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Tommi Rasila vahvistamaan ohjelmistokehitysyritys Unikien johtoa
Yhtiö tähtää ajoneuvoteollisuuden globaaliksi ratkaisutoimittajaksi
Vahvaa kasvua tekevä ohjelmistokehitysyritys Unikie vahvistaa johtoaan nimittämällä TkT Tommi Rasilan
hallituksen puheenjohtajaksi. Kansainväliseen menestykseen tähtäävän Unikien johtoon haetaan nyt lisää
kokemusta strategisen johtamistyön vahvistamiseksi. Rasilan pitkä historia teknologiayritysten johdossa ja
hallitustyössä tuo Unikiehen uutta näkemystä ja laaja-alaista kokemusta.
-

Olemme panostaneet voimakkaasti kansainväliseen menestykseen yrityksen alusta lähtien.
Kotimarkkinoilla olemme vahva jo nyt, ja kansainvälisten asiakkaidenkin määrä on jo huomattava,
mutta tavoite on jatkossa ponnistaa yhä voimakkaammin kansainvälisille markkinoille. Tavoite on
moninkertaistaa yrityksen liikevaihto kansainvälisen myynnin avulla. Tommi Rasilan saaminen
vahvistamaan yrityksen johtamista on tärkeä askel kohti tavoitetta, perustelee Unikien
toimitusjohtaja Esko Mertsalmi.

-

Unikie on kenties Suomen nopeimmin kasvava ohjelmistoyritys tällä hetkellä. Kasvua tarvitaankin,
jotta päästään toden teolla vahvistamaan nykyistä jalansijaa muun muassa kansainvälisessä
ajoneuvoteollisuudessa. Yhtiön osaaminen liittyen autonomisiin ajoneuvoihin, Lidariin ja tekoälyyn
on tällä hetkellä erittäin kysyttyä kautta maailman ja antaa erinomaiset eväät kasvuun, toteaa Tommi
Rasila.

Vuonna 2015 perustetun Unikien kasvuvauhti on ollut huima. Toisena täytenä toimintavuotenaan 2017 yritys
saavutti noin 9 miljoonan euron liikevaihdon ja kuluvan tilikauden ennuste on 18Me. Unikiella on useampi
vahva Suomessa kehitettävä teknologiatuote, jotka ovat valmiita kansainväliseen levitykseen. Vahvemmalla
strategiatyöllä haetaan kilpailukykyä ja kansainväliseen liiketoimintaan skaalautuvia liiketoimintamalleja.
Yrityksen oman tuotekehityksen ytimessä on pitkälle kehitetty itseohjautuvien ajoneuvojen ja laitteiden
kokonaisvaltainen ratkaisu, joka sisältää ohjausalgoritmit, ympäristön havainnoinnin ja simulointiympäristön.
Sillä tavoitellaan läpimurtoa ajoneuvoteollisuusmarkkinoilla. Vuosina 2017 ja 2018 tehtyjen
yritysjärjestelyiden myötä Unikiella on lisäksi jo kansainvälisillä markkinoilla toimivia kommunikointi- ja
integrointiteknologiaratkaisuja, joilla on suurta potentiaalia kasvaa globaaleilla markkinoilla. Kansainvälisen
kasvun myötä tavoitteena on saada erinomaisille suomalaisille insinööreille töitä kansainvälisiltä asiakkailta.
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Unikie Oy on suomalainen ohjelmistokehitystalo, joka kehittää vaativia ohjelmistoratkaisuja muun muassa
autoteollisuuden, tietoliikenteen ja konepajateollisuuden tarpeisiin. Toimipisteet ovat Helsingissä, Tampereella, Turussa,
Oulussa, Kuopiossa ja Kokkolassa, sekä Saksan Berliinissä ja USA:n Palo Altossa. Viime vuoden konserniliikevaihto oli noin
9 miljoonaa euroa. Unikie työllistää 150 henkilöä.
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