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Yritys lyhyesti

Done Solutions Oyj on Helsingin Pörssin NM-listalla 
vuodesta 2001 noteerattu yritys, joka jakaantuu kol-
meen liiketoimintayksikköön. Done Logistics Oy toimit-
taa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perus-
tuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin 
tietojärjestelmiin. Providor Logistics Oy tarjoaa jakelu- ja 
varastointipalveluja. Done Information Oy tuottaa moni-
kielisen dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet 
ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja Yhdysvallat.

Done lyhyesti

Organisaatio 31.12.2004 

Done Solutions Oyj

Done Information Oy Done Logistics Oy Providor Logistics Oy

tarjoaa käännös- ja lokalisointipalveluja 
sekä monikielisen dokumentoinnin 

palveluja.

tehostaa asiakkaan materiaali- ja tietovirtoja 
työkaluinaan automaattiset materiaalinkäsitte-
lyjärjestelmät ja niitä tukevat tietojärjestelmät.

tarjoaa kattavia ratkaisuja jakelulogistiikkaan. 
Päätoimintoja ovat asiakkaiden kuljetusten 

suunnittelu, ohjaus ja hallinta sekä kuljetuksiin 
liittyvät terminaali- ja varastotoiminnot.

Yhtiön palveluksessa työskentelee 151 henkilöä Helsin-
gissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kauhajoella 
ja Seinäjoella.

Done Solutions Oyj

Done Solutions Oyj

Liikevaihto 18,4 MEUR

Liiketulos  –0,9 MEUR

Henkilöstö  151
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Suurimmat osakkeenomistajat

Done Solutions Oyj:n kymmenen suurinta osakkeen-
omistajaa 31.12.2004 olivat:

1. Merivirta Jyri 28,30 %

2. Pohjola-Yhtymä Oyj 26,56 %

3. The Nordic Adviser Group Oy 2,39 %

4. Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi 1,50 %

5. Kleta Günther 1,00 %

6. Maalausliike E. Hinkka Oy 1,00 %

7. Panttila Tuomas 0,88 %

8. Kovalainen Mikko 0,81 %

9. Koskinen Mikko 0,67 %

10. Amlax Oy 0,61 %

Yhteensä 63,72 %

Tilinpäätös 2004

• Kulunut tilikausi oli Done Solutions Oyj:n neljäs 
tilikausi.

• Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa 
(22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). 

• Liiketulos oli –0,9 miljoonaa euroa eli –5,0 % liike-
vaihdosta. (vuonna 2003 -2,5 miljoonaa euroa eli 
–11,0 %). 

• Osakekohtainen tulos oli –0,021 euroa (-0,065 
 euroa) ja omavaraisuusaste 0,9 % (16,7 %). Oma-

varaisuusaste pääomalainojen kanssa oli 17,5 % 
(17,3 %). Likvidit varat olivat 1,6 miljoonaa euroa 
(1,1 miljoonaa euroa).

• Vuonna 2004 kannattavuus parani edellisestä vuo-
desta, mutta ei tavoitteiden mukaisesti.

• Konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan vuonna 
2005 edellistä vuotta hieman korkeampi ja liiketu-
loksen positiivinen.
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Hallitus ja johto

Done Solutions Oyj:n johtoryhmä 31.12.2004

Pekka Pystynen (s.1947), varatuomari, MBA
Toimitusjohtaja, Done Solutions Oyj 1.10.2004 alkaen
Done Solutions Oyj:n hallituksessa 12.4.2002 alkaen

Elina Karjalainen (s.1971), FM, VTM
Toimitusjohtaja, Done Information Oy
Konsernin palveluksessa 28.6.2000 alkaen

Juha Kujala (s.1965), OTK
Legal Counsel
Konsernin palveluksessa 15.4.2000 alkaen

Juha Mikkola (s.1953), insinööri, MBA
Toimitusjohtaja, Done Logistics Oy
Konsernin palveluksessa 1.11.2003 alkaen

