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Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 
Liiketulos parani, Wetterin osakevaihto etenee 
 
Toimintaympäristö 

Sopranon koulutusliiketoiminnan päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi. Suhdannevaihtelut 
heijastuvat koulutuspalveluiden kysyntään. Soprano tavoittelee koulutusviennistä kasvua, joka 
osaltaan vähentäisi lähimarkkina-alueiden suhdanteiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan.  
 
Strategia 
 
Soprano on kasvuhakuinen koulutusyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäiseen oppimiseen. 
Sopranon visiona on olla kiinnostavin elinikäisen oppimisen kumppani muuttuvalle työelämälle. 
Konsernin arvot ovat luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tulokset.  

Konsernin kasvun ajureina toimivat megatrendit liittyvät kestävään kehitykseen, älykkäisiin 
teknologioihin ja digitalisaatioon, kaupungistumiseen sekä muuttuvaan väestörakenteeseen. Nämä 
kaikki muuttavat työelämää ja haastavat organisaatioita ja ammattilaisia kehittämään osaamistaan.  
Sopranon tavoitteena on toteuttaa innostuneen työyhteisönsä avulla paras asiakaskokemus. Soprano 
tavoittelee kansainvälistymistä skaalautuvilla ja digitaalisilla ratkaisuilla valituilla liiketoiminta-alueilla. 

Liikevaihto 
 
Soprano Oyj konsernin liikevaihto 1-6 2022 laski 3,8 prosenttia 5 608 tuhanteen euroon (1-6 2021 
5 828). Alkuvuonna 2022 koronapandemia haittasi liikevaihdon kehitystä. Koronarajoitusten 
loppuminen kevättalvella vaikutti positiivisesti yrityskoulutusten kysyntään. IT-lyhytkurssien kysyntä 
on elpynyt odotettua hitaammin. Johtamis- ja viestintäkoulutusten kysyntä sen sijaan elpyi keväällä 
2022 nopeammin. Yhteiset erät -segmenttiin kuuluva koulutusviennin myyntitoimia käynnistettiin 
katsauskaudella koronatilanteen parannuttua. Yrittäjyyden ammattitutkintoon tähtäävä 
englanninkielinen etäkoulutus käynnistettiin katsauskaudella Myanmariin. 
 
IT GROUP -liiketoimintasegmentin liikevaihto laski 11,0 prosenttia 3 116 (3 503) tuhanteen euroon.  
MIF-liiketoimintasegmentin liikevaihto nousi 5,9 prosenttia 2 414 (2 280) tuhanteen euroon. Yhteiset 
erät -segmentin liikevaihto nousi hieman 768 (743) tuhanteen euroon.  

Liikevaihto segmenteittäin (t€) 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021 
IT GROUP 3 116 3 503 6 636 
MIF 2 414 2 280 4 255 
Yhteiset erät 768 743 1 430 
Konsernierät -690 -699 -1 319 
Soprano Oyj konserni 5 608 5 828 11 002 

 

 
Koulutusliiketoiminnan vuodelle 2022 kohdistuva tilauskanta elokuussa 2022 on yhden prosentin 
pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 
 
Taloudellinen tulos 
 
Soprano Oyj konsernin 1-6 2022 liiketulos parani 331 tuhatta euroa ja oli -85 (1-6 2021  
-415) tuhatta euroa, eli -1,5 (-7,1) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden liiketulokseen vaikutti 
MIF-liiketoimintasegmenttiin kuuluneen MIF Russian myynnin tulosvaikutus +38 tuhatta euroa sekä 



Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022  
 
 

Sivu 3 / 18 
 
 

Wetterin ehdollisen osakevaihtosopimuksen kulut -61 tuhatta euroa. Katsauskaudella ei ollut 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (1-6 2021 138 tuhatta euroa). 
 
Konsernin myyntikatemarginaali 1-6 2022 oli 62 prosenttia (1-6 2021 61 %). 
 
Henkilöstökulut pienenivät -15,5 prosenttia 2 342 (1-6 2021 2 771) tuhanteen euroon. Katsauskauden 
henkilöstö keskimäärin väheni 13 prosenttia vertailukauteen 1-6 2021 nähden. Muut liiketoiminnan 
kulut pienenivät 1,8 prosenttia 846 (861) tuhanteen euroon. Katsauskauden poistot laskivat selvästi 
421 (627) tuhanteen euroon. Konsernin nettorahoituskulut 1-6 2022 laskivat 105 (143) tuhatta euroon. 

Liiketulos segmenteittäin (t€) 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021 
IT GROUP -27 13 146 
MIF 135 -190 -310 
Yhteiset erät -243 -348 -607 
Konsernierät 50 109 198 
Soprano Oyj konserni -85 -415 -573 

 
Wetterin ehdollinen osakevaihtosopimus 
Soprano Oyj allekirjoitti 2.6.2022 ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa 
autokauppatoimialalla toimivan Wetteri-konsernin kokonaan omistavan emoyhtiön Themis Holding 
Oy:n kaikki osakkeet. Yritysjärjestelyä varten perustetun yhtiön pääomistajia ovat Wetteri-konsernin 
toimitusjohtaja Aarne Simula ja hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala. 

