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HARVIA Q4: VAHVA KASVU JA KANNATTAVUUS 
JATKUIVAT 

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT 

LOKA–JOULUKUU 2021: 

 Liikevaihto kasvoi 31,9 % ja oli 46,5 milj. euroa (35,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 
29,8 % ja oli 45,7 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli vahvaa eli 21,0 %, minkä lisäksi yrityskauppojen vaikutus 
kasvuun oli huomattava.  

 Oikaistu liikevoitto kasvoi 11,1 milj. euroon (8,8) ja oli 24,0 % (24,9) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 11,0 milj. euroon (24,0 % liikevaihdosta). 

 Liikevoitto oli 11,1 milj. euroa (8,7) eli 23,9 % (24,7) liikevaihdosta.  

 Operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,8 milj. euroa (10,3) ja kassavirtasuhde oli 30,2 % (104,1 %). 3,8 milj. euron (0,8) 
investoinnit kapasiteetin laajentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen sekä nettokäyttöpääoman 5,1 milj. euron 
kasvu heikensivät operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta neljännellä neljänneksellä. 

TAMMI–JOULUKUU 2021: 

 Liikevaihto kasvoi 64,2 % ja oli 179,1 milj. euroa (109,1). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 
65,8 % ja oli 180,9 milj. euroa. Orgaanisen liikevaihdon kasvu oli erittäin vahvaa eli 43,3 %. Myös yrityskauppojen 
vaikutus kasvuun oli huomattava. 

 Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta vuonna 2021 oli 142,2 (81,4) milj. euroa eli 79,4 % (74,6). 

 Oikaistu liikevoitto kasvoi 47,3 milj. euroon (24,4) ja oli 26,4 % (22,4) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 47,9 milj. euroon (26,5 % liikevaihdosta). 

 Liikevoitto oli 46,6 milj. euroa (22,4) eli 26,0 % (20,5) liikevaihdosta.  

 Operatiivinen vapaa kassavirta oli 20,4 milj. euroa (28,7). 11,8 milj. euron (2,6) investoinnit kapasiteetin laajentamiseen 
ja tuottavuuden parantamiseen sekä nettokäyttöpääoman 20,9 milj. euron kasvu heikensivät operatiivista vapaata 
kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta. Harvia rahoitti vuonna 2021 tehdyt yritysostot kassavaroistaan. 

 Nettovelka oli 43,8 milj. euroa (31,9). Velkaantumisaste oli 0,8 (1,1).  

 Omavaraisuusaste oli 42,4 % (42,0). 

 Osakekohtainen tulos oli 1,80 euroa (0,83). Hallituksen voitonjakoehdotus on 0,60 euroa osakkeelta, joka maksetaan 
kahdessa erässä.  

 Harvia allekirjoitti ja toteutti 28.5.2021 sopimuksen Kirami Oy:n ostamisesta. Kirami on Suomen johtava 
kylpytynnyrivalmistaja ja puulämmitteisten kylpytynnyreiden edelläkävijä kansainvälisesti.  

 Harvia allekirjoitti ja toteutti sopimuksen Sauna-Eurox Oy:n ostosta 31.8.2021. Yrityskauppaan kuului myös Sauna-
Euroxin sisaryritys Parhaat Löylyt Oy.  
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AVAINLUVUT 

Milj. euroa 10-12/2021 10-12/2020 Muutos 1-12/2021 1-12/2020 Muutos 
Liikevaihto 46,5 35,2 31,9 % 179,1 109,1 64,2 % 
Käyttökate  12,7 9,9 28,3 % 52,5 26,7 96,5 % 
% liikevaihdosta 27,3 % 28,0 %   29,3 % 24,5 %   
Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät * 0,0 0,1 -45,4 % 0,6 2,1 -69,7 % 
Oikaistu käyttökate ** 12,7 9,9 27,8 % 53,1 28,8 84,6 % 
% liikevaihdosta 27,3 % 28,2 %   29,7 % 26,4 %   
Liikevoitto 11,1 8,7 27,6 % 46,6 22,4 108,5 % 
% liikevaihdosta 23,9 % 24,7 %   26,0 % 20,5 %   
Oikaistu liikevoitto ** 11,1 8,8 27,1 % 47,3 24,4 93,4 % 
% liikevaihdosta 24,0 % 24,9 %   26,4 % 22,4 %   
Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton (EUR) 0,44 0,31 39,6 % 1,80 0,83 117,3 % 
Operatiivinen vapaa kassavirta 3,8 10,3 -62,9 % 20,4 28,7 -28,7 % 
Kassavirtasuhde 30,2 % 104,1 %   38,5 % 99,7 %   
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -3,8 -0,8 344,6 % -11,8 -2,6 358,2 % 
Nettovelka  43,8 31,9 37,4 % 43,8 31,9 37,4 % 
Velkaantumisaste 0,8 1,1   0,8 1,1   
Nettokäyttöpääoma 41,9 18,0 133,6 % 41,9 18,0 133,6 % 
Oikaistu sijoitetun pääoman 
tuotto (ROCE) 112,6 % 73,3 %   112,6 % 73,3 %   
Omavaraisuusaste 42,4 % 42,0 %   42,4 % 42,0 %   
Henkilöstö kauden lopussa 824*** 617 33,5 % 824*** 617 33,5 % 

 

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, 
uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. 

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. 

*** Sisältää Kiramin ja Sauna-Euroxin henkilöstöt, jotka olivat 31.12.2021 yhteensä 71 henkilöä. 

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NÄKYMÄT 

Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin 
oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun 
käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia. 

Yhtiö on asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. 
Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina on kokenut 
poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin 
kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin. 

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. 
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TAPIO PAJUHARJU, TOIMITUSJOHTAJA: 

Olen erittäin iloinen ja ylpeä saadessani olla osa Harvian 
loistavaa tiimiä, jonka suoritus ja työpanos oli erinomainen 
myös neljännellä vuosineljänneksellä. Olemme todella 
tyytyväisiä vuoden 2021 tulokseen. Koko tiimi on tehnyt 
hienoa työtä erittäin vaativissa olosuhteissa. Erinomainen 
suoritus – kiitos!  

Kysyntä ja markkinan sentimentti ovat säilyneet suotuisina 
kaikissa tuoteryhmissä. Kasvumme jatkui vuoden viimeisellä 
neljänneksellä ja liikevaihtomme kasvoi vahvasti, 11,2 
miljoonaa euroa eli 31,9 %. Pula tietyistä kriittisistä 
komponenteista vaikutti jossain määrin heikentävästi 
ohjausyksiköiden myyntiin. Rajallinen kapasiteetti vaikutti 
heikentävästi saunojen myyntiin. 

Olemme kasvattaneet edelleen markkinaosuuttamme ja 
markkina-asemamme on parantunut. Arvioimme Harvian 
nousseen sauna- ja spa-alan globaalisti suurimmaksi 
toimijaksi. Voimakkainta kasvu on ollut Euroopassa. 
Olemme myös laajentuneet uusille markkinoille, kuten 
Japani, Australia ja Uusi-Seelanti. Kasvu Suomessa ja 
Skandinaviassa on ollut vahvaa, ja Skandinavian markkinassa 
olemme nousemassa paikallisen markkinajohtajan rinnalle. 

Koko vuoden tulokset kertovat strategian erinomaisesta toteutuksesta. Liikevaihtomme oli 179,1 miljoonaa euroa, jossa 
kasvua edellisvuoteen oli 70 miljoonaa euroa eli 64,2 %. Koko toimitusketjun ja logistiikan erittäin haastavasta tilanteesta 
huolimatta kannattavuutemme oli erinomainen myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Oikaistu liikevoittomme nousi 11,1 
miljoonaan euroon kasvaen edellisvuodesta 2,3 miljoonaa euroa. Suhteellinen liikevoitto laski alle prosenttiyksikön raaka-
aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen ja logistiikkakustannusten noususta sekä tuotemixin muutoksista huolimatta. 
Hiljattain hankitut yritykset suoriutuivat hyvin ja niiden vaikutus kannattavuuteemme oli myönteinen, vaikkakin konsernin 
keskimääräistä suhteellista kannattavuutta alhaisempi. Koko vuoden oikaistu liikevoitto oli 47,3 miljoonaa euroa ja kasvoi 
edellisvuodesta huomattavasti, 22,9 miljoonaa euroa eli 93,9 %. 

