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SISÄLTÖ 1/2016
Haapajärvellä puhalletaan yhteen hiileen
Haapajärvellä käynnistyivät kauan odotetut uuden
liikekeskuksen rakennustyöt vanhan linja-autoaseman
tontilla. Paikallisten yksityissijoittajien vahva sitoutuminen hankkeeseen oli yksi ratkaiseva tekijä suunnitelmien
toteutumiselle.

Hyvän lounaan salaisuus
Sinikka Parttimaa tietää, että maistuva kotiruokalounas
syntyy itse tehtynä paikallisista ja tuoreista raaka-aineista.
Yrittäjä tekee pitkää päivää mutta asiakkaiden kiitos palkitsee. Sinikan Lounaspalvelu muuttaa uuteen liikekeskukseen Haapajärven keskustassa.

Celermecin uusi elämä
Sieviläisellä Celermecillä on edessään uusi mahdollisuus
yhtiön siirryttyä nivalalaisen Omek Automationin omistukseen. Yrityskaupasta syntyy merkittäviä synenergiahyötyjä,
jotka tukevat Omek Automationin kasvutavoitteita.

Heikki Junttila Nivalan Junttikankaalta
Kun Heikki Junttila palasi pitkältä työreissultaan Siperiasta kotiinsa Nivalan Junttikankaalle hän päätti, että tästä
aavasta tämä mies ei enää lähde. Sittemmin Junttila on
tullut tutuksi biokaasutuksen kehittäjänä ja Elisa-kauppaa
arvostelleiden edusmiehenä.

Välimiesoikeudelta päätös Elisa-kaupasta
Välimiesoikeus antoi joulukuussa päätöksen, joka koski
Elisa-kaupan laillisuuskysymystä. Välimiesoikeus ratkaisi
asian Osuuskunta PPO:n hyväksi päätöksen tarkoittaessa, että Elisa-kaupan laillisuuskysymys on nyt loppuun
käsitelty.

Osuuksien vaihdanta alkoi kauppapaikassa
Vaihdanta Osuuskunta PPO:n osuuksilla käynnistyi helmikuussa. Kauppapaikassa osuuksia voi ostaa, myydä ja
lahjoittaa. Vaihdantaa hoitaa Privanet yhteistyössä alueen
OP-konttoreiden kanssa.

Aki Kangasharju puhuu pääomasijoitusten puolesta
Kasvun ja työllisyyden vauhdittamisessa ratkaiseva rooli on
pk-yrityksillä, joihin uudet kannattavat tuotteet syntyvät.
Koska Suomi on pääomaköyhä maa, se tarvitsee Osuuskunta PPO:n kaltaisia toimijoita, sanoo Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju.
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Yhteistyön
voimalla
ARVOuutisten tässä numerossa nousee
esille yhteistyön voima. Mallia yhteen
hiileen puhaltamisesta näyttävät haapajärviset, jotka laittoivat toteutukseen
vuosia suunnitellun liikekeskushankkeen. Uusi liikekeskus luo uskoa
tulevaan, ja sen jälkimainingeissa
paikkakunnalla on päätetty jo kahden
muunkin liikerakennuksen rakentamisesta. Haapajärvisten hanketta
esittelemme sivulla 4 ja liikekeskuksen
yrittäjistä lähemmin tutustumme
Sinikan Lounaspalvelua luotsaavaan
Sinikka Parttimaahan sivulla 6.
Yrityskaupan myötä yhteisen
sävelen löysivät nivalalainen Omek
Automation ja sieviläinen Celermec.
Kummankin yhtiön ydin on ohutlevymekaniikassa, mutta yrityskaupan
kautta saman sateenvarjon alle saatiin
niin laserleikkaus, koneistus, kokoonpano kuin maalaamokin.
Samalla 50 ihmistä sai pitää työpaikkansa. Lue lisää Omek Automationin, Celermecin, Osuuskunta PPO:n, Nordean ja Finnveran
yhteisponnistuksesta sivulta 8.
Suomen taloudessa on meneillään historian pisin laskukausi.
Käänne parempaan edellyttää muun muassa onnistunutta yhteiskuntasopimusta. Eri toimijoiden on löydettävä se kultainen
keskitie, jota pitkin taivalletaan kohti yhteisiä tavoitteita. Näin
kertoo Ylivieskassa vieraillut Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju asiantuntija-haastattelussa sivulla 19.
Sopimisen kannalla on myös jäsenhaastattelussa Heikki Junttila
Nivalasta. Reilu kolme vuotta sitten Junttila tuli PPO:n jäsenille
tutuksi Elisa-kauppaa arvostelleiden edusmiehenä. Jatkuva riitely
ei kuitenkaan miehen mielestä johtanut mihinkään, vaan sopu
täytyi löytää tässäkin kiistassa. Heikki Junttilan haastattelussa
alkaen sivulta 12 saamme tutustua jälleen yhteen osuuskuntamme
ARVOpersoonaan.
Kati Peltomaa
toimitusjohtaja
PS. Monien keskusteluiden ja pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena
on syntynyt myös vasta avattu osuuksien kauppapaikka, jonka
myötä jäsenillä on mahdollisuus ostaa, myydä tai lahjoittaa osuuskunnan osuuksia mielensä mukaan. Kauppapaikan toiminnasta
ja osuuksien myyntiin liittyvästä verotuksesta on tarjolla tiivis
tietopaketti sivuilla 16-18.
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Ensi syksynä valmistuva liikekeskus rakennetaan
entiselle linja-autoaseman tontille. Kokonaisarvoltaan lähes neljän miljoonan euron hankkeen
takana ovat Suomenselän Osuuspankki, Osuuskunta PPO, Päätoimija Oyj sekä joukko paikallisia
yksityissijoittajia.
Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajan Jyrki Niinikosken mukaan liikekeskus on Haapajärvelle
monella tavalla tärkeä.
- Se luo uskoa tulevaisuuteen, kehittää kaupunkikuvaa ja parantaa Haapajärven vetovoimaisuutta. Liikekeskuksen myötä ostovoimaa
suuntautuu enemmän meille, mikä toivottavasti
vauhdittaa muitakin keskusta-alueen investointeja, Niinikoski toteaa.
Osuuskunta PPO:n toimitusjohtaja Kati
Peltomaa kiittää paikallisten yksityissijoittajien
sitoutumista hankkeeseen.
- Sillä oli ratkaiseva merkitys, että 12 paikallista sijoittajaa päätti lähteä mukaan. Ei ole
itsestään selvää, että paikallisesti löytyy tällaista
yhteen hiileen puhaltamista, Peltomaa sanoo.
Uutta liiketilaa liikekeskukseen valmistuu
noin 3 100 neliötä, joista suurin osa tulee Ksupermarketin käyttöön.
- Liikekeskuksessa meillä on tilat, jotka ovat
nykyaikaiset sekä rationaaliset ja missä voimme
kalustoratkaisuilla lisätä valikoimaa. Liikekes-

Haapajärven kaupungin valtuustosalissa kuultiin monta
tyytyväistä puheenvuoroa viime
marraskuussa, kun valtuustosalissa julkistettiin tuolloin
Haavikas-työnimeä kantanut
liikekeskushanke. Tunnelmat
olivat iloisen helpottuneet, koska
lähes kymmenen vuotta suunniteltu miljoonahanke toteutuu
vihdoinkin.

kukseen on tulossa myös hyvät kumppanit. Iso
merkitys on tietenkin keskeisellä sijainnilla
ja parkkipaikkojen määrällä, liikekeskukseen
sijoittumista perustelee Keskon Pohjois-Suomen
aluejohtaja Jari Saarinen.
K-supermarketin lisäksi liikekeskukseen
asettuvat Sinikan Lounaspalvelu, Haapajärven
apteekki ja Aava Sisustus. Haapajärven Kehityskeskuksella on käytössään hieman yli 140 neliötä,
jotka se vuokraa edelleen. Kehityskeskuksen
tilat on mahdollista jakaa enintään kolmelle
vuokralaiselle.
Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussaan,
ja pääsiäisviikolla Rakennusliike Lehto aloitti
runkoasennukset.
Rakennuttajana hankkeessa toimii Haapajärven Liikekiinteistö Oy. Yhtiön isännöitsijän
ja toimitusjohtajan Marjo Sorolan mukaan viimeistään kesällä on tarkoitus järjestää nimikisa
uuden liikekeskuksen nimestä. Liikekeskus on
ensimmäisiltä osiltaan vuokralaisten käytössä
syyskuun alussa, ja kokonaisuudessaan kuukautta
myöhemmin.

