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Sijoitus

tehdä 
hyvää
Vastuullisuus on tullut jäädäkseen, eikä  
sijoittajilla ole varaa jättää sitä huomiotta.  
Puheenvuorossa Suvi Tuppurainen. s.2

Nyt on aika
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MEGATRENDIT muokkaavat väistämättö-
mästi sen piirissä olevia toimialoja ja yhti-
öitä. Sijoittamisessa iso megatrendi on vas-
tuullinen sijoittaminen. YK:n määritelmän 
mukaan se tarkoittaa sijoittamista yhtiöi-
hin, jotka kiinnittävät huomiota ympäris-
töön, sosiaalisiin vaikutuksiin ja hyvään 
hallintotapaan. Näistä käytetään lyhen-
nettä ESG.

AIHE ei voisi olla ajan-
kohtaisempi. Vastuul-
liset yhtiöt ja sijoitta-
jat ovat yhteiskunnalle 
toivottavia koronakrii-
sistä toipumisessa: pi-
tää tehdä paitsi rahaa 
myös hyvää.

S I J O I T TA J I L L E  vas-
tuullisuuden tulisi ol-
la perusolettama jo ris-
kienhallinnan näkökul-
masta. Aiemmin vas-
tuullisessa sijoittami-
sessa käytettiin poissulkemistaktiikkaa, 
jossa vältellään joitakin aloja. Poissulkemi-
sen vastavoimaksi on noussut suosiminen, 
eli hankitaan niitä yhtiöitä, jotka sijoittajan 
mielestä toimivat vastuullisesti. Kolmas tapa 
sijoittaa vastuullisesti on vaikuttaa omista-
miinsa yhtiöihin ja saada nämä toimimaan 
vastuullisemmin.

SUOMESSA on yli 900 000 yksityistä osak-
keenomistajaa ja tänä vuonna voidaan rik-
koa miljoonan sijoittajan raja. Suurelle osal-
le sijoittajajoukkoa on vielä täysi mystee-
ri, miten he pystyvät tunnistamaan yhtiöt, 

joissa vastuullisuus on muutakin kuin ra-
portti kotisivuilla.

VAST U ULLISU U T TA määriteltäessä tör-
mää usein tarkkoihin ESG-mittareihin. Si-
joittajan tulee kuitenkin muodostaa oma kä-
sitys vastuullisesta sijoittamisesta. Korona 
muuttaa näkökulmaa, kun joudutaan pohti-

maan pidempiaikaisia vaiku-
tuksia jälleenrakennukseen 
ja talouden uudistumiseen. 
Miten yhtiö voi tuotteillaan 
tai palveluillaan vaikuttaa 
positiivisesti yhteiskuntaan?

PITKÄÄN ESG-sijoittaminen 
merkitsi tuotoista tinkimis-
tä. Tuoreet tutkimukset mm. 
BlackRockilta osoittavat, et-
tei tämä enää pidä paikkaan-
sa. ESG-indeksit ovat menes-
tyneet yhtä hyvin tai jopa pa-
remmin kuin perinteiset in-
deksit. Esimerkkeinä voi-
daan tarkastella globaalei-

hin ESG-indekseihin kuuluvia suomalaisia 
Keskoa, Konetta ja Nestettä. Niiden tuotto 
on parempi kuin pörssin indeksituotto vii-
meisten 5 vuoden ajalta. Vastuullisuus ei ole 
maksanut sijoittajalle vaan tuonut lisäarvoa.

VASTUULLISUUS on sijoittamisen tulevai-
suutta, eikä sitä voi enää jättää huomiotta. 
Sijoittajat hyötyvät uudenlaisista tavois-
ta lähestyä asiaa, joten kannustan yhtiöi-
tä rohkeuteen. Sijoituspalveluja tarjoavien 
pankkien tärkeäksi tehtäväksi jää helpot-
taa vastuullisten kohteiden tunnistamista 
ja löytämistä nyt ja huomenna.

Vastuullisuus kertoo rohkeudesta 

Suvi Tuppurainen 
Maajohtaja, Nordnet 
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”Cityvarasto, Laitilan 
Wirvoitusjuomatehdas  
ja Viria haastavat  
toimialojaan.”

”Vuokratuotto  
asettuu tyypillisesti  
6–8 prosentin 
tuntumaan.”

Privanet Oy:n toimitusjohtaja 
Riku Lindström 

Tilanvuokrauspalveluista vastaava johtaja 
Maarit Helander

PRIVANET

HENKI-FENNIA

TALLIOSAKE

“

Y rittäjät ovat Suomen sel-
käranka. Pienyrittäjien 
onnistuminen on tär-
keää niin yrittäjille itsel-

leen kuin koko yhteiskunnalle. Me-
nestymiseen vaikuttavat monet sei-
kat, mutta etenkin epävarmoina ai-
koina yrityksen onnistumisen kan-
nalta on ensisijaisen tärkeää, että oi-
keanlaista rahoitusta on saatavilla. 

