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Ja siihen, että teknologia palvelee ihmisiä 
ja yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla. 
Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että meistä 
saa arvostavan ja kehittävän kumppanin, 
joka haastaa parhaisiin ratkaisuihin ja haluaa 
aidosti ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. 
Kanssamme muodostuu näkemys siitä, miten 
teknologioiden kehityksestä voi parhaiten 
hyötyä.

Erikoistumme 
sinuun.
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Efima on kumppanisi 
digievoluutiossa

Olemme yksi Suomen johtavista talous
hallinnon, liiketoimintaprosessien ja digitali
saation asiantuntijoista. Toimimme kasvavilla 
pilvi palvelumarkkinoilla ja tuemme ja 
tehostamme suurten ja keskisuurten yritys
ten liiketoimintaa pilvipohjaisilla toiminnan
ohjauksen, taloushallinnon ja älykkään 
automaation ratkaisuilla sekä digitaalisilla 
taloushallinto palveluilla.

Täydennämme asiakkaillemme toimittamiamme 
johtavien ohjelmistotalojen liiketoimintasovel-
luksia, kuten Microsoft Dynamics 365, Unit4 ja 
UiPath, itse kehittämillämme tuotteilla ja älyk-
kään automaation ratkaisuilla. Tarjoamme myös 
teknologia riippumatonta kehityskonsultointia ja 
kattavia koulutuspalveluita. Hybridiosaamisem-
me eli asiantuntijoidemme laaja teknologia- ja 
prosessi ymmärrys on avaintekijä asiakkaidemme 
strategiaa tukevien, tarkoituksenmukaisten ratkai-
sujen rakentamisessa. Kumppanuutemme tukee 
asiakkaidemme kykyä edistää jatkuvaa muutosta, 
digievoluutiota. 

Olemme Microsoftin Gold Partner, ja meidät on 
valittu Microsoftin vuoden 2020 digitalisaatio-
kumppaniksi Suomessa. Savutimme Unit4:n ”Elite 
Partner” -statuksen tammikuussa 2022, ja tilikau-
den päätyttyä, kesäkuussa 2022, Microsoft valitsi 
Efiman vuoden Power Platform -kumppanikseen 
Suomessa.

Asiakaskuntamme on uskollinen ja koostuu 
suurista ja keskisuurista yrityksistä. Palvelu-
filosofiamme keskiössä ovat näkemyksellisyys, 
tarkoituksen mukaisuus ja kumppanuus. Erottau-
dumme kilpailijoistamme rohkealla ja yhteisöllisellä 
yrityskulttuurillamme, joka kannustaa etsimään 
asiakkaillemme sopivimpia ja tavanomaisesta 
poikkeavia ratkaisuja. 

Päätoimipisteemme ovat Helsingissä ja  
Tampereella.
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Mikä on digisydän?
Ratkaisujemme ja palvelujemme avulla asiak-
kaamme tuottavat ja hallitsevat tieto-, resurssi- ja 
rahavirtojaan. Kutsumme tätä asiakasyrityksen 
liiketoimintakriittistä ja tietoa tuottavaa ydinjärjes-
telmien kokonaisuutta digisydämeksi. Digisydän 
koostuu asiakkaan liiketoiminnan kannalta tarkoi-
tuksenmukaisista pilvipalveluista, teknologioista ja 
prosesseista.  

Raha

Data

Resurssit

Liiketoiminta-
sovellukset Palvelu

Toiminnan-
ohjausTalous

Älykäs
automaatio

Digisydän

Uudet
liiketoiminta-

mahdollisuudet

Merkityksellisempi työ

Tehokkaat
dataohjautuvat
prosessit

Uudet mahdollisuudet
Asiakastarpeiden kehittyminen ja jatkuvasti muut-
tuva liiketoimintaympäristö tarkoittavat asiakkail-
lemme heidän digisydämensä jatkuvaa kehittä-
mistä. Älykäs automaatio auttaa kasvattamaan 
työn merkityksellisyyttä, kun asiantuntijoiden aika 
vapautuu rutiineista. Myös teknologian kehitys tuo 
tarjolle uusia mahdollisuuksia, ja digitalisoitujen 
prosessien ansiosta asiakkaidemme liiketoiminnan 
kehittämisen painopiste siirtyy kustannus- ja aika-
säästöistä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Toimimme asiakkaidemme digisydämen kehittä-
misen kumppanina ja asiakkaidemme jatkuvan 
muutoksen eli digievoluution tukena.

Digisydän on asiakkaan 
ydinjärjestelmien kehittyvä 
kokonaisuus
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Digitalisaation
kehittyminen

Datan hyödyn-
täminen

Alustat

Älykäs auto-
maatio

Pilvi-
siirtymä

Työn uudis-
taminen

Digitalisaatio luo 
hyvän kasvupohjan 

Digitalisaatio ja sen nopea evoluutio on 
tärkein yhtiöömme vaikuttava megatrendi, 
jota korona on kiihdyttänyt entisestään. Jotta 
yritykset menestyvät kiristyvässä kilpailussa 
omilla markkinoillaan, yritysten on pyrittävä 
hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdol
lisuuksia kiihtyvällä vauhdilla. 

Pilvisiirtymä
Digitalisaatio vahvistaa myös pilvisiirtymää, joka on 
ollut jo pitkään käynnissä erityisesti kuluttajasovel-
luksissa. Muutos on nähtävissä myös yritysohjel-
mistojen markkinoilla, ja nyt myös keskisuurten ja 
suurten yritysten ohjelmistot siirtyvät pilveen.

Työn uudistaminen
Lisäksi on syntymässä kokonaan uudenlaisia 
ratkaisuja sekä uusi teknologiamarkkina älyk-
kään automaation, kuten ohjelmistorobotiikan, 
koneoppimisen ja tekoälyn ympärille. Rutiinit ja 
manuaalinen työ katoavat, ja tämä työnkuvien 
merkittävä muutos yhdistettynä työn arvostuksen 
muuttumiseen on asia, jota pitää osata myös hallita 
ja johtaa. Kilpailu osaajista kovenee ja globaaleilla 
työmarkkinoilla maantieteelliset rajat katoavat 
tietointensiivisiltä aloilta.

Ekosysteemit
Vahvan liiketoiminnan perustan ja sen teknologi-
sen ytimen rakentaminen on jokaisen yrityksen 
tavoitteena, ja yritykset valitsevat yhä useammin 
yksittäisen ohjelmiston sijaan tietyn ohjelmis-
totoimittajan ratkaisujen ympärille rakentuvan 
ekosysteemin.

Efiman liiketoimintamalli
Liiketoimintamallimme perustan muodostavat 
jatkuvat pilvipalvelut ja digitaaliset taloushallin-
topalvelut. Jatkuvan liikevaihdon kasvattamiseen 
tähtäävässä liiketoimintamallissa toimitamme 
uudelle asiakkaallemme palvelukäynnistyksen 
projektiluonteisena toteutuksena, jonka jälkeen 
palvelumme rakentuu asiakaskohtaisesti SaaS-pal-
veluista, elinkaaripalveluista, jatkuvan kehittä-
misen palveluista, prosessien digitalisoimisesta, 
asiakkaan prosessien päivittämisestä sekä ulkois-
tettujen prosessien tuottamisesta. Ydinliiketoimin-
taamme täydentävät kertaluonteiset konsultointi- 
ja koulutusprojektit.
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Efima toimii kasvavassa 
markkinassa 18,0%

Älykkään automaation markkinoiden 
ennustettu vuosikasvu  
2020-2025

2,8%
Liiketoiminnan ulkoistuspalveluiden 
markkinoiden ennustettu vuosikasvu 
2020-2025

13,0%
Pilvipohjaisten taloushallinnon  
sovellusten markkinoiden ennustettu 
vuosikasvu 2020-2025

16,6%
Pilvipohjaisten toiminnan ohjaus-
sovellusten markkinoiden ennustettu 
vuosikasvu 2020-2025

Arvioimme relevanttien kohdemarkkinoi
demme, eli pilvipohjaisten taloushallinto ja 
toiminnanohjaussovellusten, älykkään 
automaation ja digitaalisen taloushallinnon 
markkinoiden kooksi 735 miljoonaa euroa.

Kohdemarkkinoidemme ennustetaan kasvavan 
merkittävästi Suomen IT-markkinoiden ennustettua 
4,5 prosentin kasvuvauhtia nopeammin vuosina 
2020–2025.

Kokonaistarjoomamme näkökulmasta kilpailija-
kenttämme voidaan jakaa kahteen laajempaan 
kokonaisuuteen. Fokusoitunut tuote- ja palvelu-
valikoima sekä osaaminen erottavat meidät kilpai-
lijoistamme.

1
Yhtiöt, jotka tuottavat pääasiallisesti 
taloushallinnon palveluita. Osalla 
näistä toimijoista on myös omia 
taloushallinnon ohjelmistoja. 

Taloushallinnon palveluita tarjoavien 
yhtiöiden kilpailijakentässä meidät erottaa 
fokusoitunut asiakaskohderyhmämme, 
keskisuuret ja suuret yritykset, sekä kattava 
taloushallinnon ohjelmistojen ja palvelujen 
valikoima, johon on yhdistetty älykkään 
automaation ratkaisuja.

2
ITpalveluihin keskittyneet yritykset, 
joiden liiketoiminnassa toiminnan 
ohjausratkaisuilla ja älykkään auto
maation ratkaisuilla on merkittävä rooli. 

Toiminnanohjausratkaisuja tarjoavien 
yhtiöiden kilpailijakentässä meidät erottaa 
kilpailijoistamme voittavien teknologiakump-
paneiden valinta, taloushallinto- ja liike-
toimintaprosessien osaaminen sekä kyky 
yhdistää digitaalisia taloushallintopalveluita 
ohjelmistoratkaisuihin.

Keitä ovat kilpailijamme?
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Avainluvut ja tilikauden 
keskeiset nostot

16%
Liikevaihdon kasvu

65%
Jatkuvaksi arvioitu liikevaihto

5%
Liikevoitto

290
Henkilöstö

Kesä
Uusi strategiakausi FY22–24 
käynnistyy. Strategiamme 
Tai kurista taituriksi vie proses-
sim me, kuten osaamisen 
kehittämisen ja tuote-  ja pal-
velukehityksen, seuraavalle 
tasolle sekä kasvattaa Efiman 
skaalautumiskykyä.

Syyskuu
Listautumisvalmistelut vauhdis-
sa: hallinnointi ja dokumentointi 
listayhtiötasolle.

Tammikuu
Efima saavuttaa viiden vuoden 
jälkeen Unit4:n korkeimman ”Eli-
te Partner” -kumppanuustason.

Helmikuu
Efima saavuttaa listayhtiöval-
miuden ja saa listayhtiöhyväk-
synnän Fivalta.

Helmikuu
Listautumisanti keskeytyy Ukrai-
nan sodan puhkeamisen vuoksi. 
The Wall Street Journal kirjoittaa 
Efiman tilanteesta.

Maaliskuu
Efima siirtyy hybridityöhön. 
Henkilöstön Kickoff-tilaisuus 
ja Efima Awardsit järjestetään 
livenä kahden vuoden tauon 
jälkeen.

25,8
Liikevaihto (milj. euroa)

Efimalaisten keski-ikä oli 
tilikauden lopussa 37,1 vuotta. 
Naisten osuus oli 63% ja 
miesten 37%.
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Uskollinen asiakaskunta ja 
erinomainen asiakastyytyväisyys

Asiakaskuntamme koostuu suurista ja keski
kokoisista yrityksistä, joilla on merkittävää 
operatiivista liiketoimintaa ja päätöksen
tekoa Suomessa. Päättyneellä tilikaudella 
solmimme merkittäviä uusia asiakkuuksia 
muun muassa Martelan, Luvatan ja Kamuxin 
kanssa. Lisäksi monet nykyasiakkaistamme 
laajensivat kumppanuuttaan.

Keräämme asiakkailtamme säännöllisesti palautet-
ta ja meillä on erinomaiset näytöt sekä asiakas-
tyytyväisyydestä että asiakassuhteiden pysyvyy-
destä. Yhtiömme vuosiliikevaihdoltaan 20 suurinta 
asiakasta ovat olleet asiakkaitamme keskimäärin 
kolme vuotta.

Potentiaaliseen kohderyhmäämme laskemme mu-
kaan noin tuhat Suomen suurinta yritystä, joiden 
vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa. Yhtiöm-
me johdon näkemyksen mukaan näistä yrityksistä 
noin 800 kuuluu relevanttiin kohderyhmäämme. 

Kohderyhmäyritykset ja nykyiset asiakkaamme 
tarjoavat näkemyksemme mukaan merkittävää 
ristiin- ja lisämyynnin potentiaalia synergiselle 
palvelutarjoomallemme.

43
Jatkuvan palvelun

Net Promoter Score (NPS)
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Efima on menneenä tilikautena ottanut isoja 
harppauksia kasvumatkallaan. Olemme tehneet 
tuloksellista työtä tunnettuutemme kasvattami-
seksi sekä saavuttaneet merkittävää jalansijaa yhä 
suurempien yhtiöiden digikumppanina, joka paitsi 
tuntee pilvialustat, osaa myös kehittää ja automa-
tisoida prosesseja tarkoituksenmukaisin työkaluin. 
Yritysohjelmistojen pilvisiirtymä käy kiivaimmillaan 
ja yhä suuremmat organisaatiot luottavat Efimaan 
innovatiivisena ja turvallisena kumppanina. 

Viime tilikaudella olimme myös aivan uudenlaisen 
kasvun kynnyksellä, sillä vuoden 2022 tammi -
kuussa kerroimme markkinalle listautumis-
suun  nitelmistamme. Kerroimme, miten neljän 
kaveruksen ideasta vuonna 2008, keskellä maail-
manlaajuista talouskriisiä, syntyi Efima. Tarinamme 
vakuutti, ja sijoittajien kiinnostus yhtiötämme 
kohtaan prosessin aikana vain kasvoi.

Helmikuussa, listautumisantimme kriittisimmässä 
vaiheessa, geopoliittiset riskit Euroopassa kärjistyi-
vät Ukrainan sodaksi ja markkina petti altamme. 

Toimitusjohtajan 
katsaus

Listautumisen perumiselle ei löytynyt viisaampaa 
vaihtoehtoa. Wall Street Journalin kirjoittaman 
artikkelin mukaan Efima oli yksi niistä yhtiöistä 
maailmalla, jonka listautumishankkeeseen sota 
vaikutti välittömästi. Maailmanpolitiikan vaikutuk-
set näkyivät meille hyvin konkreettisesti.