Kassavirtamme oli edelleen vahva. Kasvatimme vuoden aikana tietoisesti kriittisten raaka-aineiden ja komponenttien sekä 
valmiiden tuotteiden varastoja, mikä näkyy selvästi nettokäyttöpääoman kasvussa. Tämän lisäksi rahoitimme kassavaroista 
Kiramin ja Sauna-Euroxin hiljattain toteutetut yritysostot sekä 11,8 miljoonan euron investoinnit. Tämä on heikentänyt 
väliaikaisesti kassatilannettamme. 

Tiettyjen komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus on aiheuttanut jonkin verran viiveitä ja kasvattanut tilauskantaamme, 
mutta asiakaspalvelukykymme on pysynyt hyvänä. Raaka-aineiden ja komponenttien hintojen sekä logistiikkakustannusten 
nousuun olemme tarttuneet tiukalla otteella hinnoittelussamme. Tämä työ jatkuu edelleen. 

Pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta kaikki tuotantoyksikkömme ovat suoriutuneet hyvin, ja käyttöasteemme 
on ollut erinomainen. Kapasiteetin kasvattamisen ja tuottavuuden jatkuvan parantamisen saralla toteutimme vuoden 2021 
aikana Harvian historian suurimman investointiohjelman, 11,8 miljoonaa euroa. Investoimme uuden saunatehtaan 
avaamiseen Yhdysvaltoihin, Länsi-Virginian Lewisburgiin, Muuramen tehtaan laajentamiseen ja tuotantokapasiteetin 
kasvattamiseen, Romanian saunatehtaan laajentamiseen ja Kiinan tehtaan koneisiin, Kiramin varasto- ja 
logistiikkakapasiteetin kasvattamiseen, EOS:n Driedorfin tehtaan tuotantokoneiden uusimiseen sekä Muuramen tehtaan 
sisäisen logistiikan parantamiseen. Kaikki investointihankkeet ovat valmistuneet aikataulussa ja budjetissa. 

Olen erittäin iloinen siitä, että EOS-tiimi ja -toiminnot ovat integroituneet hyvin perheeseemme ja suoriutuneet hienosti, 
jopa suunnitelmia paremmin. Tämän lisäksi hiljattain hankitun Kiramin liiketoiminnan sekä laadukkaita ja kestäviä 
kiuaskiviä valmistavan Sauna-Euroxin integraatio on edennyt suunnitelmien mukaisesti. 
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Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset ovat aina olleet Harvialle tärkeitä, ja vuosi 2021 
ei ollut tässä suhteessa poikkeus. Laadimme vastuullisuusohjelman vuosille 2022–2025. Teetimme myös selvityksen 
konsernin nykyisistä CO2-päästövaikutuksista. Selvityksen tulokset osoittavat, että lähtötilanne Harvian hiilijalanjäljen 
pienentämiselle edelleen on hyvä. Olemme sitoutuneet sen jatkuvaan parantamiseen. 

Sauna- ja spa-markkinan kehitys on jatkunut selvästi suotuisana. Säännöllisen saunomisen terveyshyötyjen yleinen 
tunnettuus on lisääntynyt maailmanlaajuisesti. Kehitys on nähtävissä kaikilla saunamarkkinoilla ja kaikissa saunatyypeissä 
ja -kulttuureissa.  

Vuosi 2021 oli epätavallinen kaikilla mittareilla ja kuormitti paljon henkilöstöämme. Olemme sitoutuneet varmistamaan 
henkilöstömme turvallisuuden ja toimintakyvyn ja tukemaan heidän työmotivaatiotaan. Toteutimme koko konsernissa 
People Power -työhyvinvointitutkimuksen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tulokset vahvistivat, että tunnelma ja 
motivaatio henkilöstön keskuudessa ovat erittäin hyvällä tasolla. Tämä antaa meille entistä vahvemman perustan jatkaa 
työtä keskittyen vahvasti strategiaamme – keskiostoksen arvon kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja 
tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Sauna- ja spa-markkinan yrityskauppojen aktiivisuus on säilynyt korkeana. 
Strategiamme mukaisesti tutkimme edelleen mahdollisuuksia kasvaa orgaanisesti sekä yritysostojen kautta.  

Analysoituamme markkinoita ja niiden dynamiikkaa pidämme näkemyksemme markkinan kehityksestä ennallaan, ja 
arvioimme markkinan historiallista keskiarvoa nopeamman kasvun jatkuvan muutaman seuraavan vuoden ajan. Arvioimme 
kuitenkin edelleen, että osa tästä kasvusta on niin sanottua aikaistettua kysyntää, joka on normalisoitumassa 
kuluttajamarkkinassa kun samaan aikaan kysyntä vahvistuu ammattimarkkinassa. Tämän ei uskota vaikuttavan sauna- ja 
spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuennusteeseen.  

MARKKINAKATSAUS  

Sauna- ja spa-markkina on ollut historiallisesti suhdannevakaa erityisesti kiukaiden uusimisen luoman korvauskysynnän 
ansiosta.  

Harvian arvion mukaan pandemian kokonaisvaikutukset sauna- ja spa-markkinoihin olivat vuosina 2020–2021 myönteiset, 
vaikka pandemia johti vuonna 2020 kysynnän merkittäviin ja nopeisiin lyhyen aikavälin vaihteluihin useilla Harvian 
avainmarkkinoista. Toisaalta pandemian mukanaan tuomat haasteet Harvian liiketoiminnalle ovat edelleen jossain määrin 
nähtävissä Etelä-Euroopassa, Venäjällä, arabimaissa ja Aasiassa.  

Harvian arvion mukaan maailmassa on noin 17 miljoonaa saunaa, mikä luo merkittävän liiketoiminnan saunojen ja 
kiukaiden uusimisesta. Saunamarkkina on kasvanut historiallisesti keskimäärin 5 % vuosittain. Harvian mukaan markkina 
kasvaa tällä hetkellä selkeästi saunan terveyshyötyjen tunnettuuden ja suosion lisääntymisen ansiosta sekä yleisen koteihin 
panostamisen ja kotoilun trendin myötä, joka alkoi jo aikaisemmin mutta on kiihtynyt COVID-19-pandemian aikana. 
Harvian johto arvioi markkinan jonkin verran historiallista keskiarvoa nopeamman kasvun jatkuvan keskipitkällä aikavälillä 
eli muutaman seuraavan vuoden ajan. 

Johdon arvion mukaan Harvian osuus sauna- ja spa-markkinasta on kasvanut ja sen arvioidaan olevan 5 % ja osuuden kiuas- 
ja saunakomponenttimarkkinasta 20 % vuonna 2021. Vuoden 2021 liikevaihdon perusteella yhtiön johto arvioi Harvian 
nousseen sauna- ja spa-alan globaalisti suurimmaksi toimijaksi. 
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LIIKEVAIHTO 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 

EUR tuhatta 10-12/2021 10-12/2020 Muutos % 1-12/2021 1-12/2020 Muutos % 

Suomi 8 505 6 373 33,5 % 36 900 27 679 33,3 % 
Muut Pohjoismaat 2 664 2 058 29,4 % 9 357 5 615 66,6 % 
Saksa 8 674 7 704 12,6 % 35 351 17 644 100,4 % 
Muut Euroopan maat 13 316 9 267 43,7 % 49 674 26 118 90,2 % 
Venäjä 3 675 3 002 22,4 % 11 549 7 881 46,5 % 
Pohjois-Amerikka 7 406 5 696 30,0 % 29 132 20 847 39,7 % 
Muut maat* 2 241 1 147 95,4 % 7 160 3 331 114,9 % 
Yhteensä 46 481 35 249 31,9 % 179 123 109 115 64,2 % 

* Suurimmat: arabimaat ja Aasia. 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 

 
EUR tuhatta 10-12/2021 10-12/2020 Muutos % 1-12/2021 1-12/2020 Muutos % 
Kiukaat 21 604  18 817  14,8 % 88 177  59 003  49,4 % 
Saunat ja kylpytynnyrit 11 220  5 913  89,8 % 41 185  20 646  99,5 % 
Ohjauskeskukset 4 317  4 118  4,8 % 17 578  10 217  72,0 % 
Höyrygeneraattorit 1 386  1 032  34,3 % 5 129  3 199  60,3 % 
Muut tuoteryhmät, 
varaosat ja palvelut 7 953  5 369  48,1 % 27 053  16 049  68,6 % 
Yhteensä 46 481  35 249  31,9 % 179 123  109 115  64,2 % 

 

LOKA–JOULUKUU 2021 

Konsernin liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa 31,9 % ja oli 46,5 milj. euroa (35,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
laskettu liikevaihto kasvoi 29,8 % ja oli 45,7 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 21,0 %. Liikevaihto kasvoi 
merkittävästi kaikilla Harvian päämarkkinoilla, erityisesti Euroopassa ja muissa maissa. Muiden maiden liikevaihto kasvoi 
etenkin Aasiassa ja arabimaissa.  
 
