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Under de senaste årtiondena har det vid sidan
av bankerna dykt upp många nya aktörer. Än
så länge har vi bara sett början av förändringarna på finansmarknaden, bland annat gruppfinansiering fick genomslag i Finland först på
detta årtionde. I denna tidning kan du läsa om
bankernas historia (s. 28) samt bekanta dig
med olika finansieringsformer (s. 44).
Det är också skäl att komma ihåg, att finansiering inte alltid är det samma som lån. Läs om
Lovisaföretaget LPOnet (s. 16), som finansierar
investeringarna ur egen kassa.
Pengar och makt har alltid varit oskiljaktiga.
Vem styr världens rikedomar och valuta- och
pengaströmmar? Konspirationsteorierna
frodas vilt ”där pengarna finns, där finns
skurkarna”. Speciellt finanskrisen år 2008
väckte mycket spekulationer av just den typen,
så en del av de nya finansieringsformerna kan
ses som en motreaktion.
De nya finansieringsmodellerna är ofta flexibla.
Finansiären och den som är i behov av finanser
möts på en webbplattform, det finns ingen
förmedlare och inga garantier krävs. Riskerna
investeraren tar är ofta höga och vinsterna lika
osäkra som en lottovinst. Å andra sidan, så
skulle många av företagsvärldens framgångshistorier aldrig blivit till utan riskfinansieringen. Dessutom strävar man inte alltid efter
vinst, istället kan finansieringsprojekten ha
ett samhälleligt värde, något som gynnar det
gemensamma bästa.
Det finns ännu många frågetecken kring vem
som upprätthåller webbplattformerna, samt
hur mycket övervakning det kommer att
behövas i framtiden. Trots att finansmarknaden
hittar nya vägar och digitaliseringen tar över, är
det ingen garanti för, att pengarna och makten
inte i fortsättningen också koncentreras hos
några få aktörer.

Vertaislainat, joukkorahoitus, pikavipit. Robovarainhoito, kryptovaluutta,
lohkoketjut. Rahoitusmarkkinoilla riittää uutta sanastoa, mutta sanaston alla
kumpuilevat myös vallankumouksen merkit.
Muutaman vuosikymmenen aikana perinteisten pankkien rinnalle on tullut
valtavasti uusia toimijoita. Olemme nähneet vasta alkua rahoitusmarkkinoiden muutoksesta, sillä esimerkiksi joukkorahoitus rantautui Suomeenkin
vasta tällä vuosikymmenellä. Tässä TID-lehden rahoitusteemaan keskittyvässä numerossa voit lukea niin pankkien historiasta (s. 24) kuin tutustua
tiivistetysti eri rahoitusmuotoihin (s. 44).
On hyvä myös muistaa, ettei rahoitus ole yhtä kuin laina, kuten loviisalaisyritys LPOnet osoittaa (s. 14). Rahoitus voi tulla myös kokonaan omasta
kassasta.
Raha ja valta ovat aina olleet erottamattomia. Kuka hallitsee maailman
pääomia, valuutta- ja rahavirtoja? Salaliittoteoriat kukoistavat villeinä - missä
raha, siellä roistot. Erityisesti 2008 finanssikriisi on herättänyt paljon tämän
kaltaista spekulointia. Jotkin uudet rahoitusmuodot voi nähdä myös osana
vastaliikettä.
Uudet rahoitusmuodot edustavat usein joustavuutta, jossa rahoittaja ja
rahoitettava kohtaavat verkkoalustalla ilman perinteistä, vakuuksia vaativaa
välittäjää. Sen mukaisesti riskit ovat sijoittajalle korkeat ja voittolukemat
saattavat olla yhtä hataralla pohjalla kuin lottoamisessa. Toisaalta ilman
riskirahoitusta moni yritysmaailman menestystarina olisi jäänyt näkemättä.
Ja toisaalta, aina ei edes haeta voittoa, vaan taustalla on yhteisöllinen,
yhteistä hyvää edistävä projekti.
Kysymyksiä herättää yhä se, kuka ylläpitää verkkoalustoja ja kuinka
paljon valvontaa tulevaisuudessakin vielä tarvitaan. Vaikka rahoitusmarkkinat monimuotoistuvat ja digitalisoituvat, se ei takaa, etteivätkö raha ja
valta yhä keskity harvojen käsiin.

Tuula Lukić
Päätoimittaja
Chefredaktör

Lue TID myös verkossa
www.tid.fi

Läs också nättidningen
www.tid.fi

Kansikuvassa Magnus von Knorring, kuva Srba Lukić.
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Små bitar

Pikkupaloja

Ihmeitä tekevät lohkoketjut
Visiönäärit ennustavat, että tulevien vuosien suurimmat mullistukset liittyvät lohkoketjuteknologiaan, joka muuttaa maailmaa samassa
mittakaavassa kuin mitä internet on tehnyt. Lohkoketju eli blockchain tarkoittaa, että tieto on samanaikaisesti monissa tietokoneissa ympäri
internettiä, ilman keskitettyä palvelinta. Kun uutta tietoa lisätään, syntyy uusi kerros, ketjun osa. Tietoja ei voi jälkeenpäin muuttaa.
Lohkoketjuteknologian ensimmäinen merkittävä hyödyntäjä oli kryptovaluutta bitcoin, jonka liikkeellelasku aloitettiin vuonna 2009.
Lohkoketjuteknologian onkin ennustettu johtavan lopulta pankeista vapaaseen rahaan. Kirjan- ja rekisterinpitäjät kuuluvat näissä visioissa
katoaviin ammatteihin.
Lohkoketjuteknologia mahdollistaa kaikenlaisten sopimusten tekemisen ilman välikäsiä, ja jotkut puhuvat siitä jo rahoitusmaailman
ihmeitä tekevänä Graalin maljana ja väylänä maailmanlaajuiseen demokratiaan. Uhkakuvissa nähdään jälleen vain uusi teknologiauskovien
järjestelmä, joka ei muuta ikiaikaista vallan ja varallisuuden virtaa harvojen käsiin.

Sokeritonta syyskuuta seuraa lihaton lokakuu. Seuraavaksi lienee vuorossa mauton
marraskuu. Jos annamme joulukuun olla ihan oma itsensä kaikkine vivahteineen,
voimme levollisin mielin ottaa vastaan tipattoman tammikuun.
Lihaton lokakuu sai alkunsa Madventures-kaksikon Riku Rantalan ja Tuomas
Milonoffin haasteesta vuonna 2013. Kolme hyvää syytä vähentää lihansyöntiä liittyvät
ympäristön kuormitukseen, eettisiin ongelmiin lihantuotannossa sekä ihmisen terveyteen.
Lihaton lokakuu –reseptikirjanen haki syksyllä 2013 joukkorahoitusta taittokuluihin
ja painokustannuksiin tavoitteena 2000 euroa. Minimitavoite oli 1500 euroa ja kasaan
saatiin 3105 euroa. Lahjoittajia oli 1399 eli sijoitusten keskiarvo oli noin 2,22 euroa.
Yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.me –sivuilla hanketta kuvaillaan täysin lapasesta
lähteneeksi, upeaksi ja hallitsemattomaksi kansanliikkeeksi.

Lihaton lokakuu
Davosinihminen

•

1

Tapahtuma verkossa
on kuin lohko tai
palapelin pala.

2

Tieto tapahtumasta
siirtyy kaikkiin verkon
tietokoneisiin ja
laitteisiin.

Verkosto

3 vahvistaa
tapahtuman.

Robovarainhoito
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Davos on pieni sveitsiläinen lomakaupunki, jonka kylpylät
ovat houkutelleet kansainvälisiä kävijöitä 1800-luvulta lähtien.
Nykyään Davos nousee otsikkoihin aina tammikuussa, kun
maailman talouseliitti suuntaa kulkunsa Maailman talousfoorumiin (World Economic Forum WEF). Davosinihminen on
yhdysvaltalaisen politiikan tutkija Samuel P. Huntingtonin
lanseeraama käsite, jolla viitataan WEFiin osallistuviin huippujohtajiin ja poliitikkoihin yhtenäisenä eliittinä. Davosinihmiset
kokoontuvat seuraavaan, vuorossaan 48. talousfoorumiin
23.-26.1.2018. Foorumin puheenvuoroja voi katsoa myös
netistä www.weforum.org.

Lohko siirtyy ketjuun.
TID-Media

Robovarainhoito on kuuma,
nouseva trendi sijoitusmarkkinoilla.
Automatisoidussa varainhoitopalvelussa sijoittaja asioi varainhoitajan
kanssa ainoastaan digitaalisesti,
netissä.
Perinteisesti varainhoitaja tapaa
asiakkaan kasvotusten. Robovarainhoidossa rutiinityöt on automatisoitu. Kone esimerkiksi tekee
ehdotuksen sijoitusjakaumasta sen
jälkeen, kun asiakas on vastannut
koneen esittämiin kysymyksiin.
Robovarainhoidon puolestapuhujat painottavat, että kustannukset sijoittajalle ovat edulliset ja
toiminta on läpinäkyvää, sillä kone
ei tee ehdotuksia oman intressinsä mukaisesti. Kriitikot epäilevät,
että jos asiakas vastaakin ”väärin”
omaan riskinsietokykyynsä nähden,
kukaan ei huomaa, ennen kuin on
liian myöhäistä.

Seesam aukene
Nimi avaa menestyksen ovet. Kiinalainen miljardööri
Jack Ma, 53, listaa yrityksensä nimen yhdeksi tärkeäksi
tekijäksi prosessissa, jossa verkkokauppa Alibaba
on edennyt tuotemyynniltään suuremmaksi kuin sen
yhdysvaltalainen kilpailija Amazon. Jack Ma´n vinkkejä
menestykseen yritysmaailmassa:
• Keksi hyvä nimi
• Pidä unelmasi elossa
• Huomioi yrityskulttuurin merkitys
• Älä välitä vähättelijöistä
• Inspiroidu
• Keskity, älä hajauta itseäsi
• Kouliinnu torjutuksi tulemiseen
• Asiakas on aina ykkönen
• Älä valita, vaan näe mahdollisuudet
• Ole intohimoinen
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Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

Magnus von Knorring:

Keskinkertaisuus ei riitä
Kapea Sepänkuja Loviisan vanhassa kaupungissa tuo lapsuudenmuistot elävästi Magnus von Knorringin,
60, mieleen. Rahastoyhtiö Fonditan perustajajäsen ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja asui lähes koko
kouluikänsä Loviisassa. Tuttu tie vie ravintola Degerby Gilleen, jossa perhe kävi 1960-luvulla sunnuntaisin
lounaalla monien muiden loviisalaisperheiden tapaan. Tämä yksi Loviisan vanhimmista rakennuksista on
vuodelta 1695, samalta vuosisadalta, jolloin Knorring-suku saapui Suomeen. Kuninkaallinen kammari antaa
upeat puitteet lounaskeskustelulle.

K

un Magnus von Knorring valmistui kauppakorkeakoulusta vuonna 1985, oli pankkimaailma muutoksessa.
Synkät pankkisalit eivät häntä juurikaan vetäneet
puoleensa, mutta ilmassa oli paljon uutta, muun
muassa ulkomaisia pankkeja alkoi tulla Suomeen.
Vastavalmistuneena von Knorring aloitti Turun ja Ahvenanmaan säästöpankkien yhteisenä markkinointipäällikkönä, mutta
siirtyi pian Helsinkiin, perusti Carnegie Suomen sivuliikkeen ja oli
sen toimitusjohtaja. Vuonna 1997 syntyi Fondita Rahastoyhtiö.
- Viime keväänä vietimme yhtiön 20-vuotisjuhlia. Loviisassa en
ole näinä vuosina kovinkaan usein ehtinyt käydä, kun vapaa-ajan
asuntokin on läntisellä Uudellamaalla. Jonkin aikaa meillä oli täällä
saari ihan soutumatkan päässä rannasta, hän kertoo.
Loviisa on piirtynyt miehen mieleen pienimuotoisena turvallisena kaupunkina, jossa lapsen elämä oli hyvin fyysistä, täynnä
leikkiä ja liikkumista ulkona. Isä oli laivanrakennusinsinööri,
ja Rauma-Repolan telakka oli syy, miksi perhe oli Helsingistä
Loviisaan muuttanut. Isoisä puolestaan vaikutti Porvoossa
lääkärinä.
- Pikkukoululaisena en varmasti vakuuttanut ketään kyvyilläni
ja vietin enemmän aikaa luokan ulko- kuin sisäpuolella. Olin lukioikäinen, kun muutimme Turkuun ja menin poikalyseoon, jossa
pärjääminen vaati ihan erilaisia taitoja ja dynamiikkaa. Viihdyin
lyseossa äärettömän hyvin ja pidin opiskelusta, Magnus von
Knorring muistelee.
Ammantinvalinta ei ollut itsestäänselvyys, upseerinurakin kävi
mielessä. Hän kuitenkin tunnisti jo nuorena itsessään yrittäjähenkisyyden, joka johti lopulta Fonditaan.

Hyvä tuote tuottaa
Suomessa on kolmisenkymmentä rahastoyhtiötä, joiden
toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Markkinoita hallitsee kolme
suurta pankkiryhmää yhteensä 70 prosentin osuudella. Näillä
markkinoilla Fondita Rahastoyhtiö Oy on menestynyt pitkän
aikavälin tuottovertailussa erinomaisesti - rahastojen tuotto on
20 vuoden aikajänteellä mitattuna ollut noin 10-15 prosenttia
vuodessa.
- Kilpailu on suuri haaste, me kilpailemme sijoitettavasta
rahasta. Pankkeja on mahdotonta lyödä volyymillä, koska niillä
on niin iso verkosto. Pankissahan pystytään myös tarkistamaan,
onko henkilön tilillä rahaa ja sen mukaan suosittelemaan tuotteita,
huonojakin, Magnus von Knorring toteaa.
Pienten yhtiöiden kilpailuvalttina onkin juuri tuote ja erikoistuminen. Keskinkertaisuus ei riitä.

6

- Tärkeintä on motivoitunut henkilökunta. Hienot konttorit tai
pehmeät tuolit eivät auta, jos emme hoida työtämme hyvin niin,
että asiakkaat ovat tyytyväisiä.
Asiakastyytyväisyys perustuu luonnollisesti sijoitusten
tuottoon. Rahastojen sijoituskohteet valitaan huolella. Fondita
tunnetaankin pienyhtiöihin ja osakepoimintaan erikoistuneena
rahastoyhtiönä.
- Keräämme paljon tietoa yritysten toiminnasta ja arvioimme
niiden menestysmahdollisuuksia. Tällä tavoin poimimme yrityksiä,
joihin uskomme, että asiakkaiden on hyvä sijoittaa, von Knorring
selittää.
Fonditalla on seitsemän eri osakerahastoa, joista vanhin on
vuonna 1997 käynnistetty Fondita Equity Spice. Se sijoittaa
suomalaisiin, maailmalla johtavan aseman saavuttaneisiin
pörssiyhtiöihin, ja sen tuottoluvut ovat korkeat.
- Meitä pidettiin pitkään vain pohjoismaisena talona, mutta nyt
meillä on myös kolme rahastoa, joissa on yrityksiä esimerkiksi
Saksasta, Hollannista ja Belgiasta, sekä yksi globaali rahasto,
jossa siinäkin on pääosin edustettuna Pohjois-Eurooppa. Maa
sinänsä ei vaikuta, mutta Euroopan alueella yritysten toimintaa,
kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä on helppo seurata ja korruptiotakin on
vähemmän kuin jossain muualla.
Salkunhoitajien rooli tiedonhaussa on merkittävä.
- Kierrämme maailmaa ja tapaamme yritysjohtoa. Salkunhoitajalla on tietysti oltava vahva koulutus, jotta hän pystyy tulkitsemaan lukuja, ja myös hyvä yleissivistys, sillä maailmantapahtumat
vaikuttavat yrityksiin ja sijoittamiseen. On ymmärrettävä trendejä.
Miksi salkunhoitajiin sitten liittyy julkisuudessa niin paljon
negatiivisia mielikuvia?
- Aina on niitä, jotka toimivat sääntöjen vastaisesti ja haluavat
saada mahdollisimman paljon voittoa vain itselle ja nopeasti.
Jos taas haluaa pysyä mukana kilpailussa ja rakentaa hyvää
mainetta, on oltava pitkäjänteisyyttä ja korkea moraali, von
Knorring painottaa.

Riskinhallintaa
Fonditan seitsemässä rahastossa on hoidossa 850 miljoonaa
euroa asiakkaiden rahaa. Suurin osa tulee eläkeyhtiöistä.
Keskimääräinen sijoitus on melko korkea, yli 100 000 euroa,
mutta joukossa on myös pieniä sijoittajia, jotka saattavat sijoittaa
esimerkiksi parisataa euroa kuukaudessa. Alarajaa sijoituksille ei
ole, ei myöskään merkintäpalkkioita.
- Meillä on aika kevyet salkut eli pyrimme siihen, että yhdessä
salkussa on korkeintaan 30 yritystä. Ei ole hyvä, jos käärme on

liian pitkä eli salkussa on vähän kaikkea. Riskiä
pyritään pitämään alhaalla siten, että salkun
sisällä yhdessä yrityksessä ei koskaan saa olla
kiinni yli 10 prosenttia, Magnus von Knorring
kertoo.
Rahastot noteerataan päivittäin, joten sijoittaja pystyy vertaamaan jatkuvasti tuottoa muihin
nähden. Luvut, jotka lehdissäkin näkyvät, ovat
nettoa, eli Fonditan kahden prosentin hallinnointipalkkio vähennetään jokaisen päivän arvosta.
- Vaurastuminen ei ole koskaan helppoa,
mutta toisaalta on erikoista, että Suomessa
ihmisen koko elämän sijoitus menee yleensä
yhteen kohteeseen eli asuntoon. Siihenkin liittyy
riskejä. Kun on kerran ostanut asunnon vaikkapa
alueelta, josta työpaikat katoavat, asunnon
arvo laskee. Kun asuntoa on vaikea myydä, on
muutto työn perässäkin vaikeaa. Tai asunnon
hinta voi laskea, kun ympäristö muuttuu, esimerkiksi eteen rakennetaan toinen talo, Magnus von
Knorring vertailee.
Hän nostaa esiin myös suomalaisten
eläkerahat.
- Emme pysty itse vaikuttamaan, mihin
palkastamme otetut eläkerahat sijoitetaan, mutta
Ruotsissa jokainen voi ainakin pieneltä osalta.
Myös Fonditalle tulee päivittäin pieniä summia
tämän kautta. Me emme tiedä, keitä nuo henkilöt
ovat, koska raha siirtyy ruotsalaisen järjestelmän
välityksellä.
Suomessakin yritettiin jotain samankaltaista
1990-luvulla, mutta hanke päätyi pankkien ja
vakuutuslaitosten käsiin. Tuloksena olivat niiden
markkinoimat vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja
paljon väärinymmärryksiä verotuksesta.
Taaksepäin on helppo nähdä, mutta millaiselta rahoitusalan tulevaisuus näyttää?
- Meidän kannaltamme tulevaisuus näyttää
hyvältä johtuen osittain siitä, että finanssialan
tiukentuneet vaatimukset ovat tehneet uusien
rahastoyhtiöiden perustamisen erittäin vaikeaksi.
Samalla uskon, että niin sanottua löysää rahaa
– en pidä sanasta lainkaan – on koko ajan
enemmän, kun suhteellisen hyvin toimeentulleen sukupolven omaisuutta siirtyy perintöinä
lapsille ja lastenlapsille. En ole mikään Einstein,
kun sanon näin. Sijoitettavaa on valtavasti, se
näkyy siinäkin, että pankit keksivät koko ajan
uusia tuotteita – eivät ne enää tienaa tavallisella
luotonannolla. Tietysti toivon, että ihmiset luottaisivat pörssisijoittamiseen ja löytäisivät myös
Fonditan rahastot.
Magnus von Knorring tietää, että monet sijoittavat jo vanhuuden turvaksi, sillä mehän emme
pysty ennustamaan, missä kunnossa tulemme
itse olemaan tai miten vanhuksia tulevaisuudessa hoidetaan. Toiset taas haluavat sijoittaa
varmuuden varaksi lastensa tulevaisuutta varten.

Mukavat lapsuudenmuistot
palaavat Magnus von Knorringin
mieleen Mariankadulla Loviisassa.
Perhe asui komean kivitalon
toisessa kerroksessa.
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Text: Tuula Lukić Foto: Srba Lukić

Från Lovisa till
finansman i Europa
Den smala Smedsgränden i gamla staden i Lovisa får Magnus von Knorring, 60, att minnas
sin barndom. Fondbolaget Fonditas grundande medlem och den nuvarande ordföranden för
styrelsen bodde under nästan hela sin skoltid i Lovisa. Den bekanta gatan leder till restaurang Degerby Gille, där familjen på 1960-talet åt söndagslunch, liksom många andra Lovisafamiljer. Byggnaden är en av Lovisas äldsta, byggd redan år 1695, under samma århundrade,
då släkten von Knorring anlände till Finland. Den kungliga kammaren passar utmärkt för en
lunchdiskussion.

D

å Magnus von Knorring blev färdig från handelshögskolan år 1985, höll bankvärlden på att
förändras. De dystra banksalarna lockade
honom inte särskilt mycket, men det fanns en
hel del nytt, bland annat började utländska banker öppna
i Finland.
Som nyutexaminerad fick von Knorring arbete som
marknadsföringschef för sparbankerna i Åbo och Åland,
men flyttade efter en tid till Helsingfors, där han grundade
en filial för Carnegie Finland och fungerade som verkställande direktör för den. Fondbolaget Fondita föddes år
1997.
- Förra året firade vi bolagets 20-års jubileum. Under de
senaste åren har jag inte hunnit besöka Lovisa så ofta, då
även vår fritidsvilla finns i västra Nyland. En tid hade vi en
ö här utanför Lovisa, som man kunde ro till från stranden,
berättar han.
Von Knorring minns Lovisa som en liten och trygg stad,
där barnen levde ett fysiskt liv, med mycket lek och rörelse
utomhus. Fadern var skeppsbyggnadsingenjör och det
var på grund av varvet Rauma-Repola, som familjen hade
flyttat från Helsingfors till Lovisa. Farfar å sin sida arbetade
som läkare i Borgå.
- Då jag var en liten skolpojke imponerade jag knappast
på någon med mina kunskaper och jag spenderade
mera tid utanför klassrummet än inne i det. I gymnasieåldern flyttade vi till Åbo och jag började på pojklyceum,
där krävdes det helt andra kunskaper för att klara sig och
dynamiken var en annan. Jag trivdes väldigt bra i lyceet
och jag tyckte om att studera, minns Magnus von Knorring.
Yrkesvalet var inte en självklarhet, han hade också tänkt
sig en karriär som officer. Men redan som ung märkte han,
att han hade företagarandan i sig och tillslut ledde detta till
fondbolaget.