Listautumisen eteen tehty työ ei onneksi mennyt 
hukkaan ja ainakaan toistaiseksi Ukrainan sota ei 
ole vaikuttanut Efiman liiketoimintaan – pilvisiirty-
mä on edelleen yritysten agendalla. Listautumis-
projektiin valmistautuminen oli Efimalle vahvasti 
laatuprojekti, jossa systematisoimme sisäisiä 
pro sessejamme ja veimme hallintomallimme ja joh-
tamisjärjestelmämme uudelle tasolle. Voimme olla 
ylpeä saavuttamastamme listayhtiövalmiudesta. 
Vuoden aikana tehty kehitystyö ja laatutaso säilyy 
jatkossakin. Tästä esimerkkinä on Efiman historian 
ensimmäinen vuosikertomus, jota sinä, hyvä lukija, 
juuri silmäilet.

Listautumisprosessi viime syksynä sysäsi mer-
kittävällä tavalla eteenpäin myös Efiman uuden 

 ↑ Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen.
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strategiakauden tavoitteita. Uuden strategiamme 
pääteemaksi nostettiin sisäinen kehittäminen vies-
tillä ”taikurista taituriksi.” Tulevaisuuden kasvumme 
ja skaalautumisemme perusta on suunnitelmallisis-
sa prosesseissa ja systemaattisessa tekemisessä 
– taituruusloikkia on otettu vuoden aikana niin vas-
tuullisuustyön, tietohallinnon, viestinnän, asiakas-
johtamisen, tuotekehityksen kuin myös johtamisen 
saralla. Erityismaininnan ansaitsevat panostukset 
henkilöstön kehittämistyöhön: tilikauden aikana 
kirkastettiin efimalaisten ura- ja kehittymispolkuja 
sekä luotiin perusta uudelle palkitsemismallille. 

Sisäisen kasvun ja kehityksen lisäksi kulunut 
vuosi on ollut myös onnistunut asiakastyössä. 
Jatkoimme kannattavaa kasvuamme ja teimme 
loppukaudesta kaikkien aikojen myyntiennätyk-
sen. Solmimme merkittäviä uusia kumppanuuk-
sia. Asiakastyytyväisyytemme kasvoi, ja monet 
nykyasiakkaistamme laajensivat kumppanuuttaan 
Efiman kanssa, sillä pilvisiirtymissä kumppanuuk-
sista tulee entistäkin tiiviimpiä ja strategisempia 
pilvipalveluiden päivittyessä tiheään ja tarjotessa 
uusia kehitysmahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Tehostamme asiakkaidemme pilviratkaisuja vii-
mei simmillä älykkään automaation ratkaisuilla 
ja kehitämme automaatiotyökalupakkiamme 
jatkuvasti. Viime vuonna pääsimme vauhtiin teko-
äly kehityksemme saralla ja markkinalle syntyy 
jatkuvasti mielenkiintoisia hyödyntämismahdol-
lisuuksia. Aiomme lisäksi panostaa automaatio-

ratkaisujemme tuotekehitykseen ja kaupallis-
tamiseen parhaiden käytäntöjen ja toteutusten 
leviämiseksi. Ensimmäiset uudet lanseeraukset 
low-code -puolella on jo tehty.

Onnistumiset liiketoiminnassa mahdollistivat lähes 
90 uuden kollegan liittymisen mukaan kasvu-
tarinaamme. Ja mikä parasta, pystyimme taas 
tapaamaan toisiamme pandemian helpottaessa. 
Keväällä järjestimme kahden vuoden tauon jälkeen 
ensimmäisen henkilöstötapahtumamme livenä 
asiakkaamme, Messukeskuksen, tiloissa. Sekä 
kasvumme kannalta että puheensorinasta päätel-
len olemme selviytyneet pandemiasta hienosti.

Haluan kiittää niin matkassa mukana olleita kuin 
matkaan mukaan hypänneitä efimalaisia, asiakkai-
ta, yhteistyökumppaneita sekä meistä kiinnostu-
neita sijoittajia kuluneesta vuodesta. Olkoonkin, 
ettei polkumme ollut kuopaton, johdatti se meidät 
yhdessä ylemmäs.

Tero Salminen
Toimitusjohtaja

Jatkoimme kannattavaa kasvuamme 
ja teimme loppukaudesta kaikkien 
aikojen myyntiennätyksen.

Efima | Vuosikatsaus 2021-2022 11Vuosikatsaus | Efima lyhyesti



Tavoitteena 
kannattava kasvu

Tavoittelemme voimakasta kasvua valitussa 
ja nopeasti kasvavassa markkinassa nykyi
sellä tarjoomalla ja palveluilla. Kohderyhmäs
sämme ja nykyisissä asiakkuuksissamme on 
merkittävä mahdollisuus myös eri palvelui
den ristiinmyyntiin ja nykyisten asiakkuuk
sien koon kasvattamiseen. 

Tavoitteenamme on kasvattaa jatkuvaksi arvioitua 
liikevaihtoa sekä omien tuotteiden liikevaihdon 
osuutta kokonaisliikevaihdosta. Lisäämme panos-
tuksia omien tuotteiden kehittämiseen ja kaupallis-
tamiseen. Omat Efima-tuotteemme mahdollistavat 
hyvän lisämyyntipotentiaalin nykyasiakkaillemme 
sekä parantavat edellytyksiämme kasvattaa mark-
kinaosuuttamme. 

Tavoitteenamme on vahvistaa orgaanista kasvuam-
me ja omaa kilpailukykyämme yritysostoilla, jotka 
kohdistamme pienempiin osaamisintensiivisiin 
yhtiöihin.

2
Skaalautumiskyvykkyyden 
kehittäminen 
Aiomme keskittyä rakenteiden, sisäisten 
prosessien ja johtamisjärjestelmän kehit-
tämiseen tukemaan voimakasta kasvua ja 
skaalautumista. 

1
Kasvutavoitteita tukevat investoinnit 
osaamiseen, yrityskulttuuriin ja 
tarjoomaan 
Kasvun mahdollistamiseksi aiomme lisätä 
panostuksia uusiin teknologioihin, toimiala-
osaamiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä 
henkilöstön ja organisaation kehittämiseen. 
Aiomme lisätä panostuksia myös rekrytoin-
tiin ja työnantajanbrändimme sekä yleisen 
tunnettuutemme kasvattamiseen. 

3
Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 
Tavoitteenamme on kasvattaa jatkuvaksi 
arvioidun liikevaihdon sekä omien tuotteiden 
ja palveluiden liikevaihdon osuutta kokonais-
liikevaihdostamme. Tavoitteen saavuttami-
seksi aiomme investoida omien tuotteiden 
ja palveluiden kehittämiseen sekä kaupallis-
tamiseen. 

Strategiakauden 20222024 keskeiset painopistealueemme
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Pilvipalvelut

Pilvipalvelumme käsittävät toiminnanoh
jauksen (ERP), taloushallinnon ja älykkään 
automaation ohjelmistokokonaisuuksia. 

Tuotamme kokonaisuudet asiakkaillemme skaa-
lautuvana pilvipalveluna hyödyntäen kolmansien 
osapuolten ohjelmistoja, joita täydennämme 
omilla tuotteillamme ja palveluillamme sekä 
hyödyntämällä kolmansien osapuolten kehitys-
alustoja. Integroimme pilvipalvelut usein asiakkaan 
nykyjärjestelmiin ja kokonaisarkkitehtuuriin, jotta 
ohjelmistokokonaisuudesta tulee tarkoituksen-
mukaisesti asiakkaan prosesseja ja palveluita 
tukeva kokonaisuus. 

Taloushallinnon ja toiminnanohjauksen ratkaisu-
jemme avulla asiakasyrityksemme muun muassa 
hallitsevat tieto-, resurssi- ja rahavirtojaan, tuovat 
tiedon tarjolle päätöksentekoa varten, tuottavat 
tietoa hyödyntäviä palveluja asiakkailleen ja oh-
jaavat toimintojaan. Älykkään automaation avulla 
asiakkaamme voivat digitalisoida ja automatisoida 
entistä useampia prosesseja, mikä vapauttaa 
asiakasyrityksemme ammattilaisten resursseja 
esimerkiksi kehittämis- tai asiakastyöhön. 

Efima on pilvinatiivi ja toimittanut 
perustamisestaan lähtien pilvipalveluita. 
Vuonna 2010 Efima toimitti yhden maailman 
ensimmäisistä taloushallinnon Microsoft 
Dynamics AX -ohjelmistoista pilvipalveluna.

Efiman ratkaisualueet
ja avainteknologiat

Toimitetut 
palvelut

Kohdeasiakkaat

Microsoft
Dynamics 365

Taloushallinnon ratkaisut ERP-ratkaisut Älykkään automaation
ratkaisut

Koko: Suuret ja keskisuuret 
Suomalaiset organisaatiot,
joilla on yli 50 milj. euron 
liikevaihto (top 1000)
Toimiala: Horisontaalinen fokus

Palvelu-
käynnistys

Myynti ja
konsultointi Jatkuva

kehittäminen
ElinkaaripalvelutSaaS

Jatkuvaksi arvioitu liikevaihto

Unit4 Efima
-tuotteet

Ui Path
Microsoft Azure

Microsoft Power Platform

Koko: Suuret ja keskisuuret 
Suomalaiset organisaatiot,
joilla on yli 50 milj. euron 
liikevaihto (top 1000)
Toimiala: Valitut toimialat

Koko: Suuret ja keskisuuret 
Suomalaiset organisaatiot,
joilla on yli 50 milj. euron 
liikevaihto (top 1000)
Toimiala: Horisontaalinen fokus
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Digitaaliset 
taloushallintopalvelut

Digitaaliset taloushallintopalvelumme on 
suunnattu erityisesti suurille ja keskisuurille 
yrityksille, jotka voivat ostaa taloushallinnon 
prosessit ja näiden digikehityksen palveluna. 
Palveluidemme avulla viemme asiakkaamme 
prosessien kehitystä, digitalisaatiota ja auto
maatiota eteenpäin ja samalla vahvistamme 
asiakkaamme digisydäntä entisestään. 

Taloushallinnon palvelukokonaisuutemme kattaa 
kaikki taloushallinnon prosessit ostolaskujen kä-
sittelystä pääkirjanpitoon. Taloushallintopalveluis-
samme kirjanpito- ja prosessiosaaminen yhdistyy 
asiantuntijoidemme teknologiataituruuteen. Voit 
siis luottaa siihen, että osaavat ammattilaisemme 
pitävät huolta valitsemistanne prosesseista – jatku-
vaa kehittämistä ja automaatiota unohtamatta.

Digitaaliset taloushallintopalvelumme ovat järjes-
telmäriippumattomia.

Ulkoistettu prosessi

Teknologiat

Toimitetut 
palvelut

Kohdeasiakkaat

Valitut teknologiat

Myyntilaskut Ostolaskut Pääkirjanpito Maksuliikenne Matkalaskut Lisäpalvelut

Suuret ja keskisuuret Suomalaiset organisaatiot,
joilla on yli 50 milj. euron liikevaihto (top 1000)

Palvelu-
käynnistys

Myynti ja
konsultointi Jatkuva

prosessikehitys
Ulkoistetun palvelun 

hallinnointi
Digitalisaatio ja 

automaatio

Jatkuvaksi arvioitu liikevaihto

Digitaalisissa 
taloushallintopalveluissa 
meillä on markkinoiden korkein 
asiakastyytyväisyys.
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Älykäs 
automaatio

Efiman älykkään automaation ratkaisut 
keskittyvät tehostamaan asiakkaiden liike
toiminta ja talousprosesseja – joko erillistoi
mituksina tai osana toimittamiamme laajoja 
kokonaisratkaisuja. Älykäs automaatio auttaa 
kasvattamaan työn merkityksellisyyttä, kun 
aikaa vapautuu toistuvista aikaa vievistä 
rutiinitehtävistä oleelliseen.

Älykäs automaatio tuo yhteen eri automaatiotek-
nologiat, kuten ohjelmistorobotiikan, low-code-työ-
kaluilla kehitetyt liiketoiminnan täsmäratkaisut 
sekä koneoppimisen ja teko älyn. Kun järjestelmään 
sisäänrakennettu automaatio ei riitä, löytyy Efiman 
älykkään automaation välineistä tarkoituksenmu-
kainen ratkaisu prosessien tehostamistarpeisiin. 

Asiakkaalle toimitettavaan ratkaisuun valitaan so-
pivat teknologiat aina asiakkaan tarpeen mukaan. 
Joillekin se voi tarkoittaa ohjelmistorobotiikalla 
tuotettua prosessiautomaatiota. Toiselle tarkoi-
tuksenmukaisin valinta voi olla Microsoftin Power 
Platformin avulla rakennettu ketterä liiketoiminta-
sovellus - vaikkapa perusjärjestelmien asiakas- tai 
toimitustiedon hallintaan mobiililaitteiden kautta. 
Kolmas valitsee Efiman tekoälyratkaisun tekstiÄlyn 
ja tarjoaa sen avulla asiakaspalvelijoilleen rikkaam-
paa dataa palvelutilanteiden tueksi.

Efima on ollut mukana suunnittelemassa 
 ja tuke massa Heurekassa kesäkuussa  
2022 avattua Tekoäly – Me, Myself & AI  
-näyttelyä. Olemme tarjonneet myös 
peruskoululaisille harjoittelu töitä  
ohjelmisto robotiikan parissa.
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Kehittävä kumppanuus 
kirittää tuloksiin

Jatkuva muutos koskee meitä kaikkia – ja 
kun yritys toimii nopeatempoisessa kuluttaja
liiketoiminnassa usealla liiketoimintaalueella 
useissa eri maissa, on muutoksen skaala 
entistä laajempi.

”Maailma on monimutkaistunut”, pohjustaa Manu 
Satuli, Fazer Services -yksiköstä vastaava johtaja 
ja jatkaa: ”Muutosta ei pidä pelätä, vaan tärkein-
tä on se, että hyväksymme asioiden muuttuvan. 
Näen, että on elinehto pysyä jatkuvassa liikkeessä 
ja miettiä, mitä voimme tehdä fiksummin.”

