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2019 lyhyesti
Pe rusta kuntoon kasvua varte n

Panostukset digitaaliseen kehitykseen

Tiimien ja tukifunktioiden rakennemuutos

Strategian kirkastus

Johtamismallin muutos ja operatiivisen toiminnan tehostaminen

Kaupallisen kyvykkyyden parantaminen



H2 lyhyesti

Liikevaihto oli 9,4 miljoonaa euroa (9,5)

Liikevoitto (EBIT) oli 0,0 miljoonaa euroa (0,5) 

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 5,3 % (5,5)

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5) 

H2 kertaluonteiset kulut 533 tuhatta euroa



2019 lukujen valossa

Liikevaihto 20,2 miljoonaa (20,2)

Liikevoitto (EBIT) 0,6 miljoonaa (2,1) 

Liikevoittomarginaali 3,1 (10,6) 

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (2,1) 
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 5,7 % (10,6)



LDaaS 

47%

Muu laskutus

53%

LDaaS
72%

Muut
28%

10 suurinta
10%

Muut 90%

Liikevaihdon jakauma 2019 

LDaaS-asiakkaat 
yhteensä

Jatkuva 
kuukausilaskutus

Suurimmat 
asiakkaat



Taloudelliset tavoitteet ja 
osinkopolitiikka

Liikevaihdon vuosittainen
kasvu keskipitkällä

aikavälillä keskimäärin
n. 15 %

Keskipitkän aikavälin 

liikevoittomarginaali
keskimäärin

n. 15 %

Tavoitteena jakaa
osakekohtaisesta

tuloksesta osinkoina

≥ 2/3 0,26 €*
*Hallituksen esitys% 



Uusien liiketoimintamallien 
kehittäminen sekä nykyisen 

liiketoiminnan skaalaaminen 
vastaamaan kansainvälistyvän yrityksen 

tarpeita.

Saavuttaaksemme strategiset tavoitteemme muodostimme kärkihankkeita, 
jotka kuuluvat kolmeen meille tärkeään kokonaisuuteen:

H E N K I L Ö S T Ö

Organisaation kyvykkyyden ja 
johtamismallin kehittäminen sekä 

sitoutunut henkilöstö

A S I A K K A AT

Toimivan asiakkuudenhoitomallin 
kehittyminen vastaamaan asiakkaiden 
muuttuvia tarpeita ja asiantuntijatyön 

muutosta

Toimenpiteet 2019

S K A A L A U T U V AT  

P A L V E L U T



Lakialan murros ajaa ns. perinteisen 
juridiikan kohti katoavaa perinnettä 
esim. robotiikan ja tekoälyn 
hyödyntämisen myötä  





o Kilpailuetua tuova disruptiivinen
liiketoimintamalli

o Erittäin korkea asiakastyytyväisyys

o Panostukset digitaalisuuteen ja 
palvelukehitykseen

o Mahdollisuus skaalata palveluita

o Jatkuvan liikevaihdon suuri osuus 
pienentää sijoittajan riskiä

o Fondia on haluttu työpaikka ja 
houkuttelee kokeneita ammattilaisia

o Erittäin korkea henkilöstötyytyväisyys

Fondian kilpailuedut 



Tuomalla korkean tason ratkaisukeskeiset lakipalvelut 
ja eri toimialojen liiketoimintakokemuksen kaiken 
kokoisten yhtiöiden saataville; ihmisläheistä otetta 
unohtamatta

Luomalla arvoa asiakasymmärrykseen perustuvan
tarjooman, asiakaskokemuksen ja toimintaa tehostavien
modernien digitaalisten ratkaisujen yhdistämisellä

Näyttämällä omalla esimerkillään tietä kohti kestävämpää 
toimintaympäristöä niin asiakkaidemme kuin Fondiaanien
arjessa kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolla

Fondian strategia 

Fondia on täyden palvelun lakitoimisto, 
joka uudistaa toimialaa rohkeasti

erilaisella otteellaan ja 
näkemyksellisyydellään



Katse kohti 2020: 

Vahva kaupallinen fokus ja kasvupolulle

Liiketoimintakatsaukset lisäävät
läpinäkyvyyttä

Kohti keskipitkän aikavälin tavoitteita