Wetteri-konserni on yksi toimialansa nopeimmin kasvavista yrityksistä, jolla on 25 toimipisteessään 
edustuksessaan Suomen suurin valikoima uusia henkilöautomerkkejä, vahva raskaan kaluston 
liiketoiminta, valtakunnallinen käytettyjen autojen myyntiyksikkö sekä 25 globaalin autobrändin  
vaurio-, varaosa- ja huolto-organisaatio, joka takaa yhtiölle jatkuvan kassavirran. 

Wetterin monimerkkikonsernin liikevaihto tilikaudella 2021 oli 332 miljoonaa euroa, käyttökate 8 
miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 602. Osakevaihtosopimuksen mukaan Soprano Oyj:n 
osakkeenomistajien osuudeksi uudesta yrityskokonaisuudesta tulee noin 1/7-osa eli noin 14 
prosenttia. 

Tietoa yritysjärjestelystä 
 
Yritysjärjestely toteutetaan osakevaihdolla järjestämällä suunnattu osakeanti Wetteri-konsernin koko 
osakekannan omistavan Themis Holding Oy:n osakkeenomistajille. Themis Holding Oy on perustettu 
yritysjärjestelyä varten eikä sillä ole aikaisempaa liiketoimintaa. Yhtiön oma pääoma on 17,6 
miljoonaa euroa, pääomalainat 5,5 miljoonaa euroa ja pankkilainat 8,5 miljoonaa euroa. Themis 
Holding Oy:n osakekannan laskennalliseksi arvoksi on osakevaihtosopimuksessa määritetty noin 54,1 
miljoonaa euroa ja Soprano Oyj:n osakekannan arvoksi noin 8,8 miljoonaa euroa. Wetteri-konsernin 
pääomistajat ja järjestelyn yhteydessä sijoittajiksi tulevat AktiiviOmistajat tulevat omistamaan uudesta 
yrityskokonaisuudesta noin 6/7-osan eli noin 86 %. Soprano Oyj:n omistus ja sen myötä myös 
määräysvalta tulee muuttumaan ja IFRS 3 -standardin mukaan yrityskauppaa käsitellään käänteisenä 
hankintana siten, että kirjanpidon näkökulmasta Themis Holding Oy (Wetteri-konserni) on 
hankkijaosapuoli. 

Suunniteltu yritysjärjestely on ehdollinen osapuolista tehtäville due diligence -tarkastuksille, Soprano 
Oyj:n rahoittajien hyväksynnälle sekä tarvittaville, osakevaihtoon liittyville Soprano Oyj:n 
yhtiökokouksen päätöksille koskien yritysjärjestelyn hyväksyntää, suunnattua maksullista osakeantia 
sekä muita osakevaihtoon välittömästi liittyviä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita sekä 
Finanssivalvonnan poikkeusluvalle. 
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Osakevaihtosopimuksessa määritellyn yritysjärjestelyn jälkeen Soprano Oyj:n osakemäärä nousee 
134.000.870 osakkeeseen. Soprano Oyj:n nykyinen osakemäärä on 18.903.745 kappaletta ja 
yritysjärjestelyssä Soprano suuntaa Wetterin omistajille yhteensä 115.097.125 osaketta. 
Yritysjärjestelyn jälkeen Soprano Oyj:n nykyinen osakemäärä vastaa noin 14 prosentin osuutta yhtiön 
kaikista osakkeista. Soprano Oyj:n osakeomistus jakautuu transaktion jälkeen 
osakevaihtosopimuksen allekirjoitushetken mukaisilla Soprano Oyj:n ja Themis Holding Oy:n 
omistusrakenteilla laskettuna seuraavasti: 

Simula Invest Oy (Aarne Simulan määräysvaltayhteisö): noin 33 % 
PM Ruukki Oy (Markku Kankaalan määräysvaltayhteisö): noin 31 % 
AktiiviOmistajat: noin 22 % 
Soprano Oyj:n nykyiset osakkeenomistajat: noin 14 % 

Simula Invest Oy ja PM Ruukki Oy ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta 50 prosenttia 
osakevaihdossa merkitsemistään Soprano Oyj:n osakkeista 12 kuukauden ajan osakevaihdon 
toteuttamisesta lukien. 

Finanssivalvonnalta on haettu poikkeusta arvopaperimarkkinalain mukaiseen velvollisuuteen tehdä 
julkinen ostotarjous (pakollinen ostotarjous) Soprano Oyj:n osakkeista johtuen tilanteen 
määräaikaisuudesta. 

Yritysjärjestelyn aikataulu 

Soprano Oyj:n liiketoiminta muuttuu suunnitellun yritysjärjestelyn myötä merkittävästi ja yhtiö tulee 
laatimaan esiteasetuksen sekä arvopaperimarkkinalain mukaisen listalleottoesitteen. Listalleottoesite 
julkaistaan ennen yritysjärjestelystä päättävää Soprano Oyj:n ylimääräistä yhtiökokousta. 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtäviä päätöksiä varten hankitaan myös mm. osakekantojen 
arvostuksesta ja vaihtosuhteesta ulkopuolinen Fairness Opinion -lausunto. Yritysjärjestelyn 
täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan viimeistään kuluvan tilikauden loppuun mennessä. 
Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon myötä myös suunnatussa osakeannissa annettavat uudet osakkeet 
on suunniteltu otettavan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. 
Yritysjärjestelystä päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Soprano Oyj:lle nimitetään uusi 
hallitus, minkä jälkeen myös yhtiön toimivassa johdossa voi tapahtua muutoksia. Järjestelyllä ei 
ennakoida olevan vaikutuksia yhtiöiden henkilökuntaan tai sopimussuhteisiin. 