Monipalvelukeskuksessa erilaisten sidosryhmien 
määrä on suuri, kuten on myös toiminnan enna-
koinnin tarve. Tämä luo säännöllisesti uudenlaisia 
tarpeita niin kehittämiselle kuin osaamisen laajen-
tamisellekin. Samaan aikaan tärkeiden peruspro-
sessien on toimittava luotettavasti. Laajaa palettia 
ei kannata hallita yksin. 

”Teimme viisi vuotta sitten linjauksen hakea 
osaavia, sopivan kokoisia kumppaneita, joiden 

 ↑ Manu Satuli vastaa Fazer Services -yksiköstä.

ydinosaamista valitut prosessit sekä niiden 
kehittäminen ovat”, kertoo Satuli, joka johtaa niin 
taloushallinnon, henkilöstöhallinnon kuin esimer-
kiksi hankinnankin palveluita.

Kumppanin arvopohjan 
tulee olla samanlainen 
kuin meillä.

Vuonna 2019 Efima valikoitui taloushallintopalve-
luiden yhdeksi kumppaniksi. Efima vastaa osaltaan 
osto- ja myyntireskontraprosesseista ja niihin liitty-
vien palveluiden tuottamisesta sekä kehittämisestä 
esimerkiksi älykkään automaation keinoin. Kump-
panuuden perustukset ovat kuitenkin syvemmällä. 
”Kaikki lähtee siitä, että kumppanin arvopohjan 
tulee olla samanlainen kuin meillä”, kuvaa Satuli.
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Yhteisenä tavoitteena asioiden tekeminen 
fiksummin
Sujuvien taloushallinnon prosessien toteuttami-
sen kanssa vähintään yhtä tärkeässä roolissa on 
jatkuva parantaminen, joka toimii kumppanuuden 
punaisena lankana. ”Kehittämisellä tavoitellaan 
tyypillisesti esimerkiksi taloudellista tai laadullista 
tehostamista. Itse määrittelen tehostamisen siten, 
että tehdään asioita fiksummin kuin ennen”, Satuli 
pohjustaa ajattelumalliaan, joka on taustalla myös 
yhteistyössä Efiman kanssa. ”Toteutamme palve-
luamme hybridimallilla, jossa pääpaino on tiiviissä 
yhteistyössä kumppanin kanssa. En usko siihen, 
että ongelmat voidaan siirtää pois kumppanille. Yh-
dessä tulee jakaa haasteiden ratkomisen agenda ja 
yhdessä mietitään, mihin kannattaa panostaa, jotta 
saadaan enemmän hyötyä.” 

Oman organisaation aika ja fokus eivät useinkaan 
riitä kaikkien parhaiden käytäntöjen tunnistami-
seen. Toimivan kumppanuuden hyötyjä lunaste-
taankin muun muassa silloin, kun organisaation 
toimintaa voidaan skaalata fiksusti, esimerkiksi 

älykkään automaation avulla, vapauttaen ihmisten 
aikaa rutiineista asiantuntijuuteen. Jatkuvan 
parantamisen rikastaminen tuoreimmilla näkemyk-
sillä on Satulin mukaan kehittävän kumppanuu-
den perusvaatimus: ”Kumppanin ydintoimintaan 
kuuluu kehittyä ja hakea parhaita käytäntöjä, mikä 
kumuloituu meillekin. Parhaiden käytäntöjen ja 
automaation hyödyntämisessä asiantuntijuuden 
merkitys korostuu – molemmin puolin pöytää 
istuvat kehityshaluiset ja osaavat ihmiset ovat 
kehittämisen ehto.” 

Kumppanuus tarjoaa työkaluja 
vaikuttavampaan yhteistyöhön
Kehittyvän liiketoiminnan kumppanina toimiminen 
tarjoaa etuoikeuden myydä muutosta erilaisille 
sidosryhmille tiuhaan tahtiin. Taloushallinnolta 
odotetaan konsultoivaa otetta ja mitattuun tietoon 
pohjautuvaa perustelua. Satuli näkee kump-
panuuden tarjoavan työkaluja vaikuttamiseen: 
”Muutoksesta on paras viestiä lisäarvo edellä. Ja 
koska kumppanin myötä toiminta on läpinäkyvää ja 
mitattavaa, voimme hyödyntää todennettuja lukuja 
mittarina ja pääsemme eroon mutusta.” 

Ulkopuolinen näkemys tulee Satulin mukaan 
hyötykäyttöön myös esimerkiksi organisaation 
pitkien prosessien kehittämisessä ja sidosryhmi-
en osallistamisessa. ”Toimintaan ryhtiä tuovien, 
oikeiden kumppaneiden kanssa tekemällä saadaan 
muutosta aikaan”, hän toteaa.

Joustavuutta avoimen dialogin avulla
Kehittävän kumppanuuden luonteeseen kuuluu se, 
että yhteinen määränpää voi matkan varrella saada 

Toimintaan ryhtiä tuovien, 
oikeiden kumppaneiden 
kanssa tekemällä 
saadaan muutosta 
aikaan.

uusiakin suuntia. Harva yritys pystyy lukitsemaan 
toimintansa useammaksi vuodeksi ja strategiset 
muutokset vaativat joustavuutta sen sijaan, että 
tavoitteet valetaan betoniin. ”Tietynlainen jousta-
vuus on kumppanuudessa ensiarvoisen tärkeää 
ja sitä luodaan yhdessä. Tämä on Efiman kanssa 
toiminut hyvin. Hyvässä kumppanuudessa syntyy 
erilaisia tahtotiloja, joita punnitaan ja priorisoidaan 
dialogin kautta”, Satuli kuvailee ja kiteyttää lopuksi 
näkemyksensä kumppanuudesta Efiman kanssa: 
”Jaamme Efiman kanssa yhteisen nälän kehittää. 
Yhteistyömme on ollut todiste meille itsellemme 
siitä, että kumppanuuden hybridimalli toimii.”
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Nimi velvoittaa. ”efima” on sukua kreikan kielen 
sanalle ”efimos”, eli viittaa johonkin tai joihinkin, 
jolla on hyvä ja kunniallinen maine.

Henkilöstö  
ja vastuullisuus

1
Efiman vastuullista 
toimintaa pohjustavat 
yhtiön arvot

2
Miten arvomme 
näkyvät käytännössä – 
työntekijälupaus

3
Vastuullisuusajattelun 
kehittäminen ja netto-
vaikutusprofiili
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Yhdessä eteenpäin
Tahto kuunnella
Aikaansaaminen
Omana itsenä
Totutun haastaminen
Rohkeus onnistua

Efima on työntekijöidensä omistama ja toimii 
vastuullisesti omien, yhdessä henkilöstön kanssa 
luotujen arvojensa mukaisesti. Arvot ovat mukana 
jokaisen efimalaisen arjessa ja ohjaavat siten 
päätöksentekoa.

Efiman vastuullista 
toimintaa pohjustavat 
yhtiön arvot
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Yritysvastuullisuusajattelu on Efimalla sen 
perustamisesta lähtien ollut sidoksissa eri
tyisesti henkilöstön hyvinvointiin, sillä yhtiön 
tärkein pääoma on siellä työskentelevät ihmi
set. Efiman liiketoiminnan kasvun ja kehityk
sen avaimena on kyvykäs, taitava, sitoutunut 
ja tyytyväinen henkilöstö, jonka kasvua ja 
osaamisen kehittämistä yhtiö haluaa olla 
tukemassa aina rekrytointihetkestä lähtien.

Vastuullisuusajattelun lähtökohta on työntekijöiden 
itsensä laatima visio Efimasta työympäristönä ja 
siitä johdettu työntekijälupaus.

Miten arvomme 
näkyvät käytännössä – 
työntekijälupaus

Hyvinvoiva yhteisö on tasa-arvoinen, ja siellä jokai-
nen saa olla aidosti oma itsensä. Meillä voit luottaa 
siihen, että sinut nähdään kokonaisena ihmisenä, 
johon luotetaan ja jolta odotetaan luotettavuutta. 
Olemme yhdessä avoimia ja rehellisiä, ymmärräm-
me ja tuemme toisiamme työnkuvasta ja roolista 
riippumatta.

Meillä saat vapautta hyödyntää omia kykyjäsi 
ja lahjojasi. Samalla yhteiset toimintamallimme 
auttavat sinua keskittymään olennaiseen. Me 
panostamme siihen, että jokaisella on aikaa ja va-
pautta tehdä laadukasta työtä. Tarjoamme sinulle 
mahdollisuuden kehittyä Efimalla sekä haastaa 
itseäsi ja asiakkaitamme.

Visiomme Efimasta työpaikkana

Me Efimalla uskomme siihen, että tyytyväiset 
ihmiset turvallisessa yhteisössä tuottavat parhaita 
palveluita ja ratkaisuja asiakkaillemme.

Parhaat palvelut ja paras asiakaskokemus syntyvät 
silloin, kun työyhteisö ja työntekijät voivat hyvin. 
Ja paras työpaikka syntyy silloin, kun oikeat ihmi-
set ovat oikeissa hommissa.

Lupaamme tarjota efimalaisille turvallisen työ-
yhteisön, jossa jokainen saa olla omana itsenään, 
sekä kasvaa ja kehittyä tehtävissään hyvinvointia 
ja (työ)elämän tasapainoa unohtamatta. Tiimien ja 
roolien rajat ylittävä yhteistyö sekä tehokkaat pro-
sessit ja työvälineet mahdollistavat sen, että Efi-
man huippuasiantuntijat voivat keskittyä yhteisten 
päämääriemme saavuttamiseen ja asiakkaidemme 
auttamiseen, parhaalla mahdollisella tavalla.

Lupauksemme efimalaisille
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Rohkeus onnistua
Minulle itselleni Efiman arvo, rohkeus 
onnistua, tarkoittaa rohkeutta yrittää. 
Efimaan on luotu poikkeuksellisen 
kannustava kulttuuri, jossa kokeiluihin 
rohkaistaan ja työntekijöille annetaan 
oikeasti vastuuta toteuttaa asioita par-
haaksi näkemällään tavalla – noudattaen 
tietenkin yhteisiä pelisääntöjä. Kun on 
rohkeutta yrittää, voi myös oppia, kehittyä 
ja lopulta onnistua. Yrittämiseen kuuluu 
myös se, että joskus mennään metsään, 
ja kun niin tapahtuu, ei kukaan Efimalla 
ole osoittamassa syyttävällä sormella. 
Virheistä opitaan yhdessä.

Yhdessä eteenpäin
Asioita tehdään yhteen hiileen puhaltaen 
ja toisia tukien – niin muiden efimalaisten 
kuin asiakkaidenkin kanssa. Efimalaisesta 
yhdessä tekemisestä välittyy tietynlainen 
intohimo ja palo, ja se tarttuu itseenkin. 
Hyvä tiimihenki näkyy myös pienissä 
arjen teoissa. Vaikka itse aloitin Efimalla 
etätyöaikaan, muut työkaverit huolehtivat, 
että koin olevani osa porukkaa ensimmäi-
sistä viikoista lähtien. Sain tukea ja apua, 
ja kollegat kyselivät kuulumisia. Se oli 
tärkeää, ja haluan myös itse jakaa samaa 
fiilistä muille.
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tArvojen 
mukaista arkea

Työntekijämme nostavat ensimmäisinä esiin 
yrityskulttuurimme ja arjessa elävät arvomme 
asioiksi, jotka erottavat Efiman heidän aiem
mista työpaikoistaan. Efiman arvot määritel
tiin työntekijöiden voimin vuonna 2015, ja 
samojen arvojen takana seisomme yhä.

Mitä arvomme ovat ja mitä ne merkitsevät 
efimalaisille?
Arvomme ovat yhteiset, mutta jokainen meistä 
tulkitsee ja toteuttaa niitä tavallaan.

Työsuhteiden kesto Efimassa: 
Alle 1 vuotta 26 % 
1-3 vuotta 43 % 
3-5 vuotta 16 % 
Yli 5 vuotta 14 %
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Omana itsenä
Kuka oletkaan, mistä tuletkaan, miltä 
näytätkään – tai omassa tapauksessani, 
mitä kieltä puhutkaan – olet tervetullut 
Efimalle omana itsenäsi. Tärkeintä on, 
että jaat Efiman arvot ja haluat auttaa 
asiakkaitamme onnistumaan. Muulla ei 
ole väliä. Olen erittäin iloinen siitä, että 
työnantajani jakaa oman arvomaailmani 
ja näkee monimuotoisuuden vahvuutena. 
Kun tiimeissä on edustettuna erilaisia ih-
misiä, voimme oppia toisiltamme ja löytää 
yhdessä uusia, erilaisia ratkaisuja.

Totutun haastaminen
Efiman rohkeus ja tarmo kokeilla uusia 
asioita – ja kannustaa myös asiakkaita 
siihen – on totutun haastamista parhaim-
millaan. Efimalla rakenteet, toimintatavat 
sekä arvot aidosti tukevat kehitystä. 
Loistava esimerkki on Efiman päätös pon-
nahtaa tekoälyn aikakaudelle. Me emme 
vain tarjoa tekoälypohjaisia ratkaisuja 
asiakkaillemme, vaan hyödynnämme 
rakentamaamme tekoälyä meidän omas-
sakin liiketoiminnassamme. Johdamme 
siis esimerkin voimalla, mikä on ehkä 
uskottavin keino haastaa totuttua meidän 
ympärillämme.
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Aikaansaaminen 
Aikaansaaminen on sitä, että yhdessä 
lunastamme – tai jopa ylitämme – asi-
akkaalle tehdyt lupaukset ja autamme 
asiakasta saavuttamaan tavoitteensa. Ne 
hetket palkitsevat ja on todella hienoa, 
että voin omalla työlläni viedä muita 
eteenpäin. Itse nautin suunnattomasti 
myös siitä, kun saan jakaa omaa osaa-
mistani muille efimalaisille, jotta voimme 
saada yhdessä enemmän aikaiseksi.

