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täysin lähivuosien aikana. Alue vastaa pääkaupunkiseu-
dun asuntojen kasvavaan kysyntään muuntautumalla 
moderniksi kasvukeskukseksi. 
teksti anna gustafsson kuva joona raevuori
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ALKUVUONNA 2018 suurimpien työeläke-
vakuuttajien parhaiten tuottaneet sijoituk-
set ovat olleet pääomasijoituksia. Näiden 
tuottojen takana ovat kotimaiset ja ulkomai-
set pääomasijoitusrahastot, joiden kautta si-
joitetaan pääomia ja osaamista listaamatto-
miin kasvuyhtiöihin.

HYVIEN TUOTTO-ODOTUSTEN lisäksi ra-
hastosijoittajat haluavat 
olla edistämässä esimer-
kiksi uusien teknolo-
giapohjaisten innovaa-
tioiden kaupallistamis-
ta, yrityskannan uudis-
tamista, työpaikkojen 
syntyä ja Suomen ta-
louskasvua. Pääomasi-
joitusrahastojen varain-
keruu on ollut ennätys-
lukemissa vuonna 2017. 

Pääomasijoittajien 
sijoitussalkuissa on täl-
lä hetkellä noin 500 koti-
maista kasvuhaluista ja 
markkinajohtajuutta ta-
voittelevaa yritystä. Näissä yrityksissä työs-
kentelee noin 81 000 työntekijää, ja yhtiöi-
den yhteenlaskettu liikevaihto on 21 miljar-
dia euroa. Tämä vastaa 6 prosentin osuut-
ta suomalaisista yrityksistä sekä henkilös-
tömäärällä että liikevaihdolla mitattuna. 

PÄÄOMASIJOITTAJAT TUOVAT kohdeyh-
tiöilleen kyvykkyyttä ottaa riskiä, uudistaa 
toimintatapoja sekä hyödyntää uutta osaa-
mista. Monesti suomalaisten yritysten kas-
vun pullonkaulana ei ole rahoitus, vaan tä-
män kasvun osaaminen. Pääomasijoittajien 
merkittävin hyöty yritykselle ja yhteiskun-
nalle syntyykin siitä, että Suomeen saadaan 

lisää nopeammin kasvavia, tuottavampia, 
ja rohkeammin kansainvälistyviä yrityksiä.

PÄÄOMASIJOITTAJIEN TOIMINTAMALLI 
on tuonut erinomaisia tuloksia. Suomalais-
ten pääomasijoittajien omistamien suoma-
laisten yhtiöiden liikevaihto kasvoi yhteen-
sä ennätykselliset 19,5 prosenttia vuonna 
2017. Samanaikaisesti kotimaisten koh-

deyhtiöiden yhteenlasket-
tu vienti nousi huimat 40,7 
prosenttia. 

Yritysten tuottavuuden 
ja viennin kohoaminen on 
tuonut myös lisää työtä Suo-
meen. Esimerkiksi vuonna 
2017 Suomessa kohdeyhti-
öiden yhteenlaskettu hen-
kilöstö kasvoi 12,6 prosent-
tia, kun muiden suomalais-
ten yhtiöiden henkilöstö 
kasvoi samanaikaisesti 2,2 
prosenttia. 

OSANA pääomasijoittajien 
arvonluonnin välineitä kes-

tävän kehityksen tavoitteet näkyvät yhä 
enemmän kaikessa pääomasijoittajien toi-
minnassa. Teema on kasvavan tärkeä niin 
rahastosijoittajille kuin pääomasijoittajille 
osana sijoitustoiminnan riskienhallintaa ja 
arvonluontia. Parhaimmat tuotot saadaan-
kin tulevaisuudessa yhdistämällä oikea ra-
hoitus, kyvykkäimmät ja motivoituneim-
mat osaajat, sekä tavoitteellinen ja vastuul-
linen kasvun rakentaminen.

PÄÄOMASIJOITTAJAT TARJOAVAT sijoit-
tajille paitsi houkuttelevia tuottoja myös 
mahdollisuuden päästä osaksi suomalais-
ten kasvuyritysten menetystarinoita.

Pääomasijoittajat kasvun ja  
kansainvälistymisen rakentajina 

Pia Santavirta
Toimitusjohtaja 
Pääomasijoittajat ry

Puheenvuoro 

06 KNX- 
TALOAUTOMAATIO 
Älykotiratkaisu optimoi 
energiankulutusta

K iinteistömarkkina Suo-
messa on kuhissut en-
nätysvauhtia jälleen 
tänä vuonna. Kauppo-

ja riittää ja markkina on kasvanut. 
Neljättä vuotta talouskasvua no-
peammin lisääntynyt rakentaminen 
on pitänyt huolen siitä, että kiinteis-
tömarkkinoilla riittää myös ostetta-
vaa. Kiinteistökaupoissa odotetaan 
taas ennätysvuotta. 

Muiden sijoituskohteiden, erityi-
sesti osakemarkkinoiden, pysyessä 
volatiileina kiinteistöihin sijoittami-
nen kiinnostaa erityisesti korkota-
son pysyessä alhaisena. Myös kiin-
teistösijoitusten tarjoama suoja in-
flaatiota vastaan houkuttelee. Tuot-
to-odotuksissa ja hinnoissa on kui-
tenkin tapahtunut isoja muutoksia, 
kertoo kiinteistösijoittamisen asian-
tuntija ja Ecorum Oy:n toimitusjoh-
taja Aarne Nurminen. 

– Alhainen korkotaso on houku-
tellut alalle uusia toimijoita. Kun 
ostajia on paljon, se on väistämättä 

johtanut kovempaan kilpailuun hy-
vistä kohteista, ja hinnat ovat ajau-
tuneet nousuun, Nurminen kuvaa. 

Kohteet ovat keskittyneet
Ulkomaisten sijoittajien aktiivisuus 
Suomen markkinoilla on lisäänty-
nyt. Ulkomaisten ammattisijoitta-
jien omistuksessa on jo lähemmäs 
20 miljardin euron arvosta kiin-
teistöjä Suomessa. Suomi on ollut 
aiemmin euromaiden joukossa hin-
tatasoltaan edullinen, mutta tämä 
ei enää pidä paikkaansa.

– Perinteisesti isot keskieuroop-
palaiset sijoitusrahastot ovat olleet 
hyvin kiinnostuneita sijoittamaan 
Suomeen, mutta äskettäin eräs sak-
salainen sijoittaja kertoi, että Suo-
mesta on tullut heille liian kallis.

Hintojen nousu on laskenut tuot-
to-odotuksia. Parhaiden toimisto-
kohteiden tuottovaatimukset saat-
tavat olla neljän prosentin paikkeil-
la ja jopa alle. Korkeammat tuot-
to-odotukset ohjaavat nyt kysyn-

tää Helsingin reuna-alueille sekä 
kasvukeskuksiin.

Pääkaupunkiseutu dominoi kui-
tenkin edelleen kiinteistömarkki-
noita. Helsinki ja lähiseutu vetävät 
niin työpaikkoja kuin uusia asukkai-
takin. Korkeampi vuokrataso ja laa-
jempi tilakysyntä pääkaupunkiseu-
dulla takaa sijoituksille myös tasais-
ta tuottoa, Nurminen muistuttaa. 

Korkotason tulevaisuus auki
Toimistotilojen käyttöaste pääkau-
punkiseudulla on tällä hetkellä 87 
prosenttia ja tyhjillään on noin 1,1 

Kiinteistösijoittamisen asiantuntija Aarne Nurminen on toiminut Ecorumin toimitusjohtajana vuodesta 1991. 

Kiinteistömarkkina on kasvanut voimakkaasti viime 
vuosina. Dynamiikkaa ovat tuoneet myös ulkomaiset 
sijoittajat. Ala elää mielenkiintoisia aikoja, sillä kilpailu 
kohteista on entistä kovempaa. 
teksti anna gustafsson kuva joona raevuori

miljoonaa neliötä. Suurimpana syy-
nä on tilojen sopimattomuus esi-
merkiksi nykyaikaiseen monitila-
työskentelyyn. 

Toimistotilamarkkinoilla näkyy 
myös voimakas keskittyminen tie-
tyille alueille, joista kiinnostavim-
pina Nurminen nostaa esille Helsin-
gin keskustan, Ruoholahden, Kei-
laniemen sekä Aviapoliksen. Lu-
paavana alueena Nurminen pitää 
myös Kalasatamaa ja myöhemmin 
Vallilaa, jonka merkitys tulee koros-
tumaan suurten kauppakeskusten 
Triplan ja Redin välissä.

– Yritykset pyrkivät yhä enem-
män lähelle toisiaan, kasvaville 
toimistoalueille, joissa on jo hyvät 
liikenneyhteydet ja toimiva infra-
struktuuri.

Ecorumin asiantuntemukselle on 
kysyntää, sillä kiinteistösijoituksis-
sa kohteen valinta on korostunut. 
Kukaan alalla ei tiedä, onko alhai-
nen korkotaso uusi normaali, vai on-
ko odotettavissa heilaus ylöspäin. 

– Oikeat sijoituspäätökset ovat 
tärkeitä, sillä kiinteistöjä sijoituk-
sina leimaa pitkäaikaisuus, iso yk-
sikkökoko ja myyntiaikojen pituus.

Kiinteistömarkkinat 
kasvavat edelleen

E spoolaisen rakennusliike 
Hausian toimitusjohtaja 
Kari Kiviluoma levittää 
pöydälle ison työsuunni-

telman. Paperiin on merkitty Hau-
sian työprojektit seuraavan viiden 
vuoden ajalle. Työmaita riittää, sil-
lä pääkaupunkiseudulle rakenne-
taan nyt ennätystahtiin. Hausialla 
on parhaillaan käynnissä kymme-
nen rakennuprojektia. Vuoden lop-
puun mennessä rakenteilla on lä-
hemmäs 500 asuntoa. 

Yksi kiinnostavimmista hank-
keista sijaitsee Espoon keskuksen 
Kaupunginpuistossa, jonne Hau-
sia rakentaa neljä asuinrakennusta 
juna-aseman viereen. Alueelta pu-
retaan ensimmäiseksi melkein 10 
vuotta tyhjillään ollut kaupungin-
talo, myöhemmin myös muita vi-
rastorakennuksia. Espoon kaupun-
ki arvioi, että alueelle muuttaa noin 

Uudistuva  
kaupunkikeskus 
jatkaa kasvuaan 

10 000 uutta asukasta vuoteen 2050 
mennessä. Kaikkiaan Espoo vetää 
neljästä viiteen tuhanteen uutta 
asukasta joka vuosi. 

– Rakentamisessa ei missään ta-
pauksessa olla vielä lähellä tilannet-
ta, jossa kysyntä ja tarjonta olisivat 
tasapainossa, Kiviluoma toteaa. 

Espoo vahvistuu ja kasvaa
Kiviluoma pitää Espoota mielen-
kiintoisena kohteena niin asun-
toa omaan käyttöön ostavan kuin 
sijoittajankin kannalta. Kasvavan 
Espoon mahdollisuudet laajentua 
ovat erinomaiset. 

– Espoon heikkoutena pidettiin 
ennen hajanaisuutta. Nyt se on 
ehdottomasti kaupugin suuri vah-
vuus. Espoolla on monta kasvukes-
kusta, ja parantuneen julkisen lii-
kenteen ansiosta kaupungilla on 
mahdollisuus kasvaa monesta pai-

kasta yhtä aikaa, Kiviluoma kuvaa. 
Espoon keskukseen tulevista, 

Hausian rakentamista asuintaloista 
ensimmäinen, Kaupunginpuiston 
Intro, on nyt rakenteilla ja myyn-
nissä. Talo valmistuu alkuvuodes-
ta 2020. Yhtiöön tulee perheasun-
tojen lisäksi paljon yksiöitä ja kak-
sioita. Asuntojen koolla vastataan 
väestörakenteeseen. 

– Pääkaupunkiseudulla asutaan 
eniten yhden tai kahden hengen ta-
louksissa. Espoon keskuksessa pal-
velut ovat lähellä ja kulkuyhteydet 
erinomaiset. Lähellä on paljon op-
pilaitoksia, Kiviluoma kertoo.

Hausian toimitusjohtaja Kari Kiviluoma uskoo Espoon olevan mielenkiintoinen kohde myös sijoittajille. 

Asunnot ovat kiinnostaneet mo-
nenlaisia ostajia, mutta neliöhinta 
toimii myös sijoittajan portfoliossa.

