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Bisnesenkeli antaa vauhtia ja 
vie yrityksiä maailmalle

05 TAVEX 
Kiinteistöt vai kulta - 
kumpi on parempi  
vakuus?

”Sijoittaja pääsee  
kolmen vuoden aikana 
 jopa 10 prosentin 
vuosituottoon”

STARTUP-YRITYKSEN menestys ei synny 
itsestään. Se vaatii hyvän idean ja loistotii-
min lisäksi paljon työtä. Tämäkään ei aina 
riitä, vaan tarvitaan rahaa ja hyviä neuvo-
ja. Näitä bisnesenkelit pystyvät tarjoamaan. 
Bisnesenkeli on yksityishenkilö, joka sijoit-
taa aikaansa ja rahaansa kasvuyrityksiin. An-
tavat vauhtia ja vievät yrityksiä eteenpäin. 

S U O M E S S A  O N  yksi 
maailman suurimmista 
ja aktiivisimmista bis-
nesenkeliverkostoista, 
Finnish Business An-
gels Network, FiBAN. 
Väkiluvultaan pienes-
sä maassa on syntynyt 
paljon menestystarinoi-
ta. Bisnesenkelit ympä-
ri maailmaa tulevat Suo-
meen katsomaan tämän 
yhtälön osia. FiBANin 
perusajatus on verkos-
tona edistää innovoin-
tia, kansainvälisyyttä ja 
siten työllisyyttä. Taustalla on tahto tukea 
suomalaisten yritysten kehitystä ja maail-
manvalloitusta. Suomen bisnesenkelit toi-
mivat hyvässä yhteistyössä pääomasijoitta-
jien, Business Finlandin sekä muiden julki-
sen puolen toimijoiden kanssa. 

TUORE TUTKIMUS  kertoo yhteistyön voi-
masta. Enkelisijoittajien kohdeyhtiöistä 75 
prosenttia on saanut rahaa myös Business 
Finlandilta tai entiseltä Tekesiltä. Bisnesen-
kelit avaavat niin kotimaisten kuin kansain-
välisten pääomasijoittajien ovia yrittäjille. 
Maailmalta tullaan Slushiin katsomaan, 
kuinka avoimesti yhteistyö Suomessa toimii.

STARTUP-SIJOITUKSET  ovat erittäin ris-
kipitoisia ja epälikvidejä. Jokainen sijoitus-
kohde vaatii mittavan selvitystyön, ja silti 
pääoman menettämiseen on varauduttava. 
Sijoituskokemusten jakaminen ja tiedon li-
sääminen ovat FiBANin perustehtäviä. En-
keleitä koulutetaan bisnesenkeliakatemias-
sa, johon uusia ja kokeneitakin enkeleitä 

osallistuu ympäri maailmaa. 

VAIKKA SUOMESSA  on nä-
kyvää startup-aktiivisuutta, 
tarjolla olevan rahoituksen 
määrä on edelleen merkittä-
vin kasvun pullonkaula. Eu-
roopan komission selvityk-
sen mukaan luovutusvoitto-
jen korkea verotus heiken-
tää varhaisen vaiheen star-
tup-sijoitusten määrää sekä 
sijoitusten laatua. Verokan-
nustimella voitaisiin alentaa 
startup-sijoittamisen kyn-
nystä. Verokannustimet li-
säisivät varhaisen vaiheen 

yhtiöihin tehtävien pääomaehtoisten si-
joitusten määrää.

VIIMEISEN YHDEKSÄN vuoden aikana Fi-
BANin yli 650 sijoittajajäsenen tiedetään 
sijoittaneen neljännesmiljardin noin 2000  
startup-yritykseen. Vuonna 2020 voidaan 
juhlistaa FiBANin 10-vuotissyntymäpäi-
vien lisäksi myös monen muun merkittä-
vän virstanpylvään ylittämistä, ja sitä, että 
Suomessa on rohkeutta ottaa riskejä ja us-
koa uusiin yritysideoihin. Riskinoton lisäk-
si enkelit ovat valmiita käärimään hihat an-
taakseen yrityksille vauhtia sekä viemään 
niitä maailmalle.

Amel Gaily
Toimitusjohtaja 
FiBAN

Puheenvuoro 

Suomessa on vireä start- 
up-yhteisö sekä alkuvai-
heen rahoitusmarkkina,  
mutta määrätietoinen  
tuki kasvuvaiheelle puut-
tuu. Nexitin uusi rahasto  
keskittyy tämän aukon 
paikkaamiseen. 

teksti aino tiirikkala  
kuva joona raevuori 

A ikaisen vaiheen koti-
maisia venture capi-
tal -rahastoja on entis-
tä enemmän. Pääoma-

sijoitusyhtiö Nexit Venturesin en-
si vuonna käynnistyvä Nexit III 
-rahasto on Suomen suurin ja en-
simmäinen puhtaasti kypsempiin 
ohjelmistoyhtiöihin erikoistunut 
VC-rahasto.

– Portfolioon valitaan nopeaan 
kansainväliseen kasvuun valmiita 
yhtiöitä. Pieneen joukkoon panoste-
taan selkeästi enemmän rahaa ja ai-

Perustajaosakas Artturi Tarjanne ja partneri Markku Mäkeläinen neuvovat teknologiayrityksiä, jotka suunnittelevat Yhdysvaltain markkinavalloitusta, vaikka eivät niihin sijoittaisikaan.

kaa, Nexit Venturesin toinen perus-
taja, sarjayrittäjä Artturi Tarjanne  
tiivistää.

Rahasto etsii pohjoismaisia digi-
taalisen murroksen kärkiyrityksiä, 
jotka tähtäävät tyypillisesti Yhdys-
valtain markkinoille. Nexit myös 
osallistuu aktiivisesti yritystensä 
strategioiden kehittämiseen ja par-
haiden kasvupolkujen etsimiseen.

Nexit III -rahasto tavoittelee yli 
150 miljoonan euron kokoa. 

– Hieman isompi rahasto pys-
tyy tekemään maailmanvalloituk-
sen kannalta merkittäviä sijoituk-
sia, ja samalla suurempi osa arvon-
noususta jää Suomeen.

Kotimaisen kasvurahoituksen 
puutteessa moni suomalainen hy-
vään alkuun päässyt yhtiö on myy-
ty liian aikaisin.

Digitalisaatio mullistaa 
Nexit Ventures etsii kasvuaihioita 
digitalisaation tuomasta murrok-
sesta. Kuluttajapuolella on nähty 
valtavasti muutoksia esimerkik-
si internetissä sekä digitaalisessa 
mainonnassa. 

Partneri Markku Mäkeläinen us-

koo digitalisaation tuomaan neljän-
teen teollisen vallankumoukseen.

– Koneoppiminen, data ja algorit-
mit muuttavat maailmaa kiihtyväl-
lä vauhdilla politiikasta talouteen. 
Tämä murros vaikuttaa työn luon-
teeseen: automaatio korvaa jotkut 
työt ja synnyttää uudentyyppisiä 
työpaikkoja, Mäkeläinen sanoo.

Digitalisaatio on megatrendi, 
joka mullistaa liiketoimintaympä-
ristöä seuraavan 20 vuoden aikana. 
Nexitiä kiinnostaa erityisesti, miten 
älykkäiden ohjelmistojen, datan ja 
algoritmien avulla digitalisaatiota 
voi viedä uusille alueille ja tehos-
taa entisestään. 

– Menestyksekäs teollinen toi-
minta perustuu tehokkuuteen. Di-
gitaalisin ratkaisuin poistetaan kit-
kaa ja lisätään automaatiota. Kes-
kitymme yrityksiin, jotka luovat 
uusia digitaalisia mahdollisuuksia 
teollisessa ympäristössä.

Mäkeläinen on käynnistänyt 
useita startup-yrityksiä ja asunut 
yli 20 vuotta maailmalla. Face-
book osti hänen yrityksensä, joka 
pyrki tuomaan kehitysmaiden ih-
misiä internetin piiriin. Seuraavat 

viisi vuotta Facebookilla opetti, mi-
ten yritys kasvatti tuotteitaan to-
della nopeasti.

Kauppoja Yhdysvaltoihin
Nexitin toinen perustaja Tarjanne 
on ollut ennen pääomasijoittajan 
uraansa menestyksekäs yrittäjä te-
koäly- ja tietokantabisneksissä.

Jo 20 vuotta toiminut Nexit Ven-
tures on myynyt yli 10 B2B-tekno-
logiayritystä Yhdysvaltoihin. Osta-
jina on ollut teknologiajättejä kuten 
Hewlett-Packard, Google ja Nvidia.

– Jotta innovatiivisista yrityksis-
tä saadaan jalostettua paras arvo, 
ne pitää viedä maailmalle. Ohjel-
mistoyrityksille menestys Yhdys-
valloissa on kaikkein keskeisin teki-
jä arvonluonnissa. Tarjoamme yrit-
täjille osaamistamme ja kokemus-
tamme Yhdysvaltojen valloitukses-
sa, Tarjanne kertoo.

Toinen Nexit Venturesin perus-
taja, Michel Wendell, on vetänyt 
toimintaa Piilaaksossa alusta läh-
tien. Kansainvälinen verkosto aut-
taa portfolioyritysten kasvamista, 
kehittymistä ja lopulta myymistä.