Toteutettavan järjestelyn myötä Soprano Oyj:n toiminimi muutetaan Wetteri Oyj:ksi ja yhtiön toimiala 
muuttuu vastaamaan uutta päätoimialaa. 

Vaikutus Soprano Oyj:n toimintaan ja omaan pääomaan 

Soprano Oyj:n hallitus arvioi, että suunniteltu yritysjärjestely tuo merkittävää arvoa yhtiön 
osakkeenomistajille laajenevien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Yritysjärjestelyn toteuttamiseksi 
järjestettävä suunnattu osakeanti vahvistaa merkittävästi yhtiön omaa pääomaa, minkä lisäksi yhtiön 
hallitus arvioi toteutettavalla yritysjärjestelyllä olevan merkittävä parannus yhtiön tämän vuoden 
tulokseen. Soprano on käynnistämässä strategiaprosessia liittyen Wetterin ehdolliseen 
osakevaihtosopimukseen. Strategiasta tiedotetaan erikseen projektin edetessä. Wetteri-konsernin 
hankinnan myötä yhtiön pääliiketoiminta on jatkossa autokauppa. 
 
Lisätietoa Wetterin talousluvuista vuodelta 2022 
 
Wetteri -yhtiöiden tilanne on yhdistymisprojektin ollessa kesken myös Soprano Oyj:n kannalta tärkeää 
sijoittajainformaatiota. Tämän vuoksi Sopranon hallitus on arvioinut aiheelliseksi esittää 
puolivuosikatsauksessa 1-6 2022 myös Wetterin lukuja erityisesti huomioiden sen, että 
pörssitiedotteessa 2.6.2022 kerrottiin vuoden 2021 luvut. Alla olevat luvut on saatu Wetteriltä 
pyydettäessä, ne ovat tilintarkastamattomia eikä Sopranon hallituksella tai talousjohdolla ole ollut 
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mahdollisuutta tarkistaa tai arvioida niiden oikeellisuutta. 
 
Wetterin liikevaihto 1-6 2022 (FAS) oli 162,5 miljoonaa euroa (169,4 miljoonaa euroa). Komponenttien 
saatavuushaasteista johtuen yhtiön liikevaihto ei ole ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvanut. 
Merkittäviltä osin pitkistä toimitusajoista johtuen keskihinnan mukaan laskettu tilauskanta on noussut 
121 prosenttia 110 miljoonaan euroon (50 miljoonaa euroa). Uusien henkilöautojen tilauskanta on 
elokuussa 2022 yhteensä 80 miljoonaa euroa (elokuussa 2021 29 miljoonaa euroa) eli 175 prosenttia 
korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Raskaiden ajoneuvojen tilauskanta on elokuussa 
2022 yhteensä 31 miljoonaa euroa (elokuussa 2021 21 miljoonaa euroa) eli 47 prosenttia korkeampi 
kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. 
 
Wetterin ehdollinen osakevaihtosopimus on edennyt, kun sekä Wetterin että Sopranon Due Diligence 
-raportteja, Wetterin IFRS-konversiota, Finanssivalvonnan poikkeuslupahakemusta, listalleottoesitettä 
sekä IPO Readiness-raporttia on edistetty. Yhtiö on käynnistämässä strategiaprosessia liittyen 
Wetterin ehdolliseen osakevaihtosopimukseen. Strategiasta tiedotetaan erikseen projektin edetessä. 
 
Liiketoimintasegmentit 
 
Soprano Oyj konsernin liiketoimintasegmentit ovat Informator Tieturi Group (IT GROUP) ja 
Management Institute of Finland MIF (MIF). Sen lisäksi raportoidaan yhteiset erät –segmentti, johon 
kuuluvat emoyhtiön ja siihen kuuluvien vientitoimintojen lisäksi osakkuusyhtiöt. 
 
Informator Tieturi Group -liiketoimintasegmentti (IT GROUP) 
 
Sopranon kokonaan omistama Tieturi Oy on Informator Utbildning Svenska AB:n emoyhtiö. IT 
GROUP -liiketoimintasegmentin myynnistä tulee noin 63 prosenttia Suomesta ja 37 prosenttia 
Ruotsista. Uusien pilvipalveluiden, noin 30 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan avulla 
asiakkaiden työntekijöitä koulutetaan kymmenissä maissa. Koulutuskeskuksemme sijaitsevat 
Tukholmassa, Göteborgissa, Helsingissä ja Tampereella. 