Korkea laatu edellä
Kiviluoma on työskennellyt raken-
nusalalla pääkaupunkiseudulla yli 
30 vuotta. Tuona aikana hän on näh-
nyt alan monenlaiset suhdanteet. 
Hausia perustettiin vuonna 2013 ja 
sen omistaa yrityksen johto. Yritys 
työllistää suoraan satakunta hen-
keä ja työmaiden kautta noin tuhat 
työntekijää pääkaupunkiseudulla. 

Hausian tavoitteena on paitsi 
kasvu myös asumisen laadun kehit-

täminen. Hausia pyrkii rakentami-
sessaan niin korkeaan laatuun, et-
tei esimerkiksi muutostöille ole tar-
vetta. Kiviluoma kuvaa näin säästy-
vän rakennusaikaa sekä rahaa. Hau-
sia sijoittaa myös itse rakentamiin-
sa asuntoihin. 

– Haluamme seuraavien vuosien 
aikana tulla vielä vahvemmin mu-
kaan pääkaupunkiseudun asun-
torakentamiseen. Olemme viiden 
vuoden aikana kehittäneet vahvan 
tonttikannan ja sitä myymällä se-
kä kehittämällä meillä on mahdol-
lisuus hyvään kasvuun jatkossakin, 
Kiviluoma summaa.
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Blue Finance on tuonut 
sijoitusmarkkinoille  
uuden, joustavan sijoitus- 
välineen. Tuore osakeanti 
on suunnattu pääsään- 
töisesti korkeaa osinkoa  
etsiville piensijoittajille,  
mutta myös pk-yrittäjiä  
toivotaan mukaan.  

teksti riitta nikkola 
kuva suvi elo

P örssiosakkeet, sijoitusra-
hastot, määräaikaistalle-
tukset ja eläkevakuutus 
tulevat usein ensimmäi-

sinä mieleen puhuttaessa säästämi-
sestä ja sijoittamisesta. Ne eivät kui-
tenkaan ole ainoita tapoja säästää 
rahaa, eivätkä kaikissa tilanteissa 
edes järkevimpiä vaihtoehtoja hen-
kilökohtaisen varallisuuden varal-
lisuuden kasvattamiseen.

Sijoittaminen osakkeisiin on jär-
kevää, mutta pörssikurssit heilahte-

Korkean tuoton ja matalan verotuksen yhdistelmä houkuttelee sijoittajia. Seitsemän prosentin vuotuinen pääoman tuotto on hyvä vaihtoehto rahastoille tai määräaikaistalletuksille.

levat, määräaikaistalletusten tuotto 
ei aina ylitä edes inflaatiota ja rahas-
toihin sijoittamisessa hallintokulut 
kasvavat yllättävän suuriksi.

Sijoittaminen Blue Financen tar-
joaman osinkotuottoa.fi-verkkopal-
velun kautta on helppoa. Palvelu 
on suunnattu erityisesti piensijoit-
tajille. Osinkotulosta 75 prosenttia 
on saajalleen verotonta pääomatu-
loa ja loput 25 prosenttia verollista, 
mikäli vuosittaiset osinkotulot ovat  
enintään 150 000 euroa. 

Osinkotuottoa.fi tarjoaa sijoitta-
jalle 3-7 prosentin vuotuisen osin-
kotuoton, joka maksetaan kuukau-
sittain tilille. Jo puolen vuoden si-
joitusaika nostaa osingon 7 pro-
senttiin.

Pienlainojen kysyntä kasvaa
Minimisijoitus on vain 100 euroa. 
Yksittäisen sijoittajan keskimää-
räiset osingot ovat yleensä noin 10 
000-30 000 euroa. 

Poikkeuksellista on, että Blue Fi-
nance Oy tarjoaa sijoittajalle mah-
dollisuuden kotiuttaa sijoitukset 
milloin tahansa ilman kuluja, eikä 
sijoituksen tekemisestä, palvelun 

avaamisesta, ylläpidosta tai lope-
tuksesta koidu sijoittajalle kuluja 
tai palvelupalkkioita.

– Meille tehtyjen sijoitusten koko 
vaihtelee sadoista euroista satoihin 
tuhansiin euroihin. Tällainen sijoit-
taminen sopii hyvin myös pk-yri-
tyksille, joiden kassatilanne vaih-
telee. Yritysten saamat osinkotulot 
ovat lisäksi kokonaan verovapaita. 
Olemme toimineet pienlainamark-
kinoilla nyt seitsemän vuoden ajan, 
ja kysyntä kasvaa koko ajan, kertoo 
Blue Finance Oy:n toimitusjohtaja 
Lauri Lehtonen. 

Oikeusministeriössä on tällä het-
kellä suunnitteilla toimialan sään-
telyn lisääminen muun muassa 

korkokattoa kiristämällä.  
– Pidän pelisääntöjen selkiyttä-

mistä myönteisenä muutoksena. 
Olemme jo pitkään toivoneet, että 
lainsäätäjät sekä viranomaiset ryh-
tyvät toimiin. Toivottavasti lainsää-
täjät pohtivat positiivisen luottore-
kisterin hyötyjä sekä tulorekisterin 
avaamista lainaa myönnettäessä. 
Näin voisimme estää tehokkaam-
min ylivelkaantumista, Lehtonen 
vakuuttaa.

Yritysluottoja on vaikea saada 
pankeista, jolloin yhä useammat 
pk-yrittäjät kääntyvät muiden luo-
tonantajien puoleen. Blue Finan-
ce lanseeraakin uuden yritysluotto-
tuotteen lähitulevaisuudessa. 

Yksinkertainen ja joustava
Koska kyseessä on osakeanti listaa-
mattomaan osakeyhtiöön, verotus 
on sijoittajan kannalta erittäin edul-
linen. Vuosittainen osinkotuotto 
on kilpailukykyinen jopa perintei-
siin joukkovelkakirjoihin verrattu-
na. Blue Financen lanseeraamassa 
tuotteessa ei ole myöskään merkin-
tä- eikä hallinnointipalkkiota. 

– Luottotuotemarkkinat kestävät 

talouden huojuntaa ja takaavat kor-
keaa, tasaista tuloa sijoittajille. Ha-
jautamme toimintaamme maantie-
teellisesti, ja olemme laajentamassa 
toimialaamme palvelemaan myös 
yritysrahoituksen tarpeita, Lehto-
nen kertoo.

Erityisesti tasaisen korkean osin-
kotuoton ja matalan verotuksen yh-
distelmä on sijoittajan näkökulmas-
ta varmasti houkutteleva. 

– Haluamme tarjota sijoittajil-
le tuotteen, jossa yhdistyvät sään-
nöllinen tulo sekä joustavuus käy-
tössä. Monet tavallisille sijoittajille 
tarjottavat kohteet ovat usein mo-
nimutkaisia.

Alhainen minimisijoitus mah-
dollistaa sen, että käytännössä ke-
nellä tahansa on mahdollisuus al-
kaa säästää ja saada keräämilleen 
säästöille kohtuullista tuottoa. 
Osinkotuottoa.fi-palvelun kannal-
ta ei ole merkitystä, onko sijoitta-
jia tuhat vai kolmetuhatta. 

– Myöskään sijoitettava pääoma 
ei vaikuta meidän järjestelmäämme 
tai sen kustannuksiin. Siksi toivom-
mekin lisää piensijoittajia mukaan, 
Lehtonen kannustaa.

Houkutteleva kohde  
piensijoittajan salkkuun 

“
Tarjoamme   
sijoittajalle 3-7 %  
osinkotuoton  
kuukausittain  
tilille. 

S osiaalista mediaa, nettisurffailua, 
suoratoistopalveluita ja Youtubea. 
Erityisesti videosisältöjen ja televi-
sion katsominen on nostanut mo-

biilidatan käyttöä Suomessa huimasti. Suo-
malaiset käyttävät eniten mobiilidataa maa-
ilmassa, erityisesti DNA:n asiakkaat. 5G-tek-
nologia turvaa sen, että verkon kapasiteetti 
riittää, vaikka sovellukset kehittyvät ja datan 
käyttö kasvaa edelleen. 5G-aika mahdollis-
taa myös moninkertaiset nopeudet. 

Kuluttajat ovat tottuneet toimiviin ja no-
peisiin yhteyksiin sekä rajattomaan datan 
käyttöön, kiinteään hintaan. DNA:n toimi-
tusjohtaja Jukka Leinonen myöntää, että 
vapauteen tottuneita kuluttajia olisi vaikea 
saada miettimään, kuinka paljon dataa he 
liittymällään käyttävät. 

– 5G-verkon ansiosta meidän ei tarvitse 
muuttaa liiketoimintamallia, johon ihmiset 
ovat tottuneet, Leinonen kertoo. 

Verkkopalvelut kasvavat
5G-verkko tarjoaa mahdollisuuden entis-
tä digitaalisemmalle maailmalle. Tulevai-
suuden älykodissa sähkölaitteet, lämmitys, 
valot ja lukitus voivat olla kiinni verkossa. 

5G-verkossa suuren tiedonsiirtokapasi-
teetin lisäksi viive on lähes olematon, mi-
kä mahdollistaa esimerkiksi tulevaisuuden 
automatisoidun liikenteen tehostamisen, 
etärobotiikan sekä erilaiset virtuaali- ja täy-
dennetyn todellisuuden sovellukset. Luvas-
sa on siis paitsi uusia mahdollisuuksia ku-
luttajille myös täysin uudenlaista liiketoi-
mintaa. DNA aikoo olla tässä kehityksessä 
mukana. 

– Kun verkossa toimivien laitteiden ja pal-
veluiden määrä kasvaa entisestään, haluam-
me olla paras nopeiden ja luotettavien yhte-
yksien toimittaja. Sovelluksia tai omia sisäl-

töjä emme tuota, mutta toimimme varmasti 
yhdessä kumppanien kanssa silläkin mark-
kinalla, Leinonen kuvaa.

Ensimmäiset 4G-liittymät tulivat markki-
noille seitsemän vuotta sitten, ja nyt 4G-liit-
tymään on siirtynyt noin 60 prosenttia mat-
kapuhelimen käyttäjistä. Vaikka teknologian 
seuraava sukupolvi onkin ovella, niin teke-
mistä riittää ennen kuin edes 4G on kaikkien 
suomalaisten käytössä. Leinonen muistut-
taa, että Suomessa on edelleen käytössä 2G- 
eli GSM-verkkokin. 

– Jokaisen teknologiasukupolven elinkaa-
ri on kymmenestä 20 vuoteen. Kehitämme 
4G-verkkoa edelleen vielä useita vuosia, 
vaikka 5G-verkkoa aletaankin jo rakentaa, 
Leinonen sanoo. 

Tietosuojan merkitys korostuu 
Vaikka 5G-teknologia voidaan ottaa käyt-
töön matkaviestinverkoissa ensi vuoden 
alusta, voi palveluiden käyttö alkaa vasta 
kun 5G-päätelaitteita tulee tarjolle. Ensim-
mäisiä laitteita odotetaan ensi vuoden ke-
väällä, mutta laajemmin niitä saadaan kaup-
poihin todennäköisesti vasta vuoden pääs-
tä. Leinonen arvioi, että 5G-verkkoa käyt-
tävien laitteiden määrä ohittaa 4G-laitteet 
vuonna 2025. 

– Mutta siinä vaiheessa puhutaan jo var-
maan 6G-ajasta, Leinonen naurahtaa. 

Verkottuvan yhteiskunnan kääntöpuoli 
on riippuvuus tietoliikenteestä sekä yhteyk-
sien jatkuvasta ja täydellisestä toiminnasta. 
Leinosen mukaan asia on otettu DNA:lla va-
kavasti. Verkkojen luotettavuuden merkitys 
kasvaa koko ajan, ja samaan aikaan korostuu 
myös tietosuojan ja turvallisuuden merkitys. 

– Vaatimukset operaattoria kohtaan ovat 
kasvaneet. Luottamus ja varmuus ovat en-
tistä isompi osa liiketoimintaamme.

Verkkoon liitettyjen laitteiden määrä lisääntyy jatkuvasti niin 
Suomessa kuin maailmallakin. Dataliikenteen kasvun myötä  
on aika ottaa seuraava askel eteenpäin 5G-teknologian avulla. 
Rinnakkaisena teknologiana tulee säilymään vielä pitkään 4G.
teksti anna gustafsson kuva dna

Digitaalisen
kehityskaistan  
kiihdyttäjä 

DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen vakuuttaa, että 5G-teknologian mukana tulee 
paljon hyvää. Teknologiasta kannattaakin olla kiinnostunut jo nyt. 