– Meillä on enemmän onnistu-

misia Yhdysvalloissa kuin useim-
milla muilla pohjoismaisilla toimi-
joilla. Me olemme tehneet tätä pit-
käjännitteisesti, ensin henkilöinä 
yrittäjäurallamme ja Nexitin myötä 
tehokkaana tiiminä, Tarjanne heh-
kuttaa.

Yhdysvaltalainen ostajayritys 
maksaa hyvin ja arvostaa perusta-
jien osaamista. Myytävien yritys-
ten ydinhenkilöt saavat usein mer-
kittäviä rooleja ostajayrityksissä ja 
pääsevät jalostamaan alkuperäis-
tä visiotaan.

Kolmasosa Nexit II -rahaston yri-
tyksistä on kasvatettu yli 100 mil-
joonan euron arvoon, ja rahasto on 
jo palauttanut pääomat korkoineen 
sijoittajilleen.

– III-rahastossa teemme noin 15 
sijoitusta seuraavan viiden vuoden 
aikana, arviolta kolme vuodessa, 
Tarjanne ennakoi. 

Sijoitukset ovat salkussa neljäs-
tä seitsemään vuotta, jonka jälkeen 
yrityksestä irtaudutaan myymällä 
teolliselle toimijalle tai listaamalla 
pörssiin. Viime aikoina VC-rahoitet-
tuja yrityksiä on myyty myös priva-
te equity -rahastoille.

Kasvurahasto vie nousevia  
startup-yrityksiä maailmalle

Tapahtumassa on mukana kiinnostavimmat  
sijoituskohteet, houkuttelevimmat uutuudet  
ja mielenkiintoisimmat puhujat.  
Tervetuloa kuuntelemaan alan uusimmat  
uutiset ja tuottavimmat vinkit!

Avoinna: ti 26.11. klo 9–19 ja ke 27.11. klo 9–17
Katso koko ohjelma ja rekisteröidy maksutta  
kävijäksi: sijoitus-invest.fi

Päämediakumppani: 

TERVETULOA SIJOITTAMISEN AITIOPAIKALLE!

SIJOITUS
INVEST
26.–27.11.2019
Messukeskus Helsinki
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K ulta ja kiinteistöt ovat varal-
lisuutta, jonka arvo on help-
po hahmottaa. Rahoitusvaro-
jen hahmottaminen sen sijaan 

edellyttää sekä kaupallista että rahallista 
ymmärrystä, sillä muutoin sijoituspäätös 
joudutaan tekemään vaiston varassa.

Mutta onko kiinteistöjen tulevaisuuden-
näkymä yhtä kirkas kuin kullan, ja voiko 
kiinteistöihin sijoittava luottaa valintaan-
sa myös epävarmoina aikoina? Ei. Aina-
kaan, jos tehdään ennusteita kaikista ris-
kiskenaarioista sekä keskipitkällä että pit-
källä aikavälillä.

Mitä pidemmän aikaa jotain tiettyä va-
rallisuutta omistetaan, sitä suuremmalla to-
dennäköisyydellä kyseistä omaisuusluok-
kaa koskevat riskiskenaariot myös jonakin 
ajankohtana toteutuvat. Kulta on omaisuus-
luokka, joka pääsee huomattavasti kiinteis-
töjä lähemmäksi arvonsa säilyttävää ihan-
nemallia.

Kiinteistö saattaa vaikuttaa intuitiivises-
ti turvallisimmalta sijoituskohteelta, mutta 
on todellisuudessa arvoltaan epävarmim-
pia omaisuusluokkia. Kyseessä on varalli-
suus, joka toimii velkaan perustuvassa ra-
hajärjestelmässä luottorahan pääkanava-
na markkinoille. Kiinteistön arvo riippuu 
aina suurimmaksi osaksi rahoitusjärjestel-
män yleistilasta, kun taas kulta toimii va-
kuutuksena.

Tärkeintä on ymmärtää, että kiinteistön 
hinta ei kuvaa sen todellista arvoa omai-
suuden luomiseen kulutettujen työtuntien, 
energian tai aineellisten kulujen osalta. 

Finanssimarkkinoiden tuulissa
Kiinteistöjen hinnat määräytyvät rahajär-
jestelmässä käytännössä täysin pankkien 
senhetkisestä lainanantopolitiikasta. Tä-
män politiikan perimmäinen tarkoitus on 
kasvattaa rahan määrää velkaan perustu-

van rahajärjestelmän sisäisen logiikan mu-
kaisesti. Tällä tavoin uudella luotolla voi-
daan maksaa niin vanhan luoton pääoma 
kuin sen korotkin.

Koska kiinteistöluotot muodostavat val-
taosan rahalaitosten laatimien luottoraho-
jen kokonaismääristä, on odotettavissa, että 
kiinteistöjen hintoja koskeva inflaatio ylit-
tää pitkällä aikavälillä muiden hyödykkei-
den inflaation.

Lyhyesti sanottuna jokainen euro luot-
torahaa, joka luodaan pankkijärjestelmässä 
nappia painamalla, synnyttää yhden euron 
verran ostovoimaa kiinteistömarkkinoille. 
Kiinteistöalalta se jatkaa matkaansa talou-
den kiertoon ja edistää inflaation yleisindi-
kaattoreita.

Luottomarkkinat ja kiinteistömarkkinat 
toimivat symbioottisessa suhteessa. Ta- 
vexilla uskotaan, että niin kauan kuin luot-
tomarkkinat laajenevat, kasvavat myös kiin-
teistöjen hinnat. Vastaavasti hetkellä, jolloin 
kupla puhkeaa tai suuntaus muuttuu, myös 
kiinteistöjen hinnat romahtavat.

Kullan arvo on turvassa
Toisin kuin kuvitellaan, kiinteistöomaisuus 
ei ole rahoitusjärjestelmästä riippumaton 
omaisuusluokka, joka suojelisi sijoittajaa ta-
louskriiseiltä jalometallien lailla. 

Kiinteistöomaisuus toimii pääkanavana, 
jonka kautta talouden kierrossa luotu lisä-
arvo suunnataan kiinteistöalalta rahoitus-
alalle. Tavexilla ajatellaan, että kiinteistöjen 
arvo onkin oikeastaan epävakaampi kuin al-
haisen riskiluokan velkakirjojen.

Kiinteistöt ovat suhteessa kultaan verrat-
tomasti alttiimpia erilaisille sosioekonomi-
sille sekä turvapoliittisille riskeille. Kiinteis-
töt ovat sen lisäksi erityisen alttiita paikalli-
sille ja alueellisille kriiseille, joilta globaalilla 
markkinahinnalla myytävä kulta on hyvin 
pitkälti turvassa.

Kulta muistuttaa kiinteistöomaisuutta ja vastaavasti eroaa  
rahoitusvaroista siltä osin, että se on rajallinen resurssi, jota ei 
voi devalvoida luomalla sitä lisää.
teksti adrian bachmann  kuva juho länsiharju

Kiinteistöt vai  
kulta – kumpi on 
parempi vakuus?

Kulta on turvallinen sijoitus sekä samalla taloudellinen vakuutus. I nvesdor yhdistyi keväällä itävaltalai-
sen Finnestin kanssa. Finnestin di-
gitaalinen joukkorahoitusalusta on 
suunnattu keskisuurille yrityksille, 

jotka toimivat saksankielisessä Euroopas-
sa ja Slovakiassa sekä Kroatiassa.

– Yhdistymällä Finnestin kanssa voim-
me tarjota suomalaisille sijoittajille yritys-
ten osakkeiden lisäksi myös joukkovelkakir-
jalainoja. Samalla laajennamme palvelum-
me maantieteellistä kattavuutta syvemmäl-
le Keski-Eurooppaan, Invesdor Oy:n toimi-
tusjohtaja Lasse Mäkelä kertoo.

Itävaltalainen Finnest on kasvanut sak-
sankielisen Euroopan johtavaksi alustaksi 
vakavaraisten, keskisuurten yritysten laina-
rahoituksessa. Alustan yritykset ovat toimi-
neet vähintään kymmenen vuotta ja pyö-
rittävät minimissään kymmenen miljoonan 
euron liikevaihtoa.

Toimijoiden yhdistymisen ensimmäise-
nä konkreettisena tuloksena Invesdor val-
mistelee parhaillaan rahoituskierrosta tun-
netulle itävaltalaiselle hotelliketjulle, jon-
ka liikevaihto on noin 180 miljoonaa euroa. 
Invesdorin on myös tarkoitus julkaista ky-
seinen rahoituskierros alustallaan ensi vuo-
den puolella.

Suuret riskit ja suuret odotukset
Invesdorin digitaalinen alusta avaa kaiken-
laisille sijoittajille mahdollisuuden enke-
lisijoittamiseen. Siihen ei tarvita mittavia 
summia tai suurta omaisuutta. Minimisi-
joitukset alkavatkin vain muutamasta sa-
dasta eurosta.

Kasvuyrityksiin sijoitettaessa riskit riip-
puvat monesta eri tekijästä. Yksi suurim-
mista on tietenkin se, kuinka pitkälle sijoi-
tuksen kohteena oleva yritys on edennyt 
omassa kasvussaan. 

