat yhteisiä 
toimintoja, joista konserni on yhdistellyt omat varat, 
velat, tuotot ja kulut sekä oman osuutensa yhteisistä 
varoista, veloista, tuotoista ja kuluista.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa 
koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on 
kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön va-
luutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on esi-
tetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen toimin-
ta- ja esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat 
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kir-
jattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtu-
mapäivänä vallitsevaa kurssia. Käytännössä käytetään 
usein kurssia, joka likimain vastaa tapahtumapäivän 
kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät 
on muutettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpää-
töspäivän kurssia käyttäen. Ulkomaan rahan määräi-
set ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin 
arvoihin, on muutettu toimintavaluutan määräisiksi 
käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän kursseja. 
Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtu-
mapäivän kurssiin.

Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja 
monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja 
tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan 
kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liike-
voiton yläpuolelle.

Ulkomaisten konserniyritysten tilinpäätösten 
muuntaminen
Ulkomaisten konserniyritysten laajojen tuloslaskel-
mien ja erillisten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät 
on muunnettu euroiksi kauden keskikurssiin ja ta-
seet tilinpäätöspäivän kurssiin. Tilikauden tuloksen ja 
muiden laajan tuloksen erien muuntaminen eri kurs-
seilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa tasees-
sa oman pääomaan kirjattavan muuntoeroon, jonka 
muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Ulko-
maisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnis-
ta sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pää-
oman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun tytäryritys 
myydään kokonaan tai osittain, tytäryhtiöön liittyvät 
omaan pääomaan kirjatut kertyneet muuntoerot kir-
jataan myyntihetkellä tuloslaskelmaan osana myynti-
voittoa tai -tappiota.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu 
hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla 
ja arvonalentumistappioilla. 

Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka aiheu-
tuvat välittömästi aineellisen käyttöomaisuuserän han-
kinnasta mukaan lukien alkuperäisen arvion mukaiset 
menot hyödykkeen purkamisesta tai siirtämisestä sekä 
sijaintipaikan palauttamisesta alkuperäiseen tilaan, jos 
tällainen velvoite on yhteisölle syntynyt. Itse valmiste-
tun omaisuuserän hankintameno sisältää materiaa-
limenot, työsuhde-etuuksista aiheutuvat välittömät 
menot sekä muut välittömät menot, jotka johtuvat 

käyttöomaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiot-
tuun käyttötarkoitukseen. Silloin kun omaisuuserän 
saattaminen valmiiksi sille aiottua käyttötarkoitusta tai 
myyntiä varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän 
ajan, aktivoidaan kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, 
rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi joh-
tuvat vieraan pääoman menot osaksi omaisuuserän 
hankintamenoa.

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useam-
masta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eri-
pituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. 
Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja 
uusimisen yhteydessä mahdollinen jäljellä oleva kirjan-
pitoarvo kirjataan pois taseesta. Myöhemmin syntyvät 
menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyö-
dykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennä-
köistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudel-
linen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen 
hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut 
korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan tulosvaikut-
teisesti, kun ne toteutuvat.

Hyödykkeistä tehdään arvioidun taloudellisen vai-
kutusajan kuluessa tasapoistot lukuun ottamatta 
maa-ainesalueet, joista poistot lasketaan käytön 
mukaisina substanssipoistoina. Maa-alueista ei tehdä 
poistoja, koska niillä katsotaan olevan rajoittamaton 
taloudellinen vaikutusaika. 
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

• Rakennukset 10–40 vuotta
• Koneet ja kalusto 3–20 vuotta
• Muut aineelliset hyödykkeet käytön mukaan

Omaisuuserän arvioitu jäännösarvo ja arvioitu talou-
dellinen vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokaisen 
tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvasta-
maan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita 
muutoksia. Kun aineellinen käyttöomaisuushyödy-
ke luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävä-

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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nä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toi-
minnot -standardin mukaisesti, poistojen kirjaaminen 
lopetetaan. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkei-
den käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät 
myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tulosvaikutteises-
ti liiketoiminnan muihin tuottoihin ja myyntitappiot 
muihin liiketoiminnan kuluihin.    

Julkiset avustukset
Julkisilta tahoilta saadut avustukset kirjataan tulosvai-
kutteisesti, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan 
saamaan. Sellaiset avustukset, jotka on saatu korva-
uksiksi jo toteutuneista kuluista, kirjataan tulosvaikut-
teisesti, sillä kaudella, jolloin avustus on toteutunut. 
Avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. 

Vuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana
Konserni toimii vuokralle ottajana ja on vuokrannut 
lähinnä toimistotiloja, varastotilaa, koneita ja kalustoa 
sekä autoja. Destia-konserni kirjaa IFRS 16 Vuokraso-
pimukset-standardin mukaisesti taseeseensa vuok-
rasopimuksiin liittyvät käyttöoikeusomaisuuserät ja 
vuokrasopimusvelat vuokrasopimuksen alkamisajan-
kohtana. Alkamisajankohta on ajankohta, jolloin koh-
deomaisuuserä on vuokralle ottajan käytettävissä. 
Poikkeuksina ovat lyhytaikaiset vuokrasopimukset 
sekä vähäarvoisia omaisuuseriä koskevat vuokrasopi-
mukset, joiden kirjanpitokäsittely on kuvattu jäljem-
pänä. Konserni arvioi sopimuksen syntymisajankoh-
tana, onko sopimus vuokrasopimus tai sisältääkö se 
vuokrasopimuksen. Sopimus on vuokrasopimus tai 
se sisältää vuokrasopimuksen, jos sopimus antaa oi-
keuden yksilöidyn omaisuuserän käyttöä koskevaan 
määräysvaltaan määräajaksi vastiketta vastaan.

Vuokra-aika vastaa peruuttamatonta vuokrasopi-
muksen vuokrakautta lisättynä mahdollisilla jatko-
vuokrakausilla, mikäli niiden toteutumista pidetään 

kohtuullisen varmana. Jos vuokra-aikaa ei ole määri-
telty tietyn pituiseksi, johto arvioi sopimuksen syntyyn 
vaikuttavia tosiasiallisia syitä arvioidessaan ajankohtaa, 
jolloin vuokrasopimuksen irtisanominen on kohtuul-
lisen varmaa. Konsernin toistaiseksi voimassa olevat 
vuokrasopimukset liittyvät tyypillisesti rakennuksiin 
ja koneisiin ja kalustoon. Vuokrasopimusvelan lasken-
nassa käytetty diskonttokorko on määritelty käyttäen 
sopimuksen aloittamisajankohdan lisäluoton korkoa. 
Lisäluoton korko määritellään koroksi, jota vuokralle 
ottaja joutuisi maksamaan lainatessaan vastaavaksi 
ajaksi ja vastaavanlaisin vakuuksin varat, jotka tarvit-
taisiin käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenoa 
arvoltaan vastaavan omaisuuserän hankkimiseen 
vastaavanlaisessa taloudellisessa ympäristössä. Samaa 
diskonttauskorkoa sovelletaan ominaispiirteiltään 
samankaltaisiin vuokrasopimuksiin. Tilikaudesta 2022 
alkaen konsernissa on käytetty Colas SA:n toimittamaa 
korkotaulukkoa. Sopimuksen lisäluoton korkoa määri-
tettäessä otetaan huomioon vuokratun omaisuuserän 
luonne, maantieteellinen sijainti, valuutta ja sopimuk-
sen kesto.

Vuokrasopimusvelka arvostetaan diskonttaamalla 
odotettavissa olevat vuokramaksut nykyarvoon. 
Vuokramaksuiksi luetaan kiinteät vuokramaksut ja 
mahdollinen osto-option arvo, jos päätös käyttää 
osto-optiota on kohtuullisen varma. Myöhemmin 
vuokrasopimusvelka arvostetaan jaksotettuun han-
kintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetel-
mää. Vuokrasopimusvelka määritetään uudelleen, 
kun vastaisissa vuokramaksuissa on tapahtunut 
muutos indeksin tai hintatason muutoksen takia, jos 
konserni arvioi jäännösarvotakuun perusteella mak-
settaviksi odotettavien määrien muuttuvan, tai jos kon-
serni muuttaa arviotaan siitä, aikooko se käyttää osto-, 
jatko- tai päättämisoptiota. Kun vuokrasopimusvelka 
määritetään uudelleen tällä tavalla, käyttöoikeusomai-
suuserän kirjanpitoarvoon tehdään vastaava oikaisu, 
tai oikaisu kirjataan tulosvaikutteisesti, jos käyttöoike-

usomaisuuserän kirjanpitoarvo on vähennetty nollaan. 
Osassa Destia-konsernin vuokrasopimuksista vuokran-
maksu on sidottu indeksiin ja osaan sisältyy jatko- ja 
päättämisoptioita.

Käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan alun perin 
hankintamenoon, joka sisältää vuokrasopimusvelan 
alkuperäisen arvostuksen mukaisen määrän sekä 
mahdolliset alkuvaiheen välittömät menot, ennallis-
tamiskulut ja sopimuksen alkamisajankohtaan men-
nessä maksetut vuokrat, joista on vähennetty mah-
dolliset saadut kannustimet (esimerkiksi menot, jotka 
vuokralle antaja korvaa tai ottaa vastattavikseen). 

Sopimuksen alkamisajankohdan jälkeen käyttöoi-
keusomaisuuserät arvostetaan kertyneillä poistoilla 
ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankinta-
menoon. Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan hyö-
dykkeen taloudellisen vaikutusajan tai vuokra-ajan 
kuluessa riippuen siitä, kumpi näistä on lyhyempi.

Taloudelliset vaikutusajat määritellään samoin 
perustein kuin vastaavien omistetuttujen aineellis-
ten hyödykkeiden. Maa-alueisiin liittyvät käyttöoike-
usomaisuuserät poistetaan vuokra-ajan kuluessa. Jos 
vuokrasopimus siirtää kohdeomaisuuserän omistuk-
sen vuokrakauden päättymiseen mennessä konser-
nille tai sopimuksessa on osto-optio, jonka käyttämi-
nen vuokra-ajan lopussa on kohtuullisen varmaa, käyt-
töoikeusomaisuuserä poistetaan taloudellisen vaiku-
tusajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä testataan 
arvonalentumisen varalta, jos arvonalentumisesta on 
viitteitä ja mahdollinen arvonalentumistappio kirja-
taan tulosvaikutteisesti. 

Konserni soveltaa käytännön apukeinoa eikä kirjaa 
taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriä eikä vuokraso-
pimusvelkoja koskien vuokrasopimuksia, jotka ovat 
lyhytaikaisia tai vähäarvoisia. Näihin sopimuksiin liit-
tyvät vuokrat kirjataan vuokra-aikana kuluksi tuloslas-
kelmaan. Lyhytaikaiset vuokrasopimukset ovat sopi-
muksia, joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta. 
Vähäarvoiset vuokrasopimukset ovat kohdeomaisuu-
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serältään vähäarvoisia tai liiketoiminnan näkökulmasta 
merkityksettömiä. 

Konserni vuokralle antajana
Konsernin vuokrasopimukset käsitellään IFRS 16:n 
mukaisina operatiivisina vuokrasopimuksina. Vuok-
ralle annetut hyödykkeet sisältyvät taseen aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin. Niistä tehdään poistot 
talou dellisena vaikutusaikana, kuten vastaavista omas-
sa käytössä olevista aineellisista käyttöomaisuushyö-
dykkeistä. Vuokratuotot kirjataan tulosvaikutteisesti 
tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Konsernin toiminta 
vuokranantajana on vähäistä.

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo 
Liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike 
ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen käypään 
arvoon arvostetun yksilöitävissä olevan nettovaralli-
suuden hankinta-ajankohtana. Liikearvoista (ja muista 
taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista ai-
neettomista hyödykkeistä) ei kirjata poistoja, vaan ne 
testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen 
varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistet-
tu rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmälle. Liikearvo 
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähen-
nettynä arvonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot merkitään kuluiksi tulosvaikutteises-
ti sille tilikaudelle, jonka aikana ne syntyvät. Uusien 
tai kehittyneempien toimintatapojen ja -konseptien 
suunnittelusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan 
taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun 
ne ovat teknisesti toteutettavissa ja ne voidaan hyö-
dyntää kaupallisesti sekä niistä odotetaan saatavan 
vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämis-
menot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, 

jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta 
valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Aiemmin 
kuluiksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää 
myöhemmin. Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä läh-
tien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei 
ole vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain ar-
vonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot 
arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankin-
tamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla 
vähennettyinä. Konsernilla ei ole tilinpäätöspäivänä 
aktivoituja kehittämismenoja taseessa.

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin 
hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankinta-
meno on määritettävissä luotettavasti ja on toden-
näköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa 
oleva vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin 
hyväksi.

Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen 
taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina 
kuluiksi tulosvaikutteisesti niiden tunnetun tai arvioi-
dun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. 

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat 
seuraavat:

• ATK-ohjelmistot 5 vuotta
• Muut aineettomat oikeudet 5 vuotta

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai 
nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on 
alempi. Hankintameno määritetään painotetun kes-
kihinnan menetelmällä. Valmiin ja keskeneräisen 
vaihto-omaisuuden hankintameno muodostuu raa-
ka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista 
menoista, muista välittömistä menoista sekä asian-
mukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista yleis-

menoista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla toi-
minta-asteella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa 
liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta 
on vähennetty arvioidut vaihto-omaisuuden valmiiksi 
saattamiseen tarvittavat menot ja arvioidut tuottojen 
toteutumiseksi välttämättömät menot.

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden arvon alentuminen
Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymis-
päivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän 
arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan 
kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva ra-
hamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan 
lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippu-
matta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikear-
vo, taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat 
aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset aineet-
tomat hyödykkeet.

Arvonalentumisen kirjaamistarvetta tarkastellaan 
rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alim-
malla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä 
riippumaton, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa ja 
pitkälle riippumattomia muiden vastaavien yksiköiden 
rahavirroista. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omai-
suuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutu-
villa menoilla tai käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä 
on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä 
omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä 
saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, 
jotka diskontataan nykyarvoonsa. 

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän 
kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä 
oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan välit-
tömästi tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentumistap-
pio kohdistuu rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryh-
mälle, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa 
tuottavien yksiköiden ryhmälle kohdistettua liikearvoa. 
Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä pois-
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tojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vai-
kutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuse-
rästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio 
peruutetaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut 
muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritet-
täessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa raha-
määrää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta 
enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi 
ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta 
kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään 
tilanteessa.

Työsuhde-etuudet

Eläkevelvoitteet
Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai mak-
supohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjeste-
lyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle 
yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasi-
allista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli 
maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten 
eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset järjes-
telyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia 
eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin 
tehdyt suoritukset merkitään tulosvaikutteisesti sillä 
tilikaudella, jota veloitus koskee.

Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vel-
voitteet on laskettu kustakin järjestelystä erikseen 
käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perus-
tuvaa menetelmää (Projected Unit Credit Method).

Eläkemenot kirjataan kuluiksi henkilöiden palve-
lusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen 
suorittamien laskelmien perusteella. Eläkevelvoitteen 
nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona 
yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten jouk-
kovelkakirjalainojen markkinatuottoa, ja mikäli sitä 
ei ole saatavilla, valtion velkasitoumusten korkoa. 
Joukkovelkakirjalainojen ja velkasitoumusten matu-
riteetti vastaa olennaisilta osin laskettavan eläkevel-

voitteen maturiteettia. Taseeseen kirjattavan eläkevel-
voitteen nykyarvosta vähennetään eläkejärjestelyyn 
kuuluvat varat raportointikauden päättymispäivään 
käypään arvoon arvostettuina.  

Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno kirja-
taan kuluksi, kun järjestelyn muuttaminen tai supis-
taminen toteutuu tai kun tähän liittyvät uudelleen-
järjestelymenot tai työsuhteen päättämiseen liittyvät 
etuudet kirjataan.

Varaukset ja ehdolliset velat
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman ta-
pahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen 
velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennä-
köistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotetta-
vasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi 
vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon lasken-
nassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se 
kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä 
rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä. 
Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus 
kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi 
omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen on käy-
tännössä varmaa.

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä 
hanke luovutetaan. Takuuvarauksen määrä perustuu 
kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumi-
sesta.

Tappiollisesta sopimuksesta kirjataan varaus, kun 
velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välittömät 
menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt.

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on 
laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunni-
telman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai 
tiedottanut asiasta. 

