
ofithash flow X§ 

 

  

Puolivuosikatsaus 
Tammi–kesäkuu 2021 

 



Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2021 

Tikkurilan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla 
Tikkurila Oyj 
Puolivuosikatsaus 
23.7.2021 klo 9.30 

Huhti−kesäkuu 2021 lyhyesti 
- Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia 184,5 (171,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto 

ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 9,1 prosenttia. 

- Liiketulos (EBIT) laski 52,4 prosenttia 15,8 (33,1) miljoonaan euroon ja oli 8,5 (19,3) prosenttia 
liikevaihdosta. Liiketulosta laskivat PPG:n ostotarjoukseen liittyvät kulut, 11,4 miljoonaa euroa 
toisella neljänneksellä.  

- Oikaistu liiketulos laski 21,5 prosenttia 27,2 (34,7) miljoonaan euroon ja oli 14,8 (20,2) 
prosenttia liikevaihdosta. 

- Osakekohtainen tulos laski 55,0 prosenttia ja oli 0,28 (0,61) euroa. 

- PPG Industries, Inc.:in tekemä vapaaehtoinen suositeltu käteisostotarjous kaikista Tikkurilan 
osakkeista toteutui 10.6.2021. PPG Industries Inc.:n välillisesti kokonaan omistaman tytäryhtiön 
PPG Finland Oy:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista oli 97,3 prosenttia 30.6.2021. PPG 
Finland Oy:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Tikkurila Oyj:n vähemmistöosakkeet on 14.6.2021 
rekisteröity kaupparekisteriin.  

Tammi−kesäkuu 2021 lyhyesti 
- Liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia 329,9 (304,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto 

ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 10,7 prosenttia. 

- Liiketulos (EBIT) laski 23,5 prosenttia 31,9 (41,7) miljoonaan euroon ja oli 9,7 (13,7) prosenttia 
liikevaihdosta. Liiketulosta laskivat PPG:n ostotarjoukseen liittyvät kulut, 12,9 miljoonaa euroa 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla.  

- Oikaistu liiketulos kasvoi 3,7 prosenttia 44,8 (43,2) miljoonaan euroon ja oli 13,6 (14,2) 
prosenttia liikevaihdosta. 

- Osakekohtainen tulos oli 0,58 (0,70) euroa. 

Ohjeistus vuodelle 2021  
- PPG Industries, Inc.:n ostotarjouksen toteuduttua 10.6.2021 Tikkurila ei anna ohjeistusta 

vuodelle 2021. Tämän seurauksena ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksessa 
28.4.2021 annettu ohjeistus ei ole enää voimassa.  

  



Markus Melkko, va. toimitusjohtaja ja talousjohtaja: 
Toisella neljänneksellä Tikkurilan tuloskehitys pysyi hyvänä, ja korkealaatuisten 
tuotebrändien kysyntä jatkui vahvana. Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia, ja 
liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 9 prosenttia. Oikaistu 
liiketulos laski -21 prosenttia vuoden 2020 toisen neljänneksen ennätyksellisen 
vahvasta vertailukaudesta. Oikaistu liikevoittoprosentti oli lähes 15 prosenttia 
toisella neljänneksellä.  

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maaliteollisuus maailmanlaajuisesti on kohdannut ennen näkemättömiä 
rajoitteita raaka-aineiden saatavuudessa, ja tämä kehitys on kiihtynyt toisella neljänneksellä. Raaka-
aineiden ja pakkausmateriaalien kustannusten nousu vaikutti kustannustasoomme, ja samanaikaisesti 
ilmenneet raaka-aineiden saatavuusongelmat vaikuttivat kykyymme palvella asiakkaitamme.  

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vertailukaudesta (11 prosenttia 
ilman valuuttakurssien vaikutusta), ja oikaistu liikevoitto kasvoi 4 prosenttia vuoden 2020 
ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. PPG:n ostotarjouksen toteuttamisen johdosta Tikkurilan 
liiketulos sisältää 12,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka koostuvat 
neuvonantajapalkkioista ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin liittyvistä kuluista.   

Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaalien liikevaihto kasvoi sekä ulko- että sisämaaleissa. Liikevaihto 
kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla, paitsi Suomessa, jossa toinen neljännes jäi hieman 
vertailukaudesta. Teollisuusmaalien liikevaihto kasvoi vertailukaudesta sekä metalli- että 
puuteollisuusmaaleissa.  

Vaihtelevista koronarajoituksista huolimatta Tikkurilan toimintamaissa olemme pysyneet täysin 
toimintakykyisenä myös toisella neljänneksellä.  

Odotamme, että raaka-aineiden hinnannousu ja rajoitteet joidenkin raaka-aineiden saatavuudessa 
jatkuvat vuoden 2021 toisella puoliskolla. Keskitymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla 
mahdollisella tavalla myös raaka-aineiden saatavuusrajoitteiden jatkuessa. Turvaamme 
kannattavuuttamme tässä inflaatioympäristössä järkevällä katehallinnalla ja harkituilla 
hinnankorotuksilla.  

PPG Industries, Inc. toteutti vapaaehtoisen ostotarjouksen 10.6.2021. Kesäkuun 2021 lopussa PPG 
Industries, Inc.:n omistusosuus kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden kautta oli 97,3 prosenttia 
Tikkurilan osakkeista ja äänistä. PPG on aloittanut osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn 
koskien vähemmistöosakkeita.  

 

  



Avainluvut 
 

Milj. euroa  4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12/2020 

Liikevaihto  184,5 171,8 +7,4% 329,9 304,8 +8,3% 582,0 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon kasvu 1)  15,6 +9,1%  32,7 +10,7%  

Liiketulos (EBIT) 15,8 33,1 -52,4% 31,9 41,7 -23,5% 61,1 

Liiketulos-% (EBIT-%) 8,5% 19,3% -10,7%-p* 9,7% 13,7% -4,0%-p* 10,5% 

Oikaistu liiketulos 27,2 34,7 -21,5% 44,8 43,2 +3,7% 63,8 

Oikaistu  
liiketulos-%  14,8% 20,2% -5,4 %-p* 13,6% 14,2% -0,6 %-p* 11,0% 

Tulos ennen veroja 15,5 34,3 -54,8% 32,1 39,1 -18,1% 54,9 

Katsauskauden tulos 12,2 27,0 -55,0% 25,7 30,8 -16,6% 43,1 

Osakekohtainen tulos, 
euroa 0,28 0,61 -55,0% 0,58 0,70 -16,6% 0,98 

Korollinen nettovelka, 
kauden lopussa    58,4 96,9 -39,7% 12,1 

Oma pääoma yhteensä, 
kauden lopussa    204,8 173,8 +17,9% 181,4 

Varat yhteensä, kauden 
lopussa    523,2 561,8 -6,9% 441,6 

Omavaraisuusaste, %    39,2% 30,9%  41,1% 

Nettovelkaantumisaste 
(gearing), %    28,5% 55,8%  6,7% 

Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), %, rullaava    21,0% 20,5%  24,0% 

Rahavirta investointien 
jälkeen -7,9 11,4 -169,4% -40,1 -5,9 -575,0% 92,0 

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssivaikutusta. 
* prosenttiyksikköä. 

  



 
Tikkurila Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin ja muun voimassa olevan sääntelyn 
mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia paitsi koko tilikauden 2020 tiedot. 
Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja. Suluissa olevat luvut 
viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.   
Valuuttakurssimuutoksilla tarkoitetaan tässä katsauksessa valuuttakurssien translaatiovaikutusta. 
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon 
näkemyksiin ja yleistä makrotaloudellista tai toimialan tilannetta käsittelevät kohdat kolmansien 
osapuolten informaatioon. 
Mikäli puolivuosikatsauksen kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on 
ratkaiseva. 
Tikkurilan raportoitavat liiketoimintayksiköt ovat SBU West ja SBU East. SBU Westin toiminta-
alueeseen kuuluvat Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi, Puola, Viro, Latvia ja Liettua. SBU Eastin toiminta-
alueeseen kuuluvat Venäjä, Keski-Aasian maat ja Kiina. Lisäksi SBU East on vastuussa viennistä yli 
30 maahan. Vuodesta 2019, Tikkurilan Saksan tytäryhtiön toiminnan lopettamisen jälkeen, Saksa on 
kuulunut exportiin ja esitetty SBU Eastissä, tosin Saksan tytäryhtiöön liittyvät erät on esitetty SBU 
Westissä.  

 

  



Taloudellinen kehitys 
Huhti–kesäkuu 2021 (Q2) 

 Liikevaihto Liiketulos (EBIT) Oikaistu liiketulos 

Milj. euroa  4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 

Konserni 184,5 171,8 +7,4% 15,8 33,1 -52,4% 27,2 34,7 -21,5% 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon 
kasvu* 

 15,6 +9,1%       

SBU West 125,1 119,4 +4,8% 18,0 25,0 -28,1% 18,8 25,3 -25,5% 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon 
kasvu* 

 3,3 +2,8%       

SBU East 59,4 52,4 +13,3% 9,9 9,7 +2,2% 10,2 11,0 -7,3% 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon 
kasvu* 

 12,2 +23,2%       

Konserni yhteinen 
ja eliminoinnit 0,0 -0,1 +201.3% -12,1 -1,6 -679,2% -1,7 -1,6 -12,5% 

*Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssivaikutusta. 

 

Tammi–kesäkuu 2021 (H1) 
 Liikevaihto Liiketulos (EBIT) Oikaistu liiketulos 

Milj. euroa  1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 

Konserni 329,9 304,8 +8,3% 31,9 41,7 -23,5% 44,8 43,2 +3,7% 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon kasvu*  32,7 +10,7%       

SBU West 232,2 216,4 +7,3% 33,1 35,4 -6,4% 34,2 35,7 -4,1% 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon kasvu*  12,6 +5,8%       

SBU East 97,7 88,5 +10,5% 13,4 8,7 +53,4% 13,7 10,0 +37,2% 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon kasvu*  20,1 +22,7%       

Konserni yhteinen 
ja eliminoinnit 0,0 -0,1 +200.8% -14,6 -2,5 -490,8% -3,1 -2,5 -26,6% 

* Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssivaikutusta. 

  



MUUTOKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT 4–6/2021 (Q2) 

Tikkurilan liikevaihto oli toisella neljänneksellä 184,5 (171,8) miljoonaa euroa, mikä on 7,4 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia. 

Kauppa- ja rakennusmaalien kysyntä pysyi vahvana. Korkealaatuisten tuotebrändien kuten 
Tikkurilan, Alcron ja Beckersin1) myynti kasvoi, ja myyntimixin vaikutus oli positiivinen.  

Teollisuusmaalien liikevaihto kasvoi sekä metalli- että puuteollisuusmaaleissa.  

Valuuttakurssien muutoksilla oli negatiivinen vaikutus liikevaihdon kasvuun. Heikentynyt Venäjän 
rupla leikkasi liikevaihdon kasvua SBU Eastissä, paikallisessa valuutassa liikevaihdon kasvu oli 
vahvempaa. SBU Westissä heikentyneellä Puolan zlotyllä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 
Vahvistuva Ruotsin kruunu kuitenkin osittain kompensoi ruplan ja zlotyn negatiivista vaikutusta.   

Liiketulos laski pääosin PPG:n ostotarjoukseen liittyvistä kertaluonteisista kuluista johtuen. Myös 
normalisoitunut kulutaso vuonna 2021, joka palautui vertailukaudella koronatilanteen johdosta 
tehdyistä tilapäisistä kustannussäästöistä, raaka-aineiden hintojen nousu ja saatavuudessa ilmenneet 
rajoitteet vaikuttivat kannattavuuteen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 11,4 milj. euroa ja 
ne liittyivät PPG Industries, Inc.:n tekemään ostotarjoukseen.  

Oikaistu liiketulos oli 27,2 milj. euroa, laskua 21,5 prosenttia.  

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,28 euroa (0,61).  

PUOLIVUOSI 1–6/2020 (H1) 

Tikkurilan liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 329,9 (304,8) miljoonaa euroa, mikä on 8,3 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia.  

Liikevaihto kasvoi sekä SBU Westissä että SBU Eastissä. Eräiden asiakasvolyymien vertailukautta 
suurempi jaksottuminen ensimmäiselle neljännekselle vaikutti positiivisemmin ensimmäisen kuin toisen 
neljänneksen tulokseen.  