IT GROUP 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021 
Liikevaihto 3 116 3 503 6 636 
Käyttökate 5 84 279 
Liiketulos -27 13 146 

IT GROUP -segmentin tammi-kesäkuun liiketulos laski hieman -27 (1-6 2021 13) tuhanteen euroon. 
IT GROUPin asiakaskysyntä Suomessa on käynnistynyt odotuksiamme hitaammin, Ruotsissa sen 
sijaan on näkyvissä pientä piristystä. Suomen toimintojen liiketulos oli katsauskaudella voitollinen 
Ruotsin toimintojen jäädessä hieman tappiolle. 
 
IT GROUP -liiketoimintasegmentin vuodelle 2022 kohdistuva tilauskanta elokuussa 2022 on 
kahdeksan prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 
 
Management Institute of Finland MIF -liiketoimintasegmentti (MIF) 
 
Management Institute of Finland MIF Oy on työelämän kouluttaja, jonka koulutusyksiköt ovat 
Tutkinnot ja Competence. MIF:in brändejä ovat MIF Tutkinnot, Johtamistaidon Opisto JTO, Infor, 
Fintra ja Pätevyyskurssit. Liikevaihdosta yli puolet tulee pitkistä tutkinnoista ja tutkintokoulutuksesta. 
Uusien pilvipalveluiden, noin 35 koulutusasiantuntijan ja lähes 300 verkostokouluttajan ansiosta yhtiö 
pystyy tarjoamaan koulutuspalveluja ympäri maailman. Koulutuskeskukset ovat Helsingissä, 
Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa 
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MIF 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021 
Liikevaihto 2 414 2 280 4 255 
Käyttökate 241 -22 -2 
Liiketulos 135 -190 -310 

 
MIF-segmentin liiketulos parani 135 (-190) tuhanteen euroon. Erityisesti johtamis- ja 
viestintäkoulutusten kysyntä parani etätyösuosituksen loputtua. Vertailukauden 1-6 2021 tulosta 
heikensi myös panostukset pätevyysliiketoimintaan. Pätevyysliiketoiminnan kulut sopeutettiin kesällä 
2021 vastaamaan kysyntää. 
 
MIF on voittanut useita julkishallinnon kilpailutuksia, kuten Valtioneuvoston kanslian 
viestintävalmennukset, HUSin esihenkilövalmennukset ja Suomen Pankin asiantuntijavalmennukset. 
Pitkä kokemuksemme toimialaliittojen kanssa sai jatkoa, kun aloitimme yhteistyön Suomen 
hautaustoimistojen liiton kanssa useissa tutkinnossa ja toimistojen akkreditoinneissa. Koulutusaloista 
erityisesti Kyber Master -tutkintojen ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkintojen suosio on noussut.   
 
MIF-liiketoimintasegmentin Pietarin MIF Russian yksikkö myytiin sen toimivalle johdolle toukokuussa 
2022. Koulutusmyynti Venäjällä oli aiemmin keskeytetty vastalauseena Venäjän hyökkäykselle 
Ukrainaan. Järjestelyn tulosvaikutus oli +38 tuhatta euroa. 

MIF-liiketoimintasegmentin vuodelle 2022 kohdistuva tilauskanta elokuussa 2022 on viisi prosenttia 
suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 
 
Yhteiset erät -segmentti 
 
Emoyhtiö Soprano Oyj:n kanssa samassa Yhteiset erät -segmentissä raportoidaan konsernin 
koulutusvientiyksikkö MIF Academy, konsernin hallinto ja IT-palvelut sekä osakkuusyhtiöt Ambientia 
E-commerce Oy -konserni ja Brain Alliance Oy. Ambientia E-commerce Oy -osakkuusyhtiö myytiin 
helmikuussa 2022 sen pääomistaja Ambientia Group Oy:lle. 
 

Yhteiset erät 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021 
Liikevaihto 768 743 1 430 
Käyttökate -201 -306 -523 
Liiketulos -243 -348 -607 

 
Koulutusvienti on aktivoitumassa ja käynnissä on useita tarjousprosesseja. Toukokuussa aloitimme  
yrittäjyyden ammattitutkinnon etätoteutuksen Myanmariin. 
 
Soprano myi 10.2.2022 verkkokaupan ratkaisuja tarjoavan osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce 
Oy:n 40 prosentin osuutensa yhtiön ennestään 60-prosenttisesti omistavalle Ambientia Group Oy:lle. 
Kauppahinta koostui käteisvastikkeena suoritettavasta 450.000 euron peruskauppahinnasta sekä 
lisäkauppahinnoista, jotka perustuvat vuosien 2021, 2022 ja 2023 Ambientia E-commerce Oy 
konsernin liikevaihdon kasvuun. Lisäksi Ambientia Group Oy:llä on optio lunastaa vuosien 2022-2023 
lisäkauppahinnat 200.000 eurolla 30.8.2022 mennessä. Katsauskauden jälkeen elokuussa 2022 
Soprano sai vuoden 2021 liikevaihdon kasvuun perustuvan lisäkauppahinnan 189 tuhatta euroa sekä 
Ambientia Group Oy ilmoitti, ettei käytä optiota lunastaa vuosien 2022 ja 2023 lisäkauppahinnat. 
 