En bra produkt är ett trumfkort
I Finland finns ett trettiotal fondbolag och de övervakas
av Finansinspektionen. Marknaden dirigeras av tre stora
bankgrupper med en sammanlagd andel på 70 procent.
Fondbolaget Fondita Ab har lyckats utomordentligt i
långsiktsjämförelsen av avkastningen. Fonderna har
genererat en avkastning på 10-15 procent om året under
en tidsperiod på 20 år.
- Konkurrensen är en stor utmaning, vi konkurrerar
om pengar som skall placeras. Det är omöjligt att tävla
mot bankerna volymmässigt, eftersom de har ett så stort
nätverk. Bankerna kan också kontrollera, om personen har
pengar på kontot och utifrån det kan banken rekommendera olika produkter, också dåliga sådana, konstaterar
Magnus von Knorring.
De små bolagens trumfkort är produkterna och att man
nischar sig. Det räcker inte att vara medelmåttig.
- Det viktigaste är att personalen är motiverad. Fina
kontor och mjuka stolar hjälper inte, om vi inte sköter vårt
jobb så bra, att också kunderna är nöjda.
Kundbelåtenheten baserar sig givetvis på hur mycket
avkastning placeringarna ger. Fondernas placeringsobjekt
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Översättning: Jenny Törnroos

väljs med omsorg. Fondita är känd som ett fondbolag som
specialiserat sig på små bolag och stock picking.
- Vi samlar mycket information om företagens
verksamhet och bedömer företagens framgångsmöjligheter. På det sättet kan vi välja företag, som vi tror, att det
lönar sig för kunderna att placera i, förklarar von Knorring.
Fondita har sju olika aktiefonder, varav den äldsta
är Fondita Equity Spice, som startades år 1997. Den
placerar sina medel i finländska bolag som har uppnått
ledande marknadspositioner globalt och fonden har hög
avkastning.
- Länge ansågs att vi enbart var ett nordiskt bolag, men
nu har vi också tre fonder, med företag från till exempel
Tyskland, Nederländerna och Belgien, samt en global fond,
där Nord-Europa är starkt representerat. Då vi väljer företag
påverkar landet i sig egentligen inte, men inom Europa är
det lätt att följa med företagens verksamhet, bokföring och
bokslut och det existerar mindre korruption än i andra delar
av världen.
Portföljförvaltarna har en viktig roll som
informationssökare.
- Vi reser runt omkring i världen och träffar företagsledning. Portföljförvaltaren bör förstås ha en gedigen utbildning, så att han kan avläsa tal, och också en god allmänbildning eftersom världshändelserna påverkar företagen
och placeringarna. Man måste kunna förstå olika trender.
Varför uppfattas då portföljförvaltarna i offentligheten på
ett negativ sätt?
- Det finns alltid de som bryter mot reglerna och enbart
är ute efter snabba och stora vinster åt sig själv. Om man
vill hänga med i konkurrensen och bygga upp ett gott
rykte, så måste man tänka långsiktigt och ha en hög moral,
poängterar von Knorring.

Riskhantering
I Fonditas sju fonder förvaltas kundernas pengar, som
uppgår till ca 850 miljoner euro. Den största delen kommer
från pensionsbolag. Den genomsnittliga placeringen är
tämligen hög, över 100 000 euro, men det finns också
många små placerare, som placerar till exempel ett par
hundra euro i månaden. Det finns ingen undre gräns för
placeringarna och bolaget uppbär ingen teckningsprovision.
- Våra portföljer väger relativt lätt, vi strävar efter att det
i en portfölj högst finns 30 företag. Det är inte bra om det
finns för mycket av allting in en och samma portfölj. För att
minimera riskerna, får högst 10 procent vara bundet vid ett
och samma företag i en portfölj, konstaterar Magnus von
Knorring.
Fonderna noteras dagligen, så placeraren kan kontinuerligt jämföra avkastningen med andra fonder. De summor,
som syns i tidningarna är nettosummor, och Fonditas årliga
förvaltningsarvode på två procent avdras vid beräkningen
av fondandelens dagsvärde.
- Det är aldrig lätt att bli förmögen, men å andra sidan
är det lite speciellt att man i Finland placerar allting i ett
objekt, det vill säga i bostaden. Det har också sina risker.
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Om man en gång har köpt en bostad på ett
område, som sedan mister alla arbetsplatser,
då kommer bostadens värde att sjunka. Då
bostaden är svårsåld är det också svårt att flytta
till en annan ort för att jobba. Bostadens pris
kan även sjunka om omgivningen förändras, till
exempel om ett nytt hus byggs framför det egna,
jämför Magnus von Knorring.
Det är alltid lättare att blicka bakåt än framåt,
men hur ser finansbranschens framtid ut?
- Från får synvinkel ser framtiden bra ut. Delvis
beror det på, att finansbranschens strängare
krav har gjort det väldigt svårt att grunda nya
fondbolag. Samtidigt så tror jag, att det finns allt
mer så kallade lösa pengar – jag tycker inte alls
om uttrycket – då den generationen som klarat
sig bra ekonomiskt efterlämnar arv till barn och
barnbarn. Jag är ingen Einstein, då jag säger
så här. Det finns mycket förmögenhet som
kan placeras, det syns också i, att bankerna
hela tiden hittar på nya produkter – de gör
inte längre någon vinst på vanlig kreditgivning.
Förstås hoppas jag, att människorna skulle lita
på börsplaceringar och att de också skulle hitta
Fonditas fonder.
Magnus von Knorring vet, att många placerar
för att kunna trygga sin ålderdom, eftersom vi
inte kan förutspå i vilket skick vi kommer att vara
eller hur man i framtiden sköter om de äldre.
Andra vill placera för säkerhets skull med tanke
på sina barns framtid.

S
Von Knorring är en adelssläkt som härstammar från
Tyskland och som kom till Finland via Baltikum och
Sverige. År 1641 skänkte drottning Kristina Tervalammi
gård i Vichtis åt Georg Johan Knorring som tack för sina
militära förtjänster. I Finland har släkten von Knorring
förfogat över bland annat Kumogård och Åminne
herrgård. Under århundradens lopp har det i släkten
von Knorring funnits åtminstone en kammarherre, en
senator, en reseförfattare, en guvernör, en diplomat, en
körledare och en konstnär.

SF
Von Knorring on Saksasta lähtöisin oleva aatelissuku,
joka saapui Suomeen Baltian ja Ruotsin kautta. Vuonna
1641 Georg Johan Knorring sai Vihdin Tervalammin
kartanon lahjaksi kuningatar Kristiinalta kiitokseksi
sotilaallisista ansioistaan. Suomessa Knorring-suku on
hallinnut myös muun muassa Kokemäenkartanoa sekä
Halikon Joensuun kartanoa. Suvun tittelistöstä löytyvät
vuosisatojen saatossa ainakin kamariherra, senaattori,
matkakirjailija, kuvernööri, suurlähettiläs, kuoronjohtaja
ja taiteilija.
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Hyvä tietää

Mutkikkaampaa ja
monimuotoisempaa
rahoitusta
Rahoitusmarkkinat pirstaloituvat. Mitä on
tapahtumassa ja miksi, ja mitä pk-yrittäjän
tulisi tästä ymmärtää? Pohdimme näitä
kysymyksiä Suomen Yrittäjien pääekonomisti
Mika Kuismasen kanssa. Hän korostaa, että
rahoituksen perusasioihin perehtyminen on
jokaiselle yrittäjälle investointi, joka ei mene
hukkaan.

Digitalisaatio vaikuttaa vahvasti
rahoitusmarkkinoilla - mielenkiintoisella tavalla myös vakuuksien osalta

J

os vedämme mutkia suoriksi, voimme
yleistäen sanoa, että mikro- ja pienyrityksissä rahoitusasiantuntemus on vähäistä.
Yhden tai muutaman hengen yrityksessä
tilanne on ymmärrettävä, koska rahoitus ei ole näillä
yrittäjillä ykkösasiana ja toisaalta heillä ei ole resursseja palkata talousalan henkilökuntaa. Lisäksi monet
pienet yritykset käyttävät vastaavasti pieniä tilitoimistoja, joiden vahvuus on usein verotusasioissa, ei
niinkään rahoituksessa.
- Tilanne muuttuu, kun yritys kasvaa. Rahoitusasiantuntemus lisääntyy silloin monen tekijän
seurauksena. Kuvioon tulee isompia kauppoja,
isompia investointeja, vaativampia sopimuksia
sekä enemmän osaamista kasvavan verkoston ja
henkilöstön kautta, Mika Kuismanen kuvailee.
Yrityskoosta riippumatta rahoituksella on silti
osansa toiminnassa jo perustamisvaiheesta alkaen,
joten perusasiat olisi hyvä hallita. Siten voi ainakin
välttää huijatuksi tulemisen.
- Tämä on tärkeää etenkin nyt, kun perinteisten
pankkien rinnalle on syntynyt pikavippi- ja yrityslainayrityksiä, joiden toiminta ei aina ole kovin
läpinäkyvää. Vähintään olisi osattava laskea lainan
vuosikorkovaikutukset, sillä todelliset korot saattavat
olla jotain aivan muuta kuin mitä vippifirmat ilmoittavat, Kuismanen tähdentää.
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Yrittäjän näkökulmasta tilanne on muuttunut
mutkikkaammaksi, kun on asioitava usean
tahon kanssa. Varsinaista rahoitustakin haalitaan
aiempaa useammalta taholta.
- Rahoitusta on alettu hakea suoraan markkinoilta, ilman pankin välitystoimintaa. Erilaiset
rahoitusalustat verkossa ovat tästä esimerkkejä. Nämä järjestelmät itsessään eivät ole
monimutkaisia, mutta niihin liittyvät sopimukset
ja rahoituksen ehdot voivat olla mutkikkaampia
kuin perinteisessä pankissa, Kuismanen toteaa.
Yrittäjä tarvitsee siis yhä enemmän tietoa
ja ymmärrystä rahoitusratkaisuja tehdessään.
Markkinoiden monimuotoisuus on kuitenkin hyvä
asia, koska tarjolla on erilaisia rahoitusjärjestelmiä erilaisille yrityksille. Esimerkiksi bisnesenkelit voivat rahoittaa sellaisia yrityksiä, joihin
pankit eivät suuren riskin takia lähde mukaan.
Ydinkysymys on, mistä tietoa haetaan. Tässä
yrittäjä voi hyödyntää julkisiakin tahoja, esimerkiksi Uusyrityskeskuksen oppaita.

Rahoitusmarkkinoiden muutoksen
myötä yritysten rahoitusrakenne on
muuttunut

Pitkään vallinnut pankkikeskeinen lainarahoitus on
ollut tuttua ja turvallista. Lainaa on saatu perusteellisilla selvityksillä ja vahvoilla vakuuksilla. Yritysten
kannalta huonona puolena Mika Kuismanen pitää
sitä, että Suomessa on liian vähän pankkikilpailua.
- Yrityksistä ei kilpailla, mikä näkyy ankarina
luotonannon ehtoina. Tosin nämä ehdot liittyvät
myös pankeille asetettuihin kiristyneisiin vakavaraisuusvaatimuksiin. Tämä on tuonut kuvioon
muitakin instansseja, esimerkiksi Finnveran, joka
voi toimia pankin myöntämän lainan takaajana, jos
yrityksen tai yrittäjän vakuudet eivät riitä.

Mika Kuismanen kertaa tiivistetysti kaupankäynnin historiaa ja muistuttaa, että agraarija teollisuusyhteiskunnissa kauppa perustui
nimenomaan fyysisiin tuotteisiin. Palvelujen
merkitys kasvoi jälkiteollisessa yhteiskunnassa,
mutta nykyään sekä tuote että palvelu voivat olla
digitaalisia.
- Tämä on bisnesalue, jossa toimii jo valtava
määrä yrityksiä. Varastohalleihin ei synny fyysistä
massaa, joten rahoittajan on mietittävä, miten
tällaiseen yrittämiseen liittyvät riskit lasketaan
ja mitä saadaan realisoitua, jos yritys kaatuu,
Kuismanen kertoo.
Hän nostaa esiin paljon puhutut pelifirmat.
- Toisin kuin usein ajatellaan, pelifirmat eivät
ponkaise tyhjästä, vaan tarvitaan panostusta
inhimilliseen pääomaan ja pari-kolme vuotta
koodausta, ennen kuin päästään markkinoille.
Tämä aika pitäisi jollain rahoittaa.
Fyysisten vakuuksien puuttuminen on riskisijoittajien aluetta. Riskisijoittajien tulo rahoitusmarkkinoille on ollut iso muutos ja mahdollistanut menestystarinoita, joissa sijoittajatkin ovat
päässeet erittäin korkeisiin tuottoihin.
Mika Kuismanen uskoo, että kymmenen
vuoden kuluttua elämme vielä monimuotoisemmassa rahoitusmaailmassa.
- Rahaa haetaan nopeisiin projekteihin ja yhä
useamman on mahdollista lyöttäytyä mukaan.
Uskon, että siinä mielessä olemme menossa
mielenkiintoiseen ja yrittäjän kannalta koko ajan
parempaan suuntaan.

Uudenmaan Yrittäjät
on aloittanut erityisesti
pk-yrityksille tarkoitetun,
yrityksille maksuttoman
hankintaneuvonnan työja elinkeinoministeriön
tuella.

Hankintaneuvonta

pk-yrityksille käynnistyy

H

ankintaneuvojana on aloittanut Sanna MeronenVilenius. Häneltä voi kysyä yleisneuvontaa ja
ohjausta julkisiin hankintoihin osallistumisessa. Tarvittaessa hän ohjaa yrittäjiä eteenpäin.
- Yritysten kannattaa aktivoitua jättämään tarjouksia julkisiin
hankintailmoituksiin. Siellä liikkuu merkittävät rahavirrat,
valtakunnallisesti 35 miljardia euroa vuosittain, Sanna
Meronen-Vilenius sanoo.
Hankinnoista ja hankintakäytännöistä pääsee keskustelemaan ja hakemaan oppia myös sarjassa hankintatilaisuuksia.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja tarkemmat tiedot niistä
julkaistaan Uudenmaan Yrittäjien internet-sivuilla.

Hankintayksiköiden ja tarjoajien vuoropuhelu
avain kehittämiseen
Neuvontatoiminnan ohella Meronen-Vilenius käy keskustelua
hankintayksiköiden kanssa hankintakäytäntöjen parantamisesta. Toimijoiden verkottaminen kasvattaa ymmärrystä
hankintojen paikallisesta merkittävyydestä.
- Hyvällä hankintapolitiikalla kunnat ja maakunnat voivat
kasvattaa elinvoimaansa. Kun kilpailua ja vakautta on
sopivassa suhteessa palvelujenostoissa, kuntalaiset saavat
laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti. Kun alueen
yritykset kehittyvät, ne tuottavat veroeuroja edelleen jaettavaksi, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe
sanoo.
Meronen-Vilenius toivoo myös kunnilta aktiivisuutta
ja oma-aloitteellisuutta yhteydenpitämisessä. Kuntien
kokemukset ja toiveet ovat tärkeää saada keskustelun ja
kehittämisen avuksi.
Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna MeronenVilenius, sanna.meronen-vilenius@uudenmaanyrittajat.fi tai
050 567 9233.
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Isot investoinnit
omasta kassasta

Itäuusmaalainen tietoliikenneyhtiö LPOnet on määrätietoisesti suuntinut tietään
valokuitumarkkinoille ja investoinut suuria summia samaan aikaan, kun Suomi on
kärvistellyt matalasuhdanteessa. Rahoitus on hoitunut omasta kassasta.

UUSIMAA

ja erilaisilla eduilla. Osuuskunnassa on noin 4000 jäsentä.
- Jäsenistä suurin osa on heitä, jotka ovat aikanaan
hankkineet lankapuhelinliittymän. Uudet jäsenet ovat jo
puhtaasti valokuituliittymän hankkineita, Gustaf Forsberg
kertoo.
Aina 1990-luvulle asti oli tyypillistä, että puhelinliittymä
hankittiin joko osuusliittymänä tai vuokraliittymänä. Kun
laittoi omaa rahaa palvelun tuottamiseen, sai palvelutkin
edullisemmin. Sama pätee yhä.
- Meillä on iso kassa, mutta alaan liittyen myös isot
poistot, noin miljoona euroa vuodessa. Silti teemme kohtuullisen hyvää liikevoittoa eli kassaan kertyy poistojen verran
rahaa. Se on meidän jäsenten rahaa, jolla laajennamme
verkkoa.
Investointiaikaa katsotaan todella pitkällä aikajänteellä, ja
poistoaika esimerkiksi kaapeloinnin osalta on 20 vuotta.
- Uusimme infraa Itä-Uudellamaalla nyt sellaiseksi, että se
kelpaisi seuraavat sata vuotta, aivan kuten kupariverkkokin
oli hyvä sata vuotta aina siitä lähtien, kun sitä 1883 alettiin
rakentaa. Missiomme on olla olemassa jäsenten ja käyttäjien takia. Jos olisimme pörssiyhtiö, tällaiset investoinnit eivät
välttämättä olisi houkuttelevia, koska tuotto ei ole kvartaali
eikä edes vuosi, Forsberg miettii.

Valokuitu - kilpailuvaltti

Investointien taustalla ei ole kyse pelkästään varautumisesta
tulevaan. Valokuitu on tätä päivää ja osa digitalisaatiota.
Yritysten sijoittumiselle niin kansallisesti kuin kansainvälisesti
tai etätyötä tekeville valokuitu alkaa olla jo merkittävä kriteeri.
- Lähtökohta investoinneille on, että pystymme tarjoamaan asiakkaille ylivoimaisen toimintavarmuuden ja
nopeimmat vasteet. Valokuidussa kulkee enemmän dataa
kuin perinteisessä televerkossa, eikä yhteys ole riippuvainen
siitä, sattuuko siellä samanaikaisesti olemaan kymmenen
muuta lataamassa materiaalia, Forsberg esittää.
Valokuituverkon kattavuudessa Suomi on jäänyt jälkeen

L

oviisassa päämajaansa pitävässä LPOnetissä tehtiin
kymmenisen vuotta sitten päätös oman kupariverkon
korvaamisesta valokuidulla. Katseet suunnattiin pitkälle
tulevaisuuteen juuri laman alla, ja vuonna 2008 aloitettiin mittavat investoinnit.
- Käsittääkseni olimme Suomessa ja ehkä läntisessä
maailmassakin ensimmäinen, joka lähti kannibalismiin eli
päätimme syödä oman aikaisemman ADSL- ja lankapuhelinliiketoiminnan ja investoida valokuituun, kertoo LPOnetin
toimitusjohtaja Gustaf Forsberg.
Kuulostaa yltiöpäiseltä, mutta kilpailuun piti vastata ja
mieluiten etukenossa.
- Uusi teknologia teki tuloaan ja ymmärsimme, että kupariverkolla emme kiinteän verkon operaattorina pärjää mobiiliverkkoja vastaan. Jonkin aikaa voi tehdä hyvää bisnestä lypsämällä
vanhaa, mutta jos me emme olisi lähteneet kannibalisoinnin
tielle, joku muu olisi tullut ja vienyt markkinat.
Nyt Loviisa on yksi Suomen kuidutetuimmista kaupungeista.
LPOnet panostaa valokuituun myös Lapinjärvellä, Myrskylässä
ja Porvoossa.

investointien patoumasta, jonka purkautumista on odotettu.
Gustaf Forsberg huomauttaa, että yritykset eivät lähde investoimaan vain sen tähden, ettei ole vähään aikaan investoitu.
- Investoinnit perustuvat sille, että tulee uutta kysyntää.
Korjausinvestoinnit ovat eri asia, mutta matalasuhdanteessa
niitäkin on saatettu jättää tekemättä, kun ei ole ollut varmuutta,
että koko kapasiteetti on tuottava.
Investointien tarve on myös toimialakohtaista. LPOnetin
kaltaisessa yrityksessä matalasuhdanne ei välttämättä hidasta
investointeja, kun infran on toimittava koko ajan.
- Toisaalta, kun muut ovat matalasuhdanteessa varovaisia,
on investointien toteuttaminen edullisempaa. Näin totesimme
vuonna 2008, kun lähdimme valokuitua rakentamaan. Yleinen
taloustilanne näytti huonolta, mutta se toi meille yhden kustannustekijän. Maankaivuukapasiteettia löytyi aivan eri tavalla ja
edullisemmin kuin korkeasuhdanteen aikana.
Kuten Gustaf Forsberg toteaa, raha tulee rahan luo eli hyvät
investointikohteet saavat myös rahaa paremmin ehdoin silloin,
kun muut eivät sitä laita likoon.

Investoinnit perustuvat kysyntään

LPOnetin investointirahoitus hoitui omasta kassasta. LPOnet Oy
Ab on Puhelinosuuskunta LPO:n tytäryhtiö. Se hoitaa liiketoiminnan, josta osuuskunnan jäsenet hyötyvät toimivilla palveluilla

Laman aikana yritykset ovat yleisesti ottaen olleet varovaisia
investoinneissaan. Eri yhteyksissä on julkisuudessakin kuultu
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kärkimaista. Kärjessä ovat ne maat, jotka eivät koskaan
edes ryhtyneet tekemään kupariverkkoa tai vanha puhelinverkko on ollut surkea.
- Kun verkkoa on lähdetty kehittämään, on menty suoraan
valokuituun esimerkiksi Itä-Euroopan maissa. Suomessa on
pitkään oltu siinä uskossa, että mobiiliverkko voittaa eikä
kiinteää tarvita. Tässä muu maailma on rynninyt Suomen ohi
aika lahjakkaasti.

Monopoli

Valokuituverkon rakentaminen on Gustaf Forsbergin mukaan
luonnollista monopolitoimintaa.
- Suomessa on ehkä viisi kaupunkia, joihin useampi
operaattori voi kannattavasti rakentaa kiinteän verkon infraa.
Pienessä kaupungissa se olisi kuin rakentaisi kaksi viemäriverkkoa vierekkäin.
Monopoli on riski kuluttajalle, mutta yhtiömuodolla on
merkitystä.
- Jos omistaja on kolmas taho tai ehkä ulkomailta, se voi
alkaa ulosmitata monopoliasemaa hinnoissa, kun asiakkaalla
ei ole vaihtoehtoa. Mutta kun omistaja ja asiakas ovat sama,
kuten osuuskunnassa, ei monopolista ole haittaa, Forsberg
sanoo.
Osuuskunta luodaan yleensä juuri sitä varten, että
tuotetaan jotain, jota markkinoilla ei ole, tai koetaan, että
saatava palvelu ei ole hyvä tai se on liian kallis.
- Suomi on siitä poikkeuksellinen maa, että meidän
puhelinyhtiöt perustettiin alun alkaen paikallisina, koska
silloinen tsaarin lennätinlaitos ei alkanut rakentaa Suomeen
puhelinverkkoa, Forsberg kertaa.
Parhaimmillaan 1930-luvulla Suomessa oli yli 900 puhelinyhtiötä. Se oli sentraalisantrojen aikaa. Kun modernisointi
aloitettiin, ei isoja investointeja kannattanut tehdä 100
hengen kylää varten, vaan pienet yhtiöt alkoivat fuusioitua.
Loviisan Puhelinyhtiö on osa tätä kehitystä ja nykyään se on
yksi Suomen 23 paikallisesta puhelinyhtiöstä.