– Listaamattomiin yrityksiin sijoittaessa 

riskit ovat suuret. Riskien pienentämiseksi 
sijoitukset kannattaakin hajauttaa useaan 
yritykseen. Lisäksi suosittelemme hajau-
tusta muihinkin sijoitusmuotoihin, jolloin 
listaamattomien yritysten osuus sijoitussal-
kussa tulisi olla noin viidestä kymmeneen 
prosenttia, Mäkelä neuvoo.

Sijoittaja voi menettää sijoittamansa 
pääoman yrityksen ajautuessa konkurs-
siin. Vastapainona on sen sijaan mahdolli-
suus korkeisiin tuottoihin, kun sijoituksen 
kohteena oleva yritys listautuu pörssiin tai 
isompi yritys ostaa sen.

Enkelisijoittamisessa tuottojen arviointi 
on hankalaa, koska ne voivat vaihdella nol-
lasta jopa satoihin prosentteihin. 

– Enkelisijoittamisen tuotoista on vain 
vähän tutkittua tietoa. Tietämäni harvo-
jen analyysien mukaan tuotot ovat kes-
kimäärin noin 20–25 prosenttia, mikäli si-
joitukset on hajautettu tehokkaasti. Mat-
ka kasvuvaiheesta tuottoihin saattaa kui-
tenkin kestää pidemmän aikaa, eikä lis-
taamattomista yrityksistä usein saa tuot-
toa lyhyellä tähtäimellä, Mäkelä jatkaa. 

Vastuullista sijoittamista
Mäkelän mukaan Invesdor haluaa osallistua 
paremman Euroopan ja paremman maail-
man rakentamiseen. 

Yhtiö tarjoaa kanavan, jonka kautta asiak- 
kaat voivat vastuullisen sijoittamisen avul-
la edistää isojen yhteiskunnallisten haastei-
den ratkaisemista. Niitä tarjoavat esimer-
kiksi ilmastonmuutoksen torjunta, vähä-
päästöinen energiantuotanto ja kiertota-
louden kehittäminen.

– Uskomme, että innovaatiot tapahtu-
vat usein pk-sektorin yrityksissä. Autam-
me kasvuyrityksiä, joiden suurimpana on-
gelmana lähes poikkeuksetta on rahoituk-
sen järjestäminen, Mäkelä toteaa.

Invesdor Oy:n toimitusjohtaja Lasse Mäkelä kertoo, että digitaalisen palvelun avulla 
sijoittaminen onnistuu helposti vaikka kotisohvalta.

Invesdor tunnetaan pohjoismaisten kasvuyritysten rahoittajana. 
Yhtiön digitaalisen palvelun kautta voi pian sijoittaa myös Euroo-
pan saksankielisen alueen vakavaraisiin keskisuuriin yrityksiin.
teksti timo hämäläinen  kuva joona raevuori

Digialusta tarjoaa 
uusia vaihtoehtoja 
sijoittamiseen

Metsähallitus on vahva ja 
luotettava toimija, joka  
suojelee valtion maa-
omaisuutta, mutta myös 
mahdollistaa monenlaista 
liiketoimintaa aina tuuli- 
voimasta turismiin asti. 
Sijoituskohteena Suomi 
kiinnostaa maailmalla. 

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori

M etsähallitus on val-
tion maaomaisuu-
den hallinnoijana 
monipuolinen bio-

talouden toimija Suomessa. Val-
tio omistaa Suomen kaikesta pin-
ta-alasta kolmasosan. Hehtaareissa 
laskettuna maaomaisuuden määrä 
tarkoittaa peräti yhdeksää miljoo-
naa metsähehtaaria. Tämän lisäksi 
Metsähallituksen vastuulla on kol-
me miljoonaa hehtaaria yleisiä ve-
sialueita lähinnä Suomen länsiran-
nikolla. 

– Metsähallituksen hallinnoimis-
ta maista tulee usein ensimmäise-

Metsähallitus Kiinteistökehityksen va. johtaja Tauno Kandelin kertoo, että valtion mailla on paljon kansainvälisiä sijoittajiakin kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia.

nä mieleen metsän talouskäyttö tai 
luonto virkistymispaikkana. Mah-
dollisuudet eivät lopu tähän, muis-
tuttaa Metsähallitus Kiinteistökehi-
tyksen va. johtaja Tauno Kandelin. 

Tuulipuistot, kaivostoiminta tai 
Lapin hotellibisnes ovat erinomai-
sia esimerkkejä yritystoiminnasta, 
jonka maankäytön hyvä suunnit-
telu mahdollistaa. Metsähallituk-
sen hallinnoimilla vesialueilla yri-
tystoiminnan mahdollisuuksia on 
esimerkiksi vesiviljelyssä. 

Metsähallitus ei kuitenkaan it-
se pyöritä liiketoimintaa, vaan luo 
mahdollisuuksia muille toimijoille, 
myös kansainvälisille sijoittajille ja 
yrittäjille. 

– Kehitämme tuulivoimahank-
keita, kaavoitamme alueita, kehi-
tämme kotimaisen kalanviljelyn 
mahdollisuuksia, tutkimme mine-
raalivarantoja ja olemme kumppa-
nina kaikissa erilaisissa maankäy-
tön kehittämishankkeissa, Kande-
lin luettelee.

Tuulivoimaa kehitetään
Suomi tavoittelee hiilineutraaliut-
ta vuoteen 2035 mennessä. Tuuli-
voima on yksi merkittävä uusiutu-
van energian lähde ja siksi myös osa 
ratkaisua. 

Metsähallitus on omalta osal-

taan mukana ilmastonmuutok-
sen vastaisessa työssä edistämällä 
tuulivoimaa, jonka kehittämiseen 
se on panostanut jo yli 10 vuoden 
ajan. Tulokset myös näkyvät, sillä 
yli 10 prosenttia Suomen vuoden 
2019 alkuun mennessä asennetus-
ta tuulivoimakapasiteetista sijait-
see Metsähallituksen hallinnoimil-
la alueilla.

Yksi merkittävimmistä Metsä-
hallituksen mahdollistamista tuu-
lipuistoista on rakenteilla Piiparin-
mäellä Pyhännällä ja Kajaanissa. Il-
mattaren rakentama, Suomen suu-
rin tuulipuisto alkaa tuottaa sähköä 
jo ensi vuonna. 

Kun Google keväällä 2019 il-
moitti 600 miljoonan euron mas-
siivisesta investoinnistaan Hami-
naan, ilmoitti se samalla panosta-

vansa myös tuulivoimaan Suomes-
sa. Google ostaakin jopa 60 prosent-
tia kaikesta Piiparinmäen tuulipuis-
ton tuottamasta energiasta. 

Metsähallitus etsii aktiivisesti 
kansainvälisiä sijoittajia, jotka oli-
sivat kiinnostuneet sijoittamaan 
Suomeen. Kandelin mainitsee, että 
ulkomaisille sijoittajalle tulee mo-
nesti yllätyksenä se, kuinka mer-
kittävä maanomistaja Suomen val-
tio oikeastaan on. Liiketoiminnalli-
sessa mielessä valtiota myös pide-
tään luotettavana ja vakaana kump-
panina.

– Suomella on muiden Pohjois-
maiden tavoin maailmalla hyvä 
maine. Moni sijoittaja saattaakin 
ajatella, että kaikenlaisia yrityksiä 
tulee ja menee, mutta valtio ei ka-
toa mihinkään. Kumppanina mei-
hin luotetaan, Kandelin kertoo. 

Matkailussa on kasvun varaa
Matkailu kasvaa edelleen erityises-
ti Lapissa, jossa huikeasta kolmes-
ta miljoonasta vuosittaisesta yöpy-
misestä yli puolet on kansainväli-
siä matkailijoita. Kasvupotentiaalia 
myös riittää edelleen. 

Metsähallituksella on parhail-
laan myynnissä useita valmiiksi 
kaavoitettuja maa-alueita kaikissa 
Lapin suurissa hiihtokeskuksissa. 

Yhteistyössä kuntien kanssa Met-
sähallitus kaavoittaa maa-alueita 
vielä lisää.

Matkailu on loistava esimerk-
ki siitä, että suojelualueet ja mo-
nikäyttömetsät kulkevat käsi kä-
dessä. Matkailijat tulevat kohtei-
siin luonnon perässä, mutta tar-
vitsevat myös majoitusta ja ohjel-
mapalveluja.

Metsähallituksen tehtävänä on 
katsoa, että Lapissa monikäyttö-
metsiin sopivat niin porotalous, 
matkailuyritysten reitit ja raken-
nukset kuin metsätalouskin. Kan-
delin kertookin, että Metsähallituk-
sen sisällä liiketoiminnan ja luon-
nonsuojelun asiantuntijat käyvät 
päivittäistä keskustelua kestävis-
tä maankäytön ja kaavoituksen 
ratkaisuista. Lisäksi hän muistut-
taa, että Metsähallituksella on lain 
määräämä julkinen hallintotehtä-
vä suojella suomalaista luontoa ja 
pitää huolta esimerkiksi kansallis-
puistoista. 

– Liiketaloudelliset tavoitteet, 
luonnonsuojelu, luonnon kestä-
vä virkistyskäyttö, jokamiehen oi-
keudet sekä erätalouden tarpeet 
on kaikki mahdollista sovittaa yh-
teen, kun kestäviä ratkaisuja etsi-
tään ja mietitään yhdessä, Kande-
lin painottaa.