Ympäristövelvoitteista kirjataan varaus silloin, kun 
konsernilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin 
ympäristövastuuperiaatteiden perusteella velvoite, 
joka liittyy tuotantolaitoksen käytöstä poistamiseen, 

maa-alueiden maisemointivastuisiin, ympäristöva-
hingon korjaamiseen tai laitteiston paikasta toiseen 
siirtämiseen. Mahdolliset arvioiden ja käytettyjen ole-
tusten muutokset huomioidaan varauksen määrässä 
sillä kaudella, jonka aikana arvioita tai oletuksia arvi-
oidaan uudelleen, ja kaikilla näiden jälkeisillä kausilla. 
Velvoitteen muutokset, jotka johtuvat muutoksista 
siinä, milloin kustannusten arvioidaan toteutuvan ja 
minkä suuruisina sekä muutokset, jotka johtuvat dis-
konttauskoron muutoksesta, huomioidaan velvoitteen 
määrässä. Konserni arvostaa ympäristövelvoitteeseen 
liittyvän omaisuuserän hankintamenomallin mukai-
sesti. Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoon tehdään 
vastaava oikaisu, tai oikaisu kirjataan tulosvaikuttei-
sesti, jos käyttöomaisuuserän kirjanpitoarvo on vähen-
netty nollaan. 

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien 
seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka 
olemassaolo varmistuu vasta konsernin määräysvallan 
ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoi-
tuessa. Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen 
olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edel-
lytä maksuvelvoitteen täyttämistä tai jonka suuruutta 
ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka esi-
tetään liitetietona.

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verot ja laskennalliset verot
Verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon 
perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verot 
kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät 
suoraan omaan pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan 
kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin 
eriin. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero las-
ketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassa 
olevan verokannan perusteella. Laskennalliset verot 
lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja ve-
rotuksellisen arvon välillä. Laskennallista verovelkaa 
ei kuitenkaan kirjata, jos se johtuu omaisuuserän tai 
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velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole 
liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma to-
teutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä 
verotettavaan tuloon. 

Tytäryrityksiin tehdyistä sijoituksista kirjataan las-
kennallinen vero, paitsi milloin konserni pystyy mää-
räämään väliaikaisen eron purkautumisajankohdan 
eikä väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu enna-
koitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineel-
listen käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, joh-
dannaissopimusten arvostamisesta käypään arvoon, 
etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä sekä varauksista. 

Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä rapor-
tointikauden päättymispäivään mennessä säädettyjä 
verokantoja tai verokantoja, jotka on käytännössä 
hyväksytty raportointikauden päättymispäivään men-
nessä. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen 
määrään asti, kuin on todennäköistä, että tulevaisuu-
dessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikai-
nen ero voidaan hyödyntää.

Tulouttaminen
Destia-konsernin myyntituotot koostuvat rakentami-
sen ja kunnossapidon projekteista, infransuunnitte-
lupalveluista, konsultointiprojekteista ja materiaali-
en myynnistä. Destia-konserni esittää liikevaihdossa 
asiakassopimuksista saadut tuotot välillisillä veroilla 
vähennettynä. 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standar-
din mukaisesti konserni kirjaa myyntituotot siten, että 
ne kuvaavat luvattujen tavaroiden tai palvelujen luo-
vuttamista asiakkaalle rahamääränään, joka kuvastaa 
vastiketta, johon konserni odottaa olevansa oikeutettu 
kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan. Myyntituottojen 
kirjaamisessa sovelletaan viisivaiheista mallia, jonka 
perusteella määritetään milloin ja mihin määrään 
myyntituotot kirjataan. Mallissa yksilöidään asiakas-
sopimus, sopimuksen suoritevelvoitteet, määritetään 

transaktiohinnat, kohdistetaan transaktiohinta suorite-
velvoitteille sekä kirjataan myyntituotot. Myyntituotot 
kirjataan, kun asiakaan katsotaan saavan määräys-
vallan luvattuihin tavaroihin tai palveluihin; joko ajan 
kuluessa tai yhtenä ajanhetkenä.

Destian eri tulotyypit: 

Rakennusurakat
Destia-konserni tarjoaa väylärakentamista, pohjara-
kentamista ja muita rakentamisen palveluita asiakkail-
leen. Rakennusurakoita käsitellään yhtenä suoritevel-
voitteena, sillä Destia-konserni tarjoaa asiakkaalleen 
kokonaisurakan, jossa palvelut yhdistetään muihin 
sopimuksessa luvattuihin palveluihin rakennusurak-
kakokonaisuudeksi edustamaan yhdistettyä tuotosta. 
Rakentaminen tapahtuu asiakkaan maalla ja asiakkaan 
suunnitelmiin pohjautuen. Myyntituotot rakennusura-
koista kirjataan ajan kuluessa, sillä asiakkaan katsotaan 
saavan rakennuskohteeseen määräysvallan rakenta-
misaikana sitä mukaa, kun rakentaminen etenee. Ra-
kennusurakoissa suoritteesta syntyvällä omaisuuse-
rällä ei katsota olevan vaihtoehtoista käyttöä, minkä 
lisäksi konsernilla katsotaan olevan tosiallinen oikeus 
saada maksu tarkasteluhetkeen mennessä tuotetusta 
suoritteesta.

Kunnossapidonprojektit
Destia-konserni tarjoaa ympärivuotisia hoidon ja yllä-
pidon kokonaisurakoita, jotka kattavat liikenneväylien 
ja elinympäristön talvihoidon sekä sorateiden, siltojen 
sekä koko liikenneympäristön hoidon ja kunnossapi-
don. Alueurakoissa asiakas ostaa räätälöidyn palve-
lukokonaisuuden. Sopimuksia käsitellään pääsään-
töisesti yhtenä suoritevelvoitteena, jossa konsernin 
tarjoamat eri palvelut muodostavat palvelukokonai-
suuden tai sarjan erotettavissa olevia palveluja, jotka 
ovat olennaisilta osin samoja ja joiden luovuttaminen 
asiakkaalle tapahtuu saman luovutusmallin mukai-

sesti. Myyntituotot kirjataan ajan kuluessa, sillä asia-
kaan katsotaan saavan määräysvallan palveluun, kun 
palvelua luovutetaan. 

Kiviaineksen myynti 
Destia-konserni tarjoaa asiakkailleen kiviaineksia tien- 
ja radanrakentamiseen, talonrakentamiseen, tienhoi-
toon, betoniin sekä kaiken tyyppisiin päällysteisiin. Li-
säksi konserni tarjoaa asiakkailleen erikoistuotteita 
kuten asfalttikiviainesta ja raidesepeliä. Kiviaineksen 
hinnoittelu tapahtuu kiviaineksen laadun ja painon 
perusteella. Konsernilla on vuosisopimuksia (puiteso-
pimus) asiakkaiden kanssa, joissa konserni toimittaa 
kiviainesta asiakkaan yksittäisen tilauksen perusteella. 
Kiviaineksen myynti kirjataan yhtenä ajanhetkenä, kun 
kiviainestoimituksen määräysvalta siirtyy asiakkaalle. 
Määräysvallan siirtymishetkenä pidetään toimituksen 
luovutusta joko asiakkaan työmaakohteessa tai kon-
sernin kivilouhoksella ajoneuvoon lastattaessa. 

Asiantuntijapalvelut 
Destia-konserni tarjoaa asiakkailleen asiantuntija-
palveluita muun muassa infrasuunnitteluun ja kon-
sultointiprojekteihin liittyen. Asiantuntijapalvelut 
hinnoitellaan tuntiperusteisesti. Myyntituotot asian-
tuntijapalveluista kirjataan ajan kuluessa, kun palvelu 
on luovutettu ja määräysvallan katsotaan siirtyvän asi-
akkaalle. Määräysvallan katsotaan siirtyvän asiakkaal-
le, kun konsernilla on oikeus saada maksu palvelusta.    
    
Asiakassopimukset, jotka sisältävät useampia erotet-
tavissa olevia suoritevelvoitteita, ovat hankkeita, jossa 
tarjotaan sekä rakentamis- ja ylläpitopalveluja. Mah-
dolliset lisä- ja muutostyöt käsitellään erillisinä suori-
tevelvoitteina, mikäli ne muodostavat erillisen suori-
tevelvoitteen ja ne ovat hinnoiteltu perustuen niiden 
erillismyyntihintoihin. Ellei näin ole, lisä- ja muutos-
töiden vaikutus lisätään kyseisen olemassa olevan so-

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

18KONSERNI- 
TILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN  
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄ- 
TÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN  
TUNNUSLUVUT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS  
JA LIITETIEDOT

ALLEKIRJOITUKSET JA  
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

TILINTARKASTUS- 
KERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄ- 
TÖKSEN LIITETIEDOT



pimuksen transaktiohintaan ja se vaikuttaa osaltaan 
suoritevelvoitteen täyttämisasteeseen. Vaikutus kirja-
taan myyntituottojen oikaisuksi sopimusmuutoksen 
ajankohtana perustuen muutoksesta aiheutuvaan ker-
tyneeseen vaikutukseen. 

Ajan kuluessa kirjattavien hankkeiden tulot ja menot 
kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi täyttämisasteen edisty-
miseen perustuen, kun konserni pystyy kohtuudella 
määrittämään koko suoritevelvoitteen täyttämisasteen. 
Täyttämisaste määritellään kuhunkin hankkeeseen liit-
tyen tarkasteluhetkeen mennessä suoritetusta työstä 
aiheutuneiden menojen osuutena hankkeen arvi-
oiduista kokonaismenoista. Täyttämisastetta määri-
tettäessä tavoitteena on kuvata sitä, kuinka konserni 
tuottaa suoritetta siirtäessään asiakkaalle tuotteita tai 
palveluja koskevaa määräysvaltaa. 

Yhtenä ajankohtana täytettävänä suoritevelvoit-
teena käsitellään materiaalin myyntiä, jolloin myynti kir-
jataan toimitusehtojen mukaisesti toimituksen yhtey-
dessä, kun omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja 
edut ovat siirtyneet ostajalle.

Rakennusurakoiden ja kunnossapidonprojektien 
hinnoittelu perustuu kokonaisurakanhinnoitteluun. 
Mikäli sopimukseen sisältyy muuttuva vastike, se kir-
jataan myyntituotoksi siihen määrään asti kuin on 
erittäin todennäköistä, ettei kertyneiden kirjattujen 
myyntituottojen määrään jouduta tekemään merkit-
tävää peruutusta, kun siihen liittyvä epävarmuustekijä 
myöhemmin ratkeaa. Destia-konserni hyödyntää IFRS 
15 standardin käytännön apukeinoa eikä oikaise vastik-
keita merkittävän rahoituskomponentin vaikutuksilla, 
sillä hanke- ja urakkasopimuksissa maksupostien ajoi-
tuksen on katsottu vastaavan hankkeen täyttämisas-
teen etenemistä. Konserni noudattaa alalle tavanomai-
sia maksuehtoja, eikä konsernissa käytetä pidennettyjä 
maksuaikoja. 

Keskeneräisiin hankkeisiin kirjaamattomat kulut, 
kirjataan keskeneräisinä vaihto-omaisuuteen. Jos kon-
serni tuottaa suoritetta luovuttamalla asiakkaalle tava-

roita tai palveluja ennen kuin asiakas maksaa vastik-
keen tai maksu erääntyy, sopimus esitetään tilinpää-
töksessä vaihto-omaisuudessa lukuun ottamatta mää-
riä, jotka esitetään erässä ”Myyntisaamiset” tai erässä 
"Muut saamiset" (sopimukseen perustuvana omaisuu-
seränä). Myyntisaamiset ja asiakassopimuksiin perustu-
vat omaisuuserät arvioidaan arvonalentumisen varalta 
IFRS 9:n mukaisesti. 

Jos asiakas maksaa vastikkeen tai konsernilla on 
vastikemäärään ehdoton oikeus ennen kuin Destia-
konserni luovuttaa tavaran tai palvelun asiakkaalle, 
sopimus esitetään tilinpäätöksessä sopimukseen 
perustuvana velkana, kun maksu on suoritettu tai 
erääntynyt.

Silloin kun hankkeen lopputulosta ei voida arvioida 
luotettavasti, hankkeesta johtuvat menot kirjataan 
kuluiksi samalla kaudella, jolla ne ovat syntyneet ja 
hankkeesta saatavia myyntituottoja kirjataan vain sii-
hen määrään asti, kuin toteutuneita menoja vastaava 
rahamäärä on todennäköisesti saatavissa. Mikäli on 
todennäköistä, että hankkeen valmiiksi saamiseen 
tarvittavat kokonaismenot ylittävät hankkeesta saata-
vat myyntituotot, odotettavissa oleva tappio kirjataan 
kuluksi välittömästi. 

Konserni hankkeisiin liittyvät takuut ovat takuita, 
jotka eivät muodosta erillistä suoritevelvoitetta, vaan 
niistä tehdään IAS 37-standardin mukainen takuu-
varaus.

Korot ja osingot
Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä 
ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Rahoitusvarat
Destia-konsernin rahoitusvarat luokitellaan IFRS 9 Ra-
hoitusinstrumentit –standardin mukaisesti seuraaviin 
ryhmiin: jaksotettuun hankintamenoon ja käypään ar-

voon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. Rahoi-
tusvarojen luokittelu perustuu varoihin sovellettavaan 
liiketoimintamalliin ja rahoitusvaroihin kuuluvan erän 
sopimusperusteisiin rahavirtojen ominaispiirteisiin.

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kau-
pantekopäivänä, joka on päivä, jolloin konserni sitou-
tuu ostamaan tai myymään rahoitusinstrumentin. 
Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä konserni arvos-
taa rahoitusvaroihin kuuluvan erän käypään arvoon, 
ja jos kyseessä on muu kuin käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin kuuluva erä, 
siihen lisätään tai siitä vähennetään erästä välittömästi 
johtuvat transaktiomenot. Käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti arvostettavat rahoitusvarat merkitään alku-
peräisen kirjaamisen yhteydessä taseeseen käypään 
arvoon ja transaktiomenot kirjataan tulosvaikutteisesti.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat 
rahoitusvarat
Rahoitusvarat kirjataan jaksotettuun hankintame-
noon, kun tavoitteena on erän hallussapito eräpäivään 
asti sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämi-
seksi. Näiden erien rahavirrat koostuvat pelkästään 
pääomasta ja jäljellä olevaan pääomaan liittyvistä ko-
roista. Alkuperäisen arvostamisen jälkeen näiden ra-
hoitusvarojen arvo määritetään jaksotettuun hankin-
tamenoon käyttämällä efektiivisen koron menetelmää 
ja vähentämällä mahdollinen arvonalentuminen. Ar-
vonalentumisesta johtuvat tappiot kirjataan tuloslas-
kelmaan. 

Konsernin jaksotettuun hankintamenoon kirjatta-
viin rahoitusvaroihin luokitellaan rahavarat, myynti-
saamiset ja muut saamiset, jotka ovat johdannaisva-
roihin kuulumattomia varoja. Lyhytaikaisten myynti-
saamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvon katso-
taan vastaavan niiden käypää arvoa. Myyntisaamiset 
ja muut saamiset esitetään taseessa lyhytaikaisina 
varoina, mikäli niiden odotetaan realisoituvan 12 kuu-
kauden kuluessa raportointikauden päättymisestä. 
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Myyntisaamisista kirjataan odotettavissa olevia luot-
totappioita koskeva vähennyserä.    

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoi-
tusvaroihin luokitellaan sellaiset rahoitusvaroihin kuu-
luvat erät, jotka on hankittu kaupankäyntitarkoituk-
sessa pidettäväksi tai jotka luokitellaan alkuperäisen 
kirjaamisen yhteydessä kyseiseen luokkaan. Konser-
nin käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat 
rahoitusvarat koostuvat sijoituksista osakkeisiin sekä 
johdannaisinstrumenteista, joihin ei sovelleta suojaus-
laskentaa. Käyvän arvon muutoksesta aiheutuneet 
realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot 
kirjataan tulosvaikutteisesti.

Mikäli sijoituksille ei ole noteerattuja kursseja, kon-
serni soveltaa niiden arvostukseen erilaisia arvos-
tusmenetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi viimeaikaiset 
riippumattomien tahojen väliset kaupat, diskontatut 
rahavirrat tai muiden samankaltaisten instrumenttien 
arvostukset. Tässä hyödynnetään yleensä markkinoilta 
saatuja tietoja ja mahdollisimman vähän konsernin 
itsensä määrittelemiä osatekijöitä. 