Iso kassa
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Text: Tuula Lukić Översättning: Jenny Törnroos Foto: Srba Lukić

STORA INVESTERINGAR
FRÅN
EGEN KASSA
Det östnyländska telekommunikationsbolaget LPOnet har
investerat stora summor i fibernätet samtidigt som Finland lidit
av lågkonjunkturen. Finansieringen har tagits ur egen kassa.

LPOnet som har sitt högkvarter i Lovisa,
beslöt för tio år sedan att ersätta det egna
kopparnätet med fibernät. Mitt under den
svåraste recessionen riktade man blicken
långt mot framtiden och år 2008 påbörjades
omfattande investeringar.
- Mig veterligen så var vi i Finland, eller rent
av i hela västvärlden, det första företaget som
hängav sig åt kannibalism. Vi beslöt oss för,
att äta upp vår gamla ADSL- och trådtelefonverksamhet och investera i fibernät, berättar
LPOnets verkställande direktör Gustaf
Forsberg.

NYLAND

ut, men LPOnet drog nytta av en kostnadsfaktor. Det
fanns en helt annan kapacitet av markbyggnadsentreprenörer att tillgå och dessutom till ett billigare pris än
under högkonjunktur.

och kunder. Om vi skulle vara ett börsbolag, så skulle
dylika investeringar inte vara särskilt lockande, eftersom
vinsten inte följer kvartalet och inte ens året, funderar
Forsberg.

Finansiering

Fibernät

LPOnets investeringsfinansiering sköttes ur egen
kassa. LPOnet Oy Ab är Telefonandelslagets LPO:s
dotterbolag. Den sköter om företagsverksamheten
och andelslagets medlemmar drar nytta av fungerande
service och olika förmåner. Andelslaget har ca 4000
medlemmar.

För att företag skall etablera sig både nationellt och
internationellt sett, eller för att kunna betjäna distansjobbare, så är fibernätet ett viktigt kriterium.

- Vi har en stor kassa, men också stora avskrivningar
som har med branschen att göra, det är fråga om cirka
en miljon om året. Trots det är vår vinst relativt stor, i
kassan samlas en lika stor del pengar som avskrivningarna är värda. Det är medlemmarnas pengar och med
dem utvidgar vi nätet.
Investeringstiden är verkligen långsiktig och avskrivningstiden för till exempel kabeldragningarna är cirka
20 år.
- Vi förnyar infrastrukturen i östra Nyland på ett sådant
sätt, att den fungerar ännu om hundra år, precis som
det var med kopparnätet, då man började bygga det år
1883. Vår mission är, att finnas till för våra medlemmar

- Utgångspunkten för våra investeringar är den, att vi
ska kunna erbjuda våra kunder överlägsna, pålitliga och
snabba förbindelser. Optisk fiber har mera kapacitet än
det traditionella telekommunikationsnätet och förbindelsen är inte beroende av, om det samtidigt råkar
finnas tio andra användare som laddar ner material,
berättar Forsberg.
Finland har hamnat på efterkälken jämfört med topländerna inom fiberoptik. De länder som aldrig utvecklade
sitt kopparnät eller hade ett dåligt nätverk från början,
har nu blivit ledande länder inom optisk fiber.
- Då man gått in för att utveckla nätet, har man direkt
valt optisk fiber, till exempel i många östeuropeiska
länder. I Finland har man länge levt i den tron, att
mobilnätverket vinner och den fasta anslutningen är
onödig. I detta hänseende har resten av världen hunnit
långt förbi Finland.

Nu är Lovisa en av Finlands mest fibertäta
städer. LPOnet satsar på fibernät också i
Lappträsk, Mörskom och Borgå.

Investeringar
Under lågkonjunktur har företagen vanligtvis
varit försiktiga med att göra investeringar.
I olika sammanhang har man även i offentligheten talat om uppdämda investeringar
som bara väntar på att dammen skall rämna.
Gustaf Forsberg påpekar, att företag inte går
in för att investera, bara för att man inte har
investerat på ett tag.
- Investeringarna baserar sig på, att det
uppstår ny efterfrågan. Reparationsinvesteringar är en annan sak, men då man befunnit
sig i lågkonjunktur, har man kanske låtit bli att
utföra dem också, då man inte vetat om hela
kapaciteten kommer att vara lönsam.

Installeringen av optisk fiberkabel har pågått i
Velkala. På bilden syns LPOnets verkställande
direktör Gustaf Forsberg och underleverantörens montör Pasi Mäkitalo.
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I företag som LPOnet påverkar recessionen inte direkt investeringarna, eftersom
infrastrukturen hela tiden måste fungera.
Å andra sidan, då andra företag tar det
försiktigt i recessionstider, så är det billigare
att förverkliga investeringarna. År 2008 såg
den allmänna ekonomiska situationen dålig
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monitehosilmälasit
yht. alk.

149€

Samaamatkaa
KANSSANNE

OLEMME KULKENEET ASIAKKAIDEN
K A N S S A S A M A A M AT K A A J O 6 0
V U O D E N A J A N . M AT K A J AT K U U
E D E L L E E N , M U T TA TÄ R K E I N A J AT U S
S Ä I LY Y: S I N Ä J A A U TO S I .
TUTUSTU ETUIHIN:
W W W. A U TO S A L PA 6 0 . F I

Toiset
silmälasit
ilmaiseksi
Porvoo: Lundinkatu 10, puh. 040 550 0059
Varaa aika Kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen: specsavers.fi
Ostaessasi monitehosilmälasit Valitse 2 Maksa 1 -hinnoittelun mukaisesti alk. 149 €, saat edullisemman parin ilmaiseksi riippumatta valitsemistasi linsseistä ja lisämukavuuksista. Molemmat parit samalla reseptillä. Mahdollinen
näöntutkimus hinnoitellaan erikseen. Ei voi yhdistää tarjouksiin. ©2017 Specsavers

TÄYSIN UUSI volvo xc60.
tule koeajolle Autosalpaan!
Täysin uusi Volvo XC60 muuttaa tapaasi tavoittaa määränpääsi. Mallin
uraauurtava korisuunnittelu tarjoaa sinulle verratonta hallintaa ja
nautinnollisen ajokokemuksen kaikilla tiepinnoilla. Huippuluokan
teknologiset innovaatiomme yhdistettynä tyylikkään avariin sisätiloihin
tekevät ajamisesta aina rentouttavaa sekä virkistävää.
VOLVO XC60
MADE BY SWEDEN
VOLVO XC60 -mallisto alkaen: autoveroton hinta 43 000 €, autovero 11 995,02 €,
toimituskulut 600 €, kokonaishinta 55 595,02 €. EU-yhd. 2,1-7,7 l/ 100 km, CO2 49- 176 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein.

K A T S O K A I K K I 6 0 V. - K A M P A N J A N E D U T: W W W . A U T O S A L P A 6 0 . F I

RATSUMESTARINKATU 1, 06100 PORVOO WWW.AUTOSALPA.FI
Automyynti ark. 9–17, la 10–14
Huolto ark. 7.30–17
puh. 020 7799 305
puh. 020 7799 310
Lounaskahvila Salpa-Bar ark. 7.30–15, lounas 10–13.30
Puh. hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min
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Talous

Talous

Teksti ja kuva: Tuula Lukić

V

iimeiset kymmenen vuotta ovat olleet monin tavoin
haasteellisia myös rahan kehdossa.
Itä-Uudenmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Mauri Molander toteaa, että isossa kuvassa yksi
suurimmista viime vuosien haasteista on ollut kyky
katsoa eteenpäin ja nähdä, minkälaiseksi pankkimaailma
muuttuu. Kehitys on väistämätöntä, mutta ennustaminen
vaikeaa.
- Digitalisaatio etenee ja moni on sitä mieltä, että se on
jo voimakkaasti läsnä. Silti tuntuu, ettemme vielä tiedä,
mitä digitalisaatio oikeasti on ja mitä se tulee olemaan
kymmenen vuoden kuluttua. Molander sanoo.
OP-ryhmä investoi 400 miljoonaa euroa vuodessa
digitalisaatioon seuraavien vuosien aikana. Toiset ehkä
muistelevat menneitä aikoja kaiholla ja näkevät digitalisaation uhkana henkilökohtaiselle palvelulle. Molander
uskoo, että henkilökohtainen palvelu säilyy, mutta se
tulee olemaan spesiaalia, erikoistunutta. Rutiini sen sijaan
on todennäköisesti 10 vuoden kuluttua hyvin erilaista
kuin nyt.
- Lähes kaikki voidaan digitalisoida ja iso muutos on
vielä näkemättä, mutta olemmeko osanneet lukea digitalisaatiota oikein? Yritys voi olla vaikka kuinka vahva, kuten
Kodak aikoinaan kameroissa, mutta jos lukee tulevaisuuden väärin, ei tulevaisuutta enää ole, Molander miettii.

Rahoituskohteita kaivataan

Suomen talous on
paremmassa tilanteessa
kuin vuosikausiin
20

Lyhyellä aikajänteellä suurin haaste on ollut lama ja
taloudellinen tilanne. Tämä pätee koko suomalaiseen
yhteiskuntaan, pankit mukaan lukien.
- Bruttokansantuotteemme on edelleen alle vuoden
2008 tason, ja olemme jäljessä USA:ta ja valtaosaa
Euroopan maista. Verrokkimaat ovat nauttineet talouskasvusta jo monta vuotta, me vasta ensimmäistä vuotta,
Mauri Molander muistuttaa.
Kasvu on siis vielä haurasta. Talouden piristyminen
näkyy kuitenkin rahoitusmarkkinoilla yritysluottojen
määrän kasvuna. Enää ei pelätä pahinta, vaan yritykset
hakevat rahoitusta investointeihin. Pankit ovat jo kaivanneetkin hyviä rahoitettavia kohteita.
- Rahoitusta haetaan niin koneisiin ja laitteisiin kuin
kiinteistöihin. Kyse on positiivisesta rahoituksesta, koska
se kohdistuu yritysten edellytysten parantamiseen.
Yritykset näkevät kasvumahdollisuuksia ja kysyntää,
Molander mainitsee.
Matalasuhdanteessa yritykset ovat olleet varovaisia
investointipäätöksissään ja tuloskuntoa on haettu
enemmänkin trimmaamisella kuin voimakkaalla kasvulla.
- Kaikissa suhdannetilanteissa on yrityksiä, jotka
eivät menesty ja toisia, jotka menestyvät aina. Yleinen
tuntuma on, että koko laman ajan on ollut menestyjiä,
joilla talous on ollut kunnossa, mutta nyt sitä lähdetään
kasvattamaan. Valtaosalla yrityspäättäjistä on jonkinlainen kokemus pitkältä ajalta, myös huonoista ajoista,
ja he tietävät, että taloutta ei kannata päästää huonoon
kuntoon koskaan.

Varallisuus kasvaa

Talouden piristyminen näkyy myös varallisuuden
hoidossa. Molander toteaa, että Itä-Uudenmaalla
ihmisten varallisuusasema on yleisesti ottaen noussut.
Varallisuudesta kertoo muun muassa se, että
Itä-Uudenmaan Osuuspankissa rahastokanta kasvaa 20
prosenttia vuodessa ollen nyt noin 220 miljoonaa euroa
ja talletuskanta kasvaa 10 prosenttia ollen nyt noin 700
miljoonaa.

Monet pankkitalletukset ovat pitkäaikaisia, mikä
antaisi aihetta myös rahastosäästämiseen. Suomalaiset
tuntuvat kuitenkin olevan verrattain varovaisia rahastoja
kohtaan. Osittain syynä on se, että meillä on melko
lyhyt kokemus rahastoista, vasta parikymmentä vuotta.
Molanderin mukaan varovaisuus on myös välttämätöntä.
On ymmärrettävä, mihin sijoittaa.
- Sijoittamisessa lähtökohta on aina asiakkaan oma
halu ja kiinnostus. Toisaalta monet haluavat sijoittaa
vasta, kun kaikki on huipussa. Toivoisin, että ihmisillä
olisi oikealla tavalla rohkeutta sijoittamiseen – etenkin, jos
tietää, ettei tarvitse säästöjään vaikkapa viiteen vuoteen.
Kurssit voivat välillä laskea, mutta pitkällä aikavälillä ne
myös nousevat.

Rahoituskilpailua

Lainanannossa perinteisten pankkien asema on
Suomessa yhä vahva, vaikka ne ovat saaneet kilpailijoita
uusista rahoitusmuodoista kuten vertaislainat ja joukkorahoitus. Myös pikavippifirmat kuuluvat aikamme ilmiöihin.
Suomeen pikavippitoiminta eli vakuudeton lyhytaikainen kulutusluototus rantautui vuonna 2005. Pikavippejä otetaan kuitenkin erittäin vähän suhteessa muihin
rahoitusmuotoihin. Molanderkin toteaa, että suurin osa
ihmisistä ei korkeakorkoisiin pikavippeihin turvaudu.
- Tämäntyyppiset maailmat ovat pankkitoiminnan
ulkopuolella, emmekä me kilpaile samoilla markkinoilla. Usein pikavippien taustalla on toisiinsa kietoutuvia ongelmia, kuten pelaaminen, työttömyys ja
alkoholi. Pankilla ei ole mitään sitä vastaan, että lainsäädäntö niiden suhteen vielä merkittävästi tiukkenisi,
koska lainsäädäntö velvoittaa meitäkin todella tarkasti
laskemaan ja miettimään, pystyykö asiakas maksamaan
lainan takaisin.
Joukkorahoitusta Molander sen sijaan pitää hyvänä
täydentävänä vaihtoehtona kokonaisuudessa, kun yritys
hakee rahoitusta. Sijoittajalle joukkorahoitus on kuitenkin
todellista riskisijoittamista. Sijoittaminen tapahtuu verkkoalustoilla, joissa ei ole tarjolla sijoitusneuvontaa.
- On hyvä muistaa, että joukkorahoitukseen on syytä
sijoittaa vain sellaista rahaa, jota on vara hävitä. Tai jos
tietää hyvin kohteen tai sillä on jokin yhteiskunnallinen
aspekti, josta on kiinnostunut.
OP Ryhmä on avannut oman joukkorahoitusalustan syksyllä. Molanderin mukaan asiakkaiden täytyy
kuitenkin ymmärtää, että kysymyksessä on riskisijoitus.
Kansainvälisen kokemuksen perusteella ainoastaan noin
kolmasosa tämäntyyppisistä projekteista onnistuu.
- Pankin kannalta kynnyskysymys on vastuu. Meidän
toimintamme perustuu siihen, että meihin luotetaan.

- Talouskasvusta tulee kaikkien hyötyä, mutta vielä
hauraassa kasvussa jakovara on pieni. Kaikkien kannalta
olisi hyvä, jos malttaisimme vaurastua ensin vähän. Jos
katsoo nuoria alle 30-vuotiaita, pitää muistaa, että heidän
uskonsa tulevaisuuteen on ollut koetuksella koko heidän
aikuisikänsä, ja toivoisin, että näiden ihmisten luottamus
yhteiskuntaan vahvistuisi, pohtii Itä-Uudenmaan
Osuuspankin toimitusjohtaja Mauri Molander.
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Ekonomi

Text och foto: Tuula Lukić Översättning: Jenny Törnroos

Oppisopimus on

Finlands ekonomi ser
bättre ut än på åratal
De senaste tio åren har varit utmanande på
många sätt också i pengarnas högborg.
Förmögenheten ökar

V

erkställande direktör Mauri Molander vid
Östnylands Andelsbank konstaterar, att en av
de svåraste utmaningarna under de senaste
åren har varit, att kunna blicka framåt och
kunna se hur bankvärlden kommer att förändras.
- Digitaliseringen går framåt och många anser, att den
redan är starkt närvarande. Ändå känns det som om vi
inte riktigt ännu vet, vad digitaliseringen egentligen är
och vad den kommer att innebära om tio år.
OP-gruppen investerar 400 miljoner euro om året i
digitaliseringen under de kommande åren.
- Nästan allting går att digitalisera, men har vi kunnat
tolka digitaliseringen rätt? Ett företag kan vara hur starkt
som helst, så som Kodak i tiderna var inom kamerabranschen, men om man tolkar framtiden fel, så finns det
ingen framtid längre, funderar Molander.

Finansieringsobjekt saknas
På kort sikt har den största utmaningen varit recessionen
och den ekonomiska situationen. Det här gäller hela det
finländska samhället, bankerna medräknade.
- Vår bruttonationalprodukt är fortfarande under
2008 års nivå och vi ligger efter USA och största delen
av de europeiska länderna. Jämförelseländerna har
kunnat glädjas åt ekonomisk tillväxt redan under många
år medan vi gläds åt vårt första år av tillväxt, påminner
Mauri Molander.
Tillväxten är ännu skör. Ekonomins uppsving syns
ändå på finansmarknaden där företagskrediterna ökar.
Nu fruktar man inte längre det värsta, istället ansöker
företagen om finansiering för sina investeringar. Bankerna
har redan börjat sakna bra finansieringsobjekt.
- Företagen ansöker om finansiering för såväl
maskiner och apparater som fastigheter. Det är frågan
om positiv finansiering, eftersom den används till att
förbättra företagens förutsättningar. Företagen ser
tillväxtmöjligheter och efterfrågan, nämner Molander.
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Att ekonomin piggnar till syns också i hur man sköter
sin förmögenhet. Molander konstaterar att människornas förmögenhet i det stora hela har ökat på
östra Nylands område. Förmögenhetssituationen
syns bland annat i, att Östnylands Andelsbank har en
fondstock som växer med 20 procent per år och är för
tillfället värd 220 miljoner euro. Depositionerna växer
med 10 procent per år och är för tillfället 700 miljoner.
Många depositioner är långsiktiga och då kunde
man tänka sig, att ett alternativ kunde vara fondsparande. Finländarna verkar ändå vara ganska försiktiga
gällande fonderna. Molander menar, att det också är
nödvändigt att vara försiktig. Man måste förstå, vad
man investerar i.
- Utgångspunkten, när det gäller investeringar,
ligger i kundens egna vilja och intresse. Å andra sidan
vill många investera först då allting ligger på topp. Jag
skulle önska, att människorna vore modiga nog att
investera – speciellt om man vet att man inte kommer
att behöva sina besparingar på till exempel fem år.
Kurserna kan ibland sjunka, men på lång sikt så stiger
de också.

Finansieringstävlan
De traditionella bankerna har ännu en stark position
inom långivning, trots att de fått konkurrens av nya
finansieringsmodeller, som till exempel gruppfinansiering. För företag är dessa bra tillägg i finansieringshelheten. Investeraren måste ändå vara noggrann.
Investerandet sker på webbplattformer, där det inte
finns tillgång till investeringsrådgivning.
- Det är skäl att komma ihåg, att man genom
gruppfinansiering bör investera endast sådana pengar,
som man har råd att förlora. Eller om man känner till
objektet eller om det finns någon samhällelig aspekt
som man är intresserad av, säger Molander.
OP Gruppen har öppnat en egen gruppfinansieringsplattform nu på hösten. Enligt Molander är det bra
att kunderna är uppmärksamma på, att det är fråga
om riskinvesteringar. Enligt internationell erfarenhet är
det enbart en tredjedel av liknande projekt som lyckas.
- Från bankens sida är ansvaret den viktiga frågan.
Vår verksamhet baserar sig på, att kunderna kan lita
på oss.

Talous

Markkinointiyhteistyö

edullinen rahoitusmuoto

O

ppisopimus on työelämälähtöinen tapa
hankkia osaamista organisaatioon.
Opiskelu onnistuu niin työntekijän kuin
yrittäjän oppisopimuksella, ja tarjolla on
kokonaisia tutkintoja, osatutkintoja tai lisäkoulutusta osaamisalaopinnoilla. Rahoitusmuotona se on
edullinen, sillä opiskelija maksaa opiskelusta vain
Opetushallituksen määrittämän tutkintomaksun 58 €.
Oppisopimusopiskelulla voi vaihtaa alaa, saada
oman osaamisensa näkyväksi, suorittaa kesken
jääneet opinnot loppuun tai hankkia lisäosaamista. Työnantajalle oppisopimuskoulutus mahdollistaa osaavan ja sitoutuneen työvoiman kouluttamisen juuri sen omiin tarpeisiin tai nykyisen henkilökunnan osaamisen kehittämisen. Myös yrittäjä itse
voi kouluttautua oppisopimuksella. Pääosa oppimisesta tapahtuu työtä tekemällä, ja oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan. Opintojen suunnittelussa
huomioidaan jo alalta aiemmin hankittu osaaminen ja
työpaikan osaamistarpeet. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, ja opiskelusta solmitaan oppisopimus työntekijän, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa.

Luontevaa oppimista

Jaana Turunen aloitti taloushallinnon opinnot Point
Collegessa marraskuussa 2016. Oppisopimus
tuntui heti oikealta ratkaisulta, ja hän saikin oppisopimustyöpaikan Porvoosta Alkemax Oy:stä, joka on
pienyritysten taloushallinnon palveluihin erikoistunut
tilitoimisto.
- Päivittäinen koulunpenkillä istuminen ei enää
houkutellut. Työpaikalla saa tehdä konkreettisia
tehtäviä ja oppiminen on helpompaa, Turunen
mainitsee.
Hän siirtyi kirjanpidon ja palkanlaskennan pariin
aivan toisenlaisesta työstä, ravintola-alalta. Taloushallinto oli hänelle uutta, mutta kuluneen vuoden aikana
sen myötä on avautunut monipuolinen ja kiinnostava yritysmaailma. Työn kautta osaaminen vahvistuu
luontevasti. Myös työyhteisön merkitys on vastaalkajalle suuri.
- Meillä on todella hyvä ryhmähenki. Alussa
seurasin, mitä muut tekivät ja opettelin tiliöintinumeroita. Tietoa tuli valtavasti. Iltaisin oli koululla vielä
oppitunteja.
Oppisopimus päättyy helmikuussa 2018 ja sen
jälkeen Jaana Turunen jatkaa Alkemax Oy:ssä opinnot
suorittaneena ammattilaisena.

Jaana Turunen opiskelee taloushallinnon ammattilaiseksi
oppisopimuksella.

