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Strategia
Ja tilikauden tärkeimmät tapahtumat



Vincit on yhtiö, joka luo hyvää huomenta unelmanaan maailma, jossa 
huominen ei pelota. Autamme kestävän digitalisaation periaatteiden 
avulla asiakkaitamme luomaan innovatiivisia palveluita, jotka palvelevat 
sekä planeettaamme että liiketoiminnan tuloksia.





Mitäs kaikkea viime vuonna tapahtui?
mm. nämä

• LeanCraft Innovations Oy:n osto tammikuussa
• Kauppasumma oli ~5,5 M€

• DiPS -liiketoiminnan (Digital Platform Services) lanseeraaminen huhtikuussa.
• Uusi liiketoiminta-alue keskittyy liiketoimintalähtöisiin integraatiopalveluihin, pilvi- ja 

hybridiajoalustoihin sekä asiakaskohtaisten ohjelmistojen elinkaaripalveluihin

• VincitEAMin miljoonakaupat Kemijoen ja Atrian kanssa

• Uusi myyntimalli ja myynnin uudelleen organisoituminen, joiden johdosta 
myyntiaktiviteettien määrä laski keväällä ja pienellä viiveellä myös laskutusaste



Mitäs kaikkea viime vuonna tapahtui?
mm. nämä

• Elokuussa johtoryhmässä aloitti Marko Tarkiainen operatiivisena johtajana ja samalla 
Lasse Lundén nimitettiin strategiajohtajaksi. Lisäksi joulukuussa tiedotimme Saana 
Rossin nimityksestä Vincitin johtoryhmään.

• Lokakuussa selkeytimme tuoteliiketoimintaamme ja VincitSIGN myytiin Telia Finlandille

• Edelleen lokakuussa Vincit California kahmaisi kaksi Timmy Award -palkintoa USA:ssa

• Marraskuussa Vincit lanseerasi Planet Centric Design -mallin vauhdittamaan kestävän 
kehityksen mukaisiin liiketoimintamalleihin siirtymistä

• Joulukuussa LaaS liiketoiminta yhtiöitettiin omaan yhtiöönsä ja sen 
rahoitusmahdollisuuksia alettiin selvittämään



Avainluvut



TYÖNTEKIJÖITÄ

450+
PERUSTETTU

2007
LIIKEVAIHTO 2019

48,2 €M
OIKAISTU LIIKEVOITTO 2019

3,5 €M

Palvelu- ja bisnesmuotoilun, 
ohjelmistokehityksen ja 
jatkuvien palveluiden 
huippuasiantuntija
100% tyytyväisyystakuulla

Euroopan paras työpaikka 2016 
Suomen paras työpaikka 2014, 2015, 2016
(Great place to work)

Palkittu työpaikka

SUOMI  Tampere – Helsinki – Turku – Oulu
USA  Palo Alto – Orange County – Santa Monica
SVEITSI  Neuchâtel

Vincit lukuina



Avainluvut 1 - tuloskunto hakusessa

• Liikevaihto oli 48,2 M€ (2018: 43,5 M€)
• Kasvu 10,9 %

• Käyttökate oli 4,3 M€ (5,9 M€)
• 9,0 % liikevaihdosta (13,6 %)

• Oikaistu liikevoitto* oli 3,5 M€ (5,1 M€)
• 7,2 % liikevaihdosta (11,8 %)
*) Oikaistu liikevoitto: liikevoitto ennen liikearvopoistoja



Avainluvut 2 - vahva tase

• ROI (sijoitetun pääoman tuotto) oli 8,1 % (2018: 38,5 %)
• Vertailukauden lukuun vaikutti ICT-liiketoiminnan myynti

• Nettovelkaantumisaste oli -14,2 % (-27,4 %)

• Omavaraisuusaste oli 70,7 % (70,0 %)

