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1985
Perustamisvuosi

43,7 milj. €
Liikevaihto  

tilikaudella 2020 
(pro forma3 -liikevaihto 

51,4 milj. euroa vuonna 2020)

~ 4 500
Asiakasta

Administer tarjoaa talous- ja palkkahallinnon 
palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmisto-
palveluja. Yhtiön tavoitteena on uudistaa 
taloushallintopalvelujen markkinoita kehittämällä 
uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja.  

Administer toimii Suomen tilitoimistomarkkinoilla, joiden koko 
oli vuonna 2020 noin 1,23 miljardia euroa. Yhtiö on liikevaihdolla 
mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen tarjoajista 
Suomessa sekä palkkalaskelmien määrällä mitattuna Suomen 
suurin HR- ja palkkahallintopalvelujentarjoaja.1 Asiakaskuntaan 
kuuluu kaikenkokoisia organisaatioita pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä suuryrityksiin, kuntiin ja kaupunkeihin. Administerilla 
on Suomessa 21 toimipistettä, minkä lisäksi yhtiöllä on toimipis-
teet myös Tukholmassa ja Tallinnassa.

ADMINISTER -  
TALOUSHALLINTOPALVELUIDEN 
UUDISTAJA

LIIKEVAIHDON KEHITYS 2016 – 2020, MILJ. €*

5,2 %
Suomen 

tilitoimistomarkkinan 
keskimääräinen vuotuinen 

kasvu vuosina 2001–2020

~ 600
Työntekijää

23
Toimipistettä

2016 2017 2018 2019 2020 2020
pro forma

16,3
20,2

37,0

45,3 43,7

51,4

1 Yhtiön johdon arvio, palkkalaskelmien määrä pohjautuu johdon  
julkisista lähteistä saamien tietojen pohjalta tekemään arvioon.

2 Administer-konserni
3 Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan EmCe-yrityskaupan vaikutusta  

Administerin toiminnan  tulokseen ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät toimet olisi tehty 1.1.2020.
*) Kuvaajan luvut tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten 1.1.–31.12.2016, 1.1.–31.12.2017,  

1.1.–31.12.2018, 1.1.–31.12.2019 ja 1.1.–31.12.2020 mukaiset, 2020 pro forma -tietoja lukuun ottamatta

AVAINTIEDOT2
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YHDEN MIEHEN TILITOIMISTOSTA  
ÄLYKKÄÄN TALOUSHALLINNON 
SUUNNANNÄYTTÄJÄKSI 

• Vuonna 2014 liikevaihto 
ylitti ensimmäisen kerran 
10 miljoonaa euroa.

• Vuosien 2014 ja 2016 välissä  
Administer hankki useita pieniä  
paikallisia yrityksiä ja vahvisti  
olemassa olevaa liiketoimintaa.  
Yhtiö on toteuttanut useita 
yrityskauppoja osana 
laajentumisstrategiaansa jo  
vuodesta 2001 alkaen.

• Vuonna 2016 Administer laajeni 
ulkomaille ja avasi toimiston 
Tukholmassa.

• Nykyinen rakenne alkoi muodostua, 
kun vuonna 2017 Administer hankki 
Enfo Partner Oy:n (nykyinen Adner Oy) 
ja vuonna 2018 Silta Oy:n. Lisäksi  
yhtiö hankki vuonna 2018 osuuden  
Kuntalaskenta Oy:stä. 

• Onni Aho perusti 
Administerin vuonna 
1985 tarjoamaan 
kirjanpitopalveluja. 

• Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja 
ja hallituksen jäsen Peter Aho  
on toiminut yhtiön johdossa  
vuodesta 1994 lähtien.  
Aho on ennen listautumisantia  
yhtiön suurin osakkeenomistaja  
noin 61 prosentin omistusosuudella. 

• Liiketoiminnan kannalta tärkeä  
taloushallinnon ohjelmistokehitys  
ja -liiketoiminta alusta lähtien  
mukana Administerin toiminnassa. 

• Viimeisin merkittävä yrityskauppa 
toteutettiin elokuussa 2021, kun Administer 
osti EmCe Solution Partner Oy:n, minkä 
yhteydessä Administerin eFina-ohjelmiston 
rinnalle hankittiin EmCe-ohjelmisto.

kehittämään kansainvälisen  
pienille ja keskisuurille yrityksille kohdistetun  

SaaS-liiketoimintamallin yhtiön  
digitaalista alustaa käyttäen. 

hyödyntämään keräämäänsä HR- ja palkkahallinto-
palveluiden dataa liiketoiminnassaan  

ja tarjoamaan sen mahdollistamaa  
tiedolla johtamista palveluna asiakkailleen.

vahvistamaan skaalautuvuutta  
tekoälykehityksellä, joka  

automatisoi perustoimenpiteet ja  
parantaa siten toiminnan tehokkuutta.

TULEVAISUUDESSA ADMINISTER PYRKII 

 

1994
1985 2014 2016

2017

2021
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Administer on kasvanut vajaassa kolmessakymmenessä 
vuodessa isäni perustamasta tilitoimistosta yhdeksi Suo-
men suurimmista taloushallintopalvelujen tarjoajista liike-
vaihdolla mitattuna. Palkkalaskelmien määrällä mitattuna 
olemme suurin HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoaja. 
Tavoitteenamme on uudistaa toimialaa kehittämällä uutta 
teknologiaa ja uusia ratkaisuja. 

Suomen tilitoimistomarkkinat, sisältäen talous- ja palkka-
hallinnon palvelut, ovat kasvaneet vuodesta 2001 lähtien 
keskimäärin noin 5 prosenttia vuodessa ja markkinan koko 
oli vuonna 2020 noin 1,23 miljardia euroa. Pitkään vakaana 
ollut toimiala on murroksessa uuden teknologian, konsul-
tointipalveluiden vahvistuneen merkityksen, toimintojen 
ulkoistusten ja konsolidaation määrittäessä alan tulevai-
suutta.

Strategiamme mukaisesti haluamme olla alamme paras 
toimija laadukkaalla asiakaskokemuksella ja innovatiivisella 
asenteella sekä kattavalla palvelujen ja teknisten ratkaisu-
jen kokonaisuudella. Orgaanisen kasvun lisäksi yritysostot 
ovat oleellinen osa kasvustrategiaamme ja tarkoitukse-
namme on tehdä yrityskauppoja pääasiassa tilitoimistolii-
ketoiminnassa, mutta myös muut toimintaamme tukevat 
hankinnat ovat mahdollisia. Yrityskaupat ovat olleet osa 
kasvustrategiaamme jo vuodesta 2001 lähtien. 

Oma ohjelmistokehitys on ollut alusta lähtien keskeinen 
osa toimintaamme. Se edellyttää mittavia tutkimus- ja ke-
hityspanostuksia myös jatkossa. Näkemyksemme mukaan 

TOIMITUSJOHTAJALTA

automaatio ja tekoäly ohjaavat taloushallintopalveluita tu-
levaisuudessa, minkä vuoksi investoimme merkittävästi 
teknologian kehittämiseen. Pyrimme tulevaisuudessa jat-
kuvasti kehittämään tekoälyratkaisujamme järkevämpien 
ja parempien päätösten tekemiseksi keräämämme suuren 
datamäärän avulla.

Meillä on näyttöjä kannattavasta kasvusta. Vuosien 2016 
ja 2020 välissä lähes kolminkertaistimme liikevaihtomme, 
ja käyttö kat teemme moninkertaistui. Vuoden 2021 osalta 
koro na pandemia on vaikuttanut liikevaihtoomme, ja kasvu-
stra te giamme mukaiset investoinnit sekä toteu tet tui hin 
yritys kauppoihin liittyvät kertaluonteiset kustannukset ja 
inte groin tikustannukset painavat osaltaan kannattavuutta.