Tuomo Rannila (s.1956), insinööri
Toimitusjohtaja, Providor Logistics Oy
Konsernin palveluksessa 1.1.2001 alkaen

Mika Söyring (s.1966), KTM
Controller
Konsernin palveluksessa 12.4.2000 alkaen

Done Solutions Oyj:n hallitus 31.12.2004

Jyri Merivirta (s. 1963), OTK
Puheenjohtaja 1.10.2004 alkaen
Yksityinen sijoittaja
Hallituksessa 1.10.2001 alkaen

Pekka Pystynen (s. 1947), varatuomari, MBA
Hallituksen jäsen 1.10.2004 alkaen 
ja puheenjohtaja 21.3.2003-30.9.2004
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen
Toimitusjohtaja, Done Solutions Oyj 
Hallituksessa 12.4.2002 alkaen

Jaakko Asanti (s. 1949), DI
Yritysneuvonantaja Genevessä Sveitsissä
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen
Hallituksessa 22.10.2001 alkaen

Done Solutions Oyj
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Kuvassa vasemmalta: Jaakko Asanti, Pekka Pystynen ja Jyri Merivirta
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Vuosi 2004 aloitettiin selkeytetyllä yhtiörakenteella. Pää-
tökset keskittymisestä kolmeen liiketoiminta-alueeseen 
tehtiin jo edellisvuoden puolella. Keskittymisen tarkoi-
tuksena oli luoda kannattavia, selkeitä liiketoimintayksi-
köitä, jotka mahdollisimman hyvin keskittyisivät omaan 
ydinosaamiseensa. Tällä toimintamallilla pyritään pää-
semään hyväksyttävälle kannattavuustasolle. 

Providor Logistics Oy ylitti sille asetetut tavoitteet niin 
toiminnan volyymin kuin tuloksenkin osalta. Yhtiö toimii 
Seinäjoella ja tarjoaa teollisuudelle, vähittäiskaupalle ja 
keskusliikkeille kuljetus-, jakelu- ja varastointipalveluja. 
Toiminnan painopiste on Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

Done Information Oy saavutti osin sille asetetut volyymi- 
ja tulostavoitteet. Yhtiön tulosta rasitti tilikauden alussa 
tappiollisena toiminut Software Solutions -liiketoiminta. 
Liiketoiminnasta päätettiin luopua, ja se myytiin huhti-
kuussa 2004. Kaupasta syntyi yritykselle merkittävä 
luovutusvoitto, joka pääosin kattoi alkuvuoden tappion. 
Done Information Oy tarjoaa palveluita monikieliseen 
dokumentointiin, visualisointiin ja käännöstoimintaan 
nykyaikaisilla ratkaisuilla ja teknologioilla. Toiminnan 
painopisteenä on EU-alue ja muu Eurooppa. 

Done Logistics Oy ei saavuttanut sille asetettuja volyy-
mi- ja tulostavoitteita. Yhtiö toimi aina kesäkuulle 2004 
saakka erittäin alhaisella tilauskannalla. Tästä seurasi 
tappioita, joita loppuvuoden parantunut tilauskanta ei 
riittänyt kattamaan. Done Logistics Oy toimittaa auto-
maattisia materiaalinkäsittelyjärjestelmiä juoma-, pa-
peri- ja metalliteollisuudelle. Nämä toimialat eivät ole 
tehneet suuria investointeja vuosituhannen vaihtumisen 
jälkeen. Tämän perusteella on voitu odottaa, että in-
vestoinnit lähtevät käyntiin vuosina 2003–2005, kos-
ka investointiaktiviteetti on nyt kohdistunut ylläpito- ja 
korjausinvestointeihin. Done Logisticsin osalta tämä 
käänne tapahtui syys-lokakuussa 2004, ja yhtiö sai 
syksyn 2004 kuluessa merkittävästi uusia tilauksia sekä 
entisiltä että uusilta asiakkailta. Nämä tilaukset antavat 
aihetta olettaa, että investointilama Done Logisticsin 
asiakastoimialoilla on päättynyt.