• Henkilöstöä oli katsauskauden päättyessä 467 (2018: 430) henkilöä



Palvelu- 
liiketoiminta



Asiakaslähtöistä yhteiskehitystä

OHJELMISTOKEHITYS
& SUUNNITTELU

UUDET TEKNOLOGIAT
& DATA

DIGITAALISET 
ALUSTAPALVELUT

DIGITALISAATIO & 
MUUTTUVA MAAILMA

LIIKETOIMINTAMUOTOILU
& KONSULTOINTI

PALVELUMUOTOILU  &
OHJELMISTOKEHITYS

OHJELMISTOJEN 
ELINKAARIPALVELUT

Tulevaisuuden-
kestäviä digitaalisia 
liiketoimintamalleja

Digielämyksiä, jotka 
tuottavat tuloksia

IoT, xR, data & ML/AI
liiketoiminnan 

draivereina

Elämänmittainen 
kumppani digitaalisille 

palveluille



Valittuja asiakkaitamme

OHJELMISTOKEHITYS
& SUUNNITTELU

UUDET TEKNOLOGIAT
& DATA

DIGITAALISET
ALUSTAPALVELUT

DIGITALISAATIO &
MUUTTUVA MAAILMA



Tuoteliiketoiminta



Tuotteet

VincitEAM Vincit Laas

Huoletonta ja helppoa 
toiminnanohjausta 

monipuolisella seuraavan 
sukupolven työkalulla.

Päivitä ajatuksesi johtamisesta ja 
vaihda organisaatiosi rikkinäiset 

puhelimet yhteen 
työntekijälähtöiseen työkaluun.



Katse tulevaan



Fiilikset alkaneesta vuodesta

• Palveluliiketoiminnan puolella vuosi alkoi hyvin 
• Olemme jo ehtineet kertoa merkittävästä yhteistyöstä mm. Taksi 

Helsingin sekä Tommy Car Wash Systems Inc:in kanssa. 
• Lisäksi saimme Kolehmaisen Mikon nostamaan meidän julkishallinnon 

liiketoiminnot seuraavalle tasolle.

• Tuoteliiketoiminnan osalta portfolio ja suunnitelmat ovat nyt selkeät
• VincitEAM kääntyy kuluvan vuoden aikana kassavirtapositiiviseksi ja 

uusia asiakkuuksia tulee kuukausittain.
• Vincit LaaS on edelleen vahvasti investointimoodissa ja siksi Vincitin 

ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia tutkitaan aktiivisesti.

• Sitten tuli korona



Covid-19

• Lähdettiin heti maaliskuun puolivälissä reagoimaan nopeasti ja tekemään 
parhaita arvauksia siinä vaiheessa, kun tilannekuva alkoi vasta 
muodostumaan
• Työskennellään etänä ja siihen oli korkea valmius jo valmiiksi
• Pidettiin humaanit YT:t, joiden tavoitteena oli, että ketään ei tarvitsisi 

lomauttaa
• Tilannetta seurataan aktiivisesti ja pyrimme olemaan jatkuvasti 

askeleen edelle
• Asiakkaissa on katettuna koko kirjo. Löytyy niitä, joiden liiketoiminta on 

lähes kokonaan pysähtynyt ja vastaavasti niitä, joilla on 
ennenkokemattoman paljon töitä.

• Yhteenvetona voisi todeta, että epävarmuudet näyttävät tiivistyvät kesään 
ja siihen, millaiseen maailmaan palaamme kesälomien jälkeen.



Q1/2020 tulos tulee ulos huomenna

Ohjeistamme:
Koronaviruksen synnyttämä maailmanlaajuinen epävarmuus 
talouden ja sitä kautta toimialan kehityksestä tekee 
mahdottomaksi arvioida liiketoiminnan taloudellisia näkymiä 
luotettavasti ja normaalisti. Tästä johtuen Vincit luopuu 
toistaiseksi ohjeistuksesta tilikaudelle 2020.



Saa laulaa ja taputtaa.

Kiitos!

Mikko Kuitunen
mikko.kuitunen@vincit.fi
040 5898316


