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Verkkokauppa.com -
Suomen suurin verkkokaupan toimija

80 miljoonaa vierailua
verkkokaupassamme

Henkilöstöä:
yli 750

Asiakkaat valitsivat

Verkkokauppa.comin

toistamiseen vuonna 2022 

Suomen 10 inovatiivisimman

yrityksen joukkoon

Valikoima:
noin 90 000 tuotetta

Suomen vastuullisin
verkkokauppa*

61 %

liikevaihdosta

tuli verkko-

kaupasta

We have a solid track

record of growth

B2B:n

osuus liikevaih-

dostamme on 

21 %, ja kasvaa

edelleen

Revenue, 2016-2021, EUR million

*Sustainable Brand Index on Euroopan suurin riippumaton vastuullisuuden bränditutkimus. Tutkimus tehtiin 11/20 – 02/21.

1) Poislukien Export-liiketoiminnan myynti. 
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JULKINEN

• Verkkokauppa.com toteutti elokuussa 2022 laajan 
elektroniikan ja verkkokauppojen vastuullisuutta 
koskevan asiakastutkimuksen, johon saimme yli 18 000 
vastausta

• Kysyimme asiakkailtamme esim. heidän elektroniikan 
kulutustottumuksistaan ja minkälaisia 
vastuullisuustoimia he odottavat elektroniikan 
valmistajilta ja verkkokaupalta

• Vastauksista kävi ilmi mm. asiakkaiden valmius hankkia
käytettyä elektroniikkaa sekä kierrättää sähkö- ja 
elektroniikkaromua

• Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään 
Verkkokauppa.comin tarjooman ja vastuullisuustyön 
kehittämiseen

24.11.20223

Haluamme varmistaa, että tuotteemme ovat 
turvallisia, pitkäikäisiä ja vastuullisesti valmistettuja

Huom: Miehet, kaupunkilaiset, yksinäiset kotitaloudet ja verkkokaupan vakiasiakkaat ovat yliedustettuina 

suomalaiseen väestöön verrattuna

86% 
arvostaa

apua
tehdäkseen
vastuullisen

tuote-
valinnan

74% 
haluaa

enemmän
tuote-

kohtaisia
vastuulli-

suustietoja

77% 
on halukas
ostamaan
käytettyä
elektro-
niikkaa

52% 
sanovat, että

sertifikaatit kuten

energiatodistus

vaikuttaa

ostopäätökseen

94% 
arvostaa

tuotteiden

pitkäikäisyyttä ja 

käytettävyyttä

HALUTAAN 
huolto- ja 

korjauspalveluja

Vastuullisuustutkimus

ESG

ESG



Visionamme on pysyä verkkokaupan edelläkävijänä 
jatkuvan innovoinnin ja kehityksen avulla. 

Tehtävänämme on tarjota paras mahdollinen asiakaskokemus 
Pohjoismaissa valituissa kategorioissa

Tarjoamme laajimman ja 
mielenkiintoisimman

valikoiman tuotteita valituissa 
kategorioissa Suomessa. 

Tuomme halutuimmat tuotteet 
ensimmäisenä asiakkaidemme 

saataville.

Valikoima Asiakaskokemus

Toteutamme saumattoman 
monikanavaisen asiakas-

kokemuksen, jonka takana on oma 
edistyksellinen teknologia-alusta. 

Rakennamme asiakaspolut digitaalisen 
asiakkaan tarpeisiin, joihin kehitetään 

jatkuvasti uusia palveluja ja 
toiminnallisuuksia.

Nopeus & 
ketteryys

Toimitamme tilaukset asiakkaille 
nopeasti. Toimitusten polttoaineena 

toimii erinomainen saatavuus ja 
vaivattomuus. Tarjoamme tarkkaa ja 

ajantasaista tietoa  tuotteidemme 
saatavuudesta kaikissa kanavissa ja 

toimipaikoissa.

Luottamus

Varmistamme lupauksiemme 
toteutumisen läpinäkyvimmillä 

tuotetiedoilla ja kilpailukykyisillä 
hinnoilla. Keskitymme ratkaisemaan 

asiakkaan tarpeen parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tahdomme olla 

asiakkaan luottamuksen arvoinen.
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Autamme asiakkaitamme toteuttamaan intohimojaan



Autostore täydessä vauhdissa
• Täysin automatisoidussa pienartikkelivarastossa liikkuu

36 robottia. Autostore otettiin käyttöön alkuvuodesta. 