Rahavarat 
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa 
nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista ly-
hytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat 
helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan 
määrään käteisvaroja, ja joiden arvomuutosten riski 
on vähäinen. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enin-
tään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajan-
kohdasta lukien.

Rahoitusvarojen kirjaaminen pois taseesta 
Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun konsernin 
sopimusperusteinen oikeus rahavirtoihin on päättynyt 

tai siirretty toiselle osapuolelle tai kun konserni on siir-
tänyt merkittäviltä osin omistukseen liittyvät riskit ja 
tuotot konsernin ulkopuolelle.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konserni soveltaa yksinkertaistettua menettelyä odo-
tettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen 
jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien myynti-
saamisten ja IFRS 15:n mukaisten asiakassopimuksiin 
perustuviin omaisuuseriin osalta. Odotettavissa olevat 
luottotappiot kirjataan hyödyntäen varausmatriisia ja 
kirjataan määrään, joka vastaan koko voimassaoloajal-
ta odotettavissa olevia luottotappioita. Odotettavissa 
olevia luottotappioita myyntisaamisista ja asiakasso-
pimuksiin perustuvista omaisuuseristä arvioidaan pe-
rustuen historiatietoon luottotappioista sekä arvioon 
tulevaisuuden näkymistä.

Lisäksi konserni kirjaa saamisista lopullisen arvon-
alentumisen, mikäli on olemassa objektiivista näyttöä 
asiakkaan taloudellisista vaikeuksista tai maksusuo-
ritus on viivästynyt yli 90 päivää eikä asiakkaalla ole 
saamisien maksusta sovittua maksusuunnitelmaa.

Rahoitusvelat
Konsernin rahoitusvelat luokitellaan jaksotettuun han-
kintamenoon tai käypään arvoon tuloksen kautta kirjat-
taviin rahoitusvelkoihin. Rahoitusvelat merkitään alun 
perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot 
sisällytetään jaksotettuun hankintamenoon arvostet-
tavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. 
Myöhemmin rahoitusvelat, lukuun ottamatta johdan-
naisvelkoja, arvostetaan efektiivisen koron menetel-
mällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja 
sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Rahoitusvelat 
luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdo-
tonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuu-
kauden päähän raportointikauden päättymispäivästä.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat 
rahoitusvelat 
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusve-
lat arvostetaan efektiivisen koron menetelmää käyt-
täen jaksotettuun hankintamenoon. Vieraan pääoman 
menot kirjataan kuluiksi, sillä kaudella, jonka aikana ne 
ovat syntyneet. Lainasitoumuksiin liittyvät järjestely-
palkkiot kirjataan transaktiomenoiksi siihen määrään 
asti, kuin on todennäköistä, että koko lainasitoumus 
tai osa siitä tullaan nostamaan. Tällöin palkkio merki-
tään taseeseen, kunnes laina nostetaan. Lainan noston 
yhteydessä lainasitoumuksiin liittyvä järjestelypalkkio 
merkitään osaksi transaktiokuluja. Siltä osin kuin on to-
dennäköistä, että lainasitoumusta ei tulla nostamaan, 
järjestelypalkkio kirjataan ennakkomaksuksi maksu-
valmiuteen liittyvästä palvelusta ja jaksotetaan kuluksi 
lainasitoumuksen ajanjaksolle.  

Konsernin jaksotettuun hankintamenoon kirjatta-
vat rahoitusvelat koostuvat korollisista lainoista, vuok-
rasopimusveloista ja korottomista veloista, kuten osto-
veloista. Ostovelat luokitellaan taseessa lyhytaikaisiksi 
veloiksi, mikäli ne erääntyvät 12 kuukauden kuluessa 
raportointikauden päättymispäivästä.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvelat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoi-
tusvelat koostuvat kaupankäyntitarkoituksessa pi-
dettävistä rahoitusveloista ja rahoitusveloista, jotka 
luokitellaan alun perin kirjattavaksi käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti. 

Rahoitusvelkojen kirjaaminen pois taseesta
Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun konserni 
joko maksaa velan lainanantajalle tai on juridisesti va-
pautettu pääasiallisesta velkaan liittyvästä velvoittees-
ta oikeudellisen prosessin seurauksena tai lainanan-
tajan toimesta.
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Johdannaissopimukset ja 
suojauslaskenta
Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun 
perin käypään arvoon sinä päivänä, jona konsernista 
tulee sopimusosapuoli ja ne arvostetaan myöhemmin 
edelleen käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syn-
tyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kir-
janpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen 
määräämällä tavalla. 

Konsernilla ei ollut tilikauden tai vertailukauden 
aikana suojausinstrumentteja, joihin olisi sovellettu 
IFRS standardien mukaista suojauslaskentaa.

Muut suojausinstrumentit, joihin ei sovelleta 
suojauslaskentaa
Siitä huolimatta, että eräät suojaussuhteet täyttävät 
konsernin riskienhallinnan asettamat tehokkaan suo-
jauksen vaatimukset, niihin ei sovelleta suojauslas-
kentaa. Tällaisia instrumentteja ovat operatiiviseen 
toimintaan liittyvää hyödykeriskiä suojaavat johdan-
naiset. Näiden käyvän arvon muutokset kirjataan tu-
loslaskelmaan. Taseessa nämä hyödykeriskiin liittyvät 
johdannaiset esitetään lyhytaikaisissa saamisissa tai 
veloissa. Suojausinstrumenttien käyvät arvot ja suo-
jausrahaston muutokset esitetään liitetiedossa 29. Ra-
hoitusriskien hallinta.

Oma pääoma
Kantaosakkeet esitetään osakepääomana. 

Liiketulos 
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei mää-
rittele liiketuloksen käsitettä. Konserni on määritellyt 
sen seuraavasti: liiketulos on nettosumma, joka muo-
dostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut 
tuotot, vähennetään ostokulut oikaistuina valmiiden 
ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella 
sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä ku-
luilla, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat 

kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot se-
kä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä 
mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liiketuloksen ala-
puolella. Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen 
muutokset sisältyvät liiketulokseen, mikäli ne syntyvät 
liiketoimintaan liittyvistä eristä; muuten ne on kirjattu 
rahoituseriin. Konserni käyttää taulukoissaan ja teks-
teissään sekä liiketulos- että liikevoittotermiä. 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimis-
periaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset 
epävarmuustekijät
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tule-
vaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputu-
lemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. 

Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia rat-
kaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teiden valintaa ja niiden soveltamista. Tämä koskee 
erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassa olevassa 
IFRS-normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvos-
tamis- tai esittämistapoja. 

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot 
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen rapor-
tointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla 
ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta kos-
kevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt 
oletukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin talo-
udellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen 
tuottojen ja kustannustason kannalta. Konsernissa 
seurataan arvioiden ja oletusten toteutumista sekä 
näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia sään-
nöllisesti yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyt-
tämällä useita sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. 
Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset merki-
tään kirjanpitoon, sillä tilikaudella, jonka aikana arviota 
tai oletusta korjataan.

Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sel-
laiset raportointikauden päättymispäivän arvioihin liit-
tyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat 

merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen kir-
janpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan 
tilikauden aikana, on esitetty alla. Konsernin johto on 
katsonut näiden tilinpäätöksen osa-alueiden olevan 
keskeisimmät. Niitä koskevien laatimisperiaatteiden 
soveltaminen edellyttää eniten merkittävien arvioiden 
ja oletusten käyttämistä.   

Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvon-
alentumisen varalta liikearvo, keskeneräiset aineetto-
mat hyödykkeet ja ne aineettomat hyödykkeet, joilla 
on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, sekä ar-
vioidaan viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimis-
periaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuotta-
vien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on 
määritetty käyttöarvoon perustuvien laskelmien avul-
la. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden 
käyttämistä. 

Myyntituotot asiakassopimuksista
Tulouttaminen ajan kuluessa perustuu arvioihin hank-
keen toteutuvista myyntituotoista ja kuluista samoin 
kuin hankkeen täyttämisasteen luotettavaan määrit-
tämiseen. Luotettavan arvioin tekemiseksi hankkeen 
kustannukset määritellään ja yksilöidään mahdolli-
simman tarkasti. Myyntituottojen määrittämiseksi jou-
dutaan arvioimaan asiakkaalta saatavaksi odotettuun 
myyntihintaan vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen tulot ja 
menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi ajan kulumisen 
sekä hankkeeseen liittyvien kokonaisarvioiden ja täyt-
tämisasteen perusteella. Tuloutus ajan kuluessa perus-
tuu arvioihin hankkeesta odotettavissa olevista tuo-
toista ja kuluista, samoin kuin hankkeen etenemisen 
luotettavaan mittaukseen. Mikäli arviot ajan kuluessa 
tuloutettavan hankkeen lopputulemasta muuttuvat, 
muutetaan tuloutettua tuottoa ja tulosta sillä tilikau-
della, jolla muutos on ensi kertaa tiedossa ja arvioita-
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vissa. Sopimusbonuksiin liittyvät arviot ja kirjausten 
ajankohdat edellyttävät luotettavan arvion tekemisen 
ja johdon harkinnan. Hankkeesta odotettavissa oleva 
tappio kirjataan kuluksi välittömästi. 

Työsuhde-etuudet
Johdon arviota edellyttäviä työsuhde-etuuksiin liit-
tyvien velvoitteiden laskennassa käytettäviä tekijöitä 
kytkeytyy muun muassa etuuspohjaisiin eläkejärjes-
telyihin kuuluvien varojen odotetun tuoton arviointiin, 
tilikauden eläkekulun ja eläkevelvoitteen laskennassa 
käytetyn diskonttokoron määrittämiseen, palkkatason 
tulevan kehityksen ennustamiseen, eläkkeiden koro-
tusoletukseen, oletuksiin henkilöstön palvelusaikojen 
pituuksiin ja inflaatiokehitykseen.

Työyhteenliittymät
Destia toteuttaa hankkeita myös yhdessä muiden osa-
puolien kanssa työyhteenliittymän kautta. Johto on 
arvioinut yhteisjärjestelyiden luonteen ja todennut nii-
den olevan yhteisiä toimintoja, johon sovelletaan IFRS11 
-standardia.  Määritelläkseen kirjanpidollisen käsitte-
lytavan, Destian johto käyttää harkintaa arvioidessaan 
keskeisiä vallan elementtejä kuten yhtiön päätöksen-
tekomekanismeja, juridista rakennetta sekä järjeste-
lyjen rahoitusta ja niiden vaikutusta konsolidointiin.

Varaukset
Varauksia kirjattaessa konsernin johto joutuu arvioi-
maan sitä, onko olemassa oikeudellinen tai tosiasial-
linen velvoite, jossa maksuvelvollisuuden toteutumi-
nen on todennäköistä. Lisäksi johto joutuu arvioimaan 
velvoitteen määrää ja toteutumisajankohtaa. Mikäli 
nämä ovat luotettavasti arvioitavissa, velvoite kirjataan 
tilinpäätökseen varauksena.

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimusten käsittely IFRS 16:n mukaan edellyt-

tää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä muun 
muassa vuokra-ajan määrittämiseen liittyviä tekijöitä 
arvioitaessa koskien toistaiseksi voimassa olevia vuok-
rasopimuksia ja päättämis- ja jatko-optioita sisältäviä 
vuokrasopimuksia. Myös käytettävän diskonttausko-
ron määrittäminen edellyttää johdon arvioita. Näillä 
on vaikutusta taseen käyttöoikeusomaisuuserien ja 
vuokrasopimusvelkojen määriin sekä tuottojen ja ku-
lujen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. 

Päättyneellä tilikaudella sovelletut 
muutetut standardit
Destia Oy on soveltanut IFRS-tilinpäätöksessään 
31.12.2022 voimassa olleita standardeja. 

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuonna 2021, lukuun otta-
matta seuraavia uusia standardeja, tulkintoja ja muu-
toksia olemassa oleviin standardeihin, joita konserni 
on soveltanut 1.1.2022 alkaen. Alla esitetyillä uusilla tai 
muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut olen-
naista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet: Ennen 
käyttöönottoa saadut tuotot - muutokset IAS 
16:een
Muutos IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
-standardiin kieltää yhteisöjä vähentämästä aineel-
lisen käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenosta 
sellaisia tuottoja, jotka yhteisö saa ennen omaisuu-
serän käyttöönottoa valmistetuista ja myydyistä hyö-
dykkeistä. Lisäksi muutos selventää, että kun yhteisö 
ennen käyttöönottoa  ‘testaa toimiiko omaisuuserä 
asianmukaisesti’, niin se arvioi omaisuuserän teknistä 
ja fyysistä toimintakykyä. Omaisuuserän taloudellinen 
toimintakyky ei ole relevantti tässä arviossa. Yhteisöjen 
täytyy esittää erikseen sellaisten tuottojen ja kustan-
nusten määrät, jotka liittyvät sellaisten hyödykkeiden 
valmistamiseen, jotka eivät ole osa yhteisön normaalin 
toiminnan tuotosta. Voimaantulo 1.1.2022.  

Tappiolliset sopimukset - Sopimuksen mukaisen 
velvoitteen täyttämiseen tarvittavat menot - 
muutokset IAS 37:ään  
Muutos selventää, että sopimuksen mukaisen velvoit-
teen täyttämiseen tarvittavat välittömät menot sisältää 
sekä velvoitteen täyttämisestä aiheutuvat lisämenot 
että muut menot, jotka ovat kohdennettavissa ja liit-
tyvät sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämiseen. 
Ennen kuin tappiollista sopimusta varten kirjataan 
erillinen varaus, yhteisö kirjaa mahdolliset arvonalen-
tumistappiot, jotka ovat syntyneet omaisuuserille, joita 
on käytetty kyseisen sopimuksen täyttämiseen. Voi-
maantulo 1.1.2022.

Vuosittaiset parannukset IFRS standardeihin 2018-
2020
Seuraavat parannukset viimeisteltiin toukokuussa 
2020, voimaantulo 1.1.2022: 
•  IFRS 9 Rahoitusinstrumentit – muutos selventää 

mitkä palkkiot tulisi sisällyttää 10%-testiin, kun  
arvioidaan tuleeko rahoitusvelka kirjata pois  
taseesta. 

• IFRS 16 Vuokrasopimukset – vuokralleantajan 
maksut liittyen perusparannusmenoihin on  
poistettu havainnollistavasta esimerkistä 13  
sekaannusten välttämiseksi kannustinten  
käsittelyyn liittyen.   

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat 
uudet ja muutetut standardit sekä tulkinnat
Konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo 
julkistamia uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Kon-
serni ottaa ne käyttöön kunkin standardimuutoksen ja 
tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voi-
maantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen 
päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta 
lukien. Alla esitetyillä uusilla tai muutetuilla standar-
deilla ja tulkinnoilla ei odoteta olevan olennaista vai-
kutusta konsernin tilinpäätökseen.
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Muutokset IAS 12:een Tuloverot
IAS 12 määrittelee kuinka yhteisö käsittelee kirjanpi-
dossaan tuloveroja, mukaan lukien laskennallisia ve-
roja, jotka kuvaavat yhteisön tulevaisuudessa makset-
tavaksi tulevia tai sen hyväksi luettavia veroja. Tietyissä 
olosuhteissa yhteisöt eivät kirjaa laskennallista veroa, 
kun ne kirjaavat omaisuuserän tai velan ensimmäistä 
kertaa taseeseen. Aikaisemmin oli ollut epävarmuutta 
siitä, sovelletaanko poikkeusta mm. seuraaviin liiketoi-
miin: vuokrasopimuksiin ja käytöstä poistamisesta joh-
tuviin velvoitteisiin - liiketoimiin, joista yhteisöt kirjaavat 
sekä omaisuuserän että velan. Muutokset selventävät, 
että poikkeusta ei sovelleta ja yhteisöjen on kirjattava 
laskennalliset verot tällaisiin liiketoimiin liittyen. Muu-
tosten tavoitteena on vähentää vuokrasopimuksiin ja 
käytöstä poistamisesta johtuviin velvoitteisiin liittyviä 
raportointieroja. Voimaantulo 1.1.2023.

Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen 
esittäminen, IFRS Practice Statement 2:een, 
IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, 
kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja 
virheet: Laatimisperiaatteiden esittäminen ja 
kirjanpidollisten arvioiden määritelmä

IASB:n tekemä muutos IAS 1 standardiin edellyttää yh-
tiöitä esittämään niiden olennaiset laatimisperiaatteet 
merkittävien laatimisperiaatteiden sijaan (muutos si-
sältää määritelmät ja esimerkkejä). 