Intendentti Kasper Hagelstam kertoo, että Helsinki-aiheisille teoksille on nyt kysyntää. 
Kuvassa Hugo Backmanssonin teos Kauppatori. 

“

Hagelstamin perinteikäs huutokauppatalo on säilyttänyt suosionsa. 
Huutokauppa myyntimuotona on perinteinen, mutta nykyään 
ostoksia tehdään vasarakaupan lisäksi myös nettihuutokaupassa. 
Aikaa kestävä taide ja klassikoesineet käyvät aina kaupaksi. 
teksti anna gustafsson  kuva joona raevuori

Kaunis esine voi  
olla myös sijoitus

K aksi vaaleanvihreää pikkulintua 
kumpikin pikkuruisella puisel-
la oksallaan kumartelee toisiaan 
kohti. Jadeiitista veistetyt linnut 

valmistautuvat tulevaan huutokauppaan. 
Upeat, ainutlaatuiset pikkulinnut ovat osa 
kiinalaisten esineiden kokoelmaa, jonka 
huutokauppatalo Ha-
gelstam & Co on saanut 
myytäväkseen.

– Jade-esineiden hin-
nat ovat Suomessa var-
sin edulliset. Kiinalaisia 
ostajia, jotka tietävät ja-
den arvon, näkyy jo jon-
kun verran, kertoo inten-
dentti Kasper Hagelstam. 

Hagelstamin huuto-
kauppatalot Tehtaanka-
dulla ovat kuin taiteen 
karkkikauppoja. Seinää 
vasten nojaa kulta-ajan mestareiden, kuten 
Pekka Halosen teoksia. Parhaillaan Kasper 
Hagelstam intoilee juuri myytäväksi tullees-
ta Reidar Särestöniemen öljymaalauksesta. 
Kielto ja kaipaus -nimisessä työssä kiteytyy 
se, miksi huutokauppa jaksaa kiehtoa ihmi-
siä. Omistajaperhe on hankkinut taulun suo-
raan taiteilijalta vuonna 1969. Nyt teoksen 
lähtöhinnaksi on merkitty 60 000 euroa, ar-
vonnousua alkuperäisestä ostohinnasta on 
yli 600 prosenttia. Taide voi olla paitsi kotiin 
hankittu rakas esine, myös sijoitus. 

– Moni ostaa sijoitusmielessä, mutta on 
aina varmempaa, jos esineeseen liittyy 
myös tunteita. On riski ostaa pelkän teok-
sen nimen perusteella. Täytyy aina katsoa 
myös teosta, Hagelstam kertoo. 

Klassikot pysyvät pinnalla
Kasper Hagelstam on työskennellyt yli 20 
vuotta isänsä vuonna 1979 perustamassa 
huutokauppatalossa. 1990-luvun alussa hän 
näki modernismin ja design-esineiden suo-
sion kasvun. Vaikka Hagelstam kannustaa-

kin ihmisiä luottamaan omaan makuunsa, 
on pakko myös kysyä asiantuntijan vinkkejä 
siitä, mitä kannattaa pitää silmällä. 

– Kulta-ajan taiteilijat, kuten Helene 
Schjerfbeck tai Akseli Gallen-Kallela, pitä-
vät aina arvonsa. Mutta nyt keräilijät ovat 
kiinnostuneita modernisteista, kuten Sam 

Vannista tai Ernst Met-
her-Borgströmistä.

Hagelstam nostaa esiin 
myös Birger Kaipiaisen 
keramiikan ja Paavo Ty-
nellin sekä Liisa Johans-
son-Papen valaisimet, 
joiden hinnan hän näkee 
olevan nyt huipussaan. 
Lisäksi Björn Weckströ-
min koruille riittää aina 
ostajia. Alvar Aallon alku-
peräiset huonekalut kiin-
nostavat vieläkin – niistä 

on saatu ennätyshintoja vuosien saatossa. 

Tervetuloa katsomaan
Huutokauppaan tulevat esineet ovat ennen 
h-hetkeä esillä huutokauppatalossa ja nii-
hin saa tutustua vapaasti. Hagelstam suo-
sittelee näyttöjä kaikille taiteesta ja desig-
nista kiinnostuneille, vaikka varsinaista os-
toaikomusta ei olisikaan. 

– Näyttö on mahtava tilaisuus nähdä pal-
jon laatutaidetta tai taide-esineitä, ennen 
kuin ne katoavat yksityiskoteihin.

Hagelstam esittelee tulevan posliinihuu-
tokaupan esineistöä. Sadat posliinifiguurit 
myydään erikoishuutokaupassa. Kuukau-
sihuutokaupassa on myynnissä huomatta-
vasti edullisempaa taidetta kuin neljä ker-
taa vuodessa järjestettävässä Modern-huu-
tokaupassa tai kaksi kertaa vuodessa järjes-
tettävässä Classic-huutokaupassa. 

– Huutokauppa on kestävä ostotapa. Kun 
esine on päätynyt meille myytäväksi, se jo 
osoittaa, että sillä on jälleenmyyntiarvoa ja 
se kestää aikaa, Hagelstam vakuuttaa. 

Suosittelen 
näyttöjä kaikille 
laatutaiteesta 
sekä designista 
kiinnostuneille. 
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Korot ovat alhaalla ja  
osakekurssien pelätään 
sukeltavan. Haastavassa 
markkinassa asuntosijoit-
tamisesta on tullut jopa 
entistä houkuttelevampi 
vaihtoehto. Luotettavalta 
rakennuttajalta hankittu 
asunto on kelpo sijoitus. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva mikko kuparinen

U usia kaupunkikoteja 
rakentavan Peab Oy:n 
liiketoimintajohtaja 
Juha-Pekka Eskolan 

sekä avainasiakasvastaava Simo 
Saarisen mielestä asuntosijoitta-
misen näkymät kasvukeskuksissa 
ovat suhteellisen hyvät. Asuntojen 
arvon kehittyminen on ollut vakaa-
ta ja vuokrasta syntyy kuukausit-
taista kassavirtaa.

– Kaupungistuminen tulee jat-
kumaan vahvana ja viimeaikaiset 

Liiketoimintajohtaja Juha-Pekka Eskolan sekä avainasiakasvastaava Simo Saarisen mukaan Jyväskylään valmistunut täydennysrakennuskohde myytiin vain muutamassa päivässä.

vuokra-asuntobarometrit osoitta-
vat vuokra-asumisen lisääntyvän 
tulevaisuudessa. Kun asunnon os-
taa hyvältä sijainnilta, sen vuokrat-
tavuus on hyvä nyt ja tulevaisuu-
dessa, Eskola vakuuttaa.

Yksi asuntosijoittajan menestyk-
sen pilareista on asunnon sijainti. 
Siksi Peab rakentaa omaperusteista 
asuntotuotantoa kasvukeskuksiin 
ja niissäkin vain parhaille paikoil-
le, keskusta-alueille ja niiden tun-
tumaan. Peabille valmistuu kohtei-
ta Pääkaupunkiseudun lisäksi Tu-
run, Tampereen, Jyväskylän, Vaa-
san, Seinäjoen, Kuopion ja Oulun 
talousalueille. 

Saarisen mukaan jokainen Pea-
bin asuntohanke suunnitellaan vas-
taamaan valitun kohderyhmän tar-
peita. Tavoitteena on suunnitella 
erilaisia asuntotyyppejä, jotka so-
pivat niin omistusasumiseen kuin 
sijoittamiseenkin.

– Asuntosijoittamisesta kiinnos-
tuneet voivat liittyä avainasiakkaik-
si verkkosivuillamme. He saavat 
tiedon uusista kohteistamme säh-
köpostilla ja pääsevät varaamaan 
haluamansa asunnot ennen julki-

sen ennakkomarkkinoinnin alka-
mista, Saarinen kertoo.
 
Ei remonttihuolia
Peabin uudiskohteissa on yleisesti 
noin 70 prosenttia yhtiölainaa, jol-
loin myyntihinta on 30 prosenttia 
asunnon velattomasta hinnasta. 
Laina on maksettavissa pois heti 
tai vaihtoehtoisesti loput kauppa-
hinnasta voi maksaa kuukausittain 
rahoitusvastikkeena. Sijoittajat ar-
vostavat yhtiölainaa, koska se tuo 
oman pääoman tuottoa merkittä-
västi parantavan velkavivun.

– Nykyisten verotussääntöjen 
mukaisesti sijoittaja voi vähentää 
kuukausittaisen rahoitusvastik-
keen vuokratulosta korkoineen, 

kun pääomavastike on tuloutet-
tu yhtiön kirjanpidossa. Yleisesti 
asuntosijoittajat osaavat katsoa os-
tovaiheessa velatonta hintaa ja las-
kea sijoituksen tuottavuuden sekä 
kassavirran, Saarinen toteaa.

Vanhan asunnon vuokratuoton 
luotettava määrittäminen on uusia 
asuntoja hankalampaa, koska nii-
hin on usein tulossa kalliita sanee-
rauksia. Esimerkiksi linjasaneeraus 
tai julkisivuremontti voi tarkoittaa 
pienen yksiön omistajalle 10 000–
30 000 euron kulua. Uudiskohtei-
siin remontteja ei lähiaikoina tu-
le ja talotekniikka on nykyaikais-
ta. RS-kohteena rakennettu asun-
to on myös asuntokauppalain an-
siosta turvallinen valinta.

– Vakavaraiselta ja luotettavalta 
yhtiöltä hankittu asunto on huole-
ton ja helposti vuokrattavissa. Ha-
lutessaan vuokrauksen voi myös ul-
koistaa yhteistyökumppanillemme, 
Saarinen muistuttaa.

Korkea asiakastyytyväisyys
Saarinen ja Eskola painottavat Pea-
bin vahvuuksina asiakaspalvelua se-
kä rakentamisen tinkimätöntä laa-

tua. Asiakkaan tarpeita kuunnellaan 
herkällä korvalla ja toiveet pyritään 
aina toteuttamaan. Kaikki työvai-
heet tehdään ammattiylpeydellä ja 
kerralla kuntoon -periaatteella. 

– EPSI Ratingin kuluttajille suun-
natussa uudisrakentamisen asunno-
nostajaindeksissä Peab on ollut kär-
jessä vuosina 2017 ja 2018 julkais-
tuissa tutkimuksissa. Mukana oli 
kahdeksan suurta suomalaista ra-
kennusyhtiötä. Eniten kiitosta saim-
me virheettömyydestä ja aikatau-
lussa pysymisestä, Eskola kertoo.

Peabin laadun takeena ovat osaa-
va työvoima ja sertifioidut proses-
sit. Kaikki rakennusprosessin vai-
heet suunnittelusta tuotantoon do-
kumentoidaan tarkasti ja toimintaa 
kehitetään jatkuvasti.

– Esimerkiksi työmaan kosteu-
denhallinta on meillä tärkeässä roo-
lissa. Ensi vuoden alusta lähtien 
kaikissa omaperusteisissa kohteis-
samme otetaan käyttöön rakennus-
prosessin kosteudenhallinnan toi-
mintamalli, Kuivaketju10, jolla vä-
hennetään kosteusvaurioiden ris-
kiä rakennuksen koko elinkaaren 
ajan, Eskola valottaa. 

Turvallinen sijoitus tähtää  
pitkälle tulevaisuuteen

“
Luotettavalta 
yhtiöltä hankittu 
asunto on helposti 
vuokrattavissa. 

Älykotiratkaisu optimoi 
energiankulutusta 

KNX-Taloautomaation Homiez on älykäs järjestelmä, jossa yhdistyvät helppokäyttöisyys, tietoturva sekä asumismukavuus. 

S tartup-yritys KNX-Taloau-
tomaation toimitusjohta-
ja Samuli Viitasen mieles-
tä on aika kääräistä hihat 

ja ryhtyä taistelemaan toden teol-
la ilmaston lämpenemistä vastaan. 
Työkaluksi muutokseen Viitanen 
tarjoaa yrityksensä kehittämää Ho-
miez Ecosystem -taloautomaatio- 
järjestelmää. 