Liiketulos laski pääosin kertaluonteisten, PPG:n ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvien kulujen 
johdosta (12,9 milj. euroa). Kannattavuuteen vaikuttivat kiinteiden kustannusten palaaminen 
normaalitasolle vuonna 2021, tilapäisten koronatilanteen johdosta tehtyjen säästöjen poistuminen sekä 
toisesta neljänneksestä alkaen myös raaka-aineiden kustannusten nousu sekä ongelmat raaka-
aineiden saatavuudessa. 

1) Tikkurila käyttää Beckers-tuotemerkkiä vain kauppa- ja rakennusmaaleissaan Skandinavian maissa ja joissakin Itä-Euroopan 
maissa Aktiebolaget Wilh. Beckerin lisenssillä, joka saatiin vuonna 2001 toteutetun Alcro-Beckers AB:n yrityskaupan yhteydessä. 

Eri tekijöiden vaikutukset konsernin liikevaihtoon 

 4–6 (Q2) 1–6 (H1) 

 Milj. euroa % Milj. euroa % 

Liikevaihto 2020 171,8  304,8  

Volyymi 9,1 +5,3% 22,1 +7,3% 

Myyntihintojen korotukset 
ja myyntimixin kehitys 6,4 +3,7% 10,6 +3,5% 

Valuutat -2,8 -1,6% -7,5 -2,5% 

Yritysmyynnit ja 
liiketoimintojen sulkemiset -0,0 -0,0% -0,0 -0,0% 

Liikevaihto 2021 184,5 +7,4% 329,9 +8,3% 



 
Taloudellinen kehitys liiketoimintayksiköittäin 
SBU West 

Milj. euroa  4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12/2020 

Liikevaihto   125,1 119,4 +4,8% 232,2 216,4 +7,3% 398,0 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon 
kasvu1) 

 3,3 +2,8%  12,6 +5,8%  

Liiketulos (EBIT) 18,0 25,0 -28,1% 33,1 35,4 -6,4% 49,0 

Liiketulos-% 
(EBIT-%)  14,4% 20,9% -6,6 %-p* 14,3% 16,4% -2,1 %-p* 12,3% 

Oikaistu 
liiketulos 18,8 25,3 -25,5% 34,2 35,7 -4,1% 49,2 

Oikaistu 
liiketulos-% 15,0% 21,1% -6,1 %-p* 14,7% 16,5% -1,8 %-p* 12,4% 

Investoinnit 2,6 3,4 -23,0% 8,2 6,0 +35,7% 11,7 

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta. 
* prosenttiyksikköä. 
 
Keskeisten maiden liikevaihdot 

Milj. euroa  4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12/2020 

Ruotsi 41,8 38,2 +9,4% 78,7 69,2 +13,3% 131,3 

Suomi  32,4 33,5 -3,5% 61,5 61,1 +0,6% 97,9 

Puola  28,4 25,7 +10,3% 52,6 47,1 +11,5% 92,6 

 
MUUTOKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT, 4–6/2021 (Q2), SBU WEST 

SBU Westin liikevaihto oli toisella neljänneksellä 125,1 (119,4) miljoonaa euroa, mikä on 4,8 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2,8 
prosenttia.  

Liiketulos laski, kun positiivista volyymien ja myyntimixin kehittymistä painoivat raaka-aineiden hinnan 
nousu ja raaka-aineiden saatavuudessa ilmenneet ongelmat sekä vertailukaudesta normaalille 
tasolleen palautuneet kiinteät kustannukset. Vuoden 2020 toisen neljänneksen tuloskehitys oli 
poikkeuksellisen hyvä, kun Tee-se-itse -trendin vauhdittama kuluttajakysyntä paransi myyntimixiä: 
vertailukausi oli Tikkurilan historian paras. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat PPG:n 
toteuttamaan ostotarjoukseen liittyviä kuluja.  

Ruotsissa liikevaihto kasvoi kaikissa asiakasryhmissä (kuluttajat, ammattilaiset, teollisuus). 
Kasvun taustalla oli sekä ulko- että sisämaalien hyvin kehittynyt myynti. Vahvistuneella Ruotsin 
kruunulla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

Suomessa liikevaihto oli hyvällä tasolla, mutta jäi hieman poikkeuksellisen hyvää vertailukautta 
alemmaksi.  



Puolassa liikevaihto kasvoi sekä kauppa- ja rakennusmaaleissa että teollisuusmaaleissa.  
Heikolla Puolan zlotyllä oli pieni negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

PUOLIVUOSI 1–6/2021 (H1), SBU WEST 

SBU Westin liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 232,2 (216,4) miljoonaa euroa, mikä on 7,3 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia.  

Liiketulos laski 6,4 prosenttia 33,1 miljoonaan euroon (35,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
olivat PPG:n ostotarjoukseen liittyviä kuluja. 
 

Eri tekijöiden vaikutus SBU Westin liikevaihtoon  

 4-6 (Q2) 1-6 (H1) 

 Milj. euroa % Milj. euroa % 

Liikevaihto 2020 119,4  216,4  

Myyntivolyymi 2,5 +2,1% 9,6 +4,4% 

Myyntihintojen 
korotukset ja 
myyntimixin kehitys 

0,8 +0,7% 3,0 +1,4% 

Valuutat 2,4 +2,0% 3,3 +1,5% 

Yritysmyynnit ja 
liiketoimintojen 
sulkemiset 

- - - - 

Liikevaihto 2021 125,1 +4,8% 232,2 +7,3% 

 
  



SBU East 
 

Milj. euroa  4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12/2020 

Liikevaihto   59,4 52,4 +13,3% 97,7 88,5 +10,5% 184,1 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon 
kasvu1) 

 12,2 +23,2%   20,1 +22,7%  

Liiketulos (EBIT)  9,9 9,7 +2,2% 13,4 8,7 +53,4% 20,4 

Liiketulos-% 
(EBIT-%) 16,6% 18,4% -1,8 %-p* 13,7% 9,9% +3,8 %-

p* 11,1% 

Oikaistu liiketulos 10,2 11,0 -7,3% 13,7 10,0 +37,2% 21,8 

Oikaistu liiketulos-
% 17,1% 20,9% -3,8 %-p* 14,1% 11,3% +2,7 %-

p* 11,8% 

Investoinnit 1,3 0,3 +296,0% 1,7 0,5 +235,2% 2,0 
1) Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta. 
* prosenttiyksikköä. 
 
Keskeisten maiden liikevaihdot 

Milj. euroa  4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12/2021 

Venäjä 41,7 39,1 +6,7% 67,7 66,8 +1,4% 133,6 

 
MUUTOKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT, 4–6/2021 (Q2), SBU EAST 

SBU Eastin liikevaihto oli toisella neljänneksellä 59,4 (52,4) miljoonaa euroa, mikä on  
13,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 23,2 
prosenttia.  

Venäjällä (SBU East) huolimatta Venäjän ruplan heikentymisestä euromääräinen liikevaihto 
kasvoi hyvän kauppa- ja rakennusmaalien kysynnän vauhdittamana sekä ulko- että 
sisämaaleissa. Teollisuusmaalien liikevaihto laski johtuen strategisesta, vuoden 2020 toisella 
neljänneksellä tehdystä päätöksestä sulkea pieni tuotantoyksikkö Venäjällä. Liikevaihto 
paikallisessa valuutassa kasvoi vahvasti. Myyntimix kehittyi positiivisesti ja korkealaatuisten 
tuotemerkkien kysyntä jatkui vahvana.  

Liiketulos kasvoi myynnin kannattavuuden parantumisen ansiosta, huolimatta raaka-aineiden hinnan 
noususta ja haasteista raaka-aineiden saatavuudessa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät 
PPG:n toteuttamaan ostotarjoukseen. 

  



PUOLIVUOSI 1–6/2021 (H1), SBU EAST 

SBU Eastin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 97,7 (88,5) miljoonaa euroa, mikä on 10,5 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 22,7 
prosenttia.  

Liiketulos kasvoi myynnin kannattavuuden parantumisen ansiosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät liittyivät PPG:n tekemän ostotarjouksen toteuttamiseen. 

 
Eri tekijöiden vaikutus SBU Eastin liikevaihtoon 

 4-6 (Q2) 1-6 (H1) 

 Milj. euroa % Milj. euroa % 

Liikevaihto 2020 52,4  88,5  

Myyntivolyymi 6,6 +12,5% 12,5 +14,1% 

Myyntihintojen 
korotukset ja 
myyntimixin kehitys 

5,6 +10,7% 7,6 +8,6% 

Valuutat -5,2 -9,9% -10,8 -12,2% 

Yritysmyynnit ja 
liiketoimintojen 
sulkemiset 

-0,0 -0,0% -0,0 -0,0% 

Liikevaihto 2021 59,4 +13,3% 97,7 +10,5% 

 

 
  



Rahavirta, rahoitus ja rahoitusriskien hallinta 
Tikkurilan rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella hyvänä. 

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–kesäkuussa yhteensä -38,0 (-2,0) miljoonaa euroa.  Liiketoiminnan 
rahavirtaa heikensi matalampi kannattavuus, johon vaikuttivat vahvasti PPG:n ostotarjoukseen liittyvät 
kertaluonteiset kulut.  

Tulosvaikutteisesti kirjatut ostotarjoukseen liittyvät kulut olivat yhteensä 12,9 miljoonaa euroa. Näiden 
lisäksi osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin liittyen on kirjattu suoraan omaan pääomaan 5,3 
miljoonaa euroa (brutto). PPG:n ostotarjoukseen liittyvät erät heikensivät konsernin rahavirtaa 
katsauskaudella yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi noin 6 miljoonaa euroa näihin 
liittyviä eriä tulee heikentämään konsernin rahavirtaa toisella vuosipuoliskolla.  

Nettokäyttöpääoman lasku tammi–kesäkuussa johtui pääasiassa ostovelkojen suotuisasta 
kehityksestä. Nettokäyttöpääoma oli katsauskauden lopussa 122,2 (130,4) miljoonaa euroa. 
Investointien nettorahavirta oli -2,1 (-3,9) miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon liiketoimintojen 
ostojen ja myyntien vaikutukset. Rahavirta investointien jälkeen oli katsauskauden lopussa yhteensä -
40,1 (-5,9) miljoonaa euroa.  

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden lopussa 121,9 (197,7) miljoonaa euroa, joista 
vuokrasopimusvelkoja oli 20,0 (20,1) miljoonaa euroa. PPG:n ostotarjouksen toteuduttua Tikkurila 
ilmoitti lainanantajille, että se tulee vapaaehtoisesti irtisanomaan 160 miljoonan euron laina- ja 
luottolimiitin kolmannen vuosineljänneksen aikana ja takaisinmaksaa käytössä olevan luoton. 
Kolmannesta neljänneksestä lähtien Tikkurilan konsernin rahoitus ja maksuvalmius hoidetaan 
emoyhtiö PPG Industries Inc.:n kautta ja muilla lyhytaikaisilla rahoitusvälineillä mukaan lukien 
yritystodistukset. 

Korollinen nettovelka oli 58,4 (96,9) miljoonaa euroa, ja korollinen nettovelka ilman 
vuokrasopimusvelkoja oli 38,3 (76,8). Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 63,5 (100,8) 
miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset korolliset velat olivat yhteensä 108,6 (125,2) miljoonaa euroa, sisältäen 
liikkeeseen lasketut yritystodistukset, joiden nimellisarvo oli yhteensä 41,9 (77,8) miljoonaa euroa, 
sekä lyhytaikaisen vuokrasopimusvelan 6,7 (7,4) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli pitkäaikaisia 
korollisia velkoja yhteensä 13,3 (72,5) miljoonaa euroa sisältäen 13,3 (12,7) miljoonaa euroa 
vuokrasopimusvelkoja. Johtuen 160 miljoonan euron laina- ja luottolimiitin vapaaehtoisesta 
irtisanomispäätöksestä kolmannen vuosineljänneksen aikana, 59,9 miljoona euroa on esitetty 
lyhytaikaisena korollisena velkana katsauskauden lopussa. Kesäkuun lopussa konsernilla oli yhteensä 
107,0 (110,0) miljoonaa euroa myönnettyjä nostamattomia lainoja tai luottolimiittejä sisältäen 100 
miljoonan euron käyttämättömän luottolimiitin, joka tullaan irtisanomaan kolmannen vuosineljänneksen 
aikana. 