Suunnitellun listautumisen tavoitteena on edistää Admi-
nisterin kykyä toteuttaa kasvuun tähtäävää strategiaansa 
sekä tuoda taloudellista joustavuutta liiketoiminnan kehit-
tämiseen konsernin vakavaraisuutta kasvattamalla.

Tule mukaan ja osallistu Administerin listautumisantiin!

 

Peter Aho
toimitusjohtaja
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TARJOAA ASIAKKAILLEEN LIIKETOIMINTAKRIITTISTEN  
TOIMINTOJEN ULKOISTUSPALVELUJA 

Administerin palvelutarjoama koostuu liiketoimintakriittisten toimintojen ulkoistuspalve-
luista, ja yhtiö on tästä syystä keskeisessä roolissa asiakkaidensa liiketoiminnassa. Asiakkai-
den kanssa tehtävä syvä yhteistyö luo edellytykset pitkille asiakassuhteille ja mahdollisuu-
den kasvaa asiakkaiden kanssa.

YKSI SUOMEN JOHTAVISTA TALOUS- JA PALKKAHALLINNON 
ULKOISTUSPALVELUJEN TARJOAJISTA LIIKEVAIHDOLLA MITATTUNA

Talous- ja palkkahallinnon markkinat ovat digimurroksen keskellä, ja teknologian hyödyntä-
misestä liiketoiminnassa on tullut tärkeimpiä kilpailuetuja. Suuret toimijat ovat etulyöntiase-
massa pienempiin toimijoihin nähden, koska niillä on suuremmat resurssit kehittää omaa 
teknologiaa ja ohjelmistoja, jotka tarjoavat markkinassa skaalaetuja. Administerilla on yhte-
nä johtavista toimijoista vahva asema nopeasti kehittyvässä markkinassa.

TARJOAA ASIAKKAILLEEN MAHDOLLISUUDEN HANKKIA LAAJAN 
VALIKOIMAN JATKUVIA ULKOISTUSPALVELUJA JA TÄYDENTÄVIÄ 
KONSULTOINTIPALVELUJA SAMALTA YHTIÖLTÄ 

Administerin ydinliiketoiminta perustuu jatkuvien talous- ja palkkahallinnon palvelujen tar-
joamiseen, minkä lisäksi yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman lisäpalve-
luita asiakkaiden tarpeiden mukaan.

ADMINISTERIN 
KESKEISET VAHVUUDET
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PANOSTAMINEN DIGITAALISEEN PALVELUMALLIIN JA  
OMIIN OHJELMISTOIHIN 

Administer panostaa vahvasti digitaaliseen palvelumalliin, joka pohjautuu sen omiin ohjel-
mistoihin. Yhtiö kehittää jatkuvasti omia ohjelmistoja säilyttääkseen kilpailukyvyn nopeas-
ti muuttuvassa markkinassa. Viime aikoina Administer on kehittänyt esimerkiksi tekoälyn 
hyödyntämistä osana sen palvelujen tarjoamista. Administerin panostus palveluidensa 
digitalisoimiseen ja automaatioon vapauttaa työntekijöiden resursseja matalamman lisä-
arvon toistuvista tehtävistä korkeamman lisäarvon konsultointitehtäviin. Tätä kautta yhtiö 
ylläpitää ja parantaa asiakastyytyväisyyttä samalla kun sen sisäiset prosessit tehostuvat.

LAAJA ASIAKASKUNTA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN  
KASVAA MONESSA ERI ASIAKASSEGMENTISSÄ 

Administerin asiakaskunta koostuu pienistä yhden hengen yrityksistä suuriin pörssiyhti-
öihin sekä julkishallinnon toimijoihin, kuten kuntiin ja kaupunkeihin. Yhtiön asiakasyrityk-
set ovat hajautuneet useille eri toimialoille, joista liikevaihdolla mitattuna suurimpia ovat 
finanssitoimialan, energiasektorin ja matkailutoimialan yritykset. Laaja asiakaskunta myös 
tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutusta Administerin liiketoimintaan.

MAHDOLLISUUS PALVELLA ASIAKKAITA PAIKALLISESTI 

Administerilla on koko maan kattava verkosto toimipisteitä, mikä mahdollistaa yhtiön pai-
kallisen asiakasläheisen palvelutavan. Administerilla on yhteensä 21 toimipistettä Suomes-
sa ja yksi toimipiste sekä Tukholmassa että Tallinnassa. Laaja toimipisteverkko mahdollistaa 
sen, että yhtiö voi toiminnassaan ottaa huomioon paikalliset näkökulmat ja käytännöt.
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STRATEGIA

Orgaanisen kasvun 
lisäksi yritysostot ovat 
oleellinen osa Administerin 
kasvustrategiaa.

Administer haluaa olla alansa paras toimija laadukkaalla 
asiakaskokemuksella ja innovatiivisella asenteella sekä  
kattavalla palvelujen ja teknisten ratkaisujen kokonaisuudella.

4 Yhtiön johdon arvio. Johdon arvio teknisestä etumatkasta perustuu julkisista lähteistä 
kerättyihin tietoihin koskien muun muassa tekoälyn, automaation ja toiminnanohjauksen 
hyödyntämistä Administerin toiminnoissa verrattuna sen kilpailijoihin.

Tekninen etumatka
• Administerin johdon näkemyksen mukaan tekninen etumatka kilpailijoihin nähden  auttaa 

uusien asiakkaiden saamisessa ja onnistunut asiakaskokemus asiakassuhteiden pysymi-
sessä. Yhtiö pystyy tuottamaan kattavan palvelukokonaisuuden, joka muiden asioiden 
ohella mahdollistaa asiakkaiden menestymisen omassa liiketoiminnassaan.4

Oma palvelu- ja ratkaisumyynti
• Administerin oma palvelu- ja ratkaisumyynti on yhtiön kasvun tärkein mahdollistaja. 

 Ammattimainen ja aktiivinen myynti luo pohjan liikevaihdon kasvulle, jota tuetaan yritys-
ostoilla. Julkiseen sektoriin yhtiö tulee panostamaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Henkilöstön osaaminen ja viihtyvyys
• Administer panostaa vahvasti henkilöstön osaamiseen ja viihtyvyyteen. Yhtiön tavoittee-

na on luoda houkutteleva ja kiinnostusta herättävä asema vaikealla työmarkkinalla. Tyy-
tyväinen henkilöstö luo pohjan hyvälle asiakaskokemukselle ja asiakastyytyväisyydelle.

Administerin missio  
on tehdä asiakkaidensa  

talous- ja palkkahallinnosta 
tehokasta ja sujuvaa. 

Yhtiön visio  
on tuottaa asiakkailleen 

asiakaskokemus, joka 
ylittää asiakkaiden odotukset.
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Administerin  
hallitus on asettanut yhtiölle  

seuraavat taloudelliset tavoitteet:

84 milj. €
Liikevaihto  

vuonna 2024 

24 %
Käyttökatemarginaali

vuonna 2024

Administerin osinkopolitiikka:
Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain  

osinkoina vähintään

30 %
sen liikearvopoistoilla  
oikaistusta tuloksesta.