Tahto kuunnella 
Luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri on 
hyvinvoivan työyhteisön perusta. Haluan 
olla muille työkaveri ja esihenkilö, jonka 
kanssa on turvallista jakaa niin työmur-
heet kuin kotipuolenkin asiat, ja saman-
laista kohtelua olen saanut myös muilta 
efimalaisilta. Efimalla asiat tulevat käsi-
tellyksi toisia kuunnellen ja kunnioittaen 
– oli juttukaverina kuka tahansa trainees-
ta toimitusjohtajaan. Muiden kuuntelun 
lisäksi on tärkeää kuunnella myös itseään 
ja huolehtia omasta jaksamisestaan, jotta 
voi olla muillekin paremmin läsnä.
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Efiman henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on holisti-
nen lähestymistapa. Ihminen on sama kokonaisuus niin 
töissä kuin vapaa-ajalla ja yhtiö tukee työntekijöidensä 
hyvinvointia muun muassa:

• Laajan kumppaniverkoston palveluiden kautta
• Työn joustavuuden keinoilla
• Varhaisen puuttuminen mallilla
• Hyvinvoinnin kehittämistä jatkuvan vuoro puhelun 

avulla 

Vuoden fokusalueet Efiman henkilöstötyössä 
tilikaudella FY22 
 
Palkitsemisen kehittäminen – Efimalla on tilikauden 
aikana toteutettu henkilöstöjärjestelmän uudistus – 
samalla päivitettiin palkkaluokkia, roolikuvauksia ja 
parannettiin henkilöstöprosesseja.

Uudenlainen arki ja hybridityö – Pandemian jälkeen 
luotiin uusi tapa tehdä töitä. Jatkossa Efimalla työtä 
tehdään siellä, missä se on tarkoituksenmukaista: 
toimistolla, etänä tai asiakkaalla. Etätyö siis mah-
dollistetaan jatkossakin, mutta kannustamme myös 
kohtaamisiin varsinkin tiimitasolla.

Urapolut – Tilikauden aikana mallinnettiin ja dokumen-
toitiin Efiman tavallisimmat urapolut, jotta yksittäisen 
efimalaisen on helpompi tarkastella ja rakentaa urapol-
kuaan Efimalla.

Hyvinvointi – Vuoden aikana solmittiin uusia kump-
panuuksia efimalaisten hyvinvoinnin varmistamiseksi 
sekä järjestettiin useita hyvinvointitapahtumia.

Tuemme onnistumisissa

Efilis 
Efima kartoittaa efimalaisten toiveita ja työ hyvin vointia 
puolivuosittain toteutettavalla Efilis-hen ki lös tö   tyytyväi-
syyskyselyllä. Kyselyjen tulosten perusteella päätetään 
kehitystoimenpiteistä.

Kyselyjen vuotuiset keskiarvot ovat olleet systemaatti-
sesti hyvällä tasolla (asteikko 1–4):

2018 – 3,3 
2019 – 3,2 
2020 – 3,2 
2021 – 3,3 

Efilis-kyselyjen lisäksi efimalaiset ovat osallistuneet 
vuonna 2021 työntekijälupauksen laatimiseen, strate-
giatyön ja kokonaispalkitsemisen kehittämiseen.

Yrityskulttuurin rakentaminen 
Kulttuurin rakentamisen merkittävänä elementtinä 
vuoropuhelun lisäksi ovat olleet sisäiset kohtaamiset ja 
yhdessä tekeminen.

Efima panostaa kohtaamisiin, kuten puolivuosittain 
järjestettyihin kickoff-tapahtumiin, kuukausittaisiin 
infoihin ja monipuolisiin vapaa-ajan tilaisuuksiin ja 
hyödyntää näitä kohtaamisia yhteenkuuluvuuden 
lisäämisen rinnalla yhteisten asioiden työstämiseen ja 
rakentamiseen.

Vuoden 2020 syksyllä Efima toteutti henkilöstölle, 
pohjaksi tulevalle strategiatyölle, mittavan yrityskult-

tuuritutkimuksen, jonka esiintuomia kehitysideoita 
työstetään strategiakauden kärkihankkeissa.

Uusien työntekijöiden perehdytystä kummien 
avulla

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on keskei-
sessä roolissa varmistamassa sujuvan ja rauhallisen 
töiden aloituksen. Perehdytys koostuu itseopiskelusta 
oppimisalustalla, nimetyn kummikollegan kanssa. 
Kummikollegan tehtävänä on tukea ja auttaa uuden 
työntekijän perehtymistä uusiin työtehtäviin ja työti-
lanteisiin sekä edesauttaa tuloksellista työskentelyä.

Talent Forum – osaamisen ja urapolkujen 
kehittäminen

Osaamisen kehittämisessä 70 prosenttia oppimi-
sesta tapahtuu työssä monipuolisissa ja haastavissa 
asiakastoimeksiannoissa, 20 prosenttia palautteen 
ja ohjauksen kautta sekä 10 prosenttia perinteisen 
koulutuksen avulla. Osaamista tuetaan myös virallisten 
sertifiointien muodossa. Asiantuntijoita kannustetaan 
kouluttautumiseen ja sertifikaattien suorittamiseen 
tarjoamalla opiskelumahdollisuutta työajalla sekä 
suorittamispalkkio. 

Yksilöllisten urapolkujen suunnittelussa ja tukemises-
sa toimii onnistumisen johtamisen kokonaisuus, joka 
sisältää neljä tilikaudenaikaista teemoitettua keskus-
telua työntekijän ja esihenkilön kesken sekä vuosittain 
toteutettavan Talent Forum -tilaisuuden, joka kokoaa 
esihenkilöt yhteen pohtimaan suoriutumisen tukemis-
ta, urapolkuja ja ylennysmahdollisuuksia.

Traineejakso tutustuttaa nuoren Efimaan

Digitaalisten taloushallintopalveluiden liiketoimin-
ta-alueella vakiintunut vuosittainen trainee-jakso 
tukee resurssoinnissa sekä mahdollistaa asiantunti-
joiden työkuorman tasapainottamisen loma- sekä kii-
reaikoina. Trainee-jakso toimii myös rekrytointiväylänä 
pidempiaikaisiin työsuhteisiin ja tutustuttaa nuoria 
Efimaan työnantajana.

Efimalaisten matka nimikkopaikkaamme Agia 
Efimalle

Merkittävä etappi Efiman kasvumatkalla on ollut yhtiön 
ensimmäinen matka Efiman nimikkosaarelle, Agia 
Efimaan, Kreikkaan vuonna 2017. Matkalla juhlittiin 
Efiman ensimmäisen strategian tavoitteiden saavutta-
mista koko henkilöstön voimin ja työstettiin yhdessä 
Efiman arvoja ja rakennettiin tulevaa strategiaa. 
Seuraava matka nimikkopaikkaan on suunnitteilla 
syksylle 2022, palkintona päättyneen strategiakauden 
onnistumisista.

Oppilaitosyhteistyö

Efima on ahkerasti mukana eri asteen oppilaitoksille 
pidettävissä koulutuksissa ja informaatiotilaisuuk-
sissa, erityisesti ohjelmistorobotiikan saralla. Tämän 
lisäksi efimalaiset asiantuntijat ovat olleet ohjaamassa 
opinnäytetöitä. Koulutuksia ja ohjausta on tehty mm. 
Haaga-Helian, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Hyvä arki jokaiselle efimalaiselle
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Vastuullisuusajattelumme sanoittaa Efiman 
vaikutukset yhteiskuntaan
Maailma on muuttunut viimeisen kahden vuoden 
aikana perusteellisesti. Ajatteluamme ovat muo-
kanneet globaali pandemia, ilmastonmuutokseen 
liittyvät haasteet ja keväällä alkanut aseellinen 
konflikti Euroopassa. Turvallisuudentunne kärsii ja 
epävarmuus lisääntyy.

Miten yritysvastuun määrittelyyn tulisi suhtautua 
tässä muuttuneessa tilanteessa? Priorisointi on 
haasteellista, kun asiat ovat isoja, monimutkaisia 
ja vaikeasti hahmotettavia. Me Efimalla haluamme 
osallistua vastuullisuusasioiden edistämiseen. 
Vastuullisuus on nimenomaan valintoja ja tekoja, 
joista päätetään yhdessä, joita tekemällä opitaan 
ajattelemaan uudella tavalla ja joiden avulla saa-
daan muutettua asioita parempaan.

Aiomme kannustaa efimalaisia pohtimaan entistä 
enemmän omia tekoja arjessa ja tekemään valinto-
ja tiedostaen oman vallan ja vastuun vaikutukset: 
“Mitä minä voin tehdä?” Oman ajattelun ja sitä 

Efiman yritysvastuun 
kehittäminen

kautta tekojen muuttaminen on avaimena isom-
paan muutokseen.

Vastuullinen johtaminen
Tavoittelemme, että vastuullisuus sisältyy jatkossa 
Efiman arvoihin, strategiaan ja toimintaperiaattei-
siin. Vastuullisuustyötä johtaa Efiman hallituksen 
vastuullisuusvaliokunta yhdessä viestintä- ja mark-
ki noin tijohtajan sekä henkilöstöjohtajan kanssa. 
Valiokunta hyväksyy vastuullisuuteen liittyvät 
lin jauk set, ja operatiivinen johto johtaa arjen 
tekemistä.

Perustamme syksyllä 2022 Efiman henkilös-
töstä koostuvan vastuullisuustyöryhmän, jonka 
tarkoituksena on soveltaa vastuullisuusajattelun 
linjauksia arjessa yhdessä operatiivisen johdon 
kanssa. Työryhmän toimenkuva rakennetaan syk-
syn kickoff-tilaisuudessa syys-lokakuussa.
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Henkilöstö mukaan vastuullisuustyön 
rakentamiseen
Efima rakentaa henkilöstölleen monimuotoista ja 
tasa-arvoista digiyritystä, jossa erilaiset koulutus- 
ja kokemustaustat luovat rikkaan kasvualustan 
uudelle. 

Toimintatapamme on alusta lähtien ollut hen-
kilöstöä osallistava ja aktivoiva – tästä syystä 
haluamme vastuullisuusohjelmammekin koostuvan 
efimalaisten näkemyksistä ja tavoitteista. 

Kehityskohteet tulevalla tilikaudella
Vastuullisuusohjelman luominen yhdessä vastuul-
lisuustyöryhmän ja hallituksen vastuullisuusvalio-
kunnan kanssa sisältäen:

• Efiman tarkoituksen (purpose)  
jatkotyöstäminen 

• Diversiteetti- ja inkluusioajattelun  
kehittämistä

• Ympäristöajattelu tiiviimmin osaksi  
vastuullisuusvalintoja

• Yhteiskunnallinen keskustelu ja heikompien 
tukeminen

Vastuullisuus asiakastyössä
Efima haluaa olla asiakkaidensa ensisijainen valin-
ta – tärkein tehtävämme on auttaa asiakkaitamme 
saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään omas-
sa liiketoiminnassaan.

Efimalaiseen yrityskulttuuriin kuuluu pitkien ja tu-
loksellisten asiakassuhteiden vaaliminen – asiakas-
vaihtuvuutemme on vuosien saatossa ollut pieni ja 
kehitämme jatkuvasti uusia tapoja asiakkuuksien 
hoitamiseen.

Yhtiö tukee asiakkaitaan digievoluutiossa huomioi-
den muutoksen eettiset näkökulmat. Näihin kuulu-
vat esimerkiksi ihmisten tasapuolinen ja arvostava 
kohtelu muutoksessa sekä datan käsittelyyn 
liittyvät eettisyys, tietoturvaulottuvuus ja yksityi-
syyden suoja. Efiman luoma digitalisaatio tehostaa 

myös asiakkaiden prosesseja ja tukee siten myös 
toiminnan ekologisuutta. 

Harjoitamme kumppaniemme ja alihankkijoidem-
me kanssa liiketoimintaa eettisellä ja vallitsevien 
säännösten mukaisella tavalla ja odotamme myös 
alihankkijoiltamme ja kumppaneiltamme läpinäky-
vyyttä omien alihankintajärjestelyiden osalta. Näin 
voimme omalta osaltamme edistää yhteiskunnal-
lista vakautta ja reilua kaupankäyntiä. Sopimuksia 
alihankkijoidemme kanssa raamittaa äskettäin 
laadittu alihankintastrategia.

Efima ja yhteiskunta
Efiman kasvaessa kiinnitämme yhä enemmän huo-
miota yhtiön asemaan yhteiskunnallisena toimijana 
ja yhteisten kestävän kehityksen tavoitteiden 
toimeenpanijana. 

 ↑ Efima Awards -palkitut 2022.

Kaikki efimalaiset osallistuvat syksyllä 2022 järjes-
tettävässä kickoff-tilaisuudessa yhtiön vastuulli-
suustyön suunnitteluun ja kehittämiseen. Tarkoi-
tuksena on luoda Efimalle henkilöstöstä koostuva, 
aktiivisesti toimiva vastuullisuustyöryhmä, joka 
pohtii ja viitoittaa tietä tuleville vastuullisuusteoille.

Vastuullisuusajattelun lisääminen Efimalla tukee jo 
ennestään vahvaa arvopohjaa ja tuo uusia näkö-
kulmia ja tietoa yhteiskunnasta ja maailmasta. Li-
sääntyvä tieto läikkyy myös efimalaisten lähipiiriin.

Talent Forumin myötä 24 
efimalaista eteni urallaan 
uuteen tehtävään tai 
seuraavalle vaatimustasolle. 
Kahdeksan työpaikkaa 
vaihtanutta on palannut 
takaisin Efimaan.
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Jotta pystyisimme arvioimaan paremmin 
Efiman todellisia, liiketoiminnasta lähteviä 
nettovaikutuksia ympärillämme, teimme 
yhteistyössä Upright Projectin kanssa 
nettovaikuttavuusanalyysin perusliiketoi
minnastamme. Analyysi on jatkossakin osa 
vastuullisuustyömme kehittämistä ja toimii 
seurannan mittarina.

Nettovaikutusprofiili on arvio Efiman ydinliiketoi-
minnan positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista 
yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäris-
töön. Nettovaikutusten mittaamiseen käytetään 
matemaattista mallia, jossa positiiviset ja negatii-
viset vaikutukset pisteytetään tieteellisen tiedon 
pohjalta. Analyysi toimii Efimalla mahdollisuutena 
tarkastella omaa kokonaisvaltaista vaikuttavuut-
ta ja luoda keinoja ja tavoitteita vaikuttavuuden 
kehittämiseksi. 

Efiman nettovaikutusprofiili on positiivinen
Efiman nettovaikuttavuus on positiivinen eli 
saamme käyttämillämme resursseilla aikaiseksi 

Efiman 
nettovaikutusprofiili

Merkittävin positiivinen 
vaikutus liittyy uuden 
tiedon luomiseen ja 
jakamiseen asiakkaiden 
organisaatioissa.

positiivisia vaikutuksia asiakkaidemme kautta 
myös yhteiskuntaan. Nettovaikuttavuusaste kuvaa 
yhtiön liiketoiminnasta syntyvien kielteisten ja 
myönteisten vaikutusten suhdetta, ja osoittaa, että 
Efiman kielteiset vaikutukset ovat 41 prosenttia 
pienemmät kuin myönteiset vaikutukset.