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0.0 (-2.7) miljoonaa euroa, josta nettokorkokuluja oli -0,5 (-0,8) 
miljoonaa euroa sisältäen vuokrasopimusvelkoihin liittyviä korkokuluja -0,5 (-0,6) miljoonaa euroa ja 
muita rahoituskuluja -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden korollisten velkojen pääomapainotettu 
keskimääräinen korko oli 1,7 (1,3) prosenttia. Realisoituneiden ja realisoitumattomien 
valuuttakurssierojen vaikutus nettorahoitustuottoihin oli yhteensä 0,7 (-1,7) miljoonaa euroa 
nettotulosta heikentävä. Merkittävin negatiivinen vaikutus liittyi Venäjän ruplaan. Tikkurilan hallituksen 
päätöksen mukaisesti yhtiö ei tee valuuttatermiinejä tai sovella muita rahoitusinstrumentteja riskeiltä 
suojaamiseksi, vaan valuuttakurssiriskien hallinnassa käytetään soveltuvin osin operatiivisia 
toimenpiteitä, kuten esimerkiksi sisään tulevien ja ulosmenevien rahavirtojen valuuttajakauman 
yhteensovittamista. 



Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 39,2 (30,9) prosenttia ja nettovelkaantuneisuusaste 28,5 
(55,8) prosenttia. Nettovelkaantuneisuusaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 18,7 (44,2) prosenttia. 
Tikkurilan rahoitusjärjestely sisältää kovenantin, joka perustuu konsernin nettovelkaantumisasteeseen. 

Investoinnit 
Konsernin bruttoinvestoinnit tammi–kesäkuussa olivat 9,9 (6,5) miljoonaa euroa, josta 6,7 (2,6) 
miljoonaa euroa on investointeja käyttöoikeusomaisuuseriin.  
Konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat tammi–kesäkuussa 11,8 (13,0) miljoonaa euroa mukaan 
lukien käyttöoikeusomaisuuseristä kirjatut 3,9 (3,9) miljoonan euron poistot.  

Konserni tekee arvonalentumistestauksia IAS 36 -standardin mukaisesti. 

Tutkimus ja tuotekehitys 

Tikkurilan tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 5,6 (4,8) miljoonaa euroa eli 1,7 (1,6) prosenttia 
liikevaihdosta. 

Henkilöstö ja yhtiön johto 
Tikkurila-konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 2 615 (2 789) henkilöä. Henkilöstömäärä oli 
tammi–kesäkuussa keskimäärin 2 522 (2 698).  

Alla on esitetty Tikkurila-konsernin henkilöstömäärä kunkin vuosineljänneksen lopussa 
liiketoimintayksiköittäin vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.  

 

 
Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Q2/2021 

SBU West 1 583 1 706 1 594 1 576 1 620 1 732 

SBU East 1 085 1 066 954 829 869 866 

Konserni-
toiminnot 

17 17 18 17 17 17 

Yhteensä 2 685 2 789 2 566 2 422 2 506 2 615 

 

Tikkurilan johtoryhmä 

Katsauskauden lopussa Tikkurilan johtoryhmään kuuluivat:  

 Markus Melkko, va. toimitusjohtaja 14.6.2021 alkaen, talousjohtaja  

 Elisa Markula, toimitusjohtaja 14.6.2021 asti 

 Melisa Bärholm, henkilöstöjohtaja 

 Fredrik Linde, johtaja, tuotanto 

 Anders Rotkirch, johtaja, strategiset muutosohjelmat ja digitalisaatio 

 Meri Vainikka, johtaja, tuotteet ja palvelut 

 Oskari Vidman, johtaja, myynti, SBU West  

 Roman Ivashko, johtaja, myynti, SBU East 

 
 



Muutoksia toimitusjohtajan vastuissa 14.6.2021 alkaen 

Tikkurila tiedotti 13.6.2021, että toimitusjohtaja Elisa Markula ilmoitti päätöksestään jättää yhtiö 
siirtyäkseen toisen yhtiön toimitusjohtajaksi eri toimialalle. 14.6.2021 Tikkurila ilmoitti, että hallitus on 
14.6.2021 alkaen nimittänyt Tikkurilan väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Markus Melkon, hänen 
nykyisten tehtäviensä lisäksi Tikkurilan talousjohtajana. Markus Melkko aloitti Tikkurilan palveluksessa 
vuonna 2019 ja on toiminut yhtiön talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Elisa Markula jatkaa 
Tikkurilassa johdon neuvonantajana 31.7.2021 asti.  

Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 
Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen 
jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja 
varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. 

4.9.2020 muodostettiin Tikkurila Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Tikkurilan kolme suurinta 
osakkeenomistajaa, jotka 30.4.2020 oli rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön 
osakeluetteloon, olivat Oras Invest Oy, Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Mandatum 
Henkivakuutusosakeyhtiö. 

Nimitystoimikunnan jäsenet (4.9.2020) olivat: 

 Annika Paasikivi, toimitusjohtaja (Oras Invest Oy) 
 Hanna Kaskela, johtaja, vastuullinen sijoittaminen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma) 
 Patrick Lapveteläinen, sijoitusjohtaja (Sampo Oyj) ja hallituksen puheenjohtaja (Mandatum Life) 
 Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, Tikkurila Oyj (Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen) 

Annika Paasikivi valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi. 

Tikkurilan nimitystoimikunta julkisti 29.1.2021 ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen 
nykyiset jäsenet Lars Peter Lindfors, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Andrey Pantyukhov, Catherine 
Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund ja että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jari 
Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén.Nimitystoimikunta ehdotti yhtiökokoukselle, että 
hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan. Nimitysvaliokunnan ehdotukset on julkistetttu 
pörssitiedotteella, joka on saatavilla Tikkurilan internet-sivuilla www.tikkurilagroup.fi kohdassa Media.  

10.5.2021 Tikkurila julkisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon ja ehdotukset 
varsinaiselle, kesäkuussa 2021 pidettävälle yhtiökokoukselle. Kolme suurinta Tikkurila Oyj:n 
osakkeenomistajaa, joilla on oikeus nimetä edustajansa nimitystoimikuntaan 30.4.2021 vallinneen 
omistajaluettelon perusteella, olivat Oras Invest Oy, PPG Industries, Inc. ja Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Nimitystoimikunnan jäsenet ovat: 

• Annika Paasikivi, toimitusjohtaja (Oras Invest Oy) 
• Joseph Gette, lakiasiainjohtaja (PPG Industries, Inc.) 
• Annika Ekman, osakejohtaja, (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) 

Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimi Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja (Tikkurila Oyj). 
Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajakseen Annika Paasikiven. 

Nimitystoimikunta oli harkinnut ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle ja oli päättänyt tehdä kaksi 
erillistä ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioksi. Tavanomainen ehdotus käsitti ehdotuksen 
hallituksen kokoonpanosta ajaksi joka alkaisi yhtiökokouksen jälkeen jatkuen aikaisempaan 
seuraavista (a) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (b) siihen saakka 
kunnes PPG Industries, Inc. tytäryhtiöineen saa mahdollisesti haltuunsa enemmän kuin 



yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä ja sen 
seurauksena PPG Industries, Inc.:n oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on 
rekisteröity kaupparekisteriin. Toinen ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi ehdottaa 
hallitukseen valittavaksi uudet jäsenet ehdollisesti sille, että PPG Industries, Inc. saa haltuunsa 
enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Tikkurilan Osakkeista ja Osakkeiden 
tuottamista äänistä ja sen seurauksena PPG Industries, Inc.:n oikeus ja velvollisuus lunastaa 
vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. 

Ehdotukset ja niihin liittyvät yksityiskohdat on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 
10.5.2021. Tiedote on saatavilla myös Tikkurilan internet-sivuilla kohdassa www.tikkurilagroup.fi, 
kohdassa Media.  

Osakkeet ja osakkeenomistajat  
Tikkurilan osakepääoma oli kesäkuun 2021 lopussa 35,0 miljoonaa euroa ja osakkeiden rekisteröity 
kokonaismäärä 44 108 252 kappaletta. Tikkurilan hallussa oli katsauskauden lopussa 2 371 omaa 
osaketta. 

Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Tikkurilalla oli 30.6.2021 yhteensä 4 477 (18 806) 
osakkeenomistajaa. Luettelo osakasrekisteriin merkityistä suurimmista osakkeenomistajista on 
päivitettynä Tikkurilan internetsivuilla osoitteessa http://www.tikkurilagroup.com/fi/osakkeenomistajat.  

Tikkurilan osakkeen kesäkuun päätöskurssi oli 34,05 euroa. Kaupankäyntimäärillä painotettu 
keskikurssi oli tammi–kesäkuussa 36,65 euroa, alin kurssi 24,75 euroa ja korkein kurssi 34,35 euroa. 
Kesäkuun lopussa Tikkurila Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli 1 502 miljoonaa euroa. Osaketta 
vaihdettiin tammi–kesäkuussa Nasdaq Helsinki Oy:ssä 110 174 679 kappaletta, mikä vastaa noin 229 
prosenttia osakkeiden määrästä. Osakevaihdon arvo oli 3 404 miljoonaa euroa. Tikkurilan osakkeilla 
käydään kauppaa myös Nasdaq Helsingin ulkopuolella, mutta tästä pörssin ulkopuolisesta 
kaupankäynnistä yhtiöllä ei ole käytössään tarkkoja tilastotietoja. Luvut sisältävät osakekaupat liittyen 
PPG Industries, Inc.:n 10.6.2021 toteuttamaan ostotarjoukseen.  

PPG Industries, Inc:n omistusosuus kasvoi yli 90 prosentin 

11.6.2021 PPG Industries, Inc. ilmoitti Tikkurilalle, että sen välillinen omistusosuus kaikista Tikkurila 
Oyj:n osakkeista ja äänistä oli ylittänyt 90 prosenttia ja oli 97,1 prosenttia kaikista Tikkurila Oyj:n 
osakkeista ja äänistä. Ilmoitusten mukaan PPG Industries, Inc. ilmoitti, että PPG Finland Oy:n 
omistusosuus Tikkurila Oyj:ssä oli 10.6.2021 yhteensä 42 823 852 osaketta, joka vastaa 97,1 
prosenttia Tikkurilan osakkeista.  

PPG Finland Oy:n oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on merkitty kaupparekisteriin 
14.6.2021.  

Ilmoitukset osakkeenomistuksen muutoksista  

Tikkurila vastaanotti seuraavat liputusilmoitukset vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana: 

8.1.2021 Tikkurila vastaanotti ilmoituksen Lannebo Fonder AB:ltä, Lannebo Fonder AB:n hallinnoimien 
rahastojen ja tilien omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista alitti 5 prosentin rajan, sen jälkeen, kun 
Lannebo Fonder myi 1 121 965 osaketta 7.1.2021 tehdyillä osakekaupoilla.  

13.1.2021 Tikkurila vastaanotti ilmoituksen J.P Morgan Chase & Co.:lta, jonka mukaan J.P Morgan 
Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja 
osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä oli ylittänyt 5 prosentin rajan ja oli 5,21 prosenttia 8.1.2021 
tehtyjen kauppojen jälkeen ja oli 96 335 osaketta, joka vastasi 0,22 prosenttia kaikista osakkeista, ja 
AML 9:6 mukaisista rahoitusvälineistä (equity swap) 2 202 912 osaketta, joka vastasi 4,99 prosenttia 
kaikista Tikkurilan osakkeista. 

http://www.tikkurilagroup.fi/
http://www.tikkurilagroup.com/fi/osakkeenomistajat


15.1.2021 Tikkurila vastaanotti ilmoituksen J.P Morgan Chase & Co.:lta, jonka mukaan J.P Morgan 
Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja 
osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä alitti 5 prosentin liputusrajan 12.1.2021 tehtyjen kauppojen 
jälkeen. Ilmoituksen jälkeen J.P. Morgan & Co.:n välillinen omistusosuus oli alle minimirajan.  

19.1.2021 Tikkurila vastaanotti ilmoituksen Sand Grove Capital Management LLP:lta, jonka mukaan 
Sand Grove Capital Managementin hallinnoimien rahastojen ja tilien omistusosuus omistusosuus 
Tikkurilassa nousi 5,06 prosenttiin 18.1.2021 tehdyillä osakekaupoilla. 

27. ja 28.1.2021 Tikkurila vastaanotti ilmoitukset FMR LLC:ltä, joiden mukaan FMR LLC:n 
hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista oli yhteensä 4,94 
prosenttia 26. ja 27.1.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

4.2.2021 Tikkurila vastaanotti ilmoituksen PPG Industries, Inc.:ltä, joka oli solminut osakkeiden 
ostosopimuksia koskien 9,32 prosentin omistusosuutta vastaavan osakemäärän hankintaa Tikkurilan 
osakkeista ja 20,01 prosentin omistusosuutta vastaavan osakemäärän hankintaa Oras Invest Oy:n 
omistamista Tikkurilan osakkeista, minkä toteutuminen oli ehdollinen tiettyjen viranomaishyväksyntöjen 
saamiselle. 8.2.2021 Tikkurila vastaanotti ilmoituksen PPG Industries Inc.:ltä, että osakekaupat 9,32 
prosentin osuutta vastaavasta osakemäärästä oli toteutettu.  