Haapajärven Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajan
Jyrki Niinikosken mukaan
uusi liikekeskus luo uskoa
tulevaisuuteen.

Liikekeskushankkeessa
vahva rooli paikallisilla
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Keskon Pohjois-Suomen
aluejohtaja Jari Saarinen esittelee uutta Ksupermarketia.

Hannu Vuorela Haapajärven Kehityskeskuksesta iloitsee hankkeen
toteutumisesta.

Haapajärvellä yksityissijoittajat puhaltavat yhteen hiileen.
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Sinikka Parttimaa on antanut
ruuan puhua puolestaan. Tuoreista
raaka-aineista valmistettu kotiruokalounas ja paikan päällä leivottu
leipä ovat käyneet hyvin kaupaksi
Haapajärvellä. Muuttoa vanhan
linja-autoaseman tontille valmistuvaan uuteen liikekeskukseen
yrittäjä sanoo odottavansa kovasti
malttamattomana.

Itse leivottua
sen olla pitää
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T:mi Sinikan Lounaspalvelu
Perustamisvuosi: 2000
Kotipaikka: Haapajärvi
Yrittäjä: Sinikka Parttimaa
Toimiala: Ravintolatoiminta
Liikevaihto: n. 350 000 €
Henkilökunta: Yrittäjän lisäksi 2
työntekijää.

- Kiitos hyvästä ruuasta, sanoo moni asiakas
poistuessaan lounaan jälkeen Sinikan Lounaspalvelusta.
Siinä se on. Kolmeen sanaan pelkistettynä
paras tunnustus, minkä Parttimaa voi kiireiseen lounasaikaan asiakkailtaan saada. Yrittäjä
myöntää, että helpommallakin lounaat voisi
valmistaa. Mutta silloin kyse ei olisi enää siitä
aidosta, hyvän makuisesta kotiruuasta, jota
asiakkaat ovat oppineet arvostamaan.
- Olen tykännyt tästä kaikesta, vaikka töitä
joutuu tekemään paljon. Itse olen yrittäjyyden
kuitenkin valinnut, enkä enää vaihtaisi takaisin vieraan palvelukseen. Koskaan ei ole tullut
sellaista aamua, etteikö olisi tehnyt mieli lähteä
töihin, sanoo vuosituhannen alussa yrittäjänä
aloittanut Parttimaa.
Hänellä oli takanaan pitkä, 1970-luvun loppupuolelta alkanut työura, joka helpotti yrittäjäksi
ryhtymistä. Seurakunnan ja kaupungin lisäksi
palkanmaksajina ehtivät olla Valtion ravitsemuskeskus ja Amica.
- Amican aika oli tosi opettavaista, koska tein
töitä yksin. Silloin sinulle kehittyy tietyt rutiinit
ja syntyy oma tapa tehdä asioita. Rohkeuskin kasvaa, kun joutuu tekemään itsenäisesti päätöksiä.
- Yrittäjäksi siirryin Kome Oy:n hakiessa
vuonna 2000 työmaaruokalan pitäjää. Innostuin
heti ajatuksesta, ja otin sinne yhteyttä hyvällä
menestyksellä. Aloitusvaiheessa asiat sujuivat
helposti, koska rahoitus järjestyi samantien, ja
ruokalassa olivat valmiina kalusteet sekä astiat.
Vain joitain koneita piti hankkia lisää.

Lounaspalvelua luotsataan jo toisessa sukupolvessa, sillä myös
Sinikka Parttimaan tytär Kati Korkiakoski työskentelee yrityksessä
vakituisena työntekijänä.

Parttimaa aloitti pienestä, kuten yksinyrittäjät yleensä. Oli hankittava asiakaskuntaa ja
tehtävä itseään tutuksi kaupunkilaisille lehtiilmoittelulla.
- Siitä se lähti vähitellen liikkeelle. Tein lisäksi pitopalvelua, ja palkkasinkin työntekijän
jo vajaan vuoden kuluttua, jolloin mukaan tuli
vanhusten ruokapalvelu. Ruokapalvelua hoidimme melkein kymmenen vuotta.
Viitisen vuotta sitten oli aika siirtyi uuteen
liikepaikkaan keskustaan. Sinne, missä ihmisiä
liikkuu enemmän. Kati-tytär oli tullut mukaan
kuvioihin hieman aikaisemmin opettelemaan
niin keittiö- ja paperitöitä kuin kassatyöskentelyä. Muuton yhteydessä Kati aloitti yrityksessä
vakituisena työntekijänä.
Tähän asti ravintola on palvellut nimensä
mukaisesti lounaspaikkana. Sen lisäksi tarjolla on
ollut pitopalvelua yksityisille ja yritysasiakkaille.
- Kovasti olemme odottaneet, milloin uuden
liikekeskuksen rakentaminen alkaa. Asumme
kadun toisella puolen ja tapaamme katsoa aamuisin, joko koneet ovat paikalla, Parttimaa nauraa.
Idea siirtymisestä uuteen liikekeskukseen tuli
alunperin tyttäreltä, Katin perustellessa ehdotustaan sillä, että yritys pääsisi toimivampiin
tiloihin. Äiti ja tytär ovat ehtineet miettiä jo
moneen kertaan, mitä kaikkia vaihtoehtoja ensi
syksynä valmistuvat tilat avaavat.
- Kauppakeskuksessa on tietenkin enemmän
asiakasvirtaa, mikä on hieno asia. Meillä on myös
mahdollisuus toteuttaa itseämme uudella tavalla,
koska laajennamme kahvilapalveluihin leivonnaisineen. Aika näyttää, tuleeko kokonaisuuteen
lisäksi tilausruokailu.
Maaliskuusta muuttoon saakka Sinikan
Lounaspalvelun keittiö toimii Ylipään koululla.
- Varsinainen lounastarjoilu tapahtuu väliaikaisesti jäähallissa, jonka olemme ristineet pihviareenaksi. Ylipään koulu on idyllinen paikka,
ja sinne voisi avata kesäksi kahvilan., Parttimaa
suunnittelee.
Kun Sinikan Lounaspalvelu aikanaan avataan liikekeskuksessa, kahvila-ravintolassa on
asiakaspaikkoja aikaisemman 70:n sijasta 120.
- Luvassa on enemmän töitä, mutta sehän on
vain mukavaa, että riittää tekemistä, Parttimaa
hymyilee ennen kuin kiiruhtaa taas palvelemaan
lounasvieraitaan.
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Joskus yrityskaupassa yksi plus yksi voi olla enemmän
kuin kaksi. Ja mikä sen parempaa, jos samalla 50 ihmistä
säilyttää työpaikkansa. Nivala-Sievi-Ylivieska-akselilla
viime vuoden lopulla toteutetussa järjestelyssä loksahti
monta palasta onnistuneesti kohdalleen.