– Yrittäjyys on vauhdikas mat-
ka, jolla tilanteet saattavat muut-
tua hyvinkin nopeasti. Oikea-ai-
kainen rahoitus auttaa yrityksiä so-
peutumaan muutoksiin ja menesty-
mään. Jotta äkillisetkin rahoitustar-
peet saadaan ratkaistua, vaaditaan 

rahoittajalta nopeiden ja joustavien 
prosessien ohella myös kykyä sa-
maistua yrittäjän kokemiin haas-
teisiin, Qredin Suomen maajohta-
ja Antti Sarviharju aloittaa.

– Ketterä yrityslaina auttaa yrit-
täjää valmistautumaan huippuse-
sonkiin ja pehmentää matalase-
sonkia. Yrityslaina auttaa yrittäjää 
myös kasvattamaan liiketoimin-
taansa niillä investoinneilla, joiden 
toteuttaminen ei pelkästään kassa-
varoilla olisi mahdollista. 

Teknologia tuo ketteryyttä
Perinteisesti pankit ovat olleet ha-
luttomia hinnoittelemaan riskiä ja 

tarjoamaan rahoitusta pienemmil-
le toimijoille ja lainasummille. Qred 
hyödyntää toiminnassaan koneop-
pimista, jonka avulla pienyritysten 
luottoluokitus ja rahoitusriski saa-
daan arvioitua nopeasti ja huolel-
lisesti. Yrityslainaa voidaan tarjo-
ta kannattavasti kaikenkokoisil-
le yrityksille ja yhä harvempi yri-
tys jää kokonaan rahoituksen ul-
kopuolelle.

– Rahoituksen tulisi olla saata-
villa ja sen hakemisen mahdolli-
simman yksinkertaista, jotta yrit-
täjä voi keskittyä täysillä olennai-
seen, eli omaan liiketoimintaansa 
ja sen kehittämiseen. Prosessin tuli-

si myös sujua nopeasti, jotta yritys-
laina on käytettävissä heti silloin, 
kun sille on tarve, Sarviharju toteaa.

Jotta rahoitus on joustavaa ja tu-
kee yrityksen liiketoimintaa par-
haalla mahdollisella tavalla akuu-
teissakin tilanteissa, tarvitaan di-
gitaalisia prosesseja. Yrittäjät voi-
vat hakea Qrediltä yrityslainaa yk-
sinkertaisesti verkossa. Lainahake-
muksen täyttäminen vie vain mi-
nuutin ja lainatarjouksen saa tun-
nissa. Kun yrittäjä hyväksyy tar-
jouksen, siirretään rahat maksuun 
vielä samana päivänä.

– Pyrimme Qredillä tekemään ra-
hoituksesta mahdollisimman yk-
sinkertaista. Teknologiaa ja dataa 
hyödyntämällä saamme prosessis-
ta nopean, eikä päätöksiä tarvitse 
odottaa pitkään. Mielestämme ra-
hoituksen hakemisen tulisi olla yh-
tä helppoa kuin kirjan ostaminen 
verkkokaupasta.

Yhdessä esteiden yli
Qred auttaa yrityksiä kehittämään 
liiketoimintaansa ja kasvamaan so-
pivanlaisella rahoituksella. Qredin 
käyttämän teknologian avulla ra-
hoituspäätös saadaan entistä no-
peammin. 

– Teknologia mahdollistaa rahoi-
tuksen joustavuuden, mutta yrittä-
jän tilanteen todelliseen ymmärtä-
miseen tarvitaan kuitenkin toista 
ihmistä. Jotta yrityksen liiketoimin-
taa voi tukea parhaalla mahdollisel-
la tavalla, on tärkeää pystyä samais-

tumaan yrittäjän kokemiin haastei-
siin. Parhaimmillaan yrittäjän ja ra-
hoittajan välinen kumppanuus voi 
innoittaa molempia osapuolia, täh-
dentää Sarviharju. 

Henkilökohtainen palvelu on yhä 
yksi merkittävimmistä asiakasko-
kemukseen vaikuttavista tekijöistä. 
Qred panostaa toiminnassaan asi-
antuntevaan, ystävälliseen ja nope-
aan asiakaspalveluun. Tämä näkyy 
yrityksen asiakastyytyväisyydessä, 
joka on alan huippuluokkaa. 

– Yrittäjät rakentavat meidän 
tulevaisuutemme. Meille on ilo ja 
kunnia saada olla päivittäin heidän 
kanssaan tekemisissä ja auttaa heitä 
menestymään, Sarviharju päättää.