9.2.2021 Tikkurila vastaanotti ilmoituksen Sand Grove Capital Management LLP:lta, jonka mukaan 
Sand Grove Capital Managementin hallinnoimien rahastojen ja tilien omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista oli laskenut 0 prosenttiin 8.2.2021 tehdyillä osakekaupoilla. 

11.2.2021 Tikkurila vastaanotti ilmoituksen J.P Morgan Chase & Co.:lta, jonka mukaan J.P Morgan 
Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja 
osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä oli ylittänyt 5 prosentin rajan ja oli 6,01 prosenttia 8.2.2021 
tehtyjen kauppojen jälkeen. 

1.3.3021 Glazer Capitalin hallinnoimien rahastojen ja tilien omistus rahoitusvälineiden kautta ylitti 
5 prosenttia ja oli 5,29 prosenttia 25.2.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

5.3.2021 DWS Investment GmbH:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus 
Tikkurila Oyj:n osakkeista ylitti 5 prosenttia ja oli yhteensä 5,18 prosenttia 2.3.2021 tehtyjen 
kauppojen jälkeen. 

8.3.2021 J.P Morgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus 
Tikkurila Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä alitti 5 prosenttia ja oli 
4,94 prosenttia 4.3.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

10.3.2021 DWS Investment GmbH:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila 
Oyj:n osakkeista alitti 5 prosenttia 8.3.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

15.3.2021 Morgan Stanleyn hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä ylitti 5 prosenttia ja oli 5,18 prosenttia 
10.3.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

22.3.2021 Morgan Stanleyn hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä alitti 5 prosenttia ja oli 4,93 prosenttia 
18.3.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

1.4.2021 J.P. Morgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila 
Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä ylitti 5 prosenttia ja oli 6,13 prosenttia 
29.3.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

8.4.2021 UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista ylitti 5 prosenttia ja oli yhteensä 5,09 prosenttia 7.4.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 



13.4.2021 UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista alitti 5 prosenttia 9.4.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

21.4.2021 UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista ylitti 5 prosenttia ja oli 5,43 prosenttia 20.4.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

5.5.2021 UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista alitti 5 prosenttia 4.5.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

26.5.2021 UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista ylitti 5 prosenttia ja oli 5,49 prosenttia 24.5.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

28.5.2021 UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista alitti 5 prosenttia 27.5.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

31.5.2021 UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista ylitti 5 prosenttia ja oli 5,69 prosenttia 28.5.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen. 

11.6.2021 UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n 
osakkeista alitti 5 prosenttia. 

11.6.2021 PPG Industries Inc.:n omistusosuus (PPG Finland Oy) oli noussut yli 90 prosentin ja oli 97,1 
prosenttia 10.6.2021 toteutettujen kauppojen jälkeen. Liputusilmoitukset on tiedotettu pörssitiedotteena 
ja ne ovat saatavilla myös Tikkurilan internet-sivuilla www.tikkurilagroup.fi kohdassa Media.  

11.6.2021 Oras Invest Oy:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista alitti 20 prosenttia 10.6.2021 
tehtyjen kauppojen jälkeen. Oras Invest Oy ei ilmoituksen jälkeen omista Tikkurila Oyj:n osakkeita.  

14.6.2021 J.P Morgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus 
Tikkurila Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä alitti 5 prosenttia. 

Liputusilmoitukset ovat saatavilla Tikkurilan internet-sivuilla www.tikkurilagroup.fi kohdassa Media. 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset  
Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 10.6.2021 Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti 
tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä 
vahvisti palkitsemisraportin. 

Yhtiökokous päätti myös hallituksen palkkioista ja kokoonpanosta, tilintarkastajan valinnasta ja 
palkkioista, ehdollisista päätöksistä koskien hallitusta ja nimitystoimikunnan lakkauttamista, hallituksen 
valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja hallituksen valtuuttamisesta 
päättämään osakeannista. 

Yhtiökokous päätti, että 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Vuosipalkkiot olivat: 
puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio 
maksettaisiin kokonaan käteisenä. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen 
valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona jäsenen 
kotimaassa pidettäviltä kokouksilta 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettäviltä 
kokouksilta 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä 
maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvattaisiin yhtiön matkustussäännön 
mukaan. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja hallitukseen valittiin uudelleen Lars Peter 
Lindfors, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Andrey Pantyukhov, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja 
Heikki Westerlund siihen saakka, kunnes PPG Industries, Inc.:n oikeus ja velvollisuus lunastaa 
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Tikkurila Oyj:n vähemmistöosakkeet oli rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 14.6.2021. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén. Kaikki hallituksen 
jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja Jari Paasikiveä lukuun ottamatta kaikki olivat riippumattomia 
merkittävistä osakkeenomistajista. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, ja päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun asti. Tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymien laskujen perusteella. 

Yhtiökokous päätti, että Michael McGarry, Timothy Knavish, Laura Alvarez, Emmanuelle Guérin, 
Steven Pocock, Rocco Semeraro ja Ramaprasad Vadlamannati valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, 
ja näistä Michael McGarry valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Timothy Knavish hallituksen 
varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa siitä kun PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön 
oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin, arviolta 
14.6.2021, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, ettei 
palkkioita makseta hallituksen jäsenille, joiden toimikausi alkaa sen jälkeen, kun PPG Industries, Inc.:n 
tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on rekisteröity 
kaupparekisteriin.  

Yhtiökokous päätti lakkauttaa nimitystoimikunnan ehdollisena ja siitä hetkestä lähtien, kun PPG 
Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään 
kaupparekisteriin. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen 
hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen 
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen 
likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen 
tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman 
osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 
voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet 
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten 
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen 
kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai 
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa 
www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous. 

Hallituksen kokoonpano 14.6.2021  
Tikkurila tiedotti 14.6.2021, että PPG Finland Oy, PPG Industries, Inc.:n kokonaan omistama tytäryhtiö, 
oli ilmoittanut Tikkurilalle, että se omisti yli 90 prosenttia kaikista Tikkurila Oyj:n liikkeeseen lasketuista 
ja ulkona olevista osakkeista ja näiden osakkeiden tuottamista äänistä. PPG Finland Oy:n oikeus ja 
velvollisuus lunastaa Tikkurila Oyj:n vähemmistöosakkeet oli 14.6.2021 rekisteröity kaupparekisteriin. 
Täten alla mainittujen uusien hallituksen jäsenten toimikausi oli alkanut. Tämän seurauksena 
toimikausi oli päättynyt niiden varsinaisessa yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jäsenten osalta, 
joiden toimikausi jatkui siihen saakka, kunnes PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja 
velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet oli rekisteröity kaupparekisteriin. 
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Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenet 14.6.2021 alkaen ovat Michael McGarry, 
Timothy Knavish, Laura Alvarez, Emmanuelle Guérin, Steven Pocock, Rocco Semeraro ja 
Ramaprasad Vadlamannati ja näistä Michael McGarry valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Timothy 
Knavish hallituksen varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa siitä kun PPG Industries, Inc.:n tai 
sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin, 
ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki hallituksen jäsenet eivät ole 
riippumattomia Tikkurila Oyj:n suurimmasta osakkeenomistajasta.  

Nimitystoimikunta 

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti lakkauttaa nimitystoimikunnan ehdollisena ja siitä hetkestä 
lähtien, kun PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa 
vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Kun PPG Finland Oy:n oikeus ja velvollisuus 
lunastaa Tikkurila Oyj:n vähemmistöosakkeet oli 14.6.2021 rekisteröity kaupparekisteriin, Tikkurila 
Oyj:n nimitystoimikunta on lakkautettu. 

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano 

Uuden hallituksen toimikauden alettua, myös Tikkurila Oyj:n aiemman tarkastusvaliokunnan toimikausi 
oli päättynyt. Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä erillistä valiokuntaa ei ole muodostettu. Hallitus kantaa 
yhdessä kaikki tarkastusvaliokunnan tehtävät.  

PPG:n ostotarjous toteutui 10.6.2021 
15.1.2021 PPG Industries, Inc. aloitti Ostotarjouksen kaikista Tikkurilan liikkeeseen laskemista ja 
ulkona olevista osakkeista. Ostotarjous käynnistyi 18.12.2020 allekirjoitetun yhdistymissopimuksen 
perusteella, jota muutettiin 5.1.2021, ja jonka mukaan PPG tekisi hallituksen suositteleman 
vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista 
osakkeista, jotka eivät ole yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Tarjousvastike muutettiin 5.1.2021 
27,75 euroksi osakkeelta (aiemmin 25,00 euroa osakkeelta) ja tarjousvastiketta nostettiin 4.2.2021 
34,00 euroon osakkeelta.  

Tarvittavien viranomaishyväksyntöjen lisäksi ostotarjous oli ehdollinen muiden tarjousasiakirjassa 
esitettyjen tavanomaisten toteuttamisedellytysten täyttymiselle, mukaan lukien ostotarjouksen 
pätevälle hyväksynnälle sellaisten osakkeiden osalta, jotka yhdessä tarjouksentekijän ja sen 
tytäryhtiöiden muutoin omistamien osakkeiden kanssa edustavat yhteensä yli 66,7 % yhtiön osakkeista 
ja äänioikeuksista. 

Yhtiön hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon, olivat yksimielisesti päättäneet 
suositella osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. 

Tikkurilan tietyt suuret osakkeenomistajat eli Oras Invest Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka edustivat 
yhdessä noin 29,39 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, sitoutuivat tietyin tavanomaisin 
ehdoin peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen. 

Viranomaishyväksynnät 

11.3.2021 PPG Industries, Inc. ilmoitti, että se oli saanut Euroopan komission hyväksynnän kaikkien 
Tikkurila Oyj:n osakkeiden hankinnalle. 25.3.2021 PPG Industries, Inc. ilmoitti, että se on saanut työ- ja 
elinkeinoministeriöltä hyväksynnän kaikkien Tikkurila Oyj:n osakkeiden hankinnalle. 14.4.2021 PPG 
Industries, Inc. on saanut hyväksynnän Kazakstanin kilpailuviranomaiselta ostotarjouksen 
toteuttamiseksi ja että tarjousaikaa jatketaan. Tarjousaikaa jatkettiin 15.3., 25.3. ja 14.4., ja PPG 
ilmoitti 10.5.2021, että se jatkaa tarjousaikaa toistaiseksi.  



21.5.2021 PPG Industries, Inc. ilmoitti, että se oli saanut hyväksynnän ostotarjouksen toteuttamiselle 
Venäjän kilpailuviranomaiselta FAS:lta (Federal Antimonopoly Service of Russia) ja että se on saanut 
kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät ostotarjouksen toteuttamiselle ja ilmoitti, että tarjousaika 
päättyy 4.6.2021. 

Ostotarjouksen tulokset  

Ostotarjouksen alustavat tulokset julkistettiin 7.6.2021 pörssitiedotteena, jonka mukaan PPG oli saanut 
97,1 prosenttia kaikista Tikkurilan osakkeista. Lopullisen, 9.6.2021 julkistettujen tulosten mukaan 
ostotarjouksessa pätevästi tarjotut ja hyväksytyt 38 711 646 osaketta yhdessä tarjouksentekijän 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöltä ja Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Kalevalta 5.2.2021 aikaisemmin hankkimien yhteensä 4 112 206 osakkeen kanssa 
edustivat noin 97,1 prosenttia kaikista Tikkurilan osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista. 
Lopulliset tulokset vahvistivat, että vähimmäishyväksyntäedellytys oli täyttynyt ja koska kaikki muut 
ostotarjouksen toteuttamisedellytykset olivat täyttyneet, tarjouksentekijä tuli toteuttamaan 
ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.  

Tarjousvastike maksettiin jokaiselle Tikkurilan osakkeenomistajalle, joka oli pätevästi hyväksynyt 
ostotarjouksen ja ei ollut sitä pätevästi peruuttanut sen ehtojen mukaisesti arviolta 10.6.2021. 

Tarjouksentekijä kertoi myös aikomuksestaan siirtää kaikki omistamansa ja ostotarjouksessa 
hankkimansa Osakkeet välillisesti kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle PPG Finland Oy:lle 
ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä. 