ADMINISTER VUOSINA 2022–2024

Strategiakausi 2022–2024 on Administerille kasvun aikaa, jolloin yhtiö hakee merkittävää 
osuutta kotimaisista talous- ja palkkahallinnon palveluista ja ratkaisuista sekä konsultoin-
nista. Yhtiön tavoitteena on myös laajentaa Ruotsin toimintoja. Administer pyrkii tuomaan 
markkinoille uusia tuotteita ja palveluja sekä etsii aktiivisesti liiketoimintaansa sopivia yri-
tyskauppakohteita. Yhtiö on investoinut vahvasti tulevaa kasvua varten ja rakentanut vah-
van pohjan seuraavan kasvuloikan ottamiseksi.

Administerin kasvutavoitteet sisältävät uusasiakashankinnan, lisämyynnin nykyisille asi-
akkaille sekä yritysostot. Vuonna 2022 yhtiön tavoitteena on tehdä 5–10 yritysostoa sekä 
saavuttaa vähintään 51 miljoonan euron liikevaihto ja vähintään 8 prosentin käyttökate-
marginaali.

Administer pyrkii tulevaisuudessa tarjoamaan konserniin tuleville uusille yhtiöille muun 
muassa mahdollisuuden parempaan osakekohtaiseen tuottoon verrattuna tilanteeseen, 
jossa kohdeyhtiö olisi jatkanut omana itsenäisenä yrityksenään, tehokkaat jälkimarkkinat 
sekä etuja toimintansa kehittämiseen.5 Näitä etuja ovat esimerkiksi henkilöstöhallinnon 
palvelut, IT-palvelut, Administerin myyntitoiminto sekä muut hallinnon palvelut. 

Administer hakee vahvaa kannattavuutta palvelutoimintojensa jatkuvalla tehostamisella, 
tarkalla tuotannonohjauksella, henkilöstön ja asiakkaiden sitouttamisella ja siten pysyvyy-
dellä sekä asiakkaille arvoa tuottavilla lisäpalveluilla. Lisäksi yhtiön johto näkee, että tie-
toteknisillä ratkaisuilla rutiinityötä voidaan automatisoida tulevaisuudessa lisää. Yhtiön 
tarjoamien konsultointipalveluiden avulla asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa ja Administerille 
parempikatteista liikevaihtoa.

Lisäksi yhtiö arvioi lyhyemmällä aikavälillä realisoivansa potentiaalisia synergiahyötyjä 
EmCe-yrityskaupasta ennen tilikauden 2023 loppua. Yhtiö arvioi myös, että nykyisten kon-
serniyhtiöiden välillä on edelleen realisoimatta synergiahyötyjä etenkin IT-järjestelmiin ja 
tukifunktioihin liittyen. Administerin näkemyksen mukaan sen nykyinen organisaatio pys-
tyisi henkilökunnan tehokkuutta parantamalla tekemään korkeampaa liikevaihtoa ilman 
kulujen huomattavaa nousua.

5 Yhtiön johdon arvio, mikäli listautuminen toteutuu.
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OHJELMISTOPALVELUT

• Kirjanpito ja raportointipalvelut, joiden kautta yhtiö voi tarjota ajantasaisia 
taloustietoja asiakkailleen.

• Digitaalinen taloushallinto, jonka avulla Administerin asiakkaat pääsevät käsiksi 
ajantasaisiin taloustietoihinsa selaimella tai mobiilisovelluksen avulla.

• Sisältää eFina-ohjelmistomyynnin osana palvelukokonaisuutta.

LIIKETOIMINTA

• Palkkahallinto, jonka avulla yhtiön asiakkaat voivat ulkoistaa palkkahallintonsa 
tehostaakseen hallintoaan ja hyötyäkseen automaatiosta.

• HR-palvelut, joita tarjotaan yrityksille Suomessa heidän HR-palveluidensa 
ulkoistamiseksi.

• HR- ja palkkahallintopalveluita tarjotaan kokonaisuutena, johon sisältyy palvelu  
ja ohjelmistot.

• Talousjohtopalvelut sekä HR- ja 
palkkahallintopalveluihin liittyvät 
konsultointipalvelut.

• EmCe-ohjelmistot sekä  
ohjelmistokonsultointi.

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN 1– 9/2021

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN PRO FORMA 1– 9/2021

Administerilla on monipuolinen palvelutarjoama, jonka avulla yhtiö 
kykenee tarjoamaan asiakkailleen sekä taloushallintopalvelut että  
HR- ja palkkahallinto palvelut saman konsernin tuottamina palveluina. 

Taloushallinto-
palvelut58 %

34 %6 %3 %

HR- ja 
palkkahallinto-
palvelut

Konsultointipalvelut

Ohjelmistopalvelut

Taloushallinto-
palvelut

50 %

29 %18 %

3 %

HR- ja palkka-
hallintopalvelut

Konsultointipalvelut

Ohjelmistopalvelut

TALOUSHALLINTOPALVELUT 

HR- JA PALKKAHALLINTOPALVELUT

KONSULTOINTIPALVELUT
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TALOUSHALLINTOPALVELUT

Administer tarjoaa kokonaisvaltaisia taloushallinnon palveluja usealle eri asiakassegmen-
tille. Yhtiön taloushallintopalveluiden ydin on digitaalinen taloushallinto. Administer tarjoaa 
taloushallintopalvelujaan ohjelmistojen kautta, joiden tarkoituksena on automatisoida teh-
täviä, joita on perinteisesti hoidettu manuaalisesti. 

Taloushallintopalveluihin sisältyvään kirjanpitopalveluun kuuluu kaikkien lakisääteisten 
kirjanpitopalvelujen tarjoaminen, minkä kautta asiakasyritys voi ulkoistaa yhtiölle talous-
hallinnon rutiinit ja lainsäädännön yrityksille asettamat kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet. 
Digitaalisen taloushallinnon ja eFina-ohjelmiston ansiosta kirjanpito on reaaliaikaista. Kir-
janpitopalveluun sisältyy myös lukujen raportointi ja analysointi asiakasyritysten toiminnan 
tueksi, minkä lisäksi Administerin palvelujen kautta on mahdollista hoitaa suoraan tarvitta-
vat kirjanpitoon liittyvät viranomaisilmoitukset Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Administerin taloushallinnon 
ohjelmistot mahdollistavat 

taloushallinnon asiantuntijoiden 
keskittymisen korkeamman 

lisäarvon työhön ja laadukkaaseen 
asiakaspalveluun.

Tekoälyn hyödyntäminen on yhtiön johdon näkemyksen mukaan Administerin 
merkittävin kilpailuvaltti taloushallintopalvelujen tarjoamisessa suhteessa sen 
kilpailijoihin. Tekoäly, jota Administer on käyttänyt toiminnassaan jo useita vuosia, on 
merkittävässä roolissa yhtiön tarjoamissa taloushallintopalveluissa, sillä tekoäly käsittelee 
muun muassa asiakasyritysten ostolaskut ja kuitit. Lisäksi Administer on viime aikoina ryh-
tynyt hyödyntämään tekoälyä yhä enemmän myös kirjanpitotyössä, mikä on vapauttanut 
asiantuntijoiden kapasiteettia suuremman lisäarvon toimintoihin. 
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HR- JA PALKKAHALLINTOPALVELUT

Administer on palkkalaskelmien määrällä laskettuna Suomen suurin HR- ja palkkahallinto-
palveluja tarjoava toimija.6 Yhtiö tarjoaa HR- ja palkkahallintopalveluja kaikenkokoisille, eri 
asiakastoimialoilla toimiville yrityksille, mutta pääsääntöisesti yhtiön asiakaskunta HR- ja 
palkkahallintopalveluissa muodostuu suurista ja vakavaraisista asiakasyrityksistä. 