Vuonna 2015 perustettu Qred on 
Pohjoismaiden nopeimmin kasva-
va fintech-yritys. Qred on lainoit-
tanut pienyritysten tarpeita jo yli 
300 miljoonalla eurolla sekä aut-
tanut luomaan yli 5 000 työpaik-
kaa. Qred auttaa pienyrityksiä kas-
vamaan yksinkertaisen ja nopean 
rahoituksen avulla. 

Ketterä rahoitus 
on fiksu sijoitus  
yhtiön kasvuun
 
Joustava rahoitus tukee liiketoimintaa ja auttaa yrittäjiä menestymään  
epävarmoinakin aikoina. Qred panostaa nopeaan ja yksinkertaiseen  
lainaprosessiin sekä henkilökohtaiseen palveluun.

Moderni fintech-yritys Qred auttaa PK-yrityksiä menestymään yksinkertaisen ja nopean rahoituksen avulla. Kuvassa maajohtaja Antti Sarviharju.

teksti taneli tuokko kuva juho länsiharju

Parhaimmillaan 
osapuolien suhde 
toimii innoittajana 
sekä rahoittajalle 
että yrittäjälle.
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Listaamattomiin yhtiöihin  
voi sijoittaa verkossa

S ijoituspalvelukonserni Pri-
vanet Group Oyj lähestyy 
arvopapereiden välittä-
mistä poikkeuksellisesta 

näkökulmasta: yhtiön alustan kaut-
ta kuka vain voi sijoittaa rahaa yri-
tyksiin, joita ei listata pörssissä.  

Koska kyseessä on tyypillisestä 
poikkeava sijoittamisen tapa, löytyy 
yhtiön nettisivuilta sijoittajille vink-
kejä niin listaamattomiin yrityksiin 

sijoittamiseen kuin verotukseen liit-
tyen. Unohtaa ei sovi myöskään si-
vuilta löytyviä webinaareja ja kat-
tavia markkinaraportteja.

Kolme sijoittajille erityisen kiin-
nostavaa kohdetta Privanetin palve-
lussa ovat varastovuokraukseen eri-
koistuva Cityvarasto, Suomen suu-
rin pienpanimo Laitilan Wirvoitus-
juomatehdas sekä tieto- ja turva-
teknologian ratkaisutoimittaja Vi-

ria. Kyseiset yhtiöt tunnetaan omil-
la toimialoillaan sekä haastajina että 
rohkeina uudistajina, jonka vuoksi 
tulevaisuudennäkymät ovat posi-
tiivisia ja kasvussa on mahdollista 
saavuttaa suuriakin rajapyykkejä.

Cityvarasto menestyy, kun 
kaupungistuminen kiihtyy
Cityvarasto Oyj:n toimitusjohtaja 
Ville Stenroosin mukaan yritys ha-

luaa tehdä ihmisten elämästä onnel-
lisempaa tarjoamalla laadukkaita 
pienvarastopalveluita. Elämänlaa-
tu paranee, kun tavaroille on riittä-
västi tilaa ja ne ovat järjestyksessä 
sekä helposti löydettävissä. 

– Varastotilan ohella asiakas voi 
hankkia meiltä muuttopalvelun 
tai pakettiauton ja muuttolaatikot 
vuokralle. Voimme tehdä myös 
osoitteenmuutoksen ja vakuuttaa 

asiakkaan varastoimat tavarat. Ke-
hittyneiden digitaalisten palvelui-
demme avulla asiakas saa palvelum-
me helposti käyttöönsä. Asiakkais-
tamme 95,6 prosenttia on tyytyväi-
siä tai erittäin tyytyväisiä saamaan-
sa palveluun, Stenroos kiteyttää.

Vuonna 1999 perustetusta City-
varastosta on kasvanut kotimaassa 
alan markkinajohtaja vahvan orgaa-
nisen kasvun ja yritysostojen myö-

Nykyään sijoittajalla on mahdollisuus valita omaan portfolioonsa yhtiöitä, joita ei ole listattu pörssiin. Kolme erityisen kiinnostavaa  
kohdetta ovat pienvarastopalvelu Cityvarasto, Suomen suurin pienpanimo Laitilan Wirvoitusjuomatehdas sekä tieto- ja turvateknologian 
asiantuntijayritys Viria. Näiden sekä monen muun yrityksen osakkeilla voi käydä kauppaa sijoituspalvelukonserni Privanetin alustalla.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva privanet

Privanetin palvelun  
kautta kuka vain voi 
sijoittaa listaamat-
tomiin yrityksiin.

tä. Yrityksen liikevaihto on kasvanut 
ja kannattavuus parantunut jokai-
sena toimintavuotena. Nyt Cityva-
rastolla on 43 pienvarastokiinteistöä 
20:ssa Suomen suurimmassa kau-
pungissa sekä kolme Business Cen-
ter -toimistohotellia pääkaupunki-
seudulla. Lisätuottoa tuovat yrityk-
sille ja yksityishenkilöille tarjotut li-
säpalvelut sekä toimitilavuokraus.