– Homiez on helppokäyttöinen 
järjestelmä, johon voidaan liittää 
kaikki kodin talotekniset järjestel-
mät ja sähkölaitteet. Homiez opti-

moi järjestelmien ja laitteiden ener-
giatehokkuuden sekä parantaa asu-
mismukavuutta. Se tarjoaa käyttäjil-
leen myös turvallisen ekosysteemin, 
jonka kautta voi ostaa kolmansien 
osapuolien tarjoamia kotipalveluja, 
vaikkapa siivousta, Viitanen kertoo 
 
Hyödyntää automaatiota
Homiezin sydän on käyttöpaneeli, 
jolla hallitaan kaikkia kodin järjes-
telmiä. Kun asetukset on säädetty 
mieleisiksi, Homiezin automatiik-
ka huolehtii talotekniikan säädöistä 

ja asukkaiden aika vapautuu muu-
hun. Jos esimerkiksi asuinhuonetta 
ei käytetä, automatiikka sammuttaa 
valaistuksen, säätää ilmanvaihdon 
ja pudottaa lämpötilaa. Näin ener-
giaa säästyy huomaamatta. 

– Uusiutuvan energian tuotanto 
on epätasaista. Kun energiaa on vä-
hemmän saatavilla, sen hinta nou-
see. Homiez huomioi hinnan muu-
tokset ja ohjaa kulutusta niihin het-
kiin, jolloin energiaa on paremmin 
saatavissa ja hinta edullisempi. Va-
laistusteho voi esimerkiksi laskea 

automaattisesti, kun sähkön hin-
ta ylittää tietyn rajan, eikä käyttäjä 
välttämättä edes huomaa muutosta. 

Homiez on yhteensopiva kaik-
kien automaatiojärjestelmien kans-
sa, mutta sen toiminta nojautuu 
johtavaan KNX-automaatioproto-
kollaan. KNX on lähdekoodiltaan 
avoin, eikä asiakkaan tarvitse si-
toutua tiettyyn palveluntarjoajaan. 
Tekniikka on osoittautunut turval-
liseksi ja varmatoimiseksi.

– Talon kriittisten teknisten jär-
jestelmien, kuten lämmityksen ja 
murtovalvonnan, toiminta on var-
mistettu kaapeloinnein ja hajaute-
tulla älyllä, KNX-laitteita käyttäen. 
Vaikka Homiez-paneeli vikaantuisi, 
taloteknisten järjestelmien toimin-
ta ei häiriinny. Toinen tärkeä asia 
on tietoturva ja käyttäjien yksityi-
syys. Homiez haluaa tarjota kulut-
tajille vaihtoehdon, jossa yhdisty-
vät helppokäyttöisyys, avoimuus, 
hyvä yksityisyyden suoja sekä käyt-
täjää palvelevat käyttöehdot.

Sijoita kasvavaan bisnekseen
Homiez-ohjauspaneelia on kehi-
tetty muun muassa Tekes-rahoi-
tuksella. Viitanen arvioi, että lai-
te saadaan viimeisteltyä myynti-
kuntoon ensi syksyyn mennessä. 
Paneeli skaalautuu hyvin markki-
natarpeisiin ja sen myyntikatepro-
sentti on erinomainen. 

Viitasen mukaan Homiez viedään 
heti kansainvälisille markkinoille. 
Pääasiallisenä myyntikanavana toi-
mivat sähkötukut, joilta KNX-par-
tnerit, eli paikalliset tekniikkaan 
erikoistuneet urakoitsijat, ostavat 
tuotteensa. Verkostojen rakenta-
mista helpottaa osaltaan se, että 
KNX-Taloautomaatio on KNX Fin-
land ry:n jäsen ja näin osa maail-
manlaajuista verkostoa. 

– Pelkästään Saksassa KNX-part- 
nereita on noin 20 000. Homiez on 
noin 70 prosenttia helpompi asen-
taa kuin kilpailevat järjestelmät, jo-
ten urakoitsijoiden kannalta se on 
hyvä tuote myydä. Kun paneelia on 
myyty riittävästi, voimme kasvattaa 
liiketoimintaamme myös digitaalis-
ten palveluiden myynnillä. Voimme 
tarjota esimerkiksi sähköistä huol-
tokirjaa sekä murto- ja palovaroitus-
palveluita kuukausiveloituksella.

Keväällä yrityksen toinen pe-
rustajaosakas joutui luopumaan 
yritystoiminnasta henkilökohtais-
ten syiden vuoksi. Sittemmin yri-
tyksen toimintaa on järjestelty uu-
delleen. Kesällä yritys sai käyttö-
pääomaa Fundun joukkorahoitus-
kierrokselta ja nyt se hakee rahoi-
tusta järjestelmän viimeistelyyn ja 
markkinointiin. 

– Syksyn siemenrahoituskierrok-
selta tavoittelemme 200 000 euroa 
ja ensi vuoden joukkorahoituskier-
rokselta vielä 400 000 euroa. Kier-
rokset ovat osakkuusperusteisia. Li-
säksi katamme 400 000 euroa jul-
kisten rahoituksien avulla.

 
WWW.HOMIEZ.ECO

KNX-Taloautomaatio 
tuo markkinoille asumis-
mukavuutta parantavan 
Homiez-älykotiratkaisun, 
jonka avulla voi optimoida 
energiankäyttöä ja vähen-
tää asumisesta syntyvää  
ilmastokuormitusta. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva studio luminka

“
Aiomme viedä 
järjestelmän heti 
kansainvälisille 
markkinoille.  
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Fiscales Oy
n Tarjoaa verotuksen, yh-
tiöoikeuden ja laskentatoi-
men alan kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja.

n  Vuonna 2006 peruste-
tulla yrityksellä on toimis-
tot Helsingin keskustassa 
ja Turun Logomo Byråssa.

nYrityksen omistajilla on 
yhteensä 70 vuoden koke-
mus taloushallinnon alalta.

V erotuksen asiantunti-
jayritys Fiscalesin värik-
käässä Helsingin kont-
torissa yrityksen toimi-

tusjohtaja Karri Nieminen kertoo 
vertauksen postinjakajasta, jolle 
jokainen päivä on erilainen. Näin 
hän sanoo olevan myös verotuksen 
maailmassa. Kun Niemistä kuunte-
lee, on helppo uskoa, että se mikä 
toisille on vastentahtoista pakko-
pullaa, voi toiselle olla elämänteh-
tävä. Osa Fiscalesin asiakkaista kii-
kuttaa veroilmoituksensa avaamat-
tomana Niemisen pöydälle. 

– Asiakkaamme haluavat ensi 
sijaisesti, että verot on laskettu oi-

Sijoittamisesta kiinnostu-
neille on tulossa mieluisa 
uudistus, kun osakesääs-
tötilit tekevät tuloaan 
Suomeen. Lisääntyvä 
kansainvälisyys ja uudet 
sijoitusmuodot tuovat 
haasteita vuosittaisen 
veroilmoituksen tekoon.

teksti anna gustafsson 
kuva aleksi palmqvist

kein ja tulot raportoitu kattavasti. 
Epäselvyydet verotuksessa ovat iso 
maineriski niin yrityksille kuin yk-
sityishenkilöillekin, Nieminen ku-
vaa ja mainitsee tilanteen muuttu-
neen viimeisen 10 vuoden aikana. 

– Maailma monimutkaistuu ko-
ko ajan ja verotus sen mukana. Se 
johtaa siihen, että yhä useammin 
veroasiantuntijalle on käyttöä uu-
sissa tilanteissa.

Lisääntyvä kansainvälistyminen 
on myös yksi syy siihen, että mo-
ni hakee verotuksen suunnitteluun 
apua ammattilaiselta. Kyseessä voi 
olla kansainvälistyvä yritys tai yksi-
tyishenkilö, joka omistaa ulkomai-
sen yrityksen osakkeita tai saa tulo-
ja ulkomailta. On tärkeää, että läh-
devero on pidätetty ja hyvitetty oi-
kein ja verotus yhteensovitettu kan-
sainväliseen toimintaympäristöön.

Vauhtia sijoituksiin
Eduskuntaan on tulossa esitys osa-
kesijoittajien paljon odottamasta 
osakesäästötilistä. Osakesäästö-
tilille voi siirtää rahaa, jota sijoit-
taa pörssiosakkeisiin. Tilin sisällä 
voi ostaa ja myydä osakkeita ilman 
välittömiä veroseuraamuksia. Tuo-
tosta maksetaan veroa vasta, kun ti-
liltä nostaa rahaa. Osakesäästötilil-
le siirrettäville varoille on ainakin 

aluksi määrätty 50000 euron ylära-
ja. Uudistuksen on tarkoitus tulla 
voimaan vuoden 2020 alusta. Uu-
distus on osakesäästäjän kannalta 
hyvin tervetullut. 

– Pienillä pääomatuloilla on suh-
teellisen ankara verotus Suomessa. 
Tämä tuo helpotusta siihen.

Osakesäästötiliä on kritisoitu 
paitsi sijoituskaton osalta, mutta 
myös siitä, että uudistuksessa rajat-
tiin pois esimerkiksi mahdollisuus 
sijoittaa sijoitusrahastoihin. Pan-
keille uudistus tietää paljon töitä, 
jotta tilistä saadaan niiden kannal-
ta kannattava sijoituspalvelu. Nie-
minen antaa kuitenkin osakesääs-
tötilille kiitosta. 

– Täytyy muistaa, että pankkiti-
leillä on Suomessa edelleen 87 mil-
jardia euroa. Kansantalouden kan-
nalta tämä raha, tai edes osa siitä, 
olisi hyvä saada liikkeelle ja tuot-
tamaan paremmin omistajilleen.

Suomessa noin 800 000 piensi-
joittajaa omistaa pörssiosakkeita. 
Tyypillisesti salkussa on kolmen 
yhtiön osakkeita. Osakesäästötilin 
toivotaan myös helpottavan omis-
tuksen monipuolistamista. 

Tavoitteena järkevä verotus
Yksi uusista verotuksen haasteis-
ta on virtuaalivaluuttojen verotus. 

Niemisen mukaan asiasta ei ole vie-
lä selkeää lainsäädäntöä, mutta kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta odo-
tetaan lähiaikoina linjausta siitä, 
miten virtuaalivaluuttoihin suh-
taudutaan verotuskohteena. Sa-
ma koskee alustatalouden uutta 
liiketoimintaa. 

– Verotus ei saisi olla esteenä sil-
le, että syntyy uutta taloudellista 
aktiviteettia. Jos lainsäätäjä ja ve-
rottaja eivät ole ottaneet asiaan sel-
vää kantaa, ei meillä veroasiantun-
tijanakaan ole siitä valmista tietoa. 
Siitä huolimatta meidän tulee läh-
teä selvittämään asiaa.

Fiscales on perustettu vuonna 
2006 ja se palvelee monenlaista 
asiakaskuntaa yksityishenkilöistä, 
pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
aina pörssiyhtiöihin asti. Moni on 
ollut Niemisen asiakkaana jo 90-lu-
vulta lähtien, jolloin hän veti omaa 
tilitoimistoaan. 

Asiakkuudet ovat useissa ta-
pauksissa pitkäaikaisia. Projekti-
luontoista apua annetaan esimer-
kiksi sellaisissa tilanteissa, kun ha-
lutaan järjestellä omaisuutta, antaa 
lahjoituksia, myydä yritys tai tehdä 
sukupolvenvaihdos. Tai sitten siir-
rytään ulkomaille työn perässä. Yh-
distävä tekijä kaikissa asiakkuuk-
sissa on kuitenkin se, että asiakas 

antaa arvoa sille, että verot on las-
kettu oikein.

– Asiakkaiden kanssa puhutaan 
hyvin harvoin siitä, miten saataisiin 
puristettua veroista pois mahdol-
lisimman paljon. Enemmän puhu-
taan siitä, mikä on järkevää ja mah-
dollisimman helppoa toteuttaa. Sil-
lä on paljon lisäarvoa, että asiakas 
voi luottaa siihen, ettei verotuk-
sen vuoksi päädy lehtien lööppei-
hin, Nieminen kuvaa.

Rakkaudesta verotukseen
Fiscalesin toimitusjohtaja Karri Nieminen kehottaa yrityksiä turvautumaan veroasiantuntijaan. Asiakas voi luottaa siihen, ettei verotukseen jää epäselvyyksiä. A lexander Corporate Finance Oy:n 

toimitusjohtaja Jaakko Niemelän 
 ja osakas Timo Nuutilaisen mu-
kaan Dual Trackissa on kyse sii-

tä, että myyntiä ja listautumista edistetään 
samanaikaisesti, rinnakkaisina toimintoina.

– Aina ei ole selvää kannattaako yritys 
myydä vai pitäisikö hankkia kasvurahoi-
tusta pääomasijoittajilta tai listautumalla. 
Dual Trackin avulla lopullista päätöstä voi-
daan tarvittaessa lykätä. Monesti prosessin 
edetessä kirkastuu, mikä vaihtoehto tuo yri-
tykselle ja omistajille parhaan lopputulok-
sen, Nuutilainen kertoo.