Liikevaihto kasvoi kaikissa tuoteryhmissä loka–joulukuussa. Kiukaiden myynti kasvoi varsinkin sähkölämmitteisissä 
kiukaissa erityisesti muissa Euroopan maissa ja Suomessa. Saunojen liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua erityisesti Pohjois-
Amerikassa ja Saksassa, ja kylpytynnyreiden liikevaihtoa kasvatti erityisesti myynti Keski-Eurooppaan. Ohjauskeskusten 
myynti oli hieman korkeampi kuin vertailukaudella. Myös muiden tuoteryhmien, varaosien ja palveluiden liikevaihto 
kehittyi erittäin hyvin erityisesti kiuaskivissä ja saunatarvikkeissa. 
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TAMMI–JOULUKUU 2021 

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi–joulukuussa 64,2 % ja oli 179,1 milj. euroa (109,1). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
laskettu liikevaihto kasvoi 65,8 % ja oli 180,9 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 43,3 %. Liikevaihto kasvoi 
merkittävästi kaikilla Harvian päämarkkinoilla, erityisesti Saksassa ja muissa Euroopan maissa. Muiden maiden liikevaihto 
kasvoi etenkin Aasiassa ja arabimaissa.  
 
Liikevaihto kasvoi kaikissa tuoteryhmissä tammi–joulukuussa. Kiukaiden myynti kasvoi sekä sähkö- että puulämmitteisissä 
kiukaissa erityisesti Saksassa ja muissa Euroopan maissa. Saunojen liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua erityisesti Pohjois-
Amerikassa sekä Keski-Euroopassa. Ohjauskeskusten myynti kehittyi positiivisesti varsinkin Saksassa ja muissa Euroopan 
maissa. Myös muiden tuoteryhmien, varaosien ja palveluiden liikevaihto kehittyi erittäin hyvin.  

TULOSKEHITYS 
 
LOKA–JOULUKUU 2021 

Loka–joulukuun liikevoitto nousi 11,1 milj. euroon (8,7) ja liikevoittoprosentti oli 23,9 % (24,7). Liikevoittoon sisältyi 
0,0 milj. euroa (0,1) vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääasiassa yrityshankintoihin. 
Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat liikevoittoon noin 0,1 milj. euroa tulosta vahvistavasti. Oikaistu liikevoitto kasvoi 
11,1 milj. euroon (8,8) ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 24,0 % (24.9). Rahoituskulut olivat katsauskaudella -0,4 milj. euroa 
(-0,8). 
 
Voitto ennen veroja oli 10,8 milj. euroa (7,9). Konsernin verot olivat -2,3 milj. euroa (-1,8).  
 
Loka–joulukuun tulos oli 8,4 milj. euroa (6,1) ja laimentamaton osakekohtainen tulos 0,44 euroa (0,31).  

TAMMI–JOULUKUU 2021 

Tammi–joulukuun liikevoitto nousi 46,6 milj. euroon (22,4) ja liikevoittoprosentti oli 26,0 % (20,5). Liikevoittoon sisältyi 
0,6 milj. euroa (2,1) vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääasiassa yrityshankintoihin. 
Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat liikevoittoon noin 0,7 milj. euroa heikentävästi. Oikaistu liikevoitto kasvoi 47,3 milj. 
euroon (24,4) ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 26,4 % (22,4). Rahoituskulut olivat tammi–joulukuussa -1,4 milj. euroa  
(-2,0).  
 
Voitto ennen veroja oli 45,2 milj. euroa (20,4). Konsernin verot olivat -10,4 milj. euroa (-4,4).  
 
Tammi–joulukuun tulos oli 34,8 milj. euroa (16,0) ja laimentamaton osakekohtainen tulos 1,80 euroa (0,83).  
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TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHAVIRTA 

Taseen loppusumma oli joulukuun 2021 lopussa 201,5 milj. euroa (31.12.2020: 165,6), mistä omaa pääomaa oli 84,1 milj. 
euroa (68,9). 

Joulukuun 2021 lopussa yhtiön nettovelka oli 43,8 milj. euroa (31,9). Lainat rahoituslaitoksilta olivat 56,4 milj. euroa (56,4) 
ja vuokrasopimusvelat olivat 2,9 milj. euroa (2,8). Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiö neuvotteli uudelleen 
rahoituslaitoksilta nostettujen lainojen ehdot suotuisammiksi. Rahavarat katsauskauden lopussa olivat 15,5 milj. euroa 
(27,3). Velkaantumisaste oli katsauskauden lopussa 0,8 (1,1).  

Muut pitkäaikaiset velat sisältävät yrityshankintoihin liittyviä lunastus- ja kauppahintavelkoja 20,6 milj. euroa (9,6). 
Lunastus- ja kauppahintavelkojen sopimusperäinen määrä oli joulukuun 2021 lopussa 22,0 milj. euroa (10,1). Niiden 
määrän kasvu johtui pääasiassa Kiramin yritysostosta ja EOS Groupin vähemmistöomistuksen arvostuksen noususta. 

Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 42,4 % (42,0). Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 112,6 % (73,3). 

Tammi‒joulukuussa Harvian operatiivinen vapaa kassavirta oli 20,4 milj. euroa (28,7) ja kassavirtasuhde oli 38,5 % (99,7). 
Operatiivista kassavirtaa heikensivät 20,9 milj. euron nettokäyttöpääoman kasvu 31.12.2020 tilanteeseen verrattuna sekä 
11,8 milj. euron investoinnit kapasiteetin kasvattamiseen ja tuottavuuden parantamiseen.  

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 

Konsernin investoinnit tammi−joulukuussa olivat 11,8 milj. euroa (2,6). Investoinnit kasvuun kasvoivat merkittävästi 
vuoden 2020 tammi–joulukuuhun verrattuna. Investoinnit kasvattavat Harvian tuotantokapasiteettia ja parantavat 
tuottavuutta Harvian strategian mukaisesti. Konsernin kuluksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 2,3 milj. euroa 
(1,7).  

Harvian Yhdysvaltojen vanhan tuotantolaitoksen käyttöaste oli vuoden 2021 alussa erittäin korkea ja saunojen kysyntä oli 
kasvussa. Harvia sai päätökseen sauna- ja spa-tuotteiden valmistamiseen sopivan kiinteistön kaupan Yhdysvalloissa, Länsi-
Virginian Lewisburgissa 26.4.2021. Kaupan arvo oli noin 2,1 miljoonaa euroa. Sopimuksen kohteena oleva noin 8900 m²:n 
kiinteistö käsittää laadukkaat tuotanto- ja toimistotilat. Uuden tuotantolaitoksen arvioidaan kasvattavan Almost Heaven 
Saunas -liiketoiminnan tuotantokapasiteettia noin kolmanneksella uuden layoutin, tuotantolinjojen ja tehostettujen 
tuotantoprosessien seurauksena. Uusi tehdas mahdollistaa myös jatkossa tuotantokapasiteetin merkittävän kasvattamisen 
ja monipuolistamisen. Tuotanto uusissa tiloissa käynnistyi marraskuussa 2021.  

Harvia investoi myös Muuramen tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen laajentamalla tehdasta ja hankkimalla uusia 
koneita. Investoinnin kokonaisarvo uudet koneet mukaan luettuna oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä 
Muurameen rakennettiin 1200 m2:n tehdashalli, jonne sijoitettiin modernit, aiempaa tehokkaammat tuotantokoneet. 
Uusilla koneilla on aiempia korkeampi tuotantokapasiteetti, alhaisemmat ylläpitokustannukset sekä pienemmät 
ympäristövaikutukset. Investointi lisää suoraan tuotannon alkupään kapasiteettia noin 20 % ja mahdollistaa 
lisäkapasiteetin rakentamisen sähkökiukaiden kokoonpano-osastolle. Laajennusosan myötä uusi layout tehostaa myös 
sisälogistiikkaa. Tuotantotoiminta uudessa laajennusosassa alkoi joulukuussa 2021. 
 