Konsernin tulos on edelleen tappiollinen. Tämä johtuu 
ennen kaikkea Done Logistics Oy:n alhaisesta tilaus-
kannasta aina syyskuulle 2004 saakka. Lokakuussa 
päätettyjen sopeuttamistoimien ja tilauskannan elpy-
misen seurauksena on perusteltua odottaa, että myös 
Done Logistics Oy:n toiminta vakautuu positiiviselle ta-
solle. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tytäryhtiöt toimi-
vat kannattavasti.

Toiminta selkeytetyllä yhtiörakenteella 

Done Solutions Oyj
Toimitusjohtajan katsaus
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Vuodelta 2005 Done Solutions Oyj odottaa positiivista 
liiketulosta ja kohtuullista kasvua. Konsernin kannatta-
vuustaso pyritään vakauttamaan positiiviselle tasolle 
tilikauden kuluessa. Kun tähän on päästy, on oikea aika 
ja mahdollisuus hankkia kasvua orgaanisesti ja yritys-
ostoin. Tarkoituksemme on rakentaa vahvuuksille, joita 
ovat vahvat asiakkuudet alojensa parhaissa yrityksissä 
sekä keskittyminen uudistumiseen ja ydinosaamiseem-
me.

Konsernin kassavirta oli alkuvuonna neutraali. Kassa-
tilanteemme on kehittynyt erinomaisesti tilikauden 
lopulla ja sen päättymisen jälkeen.

Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita, 
henkilöstöä ja edeltäjääni sekä osakkeen-
omistajia vuodesta 2004.

Pekka Pystynen

toimitusjohtaja
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Donen henkilöstömäärän kehitys

Konsernin henkilöstömäärä väheni vuoden aikana 46 
henkilöllä. Suurin osa poistumasta johtui Done Informa-
tion Oy:stä myydyn Software Solutions -liiketoiminnan 
mukana siirtyneistä 26 henkilöstä, ja loppuosa johtui yt-
neuvotteluiden tuloksena toteutetuista sopeutustoimis-
ta ja henkilöstön luonnollisesta vaihtuvuudesta.

Henkilöstö

34 %

52 %

11 %

3 %

17 %

53 %

15 % 15 %

36 %

29 %

6 %

29 %

Done
Information Oy

Done
Logistics Oy

Providor 
Logistics Oy

Donen henkilöstömäärän kehitys 1999-2004

Henkilöstön keski-ikä

Henkilöstön keski-ikä pysyi Done Informationissa sa-
mana kuin edellisenä vuonna (34 vuotta). Done Logis-
ticsissa keski-ikä kasvoi kahdella vuodella ja oli 42 vuot-
ta. Providor Logisticsissa keski-ikä oli 37 vuotta.

Alle 30 vuotta

31-40 vuotta

41-50 vuotta

51-60 vuotta

Alle 30 vuotta

31-40 vuotta

41-50 vuotta

51-60 vuotta

Done Solutions Oyj
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Donen henkilöstön ikäjakauma 31.12.2004 
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Naisten osuus koko henkilöstöstä

Naisten osuus henkilöstöstä nousi Done Informationis-
sa 58 prosenttiin (41 % vuonna 2003), koska Software 
Solutions -liiketoiminnan mukana pois yhtiön palveluk-
sesta siirtynyt henkilöstö (26 henkilöä) oli miesvoittoi-
nen. Done Logisticsissa naisten osuus henkilöstöstä on 
12 prosenttia (22 % vuonna 2003) ja Providor Logistic-
sissa 29 prosenttia.