Järkikauppa
8

Sieviläisen Celermecin kohtalo näytti vielä
vuosi sitten sinetöidyiltä. Ohutlevymekaniikan
ja koneistuksen valmistuspalveluja tarjoavan
yrityksen pääomistaja oli menehtynyt äkillisesti
muutama vuosi aikaisemmin, ja nyt yhtiön kassa
oli lujilla.
Happikato vaivasi, vaikka yrityksellä oli
edellytykset kannattavaan liiketoimintaan niin
asiakaskunnan, toimitilojen kuin laitekannan
puolesta. Oltiin vain puolen askeleen päässä
konkurssista, jonka seurauksena 50 ihmistä
menettäisi työpaikkansa.

- Rahoitus- ja rakennejärjestelyt tukevat Omek Automationin kasvutavoitteita, sanovat hallituksen jäsen Jarmo
Ainali (vas.), yrittäjät Saku
Törmälehto ja Pertti Haataja
sekä hallituksen puheenjohtaja Mikko Luoma.

Tieto Celermecin talousvaikeuksista kantautui myös nivalalaisen Omek Automationin
omistajien korviin. Omek Automation toimii
ohutlevymekaniikan sopimusvalmistajana, ja
sen tytäryhtiö Lasercomp on laserleikkaukseen
erikoistunut alihankintayritys.
Nivalassa oltiin hereillä, ja siellä päätettiin
katsoa Celermec-kortti tarkemmin. Omek
Automationin omistajille oli nimittäin syntynyt aavistus, että nyt oli mahdollisuus tehdä
kauppa, jonka tuloksena syntyvä kokonaisuus
olisi enemmän kuin osiensa summa.
Ihan helposta yhtälöstä ei kuitenkaan ollut
kysymys. Celermecin talousahdinko oli jo
niin syvä, etteivät rahoittajat lähtisi antamaan
tekohengitystä yritykselle. Tarvittiin jotain
enemmän.
- Omek Automationista otettiin meihin yhteyttä ja kerrottiin, että he olisivat kiinnostuneita

ostamaan Celermecin. Me teimme arvion, joka
osoitti Omek Automationin olevan hyväkuntoinen yhtiö. Sillä ja Celermecillä puolestaan
oli yhteinen näkemys siitä, että kaupan myötä
syntyisi merkittäviä synenergiaetuja, ja että
Celermecissä nähtiin potentiaalia menestyvään
liiketoiminta. Kaiken kaikkiaan kyseessä olisi
järkevä kauppa, muistelee tapahtumien kulkua
Osuuskunta PPO:n sijoituspäällikkö Pauli Keränen.
PPO:lle avautui käytännössä pelintekijän rooli
rahoituskokonaisuudessa, jonka ansiosta Omek
Automation osti Celermecin koko osakekannan
yhtiön henkilöomistajilta. PPO:n lisäksi rahoitukseen osallistuivat Nordea ja Finnvera. Samalla
Omek Automationista tuli Osuuskunta PPO:n
osakkuusyhtiö, ja PPO asetti yhtiön hallitukseen
kaksi edustajaansa; Mikko Luoman puheenjohtajaksi sekä Jarmo Ainalin hallituksen jäseneksi.
Celermecin toimitusjohtajana aloitti Pertti
Haataja, yksi Omek Automationin henkilöomistajista Saku Törmälehdon toimiessa Omek
Automationin toimitusjohtajana.
Kaupasta on kulunut pari kuukautta, kun
Haataja, Törmälehto, Luoma ja Ainali istuvat
Celermecin toimistohuoneessa kertaamassa
ARVOuutisten toimitukselle yrityskauppaan
johtaneita syitä ja tulevaisuuden näkymiä. Asialistalla on täysin uuttakin kerrottavaa, sillä Omek
Automation ja sen tytäryhtiö Lasercomp
fuusioituivat aikaisemmin helmikuussa.
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Fuusion tuloksena syntynyt yhtiö on jatkamassa toimintaansa Lasercompin nimellä.
Koko sen ajan jolloin rahoitus- ja rakennejärjestelyitä vietiin eteenpäin, keskusteluissa
toistuivat sanat ”kasvu” ja ”tulevaisuus”. Pertti
Haataja kertoo miksi.
- Omek Automationilla on voimakas halu
kasvaa, ja meillä oli Nivalassa laajenemistarpeita.
Alkusyksystä viime vuonna korviimme kantautui tieto, että Celermec saattaisi olla myytävänä.
Saku alkoi selvittää, pitääkö huhu paikkansa, ja
siitä homma lähti käyntiin.
Hyvin nopeasti selvitystyö toi esille yrityskaupan mukanaan tuomat mahdollisuudet. Celermec
toimii moderneissa 4 600 neliön hallitiloissa ja
yhtiöllä oli valmista asiakaskuntaa. Iso merkitys
oli sieviläisyrityksen tarjoamilla koneistus- ja
maalauspalveluilla.
- Omek Automation osti maalaamo- ja
koneistuspalvelut ulkoa. Varsinkin maalaamopalvelut jouduttiin hakemaan kaukaa Jyväskylää,
Laukaata ja Larsmoa myöten, sillä naapureiden
maalaamot on tarkoitettu etupäässä tehtaiden
omaan tuotantoon, Haataja selvittää ratkaisevaksi nousseita synenergiaetuja.
Yrityskaupan ansiosta konserni pystyy
tulevaisuudessa tarjoamaan suomalaisittain
ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden kappalevalmistuksesta kokoonpanoon Celermecin
tehdessä normaalikokoonpanon lisäksi ESDkokoonpanoa.
- Celermecin toimitiloja voidaan hyödyntää
kokonaisuuden kannalta vieläkin tehokkaammin. Osa Nivalan toiminnoista siirtyy Sieviin,
mikä taas luo kasvumahdollisuuksia Nivalaan
jäävälle toiminnalle.
Haatajan ja Törmälehdon mukaan ensi syksyyn mennessä Sieviin on tarkoitus keskittää
ohutlevymekaniikan valmistus Nivalan keskittyessä laserleikkaukseen ja niin sanottuun

Kilpailuetua tuovat modernit
tuotantotilat Sievissä sekä ammattitaitoinen henkilökunta.
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Konsernia luotsaa
kokenut kaksikko
Pertti Haataja ja Saku Törmälehto ovat alansa kokeneita
ammattilaisia. Kaksikon osaamisessa yhdistyvät menestyvän liiketoiminnan kannalta kaksi tärkeää osatekijää:
tuotanto ja myynti.
  - Astuin pellin päälle 1992 aloittaessani työt Scanfilin
Oulun-tehtailla, ja infektio on siitä vain edennyt, Pertti
Haataja nauraa. Insinööriopintojen jälkeen hän siirtyi
Ojala-yhtymän Oulaisten tehtaalle pintakäsittelylinjan
Saku Törmälehdon (vas.) ja
kouluttajaksi, ja myöhemmin työura jatkui myyntipäälPertti Haatajan osaamisessa
likkönä Flextronics-konsernissa vuoteen 2003 saakka.
yhdistyvät tuotanto ja myynti.
Seuraavaksi olivat vuorossa työvuodet nivalalaisen
Mecanovan palveluksessa muun muassa kokoonpanon
tuotantopäällikkönä, kunnes tie vei takaisin Ojala-yhtiön
palvelukseen myynnin ja kustannuslaskennan tehtäviin.
- Keväällä 2011 Törmälehdon Saku ja Jylhä-Ollilan Heikki alkoivat houkutella minua yrittäjäksi.
Myöhemmin kesällä tein sitten ratkaisuni ostamalla osuuden Omek Automationista, Haataja kertoo
kiittäen työnantajiaan monipuolisesta työurasta, joka antoi kelpo eväät yrittäjyydelle.
Saku Törmälehto työskenteli kaksi vuotta erilaisissa tuotannon tehtävissä Flextronicsin palveluksessa Oulaisissa ennen siirtymistään vuonna 2002 Omek Automationille. Ei kulunut kuin puoli vuotta, kun
hän päätti hankkia osakkuuden yhtiöstä.
- Vuosien saatossa tehtävät ja vastuut lisääntyivät, kunnes aloitin toimitusjohtajana viime
kesänä. Kokemusta on kertynyt sekä tuotannosta että myynnistä, mistä on tietenkin iso apu,
Törmälehto sanoo.