Järjestelyllä ei arvioida olevan olennaista tulosvaikutusta eikä se vaikuta Soprano Oyj konsernin 
liiketulokseen. Lopullinen tulosvaikutus selviää Ambientia E-commercen tilinpäätösten valmistuttua 
vuosina 2022 ja 2023. Soprano tiedottaa lisäkauppahintojen toteutumisesta taloustiedottamisen 
yhteydessä. 
 



Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022  
 
 

Sivu 7 / 18 
 
 

Soprano Oyj konsernin osuus osakkuusyrityksen tuloksesta kirjataan liiketuloksen alapuolelle 
osuuteen osakkuusyrityksen tuloksesta. Konsernin osakkuusyhtiö on Ambientia E-Commerce Oy 
konsernin myynnin jälkeen kehityspalveluja tarjoava Brain Alliance Oy (49 % osuus). 
 
Tuotekehitys ja investoinnit 
 
Soprano-konserni on investoinut tuotekehitykseen parantaakseen valmiuksiaan pohjoismaisessa ja 
kansainvälisessä kilpailussa. Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 1-6 2022 yhteensä 
0,1 (1-6 2021 0,4) miljoonaa euroa. Konserni on panostanut myös hybridikoulutuslaitteisiin. 
 
Tase 
 
Konsernin tase 30.6.2022 oli 9 797 (30.6.2021 11 865) tuhatta euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille 
kuuluva oma pääoma oli 3 218 (3 616) tuhatta euroa eli 0,17 (0,19) euroa osaketta kohden. Omaan 
pääomaan sisältyy 1 250 (1 308) tuhatta euroa laskennallisia verosaamisia.  
 
IFRS 16 mukaiset, käyttöoikeusomaisuuseriin kirjatut vuokrasopimukset 30.6.2022 olivat 145 (722) 
tuhatta euroa. 

Rahavirta ja rahoitus 
 
Liiketoiminnan rahavirta 1-6 2022 oli 418 (1-6 2021 -388) tuhatta euroa, korolliset velat 30.6.2022 
olivat 3 389 (30.6.2021 5 146) tuhatta euroa. Korollisiin velkoihin sisältyvät vuokrasopimusvelat 
30.6.2022 olivat 152 (764) tuhatta euroa. Katsauskaudella 1-6 2022 konsernin rahoituslainat 
lyhentyivät yhteensä 613 tuhatta euroa ja IFRS 16 vuokrasopimusvelat 334 tuhatta euroa. Konsernin 
rahavarat olivat 187 (646) tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 33,8 (30,8) prosenttia ja 
nettovelkaantumisaste (gearing) 99,5 (124,4) prosenttia.  
 
Soprano myi 10.2.2022 verkkokaupan ratkaisuja tarjoavan osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce 
Oy:n 40 prosentin osuutensa yhtiön ennestään 60-prosenttisesti omistavalle Ambientia Group Oy:lle. 
Kauppahinta koostui käteisvastikkeena suoritettavasta 450.000 euron peruskauppahinnasta sekä 
lisäkauppahinnoista, jotka perustuvat vuosien 2021, 2022 ja 2023 Ambientia E-commerce Oy 
konsernin liikevaihdon kasvuun. Lisäksi Ambientia Group Oy:llä on optio lunastaa vuosien 2022-2023 
lisäkauppahinnat 200.000 eurolla 30.8.2022 mennessä. Katsauskauden jälkeen elokuussa 2022 
Soprano sai vuoden 2021 liikevaihdon kasvuun perustuvan lisäkauppahinnan 189 tuhatta euroa sekä 
Ambientia Group Oy ilmoitti, ettei käytä optiota lunastaa vuosien 2022 ja 2023 lisäkauppahinnat. 
Kauppa vahvistaa konsernin kassaa. 
 
Maksuvalmiuden varmistaminen edellyttää voitollista liiketoimintaa. Normaalissa tilanteessa 
kausivaihtelu heikentää maksuvalmiutta erityisesti heinä-syyskuussa ja paranee vuoden loppua 
kohden. 

Henkilöstö   
 
Tammi-kesäkuussa 2022 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 72 (83) henkilöä. Katsauskauden 
lopussa oli 69 (82) henkilöä, joista 8 (15) työskenteli ulkomailla Ruotsissa.  
MIF-liiketoimintasegmentin Venäjän yksikkö myytiin toukokuussa 2022. Yksikössä oli neljä 
työntekijää.  
 
Hallinto 
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 23.5.2022 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksessa 
jatkoivat Satu Mehtälä, Jarmo R. Lehtinen, Jorma Wiitakorpi, Harri Koponen ja Arto Tenhunen. 
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Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Satu 
Mehtälän. Soprano Oyj:n johtoryhmään kuuluvat Pauliina Lautanen-Nissi ja Panu Kauppinen. 
 
Yhtiön osakkeet 
 
Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96 000,00 euroa ja osakkeiden 
lukumäärä oli yhteensä 18 903 745 kappaletta. 
 
Yhtiöllä ei ollut hallussaan katsauskauden eikä vertailukauden lopussa yhtään omaa osaketta. 
 