Harvia osti Muuramen tehtaansa vieressä olevan 1266 neliömetrin suuruisen teollisuusrakennuksen ja tontin 
vuokraoikeuden 1.12.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Hankittu rakennus on tarvittaessa tuotantokäyttöön soveltuva, 
mutta toistaiseksi yhtiö tulee käyttämään sitä osana omaa logistiikka- ja varastointitoimintaansa. Harvia lunasti kiinteistön 
4500 neliömetrin tontin Muuramen kunnalta joulukuussa 2021.  

Lisäksi Harvia on investoinut tuotantokoneisiin Kiinassa ja Romaniassa. 
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YRITYSKAUPAT 

KIRAMI 
 
Harvia allekirjoitti ja toteutti 28.5.2021 sopimuksen Kirami Oy:n ostamisesta. Kirami on Suomen johtava 
kylpytynnyrivalmistaja ja puulämmitteisten kylpytynnyreiden edelläkävijä kansainvälisesti. Yrityskauppa täydentää hyvin 
Harvian sauna- ja spa-ratkaisujen valikoimaa ja vahvistaa Harvian johtavaa asemaa maailmanlaajuisena saunomisen ja 
saunakokemuksen brändinä. Kirami Oy omistaa 50 prosenttia virolaisesta tuotantoyritys Metagroupp OÜ:stä sekä 60 
prosenttia myyntiyhtiö Kirami Sweden AB:stä. Kiramin luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin 28.5.2021 alkaen. 
 
Kirami on alkuperäisten omistajiensa vuonna 2001 perustama perheyritys, joka on kasvanut yhdeksi maailmanlaajuisesti 
suurimmista kylpytynnyreiden valmistajista. Yrityksen päätuote ovat puulämmitteiset kylpytynnyrit tai kotoisammin paljut. 
Kiramin valikoimaan kuuluu myös lisävarusteita, tarvikkeita, vesihygieniatuotteita ja ulkosaunoja sekä muita pihatuotteita. 
Kirami on kasvanut nopeasti viime vuosina. Yhtiöllä on tuotantolaitos Sastamalassa ja myyntitoimisto Turussa, ja yhtiön 
palveluksessa on yhteensä noin 40 työntekijää. Lisäksi Kiramilla on sesonkityöntekijöitä huhti‒elokuussa tuotannossa ja 
logistiikassa.  
 
Kauppahinta oli 7 miljoonaa euroa kaupantekohetkellä sekä lisäksi myöhemmin maksettava 0–4 miljoonaa euroa kolmen 
vuoden jakson jälkeen riippuen Kiramin käyttökatteen (EBITDA) kehityksestä. Harvia rahoitti yritysoston kassavaroistaan. 
 
Yrityskauppaan liittyvien synergioiden toteutuminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tärkeimmät tunnistetut 
synergian lähteet ovat jakelu, osto ja logistiikka sekä tutkimus ja tuotekehitys. Yritysoston jälkihoitoon ja integrointiin 
liittyvät kertaluonteiset kulut ovat arviolta yhteensä 0,4 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2021 ja 2022. 
 
SAUNA-EUROX 

Harvia Oyj allekirjoitti ja toteutti sopimuksen Sauna-Eurox Oy:n ostosta 31.8.2021. Osapuolet kehittävät ja kasvattavat 
kiuaskivien liiketoimintaa jatkossa yhdessä. Harvia osti myös Sauna-Eurox Oy:n sisaryhtiön Parhaat Löylyt Oy:n samassa 
yhteydessä. Ostettujen yhtiöiden konsolidoitu liikevaihto oli noin 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kaupan avulla Harvia 
ja Sauna-Eurox vahvistavat kiuaskivien saatavuutta ja lisäävät tuotantokapasiteettia. Sauna-Euroxin luvut on konsolidoitu 
Harvian lukuihin 31.8.2021 alkaen. 
 
Harvia osti vuoden 2021 aikana myös jäljellä olleen 43,8 prosentin osuuden Saunamax Oy:n osakkeista 
vähemmistöosakkailta. 

VASTUULLISUUS 

Vastuullisuus on osa Harvian arkea: toimintaa ja tuotteita on kehitetty kestävästi jo yli 70 vuoden ajan yhtiön kehittyessä 
perinteikkäästä kiuas- ja saunavalmistajasta johtavaksi sauna- ja spa-alan kansainväliseksi toimijaksi.  

Harvian tuotteet on tehty kestävältä pohjalta sekä suunniteltu turvallisiksi ja pitkäikäisiksi. Yhtiö on jo pitkään panostanut 
ympäristönäkökulmien huomioimiseen suunnittelusta tuotantoon, logistiikkaan, käyttöön ja kierrätykseen. Harvialla on 
ympäristökäsikirja, jossa Harvian vastuullisuusarvot on tiivistetty neljään osa-alueeseen: vastuullinen tapa toimia, 
henkilöstö, tuotannon ympäristövaikutukset ja tuotteet.  

Harvia laati vuonna 2021 yhtiön vastuullisuusohjelman vuosille 2022–2025. Harvian hallitus hyväksyi ohjelman vuoden 
neljännellä vuosineljänneksellä. Harvia käynnisti myös yhteistyön kokeneen ESG-asiantuntijayrityksen kanssa 
selvittääkseen konsernin nykyiset CO2-päästövaikutukset. Selvityksen tulokset osoittivat, että Harvian hiilijalanjäljen 
lähtötilanne on hyvä. Yhtiö on sitoutunut sen jatkuvaan parantamiseen.  

Yhtiön vastuullisuudesta raportoidaan tarkemmin vuoden 2021 vuosikertomuksessa. 
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HENKILÖSTÖ 

Konsernin henkilöstön määrä oli joulukuun 2021 lopussa 824 (617) ja tammi−joulukuussa keskimäärin 767 (534). 
Henkilöstömäärän kasvuun vaikutti Kiramin hankinta toukokuun lopussa 2021, Sauna-Euroxin hankinta elokuun lopussa 
sekä rekrytoinnit erityisesti Muuramen, Saksan, Kiinan ja Romanian tehtaille.  

Henkilöstöstä 308 (201) työskenteli Suomessa, 143 (136) Saksassa, 133 (88) Romaniassa, 95 (66) Kiinassa ja Hong Kongissa, 
60 (49) Yhdysvalloissa, 43 (37) Itävallassa, 27 (25) Venäjällä, 13 (14) Virossa ja 2 (1) Ruotsissa.  

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Harvian rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja yhtiöllä oli joulukuun 2021 lopussa 18 694 236 (18 694 236) täysin 
maksettua osaketta. Osakevaihto katsauskaudella oli 882,0 milj. euroa (115,5) ja 18 798 719 kappaletta (8 496 186). 
Osakkeen kaupankäyntipainotettu keskikurssi oli 46,96 euroa (13,59), katsauskauden ylin kurssi oli 64,10 euroa (25,10) 
elokuussa 2021 ja alin 22,00 euroa (7,02) tammikuussa 2021. Osakkeen päätöskurssi joulukuun 2021 lopussa oli 58,70 
euroa (24,50). Osakekannan markkina-arvo 31.12.2021 oli 1 097 milj. euroa (458,0) omat osakkeet mukaan lukien.  

Harvia Oyj:llä oli katsauskauden lopussa omistuksessaan yhteensä 51,057 omaa osaketta, jotka vastaavat 0,27 %:a yhtiön 
kaikista osakkeista. Harvia Oyj:n hallitus päätti 2.12.2021 aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan varsinaisen 
yhtiökokouksen 8.4.2021 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankittiin käytettäväksi osana yhtiön 
kannustinjärjestelmää. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä oli 44 000, joka vastasi 0,24 %:a yhtiön kaikista osakkeista. 
Osakkeiden hankintaan käytettiin enintään 3,0 milj. euroa. Osakkeiden hankinta alkoi 3.12.2021 ja päättyi 8.12.2021. Tänä 
aikana Harvia hankki 44 000 omaa osaketta keskihintaan 57,23 euroa osakkeelta.  

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli joulukuun lopussa 33 879 (13 551) mukaan lukien hallintarekisterit. 
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus oli katsauskauden lopussa 48,7 % (44,8) 
yhtiön osakkeista. Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat joulukuun 2021 lopussa yhteensä 19,0 % (29,4) 
Harvian osakkeista ja äänimäärästä. 