raskaaseen puoleen eli konepajatöihin laser- ja
plasmaleikkauksineen sekä hitsauksiin.
Yhtiöiden asiakaskunta koostuu lääketeollisuuden laitevalmistajista, kone- ja laitevalmistajista, elektroniikkateollisuudesta sekä lvi-alan
laitevalmistajista. Kasvua haetaan kotimaan
lisäksi kansainvälisiltä markkinoilta. Tällä hetkellä suurimmat vientimarkkinat ovat Puolassa
ja Romaniassa, minkä lisäksi vientiä suuntautuu
Singaporeen ja Viroon.
Toteutunut yrityskauppa on siinäkin mielessä
erityinen, että pienempi osti isomman Omekkonsernin liikevaihdon ollessa noin kolme
miljoonaa euroa ja Celermecin viisi miljoonaa.
- Liikevaihtomittakaava kuvaa sitä rohkeuden
astetta, jolla tätä merkittävää rakennejärjestelyä
on tehty, sanoo Omek Automationin hallituksen
puheenjohtaja Mikko Luoma.
Entä mikä sai PPO:n alunperin kiinnostumaan asiasta?
- Tämän osaamisen ja
näiden työpaikkojen varmistaminen. Samalla järjestelyiden
tuloksena on pystytty rakentamaan aikaisempaa merkittävästi elinvoimaisempi ja
laajempi kokonaisuus, Luoma
vastaa.
Haastateltavat viestittävät
kuitenkin vahvasti sitä, että
yhtiöiden johdon ja henkilöstön pitää tehdä vielä paljon
töitä, ennen kuin synenergiahyödyt on saavutettu täydessä
mitassaan.
- Potentiaalia on paljon
parempaan, ja hyötyjä sekä
parempaa tuloksentekokykyä

haetaan nopealla aikataululla. Tähän kokonaisuuteen on tuotavissa menetelmiä, joiden
avulla kaikki voittavat, kun asioita tehdään järkevämmin ja tehokkaammin. Sievissä korostuu
erityisesti tuotannon kehittäminen. Lähtökohdat
ovat hyvät, sillä yhtiöiden henkilökunta on ammattitaitoista ja motivoitunutta, Mikko Luoma
ja Jarmo Ainali painottavat.
Heidän mukaansa PPO on valmis ottamaan
osaltaan vastuun kehittämisestä.
- Varsinainen bisnes tuotteineen, toimintoineen ja asiakkuuksineen on ilman muuta tässäkin tapauksessa yrittäjien varassa. PPO haluaa
tuoda tähän kokonaisuuteen rahoituksen lisäksi
näkemystä kehittyvän bisneksen johtamiseen
hallitustyöskentelyn kautta.

Lasercomp-konserni
Emoyhtiö: Lasercomp Oy
Kotipaikka: Nivala
Tytäryhtiö: Celermec Oy
(100% emon omistama)
Kotipaikka: Sievi
Henkilöstö: yhteensä 60 henkilöä.
Liikevaihto: 8M Eur
Toimiala: Laser- ja plasmaleikkeet, ohutlevyosat, hitsauskokoonpanot, koneistusosat,
erityyppiset kokoonpanot (niittaus, ESD,
integrointi).
Omistus: henkilöomistajat ja Osuuskunta PPO
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Bio-alkuiset investointisuunnitelmat saavat tänä
päivänä paljon medianäkyvyyttä. Nivalalainen
Heikki Junttila kuuluu suomalaisiin biokaasutuksen edelläkävijöihin. Hän kuuli tuon nykyään niin
tutuksi tulleen kolmen kirjaimen yhdistelmän
ensimmäisen kerran jo 50 vuotta sitten.

Biokaasutuksen
pioneeri
12

Maatalousyhtymän moninaiset työt ovat osa Pirkko ja Heikki Junttilan arkea.

- Opettaja Iisakki Viitala sanoi minulle maagiset
sanansa Kannuksen maamieskoulussa vuonna
1966. Kerroin Viitalalle, että kotitilalle ollaan
rakentamassa ritilänavettaa johon hän totesi, että
siellähän voisi tehdä biokaasua. Idea jäi elämään
ja päätin, että biokaasutukseen palataan vielä,
Junttila muistelee.
Tuo aika koitti vuosituhannen vaiheessa.
Sitä ennen Junttila oli kiertänyt maakuntaa
salaojakoneidensa kanssa 25 vuotta, kunnes
EU-jäsenyyden myötä salaojatyöt loppuivat lähes
kokonaan.
- Tuossa vaiheessa reppuun kertyi kiviä sen
verran paljon, että jouduin tehdä 4,5 vuotta kestäneen reissun Siperiaan Lahdenpohjan alueelle
metsätöihin. Kun reppu oli kivistä tyhjä, tulin
kotiin Junttikankaalle vaimon luo vierihoitoon
ja rintaruokintaan sillä ajatuksella, että tästä
aavasta ei enää lähdetä.
Kuten usein tapaa käydä, nytkin sattumukset
johdattivat asioita sopivasti eteenpäin. Junttila
soitti Timo Heusalalle, joka johti energiahanketta silloisella Ylivieskan teknillisellä oppilaitoksella. Kaksikko päättä käydä Kalajoella
tutustumassa siellä meneillään olleeseen projektiin, ja jo seuraavana sunnuntaina klo 10.30
puhelin soi Junttikankaalla.
- Puhelimessa oli Joensuun yliopistossa bioenergiaa tutkinut Simo Leinonen joka kertoi,
että hänellä olisi biokaasulaitos myytävänä.
Kuinka ollakaan, olin lähdössä seuraavana
maanantaina Venäjälle hakemaan tavaroita,
joten sovimme aamuksi tapaamisen Liperin
Shellille. Aikamme siinä intettiin ja saimme
hinnan kohdalleen. Laitos oli käynnistyessään
neljäs virallinen biokaasulaitos Suomessa, ja nyt
se on jyskyttänyt luotettavasti samoilla tulilla
16 vuotta.
- Satsaukset biotalouteen tukevat
myös biokaasutuksen yleistymistä, sanoo Arvopersoona-juttusarjassa esittelyvuorossa oleva Heikki Junttila.