– Kaupungistuminen, irtaimen 
omaisuuden määrän kasvu ja uu-
sien asuntojen pienet säilytystilat 
luovat meille ison kasvupotentiaa-
lin kotimaassa. Haluamme kasvaa 
merkittäväksi toimijaksi myös Bal-
tiassa ja Pohjoismaissa.

Stenroos pitää pienvarastoliike-
toiminnan selkeinä etuina vähäis-
tä suhdanneherkkyyttä ja erittäin 
hyvää kannattavuutta. 

– Esimerkiksi asuntosijoitta-
miseen verrattuna pienvarastois-
ta saatava neliövuokra on selväs-
ti suurempi, vaikka sijoitetun pää-
oman tarve ja hoitokulut ovat mer-
kittävästi pienemmät. Liiketalou-
dellinen menestys syntyy meidän 
tapauksessamme kannattavasta 

vuokraustoiminnasta ja kiinteistö-
jen arvonnoususta. Cityvarasto on 
ainoa toimija Suomessa, joka tarjoaa 
mahdollisuuden sijoittaa pienvaras-
toliiketoimintaan. 

Vuonna 2019 Cityvarasto-konser-
nin liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 
edellisestä vuodesta ollen 10,3 mil-
joonaa euroa ja käyttökate 29 pro-
senttia ollen 3,2 miljoonaa euroa. 
Yhtiön omistamien kiinteistöjen 
markkina-arvo vuoden 2019 lopus-
sa oli 65,3 miljoonaa euroa. 

Cityvarasto-konserniin kuuluvat 
emoyhtiön ohella Tallinnassa toimi-
va Cityvarasto Oü, ApuOvelle.com 
Oy (Pakuovelle.com) ja Vantaan Pai-

notalo Kiinteistö Oy sekä Kiinteistö 
Oy Lahden Okeroistentie 1. 

Panimojättien kärkihaastaja
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas on 
suomalaisen panimo- ja virvoitus-
juomateollisuuden todellinen vä-
riläiskä. Vuonna 1995 toimintansa 
startannut yritys on kasvanut rei-
lussa kahdessa vuosikymmenessä 
alalle keltanokkana tulleiden nuor-
ten miesten hulvattomasta käsityö-
kokeilusta Suomen suurimpien pa-
nimoiden varteenotettavaksi kil-
pailijaksi. Nyt Laitila on Suomen 
neljänneksi suurin panimo.

Laitila on tuonut markkinoille 
muun muassa suomalaisten suosi-
mat Kukko-oluet, Oiva-siiderit sekä 
tukun nostalgisia virvoitusjuomab-
rändejä. Laitilan toimitusjohtajan 
Rami Aarikan mukaan yrityksen re-
pertuaariin kuuluu myös muutama 
alaa mullistanut innovaatio.

– Onnistuimme 2000-luvulla, 
osin sattumalta, kehittämään maail- 
man ensimmäisen gluteenittoman 
täysmallasoluen. Nyt olemme aloit-
taneet alkoholittomien Kukko-olui-

den valmistuksen. Voitimme tuot-
teellamme Suomen paras olut -kil-
pailun Pils-sarjan, jossa kilpakump-
panit olivat alkoholillisia. Tuote on 
siis todella hyvä, Aarikka innostuu.

Aarikka uskoo Laitilan menes-
tyksen johtuneen paitsi hyvistä 
tuotteista myös siitä, että yritykses-
sä on osattu uida vastavirtaan ja ky-
seenalaistaa toimialan käytänteitä.

– Alkuaikojen rahattomuutemme 
ja tietämättömyytemme alan käy-
tännöistä ovat osoittautuneet siu-
nauksiksemme. Emme tienneet, 
miten asiat pitäisi tehdä. Toimim-
me niin kuin itsestä hyvältä tuntui. 
Koska rahaa oli vähän, jouduimme 
kehittämään markkinointiin uusia 
keinoja ja luomaan uudenlaisia yh-
teistyökuvioita, Aarikka muistelee. 

Innovatiivisen ja ennakkoluu-
lottoman asenteen ansiosta Laiti-
lasta kasvoi panimo- ja virvoitus-
juoma-alan uudistaja myös ekolo-
gisessa mielessä. Yritys otti ensim-
mäisenä alan toimijana käyttöönsä 
tuulisähkön, pakotti esimerkillään 
panimoalan siirtymään ekologisiin 
tölkkipakkauksiin ja otti käyttöön 
Vakka-Suomen suurimman aurin-
kovoimalan. Nyt Laitilassa investoi-
daan energiatehokkaaseen kylmän-
tuotantojärjestelmään ja otetaan 
käyttöön 19 uutta käymistankkia. 
Investoinnin suuruus on yhteensä 
yli 2 miljoonaa euroa.