Harvia Oyj vastaanotti vuoden 2021 aikana seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset ilmoitukset: 

Harvia tiedotti 26.10.2021 vastaanottaneensa ilmoituksen, jonka mukaan Handelsbanken Fonder AB:n (Tukholma, Ruotsi) 
osuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä oli 22.10.2021 laskenut alle viiden prosentin 4,94 prosenttiin. 

Harvia tiedotti 2.9.2021 vastaanottaneensa ilmoituksen, jonka mukaan Onvest Oy oli myynyt yhteensä 1 483 990 Harvia 
Oyj:n osaketta. Osakemyynnin yhteydessä Onvest Oy:n omistusosuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä alitti 1.9.2021 viisi 
prosenttia. Osakkeiden myynnin jälkeen Onvest Oy omisti 4,40 % Harvia Oyj:n kaikista osakkeista eli 821 689 osaketta. 

Harvia tiedotti 23.7.2021 vastaanottaneensa ilmoituksen, jonka mukaan Lannebo Fonder AB:n (Tukholma, Ruotsi) osuus 
Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä oli 19.7.2021 laskenut alle viiden prosentin 4,94 prosenttiin. 
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HALLINNOINTI 

Yhtiökokous  
 
Harvia Oyj:n 8.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2020. Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön 
toimielinten palkitsemisraportin. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa voidaan maksaa enintään 0,51 euroa osakkeelta ja 
loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko jaettiin kahteen osaan hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti. Yhtiökokous päätti 0,20 euron osakekohtaisesta osingosta. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti 0,12 euron osakekohtaisen juhlaosingon jakamisesta Harvian 70-vuotisjuhlan kunniaksi. Osingot maksettiin 
19.4.2021 niille osakkeenomistajille, jotka oli täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
osakasluetteloon.  
 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euron osakekohtaisen lisäosingon 
jakamisesta. Harvia Oyj:n hallitus päätti 15.10.2021 jakaa lisäosinkoa 0,19 euroa osakkeelta (yhteensä 3 550 564,01 euroa). 
Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka olivat osingon täsmäytyspäivänä 19.10.2021 merkittynä Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 26.10.2021. 
 
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olli 
Liitola, Ia Adlercreutz ja Sanna Suvanto-Harsaae sekä uusiksi jäseniksi Anders Holmén ja Hille Korhonen. Tilintarkastajaksi 
valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Launis. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 934 711 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai 
useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivän 
tilanteen mukaan. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus kumoaa 
yhtiön osakkeenomistajien 2.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. 

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien 
osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 869 423 
osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus 
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus 
kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous 
 
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Olli Liitolan ja varapuheenjohtajaksi Sanna 
Suvanto-Harsaaen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan Olli Liitolan ja Hille Korhosen ja 
puheenjohtajaksi Sanna Suvanto-Harsaaen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista.  
 
Suunnattu osakeanti 
 
Harvian hallitus päätti 4.5.2021 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 
palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskivat yhtiön vuonna 2018 perustetun kannustinjärjestelmän 
ansaintajaksoa 2018‒2020. Osakeannissa luovutettiin vastikkeetta osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen 
mukaisesti 42 943 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille. Luovutuksen jälkeen Harvian 
hallussa oli 7 057 omaa osaketta, mikä vastasi 0,04 % kaikista yhtiön osakkeista. 
 
Osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 
 
Harvia Oyj:n hallitus päätti 2.7.2021 jatkaa Harvia Oyj:n johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnattua 
osakeperusteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2021–2023. Ansaintajaksolla 2021–2023 
kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 15 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen 
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kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun, vastuullisuustavoitteisiin sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2021–2023 
perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 33 500 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen 
osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten 
veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan 
osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot 
ansaintajaksolta 2021–2023 maksetaan keväällä 2024. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 
 
Harvia tiedotti 10.9.2021 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudesta kokoonpanosta. Hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä 
edustajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden 
osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on 
suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun 1. työpäivänä. 
 
Seuraavat jäsenet on nimitetty Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan: 
 
Juho Lipsanen, Onvest Oy, hallituksen jäsen 
Heikki Savolainen, WestStar Oy, toimitusjohtaja 
Pertti Harvia, Tiipeti Oy, hallituksen puheenjohtaja 
Annika Ekman, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, osakejohtaja 
Lisäksi Olli Liitola, Harvian hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan 
jäsen.  

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Globaalina sauna- ja spa-yhtiönä asiakkaiden, kumppaneiden ja työntekijöiden hyvinvointi on Harvialle tärkeintä myös 
COVID-19-tilanteessa. Harvia noudattaa kaikissa toimipaikoissaan paikallisten terveysviranomaisten ohjeita pandemian 
hillitsemiseksi ja on toteuttanut varautumissuunnitelmansa mukaisesti erityistoimenpiteitä varmistaakseen henkilöstönsä 
turvallisuuden sekä tuotantonsa ja palveluidensa jatkuvuuden koronaviruksesta johtuvassa poikkeustilanteessa.  

Yhtiö arvioi COVID-19-pandemiatilannetta jatkuvasti liiketoimintansa kannalta. Pandemia lisäsi vuonna 2021 kysyntää 
sauna- ja spa-markkinalla. Yhtiön arvion mukaan osa tästä kysynnästä voi olla niin sanottua aikaistettua kysyntää, jonka 
mahdollisen päättymisen vaikutusten laajuus ja ajoitus eivät toistaiseksi ole tiedossa. Nousseet hinnat ja poikkeuksellinen 
epävakaisuus raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa ovat vaikuttaneet toimitusketjuumme, mutta 
kumppaneidemme ja useiden eri materiaalitoimittajien strategiamme ansiosta olemme kyenneet pitämään vaikutukset 
hallinnassa. Arvioimme, että sama haasteellinen tilanne jatkuu ainakin vuoden 2022 puoliväliin. 

Toistaiseksi Harvia on pystynyt COVID-19-tilanteessa säilyttämään täyden toimintakyvyn, mutta jos toimintaa jouduttaisiin 
rajoittamaan, voi sillä olla negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan volyymiin, tulokseen tai taloudelliseen kehitykseen. 
Jos pandemian aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet jatkuvat pitkään, yleisellä taloustilanteella voi olla alan kysyntää 
vaimentava vaikutus. 

Yleiset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset olosuhteet vaikuttavat Harvian toimintaympäristöön. Taloudellinen 
epävarmuus Suomessa, Euroopassa, Venäjällä, Pohjois-Amerikassa tai laajemmin voi vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan 
monella tapaa ja vaikeuttaa tulevan liiketoiminnan tarkkaa ennakoimista ja suunnittelua enemmän kuin tavallisesti.  

Konsernin valmistusprosessien omavaraisuus, materiaalien varatoimittajajärjestelmä sekä laajasti jakautunut asiakaskunta 
tasaavat mahdollisia strategisia riskejä. Tuotanto perustuu omaan suunnitteluun ja patentteihin, ja niillä hallitaan 
mahdollisia operatiivisia riskejä. Vahinkoriskit katetaan mahdollisuuksien mukaan vakuutuksilla, joiden kattavuutta 
tarkastellaan vakuutuksen antajan kanssa vuosittain.  

Konsernin lainat ovat pitkäaikaisia. Lainat sisältävät kovenanttiehtoja, jotka epäsuotuisissa liiketoimintaolosuhteissa voivat 
edellyttää uusia rahoitusneuvotteluita pankin kanssa. Rahalaitoslainojen korkoriskiä vastaan on suojauduttu yhteensä 25 
milj. euron koronvaihtosopimuksilla.  
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Harvialla on liiketoimintaa useassa maassa. Harvia altistuu lähinnä Yhdysvaltain dollariin ja Venäjän ruplaan liittyvään 
transaktio- ja translaatioriskiin. Valuuttakurssiriskit eivät ole toistaiseksi olleet konsernin kannalta merkittäviä eikä Harvia 
ole suojautunut näiltä riskeiltä valuuttajohdannaisilla. 

Harvian rahoitusriskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja riskienhallinnan yleisiä 
periaatteita verkkosivuilla osoitteessa www.harviagroup.com/fi. 

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Helsingin pörssin kaupankäynnistä vastaava Nasdaq Nordic tiedotti tammikuussa 2022 muutoksista OMX Helsinki 25 -
indeksin yhtiöihin. Harvia Oyj (HARVIA) on yksi yhtiöistä, jotka lisättiin kyseiseen Helsingin vaihdetuimpia osakkeita 
seuraavaan OMXH25-indeksiin. Indeksin muutokset tulivat voimaan 1.2.2022.  
 