Yritysten menestys tulevaisuudessa
perustuu osaavaan työvoimaan

Point Collegen työelämäpalvelut toimii yritysten ja organisaatioiden kehittämiskumppanina ja tarjoaa monipuolisia ratkaisuja luovasti työelämän tarpeisiin niin yksilöille,
yksiköille kuin kokonaisille organisaatioille. Koulutusratkaisut räätälöidään yhdessä asiakkaan tarpeisiin. Ratkaisuja tarjotaan myyntiin ja markkinointiin, johtamiseen,
taloushallintoon, yrittäjyyteen, ICT:hen sekä sosiaali- ja
terveysalalle.
Lisätietoa Point Collegen työelämälle tarjolla olevista
koulutusratkaisuista:
Liiketalous, Maarit Toivanen, puh. 0400 829 798, maarit.
toivanen@pointcollege.fi
Sosiaali- ja terveysala, Jaana Ågren, puh. 044 737 2488,
jaana.agren@pointcollege.fi
Oppisopimukset, Susan Helenius-Nieminen, puh. 050
381 6474, susan.helenius-nieminen@pointcollege.fi
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Rohkeutta, luottamusta ja voitontavoittelua

Kolme tarinaa pankkitoiminnasta
Pankkitoiminnan alkuvaiheissa on kyse mahdollisuuksista ja
luottamuksesta, ahneudesta ja voitosta. Vuosien saatossa moni
testaa ideoita tallettamisesta, lainaamisesta, luotosta ja voitosta.

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

Temppeliherrojen pankkitoiminta menee kuitenkin astetta
pidemmälle. He toimivat useassa maassa, yli rajojen, omaa
omaisuutta kerryttäen.
Kun matkalainen tallettaa varansa Temple Churchiin,
hän saa mukaansa todistuksen, jolla voi nostaa vastaavan
summan missä päin Eurooppaa tai Lähi-itää tahansa. Se
on kuin keskiaikainen luottokortti, vaikutusvaltaisen tahon
takaama luotonanto yksityiselle ihmiselle. Tällainen pieni
lappu kädessään astuu kirkosta ulos myös ritarikunnan
munkki tarinamme alussa. Ehkä hän valmistautuu pyhiinvaellusmatkalle tai ristiretkelle.
Temppeliherrojen pankkeja nousee eri puolille Eurooppaa.
Heidän turviinsa tuodaan yhä enemmän aarteita. Toiminta
jatkuu aina 1200-luvun lopulle asti. Silloin alkaa ritarikunnan
alasajo ja suoranainen vaino, joka johtaa lopulta toiminnan
lakkauttamiseen.

Brunkebergstorg, Tukholma
Vankeuteen päätyvä hollantilainen Johan Palmstruch
luo Tukholmaan maailman ensimmäisen keskuspankin ja
Euroopan ensimmäisen setelirahan. Luottoakin saa.
Kun Riikassa syntynyt ja Hollannissa uraa tehnyt liikemies
Johan Palmstruch saapuu vuonna 1647 Ruotsiin, hän anoo
ensitöikseen oikeutta pankin perustamiseen. Palmstruch on
tehnyt uraa Amsterdamissa, aikansa pankkikeskuksessa.

K

un 1100-luku lähestyy loppuaan, valkoiseen, punaristiseen asuun pukeutunut mies
avaa Lontoossa Fleet Streetin ja Thames-joen
välissä sijaitsevan kirkon oven. Ulos tullessaan
matkalaisella on pieni lappu kädessään.
Temple Church toimii eräänlaisena pankkina. Pankkitoimintaa pyörittää mahtijärjestöksi noussut Temppeliherrain
ritarikunta. Oven avaaja elää munkin tavoin eikä omista juuri
mitään. Kirkko sen sijaan on täynnä rikkauksia.
**
1100-luvun lopulla Temppeliherrain ritarikunta on Euroopan
vaikutusvaltaisimpia järjestöjä. Sen alkuperäinen tehtävä on
suojella pyhiinvaeltajia ja ristiretkeläisiä. Vuonna 1139 ritarikunta on saanut verovapauden ja veronkanto-oikeuden.
Tilivelvollinen se on vain paaville.
Kun järjestö kokoaa vaurautta ja vaikutusvaltaa, alkavat
kuninkaalliset ja ylimystö uskoa myös omaisuuttaan sen
huomaan. Pian Temppeliherrat omistavat rakennuksia,
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Takana hänellä on myös vuosi vankilassa maksamattomien velkojen takia. Tukholmassa hän aikoo aloittaa uuden
elämän.
Ensimmäiset pankinperustamisanomukset eivät saa
vastakaikua, mutta Kaarle X Kustaa (kuningas 1654-1660)
on jo pitkään haaveillut pankista, joka modernisoisi Ruotsin
talouden. Vasta kun Palmstruch kolmannessa anomuksessa lupaa puolet voitoista hoviin, pankkitoimilupa myönnetään. Osakkaaksi Palmstruch kutsuu 12 vaikutusvaltaista
ruotsalaista.
Syntyy Stockholms Banco. Vuosi on 1657 ja pankki
maailman ensimmäinen keskuspankki.
Stockholms Banco ottaa mallia Euroopan johtavista
pankeista Amsterdamissa ja Hampurissa. Jotain uuttakin
Palmstruch tuo mukaan.
Ensimmäinen uutuus on talletuksiin pohjaavat lainat.
Niitä Stockholms Banco alkaa myöntää ensimmäisenä
Euroopassa.
Tiukan lobbaamisen jälkeen Palmstruch saa ottaa
käyttöön myös setelirahan, Euroopan ensimmäisen. Vuosi
on 1661. Aiemmin raha on ollut kuparista tehtyä ja materiaaliltaan painavaa, hankalaa kuljettaa. Kun seteliraha tulee,
kansa villiintyy ja kuningas puhuu Good Conviniencesta.
Palmstruchin pankki vetää talletuksia. Vuonna 1660 niitä
on 400 000 kuparitaalan eli nykyrahassa noin 76 miljoonan
dollarin arvosta. Koska talletuksia on runsaasti, uskaltautuu
Palmstruch toiseen uudistukseen.

kirkkoja, maata, sotaväkeä ja Lontoossa jopa oman laiturin.
Alkuperäinen suojelutehtävä jää rahan varjoon.
Kuninkaat lahjoittavat Temppeliherroille maata ja
omaisuuksia. Temple Church –kirkosta tulee hovin aarteiden
ja tulojen aarrekammio, jossa säilytetään myös kruununjalokiviä. Kun kuningas Henry III haluaa hankkia itselleen
kaukaisen Oleronin saaren, Temppeliherrat hoitavat kaupan.
Pian Henry III:n vaatevarastoakin säilytetään ritarikunnan
huomassa.
Katolinen kirkko on jo aiemmin kieltänyt kristityiltä rahan
lainaamisen ja koron perimisen epäkristillisenä. Rahanlainauksesta huolehtivat juutalaiset, joita katolisen kirkon
määräykset eivät koske.
Aarteita on viety turvaan pyhiin paikkoihin aina. Muinaisessa
Babyloniassa ja Egyptissä omaisuus vietiin temppeleihin ja papit
lainasivat rahaa. Antiikin Kreikassa rahat saattoi tallettaa paikalliseen pankkiin ja nostaa takuutodistuksella toisesta pankista.
Esimerkiksi Ateenalla oli oma pankki jo 400-luvulla eaa.
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Pankki alkaa lainata talletettua rahaa ulos. Rahaa lainataan
kauppiaille suolan, tervan ja sokerin ostoon, yrityksille uusien
innovaatioiden kehittämiseen, ylimystölle ja maanostoon.
Yläluokka elää luotolla, yrittäjät investoivat uuteen. Mutta
kuningas kuolee, tulee devalvaatio ja äkkiä arvossa kasvaneet
talletukset halutaan pankista ulos.
Palmstruch yrittää kuumeisesti keksiä ratkaisua. Koska
lainat ovat pitkiä ja talletukset lyhyitä, ulosmaksettavaa ei
riitä. Ratkaisuksi hän keksii luottosetelit, kreditsedlar.
Ruotsiin syntyy moderni talous. Seteliä ei vastaa
enää konkreettinen kuparikolikko, vaan kyse on ideasta,
jostain abstaktista, jossa setelin arvon takaa luottamus
pankki-instituutioon.
Luottosetelit voi vaihtaa kulta- tai hopearahoiksi.
Palmstruch painaa kuitenkin liikaa seteleitä ja laiminlyö
kirjanpitoa.
Muutaman vuoden päästä 1663 luottamus pankkiin alkaa
heikentyä. Maksut tulevat hitaasti. Ihmiset puhuvat. Jotain on
vialla. Raha käy vähiin. Yritykset, jotka ovat juuri tottuneet
investoimaan luotolla, ovat pulassa.
Pankki joutuu konkurssiin 1667. Palmstruch menettää
pankkioikeutensa ja hänet määrätään maksamaan talletukset
takaisin. Kun hän ei siihen kykene, uhkaa kuolemanrangaistus. Palmstruch on vienyt ruotsalaisten säästöt, aiheuttanut taloudellisen katastrofin, maa on kaaoksen partaalla.
Kuolemanrangaistus muuttuu vankeudeksi. Palmstruch
kuolee istuttuaan vuoden vankilassa. Siitä, oliko hän väärinymmärretty nero vai piittaamaton taloushuijari, keskustellaan
yhä.
Stockholms Bancon seuraajaksi perustetaan vuonna 1668
nykyisen Riksbankenin edeltäjä Riksens Ständers Bank, jota
valvoo parlamentti.
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Teksti: Leena-Kaisa Laakso

65 Lombard Street, Lontoo
Lontoolaisen pankkikriisin pelastaa reilusti luottoa antava
keskuspankki, sillä pankkitoiminnassa on kyse etenkin
luottamuksesta.
Toukokuun 10. päivänä vuonna 1866 lontoolaisen Overend,
Gurney & Co -pankin sihteeri tuo pankin oveen lapun. Maksut
ovat pahasti myöhässä. Itse asiassa pankki on kaatumassa.
Overend, Gurney & Co on pienestä aloittanut itäanglialainen pankki, joka on toiminut Lontoon Cityssä rahanlainauksessa jo pitkään. Se on rahoittanut niin plantaaseja
Dominikaanisessa tasavallassa kuin rautatien tekoa Irlannissakin. Kaikki on sujunut hyvin.
Nyt kaikki on toisin. Sijoittajat jonottavat nostaakseen
rahansa pankista pois, shekit ovat muuttuneet arvottomiksi
ja pankin lainoilla toimineet tekevät konkursseja.
On kaaos ja paniikki. Pian kymmenet pankkimiehet
jonottavat Englannin keskuspankkiin pelko mielessään.
Puolien Lontoon pankeista uskotaan kaatuvan.
Keskuspankin johtaja Henry Lancelot Holland päättää
toimia. Hän tietää, että pankkitoiminnassa on pohjimmiltaan kyse luottamuksesta. Maa halutaan pelastaa konkurssilta. Keskuspankki, Bank of England, tulee apuun valtavalla
riskillä. Ensimmäisenä päivänä luottoa myönnetään neljä
miljoonaa puntaa, seuraavina kuukausina 45 miljoonaa.
Summa on valtava, sillä pankeissa arvioidaan olevan
talletuksia 90 miljoonaa.
Syntyy malli siitä, että keskuspankin tehtävä on katkaista
kriisi, pelastaa pienet pankit ja liikemiehet, lainata riittävän
suurella korolla niille, joiden varat kriisi on alentanut.
Kun paniikki vihdoin laantuu, moni yritys nousee jaloilleen.

Banco
Sana pankki on alun perin italiaa, banco. Se tarkoittaa
penkkiä, jolla keskiajan rahanlainausta käytiin. Myöhäiskeskiajalla juuri italialaiset keksivät, miten kristittyjen rahanlainauskieltoa voi kiertää. Pohjoisitalialaiset
kauppiaat keksivät korolle uuden nimen. Puhuttiin
lahjoista tai palkkioista. Pankkeja alkoi nousta Italian
kaupunkeihin. Eniten niitä oli Firenzessä, jossa Medicit
innostuivat pankkitoiminnasta. Lahjat ja palkkiot kannattivat, suvut vaurastuivat. Medicit nousivat aina Italian
johtoon ja paaveiksi asti.

Pankkitoiminnan pikainen historia
1400- ja 1500-luku: Dynastioiden aika
1400-luvulla Medicit hallitsevat Euroopan
pankkidynastiana.
Saksassa valtaan nousee Fuggereiden
dynastia. He ovat itävaltalaista kutojasukua ja
tekevät omaisuutta ensin tekstiiliteollisuudessa.
He lainaavat rahaa Habsburgeille, Maximilianille ja Charles V:lle erilaisia omistuksia vastaan.
1500-luvulla lainan korko voi olla jopa 45 %,
jos laina tarvitaan pikaisesti. Aina vähintään 12 %.
Venetsiassa avataan 1587 valtiojohtoinen
Banco della Piazza di Rialto. Se pyrkii pitämään
kauppiaiden varat turvassa ja mahdollistamaan
kaupankäynnin ilman rahojen kuljettamista.
Samaa oli tehty jo antiikin Kreikassa, mutta
yleensä yksityisten lainaajien toimesta. Venetsiassa ensimmäistä kertaa valtiojohtoisesti.
Samanlaisia pian pohjoisemman Euroopan
kaupunkeihin: Amsterdam 1609, Hampuri 1619,
Nuremberg 1621.
Shekki, pankkien välinen, vakiinnuttaa
asemansa 1600-luvulla, samoin idea pankkitoiminnan voitosta. Siirtymä yksityisistä lainaajista
yksityisiin pankkeihin.
Venetsiaan vuonna 1617 perustettu Banco
Giro mahdollistaa myös julkisen rahoituksen
luotolla.
Kansallispankki, ensimmäinen ja yhä toimiva
Ruotsin keskuspankki 1668.
Bank of England 1694.
Setelit 1600-luvun Ruotsissa: käsinkirjoitettu
allekirjoitus takeena aitoudesta.
Ranskan keskuspankin perustaja John Law
laskee liikenteeseen seteleitä 1719.
1800-luvun loppuun mennessä setelinanto
keskuspankkien yksinoikeus.
Vuonna 1803 Rothschildit lainaavat 20
miljoonaa Tanskan hallitukselle. Tämä on
ensimmäinen hallitukselle tehty laina ja nostaa
Rothschildit Euroopan vahvimmiksi pankkiireiksi.

JOULUN
VIRALLINEN
KOMPASSI
NAUTI JOULUSTA
JA LÖYDÄ OIKEISIIN
TAPAHTUMIIN
PORVOOn
JOULUN SUURIN
TAPAHTUMAKALENTERI
LEHDESSÄ JA VERKOSSA
WWW.JOULUTAIKA.FI

WWW.TUULET.FI
0400 707 097
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Mod, förtroende och
vinststrävan – tre berättelser
om bankverksamhet
Alldeles i början av bankverksamhetens historia är det frågan om
möjligheter och förtroende samt girighet och vinster. Många är de,
som under årens lopp testar olika idéer gällande depositioner, lån,
kredit och vinst.

D

å 1100-talet närmar sig sitt slut, öppnar en man,
klädd i en vit dräkt prydd med ett rött kors, dörren
till en kyrka i hörnet av Fleet Street och floden
Themsen i London. När han kommer ut igen har
han en liten lapp i handen.
Tempel Church fungerar som en slags bank. Bankverksamheten sköts av Tempelherreorden, som vuxit till en stor maktorganisation. Han som öppnar dörren lever som en munk och äger så
gott som ingenting. Kyrkan å sin sida är full av rikedomar.
I slutet av 1100-talet är Tempelherreorden en av Europas mest
inflytelserika organisationer. Ordens ursprungliga uppgift är att
skydda pilgrimsresenärer och korsfarare. År 1139 har riddarorden
beviljats skattefrihet samt rättigheter att uppbära skatter. Orden är
redovisningsskyldig endast inför påven.
Då organisationen samlar på sig allt mer förmögenhet och
blir mäktigare, vill också kungligheter och adeln deponera sin
egendom hos den. Snart äger Tempelherrarna byggnader, kyrkor,
mark, soldater och till och med en egen brygga i London. Den
ursprungliga uppgiften om att erbjuda beskydd, faller i skuggan
av pengarna.
Kungarna donerar både land och rikedomar åt Tempelherrarna. Temple Church-kyrkan blir hovets skattkammare, där man
förvarar skatter och till och med kronjuvelerna. Då kung Henrik
III vill skaffa den fjärran ön Oléron, är det Tempelherrarna som
sköter köpet. Snart förvaras till och med Henriks III klädförråd hos
Tempelherrarna.
Den katolska kyrkan har redan tidigare förbjudit de kristna att
låna pengar och kräva ränta, eftersom det anses okristligt. Judarna
har hand om pengalånandet, eftersom den katolska kyrkans
bestämmelser inte gäller dem.
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Text: Leena-Kaisa Laakso Översättning: Jenny Törnroos

Heliga platser har alltid använts för att förvara skatter. I det
forna Babylonien och i Egypten fördes egendomen till templen
och prästerna lånade ut pengar. I Antikens Grekland kunde man
deponera pengar i den lokala banken och lyfta pengarna i en
annan bank med ett garantibevis. I till exempel Aten fanns en bank
redan på 400-talet fKr.
Tempelherrarnas bankverksamhet sträcker sig ännu längre.
De verkar i flera länder, över riksgränser och samlar på sig egen
förmögenhet.
Då resenären deponerar sin egendom i Temple Church, får han
ett intyg, med vilket han kan lyfta motsvarande summa var som
helst i Europa eller Mellanöstern. Det fungerar som ett medeltida
kreditkort, en maktorganisation garanterar kredit åt en privatperson. Munken i början av vår berättelse, stiger ut ur kyrkan
med en sådan liten kreditlapp. Kanske han förbereder sig för en
pilgrimsfärd eller ett korståg.
Runtomkring i Europa reser sig Tempelherrarnas banker. Allt
mer skatter deponeras hos dem. Verksamheten fortsätter ända
till slutet av 1200-talet. Då börjar riddarordens nedmontering och
regelrätta förföljelse, som till slut leder till att verksamheten upphör.

han också en ett år lång fängelsedom på grund av obetalda
skulder. I Stockholm tänker han börja ett nytt liv.
Den första anhållan om att få grunda en bank vinner
inget gehör. Kungen har ändå en längre tid drömt om en
bank, som skulle modernisera Sveriges ekonomi. Först
då Palmstruch i sin tredje anhållan lovar att ge hälften av
vinsterna åt hovet, beviljas lov för att starta bankverksamheten. Palmstruch bjuder in 12 inflytelserika svenskar att bli
delägare.
Så föds Stockholms Banco. Året är 1657 och banken är
världens första centralbank.
Stockholms Banco tar modell av Europas ledande
banker i Amsterdam och Hamburg. Palmstruch har också
något nytt att erbjuda.
Den första nyheten är lån baserade på depositionerna.
Stockholms Banco är först i Europa med att bevilja dessa
lån.
Efter en hård lobbning får Palmstruch även ta i bruk
papperssedeln, den första papperssedeln i Europa. Året är
1661. Tidigare har pengarna varit gjorda av koppar, ett tungt
material och svårt att transportera.
Palmstruchs bank fylls av depositioner. År 1660 är
depositionernas värde 400 000 koppardaler, i dagens
pengar motsvarar summan 76 miljoner dollar. Eftersom det
finns gott om depositioner vågar Palmstruch genomföra
följande reform.
Banken börjar låna ut deponerade tillgångar: till köpmän
som behöver köpa salt, tjära och socker, till företag för
att utveckla nya innovationer, till adeln och till markköp.
Överklassen lever på kredit, företagarna investerar i nytt.
Men kungen dör, devalveringen är ett faktum och plötsligt
vill man lyfta deponeringarna som stigit i värde.
Palmstruch försöker febrilt komma på en lösning.
Eftersom lånetiderna är långa och deponeringstiderna är
korta, finns det inte tillräckligt med pengar att betala ut. Som
en lösning på problemet hittar han på kreditivsedlarna.
En modern ekonomi föds i Sverige. Sedeln motsvaras
inte längre av en konkret kopparslant, utan det är frågan om
en idé, någonting abstrakt, där sedelns värde baserar sig på
förtroendet för bankinstitutionen.
Kreditivsedlarna kan man växla mot guld- eller silverpengar. Palmstruch låter ändå trycka upp för mycket sedlar
och han missköter bokföringen.
Efter en tid, år 1667, sjunker förtroendet för banken.
Utbetalningarna dröjer. Människorna pratar. Någonting är på
tok. Pengarna håller på att ta slut. Företagen, som nyss vant
sig vid att investera på kredit, är i blåsten.
Banken går i konkurs är 1667. Palmstruch förlorar
bankrättigheterna och han beordras att betala tillbaka

alla depositioner. Då han inte klarar av det, hotas han av
dödsstraff. Palmstruch har tagit svenskarnas besparingar,
orsakat en ekonomisk katastrof och landet ligger vid
branten av kaos. Dödsstraffet omvandlas till ett fängelsestraff. Palmstruch dör efter ett år i fängelset. Fortfarande
tvistas det om Palmstruch var ett missförstått geni eller en
hänsynslös ekonomisk brottsling.
Efterföljaren till Stockholms Banco, Riksens Ständers
Bank grundas år 1668 och övervakas av parlamentet.
Banken är föregångare till Riksbanken.

65 Lombard Street, London

Londons bankkris räddas av centralbanken, som ger furstligt
med kredit, eftersom bankverksamheten baserar sig på
förtroende.
Den 10 maj år 1866 hänger sekreteraren för Londonbanken
Overend, Gurney & Co., en lapp på dörren. Betalningarna
är rejält försenade. I själva verket håller banken på att gå
omkull.
Overend, Gurney & Co är en öst-anglikansk bank, som
grundats med små medel och som verkat inom låneverksamheten i London City redan länge. Banken har finansierat
så väl plantager i Dominikanska republiken som järnvägsbyggen på Irland. Allting har löpt väl.
Nu är det annorlunda. Investerarna köar för att få ut
sina pengar ur banken, checkerna har blivit värdelösa och
de som har fungerat med bankernas lån som grund går i
konkurs.
Snart köar tiotals uppskrämda bankirer vid centralbanken
i England. Man tror att hälften av bankerna kommer att gå
omkull.
Centralbankens direktör Henry Lancelot Holland
bestämmer sig för att agera. Han vet att det viktigaste
inom bankverksamheten är förtroendet för banken. Man vill
rädda landet från konkurs, Centralbanken, Bank of England,
skyndar till hjälp med stora risker. Den första dagen beviljas
kredit för fyra miljoner pund, under de följande månaderna
beviljas ytterligare 45 miljoner. Summan är enorm, eftersom
man uppskattar att bankernas depositioner sammanlagt
uppgår till 90 miljoner.
Det föds en modell, där centralbankens uppgift är att
göra slut på krisen, rädda de små bankerna och affärsmännen, samt låna ut pengar med tillräckligt hög ränta åt
dem, vars tillgångar sjunkit i värde under krisen.
Då paniken mattas av lyckas många företag komma på
fötter igen.