Merkittävin positiivinen vaikutus liittyy uuden 
tiedon luomiseen ja jakamiseen asiakkaiden or-
ganisaatioissa. Konsultatiivisen työn kautta Efima 

Efima | Vuosikatsaus 2021-2022 26Vuosikatsaus | Henkilöstö ja vastuullisuus



jakaa asiakkailleen parasta tietoa tehokkaasta 
tiedonhallinnasta sekä parhaista taloushallinnon 
toimintamalleista.

Efiman toiminnan positiivinen vaikutus yhteiskun-
taan näkyy myös työnantajan sekä vastuullisen ve-
ronmaksajan ominaisuudessa. Kyseiset vaikutuk-
set Efima saa aikaiseksi hyödyntämällä resursseja, 
joista merkittävin on osaamispääoma. Kolmensa-
dan osaavan efimalaisen työpanoksella ja -ajalla 
syntyvät kaikki yhtiön positiiviset vaikutukset.

Tehdyn analyysin perusteella huomataan, että Efi-
man keinot parantaa nettovaikutuslukua nykyises-
tä tapahtuu asiakkuuksien kautta. Mitä enemmän 
asiakkaamme tuovat yhteiskunnalle hyvää oman 
toimintansa kautta, sitä korkeamman luvun Efima 
saavuttaa.

Verrokkiryhmänä analyysissa toimivat Nasdaq 
Helsingin päälistan ja First North-listan yhtiöt, jotka 
toki ovat erikokoisia ja toimivat hyvinkin eri aloilla. 
Moni päälistan yritys on teollisuusyritys, jonka 
toiminnan vaikutuksia on hankala verrata Efimaan. 
Parhaana verrokkina tässä toimivat First North 
-yhti öt, joista usea on Efiman kokoinen digitalou-
teen liiketoimintansa perustava yhtiö.

Mittari toimii lähtökohtana toimintamme vaikutus-
ten arvioinnissa ja tulemme arvioimaan nettovai-
kuttavuuttamme säännöllisin väliajoin.  ↑ Efiman verrokkiryhmänä Nasdaq Helsingin päälistan ja  First North-listan yhtiöitä kaikilta 

teollisuudenaloilta.

Efiman liiketoiminnan aikaansaama nettovaikutus
Efiman nettovaikutusluku on 
41%.

Nasdaq Helsingin First North 
-yhtiöihin verrattuna Efiman 
nettovaikutusprofiili on 
huomattavan positiivinen.
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2009
Tero Salminen, Kai Lyytinen, 
Antti Kosunen ja Sanna Kaarle-
järvi perustavat Efima Oy:n.

2015
Osana Efiman vahvan yritys-
kulttuurin rakentamista Efiman 
arvot määritellään koko henki-
löstön hankkeena, kun työnteki-
jöitä on noin 80.

2010
Efima toimittaa yhden maailman 
ensimmäisistä taloushallinnon 
Microsoft Dynamics AX -ohjel-
mistoista pilvipalveluna.

2011
Efima vastaa Microsoft Dynami-
cs AX -toiminnanohjausohjelmis-
ton globaalista pilvipohjaisesta 
palvelukäynnistyksestä, joka on 
yksi Euroopan ensimmäisistä.

2013
Efima saa ensimmäisen 
useista Great Place To Work 
-sijoituksistaan. Efima ja Efiman 
asiakas esittelevät Microsoftin 
kansain välisessä tapahtumassa 
Yhdysvalloissa toteuttaman-
sa pilvipohjaisen globaalin 
toiminnanohjausratkaisun, joka 
perustuu Microsoft Dynamics 
-teknologiaan.

2014
Efiman kahden perustajan, 
Sanna Kaarlejärven ja Tero Sal-
misen, toinen kirja digitaalisesta 
taloushallinnosta julkaistaan. 
Efiman digitaalisen taloushallin-
non tarjooma on kehittynyt Kaar-
lejärven ja Salmisen kirjoissa 
esitettyjen visioiden ja edellä-
kävijyyden pohjalta. Efiman 
ajatusjohtajuus digitaalisessa 
taloushallinnossa rakentuu vah-
vasti Kaarlejärven ja Salmisen 
kirjojen perustalle.

Efiman polku

2016
Efima saavuttaa Microsoft Gold 
Partner -statuksen. Efima tuo 
Dooapin, pilvipohjaisen osto-
laskuratkaisun, Yhdysvaltojen 
markkinoille.

2017
Efima toimittaa ensimmäisen 
yksityisen sektorin Unit4-poh-
jaisen SaaS-toimituksen. Efima 
tuo markkinoille Aili-ohjelmisto-
robotin.

2018
Sanna Kaarlejärven ja Tero 
Salmisen kolmas kirja – Älykäs 
taloushallinto – automaation 
aika – julkaistaan. Se liittää teko-
älyn hyödyntämisen digitaalisiin 
taloushallinnon prosesseihin. 
Tek oäly tulee osaksi myös Efi-
man tarjoomaa.

2020
Efima valitaan Microsoftin vuo-
den digitalisaatiokumppaniksi 
Suomessa. Efiman työntekijöi-
den määrä kasvaa 200:aan.

2021
Dooap-liiketoiminta eriytetään 
yhtiöstä liiketoimintakaupalla 
kesä kuussa 2021 ja konserni-
suhde Dooap Inc:n kanssa päät-
tyy. Yhtiössä aloittaa 31.5.2021 
päättyneellä tilikaudella yli sata 
uutta työntekijää koronapande-
mian aiheuttamasta etätyöhön 
siirtymisestä huolimatta.

2022
Efima saavuttaa tammikuus-
sa Unit4:n korkeimman Elite 
Partner -kumppanuustason. 
Tilikauden päätyttyä kesäkuussa 
Micro soft valitsee Efiman vuo-
den Power Platform -kumppanik-
seen Suomessa.
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Tilikauden toiminta
Efima Oyj on suomalainen, työntekijöiden ja joh-
don omistama digiyhtiö. Yhtiön toiminta muodos-
tuu Efima-brändin alla olevasta liiketoiminnasta. 

Efima tukee ja tehostaa suurten ja keskisuurten 
yritysten liiketoimintaa pilvipohjaisilla taloushallin-
non, toiminnanohjauksen ja älykkään automaation 
ratkaisuilla ja digitaalisilla taloushallintopalve-
luilla. 31.5.2022 päättyneellä tilikaudella Efiman 
palveluksessa oli lähes 300 työntekijää. Yhtiöllä on 
toimipisteet Helsingissä ja Tampereella.

Efiman asiakkailleen tarjoamat pilvipalvelut raken-
tuvat kolmesta palvelukategoriasta: SaaS-palvelut, 
elinkaaripalvelut sekä jatkuva kehitys. Lisäksi 
yhtiö tarjoaa digitaalisia taloushallintopalveluita 
ja älykkäitä taloushallinnon prosessipalveluita eri 
toimialoja edustaville asiakkailleen. Efiman tarjo-
amat älykkään automaation ratkaisut tehostavat 
asiakkaiden liiketoiminta- ja talousprosesseja. 
Efiman asiakkaina on yli 120 suurta ja keskisuurta 
organisaatiota Suomessa, kuten YIT, Tokmanni, 

Lumon, Attendo, Caruna, Mehiläinen, Sarastia ja 
Senaatti-kiinteistöt. 

Efiman kansainvälinen Dooap-liiketoiminta myytiin 
liiketoimintakaupalla 1.6.2021 konsernin ulkopuo-
lelle uuteen perustettuun Dooap Oy:iöön. Tarkem-
mat tiedot liiketoimintakaupasta on esitetty alla 
kohdassa ”Yhtiörakenne ja sen muutokset”. 

Syksyn 2021 aikana Efimalla oli käynnissä listau-
tumishanke. Yhtiö laati välitilinpäätöksen ajanjak-
solta 1.6-30.11.2021 listautumishanketta varten. 
Efima Oyj:n (”Efima” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti 
7.2.2022 peruuttaa julkistetun listautumisannin 
(”Listautumisanti”) heikentyneen markkinatilanteen 
takia. Hallitus peruutti myös Yhtiön osakkeiden lis-
tauksen Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) 
ylläpitämälle First North Growth Market Finland 
-markkinapaikalle (”First North”) ja toimitti Nasdaq 
Helsingille listalleottohakemuksen peruuttamisil-
moituksen.

Toimintakertomus ja 
tilinpäätös
1.6.2021  31.5.2022
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Yhtiö joutui toteamaan, että markkinatilanne ei 
mahdollistanut listautumista. Osakemarkkinasen-
timentti heikentyi prosessin kriittisessä vaiheessa 
merkintäaikana 8.2.–16.2.2022 muun muassa 
inflaatiopaineiden ja geopoliittisten riskien kärjisty-
misen vuoksi.

Tulos ja taloudellinen asema
Efima Oyj:n liikevaihto ja henkilöstömäärä jatkoivat 
kasvamistaan tilikaudella. Yhtiön liikevaihto kasvoi 
16 % (28 % FY21) päättyen 25,8 miljoonaan 
euroon (22,3 M€ FY21). Yhtiön henkilöstön määrä 
tilikauden päättyessä oli 290 henkilöä (292 henki-
löä FY21). Yhtiön nettotulos oli 202 tuhatta euroa 
(-320 tuhatta euroa FY21).

Yhtiön liiketulos parani selvästi edellisen tilikauden 
liiketuloksesta, ollen 1,2 miljoonaa euroa  
(-9 tuhatta euroa FY21).

Tilikauden investoinnit kohdistuvat tuotekehityk-
seen eli aineettomiin hyödykkeisiin ja olivat 288 tu-
hatta euroa. Merkittävä muutos edelliseen tilikau-
teen selittyy Dooap-ostolaskuautomaatiotuotteen 
tuotekehityksen siirtymisellä liiketoimintakaupan 
yhteydessä 1.6.2021 Dooap Oy:lle. 

Rahoitusta vahvistettiin tilikaudella kahdella 
erillisellä 0,5 miljoonan euron lisälainalla. Yhtiön 
omavaraisuusaste oli tilinpäätöshetkellä 11 % 
Rahoittajien suuntaan raportoitava omavarai-
suusaste sisältäen nk. junior-lainat oli tilinpäätös-

hetkellä kovenanttiehtojen mukainen, eli 30%. 
Rahoituslaitosten myöntämää lainaa oli yhteensä 
4,6 miljoonaa euroa, josta 3 miljoonaa euroa nk. 
senior-lainaa ja 1,6 miljoonaa euroa junior-lainaa.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi yhtiöllä on ollut 1 
miljoonan euron tililimiitti. Limiitti ei ollut käytössä 
tilikauden päättyessä. Yhtiön kovenanttiehtojen 
seuraava seurantajakso on nykyisen tilikauden 
päättyessä 31.5.2023, jolloin omavaraisuusasteen 
tulee olla vähintään 30 %.

Yhtiörakenne ja sen muutokset
1.6.2021 jälkeen Efima Oy muodostaa yksin 
Yhtiön kokonaisuuden. Dooap-liiketoiminta eriytyi 
konsernista liiketoimintakaupalla, joka toteutettiin 
1.6.2021.

Osana kasvustrategiaansa, Efima on eriyttänyt 
ostolaskujen automaatiosovelluksensa Dooapin 
erilliseksi yhtiöksi Dooap Oy:ksi 1.6.2021 alkaen. 
Dooap Oy:n tytäryhtiö on päämarkkina-alueel-
la Yhdysvalloissa toimiva Dooap Inc, joka oli 
31.5.2021 saakka Efima Oy:n tytäryhtiö. Dooapin 
eriyttäminen mahdollisti Efiman uudenlaisen kehit-
tämisen ja liiketoiminnan fokusoimisen. Dooap Oy 
on Efiman lähipiiriyhtiö, jonka suurimmat omistajat 
ja suurimpien omistajien omistusosuudet ovat 
samat kuin Efimassa. 

Liiketoimintakaupassa Dooap-liiketoimintaan 
liittyvä nettovarallisuus, 0,2 miljoonaa euroa, 

myytiin kauppaa varten perustetulle Dooap Oy:lle. 
Kaupan varoissa siirtyivät suurimpana eränä 
Dooap ohjelmistotuotteen kehittämiseen liittyvät 
aktivoidut tuotekehitysmenot, jotka tilinpäätöshet-
kellä 31.5.2021 olivat 4,8 miljoonaa euroa. Siirron 
jälkeen Efiman taseen käyttömaisuuteen jäi ai-
noastaan tilikauden 2020 Efiman muita ohjelmisto-
tuotteita koskevat tuotekehitysaktivoinnit yhteensä 
112 tuhatta euroa, jotka poistetaan viiden vuoden 
poistosuunnitelman mukaisesti.

Osana liiketoimintakaupan nettovarallisuutta 
Efiman taseeseen syntyi vastaavasti 4,3 miljoonan 
euron pitkäaikainen lainasaaminen Dooapilta ja 0,2 
miljoonan euron lyhytaikainen kauppahintasaami-
nen. Dooap Oy maksoi lyhytaikaisen kauppahin-
tasaamisen 0,2 miljoonaa euroa takaisin marras-
kuussa 2021. Lisäksi Efima sitoutui rahoittamaan 
Dooap Oy:tä enintään kahdella miljoonalla eurolla 
syksyn 2021 aikana. Dooap Oy nosti koko lisära-
hoituksen syksyn 2021 aikana. Saatavan kokonai-
sarvo on tilinpäätöshetkellä 31.5.2022 6,3 miljoo-
naa euroa. Dooap Oy maksaa Efimalle lainastaan 
markkinatasoista korkoa ja lainan takaisinmaksu 
alkaa sopimusehtojen mukaisesti 31.12.2024. Lai-
noista perittävä markkinaehtoinen korko erääntyy 
puolivuosittain 31.12 sekä 30.6. Dooap Oy on mak-
sanut 30.6.2022 erääntyvän kuuden kuukauden 
korkoerän etupainotteisesti toukokuussa 2022, 
yhteensä 180 tuhatta euroa. Efima on sitoutunut 
panttaamaan rahoituslaitoksilleen saatavansa 
Dooap Oy:ltä. 31.5.2022 mennessä Dooap Oy:n 

maksamat korkosaatavat, yhteensä 338 tuhatta 
euroa, ovat pantattuna rahoituslaitokselle. Dooap 
Oy:lle siirtyi liiketoimintakaupan mukana 28 Efima 
Oy:n työntekijää.