Henkilöstön koulutustausta

Henkilöstön koulutustausta on erilainen eri tytäryh- 
tiöissä. Done Informationin henkilöstöstä yli puolella on 
ylempi korkeakoulututkinto ja noin neljänneksellä alem-
pi korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto. Done 
Logisticsissa ja Providor Logisticsissa yleisin koulutus-
tausta on ammattikoulu- tai opistotasoinen tutkinto.
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Henkilöstön kehittäminen

Kaikille tytäryrityksille yhteistä on ollut avainasiakastyös-
kentelyyn panostaminen ja sen kehittäminen. Vuoden 
aikana järjestettiin konsernin myynti-, markkinointi- ja 
osittain hallintohenkilöstölle suunnattu Key Account 
Manager -koulutus.

Yrityskohtaisesti henkilöstön kehittämisessä on lisäksi 
ollut omia painotuksia. Providor Logisticsissa merkit-
tävin kehittämistoimenpide on ollut elintarvikeviraston 
myöntämän hygieniaosaamiskortin suorittaminen. Tä-
hän koulutukseen osallistui lähes koko yrityksen hen-
kilöstö.

Done Logisticsissa henkilöstön kehittämisen painopiste 
on ollut suunnitteluhenkilöstön sähköautomaatio- ja lo-
giikkaohjelmointikoulutuksessa. 

Done Solutions Oyj

Done Informationissa on panostettu ydinkompetens-
sien kartoittamiseen. Tavoitteena on jatkossa entistä 
laajempi tehtävien kierrättäminen ja työtehtävien vaih-
televuus.

Lisäksi kaikissa tytäryrityksissä on vuoden mittaan jär-
jestetty tyky-toimintaa paikkakuntakohtaisesti. Myös 
ensiapu-, työturvallisuus-, atk- ja kielikoulutusta on to-
teutettu paikallisten tarpeiden mukaisesti.
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HR-missio
Työmme tarkoitus on tarjota asiantuntijatukea esimiehille ja organisaatiolle henkilöstöjohtamiseen liittyvissä asioissa. Näin toimimalla edesautamme koko henkilöstön 

hyvinvointia ja kehittymistä.

Katriina Damski, HR-Manager, Done Information Oy
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Done Informationissa vuosi 2004 oli liiketoiminnan terävöittämisen aikaa. 
Keväällä 2004 tappiollinen ohjelmistoliiketoiminta myytiin SysOpenille. Tä-
män kaupan myötä Done Information Oy keskittyy jatkossa monikielisen 
teknisen viestinnän palveluihin, eli käännöksiin ja lokalisointiin, tekniseen 
dokumentointiin ja tuotetiedon visualisointiin. 

Toiminnan keskittämisen myötä yhdistettiin myös sellaisia toimintoja, 
jotka aiemmin oli jaettu eri tulosyksiköihin, kuten myynti ja tuotekehitys. 
Tuotekehitystyötä vahvistettiin ja ohjattiin tukemaan tehokkaammin koko 
palveluvalikoimaamme. Tarkoituksena on kehittää uusia palvelumuotoja 
ja ratkaisuja sekä tehostaa sisäisiä prosessejamme.

Käännöstoimintaa leimasi vuonna 2004 kiristyvä kansallinen ja kansain-
välinen kilpailu, minkä johdosta panostimme erityisesti loppuvuonna 
partneriverkostomme laajentamiseen ja lujittamiseen. Myös kotimaisten 
yritysten siirtyminen ulkomaisille omistajille asettaa meille uudenlaisia vaa-
timuksia oman toimintamme järjestämiseen. 

Vuosi sitten perustetun ohjelmistolokalisointiyksikön toiminta eteni odo-
tusten mukaisesti: entiset tärkeät asiakkuudet vahvistuivat ja niiden rin-
nalle saatiin uusia kasvavia asiakkuuksia.

Dokumentoinnin kysyntä kasvoi maltillisesti, erityisesti koulutusdokumen-
taation tuotannossa. Vuonna 2004 saimme myös alkuun merkittäviä asi-
akkuuksia ohjelmistoteollisuudesta sekä kone- ja laitevalmistuspuolelta.