Lisäksi, muutos selventää, että epäolennaisia laati-
misperiaatteita ei tarvitse esittää. Kuitenkin, jos tällaisia 
esitetään, ne eivät saa hämärtää olennaisia laatimispe-
riaatteita. • IAS 8 standardiin tehty muutos selventää 
kuinka yhtiöiden tulee erottaa muutokset laatimis-
periaatteissa muutoksista kirjanpidollisissa arvioissa. 
Näiden erottaminen on tärkeää, koska kirjanpidollis-
ten arvioiden muutoksia sovelletaan ei-takautuvasti 
tuleviin transaktioihin ja muihin tuleviin tapahtumiin, 
kun taas laatimisperiaatteiden muutoksia sovelletaan 
yleensä takautuvasti aikaisempiin transaktioihin ja 

muihin aikaisempiin tapahtumiin sekä tilikauden 
tapahtumiin. Voimaantulo 1.1.2023.

Muutokset IFRS 16:sta Vuokrasopimukset: 
Vuokrasopimusvelka myynti ja 
takaisinvuokrauksessa
IASB on julkaissut pieniä muutoksia IFRS 16 -standar-
din myynti- ja takaisinvuokrausta koskeviin vaatimuk-
siin. Muutoksessa selostetaan, kuinka yhteisö käsitte-
lee myynnin ja takaisinvuokrauksen toteutumispäivän 
jälkeen. Todennäköisimmin tämä vaikuttaa myynti- 
ja takaisinvuokraustapahtumiin, joissa osa tai kaikki 
vuokranmaksut ovat muuttuvia vuokranmaksuja, jotka 
eivät riipu indeksistä tai korosta. Voimaantulo 1.1.2024 
(ei vielä hyväksytty EU:ssa).
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1 000 € 2022 2021

Myyntituotot asiakassopimuksista
Muu liikevaihto 56 944 62 071
Projektit 546 489 512 744

Liikevaihto yhteensä 603 433 574 814

1 000 € 2022 2021

Ostot tilikauden aikana 127 882 100 887

Varastojen muutos -2 769 446
Ulkopuoliset palvelut 293 209 296 978

Materiaalit ja palvelut yhteensä 418 322 398 311

Muutokset asiakassopimuksiin perustuvissa  
omaisuuserissä ja veloissa 2022

1 000 € Saamiset Velat

Tilikaudella alkaneiden projektien omaisuuserät  
(käynnissä tilikauden lopussa) 6 325 -7 685

Tilikaudella päättyneiden projektien omaisuuserät 
(käynnissä tilikauden alussa) -8 220 7 449

Projektit jotka käynnissä tilikauden alussa ja lopussa 637 -5 084

Muutokset asiakassopimuksiin perustuvissa  
omaisuuserissä ja veloissa 2021

1 000 € Saamiset Velat

Tilikaudella alkaneiden projektien omaisuuserät  
(käynnissä tilikauden lopussa) 5 045 -9 015

Tilikaudella päättyneiden projektien omaisuuserät 
(käynnissä tilikauden alussa) -7 427 11 457

Projektit jotka käynnissä tilikauden alussa ja lopussa 12 241 1 396

Myyntituottojen ajoittuminen 2022 2021

Tuloutus yhtenä ajankohtana 20 052 19 242
Tuloutus ajan kuluessa 583 381 555 572

Myyntituottojen ajoittuminen yhteensä 603 433 574 814

Jäljellä oleville suoritevelvotteille  
kohdistettu transaktiohinta
Tuloutus vuoden kuluessa 374 590 368 997
Tuloutus 2-3 vuoden kuluessa 211 219 296 762
Tuloutus kolmen vuoden jälkeen 77 346 88 977

Jäljellä oleville suoritevelvotteille  
ohdistettu transaktiohinta yhteensä 663 156 754 735

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja velat
Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät,  
siirtosaamiset 24 021 25 280

Asiakassopimuksiin perustuvat velat, ennakkomaksut 42 658 37 338

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

2. LIIKEVAIHTO

3. MATERIAALIT JA PALVELUT

Destia-konserni soveltaa IFRS 15 myyntituotot asiakassopimuksista standardia, 
joka määrittää myyntituottojen tuloutusperiaatteet. IFRS 15:n mukaisesti myynti-
tuotot tuloutetaan, kun määräysvalta tuotteeseen tai palveluun siirtyy asiakkaalle. 
Tulouttamisen tulee kuvastaa niitä vastikkeita, joihin yritys sopimuksen perusteella 
katsoo olevansa oikeutettu. Myyntituottoja asiakassopimuksista on kuvattu kon-
sernin tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa. 

Destia-konsernin myyntituotot asiakassopimuksista koostuvat infran, suunnittelun, 
rakentamisen sekä kunnossapidon projekteista. Muu liikevaihto sisältää palvelut 
ja tavaramyynnin. Palvelut koostuvat infrasuunnittelupalveluista sekä konsultoin-
tiprojekteista. Lisäksi konsernissa on kiviainesmyyntiä.  

Suurimmat asiakasryhmät, joiden tuotot ovat vähintään 10 % konsernin kokonais-
tuotoista: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ja Väylävirasto. 
 

Asiakkassopimuksista johtuvat saamiset koostuvat osatuloutussaamisista ja velat 
koostuvat ennakkomaksuista. Asiakassopimuksista johtuviin saamisiin liittyvät odo-
tettavissa olevat luottotappiot on esitetty liitetiedossa 18. Myyntisaamiset ja muut 
saamiset.
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4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT 5. VUOKRASOPIMUKSIIN LIITTYVÄT TUOTOT JA KULUT

6. ARVONALENTUMISET
Olennaisia arvonalentumisia ei ole kirjattu vuonna 2022 eikä 2021. Liikearvon tes-
tauksia on käsitelty liitetiedossa 14. Arvonalentumistestaus.

7. TYÖSUHDE-ETUUDET

1 000 € 2022 2021

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 602 1 606

Vuokratuotot 423 659

Saadut vakuutus- ja vahingonkorvaukset 1 051 2 110

Muut tuotot 439 1 784

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 3 515 6 159

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 5 417 4 867

Matkakulut 11 608 10 542

IT-kustannukset 8 675 8 123

Ulkopuoliset palvelut 3 771 3 345

Luottotappiot 54 -905

Liiketoiminnan muut kulut konserniyrityksille 1 680

Kiinteistöihin kohdistuvat maksut 1 886 1 765

Muut kiinteät kulut 6 625 7 480

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 38 037 36 896

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus 143 59

Veroneuvonta 86

Muut neuvontapalvelut 55 120

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 198 264

1 000 € 2022 2021

Liiketoiminnan muut tuotot

Tuotot vuokrasopimuksista 423 659

Poistot

Käyttöoikeusomaisuuserien poistot 6 704 6 367

Vuokrasopimuksiin liittyvät kulut 

Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut 8 025 3 676
Arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin  
vuokrasopimuksiin liittyvät kulut 5 080 5 918

Rahoitustuotot ja -kulut

Vuokrasopimusvelkojen korkokulut 227 195

1 000 € 2022 2021

Palkat 97 474 91 325

Eläkekulut 16 721 14 848

Muut henkilöstösivukulut 3 466 2 997

Työsuhde-etuudet yhteensä 117 660 109 169

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Vuokrasopimuksista johtuvat lähtevät rahavirrat on esitetty liiteitedossa 22.  
Korolliset rahoitusvelat ja vuokrasopimusvelkojen maturiteettitiedot liitetiedossa 
29. Rahoitusriskien hallinta.

Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä koskevat tiedot on esitetty liitetiedossa 27. Eläke-
velvoitteet. Tiedot johdon työsuhde-etuuksista on esitetty liitetiedossa 31. Lähipiiri.

Kulut konserniyrityksille liittyvät vertailuvuonna 
Destia Group Oyj:n.

Arvoltaan vähäisiksi omaisuuseriksi luokitellut sopimuk-
set voivat myös olla lyhytaikaisia, mutta on esitetty erässä 
Arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin vuokrasopi-
muksiin liittyvät kulut.
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8. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset olivat vuonna 2022  
1,1 miljoonaa euroa (2021: 1,2 miljoonaa euroa).  Kehitysmenot eivät ole täyttäneet 
aineettoman hyödykkeen kirjaamiskriteerejä eikä konserni ole aktivoinut kehitys-
kulujaan taseeseen. 

9. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

10. TULOVEROT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 000 € 2022 2021

Rahoitustuotot 

Osinkotuotot muista sijoituksista 1 1

Tuotot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista varoista 123 49

Korkotuotot konserniyrityksiltä 1 297
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista rahoitusvaroista 35

Yhteensä 124 1 382

Rahoituskulut

Kulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista 42 235

Korkokulut vuokrasopimusveloista 227 195
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista rahoitusveloista 277

Muut rahoituskulut 591 542

Yhteensä 1 137 973

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 014 410

1 000 € 2022 2021

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 3 455 3 980

Edellisten tilikausien verot 68 12

Laskennalliset verot -167 67

Yhteensä 3 357 4 058

Tulos ennen veroja 16 498 21 495

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 3 300 4 299

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -3 -5

Verovapaiden erien verovaikutus -12 -1

Vähennyskelvottomien erien verovaikutus 32 72
Vähennyskelpoiset erät (tuloslaskelmaan  
sisältymättömät) -28 -23

Tappioiden käyttö josta laskennallista veroa ei ole kirjattu -134

Aikaisempien tilikausien verot 68 -149

Tuloverot yhteensä 3 357 4 058

Henkilökunta keskimäärin 2022 2021

Työntekijöitä 628 650

Toimihenkilöitä 1 047 997

Yhteensä 1 675 1 647

Henkilökunta tilikauden lopussa 1 639 1 586

Rahoituksesta on esitetty liitetietoja kohdassa 29. Rahoitusriskien hallinta.
Korkotuotot konserniyrityksiltä liittyvät vertailuvuonna Destia Group Oyj:n.

Muun laajan tuloksen eriin sisältyy raportointikaudella laskennallista verotuottoa 
etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 195 tuhatta euroa (2021: 506 tuhatta euroa).

Verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (20%) laskettujen verojen  
välinen täsmäytyslaskelma
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11. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA 
KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERÄT

1 000 €

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 45 350

Käyttöoikeusomaisuuserät 13 517

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 58 866

Maa- ja  
vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet ja  
kalusto

Muut aineelliset 
hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2022 1 679 7 001 88 218 31 865 3 344 132 107

Lisäykset 42 66 5 624 555 403 6 691

Vähennykset -95 -205 -2 828 -3 355 -6 482

Siirrot erien välillä 3 3 169 -3 748 -575

Hankintameno 31.12.2022 1 629 6 862 94 184 29 065 131 740

Kertyneet poistot 1.1.2022 -4 899 -63 095 -14 470 -82 464

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 182 2 709 1 080 3 970

Tilikauden poisto -238 -6 605 -1 054 -7 897

Kertyneet poistot 31.12.2022 -4 956 -66 991 -14 444 -86 391

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 1 629 1 907 27 193 14 621 45 350

Käyttöoikeusomaisuuserät
Maa- ja  

vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat
Koneet ja  

kalusto Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2022 326 6 564 5 986 12 875

Muutokset tilikaudella 10 2 734 4 602 7 345

Poistot -229 -3 559 -2 916 -6 704

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 107 5 738 7 671 13 517
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2021

1 000 €

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 49 643

Käyttöoikeusomaisuuserät 12 875

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 62 518

Maa- ja  
vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet ja  
kalusto

Muut aineelliset 
hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 1 716 7 173 89 146 31 994 2 857 132 887

Lisäykset, tytäryritysten hankinta 343 25 368

Lisäykset 6 26 4 286 826 2 604 7 748

Vähennykset -38 -199 -7 193 -992 -8 422

Siirrot erien välillä -5 1 636 37 -2 141 -474

Hankintameno 31.12.2021 1 679 7 001 88 218 31 865 3 344 132 107

Kertyneet poistot 1.1.2021 -4 754 -62 799 -13 625 -81 177

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 115 7 018 7 132

Tilikauden poisto -259 -7 314 -845 -8 419

Kertyneet poistot 31.12.2021 -4 899 -63 095 -14 470 -82 464

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 1 679 2 102 25 123 17 395 3 344 49 643

Käyttöoikeusomaisuuserät
Maa- ja  

vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat
Koneet ja  

kalusto Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2021 326 8 333 6 510 15 169

Muutokset tilikaudella 207 2 085 2 097 4 389

Poistot -207 -3 545 -2 616 -6 367

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 326 6 564 5 986 12 875
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1 000 € 2021

Hankintahetken käyvät arvot

Varat

Aineettomat oikeudet 297

Aineelliset oikeudet 364

Sijoitukset 31

Vaihto-omaisuus 56

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 413

Rahat ja pankkisaamiset 2 880

Varat yhteesä 5 040

Velat

Ostovelat ja muut velat 2 189

Velat yhteensä 2 189

Nettovarallisuus 2 850

Liikearvo hankitusta liiketoiminnasta 1 797

Nettovarallisuus 2 850

Kokonaishankitameno 4 647
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12. HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Tilikaudella 2022 ei ollut hankittuja liiketoimintoja

Tilikauden 2021 hankinnat

Tytäryrityshankinta
Konserni hankki 18.3.2021 toteutetulla yrityskaupalla Oulun Energia Urakointi Oy:n 
koko osakekannan Oulun Energia Oy:ltä. Kaupassa Oulun Energia Urakointi Oy:n 
toiminta siirtyi kokonaisuudessaan Destia Oy:lle, sisältäen liiketoiminnan, henkilös-
tön, kaluston ja sopimukset. Destia sai kaupan myötä määräysvallan yhtiöstä. Yhtiö 
on yhdistelty 1.3.2021 lähtien 100-prosenttisesti Destia-konserniin. Yhtiön toimiala-
na oli sähkölaitteistojen huolto- ja kunnossapitotyöt, suunnittelu, rakentaminen ja 
saneeraus sekä erilaiset asiantuntija- ja konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiö harjoitti 
liiketoimintaansa liittyvien sähkölaitteiden vuokrausta ja maahantuontia. Yhtiön lii-
ketoiminta täydentää konsernin kokonaistuotevalikoimaa. Kaupanteon yhteydessä 
yhtiö työllisti noin 70 henkilöä. Yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Koskela ja muu toimiva 
johto ovat jatkaneet tehtävässään yrityskaupan jälkeen. Kokonaiskauppahinta oli 
4,6 miljoonaa euroa, joka maksettiin rahalla. Oulun Energia Urakointi Oy:n vuoden 
2021 liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa, josta 11,6 
miljoonaa euroa on yhdistetty Destia-konsernin liikevaihtoon ja 0,6 miljoonaa euroa 
liikevoittoon. Kuluksi kirjatut hankintaan liittyvät menot olivat 0,2 miljoonaa euroa. 
Kauppahinnasta on allokoitu 0,2 miljoonaa euroa asiakassopimuksiin ja kirjattu 
aineettomiin oikeuksiin. Liikearvoa kaupasta syntyi 1,8 miljoonan euroa. Liikearvo 
kohdistuu osaavaan henkilöstöön ja muihin synergiaetuihin. 
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13. LIIKEARVO

14. ARVONALENTUMISTESTAUS

Liikearvolle suoritetaan vuosittain arvonalentumistestaus, jossa liikearvon kirjan-
pitoarvoa verrataan sen rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevien 
rahamäärien nykyarvoon. Lisäksi arvonalentumistestaus suoritetaan aina, jos viit-
teitä arvonalentumisesta ilmenee. Arvonalentumistappiota kirjataan mikäli raha-
virtaa tuottavien yksiköiden kirjanpitoarvo on suurempi kuin rahavirtojen nykyar-
vo. Vuoden lopussa suoritetun arvonalentumistestauksen perusteella ei syntynyt 
arvonalentumiskirjausta.

Liikearvojen kohdistuminen rahavirtaa tuottaville yksiköille:

1 000 € 2022 2021

Hankintameno 1.1. 19 596 17 799

Lisäykset 1 797

Hankintameno 31.12. 19 596 19 596

 

Kirjanpitoarvo 31.12. 19 596 19 596

Milj. €  31.12.2022  31.12.2021

Destia-konserni 19,6 19,6

     

Käyttöarvojen laskenta perustuu seuraaviin keskeisiin oletuksiin:
Käyttöarvon laskentaan vaikuttavia tekijöitä ovat diskonttauskorko ja kasvuprosen-
tit, joita käytetään ekstrapoloitaessa ennustekauden jälkeisiä rahavirtoja.