Aarikan mukaan halu kannatta-
vaan kasvuun ja osakkaille jaetta-
vaan hyvään osinkotuottoon on Lai-
tilan DNA:ssa. Koronavuonna pani-
mon kapasiteettia on kasvatettu ja 
uusia tuoteinnovaatioita kehitetty. 
Suomen ohella kasvua haetaan Kes-
ki-Euroopan, Ruotsin, Venäjän, Kii-
nan ja Hong Kongin markkinoilta. 

– Tuotantokapasiteettimme mah-
dollistaa kannattavan kasvun, jota 
kevään uudet tuotelanseeraukset 
tulevat vauhdittamaan. Koronan jäl-
keen olemme valmiina iskuun. Vii-
me vuonnakin pääsimme loppujen 
lopuksi vahvalle kasvu-uralle niin 
myynnin kuin tuloksenkin osalta. 

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas 
on Privanetin markkinapaikan en-
simmäisiä yhtiöitä. Yritys työllistää 
60 työntekijää ja sen liikevaihto oli 
vuonna 2019 yli 19 miljoonaa euroa.

Viria hallitsee kyberturvan 
sekä fyysisen turvallisuuden
Viria on tieto- ja turvateknologian 
ratkaisutoimittaja, jonka toimin-
nassa yhdistyvät tiedolla johtami-
nen, digitaaliset kehityshankkeet ja 
turvallisuusratkaisut. Viria-konser-

nin uutena toimitusjohtajana aloit-
ti vuoden alussa Samu Konttinen, 
joka on toiminut aiemmin F-Secure 
Oyj:n toimitusjohtajana. Konttisen 
mukaan yhtenä yhtiön tavoitteena 
on arvioida pörssilistautumista ku-
luvan vuoden aikana.

Konttinen näkee, että Virian kak-
si vahvaa kivijalkaa tarjoavat mai-
niot menestymismahdollisuudet.

– Palvelumme sisältävät sekä 
fyysisen turvallisuuden ratkaisu-
ja että kyberturvaa hyvin kattavas-
ti. Käytännössä asiakas voi ulkois-
taa koko turvallisuuden hallinnan 
meille. Tieto-liiketoiminnan palve-
lualueemme kattaa muun muassa 
tiedolla johtamisen konsultoinnin, 
data-analytiikkaratkaisut ja useita 
digitaalisia palveluja; esimerkiksi 
palvelumuotoilua, ohjelmistoke-
hitystä ja digitaalisten liiketoimin-
tamallien konsultointia. Toteutam-
me turva- ja tieto -liiketoiminnoissa 
asiakkaillemme jatkuvia palveluita 
sekä yksittäisiä projekteja.

Viria tarjoaa palvelujaan useam-
man palvelubrändin voimin. Turval-
lisuussektorilla konsernin brände-
jä ovat Viria Security, Spellpoint ja 
Tansec, kun taas Tietoliiketoimin-
nan palveluja Viria tarjoaa Aureolis-, 
Hibox- ja Bitfactor -brändien kautta.

– Olemme toteuttaneet myös 
useita turvallisuus- ja tietopalvelui-
ta yhdistäviä hankkeita. Esimerkik-
si tuomalla data analytiikkaa mu-
kaan kameravalvontaan pystymme 
analysoimaan tilojen käyttöasteita 
ja luomaan ennustemalleja vaikka-
pa yleisömassojen kehittymisestä 
joillakin alueilla, Konttinen kertoo. 

Viria hakee tulevaisuudessa kas-
vua orgaanisesti, mutta tavoitteena 
on tehdä myös yritysostoja. Lisäksi 
suunnitelmissa on toiminnan laa-
jentaminen kansainvälisemmäksi.

Konttinen uskoo, että digitaa-
lisuuden, automaation sekä da-
ta-analytiikka- ja IoT-ratkaisujen 
lisääntyvä tarve kasvattaa entises-
tään Virian monipuolisten palvelui-
den kysyntää. Kasvupotentiaalia on 
myös kyberturvatoimialalla, jossa 
osaajapula kasvattaa kysyntää.

– Olemme tällä hetkellä ainoa toi-
mija, joka pystyy yhdistämään fyy-
sisen ja kyberturvan selkeäksi ja laa-
dukkaaksi palvelukokonaisuudeksi. 
Voimme siis olla asiakkaillemme sel-
keä kokonaiskumppani.

Vuonna 2019 Virian liikevaihto oli 
103,1 miljoonaa euroa ja tulos 10,9 
miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi vuo-
den 2020 liikevaihdon olevan samaa 
luokkaa kuin vuonna 2019.“

Cityvarasto,  
Viria ja Laitilan 
Wirvoitusjuoma-
tehdas haastavat 
toimialojaan.