Liiketoimintaa valtion mailla

“
Sijoittaja saattaa  
ajatella, että  
yrityksiä tulee ja 
menee, mutta 
valtio pysyy.
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Rahoitusta ei 
tarvitse hakea 
pankista

F ront Yhtiöt ei ehkä isolle 
yleisölle ole tuttu nimi, 
mutta rahoitusalalla yri-
tys on jo vakiintunut toi-

mija. Vuonna 2006 perustettu Front 
tarjoaa sijoituspalveluita, varain-
hoitoa ja rahoitusta. Asiakaskun-
ta on yhtä laaja kuin tarjolla olevat 
palvelut. Pääasiassa asiakkaat ovat 
varakkaita yksityishenkilöitä sekä 
pieniä tai keskisuuria instituutio-
asiakkaita. 

– Front yhtiöt koostuu kahdes-
ta varsin erilaisesta liiketoimin-
ta-alueesta. Tarjoamme Finanssi-
valvonnan valvomia sijoituspalve-
luita ja toisaalta olemme vahvas-
ti pankkien ulkopuoliseen yritys-
rahoitukseen erikoistunut yritys, 
kertoo Front Groupin hallituksen 
puheenjohtaja ja yksi omistajista, 
Hannu Kananen. 

Päätöksentekijän roolissa
Frontin liiketoiminta aloitettiin 
asiakkaan tarpeisiin räätälöidyillä, 
strukturoiduilla sijoitustuotteilla. 
Front on kehittänyt strukturoituja 

sijoitustuotteita pitkäjänteisesti. 
Yritys on esimerkiksi toiminut yh-
teistyössä useiden kansainvälisten 
liikkeellelaskijapankkien kanssa jo 
yli 10 vuoden ajan.

Omaisuudenhoito tuli valikoi-
maan vuonna 2008. Pääasialliseksi 
sijoitusvälineeksi omaisuudenhoi-
toon valittiin tuolloin pörssinotee-
rattu rahasto ETF eli exhange traded 
fund. ETF-sijoitukset ovat indeksiä 
seuraavia rahastoja, joita vaihde-
taan pörssissä kuin osakkeita. 

– Sijoitusmuodon kustannukset 
ovat yleensä alhaisemmat kuin ak-
tiivisesti hoidettujen rahastosijoi-
tusten. Kyseessä ei kuitenkaan ole 
passiivinen sijoitusmuoto, Kana-
nen muistuttaa. 

Indeksisijoittaminen on hyvä vä-
line hajauttamiseen. Yhdellä kau-
palla saa esimerkiksi ostettua noin 
viidensadan amerikkalaisyrityksen 
osakkeita. Tällä hetkellä erilaisia 
ETF-rahastoja on viisi. Varainhoi-
don päämääränä on rakentaa kes-
tävä, pitkäaikainen asiakassuhde.

– Olemme aktiivinen päätöksen-
tekijä, joka tekee sijoituspäätökset. 
Asiakas maksaa siitä.

Uusi korkosijoittaminen
Korkojen tippuminen nollaan ajoi 
Frontin jo viitisen vuotta sitten et-
simään vaihtoehtoisia sijoituskoh-
teita asiakkailleen. Sijoitusten ha-
jauttamista haluava sijoittaja toivoo 
usein osakesijoitusten rinnalle salk-
kuunsa korkotuottoja, mutta niiden 
löytyminen on ollut nykytilantees-
sa vaikeaa. 

– Nollakorkojen maailma ei ole 
kovin mielenkiintoinen sijoittajan 

kannalta, Kananen naurahtaa. 
Frontin tarjoamina sijoitusvaih-

toehtoina voivat olla esimerkiksi 
listaamattomien keskisuurten yri-
tysten velkakirjat tai aikaisemmin 
myös aktiivisesti vertaislainat ku-
luttajille.

Tuottavuudeltaan vaihtoehtoi-
nen korkosijoittaminen on hyvä 
lisä salkkuun. Sijoitusmuoto istuu 
kuitenkin vain sijoittajalle, jonka 
riskiprofiiliin sijoittaminen listaa-
mattomiin yrityksiin istuu. Sijoit-
taminen tai paremminkin rahoit-
taminen Front Yritysrahoitukses-
sa kohdistuu yrityksen itse myöntä-
miin rahoituspäätöksiin pienille ja 
keskisuurille yrityksille. Sen lisäk-
si, että Front on tarjonnut korko-
sijoituksia asiakkailleen, yritys on 
myös itse sijoittanut samoilla eh-
doilla samoihin kohteisiin. 

– Meillä sijoittaja pääsee listaa-
mattomissa velkakirjoissa kolmen 
vuoden sijoituksessa jopa 10 pro-
sentin vuosituottoon. Mutta pitää 
ottaa huomioon, että sijoitukseen 
liittyy suurempia riskejä, toimi-
alaan tai yrityksen kokoon liittyen.

Frontin asiakkaiden keskuudes-
sa korkosijoittamisen suosio on ol-
lut huimassa kasvussa. Sijoitusvo-
lyymi on pelkästään viimeisen kol-
men vuoden aikana kasvanut va-
jaasta 60 miljoonasta eurosta vuo-
sitasolla noin 130 miljoonaan. 

Pankkien tarjonnan tueksi
Miikka Veikkola vetää yritysrahoi-
tukseen keskittynyttä puolta Fron-
tin liiketoiminnasta. 

– Yrityslainoissakin on kaksi eri 
liiketoiminta-aluetta, nopeat ja pie-

nemmät digilainat ja perinteisempi 
yritysrahoitus. Tuotantoa tai seiniä 
ei rahoiteta, vaan yritysten liiketoi-
minnan kasvuun liittyvää toimin-
taa, Veikkola sanoo. 

Frontin rahoituskohteita, joita 
pankkirahoitus ei kata, voivat ol-
la esimerkiksi saatavat tai tilaus-
rahoitus. Pankit eivät myöskään 

Pienten- ja keskisuurten 
yritysten kasvun rahoi-
tukseen löytyy pankkien 
tarjontaa täydentävä rat-
kaisu. Sijoitusalan toimija 
Front Yhtiöt tarjoaa myös 
kattavasti yritysrahoitusta. 

teksti anna gustafsson 
kuva juha arvid helminen

hanakasti myönnä nopeita mikro-
luottoja.

– On myös tapauksia, missä me 
rahoitamme hankkeen käynnis-
tysvaiheen ja pankki tulee mukaan 
myöhemmin, Veikkola kuvaa.

Pankkien ulkopuolinen lainatoi-
minta on Suomessa vielä varsin uut-
ta, mutta esimerkiksi USA:ssa suoria 
lainoja pankkien ulkopuolelta on ol-
lut tarjolla pitkään. Suomessa jouk-
korahoitus on ehkä tunnetuin pank-
kien ulkopuolinen rahoitusmuoto. 

Rahoitus edistää kasvua
– Vastaanotto Frontin yritysrahoi-
tukselle ja erityisesti verkkopohjai-
selle pienrahoitukselle on viimeisen 
kolmen vuoden aikana ollut innos-
tunutta, kertoo Veikkola. 

Syyksi hän mainitsee pankkien 

kiristyneet säädökset ja vakavarai-
suusvaatimukset, jotka ajavat pie-
niä ja keskisuuria yrityksiä vaihto-
ehtoisten rahoitusten luokse. Pan-
keille pienyritysten rahoitus ei vält-
tämättä ole ydinliiketoimintaa.

Pienyrittäjillä tai aloittavilla yrit-
täjillä ei aina ole myöskään luoton-
saannin ehtona olevaa pitkää pank-
kisuhdetta. Suomessa on jopa 200 
000 pienyritystä, joiden osalta suuri 
ongelma on, mistä saa rahoitusta. 

– Pankkirahoituksen saamisen 
hankaluus on yksi syy, miksi pää-
timme panostaa yritysrahoitukseen 
niin vahvasti. Takaamme osaltam-
me suomalaisyritysten kasvua.

Kasvurahoitusta tarvitaan esi-
merkiksi innovaatiokehitykseen. 
Uusien tuotteiden ja palveluiden 
kehittäminen saattaa vaatia nopeaa 

lisärahoitusta, johon pankkilaina ei 
ole liittävän nopea väline. Julkista 
rahoitusta on saatavilla innovaatio-
kehitykseen, mutta kuten Veikko-
la muistuttaa, esimerkiksi lainata-
kaukset edellyttävät käytännössä 
pankkirahoituskelpoisuutta. 

Palvelee yrityksen toimintaa
Frontilta rahoitusta hakeneista yri-
tyksistä päätöksen on tänä vuonna 
saanut jo yli 2000 yritystä. Erityi-
sesti mikroluottopuolella kysyntä 
on kiivasta, mikä kertoo rahoitus-
muodon tarpeellisuudesta. Päätök-
sistä myönteisiä oli reilu kaksisataa. 
Rahoitus on usein suomalaisten 
pk-yritysten kasvun pullonkaula. 

– Alle 100 000 euron yrityslainoja 
voi hakea nettihakemuksella. Suu-
remmat rahoitusehdotukset käy-

Täysin työntekijöi- 
densä omistaman 
Front Groupin hen-
kilöstöön kuuluu 
tällä hetkellä 38 
työntekijää.  