Kuten ilmeni 11.6.2021 julkistetuista liputusilmoituksista, PPG Finland Oy:n omistusosuus Tikkurilan 
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista oli noussut noin 97,1 prosenttiin. PPG Finlandin 
omistusosuus oli merkitty Tikkurilan osakasluetteloon ja PPG Finland oli täten ilmoittanut Tikkurilalle, 
että se omisti yli 90 prosenttia kaikista Tikkurilan osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista 
ja että PPG Finlandilla on siten osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa 
muiden Tikkurilan osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta.  

PPG Finland ilmoitti, että se aikoo hakea Tikkurilan osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n 
pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla 
on sallittua ja käytännössä mahdollista. 

Lunastusmenettely 

PPG Finland ilmoitti 11.6.2021, että se oli päättänyt käyttää osakeyhtiölakiin perustuvaa 
lunastusoikeuttaan ja lunastaa kaikkien muiden jäljellä olevien Tikkurilan osakkeenomistajien 
omistamat osakkeet. Toteuttaakseen jäljellä olevien osakkeiden lunastuksen PPG Finland tuli 
saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn mahdollisimman pian. PPG Finland 
tulee vaatimaan, että jäljellä olevien osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan lunastusmenettelyssä 
34,00 euroa osakkeelta, joka vastaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tarjouksentekijän 
ostotarjouksessa maksamaa vastiketta. 

PPG Finland Oy:n oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on merkitty kaupparekisteriin 
14.6.2021.  

PPG ilmoitti 23.6.2021, että lunastusmenettelyä varten on määrätty uskottu mies valvomaan 
välimiesmenettelyssä Tikkurilan vähemmistöosakkeenomistajien etua.  

Lisätietoja PPG Industries, Inc.:n toteuttamasta ostotarjouksesta on saatavilla aihetta käsittelevistä 
pörssitiedotteista.  

 

 



Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
Tikkurilan liiketoimintaan vaikuttavat erilaiset strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit. 
Tikkurila pyrkii tunnistamaan ja arvioimaan riskit sekä reagoimaan niihin mahdollisimman ennakoivasti 
ja rajoittamaan niiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia.  

Tikkurilan tilinpäätöstiedotteessa 2020 on kuvattu toimialaan, raaka-aineiden saatavuuteen ja 
hintakehitykseen sekä tuotantoon liittyviä lyhyen aikavälin riskejä. 

Tikkurilan osalta koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus liittyy etenkin siihen, kuinka nopeasti, 
laajasti ja pitkään paikallisten viranomaisten säädökset rajoittavat ihmisten liikkumista ja vaikuttavat 
asiakaskysyntään, mikä vaikuttaa myyntiverkostoon, tuotantoon ja hankintaan. Pandemian 
eskaloitumisella Tikkurilan päämarkkina-alueilla voisi olla haitallisia vaikutuksia yhtiön tuotantoon ja 
muuhun toimintaan, asiakkaisiin, hankintaketjuun tai rahoituksen saatavuuteen. Toisaalta sillä, että 
ihmiset viettävät enemmän aikaa kotona, voi jatkossakin olla myös positiivinen vaikutus kysyntään.  

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021 maaliteollisuuden raaka-aineiden toimitusketjuissa on 
maailmanlaajuisesti ilmennyt ennen näkemättömiä haasteita, ja kehitys on edelleen voimistunut 
toisella neljänneksellä. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hinnat ovat samanaikaisesti nousseet. 
Raaka-aineiden saatavuuteen liittyvillä haasteilla on ollut vaikutusta siihen, miten voimme palvella 
asiakkaitamme. Ennen näkemätön raaka-aineiden hintojen nousu ja ongelmat raaka-aineiden 
saatavuudessa todennäköisesti jatkuvat vuoden toisella puoliskolla. Teemme hinnankorotuksia 
tasapainottaaksemme kustannusten nousua.  

Tikkurilan riskienhallintaperiaatteet ovat luettavissa verkkosivuilla osoitteessa 
www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajathallinnointi/riskienhallinta. 

Markkinakatsaus ja koronaviruspandemian vaikutukset  
Samoin kuin vuonna 2020, koronatilanne on edelleen tukenut kauppa- ja rakennusmaalien kysyntää 
kuluttajien kasvaneen remontointi-innon vuoksi. Vaikutukset vaihtelevat kuitenkin huomattavasti 
maaliteollisuuden eri segmenttien välillä sekä alueellisesti. 

Tikkurilan osalta pandemian mahdollisten uusien aaltojen, erityisesti deltavariantin, aiheuttamalla 
epävarmuudella saattaa olla vaikutus asiakaskysyntään, tuotantoon ja hankintaan. Odotamme, että 
yhteiskunnalliset koronarajoitukset vähenevät koronarokotusten yleistyessä. Näkyvyys markkinoilla on 
yleisesti ottaen heikkoa, sillä asiakkaat tekevät keskimäärin tilauksensa verrattain lyhyellä 
varoitusajalla. 

Pandemia on muuttanut dynamiikkaa kauppa- ja rakennusmaaleissa: sulkemisten aikana kuluttajat 
ovat siirtäneet painopistettä enemmän Tee-se-itse -toimintamalliin (DIY) Tee-se-minulle (DIFM) -mallin 
sijaan, mutta odotamme, että Tee-se-minulle -malli kääntyy uudelleen kasvuun, kun 
matkustusrajoitteet poistuvat. Joistakin maista matkustusrajoitteita on jo osittain purettu.  

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät ja ostotarjoukseen liittyvät 
kertaluonteiset kulut 
Osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin liittyen, kuten aiemmin on kerrottu, Tikkurilan hallitus oli 
joulukuussa 2020 päättänyt PPG Industries, Inc.:n kanssa tekemän yhdistymissopimuksen mukaisesti, 
että yhtiö maksaisi pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksojen perusteella maksettavat 
suorittamattomat palkkiot kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti käteisellä, mikäli julkinen 
ostotarjous ja sen myötä yrityskauppa yhtiön kaikista osakkeista toteutuu. Tikkurilan osakeperusteisiin 
kannustinjärjestelmät päätettiin ja maksut maksettiin käteisellä PPG:n ostotarjouksen toteuduttua 
10.6.2021. Maksutavan muutoksella käteiseksi oli merkittävä kertaluonteinen heikentävä vaikutus 
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tulokseen (-2,9 milj. euroa) vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä kertaluonteinen 
heikentävä vaikutus yhtiön omaan pääomaan (-4,2 milj. euroa verojen jälkeen). 

Lisäksi ostotarjouksen toteuttamiseen ja transaktioon on liittynyt merkittäviä kertaluonteisia 
neuvonantajille maksettuja kulueriä (-8,4 milj. euroa). 

Sekä maksutavan muutoksella käteiseksi että neuvonantajakustannusten vaikutukset on käsitelty 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavina vuoden 2021 tulosta heikentävinä erinä.   

Vantaan maa-alueen kehittäminen 
Tikkurila Oyj:n Vantaalla omistaman maa-alueen maankäytön kehittäminen on edennyt suunnitelmien 
mukaan. Kuten aiemmin on kerrottu, Tikkurila selvittää Suomen toimintojen mahdollista 
uudelleensijoittamista ja nykyiset tuotantolaitokset käsittävän maa-alueen kehittämistä Vantaan 
Tikkurilassa. Maankäytön vaiheittaista kehitystä ja sen suunnittelua toteutetaan yhteistyössä Vantaan 
kaupungin kanssa. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ollut.  

Konferenssipuhelu 
Tikkurila ei järjestä konferenssipuhelua analyytikoille ja sijoittajille koskien vuoden 2021 
puolivuosikatsausta.  

Lisätietoja: 
Markus Melkko, va. toimitusjohtaja ja talousjohtaja 
 
Kaikki yhteydenotot CEO Officen kautta, puh. 044 314 1381  
 
Tikkurilan Viestintä 
Communications.Tikkurila@tikkurila.com.  
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Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Puolivuosikatsauksen 
laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2020 lukuun ottamatta vuonna 
2021 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Tämä puolivuosikatsaus on 
tilintarkastamaton. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää 
taulukoiden loppusummiin. 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
      
Liikevaihto 184,5 171,8 329,9 304,8 582,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,5 1,1 1,3 2,7 
Kulut -163,4 -132,1 -287,4 -251,4 -499,1 
Poistot ja arvonalentumiset -5,9 -7,2 -11,8 -13,0 -24,4 
Liiketulos 15,8 33,1 31,9 41,7 61,1 

      
Nettorahoituskulut -0,4 1,0 0,0 -2,7 -6,6 
Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
yhdisteltyjen yritysten tuloksista 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 
Tulos ennen veroja 15,5 34,3 32,1 39,1 54,9 
Tuloverot -3,3 -7,3 -6,4 -8,3 -11,8 
Kauden tulos 12,2 27,0 25,7 30,8 43,1 

      
Muut laajan tuloksen erät      

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Oman pääoman ehtoisten sijoitusten 
muutokset 0,1 - 0,3 - 0,2 

Etuuspohjaisten etuuksien uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät  0,3 -2,2 2,0 0,3 -0,5 
Tuloverot liittyen eriin, joita ei siirretä 
tulosvaikutteisiksi -0,1 0,5 -0,4 -0,1 -0,1 
Yhteensä muut laajan tuloksen erät, joita 
ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,3 -1,7 1,8 0,2 -0,4 

      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi      
Muuntoerot 2,3 3,9 2,8 -7,4 -13,0 

Tuloverot liittyen eriin, jotka saatetaan 
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi - - - - - 
Yhteensä muut laajan tuloksen erät, jotka 
saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi 2,3 3,9 2,8 -7,4 -13,0 

      
Kauden laaja tulos yhteensä 14,8 29,2 30,3 23,7 29,7 

 

 

 



Kauden tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 12,2 27,0 25,7 30,8 43,1 
Määräysvallattomille omistajille - - - - - 
Kauden tulos yhteensä 12,2 27,0 25,7 30,8 43,1 

      
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 14,8 29,2 30,3 23,7 29,7 
Määräysvallattomille omistajille - - - - - 
Kauden laaja tulos yhteensä 14,8 29,2 30,3 23,7 29,7 

      

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos      
Laimentamaton osakekohtainen tulos 
(euroa) 0,28 0,61 0,58 0,70 0,98 
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (euroa) 0,27 0,61 0,58 0,70 0,97 

 
KONSERNIN TASE          
Milj. euroa      
      

VARAT   6/30/2021 6/30/2020 12/31/2020 
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo   69,2 69,3 69,1 
Muut aineettomat hyödykkeet   10,8 15,6 13,5 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   58,8 63,9 60,1 
Käyttöoikeusomaisuuserät   19,6 19,5 16,8 
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt 
yritykset   0,1 0,5 0,3 
Muut sijoitukset   0,2 0,7 0,7 
Pitkäaikaiset saamiset   5,6 6,4 5,7 
Varat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista 
pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista   0,2 - 0,1 
Laskennalliset verosaamiset   10,7 10,7 10,7 
Pitkäaikaiset varat yhteensä     175,1 186,6 177,0 

      
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus   81,0 78,9 80,4 
Lyhytaikaiset korolliset saamiset   1,4 1,1 1,6 
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset   198,5 188,4 88,3 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset   2,5 4,7 1,1 
Rahavarat   63,5 100,8 92,0 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   1,2 1,2 1,2 
Lyhytaikaiset varat yhteensä     348,1 375,2 264,6 
            
Varat yhteensä     523,2 561,8 441,6 

 
 
 



OMA PÄÄOMA JA VELAT   6/30/2021 6/30/2020 12/31/2020 
Osakepääoma   35,0 35,0 35,0 
Muut rahastot   0,0 0,0 0,0 
Käyvän arvon rahasto   0,0 0,0 0,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   40,0 40,0 40,0 
Omat osakkeet   0,0 0,0 0,0 
Muuntoerot   -50,7 -47,9 -53,5 
Kertyneet voittovarat   180,5 146,6 159,7 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma     204,8 173,8 181,4 
Määräysvallattomien omistajien osuus   - - - 
Oma pääoma yhteensä     204,8 173,8 181,4 

      
Pitkäaikaiset velat      
Pitkäaikaiset korolliset velat   13,3 72,5 70,1 
Muut pitkäaikaiset velat   0,0 0,0 0,2 

Velat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista 
pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista   28,2 28,2 30,4 
Varaukset    1,6 1,6 1,7 
Laskennalliset verovelat   2,8 3,2 3,1 
Pitkäaikaiset velat yhteensä     46,0 105,6 105,6 