Meillä on yli 10 vuoden kokemus monikielisestä teknisestä viestinnästä, 
ja monet asiakkaistamme ovat pysyneet asiakkainamme hyvin pitkään. 
Suhtaudun näin ollen luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Vaikka kilpailu 
alalla on kiristynyt, meillä on myös valmiudet vastata haasteisiin ja uusiin 
tarpeisiin.

Elina Karjalainen

toimitusjohtaja

Liiketoimintaa terävöitettiin

Done Information Oy

Done Information Oy

Liikevaihto  5,1 MEUR

Liiketulos  0,3 MEUR

Henkilöstö  71
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Liiketoimintaa terävöitettiin

Toiminta-ajatus:
Tarjontamme kattaa 

monikielisen dokumentoinnin ja visualisoinnin palvelut sekä käännös- ja lokalisointipalvelut.
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Sopeuttamisen kautta 
kasvuun

Done Logistics Oy

Liikevaihto  3,7 MEUR

Liiketulos  -1,4 MEUR

Henkilöstö  60

Teollisuuden investoinnit eivät lähteneet tilikaudella toivotulla tavalla käyn-
tiin. Merkkejä investointikysynnän elpymisestä oli havaittavissa vasta vii-
meisen vuosineljänneksen aikana.

Yhtiön tilauskanta oli kevätkaudella alhainen ja koostui lähinnä käytössä 
olevien järjestelmien laajennuksista, modifioinneista ja ylläpidosta. Muu-
tamia uusia ratkaisuja kehitettiin ja toimitettiin sekä vanhoille että uusille 
asiakkaille. Yhtiölle kehitettiin myös uusia teknisiä- ja tietojärjestelmätuot-
teita ja -palveluja, jotka lanseerataan vuoden 2005 aikana.

Huonon tilauskannan vuoksi yhtiössä toteutettiin laajoja henkilöstö- ja 
kustannussopeutuksia. Yhtiön toimintamalleja selkeytettiin ja virtaviivais-
tettiin mm. ottamalla käyttöön uusia ohjaus-, toiminta- ja raportointime-
netelmiä. Organisaatiorakennetta selkeytettiin yhdistämällä aikaisemmin 
erillisenä tulosyksikkönä toiminut Customer Support -yksikkö Logistics 
Systems -tulosyksikköön. Nyt organisaatio koostuu kahdesta tulosyksi-
köstä, jotka ovat Logistics Systems ja Software Systems.

Yhtiön agenttiverkostoa laajennettiin kattamaan myös Ranska ja Bene-
lux-maat. Toimenpiteet agentti- ja kumppanuusverkoston täydentämi-
seksi jatkuvat myös vuonna 2005. Vuonna 2004 yhtiön toimituksista 55 
prosenttia suuntautui vientiin, jossa tärkeimmät kohdemaat olivat Yhdys-
vallat, Saksa ja Ruotsi. Viennin suhteellisen osuuden toiminnan volyymis-
tä uskotaan kasvavan vuonna 2005.

Yhtiön tilauskanta lähti nousuun toisella vuosipuoliskolla ja erityisesti 
viimeisellä vuosineljänneksellä. Näin ollen vuoden 2005 näkymät ovat 
oleellisesti paremmat kuin vuonna 2004 ja sekä toiminnan volyymin että 
kannattavuuden vahvaa kasvua on odotettavissa.

Juha Mikkola

toimitusjohtaja

Done Logistics Oy
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Toiminta-ajatus:

Done Logistics Oy on asiakasyritys-

ten sisäiseen logistiikkaan liittyvien 

kokonaisjärjestelmien toimittaja. 

Yhtiö tarjoaa automaattisia materi-

aalinkäsittelyjärjestelmiä ja logistisia 

tietojärjestelmiä sekä niihin liittyviä 

huolto- ja ylläpitopalveluja.
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Yhtiön liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta. 