• Automatisoitu robottivarasto hyödyntää varastotilaa 

merkittävästi tehokkaammin ja mahdollistaa entistäkin 

nopeammat toimitukset ja paremman tuotteiden 

saatavuuden

• Autostoren tuotannon tehokkuus on osoittautunut 

erinomaiseksi, robottien noutonopeus on jopa 200 

artikkelia tunnissa (4 x nopeampaa kuin manuaalinen

keräily)

• Varaston kokonaiskapasiteetti on jopa 25 000 artikkelia

Pakkausautomaatiojärjestelmä 
robottivaraston jatkoksi

• Pakkausautomaatti otettiin käyttöön syyskuussa

• Automatisoitu pakkausprosessi on 5-7 kertaa

tehokkaampaa kuin manuaalinen tilausten paketointi

• Automaattinen keräily- ja pakkausprosesi mahdollistaa

strategisen tavoitteen paremmasta saatavuudesta ja

nopeamman tilausten toteuttamisen24.11.20225

Jätkäsaaressa maailmanluokan automatisoitu
logistiikkakeskus

Nopeus & 

ketteryys



Taloudellinen 
suoriutuminen



Vakaata kasvua vuosien ajan, 
hyvä tuloskehitys ja kasvava osinko

24.11.20227
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24.11.20228

1-9/2022: Poikkeustilanteiden värittämä vuosi ja 
haastava markkinaympäristö

Liikevaihto
388,2 milj. euroa

Vertailukelpoinen 
liikevoitto (EBIT)

Investoinnit

-4 %
y-on-y

2,8 
milj. euroa

(15,0)

6,7
milj. euroa

Online-myynti

-4%
y-on-y

B2B-myynti

+10%
y-on-y



Markkinanäkymät
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Lähiajan markkinanäkymät

24.11.2022

• Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta 
maailman geopoliittisiin selkkauksiin ja Ukrainan 
kriisiin sekä makrotalouteen liittyen

• Inflaation voimakas kiihtyminen ja korkojen nousu ovat 
heikentäneet kuluttajien ostovoimaa

• Arvioimme kuluttajakysynnän ja -liiketoiminnan jatkuvan 
haastavana loppuvuoden ajan

• Yhtiö uskoo, että se onnistuu hyödyntämään edukseen 
kuluttajien online-siirtymää ja kasvattamaan markkinaosuuttaan 
valitsemissaan tuotekategorioissa

• Yhtiö arvioi asiakkaiden siirtymisen asioimaan yhä enenevässä määrin 
verkkoon olevan pysyvää



Haluamme pysyä verkkokaupan edelläkävijänä

Verkkokauppa.comin tunnettu ja 
arvostettu brändi tarjoaa 
merkittävän tuen liiketoiminnan 
kasvulle

Osaava ja motivoitunut henkilöstö 
on yksi keskeisimpiä kasvun 
mahdollistajia

Korkea asiakasuskollisuus ja 
erinomainen asiakastyytyväisyys
ovat liiketoimintamme kulttuurin
kulmakiviä

Omien it-ammattilaisten ja vahvan 
teknologiaosaamisen ansiosta meillä on 
edistyksellinen teknologia-alusta, jolle rakentaa 
palveluita ja toiminnallisuuksia parhaan 
mahdollisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi

Haastavan markkinaympäristön jatkuessa 
keskitymme toimenpiteisiin, joilla pyrimme 
vahvistamaan ydinliiketoimintaa ja 
parantamaan kannattavuutta

Osinkopoltiikan mukaisesti maksamme
kasvavaa neljännesosinkoa

11

1

2

4

5

3
6



Kiitos!
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Lisätietoja

Taloudelliset tapahtumat 2022-23

Tilinpäätös vuodelta 2021 2.3.2022

Virtuaalinen yhtiökokous 24.3.2022

Tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus 28.4.2022

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 14.7.2022

Tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsaus 27.10.2022

Vuoden 2022 tilinpäätöstiedote 9.2.2023

Vuoden 2022 tilinpäätös viikolla 9, 2023

Yhtiökokous 2023 - 30.3.2023

Tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsaus 27.4.2023

Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2023 20.7.2023

Tammi-syyskuun 2023 Osavuosikatsaus 26.10.2023

Sijoittajasuhteet:

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations & 

Corporate Communications

marja.makinen@verkkokauppa.com

+358 40 671 2999

Mikko Forsell, talousjohtaja

mikko.forsell@verkkokauppa.com

Panu Porkka, toimitusjohjtaja

panu.porkka@verkkokauppa.com

investors@verkkokauppa.com

Linkkejä

Sijoittajille verkkosivut:   

www.verkinvest.com

Liity postituslistalle: 

www.joinverk.com

Katso tulostiedotustilaisuuksien web-lähetyksiä: 

www.verklive.com

https://twitter.com/verkkokauppacom

https://www.facebook.com/verkkokauppacom/

https://www.instagram.com/verkkokauppacom/
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