Laskelmissa käytetyt rahavirrat perustuvat tilikauden 2022 vuosiennusteeseen ja 
hallituksen hyväksymään 2023-2025 strategiaan. Myöhempien kausien rahavirrat on 
ekstrapoloitu käyttämällä 1 % terminaalikasvua, joka kuvastaa sekä odotettua keski-
määräistä kasvunopeutta että inflaation vaikutusta. Testauksissa terminaalivuoden 
käyttökate on normalisoitu vastaamaan edellä mainittujen vuosien keskiarvoa.  

Diskonttauskorko
Rahavirtojen diskonttaukseen on käytetty diskonttauskorkoa joka perustuu kes-
kimääräiseen painotettuun pääomakustannukseen (WACC, weighted average 
cost of capital). Käytetty diskonttauskorko (ennen veroja) 2022: 9,6 % (2021: 7,5%).

Kasvuennusteet
Kasvuennusteet perustuvat tosiasiallisiin pitkän aikavälin talouskasvuennusteisiin. 
Ennusteiden pohjana käytetään kehittyneiden talouksien keskimääräistä histo-
riallista kasvuprosenttia, joka on ollut noin 2 % vuodessa. Konsernin odotetaan 
kasvavan orgaanisesti ja pääsääntöisesti talouskasvun tahdissa. Pitkän aikavälin  
matalampien kasvuennusteiden vuoksi käyttöarvon laskennasssa käytettävä kas-
vuprosentti on 1 % vuodessa. 

Oletuksissa tapahtuvien muutosten vaikutus
Destia-konsernin osalta tehty herkkyysanalyysi ei olisi aiheuttanut alaskirjaustar-
vetta, vaikka testauksessa käytetty pitkän aikavälin kasvuprosentti olisi ollut 0 %. 
Alhaisemmat kasvuennusteet johtaisivat alhaisempiin käyttöarvoihin. Samalla 
tavoin korkeammat diskonttauskorot aiheuttaisivat alaskirjaustarpeen vain epä-
realistisen korkeilla korkotasoilla. Myöskään merkittävä muutos ennustekausien 
liikevoitossa ei olisi aiheuttanut alaskirjaustarvetta.

Vertailukauden lisäys syntyi Oulun Energia Urakointi Oy:n yrityskaupan yhteydessä.

Milj. €  31.12.2022  31.12.2021

Destia-konserni 19,6 19,6

Milj. €  31.12.2022  31.12.2021

Väyläpalvelut 2,7 2,7

Kunnossapitopalvelut 2,9 2,9

Rata- ja kaupunkipalvelut 10,1 10,1

Energiapalvelut 3,1 3,1

Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut 0,8 0,8

Yhteensä 19,6 19,6
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15. MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

1 000 €
Aineettomat 

oikeudet
Muut aineetto-

mat hyödykkeet Ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2022 12 588 19 12 607

Lisäykset 8 132 36 176

Vähennykset -4 079 -127 -4 205

Siirrot erien välillä (+/-) -7 539 7 918 196 575

Hankintameno 31.12.2022 978 7 942 232 9 152

Kertyneet poistot 1.1.2022 -10 544 -1 -10 546

Vähennysten kertyneet poistot 4 079 127 4 205

Siirrot erien välillä (+/-) 5 887 -5 887

Tilikauden poisto -316 -500 -816

Kertyneet poistot 31.12.2022 -894 -6 262 -7 156

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 83 1 681 232 1 996

1 000 €
Aineettomat 

oikeudet
Muut aineetto-

mat hyödykkeet Ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 11 239 11 239

Lisäykset, tytäryritysten hankinta 293 293

Lisäykset 629 629

Vähennykset -22 -22

Siirrot erien välillä (+/-) 450 19 469

Hankintameno 31.12.2021 12 588 19 12 607

Kertyneet poistot 1.1.2021 -9 848 -9 848

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 28 28

Tilikauden poisto -724 -1 -726

Kertyneet poistot 31.12.2021 -10 544 -1 -10 546

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 2 044 18 2 061
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16. MUUT SIJOITUKSET

2022 2021

1 000 € Muut  
sijoitukset

Muut  
saamiset

Muut  
sijoitukset

Muut  
saamiset

Hankintameno 1.1. 2 004 38 2 013

Lisäykset, tytäryritysten hankinta 0 30

Lisäykset 3

Vähennykset -9

Siirrot erien välillä (+/-) 5

Hankintameno 31.12. 2 004 38 2 004 38

 

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 004 38 2 004 38

17. VAIHTO-OMAISUUS
1 000 € 2022 2021

Aineet ja tarvikkeet 14 982 12 213

Vaihto-omaisuus yhteensä 14 982 12 213

18. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
1 000 € 2022 2021

Myyntisaamiset 63 755 59 195

Muut saamiset 2 645 1 590

Johdannaissaamiset 3 57
Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät,  
siirtosaamiset 23 999 25 260

Muut siirtosaamiset 5 443 7 787

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä 95 846 93 889

Asiakassopimuksiin perustuvia omaisuuseriä on käsitelty liitetiedossa 2. Liikevaihto.
Siirtosaamisten olennaisimmat erät koostuvat myynnin jaksotuksista 5 018 tu-
hatta euroa (2021: 7 278 tuhatta euroa).

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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19. RAHAVARAT

Odotettavissa olevat luottotappiot sekä myyntisaamisten ikäjakauma

1 000 € 2022 2021

Arvonalentumistappiovaraus 1.1. 67 312

Varausten lisäykset 78 67

Kaudella käytetyt varaukset -43

Kaudella peruutetut varaukset -24 -312

Arvonalentumistappiovaraus 31.12. 78 67

1 000 € Brutto 2022

Arvon- 
alentumis- 

tappiovaraus

Odotettavissa 
olevat luotto-

tappiot, % Netto 2022 Brutto 2021

Arvon- 
alentumis- 

tappiovaraus

Odotettavissa 
olevat luotto-

tappiot, % Netto 2021
Asiakassopimuksiin  
perustuvat omaisuuserät 24 021 -21 0,1 23 999 25 280 -20 0,1 25 260

Myyntisaamiset 63 812 -57 63 755 59 242 -47 59 195

Erääntymättömät 57 807 57 807 56 375 56 375

Erääntyneet

Alle 30 päivää 5 622 -23 0,4 5 599 2 707 -19 0,7 2 688

30-60 päivää 108 -17 15,9 91 106 -14 13,3 92

61-90 päivää 20 -11 56,3 9 20 -9 46,2 11

Yli 90 päivää 255 -6 2,2 249 34 -5 14,0 29

Myyntisaamiset yhteensä 63 812 -57 63 755 59 242 -47 59 195
Arvonalentumistappiovaraus 
yhteensä -78 -67

Tilinpäätöspäivänä luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä vastaa myyntisaa-
misten kokonaismäärää, eikä konsernin myyntisaamisiin kohdistu vakuuksia. Saa-
misiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Myyntisaamisten tasearvon katso-
taan vastaavan niiden käypää arvoa tilinpäätöspäivänä. 

Konserni hyödyntää varausmatriisia myyntisaamisten odotettavissa olevien luot-
totappioiden määrittämiseen. Odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta  ja 
myyntisaamisiin liittyvät muut riskit on kuvattu konsernin riskienhallinnan liitetie-
dossa 29. Rahoitusriskien hallinta.

Konserni on kirjannut myyntisaamisista arvonalentumistappiota 54 tuhatta 
euroa (2021: -905 tuhatta euroa).  Lopullisina luottotappioina konserni on kirjan-
nut yhteensä 43 tuhatta euroa ja asiakassopimuksiin perustuvien omaisuuserien 
sekä myyntisaamisten arvonalentumistappiovarauksen muutoksena yhteensä 11 
tuhatta euroa (2021: -660 tuhatta euroa ja -245 tuhatta euroa).

1 000 € 2022 2021

Rahat ja pankkisaamiset 41 160 31 393

Rahavarat yhteensä 41 160 31 393

Rahavirtalaskelman rahavarat vastaavat taseen rahavaroja. Rahavarojen tasearvot 
vastaavat parhaiten niihin liittyvää luottoriskin enimmäismäärää.
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20. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

Laskennallisten verosaamisten 2022 erittely

1 000 € 1.1.2022
Kirjattu tulos- 

laskelmaan Muu muutos

Kirjattu  
muihin laajan 
tuloksen eriin 31.12.2022

Eläke-etuudet 1 247 -3 195 1 439

Varaukset 1 064 231 1 294

Muut jaksotuserot 46 47 93

Yhteensä 2 356 275 195 2 826

Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaatavaa 1 320

Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu Destia Sverige AB:n vahvistettujen tappioiden 
osalta, jotka eivät vanhene.

Laskennallisten verovelkojen 2022 erittely

1 000 € 1.1.2022
Kirjattu tulos- 

laskelmaan Muu muutos

Kirjattu  
muihin laajan 
tuloksen eriin 31.12.2022

Poistoerot 1 515 149 1 665

Muut jaksotuserot 54 -41 13

Yhteensä 1 569 108 1 678
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Laskennallisten verovelkojen 2021 erittely

1 000 € 1.1.2021
Kirjattu tulos- 

laskelmaan Muu muutos

Kirjattu  
muihin laajan 
tuloksen eriin 31.12.2021

Poistoerot 1 791 -276 1 515

Muut jaksotuserot 11 -47 90 54

Yhteensä 1 803 -323 90 1 569

Laskennallisten verosaamisten 2021 erittely

1 000 € 1.1.2021
Kirjattu tulos- 

laskelmaan Muu muutos

Kirjattu  
muihin laajan 
tuloksen eriin 31.12.2021

Eläke-etuudet 633 107 506 1 247

Varaukset 1 500 -436 1 064

Muut jaksotuserot 91 -60 15 46

Yhteensä 2 224 -390 15 506 2 356

Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaatavaa 1 442

Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu Destia Sverige AB:n vahvistettujen tappioiden 
osalta, jotka eivät vanhene.
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21. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Muut erät

1 000 €
Osakkeiden  

lukumäärä (kpl) Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto Muuntoerot
Käyvän arvon  

rahasto

1.1.2022 680 000 17 000 -7

Muuntoerot -3

31.12.2022 680 000 17 000 -10

Muut erät

1 000 €
Osakkeiden  

lukumäärä (kpl) Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto Muuntoerot
Käyvän arvon  

rahasto

1.1.2021 680 000 17 000 14 382 -7 4

Muuntoerot 0

Muut sijoitukset -4

Pääoman palautus -14 382

31.12.2021 680 000 17 000 -7

Tiedot osakkeista ja osakepääomasta
Destia Oy:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden enimmäis-
määrä on 680 tuhatta kappaletta. Destia Oy:n osa-
kepääoma on 17 miljoonaa euroa. Osakkeella ei ole 
nimellisarvoa.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) sisäl-
tää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osak-
keiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimen-
omaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

Muut erät

Muuntoerot
Muuntoerot sisältää ulkomaisten tytäryhtiöiden 
muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
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22. KOROLLISET RAHOITUSVELAT 23. RAHOITUSVELKOJEN ERITTELY RAHAVIRTAVAIKUTTEISIIN 
JA EI-RAHAVIRTAVAIKUTTEISIIN (IAS 7)

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Maksuvalmiuden turvaamiseksi Destia on marraskuussa 2019 solminut 30 miljoo-
nan euron pitkäaikaisen sitovan rahoituslimiittisopimuksen. Marraskuussa 2021 
tehdyn muutossopimuksen mukaisesti rahoituslimiittisopimus erääntyy marras-
kuussa 2024. Rahoituslimiitti oli tilinpäätöshetkellä kokonaan nostamatta.  Lisäksi 
Destialla on käytössään 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma sekä lyhytai-
kainen 10 miljoonan euron pankkitililimiitti, jotka olivat tilinpäätöshetkellä sekä 
vertailukauden tilinpäätöshetkellä kokonaan käyttämättä. 

1 000 € 2022 2021

Vuokrasopimusvelat 7 774 6 970

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat yhteensä 7 774 6 970

Vuokrasopimusvelat 5 954 6 096

Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat yhteensä 5 954 6 096

Vuokrasopimuksista johtuva  
lähtevä rahavirta yhteensä 19 094 16 178

Korollisten rahoitusvelkojen  
muutokset (IAS 7) Ei-rahavirta-

vaikutteiset 
muutokset1 000 € 1.1.2022

Rahoituksen 
rahavirrat 31.12.2022

Vuokrasopimusvelat 13 066 -6 690 7 351 13 728

Yhteensä 13 066 -6 690 7 351 13 728

Korollisten rahoitusvelkojen  
muutokset (IAS 7) Ei-rahavirta-

vaikutteiset 
muutokset1 000 € 1.1.2021

Rahoituksen 
rahavirrat 31.12.2021

Lyhytaikaiset velat 9 515 -9 515

Vuokrasopimusvelat 15 363 -6 348 4 051 13 066

Yhteensä 24 878 -15 862 4 051 13 066
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24. KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN 
KIRJANPITOARVOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

25. OSTOVELAT JA MUUT VELAT

26. PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT

Rahoitusvarat eivät sisällä siirtosaamisia ja rahoitusvelat eivät sisällä siirtovelkoja.
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.

Siirtovelkojen olennaisimmat erät koostuvat henkilöstökulujaksotuksista 30 433 
tuhatta euroa (2021: 28 733 tuhatta euroa) ja tavara- ja palveluostojen jaksotuk-
sista 6 451 tuhatta euroa  (2021: 3 499 tuhatta euroa). 

Konsernilla on käynnissä kolme johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää 
vuosille 2020-2022, 2021-2023 ja vuosille 2022-2024. Kannustinjärjestelmien tarkoi-
tuksena on sitouttaa tietyt avainhenkilöt konserniin ja tarjota heille kilpailukykyi-
nen palkkiojärjestelmä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä sekä näiden pii-
riin kuuluvista henkilöistä päättää hallitus. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien 
kriteerit ovat samat kaikille järjestelmien piiriin kuuluville henkilöille. Kriteerit ovat 
konsernitasoisia ja poikkeavat tulospalkkiojärjestelmän kriteereistä. Ohjelmien an-
saintakriteeri on yhtiön arvonnousu.

Kannustinjärjestelmän 2020-2022 piiriin kuuluu 46 henkilöä, kannustinjärjestelmän 
2021-2023 piiriin kuuluu 52 henkilöä ja kannustinjärjestelmän 2022-2024 piiriin 58 
henkilöä. Ohjelmien ansaintajaksoilta kertyneet mahdolliset palkkiot maksetaan 
rahapalkkioina ohjelman päättymisvuotta seuraavana vuotena.

1 000 € 2022 2021

Ostovelat 46 480 34 267

Asiakassopimuksiin perustuvat velat, ennakkomaksut 42 658 37 338

Muut ennakkomaksut 539 2 405

Muut velat 14 826 16 031

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 183 3 965

Johdannaisvelat 223

Siirtovelat 39 822 36 027

Ostovelat ja muut velat yhteensä 144 731 130 034

1 000 € 2022 2021
Käyvän arvon  

hierarkia

Rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
kirjattavat rahoitusvarat

Osakkeet ja osuudet 2 004 2 004 taso 3

Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa 57 taso 2

Jaksotettuun hankintamenoon  
kirjattavat rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 66 404 60 785

Rahavarat 41 160 31 393

Rahoitusvelat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
kirjattavat rahoitusvelat

  Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa 223 taso 2

Jaksotettuun hankintamenoon  
arvostettavat rahoitusvelat

  Vuokrasopimusvelat, korollinen 13 728 13 066
  Ostovelat, saadut ennakkomaksut  
  ja muut velat 104 502 90 042
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27. ELÄKEVELVOITTEET

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Destia Oy:llä on lakisääteisen eläketurvan (TyEL) lisäksi etuuspohjainen eläkejär-
jestely niille työntekijöille, joiden työsuhde on alkanut ennen vuotta 1993. Lisäelä-
kejärjestely liittyy Destian Oy:n valtion liikelaitosaikaan. Destian yhtiöittämisen 
yhteydessä eläketurva katettiin ottamalla ulkopuolinen lisäeläkevakuutus. Lisäeläk-
keellä katettiin edunsaajille ennen vuotta 1995 ansaittu eläkkeen taso ja yksilöllinen 
eläkeikä 60-65 vuoden välillä.