Varainhoitoa 
näkemyksellä
n Vuonna 2006 perustet-
tu Front Yhtiöt työllistää 
tällä hetkellä 38 henkilöä.

n  Sijoituspalveluihin kuu-
luvat räätälöidyt sijoitus-
tuotteet ja -lainat sekä 
ETF-pohjaiset rahastot ja 
yksilöllinen varainhoito. 

nJoustavuudella ja no- 
peudella kilpaileva yritys-
rahoitus tarjoaa pankkien  
ulkopuolista rahoitusta.

Frontin hallituksen puheenjohtaja Hannu Kananen sekä liiketoimintajohtaja Miikka Veikkola pitävän pankin ulkopuolista rahoitusta tervetulleena lisänä rahoitusmarkkinoille. 

dään läpi yrityksen päätöselimissä 
yksittäin. Näissä lainoissa yritysten 
maksukykyä arvioidaan lainapää-
töksissä laajemmin. Huomioon ote-
taan taloudelliset tiedot, jotka vai-
kuttavat kannattavuuteen. Vaadit-
tavat vakuudet voivat olla henkilö- 
tai yritystakauksia, kiinteistökiin-
nityksiä tai vaikka osakkeiden, eli 
muun omaisuuden panttaus, ker-
too Veikkola. 

Rahoitusmuotona pankin ulko-
puolinen rahoitus on korkotasol-
taan kalliimpi, mutta toisaalta no-
peana ratkaisuna se palvelee yrityk-
sen toimintaa.

Kilpailutilanne kiristyy
Uusia, pankkien ulkopuolisen ra-
hoituksen myöntäjiä on tullut Suo-
menkin markkinoille. Kuluttaja-

luottoihin tuli syksyllä 2019 voi-
maan korkokatto, joka ei kuiten-
kaan koske yrityslainoja. Kanasen 
mukaan korkokatto saattaa houku-
tella toimijoita siirtymään yrityslai-
napuolelle. 

– Kilpailu on koventunut, se on 
selvä. Mutta yrityslainoja ei ole 
mahdollista automatisoida samal-
la tavalla kuin kulutusluottoja, Ka-
nanen kuvaa luottomuotojen ris- 
kienhallinnan eroja.  Meillä on mah-
dollisuus tarkastella yrityksen luot-
tokelpoisuutta hyvinkin yksilölli-
sesti. Vaikka olemme vakuuksien 
suhteen joustavampi kuin perintei-
nen pankkirahoitus, tämäkin puo-
li otetaan laajasti huomioon. Ta-
kaisinmaksuprosentti on myöntä-
missämme lainoissa korkea, Kana-
nen kertoo.

“
Sijoittaja pääsee 
kolmen vuoden 
aikana jopa 10 
prosentin vuosi-
tuottoon. 
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Louhinnan lähestyvä 
puolittuminen ja finanssi- 
kriisin uhka vahvistavat 
kryptovaluutta Bitcoinin  
asemaa sijoituskohteena. 
Prasos Oy:n uusi palvelu  
tekee kryptovaluuttoihin  
sijoittamisesta käteväm-
pää kuin aiemmin. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva mikko kuparinen

B itcoinin kurssi on viime 
vuosina liikkunut vauh-
dilla niin ylä- kuin alamä-
keenkin. Kryptovaluut-

tavälittäjä Prasos Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja ja varatoimitusjoh-
taja Henry Brade ei ole tilantees-
ta kuitenkaan huolissaan. Bitcoin 
on toki korkean riskin sijoituskoh-
de, mutta pitkän tähtäimen sijoit-
tajan näkökulmasta suurimman 
kryptovaluutan tulevaisuus näyt-
tää valoisalta.

Prasos Oy:n Henry Braden mielestä Bitcoinin kurssilasku vuoden 2017 huipuista ja louhintamäärien lähestyvä puolittuminen ovat avanneet sijoittajille mielenkiintoisen ostoikkunan.

Bitcoinin suosiota tulee kasvat-
tamaan erityisesti louhintamäärän 
puolittuminen ensi keväänä. Bit-
coinia on olemassa yhteensä vain 
21 miljoonaa kappaletta, joista on 
ainoastaan noin kolme miljoonaa 
kappaletta enää louhimatta. 

– Ensi vuoden jälkeen Bitcoin on 
jo kultaakin niukempi hyödyke. Va-
luutan louhinta on puolitettu aiem-
min kahteen otteeseen ja molem-
pia kertoja on seurannut voima-
kas kurssinousu. Niin saattaa käy-
dä nytkin, Brade kertoo.

Osa sijoittajista epäilee Bitcoinin 
selviytymistä seuraavasta talous-
kriisistä. Brade puolestaan uskoo 
sen olevan vahvoilla juuri erilais-
ten kriisien ja katastrofien iskiessä. 

– Bitcoin korreloi huonosti 
useimpien sijoitusmuotojen, kuten 
esimerkiksi osakkeiden ja muiden 
valuuttojen kanssa. Pitäisinkin si-
tä varsin hyvänä tapana hajauttaa 
sijoitussalkkua. Bitcoin voi myös 
toimia kriisitilanteissa kullan kal-
taisena turvasatamasijoituksena, 
Brade pohtii.

Viimeisen vuoden aikana Bit-
coinin dominanssi kryptovaluu-

toissa on kasvanut selvästi, ja se 
on myös syönyt jalansijaa muilta 
isoilta kryptovaluutoilta. Suurim-
pia kärsijöitä kehityksessä ovat kui-
tenkin olleet kaikkein pienimmät 
kryptovaluutat.

Toimilupa ensimmäisenä
Bitcoineista voi käydä kauppaa kan-
sainvälisten kryptovaluuttavälittä-
jien verkkopalveluissa. Prasoksen 
Coinmotion -palvelussa asiakkaat 
voivat tehdä välittömiä osto- ja 
myyntitoimeksiantoja tai rajahinta-
toimeksiantoja Bitcoin -, Litecoin -,  
Ethereum -, XRP - ja XLM -kryp-
tovaluutoista. Coinmotionista voi 

myös tulostaa verottajaa varten tar-
kan raportin, josta näkyvät kaikki 
toimeksiannot.

– Coinmotionissa voi tehdä os-
toja minimissään 10 eurolla ja si-
joitettavan summan voi hajauttaa 
useamman kryptovaluutan hankin-
taan. Ostot on myös mahdollista 
automatisoida esimerkiksi kerran 
kuukaudessa tapahtuviksi. Säily-
tyksestä emme peri maksua. Bit-
coinin kurssi voi lyhyellä aikavä-
lillä elää paljonkin, joten ostojen 
ajallinen hajauttaminen on järke-
vää, Brade kertoo.

Coinmotionissa voi säilyttää 
kryptovaluuttoja samalla tavoin 
kuin osakkeita arvo-osuustilillä. 
Osto- ja myyntitoimeksiantojen 
välityskomissio on 1–2 prosenttia 
ostovolyymistä riippuen. 

Useimmilla kryptovaluuttavälit-
täjillä ei ole maksulaitostoimilupaa, 
mikä tuo rajoitteita niiden toimin-
taan. Prasos sai maksulaitostoimi-
luvan tänä vuonna ensimmäisenä 
suomalaisena ja kolmantena eu-
rooppalaisena välittäjänä.

– Meille myönnetyn maksulai-
tostoimintaluvan myötä olem-

me pystyneet kehittämään muun 
muassa pankkiyhteyksiämme. Sen 
ansiosta  asiakas pystyy nyt siir-
tämään Coinmotion-tililleen vii-
veettä ja ilman kuluja jopa 5000 
euroa Paytrailin avulla. Aiem-
min viiveettömät siirrot onnis-
tuivat ainoastaan luottokortilla ja 
siirrosta aiheutui asiakkaalle nel-
jän prosentin kulu, Brade kertoo. 

Maksaminen helpottuu
Bitcoinit ovat luonteeltaan super-
likvidejä, eli niiden ostaminen ja 
myyminen on helppoa. Ostosten 
maksaminen kryptovaluutalla on 
ollut kuitenkin hankalaa. 

– Viime vuonna käyttöönotettu, 
turvallinen ja helppokäyttöinen sa-
lamaverkko – Lighting Network – 
tulee lähivuosina tuhatkertaista-
maan Bitcoineilla tehdyt transak-
tiot. Verkkoa voidaan käyttää yk-
sinkertaisella mobiilisovelluksel-
la ja maksamisesta syntyvät kulut 
ovat erittäin pienet. Salamaverkon 
käyttö yleistynee siinä vaiheessa, 
kun markkinoille saadaan toimiva 
käyttöliittymä vähittäiskaupoille, 
Brade ennustaa. 

Bitcoinista on tulossa kultaa 
harvinaisempi hyödyke

“
Bitcoin voi toimia 
kriisitilanteissa 
kullan kaltaisena 
turvasatama- 
sijoituksena.

Asuntosijoittaminen on 
pitkäjänteistä toimintaa 
ja tällä hetkellä hyvin 
houkutteleva vaihtoehto 
sijoittajalle. Uudet asun-
not kasvukeskuksissa  
tekevät kauppansa.

teksti outi rantala 
kuva peab

kuva mikko kuparinen 

P eab Oy keskittää asunto-
rakentamista yhä enem-
män kaupunkeihin, joilla 
on vetovoimaa. Pääkau-

punkiseudun lisäksi uusia kerrosta-
loja nousee Tampereelle, Turkuun, 
Seinäjoelle, Vaasaan, Jyväskylään, 
Kuopioon ja Ouluun.