Dual Track -malli on jonkin verran työ-
läämpi ja kalliimpi kuin eteneminen yh-
tä polkua pitkin. Se tuo omistajille kuiten-
kin enemmän mahdollisuuksia ja varmuut-
ta päätöksentekoon. Dual Track -prosessin 
aikana esiin voi nousta täysin uusiakin vaih-
toehtoja; esimerkiksi jokin vaihtoehtoinen 
rahoitusratkaisu, vaikkapa JVK-laina, voi 
osoittautua listautumista ja myyntiä järke-
vämmäksi vaihtoehdoksi. 

– Dual Track takaa myös prosessin no-
pean läpiviennin. Jos yritys valmistelisi 
vain listautumista tai yrityskauppaa ja jou-
tuisi kesken prosessin tekemään suunnan-
muutoksen, aikaa kuluisi useita kuukausia 
enemmän kuin Dual Track -mallissa. Mones-
ti aika on yrityksille kriittinen tekijä, jonka 
rooli korostuu erityisesti epävarmoissa ja 
nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa, 
Niemelä sanoo. 

Dual Track toteutettava hallitusti
Niemelän ja Nuutilaisen mukaan yrityksen 
listautumiseen ja myyntiin tähtäävät pro-
sessit ovat alkuvaiheessa pitkälti saman-
laisia. Tämä helpottaa merkittävästi Dual
Trackin läpivientiä.

– Yhdistämällä prosessit saavutetaan 
merkittäviä synergiaetuja. Molempiin pro-
sesseihin kuuluu esimerkiksi yrityksen ar-
von ja liiketoiminnan sekä omistajien tahto-
tilan määrittäminen, strategian kiteyttämi-
nen, Due Dilligence -selvitykset ja tarvitta-

vien myyntimateriaalien valmisteleminen, 
Nuutilainen luettelee. 

Kauppaa tai listautumista lähestyttäessä 
prosessit alkavat eriytyä. Yritysjärjestelyissä 
edetään usein luottamuksellisiin, kahdenvä-
lisiin kauppaneuvotteluihin tai käydään kes-
kusteluja enimmilläänkin muutamien ostaja-
ehdokkaiden kanssa. Mahdollisesta listautu-
misesta puolestaan viestitään jopa tuhansille 
sijoittajille ja useille eri sidosryhmille. Yritys-
kauppaneuvotteluista poiketen listautumi-
sen aikataulutus on tarkka, ja sitä koskevien 
materiaalien sisällöt eksaktisti määritelty.

– Teoriassa kahta polkua voidaan edetä 
yrityskauppojen tai listautumisen kalkkivii-
voille asti. Yleensä päätös tehdään kuiten-
kin hyvissä ajoin, jotta sidosryhmät osaavat 
valmistautua päätökseen, Niemelä toteaa.

Pitkän kokemuksen neuvonantaja
Dual Track -prosessin tulee olla hyvin pe-
rusteltu ja huolellisesti toteutettu. Muuten 
siitä muodostuu turhan työläs. On oleelli-
sen tärkeää pitää Dual Track -toimenpitei-
siin osallistuva ydinjoukko rajattuna ja huo-
lehtia salassapitoon liittyvistä käytännöistä. 
Avuksi prosessiin kannattaakin valita osaa-
va neuvonantaja.

– Alexander Corporate Financella on pitkä 
kokemus sekä yrityskauppaan että listautu-
miseen liittyvissä kysymyksissä, joten pys-
tymme toimimaan neuvonantajina molem-
missa. Tunnemme myös Suomen suurimmat 
instituutionaaliset sijoittajat ja rahastot. Kil-
pailijoistamme poiketen meillä on sijoitus-
palveluyrityksen toimilupa ja pankkiriippu-
maton sähköinen merkintäjärjestelmä listau-
tumisantien järjestämiseen, Niemelä sanoo. 

Alexander Corporate Finance Oy on osa 
vuonna 1988 perustettua Alexander Group 
-konsernia. Konserni työllistää 25 sijoitus- 
ja rahoitusalan asiantuntijaa. Tänä vuonna 
Alexander on toiminut muun muassa neu-
vonantajana Talokeskuksen yrityskaupas-
sa ja Sotkamo Silverin rahoitusjärjestelyssä 
sekä viimeisimpänä Viafin Service Oyj:n lis-
tautumisannin pääjärjestäjänä.

Kannattaako yritys myydä vai olisiko pörssiin listautuminen  
parempi idea? Dual Track, eli kahden polun malli, tarjoaa etene-
misvaihtoehdon, jos kysymykseen ei löydy selvää vastausta.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva joona raevuori

Uutta varmuutta  
päätöksentekoon 

Alexander Corporate Financen toimitusjohtaja Jaakko Niemelä ja osakas Timo Nuutilainen. 

ODIN Rahastojen Suomen toimitusjohtaja Stefan Haglund haluaa aidosti tuntea yrityk-
set, joihin hänen rahastonsa sijoittaa. 

“

Kestävä sijoitustoiminta vaatii kaivautumista kohteen pintaa  
syvemmälle. Vastuullisuutta painottava ODIN Rahastot sijoittaa 
vain yhtiöihin, jotka se tuntee perinpohjaisesti. 

teksti joonas ranta  kuva juha arvid helminen

Tuottoa syvällä 
tuntemuksella 

T uottoisaa rahastoa etsiessä ei 
pelkkä osakesalkun koon tuijot-
taminen riitä. Pääoman tuotto tu-
lee määrän sijaan laadusta – huo-

lella valituista, terveistä yhtiöistä.
– Salkun fokuksen tulisi olla sen kannat-

tavuudessa, ei yhtiöiden määrässä. Huolel-
la valitut yritykset ovat tuottavan rahaston 
ydin. Tämä vaatii kuitenkin perusteellista 
tutkimustyötä, sanoo ODIN Rahastojen Suo-
men toimitusjohtaja Stefan Haglund.

Haglund tietää mis-
tä puhuu. ODIN Rahas-
tojen tyypillinen salkku 
sisältää 25–35 yhtiötä, 
mikä on keskimääräistä 
pienempi määrä. Myös 
osakkeiden kiertonope-
us salkuissa on suhteel-
lisen hidas.

– Kestävä sijoitustoi-
minta ei hae pikavoit-
toja, vaan pitkäaikaista 
tuottoa, Haglund toteaa.

Rahastosäästäminen 
tarjoaa yleisesti parempaa odotettavissa ole-
vaa tuottoa kuin muut säästömuodot. ODI-
Nin rahastojen keskimääräinen vuotuinen 
tuotto on ollut kymmenen viime vuoden 
aikana noin 9 prosenttia.

Jokainen yhtiö on oma tarinansa
Sijoittaminen ei ole vain kasvottomien osak-
keiden ostamista. Siinä ostetaan osa yritys-
tä, jota pyörittävät ihmiset sen takana.

– Työmme on tuntea tämä yritys mahdol-
lisimman hyvin ennen sijoituspäätöstä. Itse 
olemme suosineet erityisesti perheomistei-
sia yrityksiä. Niissä tekemisen pitkäjäntei-
syys, kestävyys ja tuotto on tavallista vah-
vempaa, aktiivista omistamista painottava 
Haglund huomauttaa.

Nykyään tietoa yrityksistä on saatavilla 
helposti. Totuus on kuitenkin usein jossain 
lukujen takana. Yrityksen tunteminen edel-
lyttää myös keskusteluja johdon kanssa. Ai-

toa ymmärrystä yrityksen tilasta ei Haglun-
din mukaan silti pelkällä johtoportaan kans-
sa kahvittelulla saada.

– Tapaamme aina yritysten johdon, sillä 
hehän toimintaa ohjaavat. Esimerkiksi toi-
mitusjohtajan tehtävä on kuitenkin suurel-
ta osin edustuksellinen. Lisäksi laki säätelee 
sitä, mitä tämä saa yrityksen tilanteesta yli-
päätään ääneen sanoa. Meidän on kaivetta-
va syvemmälle, Haglund innostuu.

Avainhenkilöiden kanssa keskustelemi-
sen lisäksi Haglund pai-
nottaa kilpailijoiden ta-
paamisen, markkina-ana-
lyysin sekä yhtiön men-
neisyyden ja nykytilan 
tuntemista. Oleellista on 
myös ajoitus.

– On tärkeä katsoa, 
mistä yhtiön nykykurssi 
muodostuu. Sitä voi olla 
esimerkiksi tulos- ja kas-
vuodotukset, nousevat 
markkinat, teknologiset 
muutokset tai yrityksen 

historia. Tutkimalla selviää, onko yrityksellä 
edessään uusi tilanne vai jatkumo vanhalle.

Vastuullista sijoittamista
Sijoitusyhtiön työ ei lopu osakkeiden osta-
miseen. Omistusten pitkäjänteinen tuotto 
vaatii osakesalkun huolellista tarkastelua.

– Kurinalainen salkunhoito on aktiivista 
arvonluontia. Kun salkunhoitajat toimivat 
tarkasti sovitun linjan mukaan, voidaan si-
joittajille tarjota pitkäjänteistä asiantuntija-
työtä sekä mahdollisimman korkea tuotto.

Riski-tuottosuhde ei ole ainoa muuttu-
ja, joilla sijoituspäätöksiä nykyään tehdään. 
Niin sanottu ESG-arvio painottaa yritysten 
toiminnan eettistä kestävyyttä. 

– Meille vastuullinen sijoittaminen on ää-
rimmäisen tärkeää. Hyödynnämme ESG-tie-
toja järjestelmällisesti kaikissa analyyseis-
sä ja päätöksissä. Myös se on pitkäjänteis-
tä riskienhallintaa ja tuoton maksimointia.

Kestävä sijoitus-
toiminta ei hae  
pikaisia voittoja, 
vaan pitkäaikaista 
tuottoa.
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Matkailualan jatkuva 
nousukiito houkuttelee  
rakentamaan uutta.  
Metsähallitus käy nyt 
neuvotteluja useista  
uudiskohteista, joiden 
suunnittelu perustuu  
yritysten toiveisiin.   

teksti timo hämäläinen 
kuva joona raevuori 

V altion omistamille mail-
le on viimeisten vuo-
sien aikana rakennettu 
paljon uusia majoitus- 

sekä ravintolatiloja ja tehty käyt-
töoikeussopimuksia erilaisia oh-
jelmapalveluja varten.

– Matkailualan hyvä vire näkyy 
selvästi hotellitonttien lisääntynee-
nä kysyntänä, kertoo Metsähalli-
tus Kiinteistökehityksen johtaja  
Tuomas Hallenberg.

Hallenberg nostaa uusista ke-
hityskohteista esiin Itä-Rukan 

Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg kertoo kaavoituksen sujuvan parhaiten, kun yritys pääsee kertomaan tarpeistaan jo kaavoitusprosessin alkuvaiheissa.

alueen. Metsähallitus myi kesällä 
sieltä Ruka Valley -hotellille tontin, 
joka sijoittuu rinteiden ja Valtavaa-
ran luonnonsuojelualueen kaina-
loon. Neuvottelut toisen hotelliton-
tin myynnistä samalle alueelle ovat 
parhaillaan käynnissä.

Itä-Rukan alueelle tehtiin ennen 
kaavoitusta suunnitelma, joka ko-
koaa yritysten, infrastruktuurin ja 
liikkumisen tarpeet yhteen. Tästä 
lähestymistavasta on saatu aiem-
min erittäin hyviä kokemuksia. Tar-
koitus on luoda alueelle Rukan län-
sipuolen kaltainen kävelykylä.

– Myös Syötteen alue kehittyy. 
Teimme hiljattain vuokrasopi-
muksen sekä yksityiselle huoneis-
tohotellille että kaupungin liikun-
ta-areenalle, Hallenberg kertoo.

Alueella on aloitettu kehittä-
missuunnittelu, jossa Pudasjärven 
kaupunki, Metsähallitus ja alueen 
yrittäjät käyvät läpi asemakaavaa. 
Hallenberg huomauttaa, että nyt on 
mahdollisuus vaikuttaa.

– Matkailuala vetää etenkin Poh-
jois-Suomessa. Esimerkiksi Saari-
selkä ja Kakslauttasen alue sekä Kit-
tilän Levi ovat alueita, jotka kiin-

nostavat yrittäjiä.
Hankkeita on vireillä muullakin 

Suomessa. Esimerkiksi Puumalan 
kunta etsii parhaillaan yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa sijoittajaa 
ja operaattoria hiekkarannoistaan 
tunnetulle Pistohiekalle. Alueella 
on valmis asemakaava, jonka an-
siosta rakentamaan pääsee halutes-
saan nopeastikin.