Junttila on tottunut esittelemään kuulijoille
biokaasutusta, ja tekee sen nytkin mielellään.
- Biokaasua syntyy, kun lehmänlantaa pidetään lämpimänä hapettomassa tilassa. Samalla
lannan rakenne muuttuu, jolloin siitä häviää
haju ja lannan ravintoarvo lähes puolitoistakertaistuu. Tämä ravintoarvohyöty on asia, joka
jää keskusteluissa usein vähemmälle huomiolle.
Rahaakin säästyy, koska esimerkiksi meillä kevätviljoille ei tarvitse ostaa lainkaan apulantaa.
Yhdestä kuutiosta lantaa syntyy 20 kuutiota
kaasua, ja kuutiossa kaasua on energiaa noin
7 kilowattituntia. Junttiloiden tilalla omalla
lämmöntuotannolla hoidetaan navetan sosiaalitilojen lämmitys ja pikkuvasikoiden lattialämmitys karsinoissa, minkä lisäksi lehmät
saavat juotavakseen lämmintä vettä. Kesällä jopa
puolet sähkönkulutuksesta on katettu omalla
tuotannolla.
Lehmänlantaa voidaan jalostaa myös
liikennepolttoaineeksi. Junttila on tehnyt yhteistyötä haapavetisen Metaenergian kanssa, ja
Haapajärvellä toimiikin nyt biokaasun tankkauspiste. Junttila uskoo, että yleinen kiinnostus
biotaloutta kohtaan koituu myös biokaasun
eduksi. Ja onhan biokaasutus herättänyt laajaa
kiinnostusta jo pitkään. Vilkkaimpana vuonna
Junttila lopetti laskemisen 500 tilalla käyneen
tutustujan kohdalla, joista kaukaisimmat tulivat
Afrikasta ja Kuala Lumpurista.
- Biokaasuautoja löytyy lähes kaikilta automerkeiltä. Nivalassakin niitä on useita, vaikkei
meillä ole tankkauspistettä. Talvisin ei mene
viikkoakaan, etteikö joku etelästä soita ja kysy
tankkauspistettä matkalla pohjoiseen. Tankkauspisteiden lisääntyminen nopeuttaisikin
positiivista kierrettä. Uskon, että viiden vuoden
päästä tilanne on jo toinen, koska tällä hetkellä
laskennassa on useita biokaasulaitoksia.
- Valtiolta odotan jonkinlaista starttia kaasun
tuottamiseen, koska tärkeää on huomioida myös
biokaasutuksen positiiviset ympäristövaikutukset. Raaka-ainetta riittää. He-
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Tämä kiista on
nyt taputeltu, ja
on aika mennä
kohti uutta.

vosaikana 50-luvulla hevoset käyttivät
evääksi 200 000-300 000 hehtaaria
peltoa. Nyt tuo sama määrä on käytettävissä
biokaasun tuotantoon.

PPO:n jäsenistölle Heikki Junttila on tullut
tutuksi Elisa-kauppaa arvostelleiden näkyvänä
edusmiehenä. Hän muistaa hyvin vuoden 2012
joulun tienoon, jolloin jäsenistöstä alkoi tulla
yhteydenottoja, joiden seurauksena hän lopulta
antoi kasvonsa pitkäksi venyneen kiistan toiselle osapuolelle.
- Siihen saakka olin ollut PPO:n peruspalveluiden käyttäjä
ja iänpäivät arvostanut sitä, että päätösvalta on paikallisissa
käsissä. Vaikka puhelin soi koko ajan, kukaan ei kuitenkaan
uskaltanut lähteä julkisuuteen omalla nimellään. Minä sitten
sanoin, että minä lähden, ja lopulta selän takana oli niin
paljon väkeä, ettei tahtonut varjo piisata, Junttila nauraa.
Seurannutta talvea Junttila kuvaa erittäin intensiiviseksi, ja tuona aikana syntyi soittorinki, jonka yhteydenpito
jatkui tiiviinä. Kun Junttila kertaa vuosikausia kestänyttä
tapahtumasarjaa kotikeittiössään helmikuussa 2016, hän
sanoo allekirjoittavansa edelleen ne syyt, joiden takia hän
lähti aikanaan asiassa julkisuuteen tunnetuin seurauksin.
Jossain vaiheessa Junttila kuitenkin huomasi painivansa
yhä useammin itselleen tärkeän periaatteen kanssa.
- Kun asiat lopulta menivät niin pahasti hakaannuksiin
kuin ne menivät, aloin miettiä, ettei tällä tavalla voi ikuisesti jatkua. Kumpikaan osapuoli ei saisi missään vaiheessa
taakseen kahta kolmasosaa, ja minun periaatteisiini taas
kuuluu, että asioiden pitää edetä eikä päätä voi hakata seinään loputtomasti. Huomasin senkin, että varsinkin monia
vanhoja ihmisiä riitely alkoi väsyttää huolestuttavasti. Yksi
jäsen sanoi minulle kerran, ettei tällaisia kokouksia jaksa
monta kertaa istua muutaman satasen takia.
Junttila päätti ottaa yhteyttä osuuskunnan johtoon, ja
yhteydenoton seurauksena sovittiin yhteisestä tapaamisesta.
- Pöydän ääressä istui molemmilta tahoilta ihmiset,
jotka arvostivat toisiaan. Esitimme osuuskunnan johdolle
omat toivomuksemme, ja tänä päivänä olen tyytyväinen

”Peilirahoitukseen
Herlinkin turvautuu”
Uusien biohankkeiden rahoitusongelmat ovat puhuttaneet
eduskunnassa asti. Monen muun tavoin Heikki Junttila on
joutunut tehdä biokaasutukseen liittyvät investoinnit oman
rahan turvin, eli rahoittaja on löytynyt peilin edestä.
Tunnettu yritysjohtaja Ilkka Herlin on aktiivinen ympäristöasioiden ja biotalouden edistäjä. Junttila lähetti taannoin
Herlinille sähköpostin biokaasun mahdollisuuksista ja
rahoitushaasteista. Herlin ei vastannut sähköpostiin mutta
myöhemmin kävi ilmi, että viesti oli löytänyt perille.
- Herlin oli kerran televisiossa Arto Nybergin haastateltavana.
Kun puhe kääntyi biohankkeisiin Herlin totesi Nybergille,
että niissä ainoa toimiva rahoitus on nivalalaisen Junttilan
Heikin peilirahoitus.
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AJANKOHTAISTA
esimerkiksi siihen, että kauppapaikka on aloittanut
toimintansa.
Junttilan mukaan sitäkään ei voi kiistää, etteikö
PPO:lla ole tärkeä rooli alueellisena sijoitus- ja kehitysosuuskuntana.
- Nykyään yrittäjien on paljon vaikeampi saada riskirahaa kuin siihen aikaan, jolloin itse toimin yrittäjänä.
Itselläni on se ajatus, että jos raha katoaa kehäkolmosen
sisäpuolelle, se ei lähde sieltä kuin anomalla. Siksi raha
täytyy saada kiertämään täällä omalla alueella niin
pitkään kuin mahdollista.
- Minusta tämä kiista on nyt taputeltu, ja on aika
mennä kohti uutta, hän korostaa.
Vaikka eläkkeellä onkin, Junttila myhäilee, ettei toimenkuva ole muuttunut mihinkään varsinaisista työvuosista. Päivät kuluvat edelleen tiiviisti Pirkko-vaimon
ja velimies Helgen yhteisen maatalousyhtymän töissä.
Luottamustoimetkin vievät oman aikansa. Junttila
toimii muun muassa Nivalan kaupunginvaltuutettuna
sekä puheenjohtajana tarkastuslautakunnassa ja Nivalan
Vesihuolto Oy:n hallituksessa.
Nivala on edelleen vahva maitopitäjä, mutta kokenut
kunnallismies antaa tunnustuksen myös kaupungin
johdolle rohkeasta teollistamisesta.
- Oli viisautta lähteä aikanaan kehittämään teollisuuskylää niin monipuolisesti. Meillä on hyvä väestökehitys, kohtuu hyvät koulutusmahdollisuudet sekä Oulun
eteläisen instituutti, joka tekee arvokasta tutkimusta.
Liikuntapaikkojakin on rakennettu, Junttila luettelee
kotikaupunkinsa menestystekijöitä.
Vaikka vapaa-aikaa ei juuri jää, Junttilat tekevät joka
talvi kahden viikon etelänmatkan lämpimään. Talon
isäntä tunnustautuu myös innokkaaksi snooker-faniksi.
- Snookerin katsominen Eurosportilta on ihan numero uuno. Viimeksi jännitin television ääressä, kun
Ronnie O´ Sullivan ja Neil Robertson pelasivat Wales
Openin voitosta.