Lisäksi Administerin HR- ja palkkahallinnon palveluihin kuuluu asiakasyritysten HR-palve-
luissa tukeminen niin strategisen tason suunnittelussa kuin operatiivisissa käytännön toi-
menpiteissä, jatkuvasti tai projektiluontoisesti. Yhtiö avustaa sen asiakasyrityksiä esimer-
kiksi organisaatiorakenteen suunnittelussa ja toimenkuvien määrittelyssä, lakisääteisten 
dokumenttien laatimisessa sekä rekrytointiprosesseissa. Lisäksi Administer tarjoaa ulko-
maisille asiakkaille kokonaisvaltaisia PEO-palveluja (työvoiman ulkoistuspalveluja) sisältäen 
HR- ja palkkahallinnon palvelut.

Noin 90 prosenttia Administerin HR- ja palkkahallintopalvelujen liikevaihdosta muodostuu 
palkanlaskennasta ja loput noin 10 prosenttia HR-palveluista. 

KONSULTOINTIPALVELUT

Administer tarjoaa asiakkailleen myös konsultointipalveluja liittyen pääasiassa talousjoh-
topalveluihin, palkkahallintopalveluihin ja HR-palveluihin. Suurimpina konsultointipalve-
lujen osa-alueina ovat talousjohtopalveluihin liittyvä konsultointi, sisältäen niin kutsutun 
CFO-palvelun ja controller-palvelut, sekä palkkahallintoon liittyvä konsultointi, johon kuuluu 
mm. palkkaprosessien kehittämistä koskeva konsultointi.

Administer tarjoaa konsultointipalvelujaan osana sen muita palvelukokonaisuuksia, mutta 
suurin osa konsultointipalveluista myydään yksittäisinä palveluina erillään muista palvelu-
kokonaisuuksista. Yhtiön johdon kokemuksen mukaan osa konsultointipalveluja, esimerkik-
si palkkaprosessien kehittämiseen liittyvää konsultointia, tilaavista asiakkaista päätyy myö-
hemmin konsultointipalvelujen myötä tilaamaan myös Administerin muita palveluja.

Administerin konsultointipalvelujen valikoimaan sisältyy myös muita konsultointipalveluja, 
kuten yrityskaupoissa avustaminen taloushallinnon näkökulmasta sekä veroneuvonta.

6 Yhtiön johdon arvio, palkkalaskelmien määrä pohjautuu johdon julkisista lähteistä  
saamien tietojen pohjalta tekemään arvioon.

Tekoälyn ja kehittyneen  
automaation tuominen HR- ja palkka-

hallinnon palveluihin on vasta alkamassa.  
Administerin johto näkee siinä  

useita liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja  
merkittävän potentiaalin muuttuvalla toimialalla.
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OHJELMISTOT

Administer hyödyntää kehittämiään ohjelmistoja ja ohjelmistoratkaisuja osana sen tarjo-
amia laajempia palvelukokonaisuuksia, minkä lisäksi Administer myy EmCe-ohjelmistoaan 
asiakkaidensa käyttöön ilman palvelukokonaisuutta. Administer on kehittänyt eFina- 
ohjelmiston, joka lanseerattiin käyttöön jo vuonna 2000, ja joka on merkittävä osa etenkin 
 Administerin taloushallintopalveluja. 

EmCe-ohjelmistoa myydään myös Administerin muista palveluista erillisenä yksittäisenä 
ohjelmistona muun muassa tilitoimistoille ja näiden loppuasiakasyrityksille. eFina-ohjel-
mistoa ei myydä pelkkänä ohjelmistona, vaan se myydään aina kokonaisuutena yhdessä 
 Administerin muiden palvelujen, kuten taloushallintopalvelujen yhteydessä. Yhtiön asiakkai-
den toiveiden ja tarpeiden perusteella yhtiön ohjelmistoihin voidaan integroida myös muita 
asiakaskohtaisia ulkopuolisten toimijoiden tarjoamia tai asiakkaiden omia järjestelmiä.
 

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Administerin käyttämä oma teknologia palveluiden tuottamiseen ja ohjelmistojen luomi-
seen edellyttää mittavia tutkimus- ja kehityspanostuksia. Yhtiöllä on pitkä historia ohjelmis-
totuotteiden kehittämisestä oman palvelutuotannon käyttöön sekä ohjelmistomyyntiin. 
Administerin omaan kehitystiimiin kuuluu noin 60 henkilöä.

Administerin johto uskoo, että automaatio ja tekoäly ohjaavat taloushallintopalveluita tu-
levaisuudessa, minkä vuoksi yhtiö investoi merkittäviä määriä teknologian kehittämiseen. 
Administer on sisäisesti kehittänyt osaksi eFina-ohjelmistoa työkaluja, jotka automatisoivat 
perinteisesti ihmisen hoitamia toimenpiteitä. Yhtiö pyrkii tulevaisuudessa jatkuvasti kehit-
tämään sen tekoälyratkaisuja tukeakseen asiakkaidensa päätöksentekoa. 
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HR-PALVELUMARKKINAT SUOMESSA

Administerin kohdemarkkinat HR-palvelualalla liittyvät erityisesti henkilöstönhallinnon kon-
sultointiin, rekrytointipalveluihin sekä taloushallinnon henkilöstövuokraukseen. Kyseisten 
palvelualojen liikevaihto Suomessa oli vuonna 2019 yhteensä noin 200 miljoonaa euroa.
 
Henkilöstönhallintoalan odotetaan muuttuvan nykyistä enemmän kokonaisvaltaisesti liike-
toiminnan osaksi ja näin ollen kasvattavan merkitystään yrityksissä.7 Yhtiön johdon näke-
myksen mukaan henkilöstönhallintoalan kehitys on Suomessa vielä aikaisessa vaiheessa, 
kun esimerkiksi data-analytiikan ja organisaatiosuunnittelun merkitys on vasta paljastu-
massa yrityksille nykypäivän teknologiakehityksen määritellessä tulevaisuuden suuntaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

TALOUSHALLINTOMARKKINAT SUOMESSA

Ulkoistetuista taloushallintopalvelujen markkinoista valtaosa liittyy Suomessa tilitoimisto-
liiketoimintaan. Suomen tilitoimistomarkkinat ovat historiallisesti olleet hyvin vakaat. Tilitoi-
mistomarkkinan koko oli vuonna 2020 noin 1,23 miljardia euroa. Markkina on kasvanut vuo-
desta 2001 keskimäärin 5,2 prosenttia vuodessa. Suomessa toimivien tilitoimistojen määrä 
on pysynyt reilun 4 000 yrityksen paikkeilla viimeiset kymmenen vuotta.

Markkinan kokonaisliikevaihdon tasainen historiallinen kasvu ja suhteellisen pienet heilah-
telut kuvastavat tilitoimistomarkkinan defensiivisyyttä yritysten taloushallinnon lakisäätei-
seen luonteeseen perustuen. 

Administer toimii talous- ja palkkahallinnon palvelu- ja ohjelmistomarkkinoilla sekä  
HR-palveluiden ja muiden yritysten liiketoimintaa tukevien asiantuntijapalveluiden markkinoilla.
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7 Lähde: Deloitte; Human  
Capital Trends 2020

8 Lähde: Tilastokeskus;  
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto,  

Yritysrekisterin vuositilasto, Kansantalouden tilinpito
9 Lähde: Tilastokeskus, Yrityspalvelut

ADMINISTERIN HR-KOHDEMARKKINOIDEN KOKO SUOMESSA, MILJ. €9TILITOIMISTOMARKKINAN KEHITYS SUOMESSA8
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TOIMIALAN MURROS JA KESKEISET KASVUAJURIT

Yhtiön johdon arvion mukaan aiemmin pitkään varsin muuttumattomana säilynyt talous-
hallintoala on viime vuosina kääntynyt jyrkästi kehityksen tielle uuden teknologian, kon-
sultointipalvelujen vahvistuneen merkityksen, liiketoiminnan tukitoimintojen ulkoistuksen 
sekä markkinan konsolidaation pitkälti määrittäessä alan tulevaisuuden suuntaa.