Vakuutusjärjestelyssä varojen määrä kuvastaa vakuutusyhtiön vastuulla olevaa 
osaa velvoitteesta ja se lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin velvoite. Järjes-
telyyn kuuluvat varat sisältävät 100% hyväksyttäviä vakuutuksia. Yhtiön vastuulla 
on lähinnä työeläkeindeksin vaikutus velvoitteeseen.

1 000 € 2022 2021

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 0 0

Nettokorko 72 30

Kulut tuloslaskelmassa 72 30

Uudelleen määrittämisistä johtuvat erät 976 2 531

Kulut laajassa tuloslaskelmassa ennen veroja 1 048 2 561

Velvoitteen nykyarvo 24 905 29 734

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -17 712 -23 501

Taseessa oleva nettovelka/omaisuuserä (-) 31.12. 7 194 6 233

Velvoitteen nykyarvo kauden alussa 29 734 28 933

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 0 0

Korkokulu 333 268

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+) 

taloudellisten oletusten muutoksista -5 043 2 507

demografisten oletusten muutoksista -82 57

kokemusperäisistä muutoksista 1 374 -581

Velvoitteen täyttäminen   

Maksetut etuudet -1 411 -1 451

Yhtiöjärjestelyt

Velvoitteen nykyarvo 31.12. 24 905 29 734

1 000 € 2022 2021

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo  
kauden alussa 23 501 25 767

Korkotuotto 262 238
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto pl. korko- 
kuluun/-tuottoon kuuluva erä -4 726 -548

Velvotteiden täyttäminen   

Maksetut etuudet -1 411 -1 451

Järjestelyyn suoritetut maksut 86 -505

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 31.12. 17 712 23 501

Taseessa oleva velka kauden alussa 6 233 3 167

Kulut tuloslaskelmassa 72 30

Järjestelyyn suoritetut maksut -86 505

Uudelleenmäärittämiset muun laajan tuloksen erissä 976 2 531

Taseessa oleva velka 31.12. 7 194 6 233

Vakuutusmatemaattiset oletukset

Diskonttauskorko, % 3,40 % 1,15 %

Palkankorotus, % 2,00 % 1,30 %

Eläkkeiden korotus, % 2,84 % 2,14 %

Herkkyysanalyysi

Alla olevasta taulukosta näkyvät oletusten  
muutosten vaikutukset nettovelkaan

Diskonttauskoron muutos +0,25 % -197 -198 

Diskonttauskoron muutos -0,25 % 206 209 

Eläkkeiden korotuksen muutos +0,25 % 713 979 

Eläkkeiden korotuksen muutos -0,25 % -693 -947 

Herkkyyksiä laskettaessa muiden oletusten on oletettu pysyvän muuttumattomina. 

Velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio on 11,0 vuotta. Destia Oy ar-
vioi maksavansa etuuspohjaiseen eläkejärjestelyynsä vuonna 2023 1,2 miljoonaa euroa.

Etuuspohjainen eläkejärjestely altistaa konsernin riskeille, joista merkittävin on inflaa-
tioriski. Järjestelyn etuudet on sidottu työeläkeindeksiin. Inflaatio ja yleinen ansainta-
tasoindeksi vaikuttavat työeläkeindeksiin. Jos indeksin kasvattamat etuudet ylittävät 
järjestelyn omaisuuden tuoton kasvavat myös eläkevelan määrä sekä työnantajan 
vakuutusmaksut vakuutusyhtiölle.
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28. VARAUKSET

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 000 €
Takuu-

varaukset
Ympäristö- 
varaukset

Muut   
varaukset Yhteensä

1.1.2022 2 309 9 292 1 747 13 348

Varausten lisäykset 568 206 2 966 3 741

Kaudella käytetyt varaukset -448 -295 -1 273 -2 016

Kaudella peruutetut  
varaukset -224 -518 -91 -832

Varauksen aika-arvon  
vaikutus -1 966 -1 966

31.12.2022 2 205 6 719 3 350 12 274

1 000 € 2022 2021

Pitkäaikaiset varaukset 7 095 10 657

Lyhytaikaiset varaukset 5 179 2 691

Yhteensä 12 274 13 348

Takuuvaraukset
Takuuvaraukset on tehty urakkasopimusten takuuajan mahdollisten velvoitteiden 
kattamiseksi. Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemuksiin.

Ympäristövaraukset
Konsernilla on maa-alueita, joiden osalta konsernilla on velvoite saattaa alue  
alkuperäiseen kuntoon. 

Arvioitujen maisemointikustannusten nykyarvo on aktivoitu alueiden hankinta-
menoon ja esitetty varauksena. Nykyarvon määrittämisessä käytetty diskonttaus-
tekijä on 2,76 % (0,15%) ja inflaatiotekijä 2,20% (1,90%).

Lisäksi konsernilla on pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuskuluihin varautu-
miseen varauksia. Tilinpäätöshetkellä varauksia on kahden eri maa-alueen osalta.

Muut varaukset
Muut varaukset sisältävät  riita- ja oikeudenkäyntiasioihin liittyviä varauksia  
2,4 miljoonaa euroa (2021:1,6 miljoonaa euroa) projektien tappiovarauksia 0,9 miljoo-
naa euroa  (2021: 0,1 miljoonaa euroa), henkilöstöön liittyviä varauksia 0,1 miljoonaa  
euroa (2021: 0,1 miljoonaa euroa).
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29. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useil-
le rahoitusriskeille. Konsernin rahoitusriskien hallin-
nan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden 
muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen, 
kassavirtaan ja taseeseen. Merkittävimmät rahoitusris-
kit ovat maksuvalmius-, luotto-, valuutta- ja korkoriski 
sekä hyödykeriski. 

Luottoriski
Destia-konsernin luottoriski koostuu liiketoimintaan 
liittyvien asiakassaamisten luottoriskistä sekä rahoi-
tusinstrumentteihin liittyvästä vastapuoliriskistä. 
Luottoriskiä hallitaan konsernissa talous- ja rahoitus-
yksikön laatimien ohjeiden mukaisesti liiketoiminta-
ryhmien controllereiden toimesta. Asiakassaamisten 
luottoriskin hallinnassa pyritään lisäämään saatujen 
ennakoiden määrää ja arvioimaan asiakkaan luotto-
kelpoisuutta hyvissä ajoin tarjousprosessin aikana, 
jolloin tarvittavan vakuuden määrää, instrumenttia 
ja tarjottavan vakuuden kelpoisuutta voidaan arvioi-
da. Konsernilla ei ole merkittäviä saamisten luottoris-
kikeskittymiä, sillä konsernin asiakaskunta koostuu 
merkittävästä määrästä yksittäisistä asiakkaista sekä 
yksityiseltä että julkiselta sektorilta. 

Destia-konserni soveltaa yksinkertaistettua lähesty-
mistapaa odotettavissa olevien luottotappioiden mää-
rittämiseen myyntisaamisista ja asiakassopimuksiin 
liittyvistä omaisuuseristä. Tällöin odotettavissa olevien 
luottotappioiden laskenta perustuu varausmatriisin 
käyttöön ja luottotappiovaraus määritetään perus-
tuen saamisten koko voimassaoloajalta odotettavissa 
oleviin luottotappioihin. Varausmatriisin laadinnassa 
Destia-konserni hyödyntää myyntisaamisista aiemmin 
toteutuneita luottotappioita koskevaa kokemustaan 
ja historiatietoa arvioidessaan koko voimassaoloajalta 
odotettavissa olevia luottotappioita. Arvioinnissa huo-
mioidaan lisäksi taloudelliset olosuhteet ja konsernin 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

arvio tulevaisuuden kehityksestä. Konserni päivittää 
historiatietoihin perustuvaa seurantaa ja tulevaisuutta 
koskevia arvioitaan jokaisena raportointiajankohtana. 
Konsernin talous- ja rahoitusyksikkö seuraa odotetta-
vissa olevien luottotappioiden kehitystä ja taloudellisis-
sa olosuhteissa tapahtuneita muutoksia säännöllisesti 
osana luottoriskin hallintaa konsernissa. 

Rahoitusinstrumentteihin liittyvä vastapuoliriski syntyy, 
jos Destia sijoittaa varoja muiden yhtiöiden, julkisyhtei-
söjen tai rahoituslaitosten rahamarkkinainstrument-
teihin. Riski liittyy siihen, että sopimuksen vastapuoli ei 
pysty täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. 
Vastapuoliriskiä hallitaan vastapuolilimiittien avulla. 
Vastapuolilimiitit määritetään vain vakavaraiseksi ja 
hyvän luottokelpoisuuden omaavaksi arvioiduille vas-
tapuolille. Valikoiduille vastapuolille asetetaan sekä 
euromääräiset maksimilimiitit että maksimi maturi-
teettilimiitit. Vastapuolet ja vastapuolilimiitit hyväksyy 
konsernin hallitus.

Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoi-
tusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa.

Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 
18. Myyntisaamiset ja muut saamiset.

Maksuvalmiusriski
Maksuvalmiusriskin hallinnalla pyritään varmistamaan, 
että konserni suoriutuu joka hetki rahoituksellisista vel-
voitteistaan. Rahavirtaennusteet laaditaan strategian 
yhteydessä vuositasolla 3 vuodeksi ja budjetoinnin yh-
teydessä kuukausitasolla vuodeksi eteenpäin. Lisäksi 
toteutetaan viikottaista ja päivittäistä maksuvalmius-
suunnittelua. Pitkällä aikavälillä maksuvalmiustilan-
netta pyritään varmistamaan pitkäjänteisellä ja en-
nakoivalla pitkä- ja lyhytaikaisjärjestelyillä. Lisätietoja 
käytössä olevista rahoitusvälineistä liitetiedossa 22. 
Korolliset rahoitusvelat.

Seuraava taulukko kuvaa konsernin rahoitusvelko-
jen maturiteettijakaumaa. Luvut ovat diskonttaamat-
tomia ja ne sisältävät sekä korkomaksut että pääoman 
takaisinmaksut.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 000 € 
31.12.2021 Tasearvo

Sopimuksiin 
perustuvat  

rahavirrat Alle 1 vuosi 1–2 vuotta 2–3 vuotta 3–4 vuotta Yli 4 vuotta

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma

Vuokrasopimusvelat 13 066 -13 851 -6 235 -4 047 -2 360 -876 -334

Ostovelat ja muut velat 90 042 -90 042 -90 042

Yhteensä 103 108 -103 893 -96 277 -4 047 -2 360 -876 -334

1 000 € 
31.12.2022 Tasearvo

Sopimuksiin 
perustuvat  

rahavirrat Alle 1 vuosi 1–2 vuotta 2–3 vuotta 3–4 vuotta Yli 4 vuotta

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma

Vuokrasopimusvelat 13 728 -14 961 -6 219 -4 008 -2 683 -1 238 -814

Ostovelat ja muut velat 104 502 -104 502 -104 502

Yhteensä 118 230 -119 463 -110 721 -4 008 -2 683 -1 238 -814

Johdannaisvelkojen maturiteettijakauma

Johdannaisvelat 223 -223 -223

Yhteensä 223 -223 -223

Valuuttariski
Valuuttariski tarkoittaa sitä tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan liittyvää epävar-
muutta, joka aiheutuu valuuttakurssien muutoksista. Destia-konsernin kansainvä-
linen toiminta on vähäistä, joten valuuttariskin alaiset erät eli ns. valuuttapositiot 
ovat pienet ja valuuttariski vähäistä. 

Suojaustoimet kohdistetaan erikseen valuuttavirtoihin ja tase-eriin. Valuuttajoh-
dannaisia voidaan käyttää ainoastaan suojaamistarkoituksessa. Konserni ei sovella 
valuuttasuojauksiin IFRS 9:n mukaista suojauslaskentaa. 
Konsernilla ei ole raportointikauden päättymispäivänä merkittäviä avoimia  
valuuttapositioita.

Korkoriski
Yhtiöllä ei ole merkittäviä korkojen muutoksille altistuvia rahoitusvaroja tai -velkoja, 
eikä näin ollen konserniin kohdistu merkittäviä korkoriskejä.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 000 € 2022 2021

Oma pääoma 54 578 59 221

Taseen loppusumma 237 315 226 068

Saadut ennakot 43 197 39 743

Omavaraisuusaste 28,1 % 31,8 %

Hyödykeriski
Destia-konserni altistuu toiminnassaan hyödykeriskille, joka liittyy hyödykkeen 
hinnanvaihteluihin. Destian merkittävät hyödykeriskit määritetään tarjous- ja han-
kintatoiminnan yhteydessä. Tarvittavat suojaustoimet suunnitellaan projektikoh-
taisesti liiketoimintaryhmien sekä talous- ja rahoitusyksikön yhteistyössä. Konserni 
ei sovella hyödykesuojauksiin IFRS 9:n mukaista suojauslaskentaa.

Dieselin suojausta tehdään rullaavasti 12 kuukauden periodille eteenpäin. Dieselin 
suojausaste oli vuoden lopussa 35 % keskimääräisistä vuosiostoista. Tilinpäätöshet-
kellä dieselsuojauksen nimellisarvo oli 1 209 tuhatta euroa (595 tuhatta euroa) ja 
käypäarvo -146 tuhatta euroa (57 tuhatta euroa).

Dieselin hintamuutosten vaikutus konsernin voittoon verojen jälkeen ja omaan 
pääomaan on arvioitu tilinpäätöshetken hintojen perusteella olevan noin +-266 
tuhatta euroa, jos hinta muuttuu +-10 %.

Pääoman hallinta
Destian oma pääoma koostuu osakepääomasta, sijoitetun vapaan oma pääoman 
rahastosta sekä kertyneistä voittovaroista. Oman ja vieraan pääoman suhdetta py-
ritään pitämään terveenä. Sitä on hallittu yhdessä omistajan kanssa.

Destian liiketoimintaan sitoutuvan pääoman käytön tehostamisen tavoitteena 
on nopeuttaa saapuvaa rahavirtaa ja hidastaa lähtevää rahavirtaa. Olemassa ole-
vien varojen tehokas, turvallinen ja tuottava sijoittaminen tai käyttö varmistavat 
pääoman käytön tehokkuuden. Tehokkuutta varmistetaan myös maksuehtojen 
parantamisella sopimusneuvotteluissa, maksuliikkeen tehokkaalla hoidolla kassa-
virtaennusteita hyväksikäyttäen sekä tehokkaan pankkitiliverkoston ja ohjelman 
avulla ja ajantasaisten reskontratoimintojen kautta. Käyttöpääoman hallinnassa eri 
keinoja käytetään aktiivisesti liiketoimintaan sitoutuvan pääoman pienentämiseksi.
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30. EHDOLLISET VELAT JA VARAT

31. LÄHIPIIRI
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin tytäryhtiöt. 1.12.2021 tapahtuneeseen lii-
ketoimintakauppaan saakka konsernin lähipiiriin kuuluivat Destia Group Oyj se-
kä sen emoyhtiö Ahlström Capital Oy ja sen tytär-, yhteis- ja osakkuusyritykset. 
1.12.2021 alkaen konsernin lähipiiriin kuuluvat  Colas SA ja sen tytär-, yhteis- ja 
osakkuusyritykset.

Lisäksi lähipiiriin luetaan myös hallituksen, hallintoneuvoston ja johtoryhmän jä-
senet mukaan lukien toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä.

Tilikaudella oli ostoja Colas-konsernin yhtiöiltä seuraavasti: Colas SA 0,1 miljoonaa 
euroa, Colas Digital solutions 1,4 miljoonaa euroa ja Colas Danmark AS 0,8 mil-
joonaa euroa. Destia Oy maksoi Colas SA:lle osingonjakoa 17,0 miljoonaa euroa. 
Lisäksi tilinpäätöshetkellä oli Colas SA:lle annettuja lyhytaikaisia talletuksia 23,0 
miljoonaa euroa.

Vertailukaudella 2021 AC Infra Oy:lle maksettiin pääoman palautusta 15,0 miljoonaa 
euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Kaudella ei ollut olennaisia ostoja tai 
myyntejä Ahlström Capital -konsernin yhtiöiltä.

Destia Group Oyj:llä oli laskutusta Destia Oy:ltä vertailukaudella 2021 1,7 miljoonaa 
euroa. Destia Oy laskutti konsernin sisäisen lainan korkoja Destia Group Oyj:ltä 
vertailukaudella 2021 1,3 miljoonaa euroa.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 000 € 2022 2021

Vakuudet ja vastuusitoumukset
Urakkasopimuksiin liittyvien pankkitakausten  
vastasitoumukset 94 973 99 455

Konserni on sitoutunut koneisiin ja laitteisiin sekä toimitiloihin liittyviin, vuonna 
2023 alkaviin vuokrasopimuksiin. Sopimukset ovat kestoltaan kolmesta viiteen 
vuotta ja niistä aiheutuva vastuu on suuruudeltaan 2 740 tuhatta euroa. 