Yhteistyötä kuntien kanssa
Kunnat ovat Metsähallituksen tär-
keitä yhteistyökumppaneita aluei-
den kaavoituksessa.

– Yritysten mukaantulo kaavoi-
tusprosessiin mahdollisimman ai-

kaisessa vaiheessa auttaa tuotta-
maan kohteita, jotka soveltuvat 
alueen yritysten suunniteltuun 
käyttöön, Hallenberg kertoo.

Huolellisella räätälöinnillä väl-
tytään mahdollisilta aikaa vieviltä 
kaavamuutoksilta.

Metsähallitus määrittää kaavoi-
tettujen tonttien hinnan hakemalla 
markkinoilta hintaverrokkeja. Tar-
vittaessa voidaan käyttää myös ul-
kopuolisia arvioitsijoita.

Kohteesta riippuen yritys voi jo-
ko ostaa tai vuokrata tontin. Metsä-
hallitus pystyy tekemään pitkäai-
kaisia vuokrasopimuksia, jotka tur-
vaavat yrittäjien investoinnit.

– Olemme tehneet myös sopi-
muksia, joissa tontti luovutetaan 
ensin vuokralle, ja tietyn määrä-
ajan jälkeen vuokraajalla on mah-
dollisuus ostaa tontti omakseen, 
Hallenberg kertoo.

Metsähallitus on selvittänyt 
myös datakeskuksille sopivia paik-
koja valtion omistamilta mailta. Pi-
simmällä ollaan Liperissä, Heino-
lassa sekä Loviisassa. Hallenber-
gin mukaan kunnat ovat erityisen 
tärkeässä roolissa datakeskuksien 

suunnittelussa, sillä valmis asema-
kaava on selkeä myyntivaltti.

 
Tuulivoimaa ja vesiviljelyä
Metsähallituksen yhtenä tehtävänä 
on varata ja jalostaa alueita tuulivoi-
man tuotantoon. Valtion mailla pyö-
rii jo noin 90 tuulivoimalaa. 

– Valmistelemme hankkeet ja 
haemme tarvittavat luvat. Hank-
keet myydään pääsääntöisesti kan-
sainvälisillä huutokaupoilla.

Laajojen vesialueiden hallitsi-
jana Metsähallitus pyrkii löytä-
mään merialueille hankkeita, joi-
den avulla voidaan lisätä alueiden 
taloudellista käyttöä. Yritys on mu-
kana muun muassa vesiviljelyn in-
novaatio-ohjelmassa, jonka tavoit-
teena on löytää kalankasvatukseen 
sopivia alueita ja helpottaa kalan-
kasvatuksen luvitusprosessia. Oh-
jelman perimmäisenä tarkoitukse-
na on saada entistä enemmän koti-
maista kalaa tarjolle.

– Kun valmistelemme ja kaavoi-
tamme kohteita, haemme aina kes-
täviä ratkaisuja. Otamme kaavoituk-
sessa huomioon luonto-, virkistys- 
ja kulttuuriarvot, Hallenberg kertoo.

Yritykset tekevät suuria   
investointeja valtion mailla

“
Teemme kohteita, 
jotka soveltuvat 
alueen yritysten 
suunniteltuun 
käyttöön.

FinTech-sektori täyttyy 
uusista toimijoista, kun 
koko markkina on vah-
vassa muutoksen tilassa. 
Uudelleen itsenäistynyt 
Analyste on lunastanut 
roolin maksuliikenteen 
suunnannäyttäjänä. 

teksti analyste 
kuva joona raevuori

J o 30 vuotta maksuliikenneoh-
jelmia kehittänyt Analyste Oy 
on taas itsenäinen yritys. Se ir-
taantui emoyhtiöstään Baswa-

resta keväällä 2018.
– Saamamme palautteen mu-

kaan tämä on otettu vastaan erit-
täin positiivisesti asiakaskunnas-
samme, Analysten toimitusjohtaja  
Mikko Soirola kertoo.

Analysten päämarkkina-alue on 
tänä päivänä Suomi, joka on mak-
sutapahtumien välityksen osalta 
moneen muuhun eurooppalaiseen 

Analysten toimitusjohtaja Mikko Soirola kertoo maksuliikenteen, likviditeetin hallinnan ja treasury-toiminnan tehostamisen olevan taloushallinnon perusasioita kaikissa yrityksissä.

maahan verrattuna poikkeukselli-
nen niin teknologialtaan kuin auto-
maation käyttöasteeltaan. Suomes-
sa muun muassa käytetään viitteitä 
pankkisiirroissa, minkä vuoksi ta-
loushallinnon prosessien automaa-
tioastetta on ollut helpompi kasvat-
taa. Tämä näkyy verrattain kypsänä 
markkinana, jossa asiakkaat ja toi-
mijat tuntevat toisensa ja käyttöas-
te on jo valmiiksi korkea.

– Kasvuyrityksen kannalta on 
tärkeää tunnistaa niin uudet mark-
kinat kuin myös laajentaa omaa rat-
kaisuportfoliotaan.

Kasvupotentiaalin tunnistami-
nen olikin yksi avaintekijöistä, kun 
Analyste loi uutta strategiaa. Täs-
sä auttaa yrityksen uusi pääoma-
sijoittajataustainen omistuspohja, 
jolla on kokemusta, halukkuutta se-
kä kyvykkyyttä tukea kasvupolkua 
itsenäisenä yhtiönä.

Soirola muistuttaa, että vaikka 
Analysten asema Suomessa onkin 
toimialansa johtava ja yritys nimenä 
tunnettu, vaatii kansainvälistymi-
nen ja uusille ratkaisualueille mene-
minen ennakkoluulottomuutta se-
kä kykyä kyseenalaistaa omat tavat 

lähestyä asioita. Liiketoiminnan pe-
rusta on kuitenkin hyvä, ja tehdyt 
päätökset muun muassa  SaaS-liike-
toimintaan siirtymisestä ovat olleet 
oikeita. Samoin äskettäin toteutettu 
Exidio-ohjelmistotalon osto osaksi 
yritystä oli erinomainen. 

Optimointia ennustamalla
Exidion kaupan myötä Analysten 
asiakaskunta laajeni kansainväli-
sesti, mikä tarjoaa tukevan alus-
tan laajentaa liiketoimintaa myös 
Suomen ulkopuolelle.

Yrityskaupan yhteydessä saatu 
kassavirtojen ennustamistyöka-
lu laajentaa Analysten portfolio-
ta luontevasti sekä tarjoaa hyvän 
keihäänkärjen siirryttäessä uusil-

le markkinoille. Sen avulla yrityk-
set saavat entistä paremman näky-
vyyden ja ennustettavuuden likvi-
diteettiinsä sekä sitä kautta välineet 
tehostaa omaa talousohjaustaan.

Exidion myötä Analysten port-
folio laajeni myös muilla Treasuryn 
tarvitsemilla ratkaisuilla, jotka täy-
dentävät käytössä olevia perusjär-
jestelmiä esimerkiksi valuuttariski-
en ja takausten hallinnassa. 

Markkinat murroksessa
Koko FinTech-sektori on vahvassa 
muutoksen tilassa ja toimijoita on 
ruuhkaksi asti. Voittajat ovat niitä, 
jotka kykenevät mukauttamaan rat-
kaisutarjoamansa vastaamaan uut-
ta tilannetta. Tältä osin on tarpeen 
myös kyetä tarvittaessa tekemään 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Myös yleinen operointiympäris-
tö ja viranomaisvaatimukset muut-
tuvat, ja ensi vuonna käyttöön tu-
levan PSD2-direktiivin sekä Open 
Banking -hankkeen tavoitteina on 
luoda raamit sille, miten mahdol-
listetaan uusien ja innovatiivisten 
pankkipalveluiden kehittäminen 
sekä tarjoaminen markkinoille. 

– Näemme jo uusien toimijoiden 
tulevan Euroopan markkinoille tar-
joten uudenlaisia, pankkien asia-
kastietoja hyödyntäviä palvelui-
ta. Pankkiyhteydet ja avoimet ra-
japinnat ovat siis mitä suurimmassa 
määrin relevantteja myös jatkossa.

Mitä kuluttajat edellä, sitä yri-
tykset perässä. Jo pitkän aikaa uu-
simmat teknologiset innovaatiot 
ovat tulleet ensin kuluttajapuolel-
le ja sitä seuranneena aaltona vä-
hitellen siirtyneet yritysten käyt-
töön. Tämä näkyy jatkossa varmas-
ti myös FinTech-sektorilla.

Tulevaisuudessa yrityksillä on 
huomattavasti enemmän vaihto-
ehtoja valita palveluntuottajista ja 
palveluista, joissa maksuliikenne- 
ja tilitietoja hyödynnetään. 

– Tässä yrityksiä auttaa, jos heitä 
on auttamassa kumppani, joka ky-
kenee toimimaan pankkitietojen ja 
maksuliikenteen välittäjän roolissa. 
Näemmekin Analysten roolin tule-
vaisuudessa vain vahvistuvan siir-
ryttäessä kohti digitaalista ekono-
miaa, Soirola summaa. 

WWW.ANALYSTE.COM/BANKING

Maksuliikenne on myös 
jatkossa kriittisessä roolissa

“
Kasvuyrityksen 
kannalta on 
tärkeää tunnistaa 
uudet markkinat. 
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V iimeisen 10 vuoden ai-
kana maksuajat yritys-
ten välisessä kaupassa 
ovat koko ajan pidenty-

neet. Tällä hetkellä maksuaika on 
Suomessa keskimäärin 56 päivää, 
kun Kiinassa se on jo 92 päivää.

– Rahan saaminen kassaan kes-
tää koko ajan pidempään. Mitä suu-
remman riskin asiakasyrityksestä 
on kysymys, sitä pidempi usein 
on myös maksuaika, kertoo Euler 
Hermesin Senior Business Manager 
Pekka Puotunen.

Suomalaiset pk-yritykset tunte-
vat vähemmän keinoja luottoriskeil-
tä suojautumiseen. Viidennes vien-
tiyrityksistä ei suojaudu luottoris-
keiltä lainkaan. Yksi keino suojau-
tumiseen on luottovakuutus. Sitä 
hyödyntävät nyt pääasiassa suuret 
suomalaiset pörssiyhtiöt, mutta va-
kuutuksesta hyötyisivät myös kaik-
ki yritysten välistä avointa kauppaa 
käyvät pk-yritykset.

– Yritykset vakuuttavat usein kai-

Luottovakuutus 
suojaa riskeiltä

ken muun paitsi sen millä on merki-
tystä, eli kassavirran. Suomalaiset 
ovat vielä sinisilmäisiä ja täällä luo-
tetaan siihen, että asiakkaan sana 
pitää. Muualla Euroopassa valtaosa 
yrityksistä vakuuttaa myyntisaata-
vansa, Puotunen toteaa.

Käytännössä vakuutus toimii 
niin, että vakuutuksen myöntäjä 
tutkii vakuutettavat yritykset etu-
käteen ja myöntää luotettaville yri-
tyksille vakuutusturvan. Yritys voi 
huoletta käydä kauppaa tällaisten 
yritysten kanssa, sillä jos lasku jää 
maksamatta, tappio maksetaan 
90-prosenttisesti luottovakuutuk-
sesta. Puotunen korostaa, että ylei-
sin syy korvata luottotappioita on 
se, että maksuaika on mennyt um-
peen eikä saatavia ole saatu perit-
tyä. Korvauksen saaminen ei siis 
vaadi konkurssia tai saneerausta.

Tehokkaat työkalut vientiin
Taloudessa on parhaillaan monia 
epävarmuutta lisääviä tekijöitä, jot-

ka vaikuttavat yritysten toiminta-
edellytyksiin. Maailmantaloudessa 
on takana useamman vuoden jatku-
nut kasvu, joka on nyt taittumassa. 
Yritykset ovat saaneet markkinoilta 
lainaa matalalla korolla, mutta Puo-
tunen uskoo, että korkotaso tulee 
nousemaan ensi vuonna. 