      
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat   108,6 125,2 34,0 
Ostovelat ja muut korottomat velat   159,8 151,3 115,3 
Varaukset   0,4 1,6 0,4 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat   3,7 4,3 5,0 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat   - - - 
Lyhytaikaiset velat yhteensä     272,5 282,4 154,7 
            
Oma pääoma ja velat yhteensä     523,2 561,8 441,6 

 
 
 
 
  



KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
      
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Kauden tulos 12,2 27,0 25,7 30,8 43,1 
Oikaisut      

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa*) -0,4 9,2 5,2 15,9 33,1 
Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,6 -0,9 0,4 3,1 7,3 
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,7 
Verot 3,3 7,3 6,4 8,3 11,8 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 15,5 42,5 37,3 57,8 94,6 

      
Käyttöpääoman muutos -19,2 -27,1 -66,0 -52,7 13,0 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,8 -0,3 -1,1 -1,2 -3,8 
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 
Maksetut tuloverot -2,4 -1,8 -8,4 -6,1 -6,6 
Liiketoiminnan nettorahavirta -6,8 13,4 -38,0 -2,0 97,6 

      
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Liiketoimintojen yhdistäminen - - - - - 
Muut investoinnit -2,0 -2,0 -4,0 -4,4 -8,1 
Luovutustulot 0,5 0,0 1,1 0,5 2,0 
Lainasaamisten vähennys (+), lisäys (-) 0,0 - 0,4 - - 
Saadut osingot 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 
Investointien nettorahavirta -1,1 -2,0 -2,1 -3,9 -5,7 
Rahavirta ennen rahoitusta -7,9 11,4 -40,1 -5,9 92,0 

      
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) - - - - - 
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+), 
vähennys (-) 35,0 31,0 15,0 74,9 -16,0 
Vuokrasopimusvelkojen maksut -2,0 -1,8 -3,9 -3,7 -7,5 

Osingonjako - -9,9 - -9,9 -22,0 

Omien osakkeiden hankinta - -0,2 - -0,2 -0,2 
Muut erät - - - - - 
Rahoituksen nettorahavirta 33,0 19,0 11,1 61,0 -45,7 

           
Rahavarojen nettomuutos 25,0 30,4 -29,0 55,1 46,2 

      
Rahavarat kauden alussa 37,9 70,5 92,0 47,0 47,0 
Rahavarojen kurssimuutos -0,6 0,1 -0,5 1,3 1,3 
Rahavarat kauden lopussa 63,5 100,8 63,5 100,8 92,0 
Rahavarojen nettomuutos 25,0 30,4 -29,0 55,1 46,2 

*) Katsauskaudella tähän erään sisältyy myös osakeperusteisten kannustinjärjestelmien maksutapahtumasta aiheutunut 
oikaisu, yhteensä -8,3 miljoonaa euroa. 

 



 
 
 
Vuokrasopimuksista johtuvat 
rahavirrat, IFRS 16 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Korkokulut, liiketoiminnan rahavirrassa -0,2 -0,2 -0,5 -0,5 -0,9 
Velkojen maksut, rahoituksen rahavirrassa -2,0 -1,8 -3,9 -3,7 -7,5 
Vuokrasopimuksista johtuva rahavirta 
yhteensä -2,2 -2,0 -4,4 -4,2 -8,3 

 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 

 
Milj. euroa           
       

  
  

 

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma 

Määräys-
vallatto-

mille 
omista-

jille 
 kuuluva 

oma 
pääoma 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

  

Osake- 
pääoma 

Muut  
rahastot 

Käyvän 
arvon 

rahasto 

Svop - 
rahasto 

Omat  
osak
keet 

Muunto- 
erot 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä 

    
Oma pääoma 
1.1.2020 35,0 0,0 0,0 40,0 0,0 -40,5 137,4 171,9 - 171,9 
Kauden laaja tulos 
yhteensä - - - - - -7,4 31,1 23,7 - 23,7 
Omien osakkeiden 
hankinta - - - - -0,2 - - -0,2 - -0,2 
Osakeperusteinen 
palkitseminen, netto  - - - - 0,2 - 0,2 0,4 - 0,4 
Osingonjako - - - - - - -22,0 -22,0 - -22,0 
Oma pääoma 
30.6.2020 35,0 0,0 0,0 40,0 0,0 -47,9 146,6 173,8 - 173,8 

                      
Oma pääoma 
1.1.2021 35,0 0,0 0,1 40,0 0,0 -53,5 159,7 181,4 - 181,4 
Kauden laaja tulos 
yhteensä - - -0,1 - - 4,4 26,0 30,3 - 30,3 
Omien osakkeiden 
hankinta - - - - - - - - - - 
Osakeperusteinen 
palkitseminen, netto  - - - - - - -6,9 -6,9 - -6,9 
Osingonjako - - - - - - - - - - 
Oma pääoma 
30.6.2021 35,0 0,0 0,0 40,0 0,0 -49,1 178,9 204,8 - 204,8 

           
 
  



RAPORTOITAVAT SEGMENTIT     

Tikkurila raportoi liiketoiminnastaan kahdella segmentillä: SBU West ja SBU East. Lisäksi Tikkurila yhteinen -
osassa esitetään konsernihallintoon liittyvät tapahtumat. 

Segmenttijako perustuu konsernin strategiaan, jonka mukaisesti Tikkurila haluaa olla johtava kuluttajille ja 
ammattilaisille suunnattujen maalaamiseen liittyvien ratkaisujen tarjoaja Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa 
valituissa Itä-Euroopan maissa. Raportoitavien segmenttien määrittely perustuu eri maantieteellisten alueiden 
toimintaympäristöjen erilaisuuteen, vallitsevaan lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn sekä johtamisjärjestelmiin.  

Tikkurila-konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja 
koskevat päätökset perustuvat pääosin segmenttien liiketulokseen. Segmentin varat ovat taseessa olevia eriä, 
joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella kohdennettavissa segmenteille. 

Segmenttien tuotot muodostuvat erilaisten maalien ja niihin liittyvien oheistuotteiden myynnistä kauppiaille, 
teollisuuteen sekä ammattikäyttöön. Segmentit saavat tuottoja vähäisessä määrin myös maaleihin liittyvien 
oheispalvelujen myynnistä. Segmenttien tuotot esitetään asiakkaiden sijaintimaan mukaisesti, ja segmenttien 
varat esitetään varojen sijainnin mukaisesti. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu markkinahintoihin. 
Konsernin ulkoiset tuotot kertyvät laajasta asiakaskunnasta. 

 
       
  
Liikevaihto segmenteittäin 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
SBU West 125,1 119,4 232,2 216,4 398,0 
SBU East 59,4 52,4 97,7 88,5 184,1 
Eliminoinnit 0,0 -0,1 - -0,1 -0,1 
Yhteensä 184,5 171,8 329,9 304,8 582,0 

      
      
Liiketulos segmenteittäin 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
SBU West 18,0 25,0 33,1 35,4 49,0 
SBU East 9,9 9,7 13,4 8,7 20,4 
Tikkurila yhteinen -12,1 -1,6 -14,6 -2,5 -8,3 
Eliminoinnit - - - - - 
Yhteensä 15,8 33,1 31,9 41,7 61,1 

      
Vertailukelpoiseen liiketulokseen 
vaikuttavat erät segmenteittäin 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
SBU West -0,8 -0,2 -1,1 -0,2 -0,2 
SBU East -0,3 -1,3 -0,4 -1,3 -1,4 
Tikkurila yhteinen -10,3 - -11,5 - -1,1 
Eliminoinnit - - - - - 
Yhteensä -11,4 -1,5 -12,9 -1,5 -2,7 

  
 
 
 
 
 



Oikaistu liiketulos segmenteittäin 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

Milj. euroa      
SBU West 18,8 25,3 34,2 35,7 49,2 

SBU East 10,2 11,0 13,7 10,0 21,8 

Tikkurila yhteinen -1,7 -1,6 -3,1 -2,5 -7,2 

Eliminoinnit - - - - - 

Yhteensä 27,2 34,7 44,8 43,2 63,8 

      

      
Segmenteille kohdistamattomat erät:      

 Nettorahoituskulut -0,4 1,0 0,0 -2,7 -6,6 
 Osuus pääomaosuusmenetelmällä 

yhdisteltyjen yritysten tuloksista 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 
Tulos ennen veroja 15,5 34,3 32,1 39,1 54,9 

  
 
Liikevaihto tuoteryhmittäin, 
segmenteittäin  4-6/2021 4-6/2020 

Milj.euroa  
Kauppa- ja 

rakennusmaalit Teollisuusmaalit 
Kauppa- ja 

rakennusmaalit Teollisuusmaalit 
SBU West  104,4 20,7 102,8 16,6 
SBU East  50,5 8,9 45,4 7,0 
Eliminoinnit  - - -0,1 - 
Yhteensä   154,9 29,6 148,2 23,7 

      
Liikevaihto tuoteryhmittäin, 
segmenteittäin  1-6/2021 1-6/2020 

Milj.euroa  
Kauppa- ja 

rakennusmaalit Teollisuusmaalit 
Kauppa- ja 

rakennusmaalit Teollisuusmaalit 
SBU West  194,7 37,6 183,7 32,6 
SBU East  82,8 14,9 74,4 14,1 
Eliminoinnit  - - -0,1 - 
Yhteensä   277,5 52,4 258,0 46,7 

 
Varat segmenteittäin    6/30/2021 6/30/2020 12/31/2020 
Milj. euroa      
SBU West   430,2 396,0 372,7 
SBU East   106,1 97,8 87,0 
Segmenteille kohdistamattomat erät   20,7 104,8 5,3 
Eliminoinnit   -33,8 -36,8 -23,3 
Varat yhteensä     523,2 561,8 441,6 

 
 
 
 
 
 
 



AINEELLISTEN  
KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEI
DEN MUUTOKSET   1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa        

    
Kirjanpitoarvo kauden alussa 

 
 60,1 69,3 69,3 

Lisäykset   3,1 3,4 7,9 
Liiketoimintojen hankinta   - - - 
Vähennykset   0,0 -0,2 -1,2 
Poistot ja arvonalentumiset   -5,1 -5,9 -11,4 
Kurssierot ja muut muutokset     0,7 -2,7 -4,5 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     58,8 63,9 60,1 

      
Hankintasitoumukset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat katsauskauden lopussa 1,7 (0,7) miljoonaa 
euroa. 

      
AINEETTOMIEN 
HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET   1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa        

    
Kirjanpitoarvo kauden alussa 

 
 82,6 88,4 88,4 

Lisäykset   0,0 0,5 1,0 
Liiketoimintojen hankinta   - - - 
Vähennykset   - - - 
Poistot ja arvonalentumiset   -2,8 -3,2 -5,3 
Kurssierot ja muut muutokset     0,2 -0,9 -1,5 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     80,0 84,9 82,6 

      

Hankintasitoumukset aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskauden lopussa 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.  

      
KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERI
EN MUUTOKSET   1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
      
Kirjanpitoarvo kauden alussa 

 
 16,8 22,2 22,2 

Lisäykset   6,7 2,6 4,8 
Vähennykset   -0,1 -0,6 -1,8 
Poistot ja arvonalentumiset   -3,9 -3,9 -7,7 
Kurssierot ja muut muutokset   0,1 -0,8 -0,8 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     19,6 19,5 16,8 

 
VAIHTO-OMAISUUS 
 
Katsauskaudella on tulokseen kirjattu vaihto-omaisuudesta arvonalentumistappiota 1,9 (2,6) miljoonaa euroa.
  
 
 
  



LÄHIPIIRITAPAHTUMAT      

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden 
määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. 
Tikkurila-konsernin lähipiiriin kuuluvat Tikkurila-konsernin emoyhtiö (Tikkurila Oyj), tytär- ja yhteisyritykset. Lisäksi 
lähipiiriin kuuluvat Tikkurila Oyj:n emoyhtiö PPG Finland Oy sekä muut PPG-konserniin kuuluvat yhtiöt. Tikkurila-
konserni on kuulunut PPG-konserniin 10.6.2021 alkaen. Tikkurila-konsernilla ei ole ollut merkittäviä transaktioita 
muiden PPG-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. 
 
Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja, heidän perheenjäsenensä 
ja määräysvaltayhtiönsä. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat merkittävien tytäryhtiöiden myyntijohtajat ja näiden hallituksen 
jäsenet, sekä muut yksittäiset johtajat ja päälliköt, jotka käyttävät määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa 
taloudellisten ja toiminnallisten päätösten tekemisessä Tikkurilassa tai sen merkittävissä tytäryrityksissä. 

