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Katse tulevaan



Strategia





Aina toimivinta digitaalisuutta, 
ymmärrettävässä paketissa. 
Jotta huominen ei pelota.

Vincit kehittää digitaalisuutta päivä päivältä paremmin toimivammaksi 
ja helpommin hallittavaksi. Kyse voi olla ohjelmoinnista, 
palvelumuotoilusta tai jostain, jota tätä kirjoittaessa ei ole vielä 
keksitty. Päämääränä on maailma, jossa ihmisen ei tarvitse pelätä 
teknologiaa eikä tulevaisuutta.



100% tyytyväisyystakuu

Uskomme omaan tekemiseemme niin paljon, että annamme sille 
tyytyväisyystakuun. Tavoitteenamme on, että Vincitillä on huomenna
tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät kuin tänään.  

Annamme kaikelle tekemällemme työlle 100% tyytyväisyystakuun.
Asiakkaillamme on täysi oikeus, sopimuksen muista ehdoista riippumatta,
ilmaista tyytymättömyytensä Vincitin tekemää työtä kohtaan. Reklamaation 
takana olevien syiden selvittämiseksi järjestetään yhteinen tapaaminen asiakkaan 
ja Vincitin kehitystiimin ja asiakkuusvastaavan kanssa. Mikäli sopivaa ratkaisua ei 
parhaasta yrityksestä huolimatta löydettäisi, asiakas voi irtisanoa sopimuksen 
välittömästi. Reklamaatiota koskevaan työhön liittyvää maksamatonta laskutuserää 
ei tällöin veloiteta ja kaikki tähän mennessä toimitetut tulokset jäävät asiakkaalle. 
Takuu koskee myös Vincitin käyttämien kumppanien tekemää työtä.



Oleelliset 
tapahtumat ja 

avainluvut



Oleelliset tapahtumat tarkastelukaudella

• Allekirjoitimme tammikuussa kolmen vuoden ja ~3,5 miljoonan euron 
sopimuksen Taksi Helsingin kanssa digitaalisten palveluiden johtamisesta ja 
tuottamisesta.

• Vincit California allekirjoitti maaliskuussa yhteistyösopimuksen 
data-analytiikkaan erikoistuneen nykyisen asiakkaansa kanssa. 
• Sopimus koskee vuotta 2020 ja sen arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.

• Koronan myötä maaliskuun lopulla vedimme pois ohjeistuksemme ja aloitimme 
humaanit yt-neuvottelut

• Toukokuussa klousattiin merkittävä sopimus HUS:n kanssa
• Monivuotisen sopimuksen liikevaihtovaikutuksen arvioitiin olevan tälle vuodelle lähes 1 M€

• Toukokuussa aloitimme myös omien osakkeiden hankinnat
• 30.6. meillä oli hallussa 66 416 omaa osaketta ja tähän päivään mennessä 135.255 osaketta



TYÖNTEKIJÖITÄ

~500
PERUSTETTU

2007
LIIKEVAIHTO 2019

48,2 €M
OIKAISTU LIIKEVOITTO 2019

3,5 €M

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

Paras työpaikka innovaattoreille -listaus 2020 
(The Fast Company)
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 löytyi

• Liikevaihto H1:llä oli 26,7 M€ (H1 2019: 24,6 M€)
• Kasvu 8,6 %

• Oikaistu liikevoitto* oli 3,3 M€ (1,7 M€)
• 12,5 % liikevaihdosta (7,1 %)
*) Oikaistu liikevoitto: liikevoitto ennen liikearvopoistoja

Liikevaihto 
H1 2020

Liikevaihto 
H1 2019

Oikaistu liikevoitto 
H1 2020

Oikaistu liikevoitto 
H1 2019

Palveluliiketoiminta 25,7 23,2 3,8 2,4

Tuoteliiketoiminta 1,2 1,5 -0,5 -0,6

Suomen liiketoiminnot 23,4 21,3 3,3 1,7

USA:n liiketoiminnot 2,9 2,8 0,5 0,7



Avainluvut 2 - erinomaisen vahva tase

• Nettovelkaantumisaste oli -33,3 % (-5,9 %)

• Omavaraisuusaste oli 66,0 % (67,2 %)

• Liiketoiminnan rahavirta oli 5,2 M€ (1,9 M€)

• Konsernin likvidit varat olivat 9,4 M€ (2,9 M€)
• Vahva kassavirta

• Lykätty osingonmaksu, alentuneet / lykätyt Tyel-maksut 

• Vincit Californian nostama 0,5 M€ suuruinen koronahäiriöihin tarkoitettu (osittain) 
anteeksiannettava laina

• Henkilöstöä oli katsauskauden päättyessä 482 (465) henkilöä
• Joista Suomessa työskenteli 450 (435) ja USA:ssa 32 (30)



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



Voit yhdistää Planet Centric Design -palveluita mihin tahansa muihin Vincitin 
palveluihin tai hyödyntää niitä omana pakettinaan. Palvelut pohjautuvat Vincitin 
kehittämään ja vapaasti saatavilla olevaan Planet Centric Design -työkalupakkiin.

PLANEETTALÄHTÖINEN SUUNNITTELU SULAUTUU OSAKSI KAIKKIA PALVELUITA

Planet Centric Design

Suunnittelemme tavoittelemisen 
arvoista tulevaisuutta
Me kysymme organisaatioltasi strategisesti 
ratkaisevia kysymyksiä ja autamme sinua 
kääntämään kestävän kehityksen kompleksiset 
haasteet kestäviksi voitoiksi.