Valtuutukset 
 
Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.5.2022 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa 
mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman 
rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai 
pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman 
palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä 
tätä valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai 
pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen alkuun saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan 
laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön 
hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus 
on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutus korvaa 
aikaisemmat valtuutukset käyttämättömiltä osin ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. 
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä 
yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. 
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa 
hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistajien osakkeiden 
suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden 
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 
 
Ukrainan sota, maailmanpoliittinen tilanne ja inflaatiokehityksestä johtuva kustannusten nousu voivat 
vaikuttaa negatiivisesti konsernin päämarkkina-alueiden Suomen ja Ruotsin talouksiin sekä 
koulutusvientiin. Yhtiön johto seuraa tarkasti niiden aiheuttamia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-
erien arvostusperiaatteisiin. Johdon arvion mukaisesti niiden vaikutukset eivät anna aihetta muuttaa 
pitkän aikavälin tavoitteitta.  
 
Koronapandemia vaikutti konsernin kannattavuuteen vielä alkuvuonna 2022. Koronarajoitusten 
loppuminen kevättalvella vaikutti positiivisesti yrityskoulutusten kysyntään. 
 
Wetterin ehdollisen osakevaihtosopimukseen liittyy yhtiöstä riippumattomia epävarmuustekijöitä, 
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joiden toteutuminen saattaisi johtaa siihen, ettei osakevaihtosopimus toteudu tai ei toteudu sovitulla 
tavalla. Ehdollisen osakevaihtosopimuksen peruuntumiseen liittyy taloudellisia riskejä.  

Konsernin liiketoimintariskit liittyvät koronapandemian edistämiin liiketoimintamallien muutoksiin ja 
yrityksen kykyyn muuttaa eri oppimispalveluita asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi. Olennaista on näihin 
liittyvien investointien oikea-aikaisuus.  

Maksuvalmiuden varmistaminen edellyttää jatkossa voitollista liiketoimintaa. Normaalissa tilanteessa 
kausivaihtelu heikentää maksuvalmiutta erityisesti heinä-syyskuussa ja paranee vuoden loppua 
kohden. 

Talouden laskusuhdanteet Suomessa ja Ruotsissa vaikuttavat suhdanneherkkää yrityskoulutuksen 
kysyntää heikentävästi. Kysynnän vaihteluihin vastataan verkostomallilla eli kevyellä omalla 
organisaatiolla, jota täydentävät partnereina toimivat kouluttajat ja konsultit. Koulutusviennissä 
onnistuminen osaltaan vähentäisi lähimarkkina-alueiden suhdanteiden vaikutusta konsernin 
liiketoimintaan.  

Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät riskiin menettää avainhenkilöitä. 
 
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 
 
Soprano Oyj konsernin liiketuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisestä vuodesta ja 
olevan positiivinen. Myös liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi. 
 
Helsingissä, 26. elokuuta 2022 

 
SOPRANO OYJ 
Hallitus 
 
 
Liitteenä taulukko-osa: 
Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 
Lyhennetty konsernitase 
Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma  
Konsernin oman pääoman muutokset 
Laadintaperiaatteet 
Konsernin vastuusitoumukset 
Konsernin tunnusluvut 
Liiketoimintasegmentit ja liikevaihdon jakautuminen 
Liiketoimet lähipiirin kanssa  
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen erittelyt 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
Käytetyt valuuttakurssit  
Tunnuslukujen laskentakaavat 
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Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2022 2021 2021 
tuhatta euroa 1-6 1-6 1-12 
LIIKEVAIHTO 5 608 5 828 11 002 
liiketoiminnan muut tuotot 68 304 436 
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2 151 -2 289 -4 323 
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 342 -2 771 -4 912 
poistot ja arvonalentumiset -421 -627 -1 123 
liiketoiminnan muut kulut -846 -861 -1 653 
LIIKEVOITTO (TAPPIO) -85 -415 -573 
rahoitustuotot ja -kulut -105 -143 -285 
osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 0 11 0 
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA -190 -547 -858 
verot -4 -18 -72 
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -194 -565 -930 
Muut laajan tuloslaskelman erät       
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi       
Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna 0 0 0 
Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot 40 30 89 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -154 -536 -840 
        
Tilikauden voiton jakautuminen       
emoyrityksen omistajille -194 -565 -930 
määräysvallattomille omistajille 0 0 0 
  -194 -565 -930 
        
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen       
emoyrityksen omistajille -154 -536 -840 
määräysvallattomille omistajille 0 0 0 
  -154 -536 -840 
        
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen 
tulos: 2022 2021 2021 
  1-6 1-6 1-12 
laimentamaton osakekohtainen tulos(euroa), tilikauden voitto -0,01 -0,03 -0,06 
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), 
tilikauden voitto -0,01 -0,03 -0,06 
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Lyhennetty konsernitase 2022 2021 2021 
tuhatta euroa 30.6. 30.6. 31.12 
VARAT       
pitkäaikaiset varat       
liikearvo 5 405 5 405 5 405 
muut aineettomat hyödykkeet 249 494 351 
aineelliset hyödykkeet 49 59 54 
käyttöoikeusomaisuuserät 145 722 433 
osuudet osakkuusyrityksissä 25 864 852 
muut osakkeet ja osuudet 6 6 6 
pitkäaikaiset saatavat 606 432 418 
laskennalliset verosaamiset 1 250 1 308 1 262 
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 7 736 9 290 8 782 
lyhytaikaiset varat       
myyntisaamiset ja muut saamiset 1 874 1 929 1 544 
rahavarat 187 646 267 
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 2 061 2 576 1 811 
VARAT YHT. 9 797 11 865 10 593 
        