Lähipiirin kanssa toteutuneet 
liiketapahtumat:      
Milj. euroa      
      
Yhteisyritykset   1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

      
Myynnit   2,8 2,6 5,5 
Liiketoiminnan muut tuotot   0,5 0,5 1,0 
Saamiset   0,8 0,8 0,5 
Velat   0,1 0,1 0,0 

 

Osakeperusteiset sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät     

Konsernin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä on kerrottu 2020 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 35.   

Kesäkuussa 2018 Tikkurila Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta 
kannustinjärjestelmästä: 2018-2022. Osakepalkkiojärjestelmässä 2018-2022 on kolme ansaintajaksoa, 
kalenterivuodet 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön 
osakkeina ja osittain rahana ja palkkion maksun edellytyksenä on, että osallistuja on työ- tai toimisuhteessa 
palkkion maksuhetkellä. Ansaintajaksoilta maksettavat palkkiot perustuvat Tikkurila-konsernin keskimääräiseen 
käyttökatteeseen (EBITDA) ja nettovelkaan perustuvaan laskennalliseen arvoon vastaavan ansaintajakson ajalta. 
Yksityiskohdista päätetään kullekin ansaintajaksolle erikseen. Lisäksi joulukuussa 2018 tehdyn hallituksen 
päätöksen mukaisesti osa ansaintajakson 2019-2021 palkkiosta on aikaperusteinen, ja järjestelmään osallistuu 
laajempi joukko. Ensimmäinen osa aikaperusteisesta palkkiosta maksettiin kesäkuussa 2020 ja järjestelmän 
perusteella luovutettiin yhteensä 13 590 osaketta 20 järjestelmään osallistuneelle henkilölle. Toinen osa 
aikaperusteisesta palkkiosta piti alkuperäisen suunnitelman mukaan maksaa vuonna 2022. 

Tikkurilan hallitus päätti joulukuussa 2019 ansaintajakson 2020-2022 yksityiskohdista. Ansaintajaksolta 2020-
2022 maksettavat palkkiot olisivat yhteensä enintään noin 160 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Palkkio perustuisi 
Tikkurila-konsernin keskimääräisestä käyttökatteesta (EBITDA) ja nettovelasta määritettyyn laskennalliseen 
arvoon vuosina 2020-2022. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2020-2022 kuuluu noin 20 
avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Ansaintajaksolla ei ole aikaperusteista osuutta. 

Tikkurila Oyj hallituksen joulukuussa 2020 tekemän päätöksen mukaisesti, mikäli PPG:n vapaaehtoinen julkinen 
käteisostotarjous ja sen myötä yrityskauppa yhtiöstä toteutuu, maksettaisiin osakepalkkiojärjestelmät käynnissä 
olevien ansaintajaksojen osalta käteisenä osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.  

Helmikuussa 2021 Tikkurilan hallituksen päätöksen mukaisesti osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-
2022, ansaintajakson 2018-2020 palkkio maksettiin rahana maaliskuussa. PPG:n ostotarjouksen toteuduttua 



10.6.2021 Tikkurilan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2018-2022 ansaintajaksot 2019-2021 ja 2020-2022 
päätettiin ja palkkiot maksettiin käteisellä.  

Osakeperusteisten kannustinjärjestelmän peruuttamisesta ja maksutavan muuttamisesta käteiseksi aiheutui 
merkittävä kertaluonteinen tulosta heikentävä vaikutus (-2,9 miljoonaa euroa) tilikaudella 2021 sekä 
kertaluonteinen heikentävä vaikutus yhtiön omaan pääomaan (-4,2 miljoonaa euroa verojen jälkeen).  

Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perusteella konsernin henkilöstökuluihin on kirjattu 0,8 (0,6) miljoonaa 
sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin 2,9 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisen puolen vuoden 
aikana.       

 

VASTUUSITOUMUKSET JA 
EHDOLLISET VELAT   6/30/2021 6/30/2020 12/31/2020 
Milj. euroa      
      
Taseen velkojen vakuudeksi annetut 
kiinnitykset      
      
      
Muut lainat   - - - 
Annetut kiinnitykset   - - - 

      
Lainat yhteensä     - - - 
Annetut kiinnitykset yhteensä     - - - 

      
Vastuusitoumukset      

      
Takaukset      

Omien sitoumusten puolesta   0,3 0,3 0,3 
Muiden sitoumusten puolesta   1,1 1,3 1,3 

Muut vastuut omasta puolesta   - - - 
Vuokravastuut   0,0 - 0,0 

      
Vastuusitoumukset yhteensä     1,4 1,6 1,6 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT RYHMITTÄIN 

Milj. euroa      
      

6/30/2021 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat erät 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 
kirjattavat erät 

Käypään arvoon 
muun laajan 

tuloksen kautta 
kirjattavat erät 

Tase-erien 
kirjanpitoarvot  Käypä arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
Muut sijoitukset - - 0,2 0,2 0,2 
Pitkäaikaiset saamiset - 3,7 - 3,7 3,7 

Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat      

Korolliset saamiset - 1,4 - 1,4 1,4 
Muut rahavarat - 63,5 - 63,5 63,5 
Myyntisaamiset ja muut 

korottomat saamiset - 191,2 - 191,2 191,2 
Yhteensä - 259,8 0,2 260,0 260,0 

      
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      

Pitkäaikaiset korolliset 
velat - 13,3 - 13,3 13,3 
Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat      

Lyhytaikaiset korolliset 
velat - 108,6 - 108,6 108,7 

Ostovelat - 65,8 - 65,8 65,8 
Yhteensä - 187,6 - 187,6 187,8 
      
      

6/30/2020 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat erät 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 
kirjattavat erät 

Käypään arvoon 
muun laajan 

tuloksen kautta 
kirjattavat erät 

Tase-erien 
kirjanpitoarvot  Käypä arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
Muut sijoitukset - - 0,7 0,7 0,7 
Pitkäaikaiset saamiset - 4,7 - 4,7 4,7 

Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat      

Korolliset saamiset - 1,1 - 1,1 1,1 
Muut rahavarat - 100,8 - 100,8 100,8 
Myyntisaamiset ja muut 

korottomat saamiset - 183,3 - 183,3 183,3 
Yhteensä - 289,9 0,7 290,6 290,6 

      
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      

Pitkäaikaiset korolliset 
velat - 72,5 - 72,5 72,7 
Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat      

Lyhytaikaiset korolliset 
velat - 125,2 - 125,2 125,2 

Ostovelat - 56,6 - 56,6 56,6 
Yhteensä - 254,3 - 254,3 254,4 



      
      

12/31/2020 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat erät 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 
kirjattavat erät 

Käypään arvoon 
muun laajan 

tuloksen kautta 
kirjattavat erät 

Tase-erien 
kirjanpitoarvot  Käypä arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
Muut sijoitukset - - 0,7 0,7 0,7 
Pitkäaikaiset saamiset - 4,1 - 4,1 4,1 

Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat      

Korolliset saamiset - 1,6 - 1,6 1,6 
Muut rahavarat - 92,0 - 92,0 92,0 
Myyntisaamiset ja muut 

korottomat saamiset - 79,5 - 79,5 79,5 
Yhteensä - 177,1 0,7 177,9 177,9 

      
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      

Pitkäaikaiset korolliset 
velat - 70,1 - 70,1 70,3 
Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat      

Lyhytaikaiset korolliset 
velat - 34,0 - 34,0 34,0 

Ostovelat - 48,7 - 48,7 48,7 
Yhteensä - 152,8 - 152,8 152,9 

 

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA 

Milj. euroa      
      
6/30/2021   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 
Toistuvasti käypään arvoon 
määritettävät       

Muut sijoitukset  - - 0,2 0,2 
6/30/2020   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 
Toistuvasti käypään arvoon 
määritettävät       

Muut sijoitukset  - - 0,7 0,7 
12/31/2020   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 
Toistuvasti käypään arvoon 
määritettävät       

Muut sijoitukset  - - 0,7 0,7 
            

 
Taso 1: toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot samanlaisille omaisuuserille tai veloille. 
 
Taso 2: käyvät arvot, jotka on määritelty käyttäen muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja. Käyvät arvot perustuvat 
tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on todennettavissa suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. 
hinnoista johdettuina). 
 
Taso 3: käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin. 
  



Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista 

Muut sijoitukset   6/30/2021 6/30/2020 12/31/2020 
Tasearvo 1.1.   0,7 0,7 0,7 
Muuntoerot muissa laajan 
tuloslaskelman erissä   0,0 0,0 0,0 
Arvostuksen muutos   - - 0,1 
Myynnit   -0,5 - -0,1 
Muut muutokset / siirrot   - - - 

Tasearvo kauden lopussa     0,2 0,7 0,7 
 

 

Hierarkia tason 3 muut sijoitukset sisältyy noteeraamattomia osakkeita, jotka ovat luonteeltaan liiketoimintaa 
tukevia ja henkilöstön virkistystoimintaan liittyviä pitkäaikaisia sijoituksia. Suurimmalle osalle näistä osakkeista ei 
ole toimivilla markkinoilla noteerattua hintaa eikä käypää arvoa pystytä määrittämään luotettavasti 
arvostusmenetelmien avulla. Tällöin ne on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon mikäli 
sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen.  
 
Nämä oman pääoman ehtoiset sijoitukset on luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta 
kirjattaviksi. Näistä sijoituksista saatavat osingot kirjataan tulosvaikutteisesti. Mahdollisia arvonalentumisia ei 
kirjata tulosvaikutteisesti eikä myöskään luovutuksen yhteydessä kirjattavia voittoja ja tai tappioita. Käyvän arvon 
muutokset kirjataan käyvän arvon rahastoon verovaikutuksella vähennettynä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 4-6/2021/ 4-6/2020/ 1-6/2021/ 1-6/2020/ 1-12/2020/ 
TUNNUSLUVUT 6/30/2021 30.6.2020 6/30/2021 30.6.2020 12/31/2020 

      
Tulos / osake, perus, euroa 0,28 0,61 0,58 0,70 0,98 
Tulos / osake, laimennettu, euroa 0,27 0,61 0,58 0,70 0,97 

      
Liiketulos (EBIT), miljoonaa euroa 15,8 33,1 31,9 41,7 61,1 

% liikevaihdosta 8,5 % 19,3 % 9,7 % 13,7 % 10,5 % 
Oikaistu liiketulos, miljoonaa euroa 27,2 34,7 44,8 43,2 63,8 

% liikevaihdosta 14,8 % 20,2 % 13,6 % 14,2 % 11,0 % 

      
Liiketoiminnan rahavirta, miljoonaa euroa -6,8 13,4 -38,0 -2,0 97,6 
Liiketoiminnan rahavirta / osake, euroa -0,15 0,30 -0,86 -0,05 2,21 
Investoinnit, miljoonaa euroa 2,0 2,0 4,0 4,4 8,1 
Investoinnit / liikevaihto, % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 

      
Osakkeita (1 000 kpl), keskimäärin *) 44 106 44 101 44 106 44 104 44 105 
Osakkeita (1 000 kpl), kauden lopussa *) 44 106 44 106 44 106 44 106 44 106 
Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu 
keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 1) *) 44 218 44 267 44 275 44 233 44 286 
Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu 
lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 1) *) 44 106 44 258 44 106 44 258 44 348 

      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / 
osake, euroa 4,64 3,94 4,64 3,94 4,11 
Omavaraisuusaste, %  39,2 % 30,9 % 39,2 % 30,9 % 41,1 % 
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 28,5 % 55,8 % 28,5 % 55,8 % 6,7 % 
Korolliset nettovelat, miljoonaa euroa 58,4 96,9 58,4 96,9 12,1 
Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % p.a. 21,0 % 20,5 % 21,0 % 20,5 % 24,0 % 

      
Henkilökunta keskimäärin  2 565 2 737 2 522 2 698 2 628 

 

1) Laimennusvaikutuksella oikaistua osakkeiden lukumäärää laskettaessa on oletettu, että osakeperusteisen 
palkitsemisen kaikki osakkeina maksettavat erät laskettaisiin liikkeelle uusina osakkeina, vaikka on myös 
mahdollista, että osakkeet ostettaisiin markkinoilta. Lisäksi laimennusvaikutusta laskettaessa on tehty arvioita 
Tikkurila-konsernin tulevasta taloudellisesta kehityksestä ja sen vaikutuksesta osakeperusteisen sitouttamis- ja 
kannustinjärjestelmän lopputulokseen. 

 

*) Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, osakemäärä ilman konsernin omistamia osakkeita. 
  