Harvia tiedotti 31.1.2022 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksista varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022. 
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten määrän korottamista enintään yhdellä jäsenellä nykyisestä viidestä 
kuuteen. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Olli Liitola, Sanna Suvanto-
Harsaae, Anders Holmén ja Hille Korhonen, ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Heiner Olbrich. Heiner Olbrichin 
lisäksi nimitystoimikunta on harkinnut ehdottavansa yhtä uutta jäsentä hallitukseen. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt 
ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ 

Harvia Oyj:n vapaa oma pääoma on yhteensä 69 226 116 euroa, josta tilikauden 2021 tulos on 16 607 971 euroa. Osingon 
määrittelemiseksi hallitus on arvioinut Harvia Oyj:n maksukykyisyyttä ja taloudellista asemaa tilikauden päättymisen 
jälkeen. Harvian hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Harvia jakaa osinkoa 31.12.2021 päättyneeltä 
tilikaudelta 0,60 euroa osakkeelta, yhteensä 11 216 541,60 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa 
erässä, 0,30 euroa huhtikuussa 2022 ja 0,30 euroa lokakuussa 2022.  

  

http://www.harviagroup.com/fi
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TALOUDELLISET KATSAUKSET VUONNA 2022 

Harvia Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2022 seuraavasti: 

5.5.2022 Osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2022 

11.8.2022 Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2022 

3.11.2022 Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2022 

Harvian vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2021, ilmestyy 7.3.2022 alkavalla viikolla (viikko 10/2022). 
Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän Helsingissä 7.4.2022 klo 10.00.  

MUURAMESSA 9.2.2022 

HARVIA OYJ  
Hallitus 
 
Lisätietoja: 

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. 050 5774 200 
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440 
 

 

TULOSJULKISTUSTILAISUUS 

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 10.2.2022 klo 11.00 Suomen 
aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on 
seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2021-q4-results/.  
 
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon: 
Suomi: +358 9 8171 0310  
Ruotsi: +46 856 642 651  
Iso-Britannia: +44 333 300 0804  
Yhdysvallat: +1 631 913 1422 
 
PIN: 60749534# 
 
Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden 
jälkeen. 
 

  

https://harvia.videosync.fi/2021-q4-results/
https://harviagroup.com/fi/sijoittajat
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HARVIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

EUR tuhatta Liitetieto 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 
            
Liikevaihto 2.1 46 481 35 249 179 123 109 115 
Liiketoiminnan muut tuotot   284 214 539 377 
Materiaalit ja palvelut   -18 026 -13 541 -70 114 -42 033 
Henkilöstökulut   -8 160 -6 601 -30 591 -21 180 
Liiketoiminnan muut kulut 2.2 -7 902 -5 437 -26 469 -19 573 
Poistot   -1 568 -1 174 -5 844 -4 329 
Liikevoitto   11 110 8 710 46 644 22 376 
            
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   24   57   
Rahoitustuotot   190 74 698 229 
Rahoituskulut   -679 -1 020 -2 601 -2 645 
Käyvän arvon muutokset   109 102 418 390 
Rahoituskulut, netto   -355 -845 -1 428 -2 026 
            
Voitto ennen veroja   10 755 7 865 45 216 20 350 
            
Tuloverot   -2 334 -1 754 -10 427 -4 399 
Kauden voitto   8 420 6 111 34 789 15 951 

            
Kauden voiton jakautuminen:           

Emoyhtiön osakkeenomistajille   8 153 5 842 33 674 15 475 
Määräysvallattomille osakkeenomistajille* 268 269 1 115 476 

            
Muut laajan tuloksen erät           
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi:         

Muuntoerot   334 -255 1 197 -801 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 334 -255 1 197 -801 
Kauden laaja tulos yhteensä   8 754 5 857 35 986 15 150 

            
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:           

Emoyhtiön osakkeenomistajille   8 487 5 588 34 871 14 674 
Määräysvallattomille osakkeenomistajille* 268 269 1 115 476 
            

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
tilikauden osakekohtainen tulos:           
  Osakekohtainen tulos, laimentamaton 
(EUR) 2.3 0,44 0,31 1,80 0,83 
  Osakekohtainen tulos, laimennettu (EUR) 2.3 0,43 0,31 1,79 0,82 

 
* EOS Groupin ja Kirami Ab:n vähemmistöosuudet  
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KONSERNITASE 

 
EUR tuhatta Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020 
VARAT       
Pitkäaikaiset varat       
Aineettomat hyödykkeet   12 732 10 420 
Liikearvo   73 730 71 018 
Aineelliset hyödykkeet   27 994 16 907 
Vuokralle otetut hyödykkeet   2 644 2 683 
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin   726   
Laskennalliset verosaamiset   1 488 1 924 
Pitkäaikaiset varat yhteensä   119 313 102 952 
        
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus 3 46 130 20 696 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 20 447 14 411 
Tuloverosaamiset   113 244 
Rahavarat 4 15 488 27 321 
Lyhytaikaiset varat yhteensä   82 178 62 673 
Varat yhteensä   201 492 165 625 

        
EUR tuhatta Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020 
OMA PÄÄOMA JA VELAT       
Osakepääoma   80 80 
Muut rahastot   32 585 42 627 
Kertyneet voittovarat  14 212 8 254 
Kauden voitto   33 674 15 475 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma   80 552 66 437 
Määräysvallattomien omistajien osuus   3 598 2 423 
Oma pääoma yhteensä   84 149 68 859 
        
Velat       
Pitkäaikaiset velat       
Lainat rahoituslaitoksilta 4 56 380 56 328 
Vuokrasopimusvelat 4 2 315 2 425 
Johdannaisinstrumentit   484 903 
Laskennalliset verovelat   2 260 1 941 
Eläkevelvoitteet   2 595 2 847 
Muut pitkäaikaiset velat*   20 553 9 616 
Varaukset   345 305 
Pitkäaikaiset velat yhteensä   84 932 74 365 
        
Lyhytaikaiset velat       
Lainat rahoituslaitoksilta 4 48 55 
Vuokrasopimusvelat 4 562 404 
Eläkevelvoitteet   188 186 
Tuloverovelat   6 661 4 323 
Ostovelat ja muut velat 3 24 646 17 156 
Varaukset   305 277 
Lyhytaikaiset velat yhteensä   32 411 22 400 
Velat yhteensä   117 342 96 765 
Oma pääoma ja velat yhteensä   201 492 165 625 

 
*Muut pitkäaikaiset velat sisältävät yrityskaupoista aiheutuneet vähemmistön lunastusvelat ja lisäkauppahintavelat.  
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 

EUR tuhatta 
Osake- 

pääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Muuntoerot 

Kertyneet 
voittovarat 

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma 

yhteensä 

Määräys- 
vallattomien 

omistajien 
osuus Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2020 80 53 257 142 15 358 68 837   68 837 

        
Osakeperusteinen 
palkitseminen   563     563   563 

Osingonjako       -7 104 -7 104   -7 104 
Omien osakkeiden 
lunastus   -1 026     -1 026   -1 026 

Liiketoimet omistajien 
kanssa   -463   -7 104 -7 567   -7 567 

Kauden voitto       15 475 15 475 476 15 951 

Yrityshankinnat   -9 508     -9 508 1 947 -7 561 

Muut laajan tuloksen erät     -801   -801   -801 
Kauden laaja tulos 
yhteensä   -9 508 -801 15 475 5 166 2 423 7 589 

Oma pääoma 31.12.2020 80 43 286 -658 23 729 66 437 2 423 68 859 

        

Oma pääoma 1.1.2021 80 43 286 -658 23 729 66 437 2 423 68 859 
Osakeperusteinen 
palkitseminen   806     806   806 

Osingonjako       -9 517 -9 517 -16 -9 532 
Vähemmistön 
lunastusvelan 
uudelleenarvostus  -7 641     -7 641   -7 641 
Omien osakkeiden 
lunastus  -2 518     -2 518   -2 518 

Osakeperusteiset maksut   -1 886     -1 886   -1 886 
Liiketoimet omistajien 
kanssa   -11 239   -9 517 -20 756 -16 -20 772 

Kauden voitto       33 674 33 674 1 115 34 789 

Yrityshankinnat           76 76 

Muut laajan tuloksen erät     1 197   1 197   1 197 
Kauden laaja tulos 
yhteensä     1 197 33 674 34 871 1 191 36 062 