TEKNOLOGIAMURROS JA TALOUSHALLINNON OHJELMISTOT
Taloushallinnon digitalisoituminen on ajanut toimialan muutosta viime vuosina. Paperiton 
kirjanpito on yleistynyt vauhdilla ja sitä on tavoiteltu myös lainsäädännön kautta. Sähköisen 
laskutuksen osalta Pohjoismaat ovat edellä muita Euroopan maita yli 50 prosentin käyt-
töönottoasteella.10 

Taloushallinnon sähköistymisen myötä taloushallinto-ohjelmistot ovat muuttaneet toimi-
alaa olennaisesti. Suomi on taloushallinnon teknologiamurroksessa edellä suurinta osaa 
muita Euroopan maita. Käyttöönoton pioneerin Suomen osalta taloushallinnon pilvipalve-
lujen suosion kasvu on edennyt nopeasti: vuonna 2014 vain 20 prosenttia yrityksistä käytti 
kyseisiä palveluja verrattuna 44 prosentin käyttöönottoasteeseen vuonna 2019 (Tilasto-
keskus). 

TALOUSHALLINNON KONSULTOINTIPALVELUJEN MERKITYKSEN KASVAMINEN
Nykypäivänä yritykset vaativat enenevissä määrin neuvonta- ja konsultointipalveluja alati 
muuttuvassa ja monimutkaistuvassa toimintaympäristössä. Perinteisesti suurten yhtiöi-
den edustama konsultointipalvelujen kysyntä on laajentunut kattamaan pienetkin yhtiöt. 
Esimerkiksi vero- ja omistusrakenneneuvonta sekä analytiikkapalvelut ovat yhtiön koke-
musten mukaan kasvattaneet merkitystään ja lisänneet konsultaatiotehtävien kysyntää.11 

10 Lähde: Billentis; E-Invoicing / E-Billing International Market Overview & Forecast (2021)
11 Johdon arvio
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TALOUS- JA PALKKAHALLINNON ULKOISTUMINEN
Viime vuosina kehittyneen globaalin trendin mukaan yritykset ovat alkaneet suosia ulkois-
tettuja liiketoiminnan tukipalveluja aiempaa enemmän.12 Ulkoistettu taloushallinto mah-
dollistaa liiketoiminnan suoraviivaistamisen ja kulujen karsimisen. Taloushallintopalvelujen 
tarjoajat kykenevät tehostamaan taloushallinnon toimintoja skaalaetujen ja erikoistumisen 
sekä kokonaisvaltaisten teknologiapanostusten myötä. Taloushallintoalan murros on viime 
vuosina kiihdyttänyt aiemmin pitkään muuttumattoman alan transformaatiota perinteises-
tä manuaalisesta työnteosta tehtävien automatisaatioon sekä toimenkuvien muuttumiseen 
konsultoivien roolien suuntaan.13 

Yhtiön johdon kokemusten mukaan erityisesti pienemmät yritykset ulkoistavat taloushal-
lintonsa resurssien puutteessa sekä hallinnon ulkoistuksen kustannustehokkuuden vuok-
si. Suurempien yritysten osalta ulkoistuksen osuus on tyypillisesti ollut matalampi, mutta 
maailmanlaajuisen ulkoistustrendin myötä ovat nekin siirtyneet enenevissä määrin ulkois-
tamaan tiettyjä hallinnollisia osia kustannustehokkuutta tavoitellen. 

MARKKINAN KONSOLIDAATIO
Suomen taloushallintomarkkina koostuu enimmäkseen pienistä tilitoimistoista. Viime vuosi-
na muutama suuri toimija, kuten Administer, on kyennyt kasvamaan yrityskauppojen myötä 
hankkimalla pieniä paikallisia tilitoimistoja. Johtavat toimijat ovat epäorgaanisilla kasvupa-
nostuksilla kasvattaneet markkinaosuuttaan hankkimalla asiakaskuntaa, tavoitellen syner-
giahyötyjä kehittyneempien keskitettyjen toimintojen kautta. 

Markkinoiden konsolidaation myötä suuret toimijat ovat kyenneet tehostamaan toimintaan-
sa skaalaeduilla sekä uuden teknologian avulla. Modernin teknologian ja automatisaation 
hyödyntäminen keskitetysti suuren toimijan puolesta on ohjelmistojen skaalautuvuuden 
ansiosta kustannustehokasta, pienten markkinatoimijoiden rajallisten resurssien estäessä 
markkinatrendiin kiinni pääsemisen.14

  

12 Lähde: Information Services Group; ISG Index™
13 Johdon arvio
14 Lähde: Tilastokeskus; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, johdon arvio
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KILPAILUYMPÄRISTÖ

Taloushallintomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut. Tilastokeskuksen mukaan yli 
10 miljoonan euron liikevaihdolla tilitoimistoalan toimijoita oli vuonna 2019 vain yhdek-
sän. Noin neljäsosa tilitoimistomarkkinoista on alan johtavien yhtiöiden hallussa, kysei-
sen osuuden kasvaessa markkinoiden konsolidaation jatkuessa. Johdon arvion mukaan 
vuonna 2020 Suomen tilitoimistomarkkinoita johti viisi yhtiötä suhteellisen tasaisilla mark-
kinaosuuksilla: järjestyksessä Accountor Oy, Talenom Oyj, Azets Insight Oy, Rantalainen- 
Yhtiöt Oy ja Administer.15

Taloushallinto-ohjelmistojen tarjoajien osalta markkinat ovat luonteeltaan toisenlaiset, ja 
noin kymmenen markkinatoimijan joukko hallitsee suurinta osaa ohjelmistomarkkinoista. 

Taloushallintopalvelujen tuottajista osa hankkii taloushallinto-ohjelmistoja kolmannelta 
osapuolelta. Ohjelmistokehittämisen sijaan kyseiset toimijat keskittyvät toiminnassaan 
palveluntuottamiseen. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan sisäisellä ohjelmistokehityksel-
lä on kuitenkin useita kilpailuetuja ulkoisten ohjelmistojen käyttöön verrattuna. Oma ohjel-
mistokehitys takaa ohjelmiston saumattoman mukautumisen vaatimusten mukaisesti, eikä 
palveluntarjoaja ole riippuvainen kolmannen osapuolen tarjonnasta. Administerin lisäksi 
vain harva kilpailija toimii sekä taloushallinnon palvelun- että ohjelmistontuottajana. Oman 
ohjelmistokehityksen hyödyntäminen molemmissa markkinakentissä tuottaa synergiaetu-
ja mahdollistaen useiden kasvupolkujen seuraamisen samanaikaisesti.16

15 Johdon arvio perustuen yhtiöiden tilinpäätöstietojen liikevaihtoihin Suomessa ja 
 pois lukien ulkoisen ohjelmistomyynnin
16 Johdon arvio
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TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Tässä osiossa esitetään Administerin valikoituja taloudel-
lisia tietoja 30.9.2021 ja 30.9.2020 päättyneiltä yhdeksän 
kuukauden jaksoilta sekä valikoituja konsernitilinpää-
töstietoja 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päätty-
neiltä tilikausilta laadituista tilintarkastetuista kon ser ni-
tilinpäätöksistä, jotka on laadittu FAS:n mukaisesti. 