Portfoliota laajemmaksi
n Listaamattomiin yrityksiin 
sijoittaminen on hyvä keino 
hajauttaa omistuksia, mutta 
etuja tuo myös pienempi 
osinkoverotus.

n Listaamattomien yritysten 
jälkimarkkinaan voi sijoittaa 
Privanet.fi-verkkosivuilla.

n Privanetin sijoituspal- 
velu avaa sijoittajille uusia  
vaihtoehtoja portfolion 
laajentamiseen.

n  Konsernin oma markkina- 
paikka keskittyy erityisesti 
yrityksiin, joita ei ole lis-
tattu pörssiin.
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Yritys- tai harrastuskäyt-
töön rakennettujen tilo-
jen vuokraus kiinnostaa 
yhä useampaa kiinteistö-
sijoittajaa. Talliosakkeet 
ovat oiva keino hajauttaa 
osakesalkkua ja tuovat 
mukavan tuoton. 

teksti outi rantala 
kuva outi neuvonen

T alliosake tunnetaan eri-
tyisesti varasto-, huolto-, 
tuotanto- ja liikekiinteis-
töjen rakentamisesta se-

kä kiinteistöosakkeiden myynnistä, 
mutta yritys on jo kolmen vuoden 
ajan tarjonnut myös laillistettua 
vuokrauspalvelua tilojen ostajille.

– Autamme tiloja ostaneita asiak- 
kaitamme löytämään sopivan 
vuokralaisen. Toimintamme alku-
vuosina ostaja oli pääsääntöises-
ti myös tilan loppukäyttäjä, mut-
ta nykyään noin puolet myymis-
tämme tiloista menee vuokratta-
viksi loppukäyttäjille, kertoo Tal-
liosakkeen tilavuokrauspalvelusta 
vastaava johtaja Maarit Helander.

Tilavuokrauspalvelusta vastaava johtaja Maarit Helander kertoo, että Talliosakkeen kohteissa vuokratuotto asettuu tyypillisesti 6-8 prosentin tuntumaan.

Talliosake on perustettu Oulus-
sa vuonna 2010. Ensimmäinen halli 
rakennettiin Rovaniemelle. Nykyi-
sin Talliosakkeen rakentamia tilo-
ja löytyy Oulun lisäksi ympäri Suo-
men, muun muassa pääkaupunki-
seudulta, Turusta, Kaarinasta, Pir-
kanmaalta, Jyväskylästä ja Lah-
desta. Talliosake kuuluu noin 500 
työntekijää työllistävään DEN-kon-
serniin, jonka liikevaihto vuonna 
2019 oli noin 170 miljoonaa euroa.

– Tavoitteenamme on, että osak-
keen hankkiminen meiltä olisi 
mahdollisimman helppoa ostajalle. 
Toimintojemme ansiosta pystym-
me toteuttamaan tilat laadukkaasti 
alusta loppuun, maanrakennukses-
ta moderniin talotekniikkaan. Tilat 
ovat tavallisesti kooltaan 10–80 ne-
liömetriä, mutta niitä voi yhdiste-
lemällä muuntaa kunkin asiakkaan 
tarpeisiin ja toiveisiin sopiviksi, He-
lander jatkaa.
 
Matalan kynnyksen ratkaisu
Helanderin mukaan moni kotoa kä-
sin toiminut pienyrittäjä on löytä-
nyt heidän kauttaan ensimmäisen 
toimitilansa.

– Uudelle yrittäjälle tämäntyyp-
pinen ratkaisu tarjoaa mahtavan ti-
laisuuden siirtyä yritystoiminnas-
saan eteenpäin, ehkä askeleen am-

mattimaisempaan suuntaan. Vuo-
den sopimuksella pääsee jo erittäin 
hyvin alkuun.

Osakkeita ovat hankkineet niin 
uudet kuin kokeneemmatkin si-
joittajat.

– Ihmisiä kiinnostaa tallisijoitta-
minen. Vuonna 2015 havaitsimme, 
että sijoitusmalliin oli potentiaalia. 
Siksi lähdimme kehittämään vuok-
rausvälitystä, että voimme palvella 
sijoittajia kokonaisvaltaisesti. 

Vuokratason määrittämiseksi 
Talliosakkeen asiantuntijat tekevät 
tarkan arvion jokaisesta kohteesta. 

– Vuokratasoon vaikuttavia 
asioita ovat muun muassa sijain-
ti sekä tilojen koko ja varustelu. 
Olemme pitäneet vuokrahinnoit-
telun avoimena. Lisää hyödyllistä 
tietoa löytyy kotisivuiltamme, He-
lander neuvoo.

Kolme vuotta sitten käynniste-
tyn sijoitusmallin ensimmäiset si-
joittajat olivat Talliosakkeen asiak-
kaita, jotka suosittelivat palvelua 
edelleen muille mahdollisille uu-
sille asiakkaille. 