Oma pääoma 31.12.2021  80 32 047 539 47 886 80 552 3 598 84 149 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

EUR tuhatta                                                         Liitetieto 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 
            
Liiketoiminnan rahavirrat           
Voitto ennen veroja   10 755 7 865 45 216 20 350 
Oikaisut            
Poistot   1 568 1 174 5 844 4 329 
Rahoitustuotot ja -kulut   355 845 1 428 2 026 
Muut oikaisut   59 650 -1 278 1 496 
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   12 736 10 534 51 210 28 201 
            
Käyttöpääoman muutos:           
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) 
/vähennys (+) 3 3 826 -933 -2 051 750 
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) 3 -7 064 -260 -22 574 -2 449 
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) 
/vähennys (-) 3 -1 862 2 447 3 718 4 178 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja   7 635 11 788 30 303 30 681 
            
Maksetut korot ja muut rahoituskulut   -15 -156 -192 -339 
Saadut korot ja muut rahoitustuotot   28 5 232 114 
Maksetut/saadut tuloverot   -2 349 -904 -8 527 -2 376 
Liiketoiminnan nettorahavirta   5 299 10 734 21 816 28 080 
            
Investointien rahavirrat           
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin   -3 770 -848 -11 762 -2 567 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot     25 98 25 
Tytäryritysten hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla       -7 559 -18 059 
Investointien nettorahavirta   -3 770 -823 -19 223 -20 602 
            
Rahoituksen rahavirrat           
Omien osakkeiden hankinta  4.1 -2 518 -1 026 -2 518 -1 026 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4.1 56 500   56 500 20 000 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu 4.1 -56 761 -52 -56 761 -63 
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos 4.1 -108 -7 -142 -61 
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksu   -72 -142 -373 -647 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut 4.1 -452 -769 -1 885 -2 186 
Maksetut osingot   -3 566 -3 552 -9 532 -7 104 
Rahoituksen nettorahavirta   -6 977 -5 547 -14 711 8 914 
            
Rahavarojen muutos   -5 449 4 364 -12 118 16 391 

Rahavarat kauden alussa   20 869 22 943 27 321 10 879 
Valuuttakurssivoitot/-tappiot rahavaroista   68 15 285 51 
Rahavarat kauden lopussa   15 488 27 321 15 488 27 321 
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KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 

1.LAATIMISPERUSTA 

Laatimisperusta 

Harvian osavuositiedot on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Osavuositiedot eivät sisällä kaikkia 
vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä esitettyjä liitetietoja, minkä vuoksi sitä tulee lukea yhdessä IFRS:n mukaisesti 
laaditun vuoden 2020 konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuositiedoissa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin 
konsernitilinpäätöksessä.  

Harvian hallitus on hyväksynyt nämä tilinpäätötiedotteen tiedot kokouksessaan 9.2.2022. Tilinpäätöstiedotteen luvut ja 
itse tilinpäätös on tilintarkastettu. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa 
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 

Osavuositietoja laadittaessa tehdyt kirjanpidolliset arviot ja johdon harkintaan perustuvat ratkaisut  

Osavuositietojen laatiminen edellyttää, että johto tekee kirjanpidollisia arvioita ja harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä 
oletuksia, jotka vaikuttavat laadintaperiaatteiden soveltamiseen ja varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen 
kirjanpitoarvioihin. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja ratkaisuista. Arvioita ja ratkaisuja käydään läpi 
säännöllisesti. Arvioiden muutokset esitetään kaudella, jona muutos tapahtuu, jos muutos vaikuttaa vain yhteen kauteen. 
Jos se vaikuttaa sekä tarkasteltavana olevaan kauteen että tuleviin kausiin, muutokset esitetään tarkasteltavana olevalla 
kaudella ja tulevilla kausilla.  

Näiden osavuositietojen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät harkintaan perustuvat ratkaisut ja 
keskeisimpiin epävarmuustekijöihin liittyneet kirjanpidolliset arviot ovat samoja, joita sovellettiin konsernitilinpäätöksessä 
2020. 

2. KONSERNIN TULOS 

2.1 KONSERNIN LIIKEVAIHTO 

Harvia seuraa liikevaihtoaan tuoteryhmätasolla. Konsernin tuote- ja palveluvalikoima on jaettu viiteen ryhmään: kiukaat, 
saunat, ohjauskeskukset, höyrygeneraattorit sekä varaosat, palvelut ja muut tuotteet. Jokainen tuoteryhmä sisältää eri 
asiakasryhmille soveltuvia tuotteita, joilla pyritään vastaamaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Konsernin suurimman 
asiakasryhmän muodostavat vähittäis- ja tukkukauppiaat, jotka myyvät tuotteita rakentajille tai loppuasiakkaille. 

Liikevaihto markkina-alueittain 

EUR tuhatta 10-12/2021 10-12/2020 Muutos % 1-12/2021 1-12/2020 Muutos % 

Suomi 8 505 6 373 33,5 % 36 900 27 679 33,3 % 
Muut Pohjoismaat 2 664 2 058 29,4 % 9 357 5 615 66,6 % 
Saksa 8 674 7 704 12,6 % 35 351 17 644 100,4 % 
Muut Euroopan maat 13 316 9 267 43,7 % 49 674 26 118 90,2 % 
Venäjä 3 675 3 002 22,4 % 11 549 7 881 46,5 % 
Pohjois-Amerikka 7 406 5 696 30,0 % 29 132 20 847 39,7 % 
Muut maat* 2 241 1 147 95,4 % 7 160 3 331 114,9 % 

Yhteensä 46 481 35 249 31,9 % 179 123 109 115 64,2 % 

* Suurimmat: arabimaat ja Aasia 
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Liikevaihto tuoteryhmittäin 

EUR tuhatta 10-12/2021 10-12/2020 Muutos % 1-12/2021 1-12/2020 Muutos % 

Kiukaat 21 604  18 817  14,8 % 88 177  59 003  49,4 % 
Saunat ja kylpytynnyrit 11 220  5 913  89,8 % 41 185  20 646  99,5 % 
Ohjauskeskukset 4 317  4 118  4,8 % 17 578  10 217  72,0 % 
Höyrygeneraattorit 1 386  1 032  34,3 % 5 129  3 199  60,3 % 
Muut tuoteryhmät, 
varaosat ja palvelut 7 953  5 369  48,1 % 27 053  16 049  68,6 % 

Yhteensä 46 481  35 249  31,9 % 179 123  109 115  64,2 % 
 
 
 
2.2 LIIKETOIMINNAN KULUT 

Osavuosikauden 1.1.−31.12.2021 liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy 628 tuhatta euroa (2 070) vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja 
käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta eri kausien väliseen vertailukelpoisuuteen. Näistä 
eristä on annettu lisätietoja liitteessä 2 Tunnusluvut. 

2.3 OSAKEKOHTAINEN TULOS 

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos tiikauden aikana 
ulkona olleiden osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 
lasketaan samalla perusteella kuin laimentamaton, paitsi että siinä otetaan huomioon vaikutukset, joita aiheutuisi 
emoyhtiön mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvasta osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevista velvoitteista. 

EUR tuhatta 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden 
tulos, EUR tuhatta 8 153 5 842 33 674 15 475 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän 
painotettu keskiarvo tilikaudella, tuhatta 
kappaletta 18 675 18 681 18 668 18 691 
Laimentamaton osakekohtainen tulos, 
EUR 0,44 0,31 1,80 0,83 
          
Osakeperusteinen pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmä 153 198 150 184 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän 
painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 
laimennettu, tuhatta kappaletta 18 828 18 879 18 818 18 875 
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,43 0,31 1,79 0,82 
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3. NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA 

EUR tuhatta 31.12.2021  31.12.2020 
Nettokäyttöpääoma     
Vaihto-omaisuus 46 130 20 696 
Myyntisaamiset 16 222 11 826 
Muut saamiset 4 225 2 585 
Ostovelat -11 703 -8 476 
Muut velat -12 943 -8 679 
Yhteensä 41 931 17 952 

Nettokäyttöpääoman muutos taseessa 23 979 1 112 

Erät, joita ei huomioida rahavirtalaskelman käyttöpääoman muutokseen 
ja joiden vaikutus sisällytetään muualle rahavirtalaskelmaan* -3 073 -3 592 
      
Nettokäyttöpääoman muutos rahavirtalaskelmassa 20 906 -2 480 

 

* Merkittävimmät erät liittyvät yrityshankintoihin, rahoituskuluihin, realisoitumattomiin kurssivoittoihin ja -tappioihin sekä investointeihin. 