Tuhatta euroa 1–9/2021 1–9/2021 
pro forma

1–9/2020 1–12/2020 1–12/2020 
pro forma

1–12/2019 1–12/2018

Liikevaihto 29 981 34 590 32 518 43 678*) 51 445 45 285*) 36 971*)

Käyttökate 1 352 1 866 2 857 4 449 5 115 2 957 1 888

Käyttökate % 4,5 % 5,4 % 8,8 % 10,2 % 9,9 % 6,5 % 5,1 %

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto 789 1 185 2 440 3 850 4 475 1 858 1 091

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % 2,6 % 3,4 % 7,5 % 8,8 % 8,7 % 4,1 % 3,0 %

Liikevoitto / -tappio -133 -340 1 718 2 890*) 2 480 882*) 476*)

Liikevoitto / -tappio % -0,4 % -1,0 % 5,3 % 6,6 % 4,8 % 1,9 % 1,3 %

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -322 - 1 506 2 612*) - 574*) 239*)

Tilikauden voitto / -tappio -462 -766 1 001 1 955* 1 474 429* -5*

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos 460 759 1 723 2 915 3 469 1 405 610

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos % 1,5 % 2,2 % 5,3 % 6,7 % 6,7 % 3,1 % 1,6 %

Oman pääoman tuotto % (ROE) 3,4 % - 13,7 % 23,1 % - 6,1 % -0,1 %

Omavaraisuusaste % 55,2 % - 35,0 % 38,3 % - 29,1 % 26,4 %

Velkaantumisaste % 33,9 % - 82,6 % 65,1 % - 109,7 % 143,6 %

Liikevaihdon kasvu % -7,8 % - - -3,5 % - 22,5 % 82,7 %

Henkilömäärä 590 - 573 594 - 645 514

Liikevaihto per henkilö 50,8 - 56,8 73,5 - 70,2 71,9

Henkilöstökulu per henkilö 35,1 - 36,7 47,0 - 45,70 45,9

Henkilöstökulu per liikevaihto % 69,1 % - 64,6 % 63,9 % - 65,0 % 63,9 %
*) Tilintarkastettu

Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittuTUNNUSLUVUT

Tilin tarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot 
30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta kuvastavat EmCe- 
yrityskaupan vaikutuksia tuloslaskelmassa ikään kuin ne 
olisivat toteutuneet 1.1.2020.

TALOUDELLINEN KEHITYS 2021

Administerin liikevaihto 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän 
kuukauden jaksolla oli 30,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 
2,5 miljoonan euron laskua verrattuna 32,5 miljoonaan 
euroon 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden jak-
solla. Liikevaihdon lasku johtui erityisesti koronapande-
miasta johtuneesta yleisestä talouden hiipumisesta ja si-
ten  Administerin asiakkaiden taloudellisen aktiivisuuden 
laskusta. Administerin laskutus ja liikevaihto perustuvat 
vahvasti asiakasyritysten transaktioiden ja maksettujen 
palkkojen määriin. Koronaviruspandemian aikaisten rajoi-
tustoimien vuoksi monen, erityisesti palvelualan, yhtiön 
liiketoiminta on ollut rajoittunutta tai liiketoiminta on lop-
punut kokonaan. Yhtiö ei ole kyennyt paikkaamaan liike-
vaihdon laskua uusasiakashankinnalla. Konsernin liikevaih-
toon on lisäksi vaikuttanut tytäryhtiö Adnerin muutama 
suurempi asiakasmenetys elinkaarensa lopussa olleen tek-
nologian johdosta. Sittemmin Adner on vaihtanut kolman-
nen osapuolen toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaa.

Administerin liiketappio 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän 
kuukauden jaksolla oli -0,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1,8 
miljoonan euron laskua verrattuna 1,7 miljoonaan euroon 
30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. Liike-
tappion kasvu johtui pääasiassa kasvustrategian mukaisis-
ta investoinneista erityisesti tekniseen kehitykseen, myyn-
tiorganisaation ja konsernihallinnon vahvistamiseen sekä 
kustannuksista, mitkä liittyivät yrityshankintojen johdosta 
tehtyihin integraatioihin. Lisäksi Administer ei vähentänyt 
henkilöstöä, vaikka asiakkaiden liiketoiminnot supistuivat 
koronaviruksen johdosta.
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2018 2019 2020 2020
pro forma

1–9
2020

1–9
2021

1–9
2021

pro forma

36 971

45 285 43 678

51 445

32 518 29 981
34 590

2020
pro forma

1–9
2021

pro forma

2018 2019 2020 1–9
2020

1–9
2021

1 888 2 957 4 449 5 115 2 857 1 352 1 866

5,1 6,5

10,2 9,9
8,8

4,5

5,4

1,3
1,9

6,6

4,8 5,3

476 882 2 890 2 480 1 718 -340-133

-1-0,4

2018 2019 2020 2020
pro forma

1–9
2020

1–9
2021

1–9
2021

pro forma

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus

 Käyttökate Liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman  
poistojen ja arvonalentumisten vaikutusta.

 Käyttökate % Käyttökate   x 100 Kuvastaa käyttökatteen  
osuutta liikevaihdosta.Liikevaihto

 Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto Liikevoitto / -tappio + liikearvopoistot Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta ilman 
liikearvopoistojen vaikutusta.

 Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto   x 100 Kuvastaa liikevoiton osuutta liikevaihdosta ilman 

liikearvopoistojen vaikutusta.Liikevaihto

 Liikevoitto / -tappio Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstö- 
kulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto / -tappio kuvastaa liiketoiminnan  
tuloksellisuutta.

 Liikevoitto / -tappio %
Liikevoitto / -tappio   x 100 Kuvastaa liikevoiton osuutta liikevaihdosta.
Liikevaihto

 Liikearvopoistoilla oikaistu tulos Tilikauden voitto / -tappio + liikearvopoistot Kuvastaa liiketoiminnan tulosta ilman  
liikearvopoistojen vaikutusta.

 Liikearvopoistoilla oikaistu tulos % Liikearvopoistoilla oikaistu tulos   x 100 Kuvastaa liiketoiminnan tuloksen osuutta liikevaihdosta 
ilman liikearvopoistojen vaikutusta.Liikevaihto

 Oman pääoman tuotto % (ROE) 100  x 
Tilikauden voitto / -tappio (rullaava 12 kk) Mittaa tilikauden tulosta suhteutettuna omaan 

pääomaan.Oma pääoma keskimäärin (rullaava 12 kk)*

 Omavaraisuusaste % Oma pääoma kauden lopussa   x 100 Kuvastaa kuinka suuri osa Administerin  
varoista on rahoitettu omalla pääomalla.Taseen loppusumma kauden lopussa – saadut ennakot

 Velkaantumisaste, % Korolliset velat   x 100 Osoittaa Administerin ulkopuolisen  
velka rahoituksen kokonaismäärän.(Oma pääoma + konsernireservi + vähemmistöosuus + tilinpäätössiirtojen kertymä)

 Liikevaihdon kasvu % 100  x Kauden liikevaihto – vertailukauden liikevaihto Kuvastaa liiketoiminnan kasvua kausien välillä.
Vertailukauden liikevaihto

KÄYTTÖKATE  
(EBITDA)*

LIIKEVOITTO*LIIKEVAIHTO*

ERÄIDEN VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN JA MUIDEN TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT JA LASKENTAKAAVAT

*) Oma pääoma keskimäärin on oman pääoman tilikauden alun ja lopun keskiarvo.