– Tämä koskettaa suomalaisia yri-
tyksiä, sillä bruttokansantuotteem-
me nojaa vientiin. Meillä on oltava 
hyvät työkalut viennin varmistami-
seksi. Luottovakuutuksella voi var-
mistaa, että rahat tulevat kassaan 

Euler Hermesin Senior Business Manager Pekka Puotunen ja maajohtaja Tiina Björkqvist toivovat, että 
suomalaiset yritykset tuntisivat paremmin luottovakuutuksen edut. 

Yritysten välisen kaupan maksuajat pitenevät ja laino-
jen korot nousevat. Yritys voi suojautua mahdollisilta 
luottoriskeiltä turvallisen luottovakuutuksen avulla. 

teksti suvi huttunen  kuva juha arvid helminen

joka tapauksessa, Euler Hermesin 
maajohtaja Tiina Björkqvist kertoo

 
Kasvua ja innovaatioita
Keskustellessa mahdollisen uuden 
asiakkaan kanssa esimerkiksi vien-
timessuilla, voi neuvotteluiden lo-
massa hakea asiakkaalle vakuu-
tusturvan, ja sen puitteissa tarjota 
maksuaikaa. Tämä poikkeaa positii-
visesti yleisimmästä tarjotusta vaih-
toehdosta eli ennakkomaksusta. 

Yksi luottovakuutuksen eduista 
on siinä, että sitä kautta voi helpos-

ti ulkoistaa tiedonhaun yrityksistä. 
Euler Hermesin luottovakuutus on 
proaktiivinen online-työkalu, jon-
ka avulla on mahdollista saada va-
kuutusturva myyntisaataville ym-
päri maailmaa muutamalla napin 
painalluksella. 

– Luottovakuutus on investoin-
ti yrityksen arvon säilyttämiseen. 
Oman yrityksen liiketoimintariskiin 
ei kuulu asiakkaiden liiketoiminta-
riski. Luottovakuutuksen avulla yri-
tys voi kasvaa ja löytää uusia inno-
vaatioita, Björkqvist sanoo.

Tulorekisteri helpottaa palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. 
1.1.2019 jälkeen maksetut palkat on ilmoitettava 
sähköisesti yhteen paikkaan, tulorekisteriin. 
Työnantaja, valmistaudu muutokseen: tulorekisteri.fi/tutustu

Tulorekisteri välittää palkkatiedot eteenpäin viranomaisille!

Tulorekisteri välittää palkkatiedot eteenpäin viranomaisille!

Kun maksat palkkaa, 
ilmoita tiedot 
tulorekisteriin.

Palkkatiedoilla 
on uusi koti 
1.1.2019 alkaen.

Kemiran osaamista ja 
tuotteita tarvitaan, kun 
toiveena on muovittomia 
materiaaleja, kestävämpiä 
pakkauksia sekä puhtaam- 
paa juomavettä. Kestävä 
kehitys on yksi yrityksen 
tärkeimmistä arvoista. 
 
teksti marja hakola 
kuva juha arvid helminen

T ämän päivän Kemira on 
jotain aivan muuta kuin 
vaikka parisenkymmen-
tä vuotta sitten, toteavat 

Kemiran liiketoiminnan kehitysjoh-
taja Antti Matula ja sijoittajasuhde-
johtaja Olli Turunen.

Lähes satavuotisen yrityksen lii-
ketoimintoja on uudistettu viime 
vuosina voimakkaasti. Ytimessä 
ovat runsaasti vettä käyttävät teol-
lisuudenalat: sellu- ja paperiteolli-
suus, öljyn ja maakaasun tuotanto 
sekä vedenkäsittely kunnissa ja eri 
teollisuudenaloilla.

Kemira tunnetaankin parhai-
ten kemiasta ja osaamisesta, jon-
ka avulla varmistetaan juomave-

Kemiran sijoittajasuhdejohtaja Olli Turunen, SEB:n osakeanalyytikko Anssi Kiviniemi sekä Kemiran liiketoiminnan kehitysjohtaja Antti Matula. 

den puhtaus ja jätevesien turval-
linen käsittely. Vesikemian lisäksi 
Kemira valmistaa sellu- ja paperike-
mikaaleja sekä muita prosessiteol- 
lisuuden kemikaaleja, joilla vaiku-
tetaan esimerkiksi sellun ja pape-
rin ominaisuuksiin.

– Nykyään kemiaa käytetään yhä 
enemmän myös tuotannon raa-
ka-aine- ja energiatalouden tehos-
tamiseen sekä ympäristökuorman 
minimointiin, Matula toteaa.

– Kemiralla ei ole suoraa kulutta-
jarajapintaa myynnissä, koska asi-
akkaana on teollisuudenaloja. Vai-
kutamme silti monilla tavoilla ih-
misten arjessa, sillä kemiaa on kaik-
kialla, Turunen jatkaa.

Kemian avulla paperiin ja karton-
kipakkauksiin saadaan ihanteelli-
nen painopinta mainoksille. Kemi-
an avulla on valkaistu ja pehmen-
netty käyttämämme nenäliinat sekä 
paperipyyhkeet. Kemian ansiota on 
sekin, että voimme ottaa lounaskah-
vin mukaan pahvimukissa ja luot-
taa siihen, että kahvi pysyy mukissa.

Vahva markkina-asema 
Kemira on maailmanlaajuisesti 
toimiva yritys, jolla on lähes 5 000 
työntekijää kuudella mantereella ja 
myyntiä 110 eri maahan. Sellu- ja 
paperikemikaalien saralla Kemira 

on globaali markkinajohtaja. Kemi-
allisessa vedenpuhdistuksessa yh-
tiö johtaa markkinoita Euroopassa 
sekä Pohjois-Amerikassa.

Anssi Kiviniemi, SEB:n osake- 
analyytikko, listaa Kemiran vah-
vuuksia sijoittajan näkökulmasta: 

– Kemiralla on vahva markki-
na-asema ydinalueillaan, sillä on 
vakaa kannattavuus ja yhtiön tuot-
teiden kysyntänäkymät ovat hyvät. 
Yritys on investoinut ahkerasti vii-
me vuosina. Lisäksi sillä on pitkä-
aikaiset asiakassuhteet sekä asiak-
kaiden vahva luottamus.

Kiviniemi uskoo, että globaalit 
trendit sekä muutokset kuluttaji-
en käyttäytymisessä tukevat Kemi-
ran kasvua. Matula ja Turunen vah-
vistavat analyytikon näkemyksen. 

– Verkkokaupan kasvun myö-
tä erilaisten pakkausten valmis-
tus on lisääntynyt huimasti. Pak-
kausten halutaan näyttävän hyvil-
tä ja kestävän pitkiä kuljetusmat-
koja. Samalla kuluttajat haluavat 
ympäristöystävällisiä pakkauksia. 
Me autamme valmistajia tuotta-
maan entistä kevyempiä ja kestä-
vämpiä kuitupohjaisia pakkauksia. 
 
Materiaalit kierrätykseen
Muovituotteiden vähentäminen on 
suuntaus, johon Kemirassakin on 

tartuttu. Pakkausten muovipoh-
jaiset materiaalit ovat korvatta-
vissa vaihtoehtoisilla, helpommin 
kierrätettävillä tuotteilla. Kemiras-
sa tutkitaan, miten kuitupohjaisia 
kertakäyttötuotteita muokataan si-
ten, että niillä voidaan korvata vas-
taavat muovituotteet. 

Sanomalehti- ja aikakausilehti-
paperin kysynnän väheneminen vä-
hentää kierrätyskuidun määrää. Ke-
mira tutkii, miten kierrätyskuidun 
elinikää ja laatua voidaan parantaa. 

Mutta vieläkin tärkeämpää on 
taata kuituraaka-aineiden kestä-
vä tarjonta kasvavalle kartonki- ja 
pehmopaperimarkkinalle. 

– Sellun tuotanto kasvaa voimak-
kaasti Etelä-Amerikassa ja pohjoi-
sella havumetsävyöhykkeellä, mi-
kä näkyy sellun markkinahinnassa. 
Kemiran valkaisukemikaaliratkai-
sut ovat avainasemassa sellujättien 
toiminnassa. Sen suhteen markki-
nanäkymä on erittäin positiivinen, 
Kiviniemi kertoo.

Kemirassa uskotaan kokonaisval-
taiseen palveluun: laajan tuotepale-
tin lisäksi asiakkaalle tarjotaan ke-
mian osaamista ja teknistä tukea. 

Yrityksen tuotteet ja sovellukset 
ovat kehitetty parantamaan asiak-
kaiden resurssitehokkuutta. Esi-
merkiksi paperin ja kartongin val-

Kemia tukee kestävää kasvua 
Kansainvälisiä 
investointeja
n Vuonna 2017 Kemira ava-
si kaksi täysin uutta tuotan-
tolinjaa Joutsenon ja Kiinan 
Nanjingin tehtaillaan.

n  Uusi natriumkloraatin  
tuotantolinja Joutsenossa 
on osoitus yhtiön pitkäaikai- 
sesta sitoutumisesta sellu- 
ja paperiteollisuuteen.

n  Nanjingissa Kiinassa 
avattiin uusi liima-aineiden 
tuotantolinja palvelemaan 
Aasian kasvavaa pakkaus-
kartonkiteollisuutta.

mistuksessa voidaan oikean kemi-
an avulla  vähentää tarvittavan ve-
den sekä kuitujen määrää.

– Näin asiakkaamme voivat tuot-
taa entistäkin laadukkaampaa kar-
tonkia aiempaa alhaisemmin kus-
tannuksin – ja tukea samalla kestä-
vää kehitystä, Matula toteaa.
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Vastikään itsenäistynyt 
Clausion tarjoaa konser-
nien talousohjaukseen 
ja konsernitilinpäätök-
sen laadintaan helpon 
ratkaisun, jonka käyttöön- 
otto sujuu ilman pitkää  
konsultointivaihetta. 

teksti timo hämäläinen 
kuva aleksi palmqvist 

C lausion Oy aloitti toimin-
tansa maaliskuussa 2018. 
Yhtiö on toimittanut jo 
parisataa Clausion FPM 

(Financial Performance Manage-
ment) -järjestelmää keskisuurille 
ja suurille yrityksille. Järjestelmää 
käyttää myös suurin osa Suomen 
kunnista ja kaupungeista.

Liiketoiminta käynnistyi jo yli 
kolmekymmentä vuotta sitten. 

– Toimimme pitkään kuin pieni 
yritys ison Basware-yhtiön sisällä. 
Irtauduimme nyt itsenäiseksi yh-

Myyntijohtaja Viljami Frankin mukaan Clausion voi keskittyä teknisen konsultoinnin sijasta talousasioiden konsultointiin, kun asiakas omaksuu ohjelmistotuotteen itsenäisen käytön.

tiöksi, jolloin pystymme toteutta-
maan täysipainoisesti omaa strate-
giaamme, toteaa myyntijohtaja Vil-
jami Frank.

Oma tuote
Clausion eroaa monista kilpailijois-
taan siinä, että se on itse kehittänyt 
konsernitilinpäätökseen ja sisäiseen 
laskentaan käytettävät ratkaisut.

– Isoja ohjelmistotaloja edusta-
vat jälleenmyyjät saavat valtaosan 
tuloistaan tuotteen käyttöönottoon 
liittyvästä projektityöstä sekä yllä-
pitoon liittyvästä konsultoinnista. 
Meille sitä vastoin itse tuote on tär-
kein tulolähde. Siksi olemme teh-
neet ohjelmistosta mahdollisim-
man helppokäyttöisen niin, että 
asiakas oppii sen käytön nopeasti, 
Frank kertoo.

Järjestelmän ylläpitoon tarvitaan 
vain vähän Clausionin voimavaro-
ja, minkä ansiosta yhtiö voi keskit-
tyä taloushallinnon konsultointiin. 
Yhtiön konsultit ovat talouden am-
mattilaisia, jotka ovat työskennel-
leet yrityksissä talousjohtajina ja 
group controllereina.

– Konsulttimme kertovat asiak-

kaille, millä tavoin prosesseja kan-
nattaisi ottaa käyttöön ja miten ti-
linpäätös tulee oikein laadituksi. 
Konsultit törmäävät työssään jat-
kuvasti haastaviin tilanteisiin, mi-
kä antaa heille hyvän pohjan spar-
rata yrityksiä erilaisissa muutosti-
lanteissa.

Clausionin toimintatapa näkyy 
henkilöstön työtehtävissä. Noin 
puolet kuudestakymmenestä hen-
kilöstä keskittyy taloushallinnon 
konsultointiin ja projektityöhön, 
puolet tuotekehitykseen.