PPO mukana
Kasvu Openissa
Kasvu Open on valtakunnallinen kasvuyrittäjyysohjelma, johon osallistuvat
yritykset pääsevät testaamaan ideoitaan
ja vauhdittamaan kasvuaan yhdessä
omien alojensa asiantuntijoiden kanssa.
Yritykset Kasvu Openin sparraukseen
eli niin sanotulle Kasvupolulle valitaan
hakemusten perusteella. Alueellisten
Kasvupolkujen voittajat lunastavat paikkansa Kasvu Open -finaalissa.
Osuuskunta PPO on edellisvuoden
tapaan mukana Kasvu Openissa toimitusjohtaja Kati Peltomaan toimiessa
tuomaristossa, joka valitsee Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun voittajan. PPO:n sijoituspäällikkö Pauli Keränen puolestaan
toimii myllärin roolissa sparraamassa
Kasvupolun ja kasvun Kiitoratapäiviin
osallistuvia yrityksiä.
Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun
kiitoratapäivät järjestetään 3.5.2016 Raahessa ja 25.5.2016 Oulussa. Kasvupolun
finaali on vuorossa 16.6.2016 Oulussa.
Viime vuonna Pohjois-Pohjanmaan
Kasvupolun ykköseksi sijoittui MedKit
Finland Oy, joka on Suomen suurin ensihoitotuotteiden maahantuoja.

Tilinpäätös 2015
on valmistunut –
konsernin tulos
9,6 Meur
Osuuskunta PPO menestyi sijoitustoiminnassaan päättyneellä tilikaudella
hyvin. Noin 82 miljoonan euron liikevaihdolla tehtiin tuottoa 7,1 miljoonaa euroa.
Konsernin toinen sijoitusyhtiö Arvo
Invest Nordic Oy saavutti 5,4 miljoonan
euron tuloksen. Liikevaihtotasot voivat
sijoitustoiminnassa vaihdella paljonkin
vuosittain, sillä arvopaperien myyntejä
tehdään vain tarpeen mukaan. Tulos
muodostuu myyntivoitoista sekä osinkoja korkotuotoista. Tuloskehitys onkin sijoitustoiminnassa liikevaihdon kehitystä
mielekkäämpi onnistumisen mittari.
Osuuskunta PPO -konsernin ylijäämäksi verojen jälkeen jäi 9,6 (9,3) Meur
eli 11,4 (10,7) prosenttia liikevaihdosta.
Osuuskunnan ylijäämäksi muodostui verojen jälkeen 7,1 (11,2) Meur. Osuuskunta
PPO-konsernin liikevaihto oli tilikaudella
84,3 (87,0) Meur. Osuuskunta PPO:n
liikevaihto oli 82,1 (82,0) Meur.

Välimiesoikeuden
ratkaisu sinetöi
Elisa-kaupan
laillisuuskysymyksen

Välimiesoikeus hylkäsi joulukuussa 2015
kanteen, jonka kolme osuuskunnan
jäsentä nostivat Osuuskunta PPO:ta
vastaan.
Päätös tarkoittaa, että Elisa-kaupan
laillisuuskysymys on nyt loppuun käsitelty. Samoin kevään 2015 osuuskuntakokouksen hyväksymä sääntömuutos jää voimaan, mikä mahdollisti kauppapaikan
toiminnan aloittamisen helmikuussa.
Käynnistämässään välimiesmenettelyssä kantajat vaativat kolme vuotta
sitten tehdyn Elisa-kaupan julistamista
mitättömäksi. Lisäksi heidän vaatimuksenaan oli, että edellä mainitun
osuuskuntakokouksen hyväksymä sään-

tömuutos osuuksien vaihdannan vapauttamisesta tulee julistaa mitättömäksi ja
pätemättömäksi. Välimiesoikeus hylkäsi
molemmat vaatimukset.
- Olemme seuranneet asian etenemistä
melko luottavaisina, mutta toki oikeuden
lopullisen päätöksen saaminen huojentaa, sanoo Osuuskunta PPO:n toimitusjohtaja Kati Peltomaa.
Välimiehen tekemät ratkaisut ovat
lopullisia eikä niistä voi valittaa. Välimiesoikeuden kuluista kantajien maksettavaksi tulee puolet ja Osuuskunta PPO:n
maksettavaksi puolet. Suorat kulut olivat
yhteensä reilu 180 000 euroa.
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Kauppapaikan
toiminta käynnistyi
Vaihdanta Osuuskunta PPO:n osuuksilla alkoi 4.
helmikuuta. Kauppapaikassa Osuuskunta PPO:n
osuuksia voi ostaa, myydä ja lahjoittaa. Toimitusjohtaja Kati Peltomaan mukaan kauppapaikan
toiminta on lähtenyt käyntiin mukavasti.
- Sekä osto- että myyntihalukkuutta on
ollut jonkin verran. Ensimmäisen kuukauden
perusteella voi päätellä, että päätöksiä tehdessään jäsenet miettivät sijoittamisen kannalta
olennaisia asioita kuten tulevia osuuskorkoja

Osto- ja myyntitoimeksiantoja voi
tehdä Privanetin online-palvelussa
ositteessa www.privanet.fi tai seuraavissa Osuuspankin konttoreissa:
Alavieskan Osuuspankki
Himangan Osuuspankki
Kalajoen Osuuspankki
Kannuksen Osuuspankki
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki
- Kokkolan ja Ylivieskan toimipisteet
Nivalan Osuuspankki
Oulaisten Osuuspankki
Raahen Seudun Osuuspankki
- Raahen ja Pyhäjoen toimipisteet
Ruukin Osuuspankki
Siikajoen Osuuspankki
Siikalatvan Osuuspankki
Suomenselän Osuuspankki
- Haapajärven, Haapaveden ja
Kärsämäen toimipisteet
Toholammin Osuuspankki
Ullavan Osuuspankki
Vihannin Osuuspankki.
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ja muista sijoituksista saatavaa tuottoa.Suuri
enemmistö näyttää olevan heitä, jotka haluavat
säilyttää omistuksen ja nauttia osuuskoroista,
Peltomaa sanoo.
Vaihdannan alkua helpottaakseen Osuuskunta
PPO-konserniin kuuluva Arvo Invest Nordic
Oy on antanut ostovaltuutuksen koskien emoosuuskunnan osuuksia. Arvo Invest ostaa enintään 2 000 osuutta 600 euron kappalehinnalla.
Ostovaltuutus on voimassa 30.6.2016 asti.
Ostovaltuutuksesta ei aiota tehdä jatkuvaa,
vaan sen tarkoituksena on varmistaa alkuvaiheessa kaupankäynnin sujuva liikkeelle lähtö
suurin piirtein oikeaan hintaan.
- Jatkossa markkinat eli ostajat ja myyjät
määräävät, mihin hintataso asettuu. Hintatasoon
taas vaikuttaa muun muassa yhtiön sijoitusvarallisuuden arvon kehittyminen. Oletettavaa on,
että osuuksien kohdalla nähdään sama ilmiö kuin
pörssiosakkeissa, joissa osingon irtoaminen johtaa hinnan tippumiseen hetkellisesti, Peltomaa
toteaa.
Osuuksien vaihdantaa hoitaa Privanet Pankkiiriliike Oy yhteistyössä joidenkin OP-konttoreiden
kanssa.
- Alunperin olimme toteuttamassa kauppapaikan osuuskunnan toimistolle. Se olisi kuitenkin
vaatinut sijoituspalveluyhtiön toimiluvan, mikä