*) Liikevaihto ja liikevoitto 31.12.2018, 31.12.2019 ja 31.12.2020 päättyneiltä 
 tilikausilta ovat tilintarkistettuja. Muut luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Tuhatta euroa
Liikevoitto %

Tuhatta euroa
Käyttökate %

Tuhatta euroa
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YHTEENVETO

Administer Oyj (”Administer” tai”yhtiö”) hakee osakkeidensa 
ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n 
ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland 
-markkinapaikalle (”First North”). Listautumisanti koostuu 
yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista sekä 
osakemyynnistä.

Yhtiö pyrkii keräämään listautumisannilla enintään noin  
11 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti 
enintään 2 264 110 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi. Li-
säksi yhtiön nykyinen osakkeenomistaja Bocap SME Achie-
vers Fund II Ky tarjoaa ostettavaksi enintään 1 900 890 yh-
tiön olemassa olevaa osaketta. 

TAVOITTEET

Listautumisen tavoitteena on edistää Administerin kykyä 
toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun 
tähtäävää strategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuut-
ta liiketoiminnan kehittämiseen konsernin vakavaraisuutta 
kasvattamalla.

LISTAUTUMISANTI JA MERKINTÄOHJEET
YLEISÖANTI PÄHKINÄNKUORESSA 

• Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden lukumäärä on 
alus tavasti yhteensä enintään 1 030 000.

• Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka 
on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa 
Suomessa.

• Osakkeita tarjotaan yleisöannissa 4,86 euron merkintä-
hintaan tarjottavalta osakkeelta.

• Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja 
enin tään 20 575 tarjottavaa osaketta.

• Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai 
osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa yhtiö pyrkii 
hyväksymään yleisöannissa annetut sitoumukset myö-
hemmin päätettävään rajaan saakka. 

7.12.2021 Listautumisannin merkintäaika alkaa
14.12.2021 Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan
16.12.2021 (arvio) Yleisöannin merkintäaika päättyy
20.12.2021 (arvio) Listautumisannin lopputulosta koskeva yhtiötiedote julkistetaan
20.12.2021 (arvio) Uusien osakkeiden kirjaamisen arvo-osuustileille odotetaan alkavan
21.12.2021 (arvio) Osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan
23.12.2021 (arvio) Myyntiosakkeiden kirjaamisen arvo-osuustileille odotetaan alkavan

YLEISÖANNIN MERKINTÄPAIKAT 

• Evlin internetpalvelu osoitteessa
 www.evli.com/administer. Merkintä voidaan tehdä 

internetpalvelussa Evli Pankin, Aktian, Danske Bankin, 
Handelsbankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, 
Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja 
Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. 

• Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 
00100 Helsinki, arkisin klo 9–16. Mahdollisuus merkin-
nän tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen mahdol-
listen viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä 
mahdollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä 
voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän pää-
järjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika 

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

OSAKKEIDEN  
MERKINTÄHINTA 4,86 € 7.–16.12.2021YLEISÖANNIN 

MERKINTÄAIKA
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merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on 
tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan 
arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä  sähköpostitse 
administer@evli.com. 

• Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa 
faksilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet mer kin-
nän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän 
maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evlin merkintäpis-
teestä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9573.

• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa 
	 www.nordnet.fi/fi/administer.
 Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä 

Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma 
Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Sääs-
töpankin ja Ålandsbankenin  verkkopankkitunnuksilla. 

  Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille
  onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa 
  olevalle osakesäästötilille tehtynä. 
 Erikseen sovittaessa yleisöannissa merkintä voidaan an-

taa myös Nordnetin toimipisteessä osoitteessa Yliopis-
tonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00. Mer-
kinnän tekeminen Nordnetin toimipisteessä edellyttää 
etukäteen puhelimitse tehdyn ajanvarauksen numeroon 
+358 2 0198 5898.

Listautumisanti koostuu yleisöannista, instituu-
tioannista ja henkilöstöannista. Suunnitellun lis-
tau tu mis annin ehdot ja ohjeet on sisälly tetty 
koko nai suu des saan Finanssivalvonnan 3.12.2021 
hyväksymään esit tee seen, jonka Administer Oyj on 
laatinut suun nitel lun listautumisannin yhteydessä. 
Esite on jul kai stu yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.administergroup.com/listautuminen.

Tässä markkinointiesitteessä mainittuja arvopa-
pereita tarjotaan merkittäväksi Administer Oyj:n 
julkistamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä esit-
teellä. Esite sisältää yksityiskohtaisia tietoja yhti-
östä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. 
Tämä markkinointiesite on mainos eikä esitease-
tuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule hankkia 
mitään tässä markkinointiesitteessä mainittuja 
arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytet-
tyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan anta-
maa esitteen hyväksyntää ei tule pitää suositukse-
na merkitä esitteellä tarjottavia arvopapereita.

MERKINTÄSITOUMUKSET JA  
TARJOTTAVAT OSAKKEET
Tietyt alla mainitut ammattimaiset sijoittajat ovat aikavälillä 
12.11.2021–27.11.2021 sitoutuneet tulemaan listautumis-
annin ankkurisijoittajiksi. Ankkurisijoittajat ovat kukin 
erik seen sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita 
merkintähinnalla listautumisannissa tietyin tavanomaisin 
edellytyksin, yhteensä noin 12,6 miljoonan euron edestä. 

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 
62,2 prosenttia listautumisannissa tarjottavista osakkeis-
ta ilman lisäosake-erää olettaen, että myyjä myy enim-
mäismäärän myyntiosakkeita, ja että yhtiö laskee liikkeelle  
2 264 110 uutta osaketta (noin 54,2 prosenttia olettaen, 
että  lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään noin 30,7 pro-
senttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä listautumisannin jälkeen olettaen, että lisä-
osake-erää ei käytetä, myyjä myy enimmäismäärän myyn-
tiosakkeita, ja että yhtiö laskee liikkeelle 2 264 110 uutta 
osaketta (noin 33,7 prosenttia olettaen, että lisäosake-erä 
käytetään kokonaisuudessaan).

• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,0 milj. €
• Aurator Varainhoito Oy 1,6 milj. €
• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1,5 milj. € 
• Oy Fincorp Ab 1,0 milj. €
• Oy Talcom Ab 0,5 milj. €
• Oy Cata-Holding Ab 0,5 milj. €
• Sijoitus Oy MC Invest Ab 0,5 milj. €
• Jouni Monto Oy 0,2 milj. €
• Eyemaker’s Finland Oy 0,2 milj. €

• Vikakono Oy 0,2 milj. €
• K22 finance Oy 0,2 milj. €
• Suotuuli Oy 0,2 milj. €
• Oy Novatum Ab 0,2 milj. €
• Taloustieto Incrementum Oy 0,2 milj. €
• Rantanplan Oy 0,2 milj. €
• Rantalainen-Yhtiöt Oy 0,2 milj. €
• Sulovilen Oy 0,1 milj. € 
• Harry Lindström 0,1 milj. €

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita seuraavasti:

| 21



Mahdollisten sijoittajien tulisi ennen sijoituspäätök-
sen tekemistä tarkastella alla mainittuja riskitekijöi-
tä huolellisesti muiden Finanssivalvonnan hyväksy-
mässä esitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Esitetyt 
riskitekijät on jaettu luonteensa mukaan kuuteen ryhmään. 
Ryhmät ovat:

A. Administerin toimintaympäristöön ja strategian  
toteuttamiseen liittyviä riskejä

B. Administerin liiketoimintaan liittyviä riskejä
C. Administerin taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen 

liittyviä riskejä
D. Lainsäädäntöön ja oikeudellisiin seikkoihin liittyviä  

riskejä
E. Osakkeisiin liittyviä riskejä
F. Listautumisantiin ja listautumiseen liittyviä riskejä

Jokaisessa ryhmässä esitetään ensimmäisenä olennai-
simmaksi arvioitu riski. Ensimmäisen riskitekijän jälkeen 
kussakin ryhmässä kuvattujen riskien esitysjärjestyksen 
tarkoituksena ei ole kuvata niiden toteutumisen todennä-
köisyyttä tai mahdollista vaikutusta suhteessa toisiinsa.

