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elsingin pörssi päätyi vaatimattomaan nousuun aamun laskun
jälkeen. Yleisestä piristymisestä
huolimatta teleoperaattoreiden
kurssit putosivat, ja Nokian kuukausia jatkunut luisu jatkui. Nokian osake on viimeksi ollut yhtä painuksissa
viime vuoden marraskuussa. Tietoliikenneyhtiö Elisa oli vaihtokärjen
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selvin laskija, kun osake menetti arvostaan 3,7 prosenttia. Dna:n kurssi
laski 2,8 prosenttia, Telian 0,2.
Myös muualla Euroopassa kurssit
liikkuivat lähellä perjantain tasoa,
tosin loivassa laskussa. Moskovan pörssin yleisindeksi vahvistui
kuitenkin vastoin yleistä ilmapiiriä
peräti 2,2 prosenttia.
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Nousijat, Suomi, %
Stockmann A
Dovre Group
Stockmann B
Caverion
Oriola A
YIT Oyj
Outokumpu
Sanoma

46

47

48

Laskijat, Suomi, %
+9,72
+8,91
+7,22
+4,20
+3,30
+2,73
+2,39
+2,06

Ålandsbanken A
Uutechnic Group (LP)
Aktia Bank R
Componenta (T)
Sievi Capital
Elisa A
SRV Group
Rovio Entertainment
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Maailman osakemarkkinat
–5,58
–4,50
–4,06
–3,77
–3,75
–3,67
–3,58
–3,28

Lontoo FTSE
New York DJIA
Nasdaq Composite
Pariisi CAC 40
Frankfurt DAX
Tokio Nikkei
Sao Paulo
Zürich SMI

7447,32
24354,02
6859,02
5387,19
13123,85
22938,73
72960,17
9310,88

+0,72
+0,10
+0,28
–0,22
–0,23
+0,56
+0,31
–0,09

Paljonko valuuttaa saa eurolla
Australia - dollari
Englanti - punta
Etelä-Afrikka - randi
Hongkong - dollari
Japani - jeni
Kanada - dollari
Kroatia - kuna
Norja - kruunu
Puola - zloty
Ruotsi - kruunu
Singapore -dollari
Sveitsi - frangi
Tanska - kruunu
Thaimaa - baht
Tsekki - koruna
Turkki - liira
Unkari - forintti
USA - dollari
Venäjä - rupla

AUD
GBP
ZAR
HKD
JPY
CAD
HRK
NOK
PLN
SEK
SGD
CHF
DKK
THB
CZK
TRY
HUF
USD
RUB

1,5674
0,8825
16,0618
9,2093
133,6600
1,5168
7,5539
9,8825
4,1987
10,0160
1,5916
1,1679
7,4433
38,4130
25,6010
4,5088
313,7100
1,1796
69,7954

Lähde: Startel/FactSet/Nordea

TS/ARI-MATTI RUUSKA

Evondos sai yli
20 miljoonan euron
sijoituksen Norjasta
Lääkeannostelurobotiikkaan erikoistuneella
salolaisyrityksellä
edessä kovaa kasvua.

Liisa Enkvist
Turun Sanomat, Salo

Lääkeannostelurobotiikkaan keskittynyt terveysteknologiayritys Evondos
saanut yli 20 miljoonan eurojen arvoisen sijoituksen.
Salossa toimiva Evondos
on päässyt sopimukseen
suuren norjalaisen pääomasijoittajan, Serendipity Partnersin kanssa
merkittävästä sijoituksesta
yritykseen.
Sijoitus mahdollistaa
Evondosin lääkeannostelurobottien tuotekehityksen
ja tukee yrityksen kasvua.
Yritys on perustettu
vuonna 2008, ensimmäisen myyntiluvan se sai
2014. Kasvu on ollut kovaa.
Yritys työllistää nyt 74 henkeä, joista 60 on Salossa.
– Tänä vuonna meillä on
2,4 miljoonan liikevaihto,
mutta tilauksia ensi vuodelle on jo 4 miljoonan euron arvosta, kertoo toimitusjohtaja Jyrki Niinistö.
Yrityksen omistajapohja on ollut aikaisemminkin

Kjell Skoglund uskoo, että Turun seutu voisi hyötyä Ruotsista ja eritoten Tukholmasta paljon nykyistä enemmän.