Brunkebergstorg, Stockholm

Holländaren Johan Palmstruch, vars historia slutar med att han
fängslas, grundar världens första centralbank i Stockholm och
skapar Europas första papperssedel. Han erbjuder också kredit.
Då affärsmannen Johan Palmstruch, som är född i Riga och som
har byggt upp sin karriär i Holland, kommer till Sverige år 1647,
anhåller han genast om lov att få grunda en bank. Palmstruch har
gjort karriär i Amsterdam, i en dåtida bankcentral. I bagaget har
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Usko omiin ideoihin vahvistui

Yrittäjyys
Tekstiiliteollisuus Oy on vuonna 1934 perustettu
lankojen ja käsityötarvikkeiden tukkuliike. 1970-luvulle
saakka yhtiö valmisti myös kankaita. Lankojen
tukkukauppaa yhtiö on käynyt -70-luvulta saakka.
Tukkukaupan osuus on 70 % liikevaihdosta. Loput 30 %
kertyy kuluttajamyynnistä ja verkkokaupasta.
Yrityksellä on Porvoon vanhassa kaupungissa oma
myymälä, teetee SHOP.
Jälleenmyyjäverkosto kattaa koko Suomen ja Ruotsin.
Vientiä on Ruotsiin ja Norjaan, Pienessä mittakaavassa
kauppaa käydään lisäksi Venäjän kanssa.
Omien teetee-lankojen lisäksi yritys tuo maahan
englantilaisia Sirdar- ja Sublime-lankoja, saksalaisia
Schoeller & Stahl/Austerman sekä Lamana-lankoja
Turkista tulevat sukkalangat. Myös Italiasta ja Portugalista
tuodaan lankoja.
Neulemalleille, teetee-langoille ja -lehdelle on
myönnetty Design from Finland -tunnuksen käyttöoikeus.
Yrityksen palveluksessa työskentelee seitsemän
henkilöä ja lisäksi agentti Ruotsissa.

Tekstiiliteollisuus Oy hyötyi Kasvu Openista

P

orvoolaisen Tekstiiliteollisuus Oy:n toimitusjohtaja
Niina Kaakkurivaara, 44, kuuli Kasvu Open -sparrauksesta sattumalta ja kiinnostui. Yrityksen kehittämisohjelmaan haki 32 itäuusmaalaista yritystä. Niistä 15
suurimman kasvupotentiaalin omaavaa pääsi mukaan. Valitut
saivat Kasvupolku®-sparrauksessa yrityselämän asiantuntijoilta kahden päivän ajan maksutonta tukea liiketoiminnan
kehittämiseen.
Tekstiiliteollisuus Oy:ssä, kuten monessa muussakin yrityksessä, lama on vaikuttanut kuluttajakauppaan ja tukkukauppa
on murroksessa. Yrityksen liikevaihto on laskenut useamman
vuoden peräkkäin.
- Tukkukaupan päämiehissämme on tapahtunut muutoksia
ja monet tilaavat tuotteensa suoraan ulkomailta eivätkä
kauttamme kuten ennen. Jotkut myyntikanavat ovat muotoutuneet uudelleen, pitää tietää kenelle myydään ja mitä
myydään. Lisäksi omistajanvaihdos kuluvana vuonna on
tuonut oman lisänsä toimintaan. Aiemmin Sirpa ja Pertti Stark
toimivat yrittäjinä kanssani. Kesällä he luopuivat osuudestaan
ja tällä hetkellä toimin omistaja-yrittäjänä yksin. Tavoitteenani
on luotsata lankakauppa tälle vuosituhannelle, Kaakkurivaara
summaa.

Kehitysideoita ja hissipuheita

Sparrauksessa kasvua haetaan yrittäjän omista lähtökodista, oli tavoitteena sitten lisätä liikevaihtoa, henkilöstömäärää, lanseerata uusi tuote tai selvittää kansainvälistymisen
mahdollisuuksia.
Kaakkurivaara pohti mielessään monia yrityksensä kasvua
parantavia asioita kuten house brändiä, verkkokaupan kehittämistä ja vientiä.
- Yrittäjänä on aika lailla yksin ajatustensa kanssa, hän
tietää.
Sparrauksen aikana Kaakkurivaara tapasi kymmenen
valmentajaa eri aloilta. Hän sai keskitetysti tietoa markkinoinnista, myynnistä, strategiasta, hallitustyöskentelystä ja
juridiikasta. Keskusteluissa tarkasteltiin yrityksen nykytilaa ja
suuntaa, mihin sitä halutaan viedä.
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- Ideani yrityksen kehittämisestä vahvistuivat ja kiteytyivät
toimintamalleiksi. Kivijalkamme ovat neuleohjeet. Ohjepalvelu
ja myytävät langat muodostavat synergian, ne tukevat toinen
toistaan ja helpottavat asiakkaan valintoja. Uutena toimintana
järjestämme syksyn mittaan myös neulontakursseja, Kaakkurivaara vinkkaa.
Lankojen lisäksi myynnissä on kotimaista ja skandinaavista
ilmettä edustavia sisustustavaroita, jatkossa kenties muutakin.
Nyt hyllyille on jo ilmestynyt hyvän menekin saavuttaneet
Annie Sloan -kalkkimaalit, -siveltimet ja -vahat.
- Niiden tiimoilta järjestämme maalauskursseja. Kaupallamme teetee SHOPilla on hyvä liikepaikka vanhassa kaupungissa. Se antaa toiminnallemme mainiot puitteet, Kaakkurivaara iloitsee.
Tärkeimmät kehityskohteet ovat kuitenkin verkkopalveluiden uudistaminen ja tukkukaupan kehittäminen.
- En halua paljastaa kaikkia muutoksia, joita on tulossa, mutta
pointtina on toiminnan selkiyttäminen ja suoraviivaistaminen.
Tukkupuolella Tekstiiliteollisuus on saanut Ruotsin lisäksi
Norjan uudeksi vientimaaksi. Norjassa kaikki tuntuvat neulovan
ja mikäs sen parempaa lankakaupan näkövinkkelistä. Sinne
yritys vie oman teetee-brändin lankoja sekä saksalaisia
Scholler- ja englantilaisia Sirdar-lankoja.
Kasvu Open -sparrauksen yritysesittelyn yhteyteen kuuluu
muutaman minuutin ns. hissipuheen eli pitchin pitäminen,
jossa oma liikeidea ”myydään” muille. Sparrausten jälkeen
järjestetään päätöstilaisuus, jossa valitaan kaksi lupaavinta
yritystä jatkoon saamaan lisäoppia ja kohti valtakunnallista
finaalia. Itä-Uudeltamaalta jatkoon pääsi lapinjärveläinen yrttija versosalaatin viljelyyn erikoistunut Robben Pikku Puutarha Oy.
Vaikka jatkopaikka jäi Tekstiiliteollisuudelta saamatta, on
toimitusjohtaja tyytyväinen.
- Oli todella mielenkiintoista keskustella eri alojen ammattilaisten kanssa ja tavata muita yrittäjiä. Ajatukset yrityksen
kehittämisen suunnasta vahvistuivat.

Kasvu Open auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kasvamaan
yrityksen koosta tai iästä riippumatta. Vuonna 2017
tavoitteena on antaa maksutta sparrausta 450 yritykselle
yli tuhannen asiantuntijan voimin 30 Kasvupolulla. Vuosi
huipentuu Kasvu Open Karnevaaliin 25. - 26.10.2017,
jossa 100 finalistin joukosta valitaan Suomen parhaat
kasvuyritykset.
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Marknadsföringssamarbete

Butiken På Landet letar efter en ny
butiksinnehavare
prägel på inredningen och bestämma produktutbudet. Butiken i
Kullo säljer både dam- och herrkläder av olika märken, men också
vackra serviser och andra inredningsföremål. Produkterna kommer
från många olika små europeiska leverantörer. Det viktiga är, att
kläderna är av bra kvalitet och hållbara.
Till verksamheten hör, att man hela tiden är aktiv och följer
med vad som är på modet. Det innebär också, att man får
resa runt i Europa för att upprätthålla goda kontakter till sina
samarbetspartners.
- Om man övertar verksamheten av oss, så finns det många
fördelar, säger Peggy Frankenhaeuser. Vi har en stor etablerad
kundkrets och leverantörskontaktnätet finns redan färdigt.

Språket är viktigt

I Kullo gårds gamla stallbyggnad finns sedan sexton år tillbaka en
charmant butik som säljer kläder och inredningsföremål. Butiken
står nu inför en omställning, då de nuvarande ägarna planerar att
sälja verksamheten. Den som tar över verksamheten får ett färdigt
koncept och blir delägare i ett internationellt bolag.
Peggy och Thomas Frankenhaeuser har förestått butiken i
Kullo ända från början och har också en filial i Fiskars bruk.
- Jag var på ett lantbruksmöte och fick höra om, att det i Sverige
fanns ett koncept med butiker i samband med gårdarna. Vi hade
redan tidigare funderat på att använda vårt gamla stall till något
nytt, så det passade bra att sätta igång med butiksverksamheten.
Det var så vi kom i gång med Butiken På Landet, berättar Thomas
Frankenhaeuser.

Internationell verksamhet
Butiken På Landet är en sammanslutning av 15 butiker. Tio butiker
finns i Sverige, tre i Finland och en i Norge. Butikerna inreds delvis
i samma stil, men varje butiksinnehavare kan sätta sin personliga

Den som tar över butiken, övertar aktierna och blir medlem i
holdingbolaget för Butiken På Landet. Sammanslutningen har ett
intensivt samarbete och träffas för gemensamma möten, vanligtvis
i Stockholm eller på någon av butikerna. Det ordnas också
gemensamma minimässor där man har möjlighet att komma i
kontakt med leverantörerna.
Butiken På Landet skall dock finnas i lantlig miljö. En ny ägare
har möjlighet att fortsätta verksamheten i det gamla stallet i Kullo
eller öppna butiken på ett helt nytt ställe. Språket är också viktigt,
för att samarbetet skall fungera krävs det, att butiksinnehavaren
både pratar och kan uttrycka sig på svenska.
Peggy och Thomas Frankenhaeuser fortsätter med verksamheten i Butiken På Landet tillsvidare, men de letar aktivt efter en ny
butiksinnehavare som njuter av lantlig miljö, trivs med kundbetjäning, gillar att resa och letar efter nya utmaningar.

Om Du är intresserad, vänligen skicka e-post till
bpl@kullogard.fi

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

K

ansantuote. Kansantulo. Bruttokansantuote. Bruttokansantulo.
Toisiaan lähellä olevat termit sekoittuvat usein. Mitä ihmettä kansantulolla tarkoitetaan? Lähdimme selvittämään
asiaa.
- Jotta ymmärtäisi, mitä kansantulo tarkoittaa,
kannattaa ensin katsoa bruttokansantuotteen
käsitettä. Kansantuote ja kansantulo sekoitetaan käsitteinä usein. Kyse on näkökulmista ja
tavoista katsoa asiaa, Tilastokeskuksen yliaktuaari Tuomas Rothovius sanoo.

Talous

Mikä ihmeen
kansantulo?

Otetaan siis ensin bruttokansantuote. Se
kuvaa vuoden aikana tuotettujen tuotteiden ja
palvelujen arvoa.
- Kyseessä on siis tavaroiden ja palveluiden
arvo. Se on käytännössä yrityksen liikevaihto,
josta on vähennetty välituotteiden käytön kulut,
esimerkiksi raaka-aine- ja energiakulut. Myynti,
josta on vähennetty kustannukset, Rothovius
sanoo.
Entä sitten kansantulo?
Siinä missä bruttokansantuote keskittyy
kuvaamaan aikaansaatua tuotantoa, bruttokansantulo katsoo samaa asiaa tulon
näkökulmasta.
Se kuvaa kansantuotteen tuottamisesta
syntyneitä tuloja.
- Bruttokansantulossa lasketaan hyödykkeiden
tuotannosta ja ulkomailta saadut ensitulot,
joita ovat esimerkiksi palkat ja osingot.
Nettokansantulossa summasta vähennetään
vielä kiinteän pääoman kuluminen eli poistot,
Rothovius sanoo.
Siinä missä bruttokansantuotetta käytetään
usein talouden kehityksen indikaattorina,
kansantulon käsite antaa parempaa tietoa
kansan maksukyvystä.
- Kansantuloa käytetäänkin usein maiden
välisessä vertailussa, kun määritetään
esimerkiksi valtiolle kansainvälisen järjestön
jäsenmaksua. Kun kansantulosta poistetaan
inflaation vaikutus, nähdään, paljonko pohjalla
olevat reaalitalouden tulot kasvavat, Rothovius
sanoo.
Rothovius korostaa, että tarkan tiedon
kerääminen taloudesta on pitkä prosessi.
Ensin saadaan alustava ennakkotieto kahden
kuukauden viiveellä. Se tarkentuu pikku hiljaa
lähdetilastojen kertymisen myötä. Varsinainen
tarkka tilastotieto on valmis vasta kahden
vuoden päästä.
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Ajattelun aihetta

Mielihyvää,
kognitiivinen harha
ja ripaus taikauskoa
– Mikä vetää
lottokansaa?
Viking-lotto. EuroJackpot. Porukkalotto. Jokeri. Keno. Tuplaus. Porukkapelit. Järjestelmät.

- Lottoa ei pelata rahan tarpeeseen. Suuri osa
rahapelien pelaajista ei lopeta, vaikka voittaisi
päävoiton. Kyseessä ei ole tarve saada rahaa,
vaikka raha saatetaan mainita rationaalisena motivaationa, psykologi Jari Lipsanen
Helsingin yliopistosta sanoo.
Rahanhimo ei siis aja ihmistä kioskille, kassajonoon tai netin ääreen. Mistä ihmeestä lotossa
sitten on kyse?
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päälle, vaikka seuraavan kerran tulisi tappio. Samantyyppinen
mekanismi on monessa riippuvuudessa, Lipsanen sanoo.
Lottoon yhdistyy siis helposti mielihyvä, vaikka voittoa ei kuuluisikaan. Moni tosin kuvittelee, että voitto on hyvinkin lähellä.
Toinen lottoon koukuttava syy onkin todennäköisyysharha. Se on
kognitiivinen harha, joka saa ihmisen kuvittelemaan, että voitto
on jo lähellä.
- Ihmiset ovat tosi huonoja arvioimaan todennäköisyyksiä. Moni
yliarvioi omia mahdollisuuksiaan. Kyse on kognitiivisesta vääristymästä, Lipsanen sanoo.
Kognitiivista harhaa tukevat erilaiset lottoon liittyvät uskomukset.
Sellaisia ovat vaikka ajatus voittoputkesta tai siitä, että jos
tarpeeksi häviää, on pakko jossain vaiheessa voittaa.
- Kyse on eräänlaisesta taikauskosta. Uskotaan voittoputkeen:
että jos voittaa kerran, olisi todennäköistä voittaa uudestaankin.
Näinhän ei ole. Uskotaan myös, että jos on vuoden verran aina
hävinnyt, häviöputken on pakko jossain vaiheessa katketa.
Todellisuudessa tämä ei ole mitenkään todennäköistä. Moni
käyttää myös tiettyjä suosikkinumeroita, kuten lasten ikiä tai
synttäripäiviä ja uskoo, että ”kyllä se vielä joskus tärppää”,
Lipsanen sanoo.

Lottoyhteisö
Lotto osoittautuukin kiehtovaksi. On dopamiinia, taikauskoa
ja ajatusharhoja. Näitä täydentävät sosio-kulttuuriset ja opitut
tekijät eli se, että muutkin lottoavat ja se, että lottoamiseen
opitaan.
- Tiedetään, että mitä enemmän pelimahdollisuuksia on saatavilla,
sitä enemmän ihmiset pelaavat. Lotossa on myös sosiaalinen
komponentti, ja pelifirmat hyödyntävät sitä hyvin mainonnassa.
Tiedetään, että lotossa todennäköisyys saada voitto on pieni,
silti sadat tuhannet ihmiset pelaavat. Todennäköisyys, että joku
henkilö voittaa, on suhteellisen korkea.
Lottoaminen luo ehkä johonkin kuulumisen tunnetta. Ihmisestä
tulee osa suurta lottoajien yhteisöä, jonka liimaa yhteen voittamisen mahdollisuus.
Pelaamista tutkitaan riippuvuusnäkökulmasta paljon. Lotto on
siinä paheista pienimpiä.
- Lottoa pelataan ainoastaan kerran viikossa, mikä tekee siitä
hallittavamman. Vaikeinta riippuvuuden kannalta on aikaan
sitoutumaton, nopeatempoinen internet-pelaaminen, Lipsanen
sanoo.
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Veikkauksen mukaan lähes 40 prosenttia
suomalaisista aikuisista lottoaa joka viikko.
Viime vuonna suomalaiset upottivat lottoon
noin 380 miljoonaa euroa. Ja kukapa ei
tuntisi sitä viime tipan lottoajaa, joka lähtee
kiikuttamaan kuponkia kioskille aivan viime
minuuteilla.
Moni suomalainen pitää lottoamista myös
mieluisimpana tapana rikastua, kuten
heinäkuussa julkaistu finanssikonserni
Investiumin kyselytutkimus paljasti. Pelkästä
rahasta ei lotossa kuitenkaan ole kyse.
Mikä sitten saa ihmisen lottoamaan, viikosta
toiseen?

Ajattelun aihetta

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

10 € per/viikko x
52 viikkoa on 520 €
vuodessa.

Lipsanen muistuttaa, että on tärkeää erottaa lottoamisen ääripäät:
silloin tällöin pelaaminen ja peliriippuvuus. Suurin osa lottoajista on
näiden kahden välissä.

Voittoputki päällä...ihan kohta
Lotto kiehtoo eri syistä. Yksi niistä on fysiologinen. Lottovoiton
saaminen, tai ehkä jännityksestä nauttiminen, aiheuttaa mielihyvää.
Kyse on fysiologisesta palkitsemisjärjestelmästä.
- Aivojen dopamiinijärjestelmä aktivoituu, kun ihminen saa
lottovoiton. Mielenkiintoista tässä on se, että aktiivinen tila jää
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Luova Talous

Luova Talous

Teksti: Leila Toffer-Kares Kuvat: Srba Lukić

käyttää keittiösaippuana ja sillä voi pestä kädet. Se on
biohajoava ja ekologinen.
- Kehitän saippuaa koko ajan. Mahdollisuuksia sen
käyttöön on vaikka kuinka paljon, Ruotsalainen sanoo.
Häntä ei pelota, että joku pihistää tuoteidean.
- Saksassa on ollut myynnissä sivellinsaippuaa iät ja ajat.
Kyllä näitä markkinoille mahtuu, hän tuumaa.
”Saippuatehdas” sijaitsee Porvoossa taiteilijan kodin
autotallissa, jonne hän on rakentanut tuotantolinjan.

Kuvataiteilijan
luovuudesta syntyi
sivellinsaippua

P

orvoon Taidetehtaalla kuvataiteilija Anitta
Ruotsalaisen, 55, työhuoneen seiniltä
katselevat lukuisat naishahmot suurilta kangaspohjilta. Ihmisiä on maalattu myös kellertäville
pienille ja huokoisille paperinpaloille. Ikkunalaudalle on aseteltu riviin pulloja, joiden sisällä on merestä
kerättyjä ajopuunpalasia. Nekin toimivat maalauspohjina.
Ja ateljeen yhdessä nurkassa seisoo teline, jonka valkoiset
puulaatikot sisältävät paperikääreisiin kiedottua saippuaa.
- Maalarina minut tunnetaan rönsyilevänä. Olen avoin eri
materiaaleille, pellavakangas ei yksin riitä eikä lopputulokseen johda yksi tie, vaan sinne kuljetaan erilaisia polkuja.
Haen töihini myös kolmiulotteisuutta. Maalaukset voivat
olla samaa aihepiiriä, mutta toteutettu eri tavoin. Minulla
on suuri tarve tehdä koko ajan jotain, Ruotsalainen selittää
ja osoittaa huoneessa taiteeksi muokkausta odottavia
enemmän ja vähemmän ehjiä nukkekoteja ”ehkä niistä
syntyy jotain”.

Rönsyilevän maalarin toinen puoli on
päämäärätietoinen uuden kehittäjä
- Olin aina pessyt osan siveltimistäni mäntysuovalla ja
huomannut, että ajan mittaan niiden maalausominaisuus
heikkenee, ne saattavat kovettua ja karvat harottaa. Häirit-
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sevää oli myös se, että mäntysuopa ei ole ekologista. Se
ei myöskään sisällä kovin paljon saippuaa. Mielessäni iti
ajatus siitä, että aidot näädän-, oravan- ja sianharjassiveltimet ansaitsisivat niitä hoitavan puhdistusaineen.
Ruotsalaisen harrastuksena on pitkään ollut luonto ja
erityisesti villiyrtit. Niiden myötä hän kiinnostui luonto- ja
ympäristöalasta ja hakeutui aikuisille suunnattuun luonnonvaratuottajakoulutukseen. Kaksivuotisiin opintoihin sisältyi
kurssi luonnonmukaisen pesuaineen valmistamisesta.
- Silloin minulla välähti. Tässä on tilaisuus toteuttaa idea
ekologisesta saippuasta.
Kokeiltuaan eri raaka-aineyhdistelmiä ja testauttamalla
saippuaa kollegoilla Ruotsalainen päätyi käyttämään
kotimaista rypsiä tai rapsia saatavuuden mukaan sekä
pellavaöljyä ja kookosrasvaa. Rypsi-/rapsiöljy tuo siveltimeen pehmeyden ja pellavaöljy hoitavan ja puhdistavan
suojan. Kookosrasvaa tarvitaan luomaan saippuaan
kovuutta.
Pro Brush Natural -sivellinsaippua® sai tavaramerkkisuojan Patentti- ja rekisterihallitukselta viime syksynä.
Maalareiden sutien lisäksi saippua käy yhtä hyvin meikkisiveltimen puhdistamiseen kuin mattojen pesuun. Sitä voi

- Vuoden päivät olen valmistanut saippuaa taiteellisen
työn ohella. Se tuntuu mielenkiintoiselta ja hauskalta. Nyt
pohdin jatkanko tuotantoa arvonlisäverollisena taiteilijana
vai perustanko yrityksen.