Asiakkuudet säilyivät pääosin ennallaan. Alkuvuodesta toteutettu termi-
naalin ja pakastevaraston työpalvelujen ulkoistaminen onnistui laadulli-
sesti hyvin. Terminaalin käytettävyyttä parannettiin syksyllä asennetulla 
tavarahissillä, joka toi elintarvikkeiden yhdistelyyn lisätilaa ja tehokkuutta. 
Vuoden aikana panostettiin asiakasraportointiin liittyvien palvelujen kehit-
tämiseen sekä toiminnan tehostamiseen. 

Vuonna 2005 Providor Logisticsin keskeisenä tavoitteena on liikevaihdon 
maltillinen kasvattaminen sekä toiminnan kannattavuuden säilyttäminen. 
Sähköistä tiedonhallintaa lisätään sekä toiminnan laadun että raportoin-
nin parantamiseksi. Henkilöstön osalta panostetaan työhyvinvointiin.   

Tuomo Rannila

toimitusjohtaja

Vakaa ja kannattava 
toiminta jatkui

Providor Logistics Oy

Providor Logistics Oy

Liikevaihto  9,6 MEUR

Liiketulos  0,2 MEUR

Henkilöstö  13

Päätoiminnot:

Elintarvikelogistiikka
• Maakunnallisia elintarvikkeiden terminaali- ja jakelupalveluja  

Kapellikuljetukset
• Kotimaan tavarakuljetukset: Pääosin kasvualustojen ja kasvuravinteiden  

sekä rakennusteollisuuden tuotteiden kuljetuspalvelu 

Varastopalvelut
• Pakastevarastopalvelut 
• Vaarallisten aineiden varastopalvelut yhdistettynä runko- ja jakelukuljetuksiin
• Muut varastopalvelut 

Jakelu- ja kuriiripalvelut
• Paikallista jakelu- ja kuriiripalvelua Seinäjoen seudulla
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Toiminta-ajatus:
Tuotamme asiakkaillemme tehokas-ta logistisen toimitusketjun hallintaa ja kehitämme toimintoja entistä 

kilpailukykyisemmiksi.
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30.1.2004

Providor Logistics Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin in-
sinööri Tuomo Rannila, 48. Rannila on toiminut 1.1.2004 
Providor Logistics Oy:ksi yhtiöitetyn Distribution-liiketoi-
mintayksikön johdossa vuodesta 1998.

9.2.3004

Done Logistics Oy:ssä aloitettiin yt-neuvottelut, joiden 
tavoitteena oli sopeuttaa henkilöstön määrä vallitse-
vaan tilaus- ja toimituskantaan. Neuvottelujen kohteena 
oli koko yrityksen henkilöstö Kauhajoella, Seinäjoella ja 
Tampereella. 

26.3.2004

Varsinainen yhtiökokous.

28.4.2004

Done Information Oy myi Software-liiketoimintansa Sys-
Open Oyj:lle osana keskittymistä ydinliiketoimintaansa 
monikieliseen dokumentointiin. Kauppaan sisältyi asia-
kasratkaisu- ja tuoteliiketoiminta sekä Jyväskylässä että 
Helsingissä. SysOpeniin siirtyi vanhoina työntekijöinä 
26 Done Informationin työntekijää. Myydyn liiketoimin-
nan liikevaihdoksi oli arvioitu vuonna 2004 yhteensä 1,3 
miljoonaa euroa. Kauppa toteutettiin käteiskauppana, 
ja kokonaiskauppahinta oli 0,79 miljoonaa euroa.