Yhtiön hallinto
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee 
vuosittain hallituksen, johon kuuluu vähintään 
kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. 
Hallituksessa toimivat koko tilikauden ajan Minna 
Alitalo (puheenjohtaja), Lars Husberg, Janne Juu-
sela, Kai Lyytinen ja Jorma Turunen. Hallituksella 
on lisäksi ollut kolme säännöllisesti kokoontuvaa 
valiokuntaa: strategiavaliokunta, jäseninään Lars 
Husberg ja Kai Lyytinen, henkilöstö ja vastuulli-
suusvaliokunta, jäseninään Jorma Turunen ja Kai 
Lyytinen sekä tarkastusvaliokunta, jäseninään 
Minna Alitalo ja Janne Juusela. Tilintarkastajana 
on koko tilikauden toiminut tilintarkastusyhteisö 
KPMG. Päävastuullisena tilintarkastajana on toi-
minut KHT Toni Aaltonen. Yhtiön toimitusjohtana 
toimii Tero Salminen ja johtoryhmässä ovat tämän 
lisäksi Thomas Beijar (liiketoimintajohtaja, pilvipal-
velut), Päivi Holmqvist (markkinointi- ja viestin-
täjohtaja), Tapio Immonen (kaupallinen johtaja), 
Sanna Kaarlejärvi (liiketoimintajohtaja, digitaaliset 
taloushallintopalvelut 22.8.2022 alkaen, sitä en-
nen Terhi Saarinen), Satu Räsänen (henkilöstöjoh-
taja) sekä Jani Taipaleenmäki (talousjohtaja).

Tutkimus ja tuotekehitystoiminta
Pysyviin vastaaviin kuuluvat tuotekehitysmenot 
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muodostuivat omien ohjelmistotuotteiden kehi-
tyksestä sekä Yhtiön oman integroidun toimin-
nanohjausjärjestelmäkokonaisuuden kehityksen 
aktivoinneista 2022 päättyneellä tilikaudella. 
Aiempien tilikausien aikana tuotekehitys on kes-
kittynyt Dooap-ostolaskuautomaatiosovellukseen. 
1.6.2021 toteutetun Dooap-liiketoimintakaupan 
jälkeen Efiman aktivoitavat kehityskulut liittyvät 
ohjelmistotuotteiden sekä Yhtiön oman toiminnan-
ohjauksen kehitykseen. Yhtiön tuotekehitystehtä-
vissä toimi keskimäärin kuusi henkilöä, ja lisäksi 
käytettiin ulkoistettuja palveluita.

Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit
Riskienhallinta on Efimalla olennainen osa yhtiön 
päätöksentekoa, liiketoiminnan suunnittelua ja 
jatkuvaa kehittämistä sekä valvontajärjestelmää, 
jonka tavoitteena on yhtiön liiketoimintaan vaikut-
tavien riskien tunnistaminen, seuranta ja hallinta. 
Riskienhallintaa varten ei ole erillistä henkilöstöä, 
vaan sitä toteutetaan normaalien liiketoiminta- ja 
tukiprosessien yhteydessä. Yhtiössä on dokumen-
toituja sisäisen valvonnan menettelytapoja liittyen 
mm. hyväksymismenettelyihin, tehtävien eriyt-
tämiseen ja sopimusten laatimiseen. Yhtiöllä on 
liiketoimintansa suojaksi vastuu- ja vahinkovakuu-
tukset. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä hallituksen 
kanssa siitä, että yhtiön toiminnassa noudatetaan 
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hallituksen 
linjauksia. Efiman riskienhallinnan olennainen osa 
on riskeiltä suojautumisen ja vakuuttamisen lisäksi 
riskien hallinnan suunnittelu ja riskien tunnistami-

nen ja luokittelu. Riskien merkittävyys määritetään 
tapahtuman todennäköisyyttä ja seurauksien 
haitallisuutta arvioiden. Riskienhallinnan kehittä-
misessä on keskitytty mm. tietohallintoon ja liike-
toiminnan jatkuvuuteen liittyvään riskienhallintaan, 
sekä erityisesti tietoturvaan liittyviin käytäntöihin. 
Näillä alueilla pyritään kiinnittämään huomioita 
myös yhtiön asiakkaiden muuttuviin tietoturva- ja 
riskienhallintavaatimuksiin.

Efima Oyj:n merkittävimmät riskit liittyvät yhtiön 
toimintaympäristöön, liiketoimintaan, taloudelli-
seen asemaan ja rahoitukseen.

Yhtiön toimintaympäristöön liittyvät riskit
IT-toimialan toimintaympäristöön liittyviin riskeihin 
vahvasti liittyy asiakkaiden kysynnän ja liiketoimin-
nan muutoksiin vastaaminen. Pilvipalvelujen mark-
kinalle ja erityisesti toiminnanohjausjärjestelmien 
markkinoille on ominaista nopea kehitys, ja niiden 
keskeisiä suuntauksia ovat pilvipalveluihin siirty-
minen sekä tekoälyn, robotiikan ja automaation 
kasvava hyödyntäminen. Markkinoilla myös vallit-
see voimakas kilpailu, joka voi kiristyä entisestään 
uusien markkinoille tulijoiden johdosta. Suomen 
pilvipalvelujen markkinat ja digitaalisten taloushal-
linnon palvelujen markkinat ovat hajaantuneet, ja 
ne jakautuvat useisiin eri segmentteihin.

Ukrainan sodan toteutuneet ja odotetut 
vaikutukset liiketoimintaan
Vaikka Ukrainan sota ja kansainvälisen geopoliitti-

sen tilanteen ja yhteiskuntajärjestyksen muuttumi-
nen on aiheuttanut yleistä epävarmuutta, näiden 
suoria tai epäsuoria vaikutuksia Efiman liiketoimin-
taan ei päättyneellä tilikaudelle ole toistaiseksi ol-
lut. Sodan pitkittyessä on mahdollista, että Efiman 
asiakaskunnan osalta vaikutuksia voidaan nähdä 
investointien lykkääntymisinä tai maksukäyttäyty-
misessä tapahtuvina muutoksina, mutta tämän ei 
odoteta hidastavan olennaisesti Efiman liiketoi-
minnan kasvua, koska erityisesti yhtiön tarjoamien 
pilvipalveluihin ja digiosaamiseen kohdistuvan 
kysynnän odotetaan säilyvän vahvana myös mah-
dollisesti heikommassa markkinatilanteessa. Efima 
harjoittaa vastuullista liiketoimintaa, ja noudattaa 
kaikkia mahdollisesti vaadittavia pakotteita. Efima 
seuraa tilannetta osana jatkuvia riskienhallintakäy-
tänteitään, ja tarkentaa tarvittaessa tietoja kriisin 
vaikutuksista tilanteen kehittymisen ja keston 
mukaisesti.

Koronavirukseen (Covid-19) liittyvät riskit
Efima on tehnyt toimenpiteitä, joilla on pyritty 
vähentämään COVID-19-pandemian potentiaalisia 
taloudellisia vaikutuksia, turvaamaan työntekijöi-
den terveys ja turvallisuus sekä varmistamaan asi-
akasyritysten projektien ja palveluiden jatkuvuus. 
Pandemialla ei ole toistaiseksi ollut merkittäviä 
vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, palveluiden 
kysyntään tai henkilöstöön.

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä
Efiman liiketoiminta edellyttää ammattitaitoista 

henkilöstöä, ja mikäli Efima ei kykene sitouttamaan 
avainhenkilöitään tai johtoa, kykene palkkaamaan 
uusia ammattitaitoisia asiantuntijoita, tai säilyttä-
mään hyvää yrityskulttuuria, sen mahdollisuudet 
harjoittaa ja kasvattaa liiketoimintaa heikkenevät. 
Henkilöstön sitouttamiseen liittyy myös riskejä 
altistua henkilöstökulujen liialliseen kasvuun, kun 
ammattitaitoista henkilöstöä kiireellisesti tarvitaan. 
Henkilöstökulujen kasvu vaikuttaa merkittävästi 
Efiman liiketoiminnan kannattavuuteen. Efiman 
kannattavuuden tärkeitä tekijöitä on palveluiden 
suunnitelmallisuuden ja hinnoittelun onnistumi-
nen, joten tämän tekijän voi ottaa huomioon, kun 
arvioidaan Efiman liiketoimintaan liittyviä riskejä. 
Asiakassuhteiden ylläpidon ja ammattitaitoisen 
henkilöstön rekrytoinnin edellytyksenä Efiman 
maine tulee olla positiivinen.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä 
riskejä
Yhtenä taloudellisena riskinä pidetään sitä, että 
Efima on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituk-
sesta ja Efima ei välttämättä onnistu hankkimaan 
lisärahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai ollenkaan. 
Efiman kyvyllä noudattaa sen tämänhetkisten 
rahoitussopimusten kovenanttiehtoja voi olla 
olennainen vaikutus Efiman rahoitustilanteeseen ja 
toimintamahdollisuuksiin. Jos Efiman taloudellinen 
tilanne heikkenisi, nykyisten rahoitussopimusten 
kovenanttiehdot voisivat rikkoutua esimerkiksi 
omavaraisuusasteen osalta.
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Efiman avainasiakkaiden mahdollinen menettämi-
nen, niiden ostojen merkittävä väheneminen tai 
avainasiakkaiden taloudelliset tai liiketoiminnalli-
set ongelmat sekä päätöksenteon viivästyminen 
voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Efiman 
liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, 
kasvumahdollisuuksiin ja tulevaisuudennäkymiin. 
Yleinen taloudellinen tilanne tai yksittäisiin asi-
akkaisiin vaikuttavat markkinatekijät voivat uhata 
yhtiön asiakkaiden maksukykyä. Yhtiön luotto- ja 
vastapuoliriskit toteutuvat silloin, kun Efiman 
sopimuskumppanit ovat kyvyttömiä tai halutto-
mia täyttämään velvoitteensa yhtiötä kohtaan. 
Vaikka Efima veloittaa asiakkaitaan jatkuvista 
palveluistaan pääosin joitain kuukausia etukäteen 
ja pyrkii hallitsemaan näin luottoriskejä kyseisten 
asiakkuuksien ja palveluiden osalta, joidenkin 
asiakkaiden kohdalla maksuajat ovat pitkiä. Tietyt 
palvelut Efima veloittaa asiakkaita jälkikäteen, 
mikä kasvattaa luottoriskiä.

Dooap-liiketoimintakauppa
1.6.2021 tapahtuneen liiketoimintakaupan seu-
rauksena Yhtiön taseeseen syntyi 4,3 miljoonan 
euron pitkäaikainen lainasaaminen Dooap Oy:lta, 
lisäksi Efima on rahoittanut kuluvalla tilikaudella 
lisälainarahoituksella 2,0 miljoonalla eurolla Dooap 
Oy:tä. Ensimmäinen lainan lyhennys on 31.12.2024 
ja viimeinen lainan lyhennys on 30.6.2028.

Pitkäaikaisen lainasaatavan arvostukseen sisältyy 
takaisinmaksuriski, joka riippuu Dooap Oy:n 

käynnissä olevien rahoitusjärjestelyjen lopputulok-
sesta. Dooap Oy:n toiminnan jatkaminen edellyttää 
pikaista lisärahoitusta. Efima Oyj:n hallituksen 
saaman viimeisimmän tiedon mukaan Dooap Oy on 
toteuttamassa rahoitusjärjestelyä ja osana Dooap 
Oy:n rahoitusjärjestelyä on olemassa suunnitelma, 
jonka mukaan Efima Oyj:n pääomistajat ostavat 
osan Dooap-lainasaamisesta, arviolta 2,3 miljoo-
naa euroa. Suunnitelman mukaan lainasaatavan 
kauppasumma jää velaksi pääomistajilta.

Efima Oyj:n johto ja hallitus on arvioinut sekä 
Dooap Oy:n rahoitusjärjestelyitä että taseriskiä 
Efima Oyj:n kannalta ja päätynyt arviossaan siihen, 
että on todennäköistä, että Dooap Oy:n rahoitus-
järjestelyt toteutuvat suunnitellusti ja että laina-
saatavan kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa, eikä 
lainasaatavan arvonalennukselle nähdä tarvetta.  
Efima Oyj:n johto seuraa tilanteen kehittymistä.

Lainasaatava on merkittävä erä Efima Oyj:n 
taseasemaa ja tilinpäätöstä arvioitaessa. Mikäli 
Dooap Oy:n edellä mainittu uudelleenrahoitus ja 
likviditeetin turvaaminen tai muutkaan Dooap Oy:n 
omistusstrategiset vaihtoehdot ei toteutuisi, tämä 
heikentäisi Efima Oy:n rahoitusasemaa, omaa 
pääomaa sekä kovenanttitilannetta, minkä riskin 
kokonaisuudessaan realisoituessa saattaa vaaran-
taa Yhtiön toiminnan jatkuvuuden.

Efima | Vuosikatsaus 2021-2022 32Toimintakertomus ja tilinpäätös



Tunnusluvut

Efima Oyj tunnusluvut

Tilikausi, meur 2022* 2021 2020

Liikevaihto 25,8 22,3 17,4

Liikevaihdon kasvu % 16 % 28 % 11 %

Liikevoitto tai -tappio 1,2 0 -0,5

% liikevaihdosta 5 % 0 % -3 %

Omavaraisuusaste** 11 % 8 % 9 %

Oman pääoman tuotto-%*** 23 -50 -90

* Tilikausi 1.6.2021-31.5.2022 
**Oma pääoma / (taseen loppusumma- saadut ennakot) 
*** (tilikauden tulos/oman pääoma keskimäärin tilikauden aikana) x 100

tuutti hallituksen myös hankkimaan omia osakkeita 
enintään 35 000 kappaletta. Omia osakkeita ei ole 
hankittu tilikaudella.

Ylimääräinen yhtiökokous 9.12.2021 päätti osak-
keiden jakamisesta maksuttomalla osakeannilla 
siten, että osakkeenomistajille annettiin maksutta 
uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa 
siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annettiin 
5 uutta A-sarjan osaketta ja kutakin B-sarjan osa-
ketta kohti annettiin 5 uutta B-sarjan osaketta. Yh-
tiökokous myös päätti yhtiömuodon muuttamisesta 
julkiseksi osakeyhtiöksi sekä nimen muuttamisesta 
Efima Oyj:ksi.