– Tavoitamme uusia sijoitta-
jia pääosin omien kotisivujemme 
kautta. Olemme esitelleet palve-
luitamme mahdollisille sijoittajil-
le myös esimerkiksi valmennusyh-
tiö Varapuun tilaisuuksissa. Meillä 

toimii Sijoittajarinki, joka saa en-
simmäisenä tiedon vuokrattavista 
osakkeista. Talliosake on hyvä ha-
jautuskohde, johon on helppo si-
joittaa. Prosentuaalisesti vuokra-
tuotto liikkuu noin 6-8 prosentin 
tietämillä, Helander paljastaa.
 
Tilat käyttäjän mukaan
Tilojen käyttötarkoitukset vaihtele-
vat paljon. Noin 60 prosenttia Talli-
osakkeen tiloista on yrityskäytössä, 
loput yksityisten ihmisten varasto- 
tai harrastetiloina.

– Rakennamme tiloja monenlai-
siin tarpeisiin. Säädökset vaikut-
tavat siihen, mitä miltäkin tilalta 
vaaditaan. Esimerkiksi alkuvuo-
sina huomasimme, että autokor-
jaamoilla ja autopesuloilla oli tar-
vetta toimitiloille, joista piti löytyä 
muun muassa kattava ilmanvaih-
to, vedeneristys sekä pihasta öl-
jyn- ja hiekanerottelukaivot, He-
lander sanoo.

Kaikki hallit on rakennettu niin, 
että yksittäisiin tiloihin pääsee aja-
maan autolla. Jokainen tila on lisäk-
si oma, itsenäinen yksikkönsä, esi-
merkiksi sähkö ja vesi suoritetaan 
kulutuksen mukaan. Sähköllä toi-
mivat nosto-ovet helpottavat tava-
roiden siirtelyä.

– Muun muassa rakennusalan 

yrittäjille on tyypillistä, että he säi-
lyttävät tiloissa päivittäin tarvitse-
miaan tavaroita ja työkaluja, mut-
ta varsinainen työnteko tapahtuu 
muualla. Silloin päivittäisen tava-
roiden kuljettamisen pitää onnis-
tua vaivattomasti.

Myös kiinteistöjen älytekniik-
kaan kiinnitetään huomiota. Esi-
merkiksi ovien avaukset hoituvat 
etäyhteyksin.

– Tilan omistaja tai haltija voi 
antaa tavarantoimittajalle ovikoo-
din, ohjelmoida oven avautumaan 
tiettynä päivänä tiettyyn aikaan tai 
avata oven etäyhteydellä. Älytek-
niikalta vaaditaan tällaisissa kiin-
teistöissä eri asioita kuin kodeissa.

Talliosakkeen uutena merkittä-
vänä kuviona on hiljattain aloitet-
tu yhteistyö sijoitusyhtiö Taalerin 
kanssa.

– Rakennamme heille kokonai-
sia halleja ja huolehdimme tilojen 
vuokrauksesta. Tämä kattaa Suo-
messa ja Ruotsissa noin 700 tilaa.

Talliosakkeen hallinnointipalve-
lu on myös ollut erittäin suosittua.

– Teemme sijoittajan puolesta 
niin paljon kuin mahdollista. Hal-
linnointipalvelu on nyt tauolla sen 
suosion vuoksi eli tällä hetkellä uu-
sia sijoittajia ei voida liittää palve-
luun, mutta tilanne on väliaikainen.

Vuokratuottoa varastoista

Pitkäjänteinen palkitseminen 
tuo varmuutta tulevaisuuteen

Henki Fennian myynti- ja asiakkuusjohtaja Kari Wilén kannustaa yrityksiä ajattelemaan palkitsemisjärjestelmiä muutenkin kuin kertavuotisina 
joulubonuksina. Pitkän tähtäimen palkitsemissuunnitelmat ennakoivat sitoutuneempaa henkilökuntaa ja tasaista tuloksellisuutta.

E lämme poikkeusaikoja, 
jotka herättelevät vakau-
den ja varmuuden entistä 
suurempaan arvoon. Kun 

ydinosaajia halutaan sitouttaa yri-
tykseen erilaisilla kannustejärjes-
telmillä jo uran aikana, ei pelkkään 
rahabonukseen välttämättä kanna-
ta tuudittautua. 

Vaikka säännöllisellä rahabonuk-
sella on oma vakaa asemansa palk-
kiomuotona, voi sen rinnalle vali-
ta myös pitkäjänteisemmän vaih-
toehdon – sellaisen, jolla ydinosaa-
jat saadaan sitoutumaan yritykseen 

entistä pidemmällä tähtäimellä.
Yritykset tarvitsevat entistä ki-

peämmin sitoutunutta työvoimaa 
vakauttamaan vallitsevaa talousti-
lannetta sekä valmistautumaan tu-
levaan kasvuun. Samanaikaisesti 
työntekijöiden vastuu kohtuullisen 
elintason varmistamisesta seniori-
vuosille voi valitettavasti jäädä yhä 
voimakkaammin omille hartioille.