OMA PÄÄOMA JA VELAT       
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 218 3 616 3 342 
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0   
OMA PÄÄOMA YHT. 3 218 3 616 3 342 
rahoitusvelat 1 686 2 405 2 005 
vuokrasopimusvelat 72 80 93 
muut pitkäaikaiset velat 5 5 5 
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 1 763 2 490 2 103 
rahoitusvelat 1 550 1 977 1 845 
vuokrasopimusvelat 80 684 365 
ostovelat ja muut velat 3 185 3 098 2 938 
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 4 816 5 759 5 148 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 9 797 11 865 10 593 
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma 2022 2021 2021 
tuhatta euroa 1-6 1-6 1-12 
tilikauden tulos -194 -565 -930 
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 477 703 1 327 
käyttöpääoman muutos, verot ja korot 134 -526 -269 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 418 -388 129 
bruttoinvestoinnit 0 -17 -15 
käyttöomaisuuden myynnit 450 0 0 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 450 -17 -15 
pitkäaikaisten saamisten muutos 0 0 0 
lainojen nostot 0 751 829 
lainojen takaisinmaksu -613 -640 -1 249 
vuokrasopimusvelan maksut -334 -468 -835 
oman pääoman ehtoisten lainojen korot 0 -169 -169 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -947 -526 -1 424 
RAHAVIRTA YHTEENSÄ -80 -931 -1 311 
rahavarat kauden alussa 267 1 577 1 577 
rahavarat kauden lopussa 187 646 267 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022  
 
 

Sivu 13 / 18 
 
 

Lyhennetty laskelma konsernin oman pääoman 
muutoksista 

oma 
pääoma muutokset 

oma 
pääoma 

tuhatta euroa 31.12.2021 1.1.-30.6.2022 30.6.2022 
osakepääoma 96   96 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 371 30 5 401 
omat osakkeet 0   0 
muuntoerot -83 40 -43 
rahavirran suojaus 0   0 
edellisten tilikausien voittovarat -3 542   -3 542 
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -194 -194 
Oman pääoman ehtoinen laina 1 500   1 500 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 342 -124 3 218 
määräysvallattomien omistajien osuus 0   0 
Oma pääoma yhteensä 3 342 -124 3 218 
        
Lyhennetty laskelma konsernin oman pääoman 
muutoksista 

oma 
pääoma muutokset 

oma 
pääoma 

tuhatta euroa 31.12.2020 1.1.-30.6.2021 30.6.2021 
osakepääoma 96   96 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 311 30 5 341 
omat osakkeet 0   0 
muuntoerot -172 30 -143 
rahavirran suojaus 0   0 
edellisten tilikausien voittovarat -2 444 -169 -2 612 
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -565 -565 
oman pääoman ehtoinen laina 1 500   1 500 
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 4 291 -674 3 616 
määräysvallattomien omistajien osuus 0   0 
oma pääoma yhteensä 4 291 -674 3 616 

 

Laadintaperiaatteet 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on 
noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2021 lukuun ottamatta 1.1.2022 
voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat 
tilintarkastamattomia. 
 

Konsernin vastuusitoumukset 2022 2021 2021 
tuhatta euroa 30.6 30.6 31.12 
yrityskiinnitykset omasta puolesta 6 910 6 910 6 910 
leasingvastuut 5 13 7 
Toimitilojen vuokravastuut 325 17 18 
yhteensä 7 239 6 940 6 935 
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Konsernin tunnusluvut 2022 2021 2021 
  1-6 1-6 1-12 
sijoitetun pääoman tuotto, % (12 kk) -3,2 -9,3 -7,2 
oman pääoman tuotto, % (12 kk) -11,6 -27,7 -22,5 
omavaraisuusaste, % 33,8 30,8 32,3 
tulos/osake, laimentamaton,e -0,01 -0,03 -0,06 
tulos/osake, laimennettu, e -0,01 -0,03 -0,06 
oma pääoma per osake, e 0,17 0,19 0,18 
henkilöstö keskimäärin 72 83 80 

 
 
Liiketoimintasegmentit ja liikevaihdon jakautuminen (tuhatta euroa)  
IT GROUP 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021  
Liikevaihto 3 116 3 503 6 636  
Käyttökate 5 84 279  
Liiketulos -27 13 146  
         
MIF 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021  
Liikevaihto 2 414 2 280 4 255  
Käyttökate 241 -22 -2  
Liiketulos 135 -190 -310  
         
Yhteiset erät 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021  
Liikevaihto 768 743 1 430  
Käyttökate -201 -306 -523  
Liiketulos -243 -348 -607  
         
Konsernierät 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021  
Liikevaihto -690 -699 -1 319  
Käyttökate 292 456 795  
Liiketulos 50 109 198  
         
Soprano Oyj konserni 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021  
Liikevaihto 5 608 5 828 11 002  
Käyttökate 337 212 550  
Liiketulos -85 -415 -573  
 