Ruotsin markkinat vetävät yhä
Vaikka läntisen naapurin talouskasvu ottikin pienen hengähdystauon keväällä, on kasvu edelleen kovaa.
Erityisesti Turun seutu voisi hyötyä naapurimaan vahvoista markkinoista paljon nykyistä enemmän, sanoo
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund.
Liisa Enkvist
Turun Sanomat



   

   





– Ruotsi otetaan vähän itsestäänselvyytenä. Suomessa
puhutaan vaikkapa Kiinasta,
Brasiliasta tai Norjasta, mutta
ei Ruotsista, se on melkein kuin
osa kotimarkkinaa ja onhan se
toiseksi suurin kauppakumppanimme.
Näin sanoo Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund, joka
vieraili Turussa Svensk träff
-tapahtumassa maanantaina.
Skoglundin mielestä Ruotsin
markkinoissa oli kuitenkin suomalaisyrityksille paljon enemmän markkinapotentiaalia kuin
mitä on osattu hyödyntää.
– Varsinkin täällä Turun
seudulla mahdollisuuksia olisi vaikka kuinka paljon. Tämä
on portti Tukholmaan, täällä
on kielitaitoa ja paljon erilaista












 

 

 


 

teknistä osaamista, Skoglund
luettelee.
– Jos haluaa Ruotsin markkinoille, täytyy osata ruotsia.
Tosin Tukholman ja Malmön
seudulla pärjää englannillakin,
mutta Pohjois-Ruotsissa ruotsin kielen taito on tärkeä.
Ruotsissa kasvu on yhä kovaa,

vaikka Suomi onkin tämän
vuoden aikana saanut Ruotsia

kiinni, ja jossain määrin ohittanutkin.
– Ruotsissa reipasta, jopa 2–3
prosentin kasvua on kuitenkin ollut yhtäjaksoisesti jopa
10 vuotta, eli tilanne siellä on
siinä mielessä todella erilainen.
Kasvu on Ruotsissa edelleen todella kovaa, Skoglund sanoo.
Suomen talouden hyvä veto
auttaa yrityksiä siinäkin mielessä, että se tuo positiivista
virettä kaikkeen tekemiseen.
– Suomalaisten täytyisi unohtaa mollivoittoinen keskustelu ja korostaa hyviä asioita. Ja
Suomen 100-vuotisjuhlat oli
erinomainen hetki brändätä
Suomea, Skoglund sanoo.
Ruotsin talous lähti finanssikriisin jälkeen nousuun selvästi
Suomea nopeammin. Erityisen
kovaa vauhti oli vuosina 2015–
2016. Ruotsin bruttokansantuote kasvoi 3–4 prosenttia vuodessa, kun Suomen kasvu jämähti
prosentin molemmin puolin.

Viime kuukausina tilanne on

kääntynyt. Suomi on päässyt
kasvu-uralle ja ohittanut jopa
Ruotsin luvut.
Kuitenkin Ruotsinkin talous
on kasvanut enemmän kuin ennustettiin. Ruotsin bruttokansantuote kasvoi vuoden toisella
neljänneksellä 1,7 prosenttia
edelliskvartaalilta. Vuoden
2016 vertailukaudesta kasvua kertyi 4,0 prosenttia, kun
odotuksissa oli 2,7 prosentin
kasvuluku.
Skoglundin mukaan Ruotsin
markkinoille pyrkivien yritysten kannattaa muista pari asiaa.
– Sanotaan, että Palmen kaudella Ruotsin sanavarastosta
häipyi sana ”nej”. Sen sijaan
ruotsalaiset sanovat ”tjaa” tai
”kanske”, eivät koskaan suoraan ei. Siinä piilee se väärinkäsityksen paikka, että suomalainen luulee jo tehneensä kaupat,
kuvailee Skoglund.
Hänen mukaansa Ruotsin