– Seuraamme asuntokauppaa 
tarkasti. Siellä, mistä ihmiset os-
tavat asuntoja, on myös kysyntää 
vuokra-asunnoille, avainasiakas-
päällikkö Simo Saarinen tietää.

Sijoittajat arvostavat uusia asun-
toja niiden huolettomuuden vuoksi.

– Vanhaan verrattuna uudessa 
asunnossa ei ole heti korjaustarpei-
ta eikä taloyhtiöissä lähivuosina tu-
le isompia saneerauksia. Sijoitukse-
na uuden asunnon arvo on helpom-
min ennustettavissa kuin vanhan.

Ammattitaitoiset ja ammattiyl-
peät rakentajat ovat Peabin voima-
vara. Huolellisen suunnittelun li-
säksi huomio kiinnittyy rakenta-
misen laatuun. 

– Asuntosijoittaminen on pitkä-
jänteistä toimintaa, joten sijoitta-
jan on tärkeää tietää, että asunnot 
on hyvin rakennettu ja kestävät ai-
kaa, asuntoliiketoiminnasta vastaa-
va Peab Invest Oy:n toimitusjohtaja 
Juha-Pekka Eskola sanoo.

Peab pyrkii myös vaikuttamaan 
siihen, että osaaminen pysyy jat-
kossakin hyvänä Suomessa. Yri-
tys on aloittanut kampanjan, jon-
ka tavoitteena on saada viimeisintä 
tietoa ja vetovoimaa rakennusalan 

koulutuksiin. 
– Peab palkkaa ammattioppi- 

laitosten tueksi opettajan, jo-
ka voi tarjota luentoja esimerkik-
si kosteudenhallinnasta työmail-
la. Samalla hän toimii oppilaitok-
sen ja yrityksen välisenä linkkinä. 

Avainasiakkaille etuja
Saarinen kannustaa asuntosijoit-
tajia liittymään Peabin avainasiak-
kaaksi. Liittymisen voi hoitaa käte-
västi verkossa.

– Avainasiakas saa sähköpostit-
se tiedon kaikista Suomen kohteis-
tamme ja voi varata asunnon ennen 
julkista ennakkomarkkinointia. Li-
säksi Peabin yhteistyökumppanei-
den palvelut ovat avainasiakkai-
den käytettävissä kilpailukykyisellä 
hinnalla, kun sijoitusasuntoon hae-
taan vuokralaista. 

Jokainen Peabin asuntohanke 
suunnitellaan vastaamaan valitun 
kohderyhmän tarpeita. Tavoitteena 
on suunnitella erilaisia asuntotyyp-
pejä, jotka sopivat niin omistusasu-
miseen kuin sijoittamiseenkin.

– Uudet asunnot kiinnostavat 
vuokralaisia, jotka arvostavat asu-
mismukavuutta. Uusien asuntojen 
vuokraaminen on myös vaivatonta, 
koska vuokralaiset luottavat siihen, 
että asunto on hyvä.

Moderni koti kiinnostaa
Asuntojen keskikoko on pienenty-
nyt samassa suhteessa ruokakun-
tien kokojen kanssa.

– Suomessa ruokakuntien koko 
on pienentynyt, ja yhden hengen 
talouksia on yhä enemmän. Koska 
kysyntää on, tehokkaasti suunni-
teltujen asuntojen tarjonta on kas-
vanut, Eskola kertoo.

Kaikki Peabin uudet asunnot 
täyttävät esteettömyysvaatimuk-
set, jotta ne vastaisivat mahdolli-
simman moneen tarpeeseen ja kes-
täisivät mahdollisesti asujan koko 
elämän ajan. 

– Uuden asunnon ostaja voi ra-
kentamisvaiheessa vaikuttaa mate-
riaaleihin ja valita asuntoon jotain 
erityistä, kuten lattialaatan tai kivi-
tason keittiöön. 

Modernin talotekniikan ansios-
ta esimerkiksi ilmanvaihto toimii 
tasaisesti ja käytävillä on liiketun-
nistimella syttyvät valot. Tekniikka 
vaikuttaa energiatehokkuuteenkin. 

Peab Oy noudattaa Kuivaketju10:n periaatteita kaikissa rakennuskohteissa, joiden suunnittelu on alkanut vuonna 2019. Tavoitteena on, että asunto 
kestäisi asujan koko elämän ajan.

Hyvä rakennuttaja on 
asuntosijoittajan ystävä

Peab Invest Oy:n Juha-Pekka Eskolan ja Simo Saarisen mukaan Peabin asunnoissa ei tingitä laadusta.

P E A B I N  Kuivaketju10-toiminta-
mallilla halutaan varmistaa, että ra-
kentamisen aikainen kosteudenhal-
linta olisi työmaalla kunnossa sekä 
tulevaisuudessa vältyttäisiin ikävil-
tä ja haitallisilta kosteusvaurioilta. 
Peab ottaa runsaasti esillä olleen 
asian tosissaan.

– Perusperiaatteemme on raken-
taa kohde kerralla kuntoon. Teet-
tämämme tutkimuksen mukaan 
noin 90 prosenttia suomalaisista pi-
tää kosteudenhallintaa suurimpana 
haasteena rakennusalalla. Haluam-
me osaltamme näyttää esimerkkiä 
ja nostaa luottamusta rakentami-

seen, Eskola tiivistää.
Peabin saama asiakaspalaute on 

osoittanut, että yrityksen toiminta-
tapoja arvostetaan. Saarinen ja Es-
kola esittelevätkin asiakaskyselyn 
tuloksia mielellään.

– Asiakkaan kannalta tärkeintä 
on, että rakennuttaja on luotettava 
ja vastaa työn laadusta. Rakennut-
tajista tehdyssä EPSI Ratingin asia-
kastyytyväisyyskyselyssä Peab on 
nyt kolmatta vuotta peräkkäin kah-
deksan suurimman rakennusyhtiön 
kärjessä. Kehitämme ja parannam-
me toimintaa jatkuvasti, toimitus-
johtaja Eskola toteaa.

Vastuullinen kumppani ottaa 
kosteudenhallinnan tosissaan 
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V almennusyhtiö Vara-
puun perustaja ja ra-
hataidon valmentaja 
Mikko Sjögren on huo-

lissaan. Suomalaisten maksuhäiriöt 
ovat kasvussa ja puoli miljoonaa ih-
mistä on ulosotossa. 

– Julkisella sektorilla toimii noin 
150 velkaneuvojaa. Tuolla joukolla 
ei pystytä kaikkia talousongelmissa 
kamppailevia auttamaan. Ongelma-
na on myös se, että olemassa olevilla 
apukeinoilla hoidetaan vain oiretta, 
eli ylivelkaantumista, Sjögren lataa.

Sjögrenin  mielestä raha- ja ta-
loustaitojen opetuksen tulisi olla 

Mikko Sjögren halusi 
opettaa suomalaisia vau-
rastumaan ja perusti reilu  
vuosikymmen sitten Val-
mennusyhtiö Varapuun. 
Sittemmin hänen opeista 
ovat hyötyneet tuhannet 
suomalaiset. Työtä Vara-
puulla riittää edelleen. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva varapuu

ennemminkin ennaltaehkäisevää. 
Ihmisille tulisi opettaa, miten rahaa 
käytetään oikein ja kuinka siten voi 
vaurastua.

Sjögren on tehnyt pitkään töitä, 
jotta rahataitojen merkitys ymmär-
rettäisiin laajemmin ja rahataidot 
nostettaisiin kouluissa omaksi op-
piaineeksi. Ponnistelut ovat tuotta-
neet myös tulosta. Kuultuaan muun 
muassa Varapuun näkemyksiä ope-
tusministeriö on tehnyt muutoksia 
perusasteen ja toisen asteen opetus-
suunnitelmaan. Tehdessään muu-
toksia opetushallitus halusi myös 
kuulla Varapuun näkemyksiä ta-
lousopetuksen sisällöksi.

– Taloustaitojen opetus on nyt 
mukana peruskoulun, lukion ja 
ammatillisten oppilaitosten ope-
tussuunnitelmissa. On ollut mu-
kava huomata, että opetussisällöt 
ovat pitkälti samanlaisia kuin mei-
dän omissa koulutuksissammekin.

Taloustaitopeli kouluille
Varapuu on myös ollut kehittämäs-
sä ja rahoittamassa 12–17-vuotiail-
le suunnattua, maksutonta Money 
Flow Challenge -mobiilipeliä. Sitä 
käytetään taloustaidon opetukses-
sa. Peli voitti Finnish Game Award-
sin hyötypelisarjan vuonna 2016.

– Money Flow Challenge on en-

simmäinen digitaalinen ja pelillinen 
opetusmenetelmä. Sen tavoitteena 
on opettaa nuoria budjetoimaan ta-
louttaan, tasapainoilemaan rahan 
kulutuksen ja säästämisen väli-
maastossa sekä sijoittamaan. Pelin 
on todettu parantavan nuorten ta-
loustaitojen oppimista ja se on he-
rättänyt kiinnostusta myös muual-
la Euroopassa. 

Nuorempi polvi saa siis vanhem-
paa väestöä paremmat lähtötiedot 
talousasioista, vaikka rahataitoja 
voi opetella myös varttuneemmal-
lakin iällä. Aktiivisimmat hakeutu-
vat itse opin ääreen. Valitettavan 
moni kuitenkin kärvistelee rahaon-
gelmiensa kanssa hiljaisuudessa. 