Valmis paketti 
Clausionin kehittämän ratkaisun 
avulla konserni tai kunta suoriu-
tuu sekä konsernitilinpäätöksestä 
että sisäisestä laskennasta helposti. 
Tilinpäätös voidaan laatia kansain-
välisten IFRS-standardien tai koti-
maisten FAS-standardien mukaises-
ti. Myös kuntakonsernitilinpäätös 
on huomioitu ratkaisussa.

– Ratkaisussa on valmiina kaikki 
konsernitilinpäätöksen tekemiseen 
tarvittavat logiikat rahoituslaskel-
man ja tasekirjojen laadintaan. Se 
sisältää valmiit syöttöpohjat ja ra-

porttimallit. Järjestelmä myös yh-
distelee erillisten yhtiöiden tilin-
päätökset konsernitilinpäätöksek-
si, Frank luettelee.

Sisäisen laskennan puolella 
Clausion FPM -järjestelmä tarjoaa 
työkalut, joiden avulla yritys voi 
suunnitella liiketoimintaa, strate-
giaa, henkilöstöä ja investointeja, 
luoda budjetteja, ennustaa ja ana-
lysoida sekä raportoida.

Frankin mukaan Clausionin ke-
hittämää tilinpäätösratkaisua voi 
verrata talopakettiin, joka toimite-
taan asiakkaalle valmiina avaimet 
käteen -toimituksena.

– Me myös ylläpidämme ja päivi-
tämme järjestelmää jatkuvasti niin, 
että se pysyy aina ajan tasalla esi-
merkiksi tilinpäätöstä säätelevien 
lakien ja standardien muuttuessa.

Clausionilla menee hyvin, kun 
asiakkaat ovat tyytyväisiä hank-
kimaansa ratkaisuun. Sitä varten 
yhtiö järjestää vuosittain tapahtu-
mapäiviä, joilla asiakkaat pääsevät 
esittämään omia ajatuksiaan tuot-
teen kehittämiseksi.

– Haluamme kuunnella asiak-
kaidemme mielipiteitä ja mahdol-

lisia toiveita uusista ominaisuuksis-
ta. Järjestelmän kehittäjänä meil-
lä on myös oikeasti mahdollisuus 
reagoida toiveisiin ja suunnata ke-
hitystyötämme niiden mukaisesti, 
Frank toteaa.

Aidosti erilaisen toimittajan 
tunnistaa jo kaukaa 

Talousohjaus 
kuntoon 
n FPM-järjestelmä on in-
tegroitu ratkaisu johdon 
laskentatoimeen ja konser-
nitilinpäätökseen.

n  Järjestelmää on kehitetty 
yhdessä asiakkaiden kanssa. 
Sen käyttö on suunniteltu 
kevyeksi ja yksinkertaiseksi.

n  Käyttöönoton jälkeen 
asiakas voi halutessaan  
ylläpitää ja kehittää järjes-
telmää itsenäisesti.

F inCapin Helsingin toi-
mitilat sijaitsevat Kata-
janokan pohjoisrantaan 
1860-luvulla rakenne-

tuissa punatiilisissä makasiineissa. 
– Yrityksemme historia ei ole ai-

van yhtä vanha, mutta kokemus-
ta kiinteistöomaisuuden hoidosta 
meille on kyllä kertynyt paljonkin, 
naurahtaa FinCap Oy:n rahoitusjoh-
taja Raoul Konnos.

Yrityksen juuret yltävät vuoteen 
2009, jolloin kaksi pohjalaista yrit-
täjää, Raimo Sarajärvi ja Janne Ko-
tamäki, aloittivat yhteistyön perus-
tamalla GapCon Oy:n. Alussa keski-
tyttiin oman ja lähipiirin kiinteistö-
varallisuuden hoitoon, mutta pian 
toiminta kasvoi koko Suomen laa-
juiseksi, ja haltuun otettiin kiinteis-
tömarkkinan liiketoiminnan arvo-
ketju kokonaisuudessaan.

– Meidät erottaa muista se, että 
teemme kaiken itse. Rahastonhoi-
don lisäksi vastaamme kohteiden 
ja tonttien hankinnasta, rakennut-

Kiinteistövarallisuus 
luotettavissa käsissä

tamisen valvonnasta sekä kohtei-
den kehittämisestä, isännöinnistä 
ja myynnistä – siis kaikesta alusta 
loppuun saakka.

Yrityksen toimintafilosofia kitey-
tyy kahteen kulmakiveen: yhdessä 
tekemiseen ja kiinteistöomaisuu-
den arvoketjun hallintaan. 

– Vältämme ulkoistuksia, ja siten 
asiat pysyvät omissa käsissämme. 
Näin voimme alentaa kustannuk-
sia ja pitää toiminnan läpinäkyvä-
nä, Konnos vakuuttaa.

Asuntoja ja hoivakiinteistöjä
FinCapin ammattisijoittajille suun-
natut rahastot rakennuttavat uudis-
tuotantona asuntoja ja hoivakiin-
teistöjä eri puolille Suomea. Rahas-
tojen yhteenlaskettu sijoituskapasi-
teetti on yli 200 miljoonaa euroa.

– Sijoittaja-asiakkaamme arvos-
tavat toiminnassamme erityisesti 
sitä, että jaamme riskit ja tuotot hei-
dän kanssaan osallistumalla hank-
keisiin myös itse. FinCap on siis yk-

si sijoittajista. Tämä tuo vahvaa luo-
tettavuutta koko toimintaan.

Asuntoja rakennetaan Suomen 
kasvukeskuksiin, mukaan lukien 
yliopistokaupungit. Uusia kerros-
talokohteita on nousemassa muun 
muassa Poriin ja Kuopioon.

– Toimintafilosofiaamme on se-
kin, että kohteen olleessa vielä kes-
ken emme tee arvonkorotuksia, 
vaan tuotot kirjataan kohteiden val-
mistuttua toteutuneiden myynti-
tuottojen ja vuokratulojen mukaan.

Projektikohtaisten rahastojen 
elinkaari on noin viisi vuotta. Koh-
teen myynnin jälkeen sekä pääoma 

Fincapin rahoitusjohtaja Raoul Konnos kannustaa sijoittamaan kohteisiin, joissa on kassavirta valmiina.

Vajaassa kolmessa vuodessa 200 miljoonan kerhoon 
kasvanut FinCap jakaa asiakkaiden kanssa sekä riskit 
että tuotot. Yrityksen toiminnan kulmakiviä ovat läpi-
näkyvyys sekä luotettavuus.

teksti marja hakola  kuva joona raevuori

että sijoituksen tuotot jaetaan sijoit-
tajille. Sen jälkeen ryhdytään etsi-
mään uusia kehittämiskohteita.

FinCapin hoivakiinteistörahasto 
rakennuttaa sote-kiinteistöjä ym-
päri Suomea. Äskettäin se myi nel-
jä rakentamaansa hoivakiinteistöä 
Evlin rahastolle. Myynti oli osa yri-
tyksen strategiaa, jossa sekä asun-
to- että hoivakohteet kehitetään 
alusta asti myytäväksi. 

Uusi rahasto perusteilla
FinCapin uusin kiinteistörahas-
to perustuu muiden rakentamien 
kohteiden ostamiseen. Ostettavat 

kohteet voivat olla esimerkiksi lii-
ketiloja, hoivatiloja tai toimitilo-
ja– tiloja, joissa vuokralaiset ovat 
jo valmiina. Tähän liittyy vuokra-
tuottoon perustuva odotus.

Konnoksen mukaan sijoittajien 
ei kannata juuri nyt laittaa rahojaan 
uuden rakentamiseen vaan kohtei-
siin, joissa on kassavirta valmiina.

– Koska Suomessa rakennetaan 
tällä hetkellä paljon, meillä on lois-
tava tilaisuus ostaa uusia kohteita 
hyvään hintaan. Tuotto tehdään ai-
na ostettaessa, ja uskomme ostajan 
markkinoiden palaavan kiinteistö-
markkinoille ensi vuoden aikana.

K un Henry Brade louhi 
ensimmäiset bitcoinin-
sa vuonna 2011, oli har-
va suomalainen kuullut 

koko sanaa. Nyt, lähes kahdeksan 
vuotta myöhemmin, bitcoin on he-
rättänyt myös perinteisen toimijoi-
den huomion. Braden vuonna 2012 
perustama Prasos Oy on nykyään 
Pohjoismaiden suurimpia krypto-
valuutta-välittäjiä.

Bitcoin on digitaalinen valuutta, 
jota ei voi suoraan kuitenkaan ver-
rata euroihin tai yeneihin.

– Kryptovaluuttaa ostava hen-
kilö sijoittaa siihen teknologiseen 
projektiin, jonka valuuttaa tämä 
ostaa. Merkittävin kryptovaluutta, 
Bitcoin, on sekä maksuväline että 
turvasatama. Sijoittajan näkökul-
masta Bitcoin on vaihtoehtoinen 
sijoituskohde, kuten esimerkiksi 
metsä, kiinteistöt tai jalometallit, 
kertoo Prasoksen kaupallinen joh-

Bitcoin haastaa  
perinteiset 
sijoituskohteet 

taja Heidi Hurskainen.
Maailmassa on 1,7 miljardia ih-

mistä, joilla ei ole pankkitiliä. Pää-
sy nettiin ja puhelimeen löytyy silti 
monelta eli bitcoinin kaltaisen mak-
sujärjestelmän käyttöönotto tarjoai-
si selkeitä etuja nykyiseen tilantee-
seen verrattuna

Perinteisen sektorin haastaja 
Bitcoin perustuu matematiikkaan. 
Se on itsenäinen ja globaali rahajär-
jestelmä, joka mahdollistaa arvon 
siirron yhdeltä taholta toiselle läpi-
näkyvästi, varmasti ja ilman tarvet-
ta kolmanteen tahoon. Rahansiirto-
jen lisäksi Bitcoin ja muut krypto-
valuutat toimivat mielenkiintoise-
na hajautuskohteena perinteiselle 
osakesijoittajalle.

Britannian Brexit-äänestyksen 
tuloksen järkyttäessä maailmaa 
kesällä 2016 kääntyivät perinteiset 
pörssikurssit laskuun. Bitcoinin hin-

ta reagoi tuolloin päinvastaisesti.
– 10 vuotta kestäneen nousu-

kauden jälkeen monet sijoittajat 
pelkäävät isompaa korjausliikettä 
pörsseissä ja hajauttavat sijoituk-
siaan vaihtoehtoisiin sijoituskohtei-
siin. Bitcoin on oma hyödykeluok-
kansa eikä sen arvo korreloi muiden 
hyödykkeiden kanssa. 

Rahan internet 
Puheita bitcoinista ohimenevänä 
kuplana tai jotenkin hämäränä tek-
nologiana Hurskainen ei allekirjoita.

– Bitcoin perustuu avoimeen 

Kryptovaluutta-välittäjä Prasoksen kaupallinen johtaja Heidi Hurskainen uskoo bitcoinin potentiaaliin.

Bitcoin on mullistamassa maksamisen, rahansiirron 
sekä vaihtoehtoisten sijoitusmarkkinoiden maailman. 
Kryptovaluutan tarina on kuitenkin vasta alussa.
teksti joonas ranta  kuva joona raevuori 

lähdekoodiin. Valuutalla tehtävät 
transaktiot ovat lisäksi täysin läpi-
näkyviä. Jokainen voi tarkastaa ne-
tistä jokaisen bitcoinilla tehdyn siir-
ron reaaliajassa ja jokaisen bitcoi-
nin transaktiohistoria on kaikkien 
nähtävillä bitcoinin lohkoketjussa, 
Hurskainen rauhoittelee.

Monet perinteisen sektorin suu-
ret toimijat, kuten konsulttijätti 
EY ja varainhoitotalo Fidelity In-
vestments ovat luomassa krypto-
valuuttoihin perustuvia palveluja. 
Maailman isoimmat johdannais-
pörssit lanseerasivat kryptopalve-

luita jo viime vuonna. 
Lisäturvaa sijoittajille tarjoaa 

EU:n viides rahanpesudirektiivi. 
Vuoden 2019 alussa voimaantule-
va säädöspaketti kattaa myös kryp-
tovaluutat. 

Bitcoinin potentiaalia juuri täl-
lä hetkellä voisi verrata 90-luvun 
internetiin. Rauhallisuus ja tiedon 
hankkiminen sijoittaessa on tär-
keää. Kaikkea teknologiasta ei tar-
vitse tietää, mutta perusymmärryk-
sen saaminen sekä markkinan seu-
raaminen mahdollistavat parempi-
en sijoituspäätösten tekemisen.
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