markkinoilla yritysten täytyykin olla hyvin sitkeitä ja periksiantamattomia.
Skoglundin mukaan Ruotsissa

arvostetaan suuresti suomalaisten osaamista ja luotettavuutta. Ruotsalaiset ovat erittäin mielellään tekemisissä
suomalaisten yritysten kanssa.
Esimerkiksi hyvinvointiteknologian yrityksillä on ollut loistava menestys Ruotsissa.
– Myös elintarviteollisuus
menestyy, jos tuotteiden puhtaudesta ja terveellisyydestä
ollaan varmoja. Esimerkiksi
Valio ja Atria ovat menestyneet hienosti Ruotsissa viime
aikoina, Skoglund sanoo.
Ruotsissa arvostetaan ylipäätänsä suomalaisten insinööritaitoja ja siinä voisi teknologiateollisuuteen erikoistuneella
Varsinais-Suomellakin olla
Ruotsiin lisää vietävää, Skoglund toteaa.

TAUSTA

Suomalaisruotsalainen
kauppakamari
■ Perustettu 1936.
■ Jäsenyrityksiä noin 650

Suomesta ja Ruotsista.
■ Hallituksen puheenjohtaja
Lars G. Nordström (Vattenfall
AB), 2000–.
■ Valtuuston puheenjohtaja
Jacob Wallenberg (Investor
AB), 2000–.
■ Sekä maksuttomia että
maksullisia palveluja.
■ Osa Team Finland -verkostoa.

Naantalin upouuden monipolttoainelaitoksen sähköntuontanto pysyy viikkoja pysähdyksissä, koska viallinen turbiini joudutaan lähettämään Saksaan.

Turun Sanomat, Naantali

Mopo-lempinimen saaneen
monipolttoainelaitoksen turbiini on aiheuttanut laitoksella
jo kahden viikon sähköntuotantokatkoksen eikä se siihen lopu.

– Sähkön tuotantoon tulee
pitkä katkos, joka kestää viikkoja. Kaukolämpöä ja höyryä pystymme toimittamaan kuitenkin
normaalisti,kertoo laitoksen
omistavan Turun Seudun Energiantuotannon (TSE) toimitusjohtaja Tapani Bastman.
Bastman kertoi maanantaina

selvinneen, että Siemensin toimittama viallinen turbiini pitää
lähettää Saksaan korjattavaksi,
kuten hän jo perjantaina laitoksen vihkiäisissä pelkäsi.
Bastmanin mukaan turbiiniviasta ei aiheudu TSE:lle kustannuksia.
– Minusta on päivänselvää,

että kyse on takuuasiasta, koska kyseessä on valmistusvirhe,
Bastman sanoo.
Siemensin energiantuotannon divisioonajohtaja Jussi
Uddfolk arveli vihkiäisissä,
että kokonaan uutta turbiinia
ei jouduttaisi rakentamaan.
Bastmanin mukaan TSE saat-

taa korvata uuden nelosyksikkönsä sähköntuotantoa ottamalla käyttöön varavoimalana
olevan kakkoslaitoksen.
– Toimimme niin, jos sähkön
hinta on niin korkealla, että se
kannattaa.
Kakkosyksikkö toimii kivihiilellä, kun nelosyksikössä

Evondosin lääkeannoste-

lurobotit tukevat kotona
tapahtuvaa hoitoa. Robotti varmistaa oikean lääkityksen saamisen oikeaan
aikaan sekä vapauttaa kotihoidon henkilöstöä vaativampaan työhön. Ratkaisun avulla lääkehoitovirheet voidaan minimoida.
Evondosin mukaan tämä
parantaa hoidon laatua ja
säästää kustannuksissa.
– Uusien omistajien
vauhdittamana tähtäämme nopeaan kasvuun
markkinoilla sekä uusiin
työpaikkoihin ja lisääntyviin tuloihin niin Suomessa
kuin muissa Pohjoismaissa, kommentoi Evondosin
hallituksen puheenjohtaja
Magnus Ehrnrooth yhtiön
tiedotteessa.
Ehnroothin mukaan
Evondosin lääkeannostelurobotit ovat jo käytössä
useissa suomalaisissa ja
norjalaisissa kunnissa ja
kaupungeissa.
– Olemme laajentamassa toimintaa myös muun
muassa Ruotsissa ja Tanskassa.