Ryhmäeläke on reilu kaikille
Henki-Fennian Ryhmäeläkkeen liit-
täminen osaksi henkilöstön palkit-
semista sopii oivallisesti sekä yri-

tyksille että työntekijöille. 
– Ryhmäeläke on palkitsemis-

muoto, jossa yritys maksaa työn-
tekijälle saavutetuista tavoitteis-
ta ennalta sovitun palkkiomal-
lin mukaisen summan eläkesääs-
töön. Mikään lisäkulu se ei kui-
tenkaan yritykselle saa olla, päin-
vastoin, jos tulosta ei synny, elä-
kevakuutusmaksuakaan ei mak-
seta. Työntekijä hyötyy, sillä hän 
saa summan lyhentämättömä-
nä eläkesäästöön. Veroa makse-
taan vasta eläkkeen nostohetkel-
lä, jolloin varat tuottavat sijoi-

Rahabonuksen ja ryhmä- 
eläkkeen yhdistelmä on 
taloudellisesti järkevä pal-
kitsemismalli, joka ohjaa 
yrityksen avainhenkilöitä  
pitkäjänteiseen tuloksen-
tekoon. Kannusteet ovat 
myös suuri osa vastuullista 
henkilöstöpolitiikkaa.
teksti päivi remes 
kuva juho länsiharju

Ryhmäeläke 
kannustimena

tettuna siihen asti saajalleen yli-
määräistä eläkekertymää, kertoo 
Henki-Fennian toimitusjohtaja  
Alexander Schoschkoff.

Yritysten avainhenkilöitä kan-
nattaa sitouttaa rahabonuksen ja 
ryhmäeläkkeen yhdistelmällä, sillä 
se ohjaa pitkäjänteiseen tuloksen-
tekoon ja on myös taloudellisesti 
järkevää. Järkevät kannusteet ovat 
myös tärkeä osa vastuullista henki-
löstöpolitiikkaa: Kannustinjärjes-
telmät kasvuyrityksissä -tutkimus 
vahvisti, että henkilöstön sitoutta-
minen tällä palkitsemismallilla lisää 
työtyytyväisyyttä, työtehokkuutta 
ja parantaa yrityksen tulosta. 

– Asiantuntijamme auttavat yri-
tyksiä löytämään sopivan, eläke-
ratkaisun sisältävän palkitsemis-
mallin. Palkitseminen kannattaa 
kiinnittää esimerkiksi osaksi lii-
ketoimintastrategiaa, Henki-Fen-
nian myynti- ja asiakkuusjohtaja 
Kari Wilén lisää.

Kun avainhenkilöitä sitoutetaan 
yritykseen ryhmäeläkkeellä, tuo-
daan myös vakautta eri muutosti-
lanteisiin, kuten sukupolvenvaih-
doksiin tai yrityskauppoihin. 

– Rahoittajatkin tarkastelevat 
muutosta positiivisemmin, jos on 
parempi varmuus avainhenkilöiden 
jäämisestä yritykseen ainakin muu-
tosvaiheen ohi, Wilén huomauttaa.

TYÖNANTAJALLE

TYÖNTEKIJÄLLE

0 1 
Ryhmäeläke on vähennys-
kelpoinen kulu verotukses-
sa, eikä vakuutusmaksusta 
makseta palkan sivukuluja.

02 
Kustannustehokas keino 
ohjata liiketoimintastrate- 
gian toteuttamista.

03 
Pidempiaikainen kannuste 
ja sitouttamistyökalu,  
esimerkiksi 3–5 vuoden  
tavoiteperiodille.

01 
Myös henkivakuutuksena 
toimiva lisäsäästö eläke-
vuosien varalle lakisäätei-
sen eläkkeen rinnalle.

02 
Verot maksetaan vasta, kun 
eläkepotti lunastetaan.

03 
Työuran aikainen ahkeruus  
palkitaan turvaamalla myös 
eläkevuosien aika.
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MUUTTUMATTOMAN RAHAPOLITIIKKANSA
ANSIOSTA BITCOINISTA ON TULLUT
SUURTEN INSTITUUTIOIDEN SUOSIMA
SIJOITUSKOHDE.

OLETKO SINÄ JO TUTUSTUNUT
BITCOINIIN JA SEN TARJOAMIIN
MAHDOLLISUUKSIIN?

LUE LISÄÄ OSOITTEESTA
WWW.NORTHCRYPTO.COM

Northcrypto on suomalainen
Finanssivalvontaan rekisteröitynyt

virtuaalivaluuttojen tarjoaja.

Voit ostaa, myydä ja säilyttää
kryptovaluuttoja helpommin

kuin koskaan.

Lue lisää ja tutustu palveluun
osoittessa

www.northcrypto.com.


