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3 Step IT:n liikevaihto vuonna 2016 kaikkien aikojen paras
Suomalaisen it-laitteiden elinkaarenhallintaan erikoistuneen 3 Step IT:n liikevaihto kipusi yhtiön 20-vuotisen historian
ennätyslukemiin, vaikka Suomen muu talous oli alamaissa. Kasvua vauhditti yritysten panostaminen nykyaikaisiin työtapoihin,
sekä ajantasaisten työvälineiden ja toimivan teknologian hyödyntämiseen.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 kasvoi 15 prosenttia 535,2 miljoonaan euroon (2015: 465 MEUR). Liikevaihto kasvoi sekä Suomessa että
ulkomailla. Vahvimmalla toiminta-alueellaan, Suomessa, liikevaihto kasvoi 13,3 %. Suomen ulkopuolella 3 Step IT:n liikevaihto kasvoi 16,7 %.
Erityisesti Ruotsissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa liikevaihdon kasvu oli merkittävää.

Yhtiön tulos (EBITDA) kasvoi vuonna 2016 yhteensä 21 % ollen 23,6 miljoonaa euroa.

3 Step IT:llä on yli 4 000 puitesopimusasiakasta eri puolilla maailmaa. Yhtiö hoitaa yli 1,8 miljoonan laitteen elinkaarenhallinnan ja sillä on
Suomen lisäksi toimintaa jo kymmenessä eri maassa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että pystyimme kasvattamaan toimintaamme, vaikka taloudellinen tilanne Suomessa ja yleisemmin
Euroopassa oli viime vuonna varsin haastava. Palveluillemme on kuitenkin kysyntää, kun yritykset etsivät uusia tapoja hankkia tietotekniikkaa.
Asiakkaidemme tavoitteena on varmistaa, että organisaatiossa käytössä olevat laitteet ovat toimivia ja teknologia riittävän uutta. Kun
palvelumme mahdollistaa tämän vielä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, autamme asiakkaitamme osaltamme yritysvastuun
toteutumisessa”, 3 Step IT:n toimitusjohtaja Carmen Ene kertoo.

Kiertotalous ja tietoturvan takaaminen läpi laitteen koko elinkaaren ovat 3 Step IT:n toiminnan ytimessä. Yritys rahoittaa yrityksille
tietotekniikkaa ja käyttöajan päätyttyä, nämä palautuvat 3 Step IT:lle. Yli 95 prosenttia palautuneista laitteista myydään eteenpäin. Tätä ennen
niiden sisältämä tieto tyhjennetään tietoturvallisesti.

”Myymme vuosittain jo yli 360 000 käytettyä laitetta. EU-tason vanhojen laitteiden hävittämistä koskevat säädökset lisääntyvät jatkuvasti, ja
samalla lisääntyy vastuullisen yritystoiminnan raportointi. Uudet liiketoimintamallit ja esineiden internet lisäävät tarvetta teknologian ja laitteiden
joustavalle hankinnalle – sitä kautta yritysten käytössä olevien laitteiden määrä markkinassa kasvaa, joten vastuullinen jälkikäsittely on yhä
tärkeämpää”, sanoo Carmen Ene.

Vuonna 2016 erityisesi 3 Step IT:n Suomen liiketoimintayksikön menestykseen vaikutti panostus julkiseen sektoriin ja esimerkiksi
koulutussektoriin (Learning as a Service). Vuoden 2016 merkittävin lanseeraus tapahtui lokakuussa Suomessa, kun yhtiö aloitti 3CheckIT-
palvelun tarjoamisen. Palvelun käyttäjät saavat reaaliaikaisen näkymän kaikkien hallinnassaan olevien it-laitteiden kuntoon, kuten sovellusten
ja tietoturvapäivitysten tilaan, jolloin it-yksikkö voi tarttua ongelmiin jo ennen kuin loppukäyttäjät raportoivat niistä.

It-laitteiden käyttäminen suositumpaa kuin omistaminen

3 Step IT pyrkii olemaan vuoteen 2021 mennessä koko Euroopan johtava elinkaarenpalveluiden tarjoaja. Kasvua tavoitellaan laajentamalla
palveluvalikoimaa ulkomailla.

Yritysten tahtotila it-laitteiden omistamista kohtaan on ollut jo pitkään murroksessa sekä Suomessa että globaalisti. Yritykset ja organisaatiot
haluavat toimivat tietokoneet ja mobiililaitteet mieluummin vuokrattuna kuin omina. Laitteiden hankinta palveluna (DaaS) tulee myös
yleistymään tulevaisuudessa. Pilvipalvelut ovat yhä suuremmassa roolissa - kun työntekijät saavat uuden laitteen asetukset ja ohjelmat
helposti pilvestä, aikaa ja rahaa vapautuu tehokkaampaan työskentelyyn. Nämä tekijät vaikuttavat positiivisesti 3 Step IT:n liiketoimintaan.

3 Step IT panostaa kokonaisvaltaiseen elinkaaripalveluun, jolla mahdollistetaan uuden teknologian joustava käyttöönotto ja käsittely sekä
yksityisellä että julkisella sektorilla. Näin tehostetaan uusien toimintatapojen jalkautumista, ja tulevaisuuden liiketoimintamallien syntymistä.
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Lue 3 Step IT Groupin vuosikertomus 2016 kokonaisuudessaan yhtiön nettisivuilla.

Lisätiedot:

Carmen Ene, toimitusjohtaja, 3 Step IT Group p. 050 543 2222, carmen.ene@3stepit.com

Keijo Vikkula, operatiivinen johtaja, 3 Step IT Group, p. 040 562 5015, keijo.vikkula@3stepit.com

3 Step IT
3 Step IT on tietotekniikan ja muun irtaimen käyttöomaisuuden rahoituksen, käytön ja uusimisen hallintaan erikoistunut kansainvälinen palveluyritys.
Yrityksellä on yli 4 000 puitesopimusasiakasta ja sen hallinnoinnin piiriin kuuluu yli 1,8 miljoonaa laitetta. 3 Step IT on yksi Suomen kymmenestä
suurimmasta it-yrityksestä ja kiertotalouden uranuurtaja. Käytettyjä laitteita myytiin vuonna 2016 noin 360 000, mikä on yli 95 % asiakkailta palautuneista
laitteista. 3 Step IT:llä on logistiikka- ja käsittelykeskukset Suomessa, Norjassa, Malesiassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. 
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