– Työnantajat voisivat ottaa roo-
lia henkilöstönsä rahataitojen pa-
rantamisessa. Vuonna 2013 Highly 

Effective Oy:n teettämän kyselytut-
kimuksen mukaan huono henkilö-
kohtainen rahatilanne on merkit-
tävin suomalaisten työhyvinvoin-
tia heikentävä tekijä. Se lisää uu-
pumisen ja tapaturmien riskiä se-
kä aiheuttaa riitoja työyhteisössä. 
Tyhy-päivissä olisikin hyödyllistä 
järjestää liikuntasessioiden ohel-
la myös rahataidon valmennuksia, 
Sjögren vinkkaa.

Puolueetonta tietoa
Varapuu tarjoaa koulutuskokonai-
suuksia niin taloudellisen tilanteen 
korjaamiseen kuin säästämiseen ja 
sijoittamiseen. Peruskurssien lisäk-
si tarjolla on oppia myös sijoittami-
sen saralla pidemmälle edenneil-
le. Varapuun tekemät asiakastyy-
tyväisyyskyselyt osoittavat, että 
valmennuksista on ollut hyötyä. 
Asteikolla 1-5 Varapuun asiakkaat 
suosittelisivat koulutuksia lähipii-
rilleen keskiarvolla 4,76.

Omien rahataitojen kehittämi-
sen voi aloittaa esimerkiksi osallis-
tumalla Varapuun ja Sjögrenin luen-
noille Sijoitus Invest -messuilla. Va-
rapuu osallistuu messuille nyt ensi 
kertaa uudistetun messukonseptin 
mahdollistaessa pidemmät valmen-
nukset. Luvassa on yhteensä kolme 
tuntia sijoittamisen perusoppeja.

– Tarjoamme rautaisannoksen 
puolueetonta tietoa sijoitustoimin-
nasta. Menestyvän sijoittajan on  
kyettävä tekemään itsenäisiä pää-
töksiä, jotka tukevat hänen omia 
tavoitteitaan ja sijoittajaprofiiliaan. 
Liian usein sijoituspäätökset teh-
dään finanssifirmojen myyntipu-
heiden pohjalta. Huonoimmillaan 
välityspalkkiot ja muut kulut syövät 
sijoituksen tuoton kokonaan. 

Varapuun Mikko Sjögrenin opeilla suomalaiset voivat irtautua velkavankeudesta ja rakentaa omalle elämälleen vankemman taloudellisen pohjan.

Vaurastuminen kuuluu kaikille

“
Ihmisille tulisi  
opettaa, miten 
rahaa käytetään 
oikein ja kuinka 
voi vaurastua.

Vastuuta ja 
vapautta
n Varapuu tarjoaa raha- 
valmennuksia yrityksille ja 
yksityishenkilöille.

n  Tavoitteena on auttaa  
ihmisiä kohti vastuullisem- 
paa ja vapaampaa elämää 
viisaan rahankäytön myötä.

n Varapuun Mikko Sjögren 
valmentaa Sijoitus Invest 
-messuilla 26.–27.11. Helsin-
gin Messukeskuksessa.

P örssiin listautuminen 
tulee monelle yrityksel-
le ajankohtaiseksi, kun 
tavoitteena on liiketoi-

minnan kasvattaminen ja siihen 
tarvittavan rahoituksen järjestä-
minen kasvua ja kansainvälisty-
mistä varten. Pörssilistautumisen 
myötä myös yrityksen tunnettuus 
ja luottamus sen toimintaa kohtaan 
saavat markkinoilla positiivisen sy-
säyksen samalla, kun yhtiön omis-
tuspohja laajenee.

Ennen varsinaista listautumis-
ta on yrityksen toiminnot kuiten-
kin saatettava kuntoon. Tavallises-
ti tämä edellyttää taloussuunnitte-
lun terävöittämistä, toimintatapo-
jen tarkentamista sekä yrityksen 
hallituksen täydentämistä henki-
löillä, joilla on kokemusta listattu-
jen yhtiöiden toiminnasta.

Alexander Corporate Finance 
toimii pääjärjestäjänä listautumi-
sissa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssi-
listalle sekä First North -markkina-
paikalle, joka tarjoaa samat mah-

Kohti kasvua ja 
kansainvälisyyttä

dollisuudet pääoman hankintaan 
ja kaupankäyntiin hieman kevyem-
millä vaatimuksilla.

– Tällä hetkellä suurin asiakas-
kuntamme ovat pienemmät ja kes-
kisuuret yritykset, jotka harkitsevat 
listautumista pörssiin.  Kun itse lis-
tautuminen tulee yhtiölle ajankoh-
taiseksi, me huolehdimme koko lis-
tautumisprosessin alusta loppuun 
sisältäen suunnittelun, valmiste-
lun ja toteutuksen, kertoo Alexan-
der Corporate Financen toimitus-
johtaja Jaakko Niemelä.

Huolellisuus takaa tuloksen
Varsinaisen listautumisprosessin 
tyypillinen aikataulu on noin puo-
li vuotta. Arviossa on huomioitu 
riittävä aika kaikille tehtäville toi-
menpiteille ja niiden huolelliselle 
valmistelulle. Niemelä kuitenkin 
mainitsee, että tarvittaessa listau-
tumisprojekti voidaan toteuttaa ta-
vallista tiukemmankin aikataulun 
puitteissa.

– Ensin laaditaan tarkka listau-

tumissuunnitelma, tehdään yhtiön 
arvonmääritys ja mietitään, miten 
yhtiön osakeanti esitetään instituu-
tio- ja yleisösijoittajille. Tämän jäl-
keen rakennetaan sijoittajatarina: 
miksi yhtiö haluaa listautua ja mik-
si siihen kannattaa sijoittaa. 

Niemelä lisää, että tärkeitä seik-
koja ovat myös markkinaympäris-
tön selkeä määritys, tulevaisuuden-
näkymät sekä yrityksen kilpailu- 
etujen esille tuominen vertailuyh-
tiöihin nähden.

Alexander Corporate Financen 

erityisvahvuutena hän pitää eri si-
joittajaryhmien kattavaa tuntemus-
ta, minkä avulla varmistetaan opti-
maalinen myyntivoima itse listau-
tumisannissa.   

– Asiantuntijapalveluiden ohella 
meillä on käytössä selkeä ja käyttä-
jäystävällinen sähköinen merkin-
täjärjestelmä, joka mahdollistaa 
myös yksityisten sijoittajien osal-
listumisen listautumisantiin.

Viimeisin Alexander Corpora-
te Financen koordinoima listautu-
minen oli tilitoimistopalveluja tar- 

joavan Aallon Groupin listautumi-
nen First North -markkinapaikalle 
tämän vuoden aikana. Suunnitteil-
la on myös useita muita samankal-
taisia listautumisia.

– Pörssiin listautuvan yrityksen 
on tärkeää löytää oikeat neuvon-
antajat, joiden avulla yhtiö pääsee 
kasvamaan ja kansainvälistymään. 
Me olemme listautuvan tai listau-
tumista harkitsevan yrityksen apu-
na kaikissa prosessin vaiheissa, jot-
ta se osataan ajoittaa juuri oikeaan 
hetkeen, Niemelä kiteyttää.

Alexander Corporate Financen toimitusjohtaja Jaakko Niemelä korostaa, että pörssiin listautuvan yrityksen 
on tärkeää löytää oikeat ja luotettavat neuvonantajat, joiden avulla kasvu tapahtuu jouhevammin.

Oikeaan aikaan tehty pörssilistaus on kriittinen vaihe 
kasvuyrityksen menestymisen polulla. Luotettu neu-
vonantaja huolehtii prosessin kaikista vaiheista.
teksti pekka säilä  kuva juho länsiharju

Innovestorin perustaja Tommi Äijälä kertoo Pohjoismaiden olevan yksi 
maailman kiinnostavimmista teknologisten innovaatioiden lähteistä.

T ommi Äijälä esittelee 
karttaa neuvotteluhuo-
neen näytöltä. Näkymä 
kattaa ison osan Pohjois-

maita sekä Baltian maat – niin sano-
tun New Nordic -alueen. Sijoitusyh-
tiö Innovestorin perustaja ja toimi-
tusjohtaja vertaa esillä olevaa aluet-
ta Kalifornian Piilaaksoon.

– Piilaaksossa maailman suu-
rimmat yritykset ovat osa paikal-
lista ekosysteemiä. Useat eri toimi-
jat työskentelevät yhdessä kasvu-
yrityksiin sijoittaen sekä koko sys-
teemin kehityksestä laajemmin kes-
kustellen, Äijälä kertoo.

Suomessakin toimitaan osana 
pohjoismaista ekosysteemiä. Se on 
hyvin potentiaalinen maaperä, jo-
ka tuottaa lahjakkaita, koulutetun 
työvoiman yrityksiä, jotka tähtää-
vät maailmalle – elleivät ole siellä jo.

– Pohjoismaisten kasvuyritysten 
potentiaali on valtava. Sen hyödyn-
tämiseen tarvitsemme kuitenkin 
huipputason verkoston.