Luovan työn tekijän palkkapussi on pieni
Ensisijaisesti taiteilijaksi itsensä luonnehtiva Ruotsalainen toimii Helsingin taiteilijaseuran puheenjohtajana ja
Lallukka-säätiön hallituksessa. Hän kertoo luonteelleen
sopivan järjestöissä työskentelyn. 1990-luvulla hän hoiti
Porvoon taideyhdistyksen puheenjohtajuutta.
- Haluan ajaa taiteilijoiden asioita. Vain kourallinen taiteilijoista elää työllään. Useimmat tekevät leipänsä eteen
muitakin hommia. Itse sijaistan opettajia. Taiteilijoiden
saamat apurahat eivät ratkaise toimeentulo-ongelmaa
kaikkien osalta. Nehän myönnetään vain osalle taiteilijoista
määräajaksi.
Taiteilijoiden toimeentuloa auttaisi paljon, jos taiteen
ostaminen lisääntyisi. Ruotsalainen mainitsee, että esimerkiksi Porvoon kaupungin taiteen ostomäärärahat ovat ajan
mittaan nousseet, mutta muutakin tarvitaan.
Taiteilijan taloudessa luovuus näkyy palkkapussin pienuutena, vaikka se muuten rikastuttaa elämää. Palataan
hetkeksi vielä jutun alussa mainittuihin kellastuneisiin
hauraisiin paperinpaloihin. Mitä materiaalia ne ovat?
- Pietarin Suomi-talossa työskennellessäni join paljon
teetä. Aloin miettiä, mitä teepusseilla voisi tehdä. Availin
siinä yhtä ja sitten päätin kokeilla, miten se toimii maalauspohjana. Nyt valmiina on joukko ihmishahmoaiheisia töitä.
Yhtenä teemana ovat pakolaiset. Kuvaan sitä, kuinka
hauras on ihmiselämä.
Pian Ruotsalaisen teepussimaalaukset matkaavat Viroon
Viljandiin, jossa on esillä viidenkymmenen suomalaistaiteilijan näyttely.
- Luovuus on sitä, että voi kokeilla mahdollisimman paljon,
voi leikkiä ja epäonnistua. Se on kyky nähdä asioita,
kuvataiteilija kiteyttää.
Lisätietoja taiteilijasta ja saippuasta:
www.anittaruotsalainen.com
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Kreativ Ekonomi

Text: Leila Toffer-Kares

Översättning: Jenny Törnroos Foto: Srba Lukić

I

bildkonstnär Anitta Ruotsalainens, 55, arbetsrum i
Konstfabriken i Borgå, skådar åtskilliga, på tygbotten
målade kvinnofigurer, ner från väggarna. Konstnären
har också målat människor på små, gulnade porösa
pappersbitar. På fönsterbrädet står en rad flaskor innehållande drivved som plockats ur havet. Drivveden används
också som grund för målningar. I ett hörn av ateljén står en
ställning med vita trälådor, som innehåller tvålar inpackade
i pappersomslag.
- Som konstnär är jag känd för att mina arbeten flödar ut
åt alla håll. Jag är öppen för olika slags material, linnetyget
i sig är inte tillräckligt och det är inte bara en väg som leder
till slutmålet, utan man kan ta olika stigar. Jag vill också att
mina arbeten skall vara tredimensionella. Målningarna kan
ha samma innehåll, men de kan vara förverkligade på olika
sätt. Jag har ett stort behov av att hela tiden göra något,
förklarar Ruotsalainen och pekar på några mer eller mindre
hela dockhus som väntar på att förvandlas till konstverk
”kanske det blir något av dem”.

Konstnären är även en målmedveten utvecklare av nyskapelser
- Jag hade alltid tvättat en del av mina penslar med tallsåpa
och jag lade märke till, att kvaliteten med tiden påverkades,
penslarna blev hårda och håren började spreta. Det störde
mig också att tallsåpan inte är ekologisk. Den innehåller
egentligen inte heller så mycket tvål. Jag hade en tanke
om att penslarna av äkta mård-, ekorr-, och grishår vore
värda en vårdande rengöringsprodukt.
Ruotsalainen har redan länge haft naturen och speciellt
vildörterna som hobby. Tack vare dem blev hon intresserad av natur- och miljöbranschen och sökte sig till
en naturresursutbildning riktad till vuxna. De tvååriga
studierna innehöll en kurs där man framställde ekologiskt
tvättmedel.
- Då gick det upp ett ljus för mig. Jag skulle kunna förverkliga idén om en ekologisk tvål.

Konstnärens
kreativitet
gav upphov til
penseltvålen
38

Efter att ha prövat olika kombinationer av råmaterial och
efter att kollegorna fått testa hennes tvålar, bestämde sig
Ruotsalainen för inhemsk ryps eller raps, beroende på vad
som finns att tillgå, samt linolja och kokosfett. Ryps- och
rapsoljan ger penseln mjukhet och linoljan vårdar och ger
ett rengörande skydd. Kokosfettet behövs för att tvålen
skall hårdna.
Pro Brush Natural –penseltvålen ® fick varumärkesskydd av Patent- och registreringsstyrelsen förra hösten.
Förutom att tvålen kan användas för att tvätta konstnärernas penslar, så går den också att använda bland annat
till rengöring av sminkborstar och till att tvätta mattor.
Man kan använda den som kökstvål och den fungerar
också bra som handtvål. Den är biologiskt nedbrytbar och
ekologisk.

Kreativ Ekonomi
Hon är inte rädd för att någon skulle stjäla produktidén.
- I Tyskland har man sålt penseltvålar i år och dar. Det ryms
nog tvålar på marknaden, funderar hon.
”Tvålfabriken” finns i Borgå, i konstnärens garage, där hon
byggt upp en produktionslinje.
- Jag har tillverkat tvålar i ett års tid vid sidan av det
konstnärliga arbetet. Tvåltillverkningen känns intressant
och rolig. Nu funderar jag om jag skall fortsätta produktionen som momsbeskattad konstnär eller om jag skall
grunda ett företag.

Kreativa yrken och liten lönepåse
Ruotsalainen, som först och främst ser sig som en
konstnär, fungerar som ordförande för Konstnärsgillet i
Helsingfors och är också verksam i Lallukka-stiftelsens
styrelse. Hon berättar att hennes personlighet passar bra
för styrelsearbete. På 1990-talet fungerade hon även som
ordförande för Borgå Konstförening.
- Jag vill föra fram konstnärernas saker. Endast en handfull
konstnärer kan leva på sitt jobb. De flesta gör andra
arbeten vid sidan om, för att kunna dryga ut kassan. Jag
själv jobbar som lärarvikarie. Stipendierna som en del
konstnärer får, löser inte alla konstnärers ekonomiska
problem. Stipendierna beviljas ju bara åt en liten del av
konstnärerna och enbart för en viss tid.
Konstnärernas ekonomiska situation kunde förbättras
genom ökade konstinköp. Ruotsalainen nämner Borgå
stad som ett exempel, staden har hela tiden ökat på
anslagen för konstinköp, men det behövs också annat.
I konstnärens hushåll märks kreativiteten i att lönepåsen är
liten, men å andra sidan berikar kreativiteten livet. Låt oss
för en stund gå tillbaka till de sköra gulnade pappersbitarna som nämndes i början. Vilket material består de av?
- Då jag arbetade i Finlandshuset i Sankt Petersburg
drack jag mycket te. Jag började fundera på vad man
skulle kunna göra med tepåsarna. Jag öppnade en påse
och bestämde mig för att pröva om den fungerar som en
grund att måla på. Nu har jag färdigställt ett antal arbeten
med människoskepnader. Ett tema är flyktingarna. Jag
avbildar det sköra i människolivet.
Snart reser Ruotsalainens målningar på tepåsar till Viljandi
i Estland, där 50 finländska konstnärer ställer ut sina verk.
- Kreativitet är, att man kan pröva på massor av olika
saker, man kan leka och man kan misslyckas. Det är en
förmåga att kunna se saker, sammanfattar bildkonstnären.
Tilläggsuppgifter om konstnären och tvålen
www.anittaruotsalainen.com

- Jag utvecklar tvålen hela tiden. Det finns hur mycket
användningsmöjligheter som helst, säger Ruotsalainen.
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Yrityskauppa

Markkinointiyhteistyö

Valmistaudu yrityksesi
myyntiin hyvissä ajoin
Yrityksen myynti on ainutkertainen kokemus monelle yrittäjälle. Sen takia siihen kannattaa suhtautua
yhtä ammattitaitoisesti kuin yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen. Avuksi kannattaa ottaa hyvät
asiantuntijat, jotka auttavat sinua saamaan parhaan mahdollisen tuoton yrityskaupasta ja löytämään
sopivat vero- ja rahoitusratkaisut. Tässä artikkelissa kerromme, miten yrityskauppaan voi valmistautua.

Näin saatat yrityksesi myyntikuntoon
Kun alat miettiä yrityksesi myyntiä, aloita valmistautuminen
hyvissä ajoin. Tässä muistilista yrityskauppaa suunnittelevalle.
1. Paranna yrityksesi kannattavuutta.
Yrityksen arvo lasketaan usein viimeisen kolmen vuoden
tuloksen perusteella eli kannattavuuden parantaminen on hyvä
toteuttaa pitkällä tähtäimellä.
2. Mieti liiketoiminnan ja kiinteistöomaisuuden
jakamista eri yhtiöihin.
Usein ostaja ei ole kiinnostunut kiinteistöistä, eikä halua
maksaa niistä tai muista ”rönsyistä” täyttä hintaa. Toisaalta myyjä
saa jatkossakin vuokratuottoja itselleen, jos kiinteistöt siirretään erilliseen yhtiöön, jota ei myydä. Kiinteistöjen siirtäminen eri
yhtiöön pienentää liiketoimintayhtiön arvoa ja sitä kautta kauppahintaa, mikä helpottaa ostajien rahoitusneuvotteluita. Muista, että
yrityksen jakaminen kahteen osaan vie vähintään puoli vuotta
aikaa.
3. Ota avuksesi hyvät asiantuntijat.
Käytä apunasi vero-, rahoitus- ja yrityskauppa-asiantuntijoita.
He auttavat sinua yrityskaupan eri vaiheissa.
4. Mieti sopivia ostajaehdokkaita lähipiiristäsi.
Ehdokkaita voivat olla perheenjäsenet tai yrityksessäsi
työskentelevät ammattihenkilöt. Perheenjäsenille luovutettaessa
osakkeita päästään hyödyntämään sukupolvenvaihdosveroetuja.
Yrityksessä työskentelevät ihmiset osaavat usein yrityksen
liiketoiminnan parhaiten ja ovat siten erittäin hyviä kandidaatteja
jatkamaan toimintaa.
5. Varaudu jatkamaan yrityksessä.
Varaudu siihen, että ostaja haluaa sinun jatkavan tavalla tai
toisella yrityksen liiketoiminnan palveluksessa muutamasta
kuukaudesta vuoteen.
6. Mieti veroasioita hyvissä ajoin etukäteen.
Mieti veroasioita sekä itsesi, ostajan että yrityksen
näkökulmasta. Tähän varsinkin kannattaa ottaa avuksi hyvä
veroasiantuntija.
7. Mieti, minkä osan yrityksestä haluat myydä.
Mieti myös, haluatko myydä osakekannan tai liiketoiminnan.
Tämä on tärkeää, jotta voit alkaa tehdä johdonmukaisia
päätöksiä esim. yrityksen jakamiseksi kahteen osaan tai osien
pois myymiseksi yrityksestäsi. Voit myös perustaa uuden yhtiön,
johon voit liiketoimintasiirtona siirtää osan liiketoiminnoista.
8. Jos yrityksessä on isot kassavarat, voi yritys ostaa
osan sinun osakkeista yrityskauppatilanteessa.
Tällöin kauppahinta ulkopuoliselle ostajalle pienenee. Tämä
auttaa ostajan rahoitusjärjestelyitä.
9. Mieti etukäteen yrityksesi arvoa.
Arvonmääritykseen kannattaa ottaa avuksi asiantuntija.
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Osakekaupassa arvoon vaikuttaa yrityksen tuloksen (toteutuneet ja/
tai tulevat) lisäksi yhtiön likvidit varat ja velkojen määrä. Liiketoimintakaupassa usein yrityksen tase-erät eivät ole kaupan kohteena.
10. Kun olet tehnyt päätöksen yrityksesi myynnistä,
aikatauluta myynti ja toteuta kauppa suunnitelman mukaan.
Älä epäröi.
Usein yrittäjä loppuhetkillä epäröi, eikä uskalla tai halua myydä
elämäntyötään. Tällainen epäröinti tarkoittaa turhia kustannuksia ja
turhaa työaikaa sinulle itsellesi eli tuonkin työajan olisit voinut silloin
käyttää yhtiösi kehittämiseen.
11. Kun olet löytänyt sopivan ostajaehdokkaan, tee
aiesopimus.
Aiesopimuksessa ostajan kanssa sovitaan mm. yritystutkimuksen
yhteydessä luovutettavan tiedon salassapidosta
12. Voitte yhdessä ostajaehdokkaan kanssa käyttää
rahoitusasioiden neuvonantajia.
Sopivia rahoituslähteitä ovat mm. pankit ja Finnvera. Varsinkin
Finnveralla on useita pienyritysten kauppoihin tarkoitettuja rahoitustuotteita tarjottavanaan, joita sopivasti yhdistämällä saadaan aikaan
kustannustehokas rahoituspaketti, jossa reaalivakuuksien määrä
sekä omavelkaisten takauksien määrä on minimoitu. Yrityskaupoissa
osana rahoituspakettia on myös myyjän antama maksuaika sekä
järjestely, jossa yritys ostaa omia osakkeitaan.
13. Tee kauppakirja kunnolla.
Kauppakirjan laatimiseen kannattaa ottaa avuksi alan ammattilainen, sillä kauppakirjassa kannattaa rajata tarkkaan sekä myyjän
että ostajan oikeudet ja vastuut.
14. Kun kauppa on tehty, nauti uudesta elämäntilanteestasi.
Timo Helle, KHT, Helle Partners Oy
Helle Partners Oy tarjoaa tilintarkastuspalveluita ja vero-, yrityskauppa- sekä
muita konsultointipalveluita.
www.hellepartners.fi

Verotus

Markkinointiyhteistyö

Liiketoimintakauppa vai osakekauppa?

Liiketoimintakaupassa yhtiö myy kauppakirjassa yksilöidyn varallisuuden. Jos kauppahinta ylittää myydyn omaisuuden verotuksessa poistamattomat hankintahinnat, yhtiölle syntyy veronalainen
voitto. Yhtiö maksaa tästä veroa yhteisöverokannan mukaisesti
(nykyinen verokanta 20 %).
Liiketoimintakaupassa kauppahinta on liiketoiminnan myyneen
yhtiön varoja. Mikäli varoja ei ole tarpeen jakaa välittömästi omistajalle, yhtiö voi jatkaa toimintaansa sijoitusyhtiönä. Jos toimintansa
lopettaneen yhtiön varallisuus halutaan lyhyellä aikavälillä osakkaan
yksityiskäyttöön, yhtiön purkaminen voi olla tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Purkautumisen yhteydessä yhtiön varallisuus
voi siirtyä sellaisenaan osakkaalle, tai omaisuus voidaan purkautumismenettelyn kuluessa realisoida. Purkautuvaa yhtiötä verotetaan siten kuin yhtiö olisi myynyt kaiken omaisuutensa. Osakkaan
osalta purkautuminen verotetaan pääomatulona luovutusvoiton
verotusta koskevia säännöksiä noudattaen.
Mikäli yksityishenkilö myy omistamansa osakeyhtiön osakkeet,
häntä verotetaan osakkeiden luovutusvoitosta. Pääomatulona verotettava luovutusvoitto lasketaan joko todellisen hankintamenon perusteella tai hankintameno-olettaman avulla. Jos
osakkeet on omistettu vähintään 10 vuoden ajan, hankintamenoolettama on 40 %, muussa tapauksessa 20 %.

Sukupolvenvaihdos

Mikäli yrityksen jatkaja löytyy lähipiiristä, omistajanvaihdos
voidaan toteuttaa sukupolvenvaihdoksella. Sukupolvenvaihdoksissa on mahdollista hyödyntää verotuksen huojennussäännöksiä, jotka voivat johtaa merkittäviin veroetuihin. Huojennukset
eivät kuitenkaan kaikissa tilanteissa edellytä luopujan ja jatkajan
sukulaisuutta. Huojennussäännökset tähtäävät yritystoiminnan
jatkuvuuden turvaamiseen, minkä johdosta määräajan kuluessa
yrityksen toiminnassa tai omistuksessa tapahtuvat muutokset
voivat vaikuttaa takautuvasti.
Sukupolvenvaihdos voidaan yksinkertaisimmillaan toteuttaa
kaupalla, lahjanluonteisella kaupalla tai lahjoituksella. Myyjä voi
saada huojennuksen luovutusvoittoa verotettaessa ja/tai jatkaja
perintö- tai lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos voidaan
haluttaessa toteuttaa vaiheittain, jolloin kokonaisverotus alenee
perintö- ja lahjaverotuksen progressiivisuuden johdosta.
Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa on hyvä hakea etukäteen
verohallinnon kannanottoa veroseuraamuksista.

Niina
Tuovinen,
veroasiantuntija, Fiscales Oy
Fiscales Oy on verotuksen, yhtiöoikeuden ja laskentatoimen alan kokonaisvaltaisia ratkaisuja yrityksille ja yksityisille
henkilöille tarjoava asiantuntijaorganisaatio. www.fiscales.fi

Lähesty rahoittajia rohkeasti
Jokainen yrityskauppa on erilainen, mutta kun palaset ovat
kohdallaan, nykyisessä markkinatilanteessa yrityskaupalle
yleensä järjestyy rahoitus. Edellytyksenä on, että kaupassa
siirtyvä liiketoiminta on tervettä, kauppahinta on kohtuullinen,
järjestely hyvin valmisteltu ja ostajien kyvykkyys soveltuu liiketoiminnan jatkamiseen.
Yleinen väärinkäsitys on, että yrityskaupan rahoitus on järjestettävä kokonaan tai ainakin pääosin ostajan omista varoista.
Toisinaan omat varat toki riittävät, mutta yleensä rahoitus
rakentuu useasta lähteestä. Monissa tapauksissa merkittävä osa pk-yritysten kauppahinnasta maksetaan ulkopuolisen
rahoituksen turvin.
Ostajan omien varojen lisäksi yleisimpiä muita lähteitä ovat
pankkien luotot, joiden järjestymistä usein vauhditetaan Finnveralta neuvoteltavilla takauksilla. Tietyillä pankkiryhmillä on
mahdollisuus hyödyntää myös Euroopan Investointirahaston
(EIR) tarjoamaa riskinjakotakausta, jolloin pankkilainaan liittyvistä vakuustarpeista parhaimmillaan jopa 80 % voidaan kattaa
Finnveran ja EIR:n takauksilla.
Monille voi tulla yllätyksenä, että usein myös yrityksen
myyjä osallistuu jossain roolissa yrityskaupan rahoittamiseen.
Toisinaan myyjä on sijoittajana ja vaikkapa vähemmistöosakkaana, toisinaan lainoittamassa ostajaa tai tarjoamassa rahoittajille vakuuksia. Myyjän tuoman rahoituksen lisäksi säilytetään samalla myös myyjän taloudellinen intressi yritystoiminnan
menestymiseen. Näin pyritään varmistamaan vahva tuki liiketoiminnan siirrolle ja uudelle omistajalle yrityskaupan onnistumisen
kannalta kriittisessä haltuunottovaiheessa.
Yrityskaupasta haaveilevan kannattaa rohkeasti lähestyä
potentiaalisia rahoittajia ja selvittää mahdollisuuksiaan
rahoituksen järjestämiseen. Esimerkiksi pankeilla ja Finnveralla on runsaasti kokemusta erilaisista yrityskaupoista ja niiden
rahoitusratkaisuista.
Yrityksensä myymistä harkitsevan on myös hyvä ymmärtää,
millaisia reunaehtoja yrityskaupan rahoitukseen voisi liittyä,
vaikkapa pystyäkseen paremmin tunnistamaan lähipiirissä
piileviä potentiaalisia ostajia. Lisäksi yrityskaupan rahoitettavuus
on hyvä pitää mielessä yrityskaupan toteutustapaa ja järjestelyjä
suunniteltaessa. Omasta yrityksestä kannattaa tehdä mahdollisimman houkutteleva ja helposti ostettava kohde. Valmisteluissa
kannattaa hyödyntää asiantuntijoita.
Janne Koivuniemi, aluepäällikkö,
Finnvera Oyj, Etelä-Suomen alue
Finnvera Oyj tarjoaa rahoituspalveluita yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja
kansainvälistymiseen sekä vientikauppaan. www.finnvera.fi

Huomioi verotukseen
vaikuttavat asiat
Yrityskauppa on syytä suunnitella huolellisesti myös verotuksen
näkökulmasta. Verotuksellisesti järkevän toteutustavan valintaan
vaikuttavat muun muassa yritysrakenne, ostajan ja myyjän välinen
mahdollinen sukulaisuussuhde sekä myyjän kauppahintaa koskevat
investointi- tai käyttösuunnitelmat.
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Dollarihirviön

nousu
ja tuho

Pidättyväisyys on harvinainen ja outo hyve, muistuttaa
taloustieteilijä Yanis Varoufakis. Tuo hyve haihtuu sitä
mukaa, kun valta ja voima lisääntyvät.
Kirjassaan Maailmantalouden Minotauros Varoufakis
esittää, että pidättyväisyyden ja menestyksen sylipaini
on johtanut kapitalistisen maailmanjärjestyksen kriisiin ja
romuttanut sen jo kahteen otteeseen, vuosina 1971 ja
2008. Näiden vuosien välissä maailmantaloutta hallitsi
Minotauros, joka on Varoufakisin kielikuva Yhdysvaltojen
rahoitussektorille.
Yanis Varoufakis nimitettiin vuonna 2015 Kreikan valtiovarainministeriksi ja hän näkyi julkisuudessa keskeisenä
henkilönä Kreikan käydessä velkaneuvotteluja kansainvälisten velkojien kanssa. Kirja Global Minotaur ilmestyi
jo vuonna 2011 ja sen ytimessä on ollut tarve ymmärtää
vuoden 2008 finanssikriisin tapahtumia.
Kirjoittaja mainitsee alkupuheessaan, ettei tavoitteena
ole syyttely, mutta lukiessa on vaikea välttyä ajatukselta,
että kirja osoittaa koko olemuksellaan kohti syyllistä.
Päätähtäimessä on Yhdysvallat, Varoufakisin nykyinen
asuinmaa. Euroopan unioni, Saksa etunenässä, ei sekään
pääse kirjassa vähällä. Kokonaisuudessaan kirja avaa
kiinnostavan näkökulman kapitalistiseen talousjärjestelmään, sen historiaan ja Yhdysvaltojen hegemoniaan. Teksti
vetää mukaansa.
Kirjan vertauskuvallinen kieli saa sykkeensä antiikin
Kreikan mytologiasta. Taruolento Minotauros oli puoliksi
ihminen ja puoliksi härkä. Labyrinttiin suljetun hirviön nälkää
sammutettiin ihmisuhreilla.
Maailmantalouden Minotauros asui Wall Streetillä ja sen
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Teksti: Tuula Lukić

vallan labyrintteihin eksyi lähes koko maailma syöttäessään uhrilahjaksi dollareita. Hirviö sai alkunsa 1971, kun
presidentti Richard Nixon purki Bretton Woods –nimellä
tunnetun, valuuttojen kiinteisiin vaihtokursseihin perustuneen järjestelmän. Maailmantalous ajautui kriisiin, mutta
dollarin mahtiasema oli jo luotu.
Yhdysvaltojen ongelmana oli kaksoisalijäämä (sekä
budjetin että kauppataseen vaje). Varoufakis esittää
teorian tuolloin syntyneestä globaalien ylijäämien kierrätysmekanismista, jossa Yhdysvallat tarjosi kysyntää
ulkomaiselle tavarantuotannolle ja vastineeksi alkoi
imeä kansainvälisiä pääomia. Muualla syntyneet voitot
päätyivät Yhdysvaltoihin.
Pääomien loputon virta mursi lopulta pidättyvyyden
portit ja Wall Streetin finanssijättiläiset alkoivat kehitellä
uusia ihmeellisiä rahoitusinstrumentteja. ”Pankkiirien
käsissä ne [voitot] turboahdettiin niin kutsuttuihin uusiin
rahoitusinstrumentteihin, ja niillä rahoitettiin Yhdysvaltojen
kaksoisalijäämää. Jäljelle jäänyt raha levitettiin maailman
joka kolkkaan avittamaan mitä erilaisimpien hintakuplien
puhaltamista.”
Minotauros sai kuolettavan iskun vuonna 2008.
Varoufakis toteaa, että muotoutumassa saattaa olla uusi
aikakausi, mutta sen luonnetta ei vielä voi kuin arvailla.
Kirjoittaja ruotii kovin sanoin Euroopan ja Yhdysvaltojen pankroatiaa eli kapitalismin tilalle syntynyttä uutta
järjestelmää, ylimielisten konkurssipankkien valtaa. Hän
puoltaa tilalle taloustieteilijä John Maynard Keynesin
jo vuonna 1944 ehdottamaa monenkeskeistä kierrätysmekanismia, joka ei olisi yhden maan varassa. Järjestelmästä vastaisi globaali organisaatio harkiten ja läpinäkyvästi. Kiinnostavasti Varoufakis esittää, että paremman
tulevaisuuden rakentamisessa urakkaa johtamassa on
oltava Yhdysvallat.