Tilikauden aikana toteutettiin yksi maksullinen 
osakeanti. Osakkeita tarjottiin yhtiön nykyisil-
le osakkeenomistajille ja osakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen myös yhtiön henkilöstölle 
merkittäviksi.

Osakkeita tarjottiin merkittäväksi osakkaiden 
etuoikeudesta poiketen yhtiön henkilöstölle näiden 
kannustamiseksi ja sitouttamiseksi ja siten toimen-
piteellä on yhtiön kannalta painava taloudellinen 
syy. Annissa merkittiin 26 096 kappaletta B-lajin 
osaketta, yhteensä 110 125,15 euroa. 

Efima Oyj:n A-osakesarjan osakkeiden merkit-
semiseen oikeuttavat optio-oikeudet merkittiin 
kokonaisuudessaan 3.12.2021 yhteensä 2.800 kpl. 
Näin ollen voimassa olevia optio-oikeuksia ei ole 

tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä.

Yhtiön osakkeet liitettiin tilikauden aikana Eu-
roclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestel-
mään.

Näkymät tilikaudelle 1.6.202231.5.2023
31.5.2022 päättynyt tilikausi oli yhtiön kolmivuoti-
sen strategiakauden ensimmäinen vuosi. Odotam-
me, että digitalisaatio ja vaatimukset toiminnan 
lisääntyvälle automaatiolle sekä uusien teknolo-
gioiden kuten robotiikan ja tekoälyn hyötypoten-
tiaali lisäävät kysyntää ohjelmisto-, ulkoistus- ja 
asiantuntijapalveluillemme. Investoimme edelleen 
kasvun kiihdyttämiseen nykyisissä liiketoiminnois-
sa ja markkina-aseman vahvistamiseen uusissa 
ohjelmistotuotteissa ja SaaS-palveluissa.

Voittovarojen käyttö
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
yhtiön voitonjakokelpoisista varoista, yhteensä 
566 815,79 eurosta, josta tilikauden voitto on 202 
759,77 euroa, osinkoa jaetaan 200 000 euroa 
(0,03 euroa per osake), ja että oman pääoman 
lisäykseksi merkitään tilikauden voitosta 2 759,77 
euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 
Tilikauden jälkeen Yhtiön tililimiittiä on kasvatettu 
1.7.2022 alkaen 1 miljoonasta eurosta 1,5 miljoo-
naan euroon.

Osakkaat ja osakepääoman muutokset
Efima Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.5.2022 
oli 6 637 446 osaketta, jotka olivat yhtiön 141 
osakkaan hallussa. Osakemäärä muodostuu A- ja 
B-osakelajista. A-osakkeita oli 6 237 600 kappa-
letta ja B-osakkeita 399 846 kappaletta. Uusia 
B-osakkeita annettiin osakeannissa tilikauden 
lopussa 26 096 kappaletta. Näiden rekisteröinti 
kaupparekisteriin tapahtui vasta tilikauden päätty-
misen jälkeen. Kaikilla osakkeilla on samanlainen 
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Kukin A-sarjan 

osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen, 
B-sarjan osakkeilla ei ole yhtiökokouksessa ääni-
oikeutta. Kaikkia osakkeita koskeva lunastus- ja 
suostumuslauseke on kirjattu yhtiöjärjestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 18.8.2021 valtuutti 
hallituksen päättämään enintään 35 000 A- tai B 
osakelajin suunnatusta osakeannista. Valtuutuk-
sen perusteella on 31.5.2022 mennessä annettu 
yhteensä 26.096 B-lajin osaketta (rekisteröinti 
kesken tilikauden päättyessä). Yhtiökokous val-
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TULOSLASKELMA 1.6.2021-31.5.2022 1.6.2020-31.5.2021

Liikevaihto 25 820 306,39 22 271 023,48

Liiketoiminnan muut tuotot 1 700,00 278 942,58

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut -4 627 716,54 -4 609 596,23

Materiaalit ja palvelut yhteensä -4 627 716,54 -4 609 596,23

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -13 791 072,63 -11 142 354,81

Eläkekulut -2 359 512,43 -1 833 779,01

Muut henkilösivukulut -493 553,47 -428 330,55

Henkilöstökulut yhteensä -16 644 138,53 -13 404 464,37

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -27 407,97 -468 655,71

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -27 407,97 -468 655,71

Liiketoiminnan muut kulut -3 325 529,55 -4 076 589,80

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 197 213,80 -9 340,05

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muille 351 019,25 10 927,11

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -1 345 473,28 -321 934,91

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -994 454,03 -311 007,80

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTO-
JA JA VEROJA

202 759,77 -320 347,85

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 202 759,77 -320 347,85
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TASE 31.5.2022 31.5.2021

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

   Kehittämismenot 377 201,01 4 960 550,58

   Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 63 897,94

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 377 201,01 5 024 448,52

Aineelliset hyödykkeet

   Koneet ja kalusto 7 537,97 11 435,23

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 7 537,97 11 435,23

Sijoitukset

   Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 90 022,95

Sijoitukset yhteensä 0,00 90 022,95

Pitkäaikaiset saamiset

   Muut saamiset 135 677,19 0,00

   Lainasaamiset 6 283 688,42 0,00

Pitkätaikaiset saamiset yhteensä 6 419 365,61 0,00

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

   Myyntisaamiset 3 273 858,18 2 961 712,46

   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00

   Siirtosaamiset 792 601,79 870 923,08

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 066 459,97 3 832 635,54

Rahat ja pankkisaamiset 616 056,00 1 185 770,52

VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 486 620,56 10 144 312,76

VASTATTAVAA 31.5.2022 31.5.2021

Oma pääoma

Osakepääoma 104 240,00 104 240,00

Muut rahastot

   Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 702 916,88 1 429 573,00

   Osakeanti (rekisteröimättä) 110 125,12 223 344,00

Kertyneet voittovarat -1 071 784,97 -751 437,12

Tilikauden tulos 202 759,77 -320 347,85

Oma pääoma yhteensä 1 048 256,80 685 372,03

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

   Lainat rahoituslaitoksilta 3 679 563,24 3 545 156,36

   Lainat saman konsernin yrityksiltä 0,00 192 620,54

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 679 563,24 3 737 776,90

Lyhytaikainen vieras pääoma

   Lainat rahoituslaitoksilta 905 198,72 738 532,06

   Saadut ennakot 1 525 649,97 1 087 530,11

   Ostovelat 577 118,33 567 580,00

   Muut velat 393 717,01 166 121,00

   Siirtovelat 3 357 116,49 3 161 400,66

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 758 800,52 5 721 163,83

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11 486 620,56 10 144 312,76
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat 
liitetiedot

Efima Oyj:n kotipaikka on Helsinki, Suomi.

Efiman konsernirakenne päättyi 1.6.2021, kun 
Yhtiö myi Dooap Inc:n osakkeet ja muut omaisuu-
serät 1.6.2021 toteutetussa liiketoimintakaupassa. 
Tilinpäätös ei täten sisällä konsernitilinpäätöstä. 

Yhtiön tilinpäätös on laadittu KPA:n säännöstön 
mukaan ja kyseessä on keskisuuri yritys.

Tilinpäätös on laadittu suoriteperustetta, toimin-
nan jatkuvuusperiaatetta ja tilikauden tuloksesta 
riippumatonta varovaisuusperiaatetta noudattaen. 
Tilinpäätös on esitetty euroissa.

Vahvistetusta tappiosta johtuvia laskennallisia 
verosaamisia ei ole kirjattu tilinpäätökseen. Jos 
päättyneen tilikauden verotus toteutuu tilinpää-
töksen mukaisesti, 31.5.2022 saakka verottajan 
vahvistamista tappioista lasketut laskennalliset 
verosaamiset ovat yhteensä 269 460,71 EUR.

Edellisen tilikauden tietojen 
vertailukelpoisuus
Vertailtaessa tilikauden tietoja edellisen tilikauden 
vertailutietoihin tulee huomioida, että vertailuluvut 
sisältävät Dooapin liiketoiminnan eriä. Dooap-liike-
toimintakaupan ja sen myötä yhtiöittämisen osalta 

merkittävimmät erot ovat aineettomien hyödyk-
keiden erässä aktivoiduissa kehityskuluissa, josta 
ovat poistuneet kaikki Dooapin ohjelmistokehityk-
sen kulut. 

Liiketoimintakaupan kauppahinnan myötä Efiman 
taseeseen on noussut uutena eränä pitkäaikainen 
lainasaaminen, josta Dooap Oy maksaa markki-
naehtoista korkoa, ja jonka ensimmäinen erä on 
maksettu marraskuun lopussa ajanjaksolta 1.6-
30.11.2021. Toinen puoli eli 1.12.2021-31.5.2022 on 
maksettu toukokuussa 2022.  

Tuloslaskelmaa vertailtaessa edellisen tilikauden 
kanssa tulee huomioida seuraavat muutokset, 
liittyen Dooap-liiketoimintakauppaan 1.6.2021: 
henkilöstökuluissa Dooap liiketoiminnan parissa 
Suomessa työskentelevien henkilöiden palkka-
kulujen poistuminen, poistojen pienentyminen 
aktivoitujen Dooapin ohjelmistokehityskulujen 
eliminoinnin myötä, sekä Dooapin lainasaatavista 
syntyvät korkotuotot.

Dooap eriytettiin omaksi yhtiökseen 1.6.2021.
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Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukai-
silla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutus-
ajan perusteella.

Poistoajat ovat:

Kehittämismenot 5-10 v.

Muut pitkävaikutteiset menot 10 v.

Koneet ja kalusto 3-5 v.

Tuotekehityksen kehittämismenot aktivoidaan, jos niiden odotetaan tuottavan tuottoa usempana tilikaute-
na, ja kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

• aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa siten, että hyödyke on 
käytettävissä tai myytävissä;

• yhtiöllä on aikomus saattaa aineeton hyödyke valmiiksi käyttöä tai myyntiä varten;
• aineetonta hyödykettä pystytään käyttämään tai myymään; ja
• on todennäköistä, että hyödyke tulee tuottamaan vastaavaa taloudellista hyötyä.

Kehittämismenoina on aktivoitu tuotekehityksestä aiheutuneet välittömät kustannukset. Kehittämisme-
not kohdistuivat omien ohjelmistotuotteiden kehitykseen, sekä sisäisten eri järjestelmien hankintaan ja 
jatkokehittämiseen.

Muina pitkävaikutteisina menoina on aktivoitu sisäisen kehityksen HR-, talous- ja projektinhallinnan jär-
jestelmän implementointityötä, alihankintaa ja lisenssikuluja.

Tuloutusperiaatteet
Työ- ja ohjelmistoveloitukset tuloutetaan niiden aiheutumiskuukautena.

Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella.
Valmistusaste määritetään toteutuneiden työtuntien suhteena projektin arvioituihin kokonaistyötunteihin.

31.5.2022 31.5.2021

Valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta asiakkaille 
luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi 
tilikaudella kirjattu määrä

165 039,00 0,00

Pitkäaikaishankkeisiin liittyvän tuloutussaamisen määrä tili-
kauden päättyessä

209 491,00 0,00

Pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjaamatta oleva yhteismää-
rä (tilauskanta)

2 282 261,00 0,00

Valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjatun liikevaihdon osuus 
tilikauden koko liikevaihdosta

0,64 % 0,00 %
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Rahoitustuotot ja kulut
31.5.2022 31.5.2021

Korkotuotot, laina 337 980 0

Muut korkotuotot 13 039 10 927

Korkokulut, laina -249 453 -250 678

Muut korkokulut -2 607 -13 276

Muut rahoituskulut* -1 093 413 -57 981

Yhteensä -994 454 -311 008

* Muut rahoituskulut 31.5.2022 sisältää listautumishankkeeseen liittyviä kuluja

Henkilökunta 

*Henkilökunta keskimäärin 31.5.2022 31.5.2021

Toimihenkilöt 280 239

Henkilökunta keskimäärin 279 239

*Henkilökunta tilikauden päättyessä 31.5.2022 31.5.2021

Toimihenkilöt 290 292

Henkilökunta tilikauden päättyessä 290 292

*=Henkilökunnan laskentaa muutettu verrattuna edellisiin tilinpäätöksiin. 
Henkilökunnan luvut ilmoitettu aikaisemmin aktiivisten henkilöiden lukumääränä. Laskentatapaa tarken-
nettu, jatkossa ilmoitettu luku on henkilöstön kokonaismäärä.

Johdon ja tilintarkastajan palkkiot
Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. 18.8.2021 kokoon-
tunut varsinainen yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 24 000 euroa ja 
hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Tilintarkastajien palkkio on päätetty maksaa laskun mukaan.

Johdon palkat ja palkkiot 31.5.2022 31.5.2021

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet 180 417 156 230

Yhteensä 180 417 156 230

Tilintarkastajan palkkiot, KPMG 31.5.2022 31.5.2021

Tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetut toimeksiannot 40 500 11 500

Muut palvelut 202 940 0

Yhteensä 243 440 11 500
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TASEEN LIITETIEDOT

Pysyvien vastaavien erittelyt 

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 31.5.2022

Kehittämis menot Muut pitkävai-
kutteiset menot

Koneet ja  
kalusto

Yhteensä

Hankintameno tilikauden 
alussa

6 036 405 94 664 296 109 6 427 177

Lisäykset 288 004 0 0 288 004

Vähennykset (Dooapin eriy-
tyminen)

-5 923 697 -94 664 0 -6 018 360

Hankintameno tilikauden 
lopussa

400 712 0 296 109 696 821

0

Kertyneet poistot tilikauden 
alussa

1 075 854 30 766 284 674 1 391 294

Tilikauden poistot 23 511 0 3 897 27 408

Vähennysten ja siirtojen ker-
tyneet poistot 

-1 075 854 -30 766 0 -1 106 620

(Dooapin eriytyminen) 0

0

0

Kertyneet poistot tilikauden 
lopussa

23 511 0 288 571 312 082

0

Kirjanpitoarvo 31.5.2022 * 377 201 0 7 538 384 739

*Dooap-liiketoimintakaupan yhteydessä 1.6.2021 Efima Oyj:n kehittämismenoista myytiin ostolaskujen 
automaatiosovellukseen liittyvät kehityskulut Dooap Oy:lle.  1.6.2021 alkaen kertyneet kehityskulut liitty-
vät Efiman omien integraatiopalveluiden kehittämiseen.