4. NETTOVELAT  

Korollinen nettovelka 

EUR tuhatta 31.12.2021  31.12.2020 
Korolliset rahoitusvelat 56 428 56 383 
Vuokrasopimusvelat 2 877 2 829 
Vähennettynä rahavaroilla -15 488 -27 321 
Nettovelka  43 817 31 891 

 
Harvia neuvotteli uudelleen 56 000 tuhannen euron määräaikaislainojen ja 8 000 tuhannen euron luottolimiitin ehdot 
suotuisammiksi vuoden 2021 lopussa. Määräaikaislaina erääntyy maksettavaksi kahdessa erässä. 20 000 tuhannen euron 
määräaikaislaina ja 8 000 tuhannen euron luottolimiitti erääntyvät joulukuussa 2024, ja 36 500 tuhannen euron 
määräaikaislaina erääntyy joulukuussa 2026. Pankkilainojen nimelliskorko on sidottu Euribor-korkoon ja marginaali 
konsernin nettovelka / oikaistu käyttökate -tunnuslukuun. 
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5. MUUT LIITETIEDOT 

5.1 KIRAMIN HANKINTA 

Yrityskaupasta on esitetty lisätietoja osavuosikatsauksen Yrityshankinnat-kohdassa. Kaupan alustava 
hankintamenolaskelma on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

EUR tuhatta   
Kauppahinta 9 917 
Hankittu nettovarallisuus   
Pitkäaikaiset varat   

Aineettomat hyödykkeet 3 539 
Aineelliset hyödykkeet 1 346 
Vuokralle otetut hyödykket 92 
 Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 669 

Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 2 290 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 855 
Rahavarat 1 783 

Varat yhteensä 12 574 
    
Pitkäaikaiset velat   

 Lainat rahoituslaitoksilta 300 
 Vuokrasopimusvelat 61 
 Laskennalliset verovelat 701 
Varaukset 17 

Lyhytaikaiset velat   
    Lainat rahoituslaitoksilta 91 

 Vuokrasopimusvelat 31 
Ostovelat ja muut velat 3 063 

Velat yhteensä 4 264 
Hankittu nettovarallisuus yhteensä 100 % 8 310 
Konsernin osuus nettovaroista 8 234 
Liikearvo 1 683 

 
 
Rahavirtavaikutus   
EUR tuhatta   

Hankitun tytäryrityksen käteisvastike 7 000 
Hankitun tytäryrityksen rahavarat -1 783 

Vaikutus investointien rahavirtoihin 5 217 
 
Hankintaan liittyvät kulut 0,3 miljoonaa euroa on esitetty muissa liiketoiminnan kuluissa ja konsernin rahavirtalaskelmassa 
liiketoiminnan rahavirroissa. 
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5.2 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

Liiketoimet lähipiirin kanssa on tehty tavanomaisin markkinaehdoin.  

EUR tuhatta 1-12/2021 2020 
Myynnit 2 2 
Ostot 26  

 

LIITE 1: TUNNUSLUVUT JA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 

EUR tuhatta 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 
Tuloslaskelman tunnusluvut         
Liikevaihto 46 481 35 249 179 123 109 115 
Käyttökate 12 677 9 884 52 488 26 705 
% liikevaihdosta 27,3 28,0 29,3 24,5 
Oikaistu käyttökate 12 709 9 943 53 116 28 775 
% liikevaihdosta 27,3 28,2 29,7 26,4 
Liikevoitto 11 110 8 710 46 644 22 376 
% liikevaihdosta 23,9 24,7 26,0 20,5 
Oikaistu liikevoitto 11 142 8 769 47 272 24 445 
% liikevaihdosta 24,0 24,9 26,4 22,4 
Oikaistu kauden voitto ennen veroja 10 787 7 924 45 844 22 419 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,44 0,31 1,80 0,83 
Osakekohtainen tulos, laimennettu (EUR) 0,43 0,31 1,79 0,82 
          
Rahavirran tunnusluvut         
Liiketoiminnan nettorahavirta 5 299 10 734 21 816 28 080 
Operatiivinen vapaa kassavirta 3 839 10 350 20 447 28 688 
Kassavirtasuhde 30,2 % 104,1 % 38,5 % 99,7 % 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -3 770 -848 -11 762 -2 567 
          
Taseen tunnusluvut         
Nettovelka 43 817 31 891 43 817 31 891 
Velkaantumisaste 0,8 1,1 0,8 1,1 
Nettokäyttöpääoma 41 931 17 952 41 931 17 952 
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa 41 984 33 337 41 984 33 337 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 112,6 % 73,3 % 112,6 % 73,3 % 
Omavaraisuusaste 42,4 % 42,0 % 42,4 % 42,0 % 
          
Henkilöstö kauden lopussa 824 617 824 617 
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 821 612 767 534 
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TIETTYJEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS JA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Harvia esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, 
konsernitaseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Harvian näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset 
tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-
analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. 

Yhtiö esittää konsernin oikaistun liikevoiton, oikaistun käyttökatteen, oikaistun sijoitetun pääoman tuoton (ROCE), 
operatiivisen vapaan kassavirran sekä kassavirtasuhteen, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta 
poikkeavat erät parantaakseen eri kausien välistä vertailukelpoisuutta. 

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillään IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä 
tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja 
siksi tässä katsauksessa olevat vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden 
esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. 

Muut vaihtoehtoiset tunnusluvut kuin liikevoitto, liiketoiminnan nettorahavirta, investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin, nettokäyttöpääoma ja nettovelka ovat tilintarkastamattomia. 
 

EUR tuhatta 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 
Liikevoitto 11 110 8 710 46 644 22 376 
Poistot 1 568 1 174 5 844 4 329 
Käyttökate 12 677 9 884 52 488 26 705 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät         
Strategiset kehitysprojektit         
Yrityshankintoihin liittyvät kulut 22 32 587 1 934 
Uudelleenjärjestelykulut 11 27 41 135 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
yhteensä 32 59 628 2 070 
Oikaistu käyttökate  12 709 9 943 53 116 28 775 
Poistot -1 568 -1 174 -5 844 -4 329 
Oikaistu liikevoitto 11 142 8 769 47 272 24 445 
Rahoituskulut, netto -355 -845 -1 428 -2 026 
Oikaistu kauden voitto ennen veroja 10 787 7 924 45 844 22 419 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Tunnusluku Määritelmä 

Liikevoitto Voitto ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja.  

Käyttökate Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka 
liittyvät i) listautumiseen liittyviin kuluihin, ii) strategisiin 
kehitysprojekteihin, iii) yrityshankintoihin ja yrityshankintojen 
integraatioon liittyviin kuluihin, iv) uudelleenjärjestelykuluihin 
sekä avustustuottoihin ja v) omaisuuserien myynnistä saatuihin 
nettovoittoihin tai tappioihin. 

Oikaistu liikevoitto Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.  

Oikaistu käyttökate Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Oikaistu tilikauden voitto ennen veroja Tilikauden voitto ennen veroja ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna 
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. 

Osakekohtainen tulos, laimennettu 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna 
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla 
huomioiden vaikutukset, joita aiheutuisi emoyhtiön mahdollisista 
tulevaisuudessa tapahtuvista osakkeiden liikkeeseenlaskua 
koskevista velvoitteista. 

Nettovelka Vuokrasopimusvelat sekä pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 
rahoituslaitoksilta vähennettynä rahavaroilla. 

Velkaantumisaste Nettovelka jaettuna oikaistulla käyttökatteella (12 kk) 

Nettokäyttöpääoma Vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset vähennettynä 
ostoveloilla ja muilla veloilla 

Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa Oma pääoma yhteensä lisättynä nettovelalla vähennettynä 
liikearvolla. 

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) Oikaistu liikevoitto (12 kk) jaettuna keskimääräisellä sijoitetulla 
pääomalla ilman liikearvoa.  

Operatiivinen vapaa kassavirta 
Oikaistu käyttökate lisättynä/vähennettynä konsernin 
rahavirtalaskelman käyttöpääoman muutoksella ja vähennettynä 
investoinneilla, pois lukien yrityshankinnat.  

Kassavirtasuhde Operatiivinen vapaa kassavirta jaettuna oikaistulla 
käyttökatteella. 

Omavaraisuusaste Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla, josta on 
vähennetty saadut ennakot 
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