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit
Konsernilla on projekteihin liittyviä keskeneräisiä riita-asioita, joihin on varauduttu 
kuluvarauksella siltä osin kun konserni katsoo, että ne ovat oleellisia ja vaatimus 
on perusteltu.

Vertailukaudella 2021 Destia Oy maksoi Destia Group Oyj:lle pääoman palautusta 
14,4 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastosta sekä osingonjakoa 12,6 
miljoonaa euroa. Destia Group Oyj maksoi konsernin sisäisen lainan lyhennystä 
Destia Oy:lle 30,3 miljoonaa euroa. 

Toimitusjohtaja ja laajennetun johtoryhmän jäsenet kuuluvat liitetiedossa 26.  
Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät, kuvattuun johdon pitkän aikavälin kan-
nustinjärjestelmään.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilikaudella 2022 hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä toimimisesta ei ole 
maksettu palkkioita.

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta.

32. RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISEN  
JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei raportoitavaa.

1 000 € 2022 2021

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 3 277 2 092

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 1 006 656

Tilikaudella 2022 summat sisältävät laajennetun johto-
ryhmän, joka otettu käyttöön tilikauden aikana.

Palkat ja palkkiot:

Toimitusjohtaja 1 321 699

Palkkiot:

Hallituksen jäsenet 128

Tilikauden 2021 aikana Destia Oy hankki Oulun Energia Urakointi Oy:n koko osake-
kannan. 31.12.2021 Oulun Energia Urakointi Oy fuusioitui Destia Oy:hyn.

Lisäksi suuriin ja pitkäaikaisiin hankkeisiin on perustettu työyhteenliittymiä, joissa 
on mukana myös ulkopuolisia tahoja. Osapuolet ovat sitoutuneet yhteisvastuul-
lisesti vastaamaan työyhteenliittymien vastuista.  Tilinpäätöshetkellä käynnissä 
oleva työyhteenliittymä on Pulteri II.

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet olivat seuraavat:

Yritys Kaupunki Kotimaa

Konsernin 
omistus- ja  

ääniosuus %

Emoyrityksen 
omistus- ja  

ääniosuus %

31.12.2022

Destia Oy, konsernin emoyhtiö Vantaa Suomi 100 100

Destia Oy:n tytäryhtiöt

    Destia Eesti OÜ Viro 100 100

    Destia AS Norja 100 100

    Destia Rail Oy Kouvola Suomi 100 100

    Destia Sverige AB Ruotsi 100 100

    Destia International Oy Vantaa Suomi 100 100
          Destia International     
          Oy:n tytäryhtiöt
          Destia Nesta Oy Vantaa Suomi 100 100

          Zetasora Oy Vantaa Suomi 100 100

    Finnroad Oy Vantaa Suomi 100 100

Johdon työsuhde-etuudet:
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KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO, IFRS

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Milj. € 2022 2021 2020 2019 2018

Liikevaihto 603,4 574,8 563,8 569,9 550,3

Muutos edellisestä vuodesta % 5,0 2,0 -1,1 3,6 15,0

Liiketulos ***) 17,5 21,1 14,7 13,5 17,1

% liikevaihdosta 2,9 3,7 2,6 2,4 3,1

Liiketulos, vertailukelpoinen ***) 20,0 21,5 16,2 11,4 17,1

% liikevaihdosta 3,3 3,7 2,9 2,0 3,1

Katsauskauden tulos 13,1 17,4 15,7 15,1 16,8

% liikevaihdosta 2,2 3,0 2,8 2,7 3,1

Käyttökate 1) 35,4 37,0 32,3 26,6 27,5

% liikevaihdosta 5,9 6,4 5,7 4,7 5,0

Bruttoinvestoinnit *) 14,2 15,3 13,9 15,3 7,5

% liikevaihdosta 2,4 2,7 2,5 2,7 1,4

Taseen loppusumma 237,3 226,1 261,4 260,8 259,6

Oma pääoma 54,6 59,2 70,8 71,6 69,1

Omavaraisuusaste, % 2) 28,1 31,8 32,3 31,7 31,1

Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3) -50,3 -30,9 -21,8 18,7 -23,7

Korollinen vieras pääoma 13,7 13,1 24,9 37,7 24,0

Oman pääoman tuotto, % 4) **) 23,1 26,8 22,0 21,5 24,9

Sijoitetun pääoman tuotto, % 5) **) 25,1 26,8 15,8 16,2 21,0

Oma pääoma/osake EUR 80,26 87,09 104,14 105,26 101,63

Henkilöstö keskimäärin 1 675 1 647 1 691 1 701 1 655

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat 6,1 6,5 13,1 5,6 5,8

Tilauskanta 663,2 754,7 708,6 763,6 732,7

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 1,1 1,2 1,3 1,3 1,0

% liiketoiminnan muista kuluista 3,0 3,1 3,7 3,2 2,5

*) 2019 lähtien bruttoinvestoinnit sisältää IFRS16 vuokrasopimukset, jotka olivat 2019 7,1 miljoonaa euroa, 2020 6,1 miljoonaa euroa, 
2021 4,4 miljoonaa euroa ja 2022 7,3 miljoonaa euroa.

**) Vuoden 2018 oman pääoman alkusaldo on oikaistu, mutta vuoden 2018 tunnuslukujen laskentakaavassa on käytetty vuoden 
2017 loppusaldoa eikä oikaistua alkusaldoa vuodelle 2018.

***)  ESMAn vaihtoehtoinen tunnusluku, ei IFRS-standardien mukaisesti määritelty tunnusluku. Yhtiön johdon mukaan vaihto-
ehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä lisätietoa tilinpäätöksen käyttäjille konsernin toiminnan tuloksesta.

Kaavat:

1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset.  
 Ei IFRS-tunnusluku.
 Käyttökate korjattuna vertailukelpoisilla erillä
2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut  
 ennakot))*100
3) (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja  
 rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100
4) Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100
 (aloittava ja päättävä tase)
5) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut  
 rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100 
 (taseen loppusumma - korottomat velat  
 - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase)
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

 1 000 € Liite- 
tieto 1.1. - 31.12.2022 1.1. - 31.12.2021

LIIKEVAIHTO 2 519 533 498 822

Liiketoiminnan muut tuotot 3 7 646 8 989

MATERIAALIT JA PALVELUT

Ostot tilikauden aikana -114 614 -90 017

Varastojen muutos 2 769 -446

Ulkopuoliset palvelut -262 356 -274 241

Materiaalit ja palvelut yhteensä -374 201 -364 704

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot -75 147 -66 731

Henkilösivukulut

  Eläkekulut -12 802 -10 209

  Muut henkilösivukulut -2 677 -2 122

Henkilöstökulut yhteensä -90 626 -79 062

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot -8 501 -8 719

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -8 501 -8 719

Liiketoiminnan muut kulut 3 -40 074 -38 764

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 13 776 16 561

 1 000 € Liite- 
tieto 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Tuotot muista pysyvien vastaavien  
sijoituksista 0 1
Muut korkotuotot saman konsernin  
yrityksiltä 1 1 301

Muut korko- ja rahoitustuotot 105 33
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 
sijoituksista -584 -1

Korko- ja muut rahoituskulut saman  
konsernin yrityksille -243 -208

Korko- ja muut rahoituskulut muille -611 -742

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 332 385

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA  
VEROJA 12 444 16 946

TILINPÄÄTÖSSIIRROT

Poistoeron muutos -754 1 379

Saadut konserniavustukset 15 2 422

Annetut konserniavustukset -114 

Tilinpäätössiirrot yhteensä -739 3 687

Tuloverot 4 -2 519 -4 345

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 9 186 16 288

47KONSERNI- 
TILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN  
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄ- 
TÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN  
TUNNUSLUVUT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS  
JA LIITETIEDOT

ALLEKIRJOITUKSET JA  
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

TILINTARKASTUS- 
KERTOMUS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS  
JA LIITETIEDOT



EMOYHTIÖN TASE, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 

1 000 € Liite- 
tieto 31.12.2022 31.12.2021

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 5

Aineettomat oikeudet 19 1 915 

Muut pitkävaikutteiset menot 1 681 18

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 232

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 932 1 933

AINEELLISET HYÖDYKKEET 6

Maa- ja vesialueet 1 629 1 679

Rakennukset ja rakennelmat 1 907 2 102

Koneet ja kalusto 27 193 25 123

Muut aineelliset hyödykkeet 11 013 11 673

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 344

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 41 742 43 921

SIJOITUKSET 7

Osuudet saman konsernin yrityksissä 7 471 8 055

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 100 100

Muut osakkeet ja osuudet 2 003 2 003

Muut saamiset 38 38

Sijoitukset yhteensä 9 612 10 196

PYSYVÄT VASTAAVAT 53 286 56 050

1 000 € Liite- 
tieto 31.12.2022 31.12.2021

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet 14 982 12 213

Vaihto-omaisuus yhteensä 14 982 12 213

SAAMISET

Myyntisaamiset 55 208 50 086

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 8 457 5 442

Laskennalliset verosaamiset 11 1 192 919

Muut saamiset 2 514 1 415
Siirtosaamiset 8 24 567 30 199

Saamiset yhteensä 83 938 88 060

Rahat ja pankkisaamiset 35 502 28 459

VAIHTUVAT VASTAAVAT 134 422 128 732

VASTAAVAA 187 708 184 782
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EMOYHTIÖN TASE, DESTIA OY, FAS
EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

1 000 € Liite- 
tieto 31.12.2022 31.12.2021

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 9

Osakepääoma 17 000 17 000

Edellisten tilikausien voitto 4 290 5 002
Tilikauden voitto/tappio 9 186 16 288

Oma pääoma yhteensä 30 476 38 290

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 8 323 7 569

Pakolliset varaukset 10 8 057 6 855

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma
Siirtovelat 2 832 2 597

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 832 2 597

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Saadut ennakot 43 197 39 516

Ostovelat 42 265 32 179

Velat saman konsernin yrityksille 12 7 299 12 172

Muut velat 12 383 12 351

Siirtovelat 12 32 875 33 253

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 138 019 129 471

VIERAS PÄÄOMA 140 852 132 068

VASTATTAVAA 187 708 184 782
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

1 000 € 1.1. - 31.12.2022 1.1. - 31.12.2021

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Asiakkailta saadut maksut 525 669 484 729

Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle -493 442 -483 915

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 32 227 814

Maksetut korot liiketoiminnasta -55 -293

Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0

Saadut korot liiketoiminnasta 105 38

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -571 -516

Maksetut verot liiketoiminnasta -6 721 -9

Liiketoiminnan rahavirta 24 985 33

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6 909 -7 934

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2 082 1 879

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -4 863

Investoinnit muihin sijoituksiin -3

Luovutustulot muista sijoituksista 8

Myönnetyt konsernin sisäiset lainat -19 673

Konsernin sisäisten lainasaamisten takaisinmaksut 30 444

Investointien rahavirta -4 827 -141

1 000 € 1.1. - 31.12.2022 1.1. - 31.12.2021

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lyhytaikaisten lainojen nostot 72 958

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -81 948

Lyhytaikaisten konsernin sisäisten  
lainojen nostot 5 000 10 500

Lyhytaikaisten konsernin sisäisten  
lainojen takaisinmaksut -1 000 -4 150

Maksetut osingot -17 000

Liiketoimet vähemmistöosakkaiden kanssa -525

Saadut ja maksetut konserniavustukset -114

Rahoituksen rahavirta -13 114 -3 165

Rahavarojen muutos 7 043 -3 272

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa 35 502 28 459

Taseen mukaiset rahavarat 1.1. 28 459 31 731

7 043 -3 272
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

Konsernitiedot
Destia Oy:n omistaa 1.12.2021 tapahtuneen yrityskaupan seurauksena 100 %:sti 
BOUYGUES GROUP -konserniin kuuluva Colas SA. 1.12.2021 asti yhtiö kuului Destia 
Group -konserniin, jonka emoyhtiö oli Destia Group Oyj (y-tunnus 2617172-1). Des-
tia Group Oyj:n omisti 100 %:sti Ahlström Capital - konserniin kuuluva AC Infra Oy. 

Destia Oy on Destia-konsernin emoyhtiö.

Destia Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 sekä vertailuvuodelta 1.1.-31.12.2021 
on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. 

Destia -konserni on laatinut ensimmäisen kansainväisten tilinpäätösstan-
dardien (IFRS) mukaisen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. 

1. TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen
Tilikauden liikevoitto oli 13,8 miljoona euroa (16,6), mikä on 2,7 (3,3) prosenttia lii-
kevaihdosta. Tilikauden liikevoittoon sisältyy 7,6 miljoonaa euroa (9,0) muita liike-
toiminnan tuottoja, mitkä pääosin koostuvat tuotoista muilta konserniyrityksiltä, 
saaduista vakuutus- ja vahingonkorvauksista ja käyttöomaisuuden myyntituotoista. 
Tilikaudella luottotappioita kirjattiin 50 tuhatta euroa (666).

Ulkomaanrahan määräiset erät
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan määräi-
sinä käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset 
saamiset ja velat on muutettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän päi-
vän kurssia käyttäen. Saamisten ja velkojen arvostamisesta syntyneet kurssierot 
on kirjattu tuloslaskelmassa kyseistä tase-erää vastaaviin tuottoihin tai kuluihin. 
Yhtiössä käytetään Colas SA:n ilmoittamaa 31.12.2022 valuuttakurssia.

Pysyvien vastaavien arvostaminen
Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon. Hankintamenoon on luettu 
hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Hankintamenosta 
on vähennetty taloudellisen pitoajan perusteella lasketut suunnitelman mukaiset 
poistot. Muissa aineellisissa hyödykkeissä olevista maa-aineksista poistot on las-
kettu käytön mukaisina substanssipoistoina.

Vaihtuvien vastaavien arvostaminen
Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan luovutus- tai 
jälleenhankintahintaan. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta 
aiheutuneet muuttuvat menot.

Rahoitusvarat
Rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen 
luovutushintaan.
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DESTIA OY – TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

Johdannaisinstrumentit
Johdannaissopimusten käypä arvo taseessa olevien saamisten ja velkojen suojaa-
miseksi on kirjattu taseeseen ja käyvän arvon muutokset tuloslaskelmaan. Niiden 
johdannaissopimusten, jotka on tehty tulevina tilikausina syntyvien kassavirtojen 
suojaamiseksi, käypä arvo on käsitelty taseen ulkopuolisena vastuuna.

Varaukset
Tilikauden aikana pakollisia varauksia on purettu velvoitteiden täyttämisestä aiheu-
tuneiden menojen tai varauksessa arvioidun muutoksen verran. Takuuvarauksia 
on lisätty tilikauden aikana päättyneille töille ja maa-ainesalueiden maisemointi-
varauksen määrää on tarkistettu vastaamaan tulevia velvoitteita.

Myynnin tuloutus
Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi val-
mistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu 
hankkeet, jotka kestävät yli 3 kuukautta ja joiden arvo on yli 100.000 euroa. Pitkäai-
kaishankkeiden valmistusaste on määritelty hankkeen toteutuneiden muuttuvien 
kulujen suhteessa hankkeen arvioituihin muuttuviin kokonaiskuluihin. Pitkäaikais-
hankkeiden toteutuksen riskit on otettu huomioon noudattamalla tuloutuksessa 
varovaisuuden periaatetta. Ennakoidut tappiot on kirjattu täysimääräisinä kuluksi.  

Leasing
Tilinpäätöksessä leasingmaksut on kirjattu vuosikuluksi Suomen kirjanpitolain-
säädännön mukaisesti.

Eläkkeet
Henkilökunnan eläketurva on järjestetty vakuuttamalla ulkopuolisessa eläkeva-
kuutusyhtiössä. Eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisvuonna.

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot on kirjattu syntymisvuonna kuluiksi.