    
Liikevaihto     
tuhatta euroa 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021 Tuloutusajankohta 
Koulutuspalveluiden myynti 5 498 5 787 10 878 Ajan kuluessa 
Julkaisumyynti 30 4 7 Yhtenä ajankohtana 
Vuokratuotot 79 37 117 Ajan kuluessa 
Yhteensä 5 608 5 828 11 002   
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Liikevaihto suoritevelvoitteen täyttymisen mukaan   
tuhatta euroa 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021  
Ajan kuluessa 5 578 5 824 10 995  
Yhtenä ajankohtana 30 4 7  
Yhteensä 5 608 5 828 11 002  
     
Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan    
tuhatta euroa 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021  
Suomi 4 317 4 306 7 960  
Ruotsi 1 159 1 140 2 205  
Venäjä 0 38 182  
Muu Eurooppa 108 343 653  
Aasia 22 0 0  
Amerikka 1 0 2  
Yhteensä 5 608 5 828 11 002  

 

      
Liiketoimet lähipiirin kanssa 
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös hallituksen 
ja toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä heidän kontrolloimansa yhtiöt. Konsernilla ei ole 
yhteisyrityksiä. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat, jotka eivät eliminoidu 
konsernitilinpäätöksessä: 
1-6 2022, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat 
Osakkuusyritykset 0 0 193 0 
Lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja heidän kontrolloimansa yhtiöt 0 1 0 200 
          
2021, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat 
Osakkuusyritykset 0 1 220 0 
Lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja heidän kontrolloimansa yhtiöt 0 23 0 200 
          
Johdon työsuhde-etuudet:         
tuhatta euroa 1-6 2022 1-6 2021 2021   
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 197 153 301   
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat maksut 0 100 0   
Osakeperusteiset etuudet 30 30 60   
Yhteensä 227 283 361   
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen erittelyt       
Käyttökate 2022 2021 2021 
tuhatta euroa 1-6 1-6 1-12 
Liiketulos -85 -415 -573 
+ poistot ja arvonalentumiset 421 627 1123 
Käyttökate 337 212 550 

    
Nettovelkaantumisaste 2022 2021 2021 
tuhatta euroa 1-6 1-6 1-12 
Pitkäaikaiset korolliset velat 1 758 2 485 2 097 
Lyhytaikaiset korolliset velat 1 631 2 661 2 210 
Rahat- ja pankkisaamiset 187 646 267 
Korolliset nettovelat 3 202 4 499 4 041 
Oma pääoma 3 218 3 616 3 342 
Nettovelkaantumisaste 99,5 % 124,4 % 120,9 % 

    
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2022 2021 2021 
  1-6 1-6 1-12 
Kulut       
Muista 0 138 0 
Yhteensä 0 138 0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0 138 0 

    
Käytetyt valuuttakurssit 2022 2021 2021 
  1-6 1-6 1-12 
Ruotsin kruunu       
Tuloslaskelmassa käytetty keskikurssi 10,47 10,13 10,14 
Taseessa käytetty kurssi, kauden lopun kurssi 10,73 10,11 10,25 

Soprano käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja rahoitusrakenteen 
kehittymistä sekä parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Käytetyt 
vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. 
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Tunnuslukujen laskentakaavat 
 
Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 
 
Myyntikatemarginaali: 

(liikevaihto – aineiden ja tarvikkeiden käyttö)  x 100 
liikevaihto 

Sijoitetun pääoman tuotto: 

(voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut)  x 100 
(oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)) 
 
Oman pääoman tuotto:  

voitto/tappio ennen veroja  x 100 
oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona) 
 
Omavaraisuusaste: 

oma pääoma x 100 
(taseen loppusumma – saadut ennakot) 
 
Korolliset nettovelat: 
 
Pitkäaikaiset korolliset velat + lyhytaikaiset korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset 
 
Nettovelkaantuneisuusaste: 
 
Korollinen nettovelka_x 100_ 
Oma pääoma yhteensä 
 
Tulos/osake: 

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos 
ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä 
 
Oma pääoma per osake: 

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa 
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Soprano Group – Elinikäistä oppimista ammattilaisille  
 
Soprano Group on kasvuhakuinen koulutusyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäiseen 
oppimiseen. Oppiminen tapahtuu yhä monipuolisemmin, digitaaliset etäkurssit ja 
itseopiskeltavat verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkaansa perinteisen läsnäkoulutuksen 
rinnalle. Soprano Group tarjoaa asiakkaiden hyödyksi parhaat koulutussisällöt, menetelmät 
ja teknologiat. 

Parhaan asiakaskokemuksen takaavat kokeneet tekijät Informator Tieturi Groupissa, 
Management Institute of Finland MIFissä ja MIF Academyssä. Palvelemme kuudessa 
kaupungissa Suomessa ja Ruotsissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä 
virtuaalisesti ympäri maailman. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 11,0 miljoonaa 
euroa, ja se työllistää noin 80 henkeä. Sopranon osake on listattu Nasdaq Helsingissä. 
  
Lisätietoja: www.soprano.fi, www.mif.fi , www.tieturi.fi, www.informator.se 
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