Hansaan lisää muotia ja kultaa
TURKU Kauppakeskus Hansakorttelin liikevalikoima on
monipuolistumassa. Yli 1000 liikkeellä noin 40 maassa toimiva muotiketju New Yorker avaa uuden myymälän kevään
aikana. Ketjulla on useita tunnetuja omia tuotemerkkejä,
kuten Fishbone, Amisu, Smog sekä Censored. Jo marraskuussa Hansassa aloitti urheilun ja vapaa-ajan vaatteita
ja jalkineita myyvän The Athlete’s Foot -ketjun myymälä.
Myös Hansan korumyynti laajenee, kun Timanttisetketjun uusi myymälä avataan helmikuussa.
– Turun keskustan vetovoima on kasvussa, mikä näkyy
muun muassa kansainvälisten ketjujen lisääntyneenä
kiinnostuksena meitä kohtaan, Hansakorttelin kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen sanoo. TS

Komissio selkeyttää
sijoituksien verotusta
HELSINKI Euroopan komissio antoi maanantaina uudet
suuntaviivat unionin jäsenmaiden rajojen ylittävien sijoituksien verotukselle. Komissio haluaa tarjota ratkaisuja
sijoittajille, jotka lähdeverotuksen soveltamisen vuoksi
päätyvät maksamaan veroja kahteen kertaan rajat ylittävien sijoituksien tuotoista, eli kerran tulojen syntymaassa
ja kerran sijoittajan asuinmaassa.
Uudessa ohjeistuksessa hahmotellaan yksinkertaistettu keino myöntää hyvitystä kahdesti maksetuista
veroista. Sijoittajilla on ollut mahdollisuus siihen aiemminkin, mutta komission mukaan prosessi on ollut
monimutkainen, kallis ja aikaavievä.
Ohjeistuksen toimeenpano on vapaaehtoista jäsenvaltioille. STARTEL

Suomalaiset säästävät
eurooppalaisia vähemmän

Naantalin laitoksen viallinen turbiini lähtee Saksaan
Jukka Vehmanen

laaja, nyt uusia omistajia
tuli mukaan useita. Serendipity Partners saa yhtiössä määräävän aseman
sijoituksensa ansioista.

poltetaan sen lisäksi biopolttoaineita.
Nelosyksikön koko turbiinijärjestelmän hinta generaattoreineen ja oheislaitteineen oli
Bastmanin mukaan 22 miljoonaa euroa. Uddfolk ei halunnut
eritellä, kuinka paljon viallinen
turbiini on maksanut.

HELSINKI Suomalaiset säästävät vähemmän kuin eurooppalaiset keskimäärin, käy ilmi perintäyhtiö Intrum
Justitian kyselystä.
Raportin mukaan 48 prosenttia suomalaisista kertoo
säästävänsä joka kuukausi. Kaikista eurooppalaisista joka
kuukausi kertoo säästävänsä 57 prosenttia.
Suomalaiset säästävät kuukaudessa keskimäärin 84
euroa. Koko Euroopassa vastaava luku on noin 111 euroa.
– Suomessa säästäminen näyttää reagoivan viiveellä talouden elpymiseen. Syy tähän voi löytyä pitkästä
taantumasta, työttömyydestä tai yksinkertaisesti halusta
kuluttaa enemmän, arvioi Intrum Justitian myynti- ja
markkinointijohtaja Juha Iskala.
Intrum Justitian maksutaparaportti perustuu 24:stä
Euroopan maasta kerättyihin tietoihin. STT