 

 

 



OSATEKIJÖITÄ VAIHTOEHTOISIIN TUNNUSLUKUIHIN 
 
Tikkurila esittää tavanomaisten IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen lisäksi myös 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Niiden avulla voidaan liiketoimintojen taloudellista kehitystä kuvata laaja-alaisemmin 
ja eri kausien vertailukelpoisuus helpottuu. Tikkurilan näkemyksen mukaan nämä tuottavat merkityksellistä ja 
hyödyllistä lisätietoa johdolle, sijoittajille sekä muille sidosryhmille. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja käytetään myös 
johdon palkitsemisen kriteereinä. 
 
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillisinä tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja 
korvaavina tunnuslukuina, eivätkä ne ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä. Niiden laskentakaavat on 
esitetty Tikkurilan vuosikatsauksessa kohdassa tunnuslukujen laskentakaavat. 
 
Vertailukelpoisella liikevaihdolla tarkoitetaan kauden liikevaihtoa ilman valuuttakurssien vaikutusta ja ilman 
yrityshankintojen, -myyntien ja sulkemisten vaikutuksia. Vertailukelpoista liikevaihtoa käytetään kuvaamaan 
orgaanista liikevaihdon kehitystä.  
 
Tunnuslukujen oikaistu liiketulos ja oikaistu liiketulosprosentti laskemiseen ei ole otettu mukaan 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Tämän tarkoituksena on parantaa liiketoiminnan ja siten tunnuslukujen 
keskinäistä vertailukelpoisuutta eri kausien välillä, kun mukana ovat vain tavanomaisesta liiketoiminnasta 
syntyneet kulut. Oikaistu liiketulos ja oikaistu liiketulosprosentti ovat tuloksellisuutta osoittavia mittareita sekä 
segmenttitason keskeisiä tunnuslukuja yhdessä liikevaihdon kanssa. 
 
Nettovelkaantumisasteen avulla johto seuraa, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja 
rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Nettovelkaantumisaste on tärkeä tunnusluku arvioitaessa 
yhtiön taloudellista tilannetta. 
 
Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % on tunnusluku, jolla mitataan kannattavuutta ja yrityksen 
liiketoimintaa sidotun pääoman käytön tehokkuutta. 
 
Omavaraisuusaste on mittari, jonka avulla johto seuraa konsernin liiketoiminnassa käytettävän pääoman tasoa. 
 
Rahavirta investointien jälkeen ilmaisee konsernin kykyä maksaa osinkoja omistajilleen sekä takaisin maksaa 
velkansa rahoituslaitoksille. 
 

Vertailukelpoisen liiketuloksen täsmäytys liiketulokseen   

      
      

Liiketulos segmenteittäin 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
SBU West 18,0 25,0 33,1 35,4 49,0 
SBU East 9,9 9,7 13,4 8,7 20,4 
Tikkurila yhteinen -12,1 -1,6 -14,6 -2,5 -8,3 
Eliminoinnit - - - - - 
Yhteensä 15,8 33,1 31,9 41,7 61,1 

      
Vertailukelpoiseen liiketulokseen 
vaikuttavat erät segmenteittäin 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
SBU West -0,8 -0,2 -1,1 -0,2 -0,2 
SBU East -0,3 -1,3 -0,4 -1,3 -1,4 
Tikkurila yhteinen -10,3 - -11,5 - -1,1 
Eliminoinnit - - - - - 
Yhteensä -11,4 -1,5 -12,9 -1,5 -2,7 

      



Oikaistu liiketulos 
segmenteittäin 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
SBU West 18,8 25,3 34,2 35,7 49,2 
SBU East 10,2 11,0 13,7 10,0 21,8 
Tikkurila yhteinen -1,7 -1,6 -3,1 -2,5 -7,2 
Eliminoinnit - - - - - 
Yhteensä 27,2 34,7 44,8 43,2 63,8 

      

      
Vertailukelpoiseen 
liiketulokseen vaikuttavat erät      
      
Konserni yhteensä 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
Divestoinnit, konsernirakenteen 
muutokseen liittyvät - -0,1 - -0,1 0,0 
Ostotarjoukseen liittyvät erät -7,9 - -8,4 - -0,9 
Henkilöstöön liittyvät *) -3,6 -0,1 -4,5 -0,1 -0,5 
Arvonalentuminen - -1,4 - -1,4 -1,3 
Yhteensä -11,4 -1,5 -12,9 -1,5 -2,7 

      
SBU West 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
Divestoinnit, konsernirakenteen 
muutokseen liittyvät - - - - 0,0 
Ostotarjoukseen liittyvät erät - - - - - 
Henkilöstöön liittyvät *) -0,8 - -1,1 - 0,0 
Arvonalentuminen - -0,2 - -0,2 -0,2 
Yhteensä -0,8 -0,2 -1,1 -0,2 -0,2 

      
SBU East 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
Divestoinnit, konsernirakenteen 
muutokseen liittyvät - -0,1 - -0,1 0,0 
Ostotarjoukseen liittyvät erät - - - - - 
Henkilöstöön liittyvät *) -0,3 -0,1 -0,4 -0,1 -0,2 
Arvonalentuminen - -1,2 - -1,2 -1,1 
Yhteensä -0,3 -1,3 -0,4 -1,3 -1,4 

      
Tikkurila yhteinen 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
Milj. euroa      
Divestoinnit, konsernirakenteen 
muutokseen liittyvät - - - - - 
Ostotarjoukseen liittyvät erät -7,9 - -8,4 - -0,9 
Henkilöstöön liittyvät *) -2,5 - -3,1 - -0,2 
Arvonalentuminen - - - - - 
Yhteensä -10,3 - -11,5 - -1,1 
*) Tilikaudella 2021 liittyvät 
julkiseen ostotarjoukseen 

     

  



Korolliset nettovelat   30.6.2021 6/30/2020 12/31/2020 
Milj. euroa   

   

Pitkäaikaiset korolliset velat   13,3 72,5 70,1 
Lyhytaikaiset korolliset velat   108,6 125,2 34,0 
Korolliset velat yhteensä     121,9 197,7 104,1 
Rahavarat   63,5 100,8 92,0 
Korolliset nettovelat     58,4 96,9 12,1 

   
   

Nettokäyttöpääoma   
   

Vaihto-omaisuus   81,0 78,9 80,4 
Pitkäaikaiset saamiset   5,6 6,4 5,7 
Lainasaamiset ja muut rahoitukseen liittyvät saamiset 
vähennettynä 

  
-3,1 -4,3 -3,4 

Lyhytaikaiset myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset   198,5 188,4 88,3 
Korkoihin ja muihin rahoituseriin liittyvät saamiset 
vähennettynä 

  
-0,1 -0,2 -0,1 

Muut pitkäaikaiset velat   0,0 0,0 0,2 
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut korottomat velat   159,8 151,3 115,3 
Korkoihin ja muihin rahoituseriin liittyvät velat vähennettynä   -0,1 -12,4 -0,2 
Nettokäyttöpääoma     122,2 130,4 55,6 

   
   

Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %    
   

Liiketulos +osuus pääomamenetelmällä yhdisteltyjen 
yritysten tuloksista 1) 

  
51,7 56,8 61,5 

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma 2)   245,7 276,4 256,6 
Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %    21,0 % 20,5 % 24,0 % 

 
     

1) 12 edellisen kuukauden ajanjaksolta      

2) 12 kuukaudelta, keskimäärin      

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton 
Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta 
Keskimääräinen osakemäärä  

 
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu 
Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta 
Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu keskimääräinen lukumäärä  

 
Oma pääoma / osake 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa 
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden päätöspäivänä 

 
Liiketoiminnan rahavirrat / osake 
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta 
Keskimääräinen osakemäärä 

 



Omavaraisuusaste, % 
Oma pääoma x 100 
Taseen loppusumma  -  saadut ennakot 

 
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 
Korolliset nettovelat x 100 
Oma pääoma  

 
Vertailukelpoinen liikevaihto 

Liikevaihto laskettuna vertailukauden valuuttakursseilla ilman yrityshankintojen, -myyntien ja sulkemisten 
vaikutuksia.        

Liiketulos (EBIT) 

Liiketulos on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään 
ostokulut oikaistuna valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella, vähennetään työsuhde-
etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat erät, jotka liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin, konsernirakenteen 
strategisiin muutoksiin, pysyvien vastaavien omaisuuserien arvonalentumisiin tai niiden myyntivoittoihin tai -
tappioihin. Lisäksi eriin voidaan hallituksen harkinnan mukaan sisällyttää merkittävät vakuutuskorvaukset niiden 
luonteesta riippuen.     

Oikaistu liiketulos 

Liiketulos (EBIT) - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     

Korolliset nettovelat  

Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset - rahavarat 

Bruttoinvestoinnit 

Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin, aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, käyttöoikeusomaisuuseriin sekä 
lisäykset osakesijoituksiin ja pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyihin yrityksiin   

Nettokäyttöpääoma 

Vaihto-omaisuus + korottomat saamiset, pois luettuna kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset, 
jaksotetut korkotuotot ja muut rahoituseriin liittyvät siirtosaamiset - korottomat velat, pois luettuna kauden 
verotettavaan tuloon perustuvat verovelat, jaksotetut korkokulut ja muut rahoituseriin liittyvät siirtovelat.  

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma 

Nettokäyttöpääoma + valmiit aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet + valmiit aineettomat hyödykkeet + 
käyttöoikeusomaisuuserät + sijoitukset pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyihin yrityksiin.  

Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % p.a.*     

Liiketulos + osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista x 100  
Liiketoimintaan sitoutunut pääoma **      

* toteutunut liiketulos ja osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista otettu huomioon 
kahdentoista kuukauden ajanjaksolta, joka päättyy katsauskauden lopussa   

** keskimäärin 12 kuukaudelta 

   



  

 

 

SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    
       
       

Liikevaihto segmenteittäin 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-3/2021 4-6/2021 
Milj. euroa       
SBU West 96,9 119,4 106,7 74,9 107,1 125,1 
SBU East 36,0 52,4 57,6 38,0 38,3 59,4 
Eliminoinnit - -0,1 0,0 0,0 - 0,0 
Yhteensä 133,0 171,8 164,3 112,8 145,4 184,5 

       
       

Liikevoitto / - tappio 
segmenteittäin 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-3/2021 4-6/2021 
Milj. euroa       
SBU West 10,4 25,0 19,6 -6,1 15,2 18,0 
SBU East -0,9 9,7 10,0 1,7 3,5 9,9 
Tikkurila yhteinen -0,9 -1,6 -2,4 -3,4 -2,6 -12,1 
Eliminoinnit - - - - - - 
Yhteensä 8,5 33,1 27,3 -7,8 16,1 15,8 

       
Vertailukelpoiseen 
liiketulokseen vaikuttavat 
erät segmenteittäin 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-3/2021 4-6/2021 
Milj. euroa       
SBU West - -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,8 
SBU East - -1,3 -0,1 0,0 -0,1 -0,3 
Tikkurila yhteinen - - - -1,1 -1,2 -10,3 
Eliminoinnit - - - - - - 
Yhteensä - -1,5 -0,1 -1,1 -1,5 -11,4 

       
Oikaistu liikevoitto  / - 
tappio segmenteittäin 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-3/2021 4-6/2021 
Milj. euroa       
SBU West 10,4 25,3 19,6 -6,1 15,4 18,8 
SBU East -0,9 11,0 10,1 1,7 3,6 10,2 
Tikkurila yhteinen -0,9 -1,6 -2,4 -2,3 -1,4 -1,7 
Eliminoinnit - - - - - - 
Yhteensä 8,5 34,7 27,3 -6,7 17,6 27,2 

       
       

 
 
 
 
 
       



Segmenteille 
kohdistamattomat erät: 

 Nettorahoituskulut -3,8 1,0 -3,5 -0,3 0,4 -0,4 
 Osuus 

pääomaosuusmenetelmällä 
yhdisteltyjen yritysten 
tuloksista 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Voitto / tappio ennen 
veroja 4,8 34,3 23,9 -8,1 16,6 15,5 

       
       

Varat segmenteittäin  3/31/2020 6/30/2020 9/30/2020 12/31/2020 3/31/2021 6/30/2021 
Milj. euroa       
SBU West 364,0 396,0 393,2 372,7 357,2 430,2 
SBU East 84,2 97,8 82,7 87,0 90,9 106,1 
Segmenteille 
kohdistamattomat erät 67,8 104,8 32,6 5,3 27,0 20,7 
Eliminoinnit -29,5 -36,8 -25,9 -23,3 -21,1 -33,8 
Varat yhteensä 486,5 561,8 482,6 441,6 454,0 523,2 

 

  