puolestaan olisi tarkoittanut pitkää ja kallistakin
lupaprosessia, Peltomaa kertoo.
Vaihdantaa voidaan luonnollisesti tehdä
suoraan ilman Privanetia silloin, kun vastapuoli
on tiedossa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi
lahjoitukset isovanhemmilta ja perikuntasiirrot.
Yhteydenottoja vaihdantaan liittyen on tullut
osuuskunnan toimistolle päivittäin. Sijoitusneuvoja toimistolta ei anneta, vaan niihin liittyvät
ratkaisut jokaisen on tehtävä itse. Osuuksien
myyntiä harkitsevien on kuitenkin etukäteen

tarkistettava osuuksiensa numerot Osuuskunta
PPO:n toimistolta.
Ensimmäisen kuukauden aikana tehdyistä
kaupoista 70 prosenttia on ollut muita kuin Arvo
Invest Nordic Oy:n kautta toteutuneita.
- Nämä muut ostajat ovat ostaneet kerralla
jopa kymmeniä osuuksia. Tämä osoittaa ostajien
uskovan sijoituksen tuottopotentiaaliin jatkossakin, koska äänioikeus ei lisäänny suhteessa
omistuksen määrään. Osuuskunnan valtaaminen
ei siis ole syy ostamiseen, Peltomaa sanoo.

Näin kaupankäynti
tapahtuu Privanetissä
Osuuskunta PPO:n osuuksien vaihdantaa
hoitaa Privanet yhteistyössä toisaalla
tässä lehdessä lueteltujen OP-konttoreiden
kanssa. Privanet keskittyy listaamattomien
arvopapereiden kaupankäyntiin eli papereihin, joilla ei ole vielä pörssinoteerausta.
Privanet-konsernin yhtiöistä arvopapereiden
kauppapaikkaa ylläpitää käytännössä Privanet Securities Oy, jonka toimitusjohtajana
toimii Kimmo Lönnmark.
- Kaupankäynti osuuksilla on käynnistynyt aika odotetunlaisesti. Yksi havainto
ensimmäisen kuukauden ajalta on se, että
ostajapuolella on ollut vahvuutta. Arvo
Invest maksaa osuudesta 600 euroa, mutta
kauppaa on tehty myös 605 ja 610 eurolla.
Aika tarkalleen 750 osuutta on tähän mennessä vaihtanut omistajaa myyjien lukumäärän ollessa noin 200.
Lönnmarkin mukaan kaupankäynnin
kannalta olisi parasta, että nykyhintatasolla
myyntitoimeksiannon alarajaksi merkittäisiin 600 euroa. Näin siksi, että jos liikkeellä
on ostaja, joka on valmis maksamaan
osuudesta vaikkapa 610 euroa, myyjä saa
osuudestaan tuon 610 euroa, eli aina parhaimman hinnan. Jos taas myyjä merkitsee
hinnaksi 610 euroa, eikä sillä hetkellä ole
muita ostajia kuin Arvo Invest 600 eurollaan,
kauppa jää toteutumatta.
Privanetin normaali kaupankäyntipalkkio on
2 prosenttia sekä myynneissä että ostoissa
minimipalkkion ollessa 30 euroa. Käytännössä 1 500 euroa on se raja, jonka jälkeen
palkkiot hinnoitellaan prosenttiperusteisesti. Käytössä on myös erikoisalennuksia,
eli esimerkiksi Osakesäästäjien jäseniltä
perittävät palkkiot ovat 1,5 prosenttia.
Kaupankäyntiä voi seurata Privanetin
nettisivuilta, mistä näkee muun muassa sen,
millä hinnalla osuuksia halutaan ostaa ja
myydä sekä paljonko myytävää on kaiken
kaikkiaan.
Privanet on Finanssivalvonnan alainen
yhtiö, mikä ohjaa myös osuuksilla käytävää
kauppa.
- Toimeksiantolomakkeella voi antaa
osuuksille osto- ja myyntitoimeksiannon.
Toimeksianto toimitetaan meille sähköisesti
Privanetin sivujen kautta, missä tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla,
tai menemällä Osuuspankin konttoriin ja

hoitamalla tunnistautuminen siellä virkailijan kanssa, Lönnmark neuvoo.
Toimeksiannon saavuttua perille Privanet
tarkistaa Osuuskunta PPO:n osuusrekisteristä, että myyjällä on omistus kauppaamiinsa
osuuksiin. Tämän jälkeen Privanetilla on
lupa toteuttaa kauppa.
Kaupan saa eniten maksava ostaja. Kaupan toteuduttua Privanet lähettää samana
päivänä ostajalle ja myyjälle vahvistuksen
sähköpostitse. Jos kauppa on syntynyt
esimerkiksi maanantaina, rahat ovat myyjän
tilillä torstaina.
- Sähköpostiin tulevasta laskelmasta käy
ilmi, että varainsiirtoverot on pidätetty.
Tämä on myös se dokumentti, jonka asiakas
säilyttää verottajalle. Muuta ilmoitusta
asiakkaan ei tarvitse tehdä, koska meiltä
menevät automaattisesti eteenpäin varainsiirtoverotiedot sekä tiedot myynnistä.
Listaamattomien arvopapereiden kaupankäynnin lisäksi Privanetin toinen selkeä tukijalka on rahoitusjärjestelyt, eli pk-sektorille
tehtävät osakeannit ja joukkovelkakirjat.
- Sijoitamme myös itse näihin kohteisiin.
Meillä on mottona, että sijoitamme itsekin
samoilla ehdoilla jokaisessa rahoitusjärjestelyssä, mitä sijoittajille tarjoamme,
Lönnmark sanoo.
Viime vuoden aikana Privanetillä oli kauppaa 50 yhtiössä. Niin sanottuja aktiivisia
papereita, joissa kauppaa käytiin huomattavasti muita enemmän, oli 15-20. Isoimpia
yhtiöitä edustavat 1,2 miljardin euron
kokoluokkaa oleva SATO sekä 300 miljoonan
euron liikevaihdon Ekokem. Osuuskunta
PPO:n kaltaisia entisiä puhelinyhtiöitä Privanetillä on asiakkainaan useita.

Verovinkkejä
seuraavalla
sivulla!
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Hyvä tietää verotuksesta
Myyntivoitto?
Hankintamenoolettama?
Luovutustappio?