Innovestorin erottaakin perintei-

Pohjoismainen potentiaali 
käyttöön sparraamalla

sestä sijoitusyhtiöstä se, miten yh-
tiö vaalii pohjoismaisen ekosystee-
min kasvuyritysten potentiaalia laa-
jan ja jatkuvasti kasvavan partneri-
verkostonsa kautta.

Yhdessä pidemmälle
Innovestorille jokainen osapuoli on 
tärkeä osa ekosysteemiä. Niin yrit-
täjät, kumppanit  kuin sijoittajatkin.

– Haluamme olla konkreettisesti 
mukana rakentamassa menestysta-
rinoita, Äijälä painottaa.

Innovestor voi todistaa käytän-
nön työllään, ettei kyse ole sana-
helinästä. Yritys järjestää vuodessa 
yli 200 tapahtumaa, joissa se tapaa 
yli 10 000 ihmistä. Lisäksi Innoves-
torin toteuttama valtakunnallinen 
yritysten kasvun sparrausohjelma, 
Kasvu Open, sai viime vuonna Ta-
savallan presidentin kansainvälis-
tymispalkinnon.

Kasvuyritysten menestys perus-
tuu usein innovaatioiden disruptoi-
vaan voimaan. Se tarkoittaa näkö-
kulmia, tuotteita ja palveluita, jotka 

muokkaavat vanhoja toimintamal-
leja pysyvästi.

– Keskustelujemme perusteel-
la on selvää, että vaikkapa suurien 
korporaatioiden toimitusjohtajien 
huoli koskee usein uusia, yllättä-
viä kasvuyrityksiä, jotka voivat tar-
jonnallaan mullistaa koko kentän. 

Koko yhteiskunnan etu
Innovestor sijoittaa itse ankkurisi-
joittajana ja myös omistaa kauppaa-
miaan osakkeita. 

– Me emme myy sijoittajille mi-
tään, mihin emme itse usko.

Pohjoismaat ja Baltia edustavat 
maailman kiinnostavinta sijoitus-
aluetta erityisesti teknologia-alalla. 
Alueen tarjoamien mahdollisuuk-
sien vaalimisella on myös suuri yh-
teiskunnallinen vaikutus. Suoma-
laisten kasvuyritysten tukeminen 
on erittäin tärkeää kansantaloudel-
le. Se uusii yrityskantaa sekä syn-
nyttää työpaikkoja ja talouskasvua.

Historiallisesti listaamattomat 
yritykset ovat myös olleet yksi par-
haiten tuottavista omaisuuslajeista. 

– Ennen kaikkea me haluamme 
saada Pohjoismaisesta ekosystee-
mistä kaiken irti yhdessä. Se tarkoit-
taa, että mekään emme tee tätä yk-
sin. Jos haluat mennä nopeasti, me-
ne yksin. Jos haluat mennä pitkälle, 
kulje yhdessä, Äijälä päättää.

Innovestorin keräämä partneriverkosto sparraa koti-
maisia kasvuyrityksiä. Kasvuyritysten potentiaalin  
vapauttaminen koskee koko kansantaloutta.
teksti joonas ranta  kuva juha arvid helminen
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K un aiemmin luottoja 
kuluttajille ja yrityksil-
le tarjonnut yritys siir-
tää painopisteensä oh-

jelmistoalalle, voisi kyseessä kuvi-
tella olevan täysi u-käännös liike-
toiminnassa. Näin ei kuitenkaan 
finanssialan fintech-ratkaisuihin 
vahvasti panostaneen Top Finan-
ce Oy:n tapauksessa ole. 

– Itse asiassa olimme olleet sof-
ta-alalla jo pidempään – emme vain 
tienneet sitä, toteaa yksi Top Finan-
cen omistajista sekä hallituksen jä-
sen Mikael Kylätie.

Luotontarjoajana toimiessaan 

Top Finance on ostanut 
enemmistön maksupilvi-
ratkaisuja ja rahoitusjär-
jestelmiä toimittavasta  
yrityksestä. Lopputulok-
sena syntyi uusi kansain-
välinen ohjelmistotalo, 
joka palvelee pankki- ja 
rahoitussektoria. 

teksti joonas ranta 
kuva olli häkämies

yritys keräsi paljon oleellista dataa 
maksuliikenteestä. Modernin tek-
nologisen alustan kautta Top Finan-
ce tarjoaa alan yrityksille nyt mark-
kinoiden parhaan tuotteen radikaa-
listi muuttuvalla alalla.

– Aluksi ajatuksemme oli raken-
taa kokonaan oma maksuliikenne- 
alusta, jota voisimme tarjota kump-
paneillemme. Kaiken luominen tyh-
jästä olisi kuitenkin ollut niin suuri 
remontti, että yrityskauppa osoit-
tautui parhaaksi vaihtoehdoksi. Li-
säksi Nettitieto Oy:llä on vahva asia-
kaskanta ja pystymme kansainvälis-
tymään yhdessä nopeammin.

Top Finance on seurannut toimi-
alan kehitystä Suomessa jo pitkään. 

– Kokemuksemme pohjalta ryh-
dyimme kehittämään strategiaa 
maksuliikennepalvelujen tarjoa-
miseksi kasvaville kansainvälisille 
markkinoille, kertoo Top Financen 
toimitusjohtaja Riku Nisula.

Yrityskaupan kohteen suhteen 
ei Top Financen tarvinnut lähteä 
merta edemmäs kalaan. Maksupil-
viratkaisuja tarjoava Nettitieto Oy 
on toiminut yrityksen järjestelmä-
toimittajana alusta asti. Hyvin suju-
nut yhteistyö toimijan kanssa, jolla 
on merkittävä tuoteportfolio sekä 
osaava henkilöstö, loi vahvan poh-
jan yrityskaupalle. Kaupassa 70 pro-

senttia Nettitiedon osakkeista siir-
tyi Top Financen omistukseen.

Korkokatto toi muutoksen
1.9.2019 astui voimaan kulutusluot-
toja koskeva korkokattolaki, jonka 
mukaan lainoista ei saa pyytää yli 20 
prosentin korkoa. Lakimuutos aset-
taa katon muillekin lainakuluille.

– Lainsäädäntö muuttaa markki-
noita oleellisesti, Nisula painottaa.

Samalla kun laki luo alan toimi-
joille paineita muuttaa toiminta-
mallejaan, saapuu kotimarkkinoille 
entistä enemmän ulkomaisia luot-
toyrityksiä, jotka pystyvät tarjoa-
maan kuluttajille lainoja lain vaa-
timissa puitteissa. Teknologisella 
asiantuntemuksellaan Top Finan-
ce haluaa olla mukana kehittämässä 
alaa, jossa lainoja myönnetään en-

tistä fiksummin ja vastuullisemmin.
– Toimintaamme laajentamalla 

pystymme jatkossakin tarjoamaan 
sijoittajillemme kovempaa vuosi-
tuottoa liiketoimintamme pysyes-
sä edelleen kannattavana.

Useiden kulutusluottoja tarjoa- 
vien yritysten tapaan myös Top 
Finance lopetti uusien luottojen 
myöntämisen yksityishenkilöille 
lain tultua voimaan. Olemassa ole-
vat asiakassuhteet säilyvät kuiten-
kin ennallaan.

Kasvu vaatii koodareita
Kylätie painottaa, että Top Finan-
ce haluaa aidosti olla mukana ke-
hittämässä järjestelmää, joka aut-
taa palveluntarjoajia myöntämään 
fiksumpia lainoja.

– Taustamme ja osaamisemme 
on rahoituspuolella. Yrityskaupan 
tuoman teknologisen alustan kautta 
toimimme mielenkiintoisessa sään-
tely- ja finanssiteknologian risteyk-
sessä. Näin tarjoamme ainutlaatui-
sen tuen kaikille alan toimijoille.

Nettitiedon alustan kautta rahoi-
tusta onkin myönnetty jo kuuden 
miljardin euron arvosta.

Toistaiseksi Top Finance on tar-
jonnut maksuliikennepalvelui-
taan vain kotimaassa. Juuri solmit-
tu kansainvälinen asiakkuus mah-

dollistaa kuitenkin nopeankin laa-
jentumisen koko Euroopan alueelle.

Kasvava kysyntä alustan kehi-
tyksessä näkyy myös työvoiman 
kysynnässä. Erityisesti ohjelmis-
tokehittäjiä koskeva pula on suo-
raan sanottuna huutava.

– Nyt meillä olisi Kuopiossa tar-
ve noin 20 ohjelmistokehittäjälle. 
Etenkin Laravel-osaajia voitaisiin 
palkata saman tien, Kylätie vinkkaa.

Top Financen hallituksen jäsenelle ja omistajistoon kuuluvalle Mikael Kylätielle ja toimitusjohtaja Riku Nisulalle aluevaltaus ohjelmistoalalta oli lopulta helppo päätös.

Kulutusluotoista ohjelmistoihin

“
Olimme olleet 
softa-alalla jo  
pidempään –  
me emme vain 
tienneet sitä.

Lakimuutos 
muovaa alaa
n Uusi kulutusluottoja 
koskeva lakimuutos astui 
voimaan syyskuussa 2019. 

n  Korkokattolain mukaan 
lainoista ei saa pyytää yli 
20 prosentin korkoa. Laki  
kattaa muutkin lainakulut.

n Useat rahoitusalan yri-
tykset ovat lopettaneet 
uusien kulutusluottojen 
myöntämisen kuluttajille.