Yanis Varoufakis: Maailmantalouden Minotauros
Suom. Hannu Laurila & työryhmä, 299 s.
Vastapaino 2014.

Sodan
kipinöitä

Kirjan suomennos syntyi poikkitieteellisen opetushankkeen tuloksena ja siitä vastasi professori Hannu Laurila työryhmänsä kanssa. Laurila
kommentoi TID-lehdelle kirjan ajankohtaisuutta nyt,
kolme vuotta suomennoksen ilmestymisen jälkeen:
Globaalitalouden ekosysteemissä kansantalouksien
yli- ja alijäämien on vastattava toisiaan. Yhdysvallat
on toisen maailmansodan jälkeisenä aikana
ymmärtänyt tämän ja toteuttanut ylijäämien tasapainoista kierrätystä, kunnes 2000-luvun alun finanssikriisi halvaannutti Wall Streetin. Kuka nyt astuu
kierrätysvastuuseen? Se ei ole ainakaan Eurooppa
kelvottomine yhteisvaluuttoineen ja Saksoineen,
joka ei ole koskaan sisäistänyt vastavuoroisuuden
ideaa. Kiinakaan ei ole vielä siihen kypsä, vaikka
sen elkeet ovatkin Eurooppaa kierrätyshenkisemmät. Finanssikriisistä toipunut Yhdysvallat on
edelleen ainoa varteenotettava voimatekijä, mutta
Trumpin hallinnon toimet ovat peräti kierrätysvihamielisiä ja uusi finanssikriisi väijyy kulman takana.
Nyt kannattaa huomata kirjan julkilausumaton
mutta kantava historiallinen teema: maailmantalouden epätasapaino-ongelma ratkeaa viime
kädessä suursodalla. Tämän päivän tilanteessa on
paljon samaa kuin toisen maailmansodan alla, ja
sodan kipinät ovat selvästi nähtävillä.
Hannu Laurila
Taloustieteen professori
Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu
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Kuukauden tilasto

Koonnut: Tuula Lukić ja Leila Toffer-Kares

Venture Capital Suomessa 2016

Mistä
rahoitus?
Yritykset tarvitsevat pääomaa ensin yrityksen perustamiseen, sitten hankintoihin, toiminnan laajentamiseen,
tuotekehittelyyn... Yksityinen ihminen haluaa ehkä oman
kodin, auton tai vaikkapa matkustaa ulkomaille. Jutussa
tarkastellaan eri rahoitusmahdollisuuksia. Lista ei ole
kaikenkattava.

Yritysten rahoitusmahdollisuuksia
Yritysten rahoitus jaotellaan omaan ja vieraaseen pääomaan.
Pääomarahoitusta tarvitaan yrityksen perustamisvaiheessa ja
yleensä suurissa investoinneissa.
Kannattavuuden ja jatkuvuuden edellytyksenä on
tulorahoitus.
Oma pääoma
Koostuu omistajien sijoituksista osakepääomaan sekä tulorahoituksesta kertyneestä yritykseen jätetystä pääomasta.
Omistajat päättävät, kuinka paljon tilikauden mahdollisesta
voitosta jätetään yritykseen. Uutta omaa pääomaa voi
hankkia esimerkiksi järjestämällä osakeanti.
Vieras pääoma
On tavallisesti velkaa, johon liittyy takaisinmaksuvelvollisuus.
Tulorahoitus
Toiminnasta saatavat myynti- ym. tuotot, joilla yritys kattaa
kulut. Jos kausivaihtelu on voimakasta tai maksuajat ovat
erityisen pitkät, tarjolla on mm. seuraavia rahoituspalveluita:
Laskujen myynti
Rahoitusyhtiö ostaa yrityksen myyntisaatavat.
Factoring
Yrityksen laskut toimivat rahoituksen vakuutena.

Ulkoinen rahoitus

Pankkilainat
Pankit ovat selvästi tärkein ulkoinen rahoittaja kaiken
kokoisissa yrityksissä.
Joukkovelkakirjalainat
Joukkovelkakirjalaina on joko valtion tai yrityksen liikkeelle
laskema laina, jolla pyritään nostamaan yrityksen vierasta
pääomaa. Joukkovelkakirjalainoja ovat esimerkiksi obligaatiot ja debentuurit. Joukkovelkakirjalaina on suosittu suuryritysten ja julkishallinnon keskuudessa.
Bisnesenkelit
Bisnesenkelit ovat yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat henkilökohtaista varallisuuttaan korkean kasvupotentiaalin startupeihin. Yleensä he saavat vastineeksi osuuden kohdeyrityksen osakekannasta.
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Venture capital on aikaisen vaiheen rahoitusta. Yhteensä 195 kasvuyritystä sai vuonna 2016 venture capital -rahoitusta suomalaisilta pääomasijoitusyhtiöiltä. Suomalaiset ja ulkomaiset pääomasijoittajat sijoittivat yhteensä 111 miljoonaa euroa 169 suomalaiseen
kasvuyrityksen.

Suomalaiset vc-pääomasijoittajat

40 M€

Ulkomaiset vc-pääomasijoittajat

80 M€

31 M€

Joukkorahoitus
Kerätään yleensä internetissä toimivien palvelualustojen
kautta pieninä summina laajalta joukolta tavoitteena saada
tietty rahoitusmäärä täyteen. Joukkorahoitus voi olla sijoitusmuotoista (oma pääoma) tai lainamuotoista (vieras pääoma).
Julkinen rahoitus
- ELY-keskukset (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
voivat olla mukana rahoittamassa pk-yritysten kehittämis- ja
investointihankkeita. Ne voivat myöntää palkkatukea, starttirahaa aloittavalle yrittäjälle, valmistelurahoitusta pk-yrityksille,
kansainvälistymistukea tai yrityksen kehittämisavustusta.
- Finnvera (valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen
virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency) voi olla
mukana rahoittamassa aloittavia, kasvua tavoittelevia,
ulkomaisille markkinoille pyrkiviä tai niillä jo toimivia yrityksiä,
joilla on mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan.
- Tekes (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus,
yhdistyy Finpron kanssa ensi vuonna) rahoittaa ja aktivoi
yritysten ja tutkimusyksiköiden haastavia tutkimus- ja
kehitysprojekteja.
EU-rahoitus
EU rahoittaa pk-yrityksiä avustuksina, lainoina ja takuina
sekä erityisohjelmien kautta.

Ulkomaiset yhtiöt

Suomalaiset yhtiöt

Lähde: Suomen pääomasijoitusyhdistys ry. Tilastot sisältävät vain pääomasijoitusrahastojen tekemät sijoitukset.

Suomen yrityssektorin korollinen velka

Korollinen velka sisältää lainat ja velkapaperit, lainat on kuviossa eritelty lainaajasektorin mukaisesti. Yritysten korollinen velka oli 107 %
suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2015 lopussa. Velkaantuneisuutta ovat kasvattaneet erityisesti ulkomaiset sekä yritysten väliset
lainat, joista suurin osa on ilmeisesti yrityskonsernien sisäisiä. Lähde: Tilastotrendit, Tilastokeskus.

Mitä tarkoittaa pääomasijoitus?
Pääomasijoitus on rahoitusta, jossa pääomasijoittaja ostaa
omistusosuuden rahoitettavasta yrityksestä. Vastineeksi hän saa
sijoitukselleen tuottoa yrityksen arvonnousun myötä. Yksityiset
pääomasijoitukset voidaan jakaa aikaisen vaiheen (venture) ja
myöhemmän vaiheen (buyout) rahoitukseen. Varhaisen vaiheen
pääomasijoittajat ovat tärkeitä startupeille, joiden voi olla vaikea
saada pankkilainaa vakuuksien puuttuessa.
Suomalaisiin startup- ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin
tehtiin bruttokansantuotteeseen suhteutettuna toiseksi eniten
pääomasijoituksia Euroopassa vuonna 2016. Sijoitusten määrä
oli miltei kaksinkertainen Euroopan keskimääräisiin sijoitusmääriin verrattuna. Pitkän aikavälin tilastoissa, vuosien 2012-2016
vuosittaisen keskiarvon mukaan, Suomi on ykkösenä.
Lähteitä: Suomen Pääomasijoitusyhdistys FVCA, Valtion
taloudellinen tutkimuskeskus VATT
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Talous

Koonnut: Tuula Lukić ja Leila Toffer-Kares

Yksityishenkilön rahoitusmahdollisuuksia

Kuukauden tilasto
Taulukko 3: Kotitalouksien velkaantumisaste 1977-2016. Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Kuten yritykset voivat yksityiset henkilötkin rahoittaa kulutustaan omalla pääomalla. Jos
se ei hankintoihin riitä tai ei halua kajota esimerkiksi säästöihin, on tavallisin tapa hankkia
rahoitusta lainaamalla.
Lainaa voi hakea rahoituslaitoksilta kuten liikepankeilta ja erilaisilta rahoitusyhtiöiltä.
Pankkilaina
Esimerkiksi asuntolaina haetaan usein pankista.
Osamaksukauppa
Auton, tv:n, huonekalut jne. voi ostaa osamaksulla. Kauppaliikkeet tarjoavat
rahoituksen ostokselle yleensä jonkin rahoitusyhtiön kautta.
Vertaislainat
- Vertaislaina tarkoittaa yksityishenkilön myöntämää lainaa toiselle yksityishenkilölle.
- Kuka tahansa voi rekisteröityä lainanantajaksi ja saada lainaamalleen rahasummalle
määrittelemänsä koron, tai vastaavasti jokainen, jolla on raha-asiat hyvin hoidettuna,
voi hakea vertaislainaa näistä palveluista. Vertaislainapalvelujen suosio on kasvussa.
Pikavipit
Pikavippejä tarjoavia yrityksiä on lukuisia. Lainan saa helposti, mutta korot ovat
korkeita.

Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat
Suomalaisilla kotitalouksilla oli rahoitusvaroja kesäkuun 2017 lopussa 301,4 miljardia
euroa ja velkaa 157,5 miljardia. Kun rahoitusvaroista vähennetään velat, saadaan
nettorahoitusvaroiksi 143,9 miljardia. Nettorahoitusvarojen kasvu jatkui viidettä vuosineljännestä peräkkäin. Rahoitusvaroista suurin osa on talletuksia (noin 30 %), osakkeita ja
rahasto-osuuksia on noin 20 % (Taulukko 2).
Kotitalouksien lainavelat kasvoivat 1,7 miljardia euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Lainavelkaa oli kesäkuun 2017 lopussa 145 miljardia. Taulukko 3 kuvaa
suomalaisten kotitalouksien velkaantumisasteen kehitystä vuosina 1977-2016.

Taulukko 4: Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat, muut varat sekä nettovarat 2007–2016, mrd. euroa. Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Kotitalouksien nettovarallisuusasema on parantunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2008
lähtien. Vuoden 2016 nettovarallisuuden taso, 575 miljardia euroa, on 141 miljardia
euroa korkeampi kuin vuonna 2008. Samaan aikaan myös kotitalouksien velkaantuminen on vuosi vuodelta lisääntynyt, mutta rahoitus- ja reaalivarallisuuden kasvu on ollut
velkaantumista nopeampaa (Taulukko 4).
Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito. www.stat.fi/til/rtp/
Rahoitustilinpito on osa kansantalouden tilinpidon järjestelmää.
Taulukko 2: Kotitalouksien rahoitusvarat 2007-2017
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Yksilölliset pankki- ja
vakuutusratkaisut
Personliga bank- och
försäkringslösningar

www.kevatkummunapteekki.fi

YSTÄVÄLLISTÄ JA ASIANTUNTEVAA
APTEEKKIPALVELUA
KEVÄTKUMMUN OSTOSKESKUKSESSA

TERVETU L O A !

AVOINNA:
ARKISIN 8-20 JA LAUANTAISIN 9-17
ILMAISIA PARKKIPAIKKOJA

Sinun paikallinen pankki on aina lähelläsi.
Din lokala bank är alltid nära dig.
Sammontie 1, 06150 Porvoo
puh 019-661 5600
fax 019-661 5615

op.fi

Louhinta Lampi Oy, Ylöstalontie 8
07600 MYRSKYLÄ

M i e l e s s ä ta s o k k a a m m a t
pi k k ujoulut!

Sami Lampi 040-5630597

Joulumenu tarjolla 20.11.-22.12.2017

Antti Lampi 040-5912416
louhinta.lampi@co.inet.fi
www.louhintalampi.fi

WWW.WANHALAAMANNI.FI
WANHA.LAAMANNI@WANHALAAMANNI.FI
TEL +358 20 752 8355
PORVOO

KB Taxi Oy

taxi@kbtaxi.fi
www.kbtaxi.fi
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Luova talous

Luova talous

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

I´m possible

I

hmisen elämän kulkua ohjaa pitkälti oma
asenne. Asenteisiin saamme polttoainetta
ympäristöstä. Jos joka puolelta tulvii kielteisyyttä, saa olla aikamoinen paksunahka
pitääkseen yllä myönteistä, eteenpäin vievää
draivia.
Porvoossa kuusi vuotta asunut yrittäjä,
Brivatum Oy:n primus motor Johnny von
Wright sai tarpeekseen negatiivisten uutisten
yliasemasta ja sai idean haastattelusarjasta,
jossa tunnetut suomalaiset poliitikoista urheilijoihin ja talouselämän vaikuttajista taiteilijoihin
puhuvat hyvästä elämästä, mahdollisuuksista ja
onnesta. YouTubessa jaossa oleva hyvinvointisarja sai nimekseen NobleFit.
- Noble kuvaa meissä jokaisessa asuvaa
jaloa, yksilöllistä ja tärkeää ihmismieltä ja elämää,
Fit ihmisen kokonaisvaltaista kuntoon saattamista, Johnny von Wright kuvailee.
Mielenkiintoisessa julkkisjoukossa mukana
ovat Martti Syrjä, Leo-Pekka Tähti, Eicca
Toppinen, Arttu Lindeman, Peter Nyman,
Risto E.J. Penttilä, Ville Haapasalo, Saara
Aalto, Aira Samulin, Jorma Uotinen ja monet,
monet muut.
- Peter Nyman on jo kutsunut tätä Suomi 100
teoksi. Haastatteluiden teemat liittyvät monia
meitä suomalaisia koskettaviin aiheisiin ajatuksella Suomi nousuun. Miten saisimme ihmiset
uskomaan itseensä? Liian monet jättävät
mahdollisuutensa käyttämättä, Johnny von
Wright pohtii.

Mahdollisuus on minussa

Omia unelmiaan kannattaa tavoitella. Visio, motivaatio ja
sinnikkyys kantavat kauas, miettii porvoolainen ohjelmapalveluyrittäjä Johnny von Wright.
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Sarjassa käsitellään muun muassa menestystä.
Von Wright painottaa, ettei ole muilta pois, jos
joku toinen menestyy. Oma visio ja motivaatio
ovat menestyksen avainsanoja. Eikä koskaan
saa luovuttaa.
- Menestyminen on hieno asia, kun siihen
liittää myönteisiä arvoja ja kun pistää hyvän
kiertämään. Suomessakin meidän pitäisi ajatella
yhteistä hyvää. Kaikille on annettava mahdollisuus arvokkaaseen elämään.
Mihin kohtaan raha istuu hyvien arvojen
asteikolla?
- Raha mahdollistaa monien asioiden toteutumisen, kunhan ei rupea väärällä tavalla mopo
keulimaan. Itse pyrin elämään suurella sydämellä
jalat maassa. Rahakaan ei auta, jos ihminen on
aina vain negatiivinen, von Wright sanoo.
Rakkaudessa hän uskoo sielunkumppanuuteen, universaaliin vetovoimaan.
- Maailma on hieno paikka ja uskon, että
samanhenkiset löytävät toisensa. Eivät suomalaisetkaan ole enää niin kummelikansaa kuin
ennen. Meidän antisosiaalisuutemme vetelee jo
henkihieverissä. Positiivinen asenne tuo ihmisiä
yhteen kaikessa tekemisessä ja ihmissuhteissa.
Pieni sanaleikki kiteyttää Johnny von Wrightin
ajatuksen: Sen sijaan, että ajattelemme jonkin
olevan impossible (mahdotonta), pitäisi ajatella
I´m possible.
NobleFit-ohjelmasarja on omarahoitteinen ja
sen tuottajana on Johnny Von Wright/Brivatum Oy.
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Kolumni

.fi

Pinokaupalla
laskuja,
miten selviän?
Laskuja on kasaantunut hurjasti, uusia tulee lähes
päivittäin, uskallanko enää avata, mistä löydän voimia
selvitä tai edes unohtaa hetkeksi nämä rahamurheet?
Menoja on niin paljon, että tulot eivät yksinkertaisesti
riitä, voisinko luopua jostain? Viimeiseen asti sinnittelen,
mutta jostain pitäisi kuitenkin saada jo apua. On niin
vaikeaa kertoa ystäville, eivätkä sukulaisetkaan välttämättä pysty auttamaan.
Monelle suomalaiselle edellä kuvatun kaltaiset
kokemukset ovat arkipäivää. Maksuhäiriömerkintöjä
on sadoillatuhansilla kansalaisilla. Evankelis-luterilaisen
kirkon Diakoniatyössä palvellaan ihmisiä kristillisten
arvojen pohjalta heidän taustoihinsa katsomatta hyvin
erilaisissa elämäntilanteissa. Kirkon jäsenyys ei esimerkiksi ole ehto sille, ettei voisi hakeutua diakoniatyöntekijän luokse keskustelemaan.
Rahaneuvontarinki – vapaaehtoiset ovat toiminnan
ydin
Itä-Helsingin seurakunnissa on saatu hyviä kokemuksia
vapaaehtoisten rahaneuvojien ryhmästä, joka toimii
diakoniatyöntekijöiden tukena. Rohkaistuimme
Porvoossa viime talvena yhteistyössä Porvoon Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa kouluttamaan vapaaehtoistyöntekijöitä raha-asiainneuvojiksi. Usean koulutuspäivän jälkeen teimme sopimuksen haastatteluiden
jälkeen yli kymmenen vapaaehtoisen kanssa!
Raha-asianneuvontaan ohjataan diakoniatyöntekijän
kautta, kaksi vapaaehtoista kohtaa asiakkaan kahdesta
viiteen kertaan. Tavoitteena on tehdä henkilön taloudellinen tilanne näkyväksi ja rohkaista häntä selvittämään
omia raha-asioitaan.
Rahaneuvontaringissä toimivat ovat pitkän elämänkokemuksen omaavia sitoutuneita, luotettavia lähimmäisiä.
Vapaaehtoiset ovatkin koko rahaneuvontaringin ydin,
koska he antavat aikaansa ja osaamistaan ihmisten
parissa.
Neuvonnan kulku, miten asiakkaaksi hakeudutaan?
Diakoniatyöntekijä kysyy vastaanotolle saapuneelta
asiakkaalta hänen suostumuksensa talousneuvontaan.
Työntekijä etsii kaksi vapaaehtoista rahaneuvontaringistä ja sopii asiakkaan ja neuvojien välille tapaamisajan.
Neuvontaan saapuvaa pyydetään ottamaan mukaansa
kaikki hänen taloustilanteeseensa liittyvät paperit,
erilaiset tukipäätökset, avaamattomat laskut jne.
Neuvontatapaamiset järjestetään seurakunnan tiloihin.
Diakoniatyöntekijä päättää vapaaehtoisten loppura-
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40. juhlavuosi!

Kaikki LVI-alan
palvelut
MYYNTI

portin pohjalta jatkotoimista.
Avustusanomuksia voidaan lähettää esimerkiksi Kirkkohallituksen diakoniarahastoon (KDR) tai Tukikummit säätiölle
lasten harrastusmenojen tukemiseksi. Asiakkaan oman
paikkakunnan ev.lut. seurakunnan diakoniatyö voi myös
avustaa taloudellisesti tilanteen mukaan.
Ihmisen kokonaistilanne otetaan huomioon
Taloudellisten huolien kasautuminen saattaa liittyä esimerkiksi työttömyyteen, sairauksiin, ihmissuhteisiin, asumisolosuhteisiin tai päihderiippuvuuteen. Elämäntilanteet saattavat
olla monimutkaisia, ei ole aina helppoa todeta, mikä
elämän osa-alue on aiheuttanut jonkin ongelman ja missä
järjestyksessä.
Rahaneuvontaringin vapaaehtoisten ja diakoniatyöntekijöiden mahdollisuus on antaa toivon näkökulmaa. Joskus jo
luotettava vaitiolovelvollinen kuuntelija voi auttaa asiakasta.
Kokemus siitä, että on tullut kuulluksi ja että talousvaikeuksissa olevallakin on ihmisarvo, voi jo kannatella pitkälle.
Ongelmista puhumista ei tarvitse hävetä.
Yhteydenotto ensimmäistä kertaa diakoniatyöntekijään
saattaa vaatia rohkeutta, sekä myöhemmin rahaneuvojienkin
tapaaminen. Usein voi olla haastavaa aloittaa elämänhuolistaan puhuminen. Neuvontaringissä ollaan kuitenkin ihmistä
varten, saapumalla keskusteluihin ei menetä mitään!

ASENNUS

HUOLTO

LVI-Center Auhtola Oy tarjoaa luotettavaa
palvelua ja tietämystä vuodesta 1992

TYYTYMÄTÖN PROTEESEIHIN
TAI TARVE UUSILLE? OVATKO
PROTEESIT LÖYSTYNEET
TAI EIVÄT ISTU?

Pyydä tarjous!