Keskeiset pörssitiedotteet

14.7.2004 

Toimitusjohtaja Kari Åkman ilmoitti jäävänsä pois 
Done Solutions Oyj:n palveluksesta syyskuun lopus-
sa 2004. Hän ilmoitti luopuvansa samaan ajankoh-
taan mennessä myös muista tehtävistään yhtiössä. 
Åkman toteutti toimitusjohtajakaudellaan voimak-
kaan tervehdyttämisohjelman yhtiössä.

1.9.2004

Done Information Oy:n toimitusjohtajana aloitti FM, 
VTM Elina Karjalainen, 32. Hän on toiminut vuodesta 
1997 vuoteen 2000 eri tehtävissä käännös- ja do-
kumentointiyhtiö Alpha Communications Oy:ssä ja 
vuodesta 2001 yksikön johtajana Done Information 
Oy:ssä.

1.10.2004

Done Solutions Oyj:n toimitusjohtajana aloitti halli-
tuksen puheenjohtaja, VT, MBA Pekka Pystynen, 56. 
Hän jatkaa edelleen myös hallituksen jäsenenä.

1.10.2004

Done Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtajana 
aloitti OTK Jyri Merivirta, 40. Merivirta on Donen 
suurin yksittäinen osakkeenomistaja ja toiminut halli-
tuksessa vuodesta 2001.

Done Solutions Oyj
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1.10.2004

Done Logistics Oy:n toimitusjohtajana aloitti insinööri, 
MBA Juha Mikkola, 51. Mikkola on toiminut 3.11.2003 
alkaen johtajana Done Solutions -konsernissa.

4.11.2004

Done Solutions Oyj sai tiedon enimmäispääomamää-
rältään 3,3 miljoonan euron maksuvaatimuksesta ruot-
salaisen tytäryhtiönsä Done Logistics AB:n konkurs-
sipesältä. Done Solutions Oyj:n näkemyksen mukaan 
konkurssipesän esittämä maksuvaatimus on kokonai-
suudessaan perusteeton.

22.12.2004

Done Solutions Oyj:n hallitus päätti 0,8 miljoonan euron 
pääomalainan ottamisesta.







Konsernihallinto

Done Solutions Oyj

Tukholmankatu 2, FIN-00250 Helsinki

Tel. +358 (0)20 525 3000, fax +358 (0)20 525 3303

Done Information Oy

(pääkonttori)

Tukholmankatu 2

FIN-00250 Helsinki

Tel. +358 (0)20 525 3000

Fax +358 (0)20 525 3303

Done Information Oy Jyväskylä

Asekatu 3

FIN-40100 Jyväskylä

Tel. +358 (0)20 525 3000

Fax +358 (0)20 525 3201

Done Information Oy Tampere

Åkerlundinkatu 5 A

FIN-33100 Tampere

Tel. +358 (0)20 525 3000

Fax +358 (0)20 525 3501

Done Information Oy Turku

Petrasol Business Center 

Kristiinankatu 9, 3. krs

FIN-20100 Turku

Tel. +358 (0)2 469 538

Done Logistics Oy

(pääkonttori)

Postiosoite: PL  521

FIN-61801 Kauhajoki

Käyntiosoite: Hakasivuntie 1

FIN-61800 Kauhajoki

Tel. +358 (0)20 525 3000

Fax +358 (0)20 525 3090

Done Logistics Oy Seinäjoki

Postiosoite: PL 4

FIN-60101 Seinäjoki

Käyntiosoite: Valtionkatu 1 

FIN-60100 Seinäjoki

Tel. +358 (0)20 525 3000

Fax +358 (0)20 525 3190

Done Logistics Oy Tampere

Åkerlundinkatu 5 A

FIN-33100 Tampere 

Tel. +358 (0)20 525 3000

Fax +358 (0)20 525 3501

Providor Logistics Oy

Postiosoite: PL 316

FIN-60101 Seinäjoki     

Käyntiosoite: Tuottajantie 7

FIN-60100 Seinäjoki       

Tel. +358 (0)6 42 111 00   

Fax +358 (0)6 42 111 42

www.donesolutions.com
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