A. Administerin toimintaympäristöön ja  
strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä

• Administerin toimiala on kilpailtua ja kilpailijakenttä ha-
jautunut, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Administerin 
toimintaan, mikäli Administer ei pysty vastaamaan kilpai-
lijoiden hintoihin tai palvelun laatuun tai ei onnistu kehit-
tämään uusia tuotteita tai palveluita

• Administerin liiketoiminta on altis taloudellisille laskusuh-
danteille tai heikolle talouskasvulle, mikä voi vaikuttaa 

RISKITEKIJÄT
haitallisesti Administerin liiketoiminnan tulokseen

• Administer ei välttämättä onnistu toteuttamaan liiketoi-
mintastrategiaansa, tai valittu liiketoimintastrategia voi 
osoittautua vääräksi

• Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimin-
taan muun muassa yleisen taloudellisen tilanteen ja ra-
hoituksen saatavuuden heikentymisen, viivästysten sekä 
sopimuskumppaneiden taloudellisen toimeliaisuuden 
vähentymisen kautta

B.  Administerin liiketoimintaan liittyviä riskejä
• Keskeytykset tai häiriöt Administerin IT-, verkko- tai vies-

tintäjärjestelmissä voivat johtaa yllättäviin kustannuksiin 
ja toimintahäiriöihin ja olla vahingollisia Administerin tai 
sen asiakkaiden liiketoiminnalle

• IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tie-
toturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voi-
vat olla vahingollisia joko Administerin tai sen asiakkai-
den kannalta ja vahingoittaa Administerin liiketoimintaa

• Yhtiö voi epäonnistua tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa 
koskevien lakien noudattamisessa

• Administer voi epäonnistua uusien yritysostokohteiden 
integroinnissa, uusien yritysostokohteiden löytämisessä 
tai yritysosto voi epäonnistua

• Administerin immateriaalioikeuksien suoja ei ole välttä-
mättä riittävä, Administerin immateriaalioikeuksia saate-
taan käyttää luvattomasti ja Administer saattaa loukata 
muiden toimijoiden immateriaalioikeuksia

• Administer on osittain riippuvainen suurimmista asiak-
kaistaan, ja Administerin asiakassopimukset saattavat 
olla Administerille epäedullisia

• Administer on riippuvainen sen yhteistyökumppaneiden 
tarjoamista palveluista ja tuotteista, ja Administer saat-

taa joutua korvausvelvolliseksi sen yhteistyökumppanei-
den tekemistä virheistä; Administer altistuu sopimussuh-
teissaan vastapuoliriskille

• Administerin brändi ja maine ovat tärkeitä kilpailuetuja, 
ja Administerin maineen vahingoittuminen voisi vaikut-
taa haitallisesti Administerin liiketoimintaan ja sen ase-
maan markkinalla

• Administerin asiakkaiden luottamuksellisten tietojen, 
rahavarojen ja liiketoimien käsittelyyn saattaa kohdistua 
väärinkäytöksiä ja virheitä

• Administer voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään 
palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä ja avain-
henkilöitä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Administerin 
liiketoimintaan

• Administer voi epäonnistua julkisten hankintojen kil-
pailutuksissa; hankintamenettelyihin liittyvät mahdol-
liset valitukset ja oikeudenkäynnit voivat vahingoittaa 
 Administerin mainetta ja/tai heikentää sen kannatta-
vuutta

• Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata 
 Administerin liiketoimintaa

• Henkilöstökustannusten merkittävä tai ennakoimaton 
kasvu voi heikentää Administerin liiketoiminnan kannat-
tavuutta

• Administer voi epäonnistua sen liiketoimintaa koskevien 
teknologisten muutosten nopeassa käyttöönotossa tai 
niihin investoimisessa, millä voi olla olennaisen haitalli-
nen vaikutus Administerin liiketoimintaan

C.  Administerin taloudelliseen asemaan ja 
rahoitukseen liittyviä riskejä

• Administer ei välttämättä onnistu hankkimaan rahoitus-
ta kilpailukykyisin ehdoin tai ollenkaan ja sen rahoitusku-
lut voivat kasvaa
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• Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden luottosopimuksiin  
sisältyvien kovenanttien mahdollinen rikkoutuminen voi 
vaikeuttaa Administerin rahoituksen saatavuutta, nostaa 
Administerin rahoituskuluja tai johtaa konsernin luotto-
jen ennenaikaiseen eräännyttämiseen

• Muutokset koroissa voivat nostaa rahoituksen hintaa ja 
siten vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoimintaan

• Administerin asiakkaat eivät välttämättä kykene suoriu-
tumaan maksuvelvoitteistaan 

• Liikearvon mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla voi 
olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoi-
mintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulok-
seen

• Esitteen tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset 
tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoi-
tuksessa, ja ne voivat poiketa olennaisesti Administerin 
todellisesta liiketoiminnan tuloksesta

D. Lainsäädäntöön ja oikeudellisiin  
seikkoihin liittyviä riskejä

• Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muu-
tokset voivat aiheuttaa haasteita Administerin liiketoi-
minnalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia

• Oikeudenkäynnit, viranomaismenettelyt tai oikeusvaa-
teet voivat vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoimin-
taan tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia

E. Osakkeisiin liittyviä riskejä
• Osakkeelle mahdollisesti maksettavan osingon ja muun 

varojenjaon määrä on epävarma ja Administer ei välttä-
mättä jaa varoja joltakin tai miltään tilikaudelta

• Tulevat osakeannit voivat vaikuttaa negatiivisesti osak-
keiden markkinahintaan ja laimentaa osakkeenomistaji-
en suhteellista omistusosuutta

• Yhtiön osakkeiden omistus on keskittynyt, ja suurimmal-
la osakkeenomistajalla on merkittävä omistusosuus sekä 
määräysvalta Yhtiössä myös Listautumisen jälkeen

• Hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat eivät välttä-
mättä pysty käyttämään äänioikeuttaan tai muita osak-
keenomistajan oikeuksiaan

• Sijoittajat, joiden pää- tai viitevaluutta on muu kuin euro, 
altistuvat osakkeisiin sijoittaessaan tietyille valuuttaris-
keille

F. Listautumisantiin ja listautumiseen  
liittyviä riskejä

• Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena 
säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä ennen listautumista, joten ei ole 
varmuutta siitä, että osakkeiden hinnanmuodostus olisi 
tehokasta tai että osakkeille kehittyisi aktiivisia ja likvide-
jä markkinoita

• Listautuminen voi viivästyä tai se voi peruuntua, ja listau-
tumisanti ei välttämättä tapahdu suunnitellusti tai ollen-
kaan

• First Northiin listautuneisiin yhtiöihin ei sovelleta kaikil-
ta osin samaa arvopaperimarkkinoiden sääntelyä kuin 
niihin yhtiöihin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena 
säännellyllä markkinalla, ja siksi sijoittaminen sellaiseen 
yhtiöön saattaa sisältää enemmän riskejä kuin sijoittami-
nen säännellyllä markkinoilla listattuihin yhtiöihin

• Listautumisannissa tehtyjä merkintöjä ei voi peruuttaa 
tai muuttaa muutoin kuin tietyissä tilanteissa
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