Kehitämme kestävää digitalisaatiota
Rakennamme uudenlaista ympäristölähtöistä 
ajattelua ja tehokkaampia toimintamalleja 
teknologian avulla ja kehitämme läpinäkyviä 
ja vaikuttavia käyttäjäpalveluita 
palvelumuotoilun keinoin.



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.



Maailman mutkattomin 
toiminnanohjausratkaisu
VincitEAM muuttaa käsityksesi toiminnanohjausratkaisuista pysyvästi. Sen avulla 
johdat tietoa, tarpeistoa ja toimintaa yhdellä työkalulla. VincitEAM tuo oikean 
informaation oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan – joka kerta.

Saat käyttöösi markkinoiden ainoan palvelujen, kunnossapidon ja 
materiaalinhallinnan työkalun, joka kokoaa sisällön- ja dokumenttienhallinnan 
sekä päivittäisen toiminnanohjauksen yhteen saumattomaan ja muokkautuvaan 
pakettiin. Hallitset mobiilisti prosessejasi, kalustosi elinkaarta ja kiinteistöjesi 
työnkulkua yhdellä järjestelmällä. Saat kaiken mitä sinä, työntekijäsi tai 
yhteistyöverkostosi tarvitsevat – mutta vain sen mitä kulloinkin haluat.

VINCITEAM



Kun Vincit kasvoi vauhdilla, me kyllästyimme arvailemaan miten monenkirjavaa 
porukkaa voisi parhaiten tukea työssään. Käänsimme johtamistapamme päälaelleen 
ja loimme aidosti työntekijälähtöisen mallin. Kaikki saavat juuri sellaista tukea, kuin 
he kulloinkin tarvitsevat, juuri silloin kun he sitä tarvitsevat. Yksilöillä on mahdollisuus 
seurata ja hallita omaa kehittymistään ja hyvinvointiaan. Välitön palaute puolestaan 
auttaa meitä kehittämään palveluvalikoimaa jatkuvasti eteenpäin ja keskittymään 
vain niihin asioihin, jotka tuottavat henkilöstölle todellista arvoa.

Modernia työelämää yritetään yhä johtaa vuosikymmeniä vanhoilla välineillä ja 
toimintamalleilla. Päivitä ajatuksesi johtamisesta ja vaihda organisaatiosi rikkinäiset 
puhelimet yhteen työntekijälähtöiseen työkaluun, Vincit LaaSiin.

Digitaalinen valmentaja
työpaikallesi

VINCIT LAAS



Katse tulevaan



Fiilikset tulevasta

• Töitä tehdään ja yhteyksiä ylläpidetään videon yli enemmän kuin ikinä
• Miljoona suomalaista on tehnyt tänä vuonna ensimmäisen videopuhelunsa
• Etätöiden lisääntymisen myötä palvelut hajaantuvat ja kaupunkien ydinkeskustat 

jättimäisine toimistotaloineen hiljenevät
• Asiakkaita on kuitenkin pakko kyetä palvelemaan ja vielä jopa entistä paremmin. 

Siksi mm. verkkokauppa ja erilaiset lähettipalvelut ovat järkyttävässä kasvussa

• Valtava digiloikka on tulossa koronan myötä
• Vasta ensimmäinen haparoiva askel on otettu
• Organisaatiot etsivät kuumeisesti tapoja kehittää digitaalista asiakaskokemustaan ja 

boostata omia prosessejaan ottaen huomioon kasvaneiden etätöiden sekä 
matkustusrajoitusten tuomat vaikutukset

=> Tämä kaikki luo valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia Vincitille



Fiilikset syksyn osalta

• Palveluliiketoiminnan puolella odotuksissa on hyvä loppuvuosi ja uskomme 
sen säilyvän viime vuotta kannattavampana
• Alkuvuodesta merkittäviä diilejä mm. Taksi Helsingin sekä HUSin kanssa
• Rerkymarkkinan aukeaminen mahdollistaa kasvun

• Tuoteliiketoiminnassa  osalta portfolio ja suunnitelmat ovat nyt selkeät
• VincitEAM saanut loistavia uusia päänavauksia ja liiketoiminta kääntyy kuluvan 

vuoden aikana kassavirtapositiiviseksi
• Vincit LaaS on vahvasti investointimoodissa ja siksi Vincitin ulkopuolisia 

rahoitusmahdollisuuksia tutkitaan edelleen aktiivisesti

• USA:n toiminnoilla parantamisen mahdollisuuksia ja odotukset korkealla
• Mahdollisena kertaluontoisena tuottona USAssa nostettu koronahäiriölaina on 

kertyneitä kustannuksia vastaan anteeksiannettava eli sillä on mahdollisen 
anteeksiannon yhteydessä positiivinen tulosvaikutus



Ohjeistamme

Sekä vertailukelpoinen liikevaihto että oikaistu 
liikevoitto kasvavat edellisvuoteen nähden.



Osingosta 

• Hallituksella valtuudet myöntää enintään 0,07 € osakekohtainen osinko

• Hallitus käsittelee asiaa Q3:n jälkeen



Saa laulaa ja taputtaa.

Kiitos!

Mikko Kuitunen
mikko.kuitunen@vincit.fi
040 5898316


