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Strategia



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 syksynä tapahtui?
no 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
• Tästä hieman lisää myöhemmin esityksessä

• 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



LIIKETOIMINNAN MURROS & DIGITALISAATIO

Raivaamme tietä edelläkävijöille
Autamme eteenpäin katsovia yrityksiä luovimaan läpi digitaalisen muutoksen ja 
asettamaan kurssin kohti kestävää ja merkityksellistä tulevaisuutta.

Ruokimme ajatusjohtajuutta
Rakennamme merkityksellisyyttä yksilö- ja 
organisaatiotasolla ketterien menetelmien avulla.

Hiomme digihelmiä
Fiksuutamme teknologioiden käyttöä 
arkkitehtuurisuunnittelun ja ratkaisukonsultoinnin keinoin.

Viritämme visiosi
Tuotamme arvoa nykyisille ja uusille tuotteillesi ja 
palveluillesi datan, tekoälyn & kehittyneen analytiikan 
avulla.

Muotoilemme tulevaisuuden liiketoimintaa
Sulatamme liiketoiminnan ja teknologian yhteen 
tutkimuksen, luovan ongelmanratkaisun & 
suunnitteluajattelun avulla.



OHJELMISTOKEHITYS & SUUNNITTELU

Digielämyksiä, jotka tuottavat tuloksia
Saat käyttöösi monialaisen tiimin, joka työskentelee lähellä sinua yhdistäen 
liiketoimintasi tavoitteet ihmislähtöiseen suunnittelu- ja kehitysosaamiseen.

Full-stack suunnittelu
Muotoilemme digitaalisen palvelusi koko elinkaaren 
ideasta aina toteutukseen asti – ja sen yli.

Mobiilisovellukset
Kehitämme aikaa kestäviä verkkopalveluita ja 
sivustoja kaikille johtaville laitteille ja 
käyttöjärjestelmille.

Verkkopalvelut & tietojärjestelmät
Rakennamme palveluita asiakkaat ja tulokset edellä 
testattujen, turvallisten ja toimiviksi todistettujen 
teknologioiden avulla.

Sulautetut järjestelmät
Kehitämme saumattomasti muihin järjestelmiin 
yhdistyviä sulautettuja järjestelmiä hyödyntäen 
nykyaikaisia teknologioita ja menetelmiä.



UUDET TEKNOLOGIAT & DATA

Etumatkaa uusien teknologioiden avulla
Me autamme sinua nostamaan asiakas- & brändikokemuksesi uudelle tasolle uusien 
teknologioiden avulla ja datan voimalla.

Tekoäly & koneoppiminen
Me muovaamme matemaattisten mallien ja 
algoritmien avulla datasta tietoa ja tiedosta 
bisnesarvoa.

Augmented & Virtual Reality
Perinteinen näyttöteknologia ei pysty herättämään 
tuotteitasi, palvelujasi ja bisnestäsi eloon. Me autamme 
sinua uppoutumaan syvemmälle.

Esineiden internet & pilvipalvelut
Sulautamme digitaalisen ja fyysisen, ja kokoamme 
kaiken tarvitsemasi datan yhteen.

Ääniohjaus
Teemme vuorovaikutuksesta laitteiden kanssa nopeaa, 
intuitiivista, ihmislähtöistä ja elämyksellistä.



DIGITAALISET ALUSTAPALVELUT

Tulevaisuudenkestäviä arvoketjuja
Me autamme sinua maksimoimaan softainvestointiesi arvon 
integraatioratkaisujen sekä ylläpito- ja alustapalveluiden avulla.

24/7 valvomo- & service desk -palvelut
Varmistamme, että jokainen sijoittamasi euro ja 
asiakaskohtaaminen tuottaa sinulle arvoa.

Integraatiot & alustat
Nykytilakartoitukset, master data ja arkkitehtuuri.

Sovellusten ylläpito
Katsomme palveluidesi perään ja varmistamme, 
että bisneksesi pyörii kestävällä pohjalla nyt ja 
tulevaisuudessa.

Pilvipalvelut & DevOps
Ympäristöjen kartoitukset, pilvi-roadmapit ja 
pilviarkkitehtuurit.



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 OSAKSI TEKEMISTÄ

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



Osinkoesitys 

• Liikearvopoistoilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,19 €

• Osingoksi esitetään 0,14 € osakkeelta (vertailukaudella 0,14 €). 
• Osinko pidetään ennallaan, koska emme usko edellisen vuoden 

tuloksentekokyvyn edustavan meidän normaalia suoritustasoa. 



Ohjeistamme

Sekä vertailukelpoinen liikevaihto että oikaistu liikevoitto 
kasvavat edellisvuoteen nähden.



Fiilikset alkaneesta vuodesta

• Palveluliiketoiminnan puolella vuosi on alkanut hyvin ja toiminta kääntyy 
viime vuotta kannattavammaksi vuoden edetessä
• Ehdimme jo kertoa merkittävästä yhteistyöstä Taksi Helsingin 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.



Saa laulaa ja taputtaa.

Kiitos!

Mikko Kuitunen
mikko.kuitunen@vincit.fi
040 5898316