Myyntivoitot verotetaan pääomatulona. Veroa menee pääsääntöisesti 30 prosenttia
myyntivoitosta. Jäsenen tulee ilmoittaa saamansa myyntivoitot luovutusvuoden
veroilmoituksessa.
Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään osuuden hankintameno. Hankintamenona jäsen saa käyttää valintansa mukaan joko osuuden todellista
hankintahintaa tai verottajan hyväksymää hankintameno-olettamaa. Hankintamenoolettama on 20 prosenttia alle 10 vuotta omistetuille osuuksille ja 40 prosenttia yli 10
vuotta omistetuille osuuksille.
Jäsen on alunperin maksanut varsinaisesta osuudesta osuusmaksuna 100 tai 120
euroa. Lisäksi monet ovat saaneet vuoden 2011 rahastoannissa kaksi varsinaista
osuutta ilmaiseksi. Tällaisessa maksuttomassa annissa alkuperäisen osuuden hinta
jakaantuu myös uusille osuuksille. Jos jäsen myy kolme osuutta (yhdestä maksettu
120 euroa, kaksi muuta saatu ilmaiseksi) pidetään kunkin osuuden todellisena hankintahintana 40 euroa.
Vuoden 2011 rahastoannissa saadut osuudet katsotaan omistetuksi yhtä kauan
kuin niiden merkinnän perusteena ollut alkuperäinen osuus. Jos siis alkuperäinen
osuus on hankittu yli 10 vuotta sitten, myös antiosuuksia myytäessä voi käyttää 40
prosentin hankintameno-olettamaa.
Pienet luovutusvoitot on erikseen säädetty verovapaiksi ja pienet luovutustappiot
vähennyskelvottomiksi. Luovutusvoitto on verovapaa, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Vastaavasti
luovutustappio on vähennyskelvoton, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden
yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa, ja kaiken verovuonna
luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.
Osuuksien myyntivoiton verotuksesta löytyy lisätietoa verohallinnon kotisivuilta
www.vero.fi.

Esimerkki
osuuksien
myynnistä:

2011

OSUUS

2016

OSUUS

120€

120€

120€

Osuuskunnan jäseneksi liittyminen
Jäsen on hankkinut lankapuhelinliittymän vuonna 1986 ja samalla
liittynyt osuuskunnan jäseneksi yhdellä osuudella. Tämän ensimmäisen
osuuden nimellisarvo on 120 euroa.

OSUUS

120€

OSUUS

120€

Ilmainen rahastoanti
Vuoden 2011 rahastoannissa jäsen on saanut ilmaiseksi
kaksi uutta osuutta.

OSUUS

120€

Vaihtoehto

A

Myyntihinta:
Hankintahinta:
Kulut:
Myyntivoitto:

600€
-40€
-12€
548€

600€
-40€
-12€
548€

600€
-40€
-12€
548€

Vaihtoehto

Myyntihinta:
Hankintamenoolettama 40%:
Kulut:
Myyntivoitto:

600€

600€

600€

-240€
-12€
348€

-240€
-12€
348€

-240€
-12€
348€

B
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1986

OSUUS

Osuuksien myynti
Jäsen päättää myydä kaikki kolme
osuuttaan vuonna 2016. Rahastoannista on kulunut 5 vuotta, alkuperäisen osuuden hankinnasta 20 vuotta.
Jäsenen saamasta myyntivoitosta
menee veroa 30 %. Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta
saadaan vähentää hankintahinta
ja kulut. Todellista hankintahintaa
käyttäen myyntivoitoksi jää 548
euroa/osuus. Hankintamenoolettamaa käyttäen myyntivoitoksi
jää 348 euroa/osuus. Jäsenen
kannattaa käyttää hankintahintana
hankintameno-olettamaa.

ARVO

ASIANTUNTIJA

Mitä nollakorot ja miinuskorot tarkoittavat
tavallisen säästäjän näkökulmasta?
Säästäjälle se tarkoittaa tietenkin sitä, että säästötilille ei
tule rahaa. Nyt olisi ehkä aika miettiä, pitäisikö säästökohteita uskaltaa miettiä vähän uusiksi. Voisiko sijoittaa
esimerkiksi osakkeisiin, jos säästöjä kerran on.
Tämä on täysin poikkeuksellinen aikakausi. Maailmasta
jo neljäsosa on tilanteessa, jossa korot ovat miinuksella.
Kun miinuskorotkaan eivät saa aikaan talouskasvua, sen
lisäksi täytyy painaa rahaa. Sekin on hyvin poikkeuksellista, että rahaa painetaan näin laajassa mittakaavassa.
Sellaista maailmaa ei näillä näkymin kuitenkaan ole
tulossa eikä sitä tarvitse pelätä, että pankit ryhtyisivät
perimään tavallisilta ihmisiltä rahaa. Se peli käydään vain
pankkien ja keskuspankin välillä.
Kuinka pahassa jamassa Suomen talous on
tällä hetkellä?
Meneillään on historian pisin laskukausi muttei syvin.
Pientä valoa on kuitenkin näkyvissä ja jos hyvin käy,
pääsemme tänä vuonna jo vähän talouskasvun puolelle.
Tämä kuitenkin edellyttää yhteiskuntasopimusta ja sitä,
ettei tule lakkoaaltoa. Lakot voivat pilata talouskasvun.
Positiivisemman näkymän puolesta puhuu se, että
meidän tärkeimmät markkinat Euroopassa ovat paremmassa kunnossa. Ellei öljyn hinta enää laske, Venäjä ehkä
tasapainottuu, jolloin siellä koettu romahdus ei paina
meitä enää lisää. Siihen menee kuitenkin aikaa, ennen
kuin kunnollinen nousukausi lähtee taas liikkeelle.
Miten pk-yritykset pärjäävät tässä myllerryksessä?
Pk-yritysten mahdollisuudet ovat siinä, että vienti lähtee
vetämään, jolloin lisäkysyntää tulee alihankintaketjujen
kautta. Meidän pitkän aikavälin hyvinvointi kasvaa siitä,
että joku tai jotkut keksivät uutta kannattavaa tuotantoa.
Jos katsoo taloushistoriaa, uudet kannattavat tuotteet syntyvät nimenomaan uusissa pk-yrityksissä eikä
niinkään vanhoissa, jotka vain virittävät
olemassa olevaa. Siksi pk-yrityksillä
on aivan keskeinen rooli talouskasvun
vauhdittajina.
Millaisiin yrityksiin pääomasijoitus
sopii parhaiten?
Ehdottomasti sellaisiin kansainvälisyyttä
ja kasvua tavoitteleviin yrityksiin, jotka
tarvitsevat tukea tavoitteidensa toteuttamiseen. Suomessa kaivataan enemmän rohkeutta, jotta saamme lisää näitä
maailmalle pyrkijöitä. Niihin kannattaa
satsata. Suomi on tunnetusti pääomaköyhä maa, ja sen takia Osuuskunta
PPO:n kaltaiset toimijat ovat niitä, joita
tarvitsemme kipeästi kasvun ja työllisyyden vauhdittajiksi.

Pientä valoa
näkyvissä
Ylivieskassa helmikuussa vieraillut Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju arvioi ARVOuutiset-lehdelle
antamassaan haastattelussa, että Suomen taloudessa
on näköpiirissä pientä valoa. Koska korot ovat nollassa
ja jopa miinuksella, Kangasharju kannustaa säästäjiä
miettimään säästötililleen myös muita vaihtoehtoja.
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Laita oma yrityksesi tai ideasi lentoon
valitsemalla itsellesi sopivin Kasvupolku®.
Hakemalla mukaan tai ilmiantamalla
kasvupotentiaalia omaava yritys maksuttomaan sparraukseen saat kutsun myös
tulevan lokakuun entistä suurempaan

KASVU OPEN KARNEVAALIIN!