Pitoaika Poistoprosentti Poistotapa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 5 vuotta 20 % Tasapoisto

Muut pitkävaikutteiset 
menot 5 vuotta 10 % Tasapoisto

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja  
rakennelmat 10-40 vuotta 2,5-10 % Tasapoisto

Koneet ja kalusto 3-20 vuotta 5-33,3 % Tasapoisto,  
menojäännöspoisto

Muut aineelliset  
hyödykkeet

Käytön mukaan  
tai taloudellisen  

pitoajan mukaan 
maksimissaan  

10 vuotta

Tasapoisto,  
substanssipoisto

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet:

52KONSERNI- 
TILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN  
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄ- 
TÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN  
TUNNUSLUVUT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS  
JA LIITETIEDOT

ALLEKIRJOITUKSET JA  
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

TILINTARKASTUS- 
KERTOMUS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS  
JA LIITETIEDOT



2. LIIKEVAIHTO

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

1 000 € 2022 2021

LIIKEVAIHDON ERITTELY

Valmistusasteen mukainen liikevaihto 459 266 443 737

Muu liikevaihto 60 267 55 086

Liikevaihto yhteensä 519 533 498 822

Liikevaihdon erittelyn vertailuvuoden tiedot korjattu

Valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta  
asiakkaille luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden 
osalta tuotoksi tilikaudella ja aikaisimpina tilikausina 
kirjattu määrä

960 569 783 629

Pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamatta oleva 
määrä 540 326 612 611

Pitkäaikaishankkeiden pakollisten varausten muutos 588 509

1 000 € 2022 2021

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Vuokrat 5 210 5 362

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 5 158 4 323

Matkakulut 8 621 7 675

Tietoliikenne ja tietotekniikka 9 700 9 098

Muut kulut 11 384 12 306

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 40 074 38 764

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus 106 59

Veropalvelut 0 86

Muut palkkiot 55 120

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 161 264

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

3.  LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT

1 000 € 2022 2021

TULOVEROT

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 2 793 3 990

Laskennallisten verosaamisten muutos -274 355

Tuloverot yhteensä 2 519 4 345

4. TULOVEROT1 000 € 2022 2021

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Käyttöomaisuuden ja liiketoiminnasta luopumisen 
myyntivoitot 1 602 1 606

Tuotot konserniyrityksiltä 4 193 3 307

Saadut vakuutus- ja vahingon korvaukset 996 2 087

Vuokra- ja muut tuotot 855 1 989

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 7 646 8 989

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 1 259 1 241
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TASEEN VASTAAVAA KOSKEVAT LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

1 000 €
Aineettomat  

oikeudet
Muut pitkävaikut-

teiset menot Ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2022 11 702 19 11 721

Lisäykset 8 132 36 176

Vähennykset -4 079 -127 -4 205
Siirrot erien välillä -7 539 7 918 196 575

Hankintameno 31.12.2022 92 7 942 232 8 266

Kertyneet poistot 1.1.2022 -9 787 -1 -9 788

Vähennysten kertyneet poistot 4 079 127 4 205

Tilikauden poisto -252 -500 -752
Siirrot erien välillä * 5 887 -5 887

Kertyneet poistot 31.12.2022 -73 -6 262 -6 334

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 19 1 681 232 1 932

1 000 €
Aineettomat  

oikeudet
Muut pitkävaikut-

teiset menot Ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 10 535 10 535

Lisäykset 629 629

Lisäykset, konsernin sisäiset 92 92
Siirrot erien välillä 446 19 465

Hankintameno 31.12.2021 11 702 19 11 721

Kertyneet poistot 1.1.2021 -9 144 -9 144
Tilikauden poisto -642 -1 -644

Kertyneet poistot 31.12.2021 -9 787 -1 -9 788

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 1 915 18 1 933

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

* IT- järjestelmät siirretty ainettomien oikeuksien ja muiden pitkävaikutteisten menojen välillä

5. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
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1 000 € Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2022 1 679 6 950 85 484 22 273 3 344 119 730

Lisäykset 42 66 5 624 555 403 6 691

Vähennykset -95 -205 -5 138 -1 894 -7 331
Siirrot erien välillä 3 3 169 -3 748 -575

Hankintameno 31.12.2022 1 629 6 812 89 140 20 934 118 514

Kertyneet poistot 1.1.2022 -4 848 -60 360 -10 600 -75 808

Vähennysten kertyneet poistot 182 5 019 1 586 6 786
Tilikauden poisto -238 -6 605 -907 -7 750

Kertyneet poistot 31.12.2022 -4 905 -61 946 -9 921 -76 772

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 1 629 1 907 27 193 11 013 41 742

Tuotantokoneiden ja -laitteiden tasearvo 31.12. 24 915

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet

TASEEN VASTAAVAA KOSKEVAT LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

6.  AINEELLISET HYÖDYKKEET
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TASEEN VASTAAVAA KOSKEVAT LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

1 000 € Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 1 716 7 122 86 412 21 516 2 857 119 623

Lisäykset 6 26 4 286 826 2 548 7 692

Lisäykset, konsernin sisäiset 4 224 228

Vähennykset -38 -203 -6 997 -105 -7 344
Siirrot erien välillä -5 1 559 37 -2 061 -470

Hankintameno 31.12.2021 1 679 6 950 85 484 22 273 3 344 119 730

Kertyneet poistot 1.1.2021 -4 704 -60 099 -9 974 -74 777

Vähennysten kertyneet poistot 115 6 930 7 044
Tilikauden poisto -259 -7 191 -625 -8 075

Kertyneet poistot 31.12.2021 -4 848 -60 360 -10 600 -75 808

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 1 679 2 102 25 123 11 673 3 344 43 921

Tuotantokoneiden ja -laitteiden tasearvo 31.12. 24 688
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TASEEN LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

1 000 €
Osuudet  

saman konser-
nin yrityksissä

Muut saamiset

Hankintameno 1.1.2022 8 055 38

Lisäykset

Vähennykset

Siirrot erien välillä

Hankintameno 31.12.2022 8 055 38

Kertyneet arvonalentumiset 1.1.2022

Arvonalentumiset 584

Kertyneet arvonalentumiset 31.12.2022 584

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 7 471 38

1 000 €
Osuudet  

saman konser-
nin yrityksissä

Muut saamiset

Hankintameno 1.1.2021 7 956
Lisäykset 4 962 3

Lisäykset, konsernin sisäiset 30

Vähennykset -4 863

Siirrot erien välillä 5

Hankintameno 31.12.2021 8 055 38

Kertyneet arvonalentumiset 31.12.2021

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 8 055 38

7.  SIJOITUKSET

1 000 € 2022 2021

OMISTUKSET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ

  Destia Rail Oy (1508718-8) 100 % 100 %

  Finnroad Oy (0977208-2) 100 % 100 %

  Destia International Oy (2199544-9) 100 % 100 %

  Destia Sverige AB, Ruotsi (556750-1308) 100 % 100 %

  Destia Eesti OÜ, Viro (14416402) 100 % 100 %

  Destia As, Norja (914782783) 100 % 100 %

Oulun Energia Urakointi Oy sulautui Destia Oy:hun 
31.12.2021

Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä

Hankintameno 1.1. (+) 100 100

Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 
kirjanpitoarvo 31.12. 100 100

Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1.1. (+) 2 003 2 011

Lisäykset, konsernin sisäiset

Vähennykset (-) -9

Muut osakkeet ja osuudet kirjanpitoarvo 31.12. 2 003 2 003
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TASEEN LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

1 000 € 2022 2021

OSATULOUTUSSAAMISET JA SAADUT ENNAKOT

Siirtosaamiset (tuloutettu enemmän kuin laskutettu) 19 542 23 088

Saadut ennakot (laskutettu enemmän kuin tuloutettu) 42 658 37  1 1 1

Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä

Myyntisaamiset 184 622

Lainasaamiset 38 37

Konserniavustussaamiset 15 2 422

Muut siirtosaamiset 220 2 361
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 
yhteensä 457 5 442

Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät

Osatuloutussaamiset 19 542 23 088

Myyntijaksotukset 4 700 6 709

Muut erät 325 402

Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät yhteensä 24 567 30 199

8. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
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TASEEN LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

1 000 € 2022 2021

OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET
Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 17 000 17 000

Osakepääoma 31.12. 17 000 17 000

Sidottu oma pääoma yhteensä 17 000 17 000

Vapaa oma pääoma

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 14 382

Pääoman palautus -14 382

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

Edellisten tilikausien voitto 1.1. 21 290 17 484

Osingonjako -17 000 -12 618

Edellistä tilikautta koskeva virheen korjaus * 136

Edellisten tilikausien voitto 31.12. 4 290 5 002

Tilikauden voitto/tappio 9 186 16 288

Vapaa oma pääoma yhteensä 13 476 21 290

Oma pääoma yhteensä 30 476 38 290

Laskelma jakokelpoisesta vapaasta  
omasta pääomasta
Edellisten tilikausien voitto 4 290 5 002

Tilikauden voitto/tappio 9 186 16 288

Yhteensä 13 476 21 290

Osakkeet ja osakeomistus

Omistaja kpl % Äänivalta Osakepääoma

Colas SA 680 000 100 1 ääni/osake 17 000 000

1 000 € 2022 2021

Muut pakolliset varaukset

   Takuuvaraukset 2 095 2 261

   Maisemointivaraus 2 445 2 445

   Pilaantuneen maa-alueen puhdistamisvaraus 173 401

   Muut varaukset 3 344 1 747

Pakolliset varaukset yhteensä 8 057 6 855

* Oulun Energia Urakointi Oy:n fuusiokirjaukseen liittyvä poistoero on ollut liian pieni 31.12.2021 
päättyneellä tilikaudella. Edellistä tilikautta koskeva virhe on oikaistu vertailukauden edellisten 
tilikausien voittovaroihin.

9. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10. VARAUKSET
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TASEEN LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

1 000 € 2022 2021

LASKENNALLISET VEROSAAMISET
 Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 1 192 919

1 000 € 2022 2021

URAKKASOPIMUKSIIN LIITTYVIEN  
PANKKITAKAUSTEN VASTASITOUMUKSET 88 940 93 785

Työyhteenliittymät

Yhtiö on mukana työyhteenliittymässä, joiden vastuista osapuolet ovat sitoutuneet yhteis-
vastuullisesti vastaamaan.

Leasingvastuut

 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 3 478 2 723

 Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 4 686 3 079

Leasingvastuut yhteensä 8 164 5 802

Pitkäaikaisten vuokrasopimusten vastuut

 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 497 2 019

 Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 1 695 1 530

Pitkäaikaisten vuokrasopimusten vastuut yhteensä 3 192 3 549

11. LASKENNALLISET VEROT

1 000 € 2022 2021

VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE
Ostovelat 132 139

Lyhytaikaiset lainat 6 844 11 853

Konserniavustusvelat 114

Siirtovelat 324 66

Velat saman konsernin yrityksille yhteensä 7 299 12 172

Siirtovelkoihin liittyvät olennaiset erät

Henkilöstöön liittyvät 23 849 22 937

Muut 9 026 10 316

Siirtovelkoihin liittyvät olennaiset erät yhteensä 32 875 33 253

12. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

13. VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA TASEEN 
ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT
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TASEEN LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

14. LÄHIPIIRI 
Konsernin lähipiiriin kuuluvat Destia konsernin tytäryhtiöt sekä Colas SA ja sen 
tytär-, yhteis- ja osakkuusyritykset.

Lisäksi lähipiiriin luetaan myös hallituksen, hallintoneuvoston ja johtoryhmän jä-
senet mukaan lukien toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä.

Tilikauden aikana lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat olennaiset 
liiketapahtumat

Milj. €
Destia  

Rail Oy
Colas  

SA
SAS Colas  

Digital Solutions
Colas  

Danmark AS

Myynnit 22,9

Ostot 14,7 0,1 1,4  0,8 

Maksetut lainanlyhennykset 10,2

Korkokulut 0,2

Saadut lainat 5,2

Osingonjako 17,0

Annetut lyhytaikaiset talletukset 23,0

Vuonna 2022 konserniavustusta on annettu Finnroad Oy:lle ja Destia Internatio-
nal Oy:lle yhteensä 15,2 tuhatta euroa. Vuonna 2021 konserniavustusta on annettu 
Finnroad Oy:lle 0,11 milj. euroa. Konserniavustusta on saatu Destia Rail Oy:ltä 2,42 
milj. euroa.

Destia Oy:n palveluveloitus Destia Rail Oy:lle oli vuonna 2022 3,16 milj. euroa. Vuon-
na 2021 Destia Group Oyj veloitti palveluveloitusta Destia Oy:tä 1,68 milj. euroa ja 
Destia Oy veloitti palveluveloitusta Destia Rail Oy:ltä 2,34 milj. euroa.

61KONSERNI- 
TILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN  
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄ- 
TÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN  
TUNNUSLUVUT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS  
JA LIITETIEDOT

ALLEKIRJOITUKSET JA  
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

TILINTARKASTUS- 
KERTOMUS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS  
JA LIITETIEDOT



TASEEN LIITETIEDOT, DESTIA OY, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

Nimellisarvot ja käyvät arvot on esitetty nettomääräisinä. Käypä arvo osoittaa ar-
vion johdannaisista realisoituvasta tuloksesta, mikäli sopimukset olisi suljettu ti-
linpäätöshetkellä.

Yhtiö altistuu toiminnassaan hyödykeriskille, joka liittyy hyödykkeen hinnanvaihte-
luihin. Yhtiö on suojannut Diesel-ostoja rullaavasti 12 kuukauden periodille eteen-
päin. Suojaus on kirjattu tulosvaikutteisesti käypään arvoonsa. Dieselin suojausaste 
on ollut 35 % keskimääräisistä vuosiostoista.

1 000 € 2022 2021

HYÖDYKEJOHDANNAISET

  Nimellisarvo 1 209 595

  Käypä arvo -146 57

15. JOHDANNAISSOPIMUKSET
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DESTIA OY

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 
sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman 
jakamisesta

Destia Oy:n Suomen kirjanpitolainsäädännön mukainen tilikauden voitto oli 
9.185.697,89 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto -tilil-
le. Destia Oy:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 13.475.608,38 euroa.

Destia Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikau-
delta jaetaan osinkoja 6.997.200,00 euroa.

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä  helmikuun 13. päivänä 2023 

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Markku Katajisto
KHT

Tero Kiviniemi
Hallituksen puheenjohtaja ja 
toimitusjohtaja

Timo Räikkönen
Hallituksen jäsen

Sanna Karvonen
Hallituksen jäsen

Seppo Ylitapio
Hallituksen jäsen

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Vantaalla helmikuun 13. päivänä 2023
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Destia Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän ku-

van konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen 
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyt-
töön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätöss-
tandardien (IFRS) mukaisesti

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emo-
yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 
täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Destia Oy:n (Y-tunnus 
2163026-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. 
Tilinpäätös
sisältää:
• konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskel-

man oman pääoman muutoksista, rahavirtalas-
kelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto 
merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

• emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskel-
man ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiam-
me kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan 
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lau-
suntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyri-
tyksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaam-
me tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näi-
den vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laa-
timisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean 
ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti 
ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne kat-
sovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laaties-
saan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin 
kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa 
esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuu-
teen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toimin-
nan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai 
konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei 
ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus 
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheel-
lisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisäl-
tää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea 
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheel-
lisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, 
ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin 
tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan ta-
loudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpää-
töksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastuk-
seen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa 
ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilin-
tarkastuksen ajan. 
Lisäksi:
• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai 

virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen vir-
heellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme 
näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpi-
teitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tar-
peellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, 
on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtu-
va olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, vää-
rentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämis-
tä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäi-
sen valvonnan sivuuttamista.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kan-
nalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäk-
semme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden 
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta 
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme an-
tamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäi-
sen valvonnan tehokkuudesta. 
Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimis-
periaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon te-
kemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitet-
tävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja 
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilin-
päätös perustuen oletukseen toiminnan jatku-
vuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkas-
tusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin 
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa 
merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konser-
nin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätök-
semme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, 
meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuk-
sessamme lukijan huomiota epävarmuutta kos-
keviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos 
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme 
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamis-
päivään mennessä hankittuun tilintarkastuse-
videnssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai 
konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätökses-
sä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittä-
mistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaa-

ko tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja 
tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan.

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin 
kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevas-
ta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme 
antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. 
Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauk-
sesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme 
tilintarkastuslausunnosta yksin. 
 
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun 
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuu-
desta ja ajoituksestasekä merkittävistä tilintarkas-
tushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäi-
sen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 
tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaa-
tiosta. Muu informaatio, jonka olemme saaneet käyt-
töömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen an-
tamispäivää, on toimintakertomus.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta 
informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilin-
päätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-
sämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti 
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suori-
tettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vai-

kuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on 
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja 
että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuk-
sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun 
informaatioon kohdistamamme työn perusteella joh-
topäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa 
on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava 
tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen rapor-
toitavaa.

Helsingissä 13.2.2023
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Markku Katajisto, KHT
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