HOIDA SUUTASI! HUOLLATA JA UUSI PROTEESISI

Lundinkatu 10 B Porvoo, 019 524 4433

Soita, tule käymään tai katso lisää
www-sivuiltamme, miten voimme
auttaa sekä saneeraus- että uudisprojekteissa!

Vuoden 2010 erikoishammasteknikko. Hammaslääkärien
suosittelema. Pekka Juurikko hallitsee vuosien
kokemuksella vaativatkin irtoproteesityöt.

hammaspekka-90x125mm-taika.indd 1

16.10.2016 12.24

Pasi Nieminen
Kirjoittaja on Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniajohtaja
Porvoonseurakunnat.fi/Porvoon suomalainen seurakunta/
diakoniatyö
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Talous

TID Business Forum

KONSTFABRIKEN
i Borgå är

FÖRETAGSFABRIKEN
8.-10.3.2018

TID

Business Forum
Ekonomi - Företagande - Export

Landskapets främsta företag samlas för att diskutera, presentera och sälja sina bästa
produkter, sin service och sitt kunnande.
TID Business Forum samlar över hundra företag och organisationer i Företagsfabriken där 3
evenemang äger rum.

1

Seminarium

2

E4B

3

Maaseutuohjelmassa rahoitusta jäljellä
Usein maaseutuohjelman tuista puhuttaessa syntyy
mielikuva siitä, että tuet on tarkoitettu vain maatalouteen. Monella saattaa kuitenkin tulla yllätyksensä se,
että maaseutuohjelman tuilla tuetaan hyvinkin monipuolisesti erilaista yrittäjyyttä ja yritystoimintaa, oli kyseessä
liiketoiminnan aloittaminen, monipuolistaminen tai
kasvattaminen.
Maaseutuohjelman tukien tarkoitus on edistää
maaseutualueiden kehittymistä, työllisyyttä ja yritysten
kilpailukykyä. Maaseutuohjelman tuilla on tarkoitus
nimenomaisesti tukea maaseudun yrittäjyyttä. Kaupunkien keskusta-alueille tukea ei voi saada.
Itä-Uudellamaalla on tuettu monipuolisesti erilaista
yritystoimintaa, kuten panimonalan yrityksiä, huonekaluvalmistajia ja rakennusalan toimijoita.
Maaseutuohjelman yritystuet on jaettu kahteen
ryhmään, investointitukeen ja perustamistukeen.
Rahoituksen myöntää Uudenmaan ELY-keskus tai
Leader-ryhmä. Tämä saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta maksajasta riippumatta tukea voi hakea
helposti samasta Hyrrä-järjestelmästä.
Investointituki voidaan myöntää aloittavalle tai jo
toimivalle yritykselle. Investointituella voidaan tukea
aineellista tai aineetonta investointia. Investoinnin
toteutettavuustutkimuksella on mahdollista selvittää
mm. investoinnin toteuttamisen taloudellisia ja teknillisiä
edellytyksiä.
Perustamistukea myönnetään ensisijaisesti aloittavalle yritykselle. Tukea voidaan kuitenkin myöntää jo
toimivalle yritykselle täysin uuden liiketoiminta-alan
käynnistämiseen. Perustamistuella voidaan tukea mm.
liiketoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä tarvittavia asiantuntija- tai neuvontapalveluita. Perustamistuella ei tueta yrityksen juoksevien kulujen kattamista tai
yrittäjän palkkaa.
Maaseutuohjelman tukiaika jatkuu vuoteen 2020.
Lisätietoja maaseutuohjelmasta saa osoitteesta
Uusimaaseutu.fi

Företagsmässa

KOM • DELTA • VINN

www.tid.fi
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Aika

Teksti: Leila Toffer-Kares

Aikamerkki rytmittää
elämäämme

”

Kello on kaksi ja valtakunnassa kaikki
hyvin”, huutelivat kaupunkien palovartijat
kierrellessään öisin kujilla tulipalojen varalta.
Suomessa palovartioita tapasi 1930-luvulle
saakka.
Halki vuosisatojen on kirkonkellojen
soitto kutsunut seurakuntalaisia jumalanpalveluksiin ja toiminut siten eräänlaisena
aikamerkkinä kirkkomatkalle.
Maataloissa, joissa työskenteli palkollisia, olivat käytössä vellikellot. Niillä ilmoitettiin työn
alkamisesta ja loppumisesta sekä ruoka- ja lepohetkistä.
Varhaisimpia julkisia aikamerkkejä antoivat tasatunnein
lyövät mekaaniset kellot. Porvoon kaupungintalon kello
muistuttaa yhä edelleen kaupunkilaisia ajan kulumisesta.
Merenkulun kehittyessä tarvittiin laivojen kronologisten kellojen ajanmäärittämiseen tarkka aikamerkki.
Niitä alettiin antaa joissain satamakaupungeissa näkyvillä
tai kuuluvilla laitteilla, jotta merenkulkijat voisivat tarkistaa
kronometrinsa.
Helsingissä oli käytössä sekä näkyvä että kuuluva
aikamerkki. Rautatieasemalta oli vuonna 1886 esteetön
näköala Tähtitorninmäelle, jonka observatorion tornista
pudotettiin ns. aikapussi. Asemalla nähtiin aikapussin
putoaminen ja rukattiin sen kello täsmälleen oikeaan
aikaan. Lennättimen avulla kerrottiin aikamerkki myös
muille asemille.
Jos ilma oli sateinen eikä observatoriota näkynyt
asemalle saakka, saatiin aikamerkki tykinlaukauksen
avulla. Katajanokan rannassa, asemaa lähempänä
tähtitornia, seisoi tykkimies valmiina odottamassa pussin
putoamista. Nähtyään aikamerkin, hän tuikkasi ruudin
tuleen ja raikuva pamaus kertoi koko kaupungille kellon
olevan tasan 12. Tavasta luovuttiin 1900-luvun alussa, kun
tykin sijaintipaikkana toiminut kallio räjäytettiin rakennustöiden tieltä.
Teollistumisen päästyä vauhtiin otettiin käyttöön tapa
soittaa tehtaan pilliä työn alkamisen ja loppumisen sekä
lounastauon merkiksi. Höyrypillin ääni rytmitti seutukunnan
elämään jopa niin, että lähiseudun maataloissakin
noudatettiin tehtaan työaikoja. Esimerkiksi Varkauden A.
Ahlströmin paperitehtaan pilli huusi aina vuoteen 1985
saakka, jolloin todettiin äänimerkki tarpeettomaksi, sillä
”jokaisellahan on kello”.
Nykyisin aikamerkkejä lähetetään paljolti radion välityksellä. Yleisradio on lähettänyt aikamerkin toimintansa
alusta, 1926, asti. Aluksi aikamerkki annettiin triangelilla,
sitten kongilla. Nyt kuulemme tasatunnein sekä joidenkin
uutisten edellä viisi lyhyttä ja yhden pitkän piippauksen.
Täsmällisiä aikamerkkejä saadaan suureen
osaan maailmaa myös GPS-navigaatiojärjestelmän
radiosignaaleista.
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Aikamerkki on kellojen tarkistamiseen käytettävä signaali, joka
ilmaisee oikean kellonajan.

Tid

Text: Leila Toffer-Kares Översättning: Jenny Törnroos

Tidssignalen markerar
vår livsrytm
Tidssignalen är en signal som
anger den exakta tiden och
som används för att ställa
klockor.

”

Klockan är två och allt är väl”, ropade
brandvakterna i städerna, då de om nätterna
patrullerade på gränderna på grund av
brandfaran. I Finland fanns brandvakter ända
in på 1930-talet.
Genom århundraden har kyrkklockornas klang kallat församlingsmedlemmarna
till gudstjänst och klockorna har samtidigt
fungerat som en sorts tidssignal för att
markera att man skall ge sig iväg på kyrkfärd.
I bondgårdarna där det fanns tjänstefolk, användes
vällingklockor. Man ringde i vällingklockan för att signalera
arbetspassens start och slut, samt vid måltider och
vilostunder.
De första offentliga tidssignalerna angavs av mekaniska
klockor som slog vid varje hel timme. Borgå stadshus klocka
påminner fortfarande stadsborna om tidens gång.
Då sjöfarten utvecklades behövdes en tidssignal för
att synkronisera skeppens kronometrar. Man började ge
tidssignaler i hamnstäderna och angav tiden med mekaniska
signaler som antingen syntes eller hördes, så att sjöfararna
kunde kontrollera sina kronometrar.
I Helsingfors användes en tidssignal som både syntes
och hördes. Från järnvägsstationen kunde man år 1886 se
ända till Observatorieberget, där man fällde ner en tidssignalpåse från masten i observatoriets torn. På stationen såg
man, då tidssignalpåsen föll och kunde sedan ställa klockan
enligt den. Med hjälp av telegrafen skickades tidssignalen
också till de andra stationerna.
Om det var regnväder och sikten till järnvägsstationen var
dålig, gavs tidssignalen med ett kanonskott. Vid Skatuddens
strand, närmare stationen, stod kanoniären redo att tända
på, då tidssignalpåsen föll. Då han såg tidssignalen tände
han fyr på krutet och en hård smäll berättade för hela staden
att klockan var prick 12.00. Man frångick traditionen i början
av 1900-talet, då berget där kanonen stod sprängdes, på
grund av byggnadsarbeten.
Då industrialiseringen tagit fart tog man i bruk seden
att låta fabrikens vissla ljuda, för att markera lunchpausen
samt arbetsdagens början och slut. Ångvisslan styrde livet i
trakten så till den grad, att man till och med i de närliggande
bondgårdarna följde fabrikens arbetstider. Till exempel i A.
Ahlströms pappersfabrik i Varkaus ljöd visslan ända till år
1985, då man ansåg att visslan var onödig eftersom ”alla ju
har en klocka”.
Nuförtiden förmedlas tidssignalerna till stor del via radion.
Rundradion har sänt tidssignaler ända sedan verksamhetens början år 1926. Till en början gavs tidssignalen med
triangel och senare använde man en gong. Nu kan vi vid
vissa klockslag eller innan nyheterna börjar höra fem korta
och en lång ljudsignal.
Exakta tidssignaler sänds även till största delen av världen
via GPS-navigationssystemets radiosignaler.
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TID DISTRIBUTIONS OMRÅDE - Fakta
TID - distributions område - östnyland: Borgå • Askola • pukkila • mörskom • lovisa • lappträsk
KUUMA-regionEN: sibbo • borgnäs
Lähteet/Källor: Tilastokeskus/Statistikrcentralen (ennakkoväkiluku/förhandsuppgifter om befolkningen 08/2017, toimipaikat/verksamhetsställen 2015),
Maanmittauslaitos/Lantmäteriverket (pinta-alat/areal 1.1.2017), Yhteisöverot 2015, TEM/ANM (työllisyyskatsaus/sysselsättningsöversikt 08/2017)
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Askola
Askolantie 30
07500 ASKOLA
www.askola.fi

Lapinjärvi
Lapinjärventie 20 A
07800 LAPINJÄRVI
www.lapinjarvi.fi

Puhelin: +358 (0)19 529 100
Faksi: +358 (0)19 6630 538
S-posti: askola@askola.fi

Puhelin: +358 (0)19 510 860
Faksi: +358 (0)19 610 708
S-posti: kunta@lapinjarvi.fi

Y-tunnus: 9000162-0

Y-tunnus: 0203135-3

Kunnanjohtaja:
Jouni Martikainen

Kunnanjohtaja:
Tiina Heikka

Asukasluku: 5024
Maapinta-ala km2: 212,42
Vesistöt km2: 5,61
Kunnallisveroprosentti: 20,75
Työttömyysaste %: 6,6

Asukasluku: 2717
Maapinta-ala km2: 329,87
Vesistöt km2: 9,44
Kunnallisveroprosentti: 20,50
Työttömyysaste %: 9,6

Yritystoimipaikkojen lkm: 442
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Konevuori Oy
- Askolan Kiinteistöt Oy
- Kallionporaus Arto Soininen Oy
- Kattotutka
- KKN-Rakennus Oy

Yritystoimipaikkojen lkm: 373
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- CC-Invest Oy
- Oy Lapinjärven Huoltopiste Ab
- Polttis Oy
- CC-Products Oy
- Erikssonin Putki Oy

Askola
Askolantie 30
07500 ASKOLA
www.askola.fi

Lappträsk
Lappträskvägen 20 A
07800 LAPPTRÄSK
www.lapptrask.fi

Telefon: +358 (0)19 529 100
Fax: +358 (0)19 6630 538
E-post: askola@askola.fi

Telefon: +358 (0)19 510 860
Fax: +358 (0)19 610 708
E-post: kunta@lapinjarvi.fi

FO-nummer: 9000162-0

FO-nummer: 0203135-3

Kommundirektör:
Jouni Martikainen

Kommundirektör:
Tiina Heikka

Invånarantal: 5024
Markareal km2: 212,42
Vattenareal km2: 5,61
Inkomstskattesats %: 20,75
Arbetslöshetsgrad %: 6,6

Invånarantal: 2717
Markareal km2: 329,87
Vattenareal km2: 9,44
Inkomstskattesats %: 20,50
Arbetslöshetsgrad %: 9,6

Företagsarbetsställen: 442
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Konevuori Oy
- Askolan Kiinteistöt Oy
- Kallionporaus Arto Soininen Oy
- Kattotutka
- KKN-Rakennus Oy

Företagsarbetsställen: 373
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- CC-Invest Oy
- Oy Lapinjärven Huoltopiste Ab
- Polttis Oy
- CC-Products Oy
- Erikssonin Putki Oy

Loviisa
Mannerheiminkatu 4
07900 LOVIISA
www.loviisa.fi
www.visitloviisa.fi
Puhelin: +358 (0)19 5551
Faksi: +358 (0)19 535791
S-posti: kaupunki@loviisa.fi
Asiakaspalvelutoimisto: Lovinfo
Mariank. 12A, 07900 LOVIISA
Puh: +358 (0)19 555 555
S-posti: lovinfo@loviisa.fi
Y-tunnus: 0203263-9
Kaupunginjohtaja:
Jan D. Oker-Blom
Asukasluku: 15140
Maapinta-ala km2: 819,76
Vesistöt km2: 931,76
Kunnallisveroprosentti: 19,75
Työttömyysaste %: 10,1
Yritystoimipaikkojen lkm: 1380
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Geveles Ab
- Perttu Valaja Oy
- Länsi-Kymen Osuuspankki
- Loval Oy
- Agrica Ab
Lovisa
Mannerheimgatan 4
07900 LOVISA
www.lovisa.fi
www.visitlovisa.fi
Telefon: +358 (0)19 5551
Fax: +358 (0)19 535791
E-post: kaupunki@loviisa.fi
Kundservicekontor: Lovinfo
Mariegatan 12A, LOVISA
Tfn: +358 (0)19 555 555
E-post: lovinfo@loviisa.fi
FO-nummer: 0203263-9
Stadsdirektör:
Jan D. Oker-Blom
Invånarantal: 15140
Markareal km2: 819,76
Vattenareal km2: 931,76
Inkomstskattesats %: 19,75
Arbetslöshetsgrad %: 10,1
Företagsarbetsställen: 1380
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Geveles Ab
- Perttu Valaja Oy
- Länsi-Kymen Osuuspankki
- Loval Oy
- Agrica Ab

Myrskylä
Virastotie 5
07600 MYRSKYLÄ
www.myrskyla.fi
Puhelin: +358 (0)19 510 850
S-posti: kunta@myrskyla.fi
Y-tunnus: 0203282-3
Kunnanjohtaja:
Sabah Samaletdin
Asukasluku: 1992
Maapinta-ala km2: 200,35
Vesistöt km2: 6,00
Kunnallisveroprosentti: 21,50
Työttömyysaste %: 11,8
Yritystoimipaikkojen lkm: 213
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Myrskylän Säästöpankki
- Koiviston Vihertyö Oy
- Hoivakoti Auringonnousu Oy
- HUFOR Oy
- Virén-Yhtiöt Oy
Mörskom
Ämbetsvägen 5
07600 MÖRSKOM
www.myrskyla.fi
Telefon: +358 (0)19 510 850
E-post: kunta@myrskyla.fi
FO-nummer: 0203282-3
Kommundirektör:
Sabah Samaletdin
Invånarantal: 1992
Markareal km2: 200,35
Vattenareal km2: 6,00
Inkomstskattesats %: 21,50
Arbetslöshetsgrad %: 11,8
Företagsarbetsställen: 213
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Myrskylän Säästöpankki
- Koiviston Vihertyö Oy
- Hoivakoti Auringonnousu Oy
- HUFOR Oy
- Virén-Yhtiöt Oy

TID JAKELUALUE - Fakta
TID - jakelualue - itäinen uusimaa: Porvoo • Askola • pukkila • myrskylä • loviisa • lapinjärvi
KUUMA-SEUTU: Sipoo • pornainen
Lähteet/Källor: Tilastokeskus/Statistikcentralen (ennakkoväkiluku/förhandsuppgifter om befolkningen 08/2017, toimipaikat/verksamhetsställen 2015,
Maanmittauslaitos/Lantmäteriverket (pinta-alat/areal 1.1.2017), Yhteisöverot 2015, TEM/ANM (työllisyyskatsaus/sysselsättningsöversikt 08/2017)

Porvoo
Raatihuoneenkatu 9
06100 PORVOO
www.porvoo.fi
www.visitporvoo.fi
Puhelin: +358 (0)19 520 211
S-posti: kirjaamo@porvoo.fi
Asiakaspalvelupiste: Kompassi
Rihkamatori B, 06100 Porvoo
Puhelin: +358 (0)20 69 2250
S-posti: kompassi@porvoo.fi
Y-tunnus: 1061512-1
Kaupunginjohtaja:
Jukka-Pekka Ujula
Asukasluku: 50203
Maapinta-ala km2: 654,42
Vesistöt km2: 1485,39
Kunnallisveroprosentti: 19,75
Työttömyysaste %: 9,1
Yritystoimipaikkojen lkm: 3679
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Neste Jacobs Oy
- Borealis Technology Oy
- Porvoon Paalurakenne Oy
- Cretum Oy
- LähiTapiola Uusimaa
Borgå
Stadshusgatan 9
06100 BORGÅ
www.borga.fi
www.visitporvoo.fi
Telefon: +358 (0)19 520211
E-post: kirjaamo@porvoo.fi
Servicekontoret KOMPASSen
Krämaretorget B, 06100 Borgå
Tlf: +358 (0)20 69 2250
E-post: kompassi@porvoo.fi
FO-nummer: 1061512-1
Stadsdirektör:
Jukka-Pekka Ujula
Invånarantal: 50203
Markareal km2: 654,42
Vattenareal km2: 1485,39
Inkomstskattesats %: 19,75
Arbetslöshetsgrad %: 9,1
Företagsarbetsställen: 3679
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Neste Jacobs Oy
- Borealis Technology Oy
- Porvoon Paalurakenne Oy
- Cretum Oy
- LähiTapiola Uusimaa

Pukkila
Hallitustie 2
07560 PUKKILA
www.pukkila.fi

Pornainen
Kirkkotie 176
07170 PORNAINEN
www.pornainen.fi

Sipoo
Iso Kylätie 18
04130 SIPOO
www.sipoo.fi

Puhelin: +358 (0)40 152 0460
S-posti: palvelupiste@pukkila.
fi

Puhelin: +358 (0)19 5294 500
Faksi: +358 (0)19 6647 006
S-posti: kunta@pornainen.fi

Y-tunnus: 0130729-0

Y-tunnus: 0130095-3

Puhelin: +358 (0)9 23531
Faksi: +358 (0)9 2353 6209
Asiakaspalvelut:
Puh: +358 (0)9 2353 6000
S-posti: info@sipoo.fi
Y-tunnus: 0203533-8

Kunnanjohtaja:
Juha Myyryläinen
Asukasluku: 1939
Maapinta-ala km2: 145,03
Vesistöt km2: 0,91
Kunnallisveroprosentti: 22,0
Työttömyysaste %: 9,0

Kunnanjohtaja:
Hannu Haukkasalo
Asukasluku: 5118
Maapinta-ala km2: 146,52
Vesistöt km2: 3,57
Kunnallisveroprosentti: 20,50
Työttömyysaste %: 6,0

Kunnanjohtaja:
Mikael Grannas
Asukasluku: 20302
Maapinta-ala km2: 339,62
Vesistöt km2: 358,98
Kunnallisveroprosentti: 19,25
Työttömyysaste %: 6,1
Yritystoimipaikkojen lkm: 1518
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Oy Lival Ab
- K. Hartwall Oy Ab
- Attendo Joenranta Oy
- Oy Ingman Finance Ab
- Massby Facility&Services Ltd. Oy

Yritystoimipaikkojen lkm: 227
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Myllylän Betoni Oy
- Pukkilan Osuuspankki
- ClinResOps Oy
- Putki-Sato Oy
- Tieruusu Oy

Yritystoimipaikkojen lkm: 406
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- OT Kodit Oy
- Mr. Taxi Oy
- Uudenmaan Rakennus &
Putkitus Oy
- Javatrans Oy
- Rakennus Laprip Oy

Pukkila
Hallitustie 2
07560 PUKKILA
www.pukkila.fi

Borgnäs
Kirkkotie 176
07170 BORGNÄS
www.pornainen.fi

Sibbo
Stora Byvägen 18
04130 SIBBO
www.sibbo.fi

Telefon: +358 (0)40 152 0460
E-post: palvelupiste@pukkila.fi

Telofon: +358 (0)19 5294 500
Fax: +358 (0)19 6647 006
E-post: kunta@pornainen.fi

Telefon: +358 (0)9 23531
Fax: +358 (0)9 2353 6209
Kundservice
+358 (0)9 2353 6000
E-post: info@sibbo.fi

FO-nummer: 0130729-0
FO-nummer: 0130095-3
Kommundirektör:
Juha Myyryläinen

Kommundirektör:
Hannu Haukkasalo

Invånarantal: 1939
Markareal km2: 145,03
Vattenareal km2: 0,91
Inkomstskattesats %: 22,0
Arbetslöshetsgrad %: 9,0

Invånarantal: 5118
Markareal km2: 146,52
Vattenareal km2: 3,57
Inkomstskattesats %: 20,50
Arbetslöshetsgrad %: 6,0
Företagsarbetsställen: 406
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- OT Kodit Oy
- Mr. Taxi Oy
- Uudenmaan Rakennus &
Putkitus Oy
- Javatrans Oy
- Rakennus Laprip Oy

Företagsarbetsställen: 227
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Myllylän Betoni Oy
- Pukkilan Osuuspankki
- ClinResOps Oy
- Putki-Sato Oy
- Tieruusu Oy

FO-nummer: 0203533-8
Kommundirektör:
Mikael Grannas
Invånarantal: 20302
Markareal km2: 339,62
Vattenareal km2: 358,98
Inkomstskattesats %: 19,25
Arbetslöshetsgrad %: 6,1
Företagsarbetsställen: 1518
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Oy Lival Ab
- K. Hartwall Oy Ab
- Attendo Joenranta Oy
- Oy Ingman Finance Ab
- Massby Facility&Services Ltd. Oy
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