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 31.5.2021

Kehittämis-
menot

Muut pitkä- 
vaikutteiset 

menot

Koneet ja  
kalusto

Yhteensä

Hankintameno tilikauden 
alussa

4 492 721 94 664 296 109 4 883 494

Lisäykset 1 543 683 0 0 1 543 683

Hankintameno tilikauden 
lopussa

6 036 405 94 664 296 109 6 427 177

Kertyneet poistot tilikauden 
alussa

626 582 21 299 274 757 922 638

Tilikauden poistot 449 272 9 466 9 917 468 656

Kertyneet poistot tilikauden 
lopussa

1 075 854 30 766 284 674 1 391 294

0

Kirjanpitoarvo 31 5 2021 4 960 551 63 898 11 435 5 035 884
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Pitkäaikaisten saamisten erät

31.5.2022 31.5.2021

Pitkäaikaiset lainasaamiset, Dooap -lainasaatava 6 283 688 0

Pitkäaikaiset myyntisaamiset asiakkailta 135 677 0

Yhteensä 6 419 366 0

1.6.2021 tapahtuneen liiketoimintakaupan seurauksena Yhtiön taseeseen syntyi 4,3 miljoonan euron pit-
käaikainen lainasaaminen Dooap Oy:lta, jonka lisäksi Efima on rahoittanut kuluvalla tilikaudella lisälaina-
rahoituksella 2,0 miljoonalla eurolla Dooap Oy:tä. Näistä syntyy 6,3 miljoonan euron saaminen.

Siirtosaamisten olennaiset erät

31.5.2022 31.5.2021

Ennakkoon maksetut kulut 611 801 608 766

Siirtosaamiset asiakkailta 55 139 5 766

Business Finland avustus, siirtosaaminen 0 118 236

Muut 125 662 138 155

Yhteensä 792 602 870 923
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Oma pääoma ja osakkeet

Oma pääoma 31.5.2022 31.5.2021

Osakepääoma tilikauden alussa 104 240,00 104 240,00

Osakeannit tilikaudella 0,00 0,00

Osakepääoma tilikauden lopussa 104 240,00 104 240,00

Sidottu oma pääoma yhteensä 104 240,00 104 240,00

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 429 573,00 1 247 073,00

Osakeannit tilikaudella 383 469,00 405 844,00

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 813 042,00 1 652 917,00

Edellisten tilikausien voitto -1 071 784,97 -751 437,12

Tilikauden voitto 202 759,77 -320 347,85

Vapaa oma pääoma yhteensä 944 016,80 581 132,03

Oma pääoma tilikauden lopussa 1 048 256,80 685 372,03

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.5.2022 sekä 31.5.2021. 

31.5.2022 31.5.2021

Voitto edellisiltä tilikausilta -1 071 784,97 -751 437,12

Tilikauden voitto 202 759,77 -320 347,85

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 813 042,00 1 652 917,00

Aktivoidut kehittämismenot -377 201,01 -4 960 550,58

Yhteensä 566 815,79 -4 379 418,55

Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 6 237 600 A-lajin osakkeita ja 399 846 kpl B-lajin osakkeita. B-lajin 
osakkeilla ei ole äänioikeutta. Osakelajit tuottavat muutoin yhtäläiset oikeudet. Uusia B-osakkeita annet-
tiin osakeannissa tilikauden lopussa 26 096 kappaletta. Näiden rekisteröinti kaupparekisteriin tapahtui 
vasta tilikauden päättymisen jälkeen. 

Hallituksen esitys jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä:
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista, yhteensä 566 
815,79 euroa, josta tilikauden voitto on 202 759,77 euroa, osinkoa jaetaan 200 000 euroa (0,03 eur per 
osake) ja että oman pääoman lisäykseksi merkitään tilikauden voitosta 2 759,77 euroa.

Lyhytaikaisen vieraan pääoman olennaiset erät

31.5.2022 31.5.2021

Saadut ennakot

   Saadut ennakot 1 525 649,97 1 087 530,11
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Saadut ennakot sisältävät asiakkailta ennakkoon laskutettuja SAAS-veloituksia.

Siirtovelkojen olennaiset erät

31.5.2022 31.5.2021

Henkilöstökulujaksotukset 3 097 824 2 995 975

Muut 259 293 165 426

Yhteensä 3 357 116 3 161 401

Siirtovelat saman konsernin yrityksiltä

31.5.2022 31.5.2021

Siirtovelat 0 192 621

Yhteensä 0 192 621

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 31.5.2022 31.5.2021

Lainat rahoituslaitoksilta 3 679 563,24 3 545 156,36

Lainat saman konsernin yrityksiltä 0,00 192 620,54

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 31.5.2022 31.5.2021

Lainat rahoituslaitoksilta 905 198,72 738 532,06

Vastuusitoumukset 31.5.2022 31.5.2021

Vuokrasopimuksista (vastuu esitetty arvonlisäveron sisältävänä)

Seuraava tilikausi 894 772,85 275 476,40

Myöhemmät tilikaudet 252 192,70 198 572,16

Yhteensä 1 146 965,55 474 048,56

Leasingsopimuksista (vastuu esitetty arvonlisäveron sisältävänä)

Seuraava tilikausi 277 595,72 227 604,11

Myöhemmät tilikaudet 249 812,10 69 173,99

Yhteensä 527 407,82 296 778,10

Velat, joiden vakuutena on yrityskiinnitys, sekä vakuuksien arvo

Myönnetyn luottolimiitin arvo 1 000 000,00 1 000 000,00

Luottolimiitistä käytössä tilikauden päättyessä 0,00 0,00

Lainat rahoituslaitoksilta 4 584 761,96 4 283 688,42

Yrityskiinnityksiä 8 800 000,00 5 200 000,00

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset yhteensä 8 800 000,00 5 200 000,00
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Käteisvarat ja muut rahavarat
Yhtiön pääomarakenteessa ja velkaantuneisuu-
dessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 
31.5.2022 jälkeen. Käteisvaroissa on erillinen 
pantattu pankkitili, jonka saldo on 337 979,93 
euroa. Tilin saldo on pantattu osana Dooap-liiketoi-
mintakauppaa.

Rahoituslaitoslainoihin liittyy kovenanttiehtoja, joi-
den pitää täyttyä ja jotka raportoidaan seuraavan 
kerran 31.5.2023 päättyvän tilikauden tilinpäätök-
sen yhteydessä.

Rahoittajien suuntaan raportoitava omavaraisuus-
aste sisältäen nk. junior-lainat oli tilinpäätöshetkel-
lä kovenanttiehtojen mukainen, eli 30%.

Olennaiset riskit
Dooapin lainasaatavaan liittyy arvostus- ja takai-
sinmaksuriski, jonka vuoksi tilinpäätöshetkellä 
31.5.2022 on arvioitu lainasaatavan tämänhetkistä 
arvostusta Efiman taseessa. 

Pitkäaikaisen lainasaatavan arvostukseen sisältyy 
takaisinmaksuriski, joka riippuu Dooap Oy:n 
käynnissä olevien rahoitusjärjestelyjen lopputulok-
sesta. Dooap Oy:n toiminnan jatkaminen edellyttää 
pikaista lisärahoitusta. Efima Oyj:n hallituksen 
saaman viimeisimmän tiedon mukaan Dooap Oy on 
toteuttamassa rahoitusjärjestelyä ja osana Dooap 
Oy:n rahoitusjärjestelyä on olemassa suunnitelma, 
jonka mukaan Efima Oyj:n pääomistajat ostavat 

osan Dooap-lainasaamisesta, arviolta 2,3 miljoo-
naa euroa. Suunnitelman mukaan lainasaatavan 
kauppasumma jää velaksi pääomistajilta. 

Efima Oyj:n johto ja hallitus on arvioinut sekä 
Dooap Oy:n rahoitusjärjestelyitä että taseriskiä 
Efima Oyj:n kannalta ja päätynyt arviossaan siihen, 
että on todennäköistä, että Dooap Oy:n rahoitus-
järjestelyt toteutuvat suunnitellusti ja että laina-
saatavan kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa, eikä 
lainasaatavan arvonalennukselle nähdä tarvetta.  
Efima Oyj:n johto seuraa tilanteen kehittymistä.

Lainasaatava on merkittävä erä Efima Oyj:n 
taseasemaa ja tilinpäätöstä arvioitaessa. Mikäli 
Dooap Oy:n edellä mainittu uudelleenrahoitus ja 
likviditeetin turvaaminen tai muutkaan Dooap Oy:n 
omistusstrategiset vaihtoehdot ei toteutuisi, tämä 
heikentäisi Efima Oy:n rahoitusasemaa, omaa 
pääomaa sekä kovenanttitilannetta, minkä riskin 
kokonaisuudessaan realisoituessa saattaa vaaran-
taa Yhtiön toiminnan jatkuvuuden.
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Lähipiiriliiketoimet
Efima Oyj on hankkinut tilinpäätöskauden aikana 
lakiasiantuntijapalveluita lähipiiriyhtiöltään (halli-
tuksen jäsen) 229 743,34 eurolla. 

Asiantuntijapalvelut on hankittu tavanomaisin 
kaupallisin ehdoin.

Dooap -liiketoimintakauppa
Yhtiö on myynyt 1.6.2021 toteutetulla liiketoimin-
takaupalla Dooap-brändin alla kehitetyn kansain-
välisen ohjelmistoliiketoiminnan sekä Dooap Inc:n 
osakkeet Dooap Oy:lle. Dooap Oy on 6.5.2021 pe-
rustettu yhtiö, jonka merkittäviä osakkeenomistajia 
ovat tällä hetkellä pääosin samat omistajat kuin 
Efiman omistajat. Yhtiöillä on omat hallituksensa 
ja tällä hetkellä Dooap Oy:n hallitus muodostuu 
Efiman pääomistajien edustajista.

1.6.2021 tapahtuneen liiketoimintakaupan seu-
rauksena Yhtiön taseeseen syntyi 4,3 miljoonan 
euron pitkäaikainen lainasaaminen Dooap Oy:lta, 
jonka lisäksi Efima on rahoittanut kuluvalla tilikau-
della lisälainarahoituksella 2,0 miljoonalla eurolla 
Dooap Oy:tä. 

16.12.2021 Efiman perustajaosakkaat eli Suos-
tu Investments Oy, Cross River Oy ja Romeo 
Investment Oy, sekä Sanna Kaarlejärvi sitoutuivat 
lunastamaan Dooap Oy:n n. 6,3 miljoonan euron 
lainasaatavan Yhtiöltä tiettyjen ehtojen täyttyessä. 
Lainasaatavan osto oli ehdollinen suunnitellulle lis-

tautumiselle. Mikäli suunniteltu listautuminen olisi 
toteutunut, järjestelyn myötä Efimalta olisi poistu-
nut Dooap Oy:n lainasaamiseen liittyvä arvostus- ja 
takaisinmaksuriski.    

Lainasaatavan osto oli ehdollinen suunnitellulle 
listautumiselle. Suunniteltu listautumishanke ei 
toteutunut, vaan keskeytettiin heikentyneen mark-
kinatilanteen takia merkintäaikana. Dooap Oy:n 
saatava jäi Efiman taseeseen. Lainasaatavan osal-
ta noudatetaan lainasopimuksen ehtoja, jonka mu-
kaan ensimmäinen lainan lyhennys on 31.12.2024 
ja viimeinen lainan lyhennys on 30.6.2028. 

Dooap Oy maksaa Efimalle lainastaan markkina-
tasoista korkoa. Lainoista perittävä markkinaeh-
toinen korko erääntyy puolivuosittain 31.12 sekä 
30.6. Dooap Oy on maksanut 30.6.2022 erään-
tyvän kuuden kuukauden korkoerän etupainot-
teisesti toukokuussa 2022, yhteensä 180 tuhatta 
euroa. Efima on sitoutunut panttaamaan rahoitus-
laitoksilleen saatavansa Dooap Oy:ltä. 31.5.2022 
mennessä Dooap Oy:n maksamat korkosaatavat, 
yhteensä n. 338 tuhatta euroa, ovat pantattuna 
rahoituslaitokselle.

Kaikki immateriaalioikeuksiin liittyvät erät siirtyivät 
liiketoimintakaupan yhteydessä Dooap Oy:lle. 
Yhtiöittämisen jälkeen Efima Oyj ja Dooap Oy 
allekirjoittivat yhteisen jakelu- ja jälleenmyynti-
sopimuksen koskien Dooap Oy:n ostolaskujen 
automaatiosovelluksen myyntiä, ja siihen liittyvien 

lisenssien jakelua Suomessa. Ennen liiketoimin-
takauppaa solmitut asiakassopimukset jäivät 
Efimalle, joiden osalta Dooap Oy toimi Efiman 
alihankkijana erillisen yhteistyösopimuksen mu-
kaisesti.  Tästä poikkeuksena muutama asiakas, 
jotka ostivat Efimalta ennen liiketoimintakauppaa 
ainoastaan Dooap Oy:n tuotetta. Nämä siirtyivät 
liiketoimintakaupan yhteydessä Dooap Oy:lle.  Näin 
ollen 1.6.2021 jälkeen Dooap Oy on yksi uusi Efi-
man päämies pilvipohjaisten tuotteiden tuotetar-
jonnassa.  Efiman tarjosi siirtymäaikana palveluja 
Dooap Oy:lle, mm. pilvipalvelukapasiteetin osalta.

Efima myy asiakkailleen Dooapin tuotteita mark-
kinaehtoisesti, Dooap toimii Efiman päämiehenä 
kuten muutkin päämiehet. Dooap Oy:n liikevaihto 
Efimalle jääneistä asiakkuuksista on tilikauden 
ajalta 169 tuhatta euroa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiö kasvatti tililimittiä 1.7.2022 alkaen 1 miljoo-
nasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon.
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä 22.8.2022

Minna Alitalo 
hallituksen puheenjohtaja

Kai Lyytinen 
hallituksen jäsen

Jorma Turunen 
hallituksen jäsen

Janne Juusela 
hallituksen jäsen 

Lars Husberg 
hallituksen jäsen

Tero Salminen 
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu 
kertomus.

KPMG Oy Ab 
Tilintarkastusyhteisö

Toni Aaltonen 
KHT
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