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Veholta vahva vuosi toimialan murroksen keskellä 
 
 
Vuonna 2018 Veho jatkoi toimintansa uudelleensuuntaamista. Veho myi Turun PSA-toiminnot 
huhtikuussa, elokuussa yhtiö vahvisti yrityskaupalla asemaansa Ruotsin Mercedes-
jälleenmyyjänä ja vuodenvaihteessa toteutettiin edellisen vuoden lopulla solmittu Espoon Ford-
liiketoiminnan myynti.  
 
Henkilöautojen markkinoilla tapahtui useita merkittäviä muutoksia. Taksiliikenteen sääntelyn 
uudistus astui voimaan 1.7.2018. Syyskuussa uudistui autojen päästömittaus ja autoverotus niin 
sanotun WLTP-standardin myötä. Muutos sai monen kuluttajan lykkäämään autokauppaansa. 
 
Veho jatkoi myös liikkuvuuspalveluiden kehitystä: syksyllä Veho perusti Uudet liiketoiminnat -
yksikön, joka kehittää uudenlaisia palveluja ja ratkaisuja yritysten ja kuluttajien tuleviin tarpeisiin. 
Vehon käytettyihin autoihin keskittyvä Vaihtoplus-ketju avasi elokuussa uuden liikkeen 
Lempäälän Ideaparkissa, jonne syntyy Pohjoismaiden suurin vaihtoautokeskus. Veho panosti 
myös uusiutuvan energian hyödyntämiseen: Vantaan Airportin liikkeen katolle asennettiin 128 
aurinkopaneelin järjestelmä. 
 
Hyötyajoneuvojen liiketoiminnassa tehtiin investointipäätös Vantaan Vehkalaan sijoittuvasta 
uudesta paketti- ja kuorma-autojen asiakaspalvelukeskuksesta, joka korvaa Lommilan 
toimipisteen valmistuttuaan. Investointipäätöksen myötä Lommilan kiinteistö myytiin. Lisäksi 
hyötyajoneuvotoiminnoille valmistui uusi toimitalo Rovaniemelle ja Kokkolaan päätettiin 
rakentaa uudet toimitilat. Molemmat toimipisteet palvelevat laajasti niin huollon kuin myynnin 
asiakkaita. 
 
Ruotsissa ja Baltiassa Veho jatkoi investointejaan. Elokuussa Veho osti Västeråsista Mercedes-
Benzin hyötyajoneuvoihin erikoistuneen Auto-Centrumin liiketoiminnot. Tallinnassa avattiin 
valtuutettu Mercedes-Benz-huolto henkilöautoille. 
 
Assistor kertoi vuoden lopussa merkittävästä yritysjärjestelystä. Assistorin ajoneuvologistiikan 
liiketoiminnot ja Uuttera sopivat yhdistymisestä. Järjestelyssä Assistorin ajoneuvologistiikka-
toimintojen henkilökunta ja asiakkuudet siirtyvät yhtiöön, joka jatkaa toimintaansa nimellä 
Assistor-Uuttera Oy. Assistorin varaosa- ja materiaalilogistiikkatoiminta jatkuu Vantaan 
Pakkalassa ja Espoon Lommilassa toimintaa varten perustettavassa yhtiössä, jonka nimeksi 
tulee Assistor Oy. Tavoitteena on, että uudet yhtiöt aloittavat toimintansa 1.5.2019. 
 
”Vuotta 2018 värittivät sekä toimintaympäristön voimakas murros että oman toimintamme 
virittäminen johtoryhmämme uudistuttua voimakkaasti loppuvuodesta. Näiden muutosten 



keskellä voimme olla tyytyväisiä vuoden 2018 vahvoihin lukuihin. Ydinliiketoimintamme jatkoi 
kasvu-uralla ja kannattavuus vahvistui. Ilahduttavaa oli myös kansainvälisen liiketoiminnan 
positiivinen kehitys”, toteaa Vehon toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen. 
 
Veho teki vahvan taloudellisen tuloksen vuonna 2018. Konsernin liikevaihto oli 1 167 miljoonaa 
euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski noin yhden prosentin. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti 
WLTP-päästömittausmenetelmän voimaantulo syyskuun alussa. Vuoden 2018 liikevoitto oli 36,4 
miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluonteisen 
myyntivoiton 8,2 miljoonaa euroa. Veho saavutti vuonna 2013 asettamansa pitkän aikavälin 
taloudelliset tavoitteensa strategiajakson päätteeksi. 
 
”Vuosi 2018 oli luontevaa jatkoa ennätysvuodelle 2017. Taseemme vahvistui edelleen ja 
kannattavuus säilyi hyvällä tasolla toimintaympäristön haasteista huolimatta. Meillä on nyt hyvä 
asema toteuttaa strategiaamme, luoda uusia palveluja ja sopeutua markkinoiden murrokseen. 
Liiketoiminnan ytimessä on nyt ja tulevaisuudessa erinomainen asiakaskokemus. Tämän 
mahdollistamiseksi tulemme jatkossakin panostamaan voimakkaasti uudistumiseen ja 
henkilöstön osaamiseen”, toteaa talousjohtaja Anssi Räsänen. 
 
”Vuoden 2019 aloitimme uudistuneen organisaatiorakenteen puitteissa. Myös strategiamme 
uudistui. Olen vakuuttunut, että pystymme näin entistäkin paremmin palvelemaan sekä yritys- 
että kuluttaja-asiakkaitamme. Etenkään Suomessa ei ole odotettavissa markkinoiden 
voimakasta kasvua, joten haemme aktiivisesti kasvua Ruotsista ja Baltiasta sekä käytetyistä 
autoista ja liikkuvuuspalveluista”, sanoo Ruotsalainen. 
 
Fakta: Vehon vuosi 2018 
  

 Liikevaihto 1 167 miljoonaa euroa (1 223 milj. euroa) 
 Liikevoitto 36,4 miljoonaa euroa (35,5 milj. euroa), liikevoitto 3,1 % (2,9 %) 
 Tilikauden voitto 27,9 miljoonaa euroa (28,2 milj. euroa) 
 Omavaraisuusaste 46,7 % (44,8 %) 
 Työntekijöitä keskimäärin 1 886 henkilöä (1 860 henkilöä) 
 Liikevaihdon jakauma: Veho Henkilöautot (45 %), Veho Hyötyajoneuvot (30 %), Ruotsi 

ja Baltia (22 %) ja Assistor (3 %) 
 
 
 
Lisätietoja:  
 
Juha Ruotsalainen, toimitusjohtaja, Veho Oy Ab, puh. 010 569 3053, juha.ruotsalainen@veho.fi 
 
Anssi Räsänen, talousjohtaja, Veho Oy Ab, puh. 050 3064 123, anssi.rasanen@veho.fi 
 
Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Veho on 1939 perustettu autokaupan yritys, joka toimii myös Ruotsissa ja 
Baltian maissa. Liikevaihtomme 2018 oli 1 167 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 
1886. Suomalainen perheyritys perustettiin Mercedes-Benzin maahantuojaksi, ja merkki on edelleen 
toimintamme ydin. Tarjoamme asiakkaillemme monipuoliset liikkumisen palvelut ja kuljetusratkaisut 
henkilöautoista raskaisiin kuorma-autoihin. Johtoajatuksenamme on Liikuttaa kestävästi. Tulevaisuuden 
tavoitteenamme on entistä enemmän olla kestävän liikkuvuuden ratkaisuja tarjoava yritys, jonka toimintaa 
edelleen ohjaa asiakaskokemus. 
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