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OSASTO

Anni Lassila HS

KUTEN vuotta aiemmin, OP-ryh-
män markkinaosuus niin asunto-
kuin yrityslainoissa kasvoi jäl-
leen viime vuonna.

Osuuspankit myönsivät uusia
asuntolainoja 10 prosenttia
enemmän kuin edellisvuonna ja
enemmän kuin muut pankit
Suomessa. Ryhmän asuntolaina-
kanta paisui 3,9 prosenttia, kun
koko Suomen asuntolainakanta
kasvoi vain 2,4 prosenttia. 

Myös yritysten luotonannossa
OP kasvoi muuta markkinaa no-
peammin. Pääjohtaja Reijo Kar-
hisen mukaan ryhmän osuus
yritysluottokannan kasvusta
vuoden 2008 finanssikriisin jäl-

keen on ollut 70 prosenttia. 
”Tuleeko joku sanomaan jokin

päivä, että meillä menee tässä-
kin liian hyvin, että pankaa jar-
rut päälle”, Karhinen sanoi tu-
lostiedotustilaisuudessa. 

Hän viittasi vakuutusyhtiö Ifin
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle te-
kemään kanteluun OP-ryhmän
markkina-asemasta. 

Pääjohtaja Karhinen myös ky-
syi, mitä yrityskentässä olisi
taantumavuosina tapahtunut,
jos OP ei olisi kasvattanut luo-
tonantoaan. Pääjohtaja jätti ky-
symyksen ilmaan.

Vahvuudet

OP tekee hirmuista tulosta. Vii-
me vuoden 1,1 miljardin liike-

voitto ylitti jopa ylikuumentu-
neen huippuvuoden 2007 tulok-
sen. 

Ryhmä on tehostanut toimin-
taansa niin pankki- ja vakuutus-
toiminnassa kilpailevien pörs-
siyhtiöiden tasolle.

Vakuutusyhtiö Pohjolan ostos-
ta alkanut vakuutus- ja pankki-
tuotteiden ristiinmyynti bonuk-
silla ryyditettynä on ollut me-
nestysresepti, jota kilpailijoiden
on ollut vaikea haastaa.

Heikkoudet

VOIKO yrityksellä mennä liian
hyvin? 

Ehkä OP:lla voi siinä mielessä,
että markkinaosuuden paisumi-
nen herättää yhä enemmän pa-

hennusta kilpailijoissa.
Kantelua kilpailuvirastolla ei

voi pitää kovin suurena yllätyk-
senä. Markkinaosuuden kasvu ei
ole lopulta kuluttajankaan etu,
jos pienet kilpailijat siksi kuihtu-
vat markkinoilta. 

Tulevaisuuden näkymät

OLI käynnissä olevan kilpailuvi-
raston tutkinnan lopputulos mi-
kä tahansa, on vaikea nähdä, et-
tä se vahingoittaisi OP-ryhmää
kohtalokkaasti.

Meneillään olevassa pankki-
palveluiden digitalisaatiossakin
varakas finanssijätti on todennä-
köisesti hyvissä asemissa mobii-
lipankkeineen ja älypuhelinlom-
pakko Pivoineen.

OP kahmii
markkinaosuutta
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KEVÄÄN siitepölykausi voi alkaa
nopeasti, arvioi Turun yliopis-
ton aerobiologian yksikkö. Syy
on se, että pähkinäpensas ja
leppä kukkivat jo Keski-Euroo-
passa.

”Tarvitaan vain kuiva ja läm-
min ilmavirtaus sieltä, että siite-
pölyä kulkeutuu tänne”, sanoo
yksikön erikoistutkija Anna-
Mari Pessi.

Leppä ja pähkinäpensas kuk-
kivat jo Keski- ja Etelä-Saksassa.
Kukinnan arvioidaan olevan

huipussaan Hollannissa ja Bel-
giassa helmikuun puolivälissä.

Jos sattuu sopiva ilmavirtaus,
sen myötä Suomeen voi tulla
niin paljon siitepölyä, että en-
simmäiset allergiset saattavat
oireilla. Kevään edistyessä ku-
kinta alkaa myös Pohjois-Saksas-
sa ja Tanskassa. Sieltäkin voi
tulla siitepölyä Suomeen.

Pähkinäpensas, leppä ja koivu
sekä heinät ja pujo ovat tärkeim-
piä suomalaisille allergioita
aiheuttavia kasveja. Niistä pähki-
näpensaiden ja leppien odote-
taan kukkivan tänä vuonna
ensimmäisenä maalis–huhti-
kuun vaihteessa. HS

Siitepölykausi voi
alkaa nopeasti

Vuonna 2014 pähkinäpen-
sas kukki Vantaalla jo 12.
maaliskuuta.

Heikki Arola HS

PERINTEISEN bensiinin kova ky-
syntä siivitti öljynjalostaja Nes-
teen viime vuonna kaikkien ai-
kojen tulokseen.

Taustalla oli raakaöljyn tuntu-
va halpeneminen. Kuluttajat
varsinkin Yhdysvalloissa innos-
tuivat käyttämään bensiiniä lii-
kenteessä entistä enemmän.

Vaikka asemilla bensiinin hin-
ta laski, hyvä kysyntä hyödytti
jalostajia, jotka osaavat tehdä
raakaöljystä polttoainetta hy-
vällä katteella.

HALPA bensiini näkyi myös Yh-
dysvalloissa niin, että vähem-
män kuluttavien autojen suosio
on laskenut.

Lievonen mainitsi erikseen
Baltian maat, joissa on merkit-
tävät markkinat Nesteelle, ja
jossa kulutus kasvoi kymmenen
prosenttia viime vuonna.

Yhtiön liikevaihto romahti
johtuen raakaöljyn hinnan ro-
mahtamisesta, mutta kannatta-
vuuteen se ei vaikuta.

Nesteellä on neljä jalosta-
moa, joista Naantali ja Porvoo
tekevät fossiilisesta öljystä ben-
siiniä ja dieseliä. Singapore,
Rotterdam ja Porvoon yksi yk-
sikkö tekevät uusiutuvaa diese-
liä uusiutuvista raaka-aineista,
joista jätteiden ja tähteiden
osuus oli jo 68 prosenttia.

Nesteen perinteinen tuotanto
ja uusiutuvan dieselin tuotanto
kilpailivat viime vuonna tasa-
päisesti tuloksen tekemisessä.
Perinteiset öljytuotteet keräsi-

vät liikevoittoa 439 miljoonaa
euroa, mutta uusiutuvat olivat
kannoilla 402 miljoonan euron
voitolla. Uusiutuvasta dieselistä
32 prosenttia myytiin Pohjois-
Amerikassa, loput Euroopassa,
Aasiassa ja Tyynenmeren alu-
eella.

Osingonjakoa yhtiö parantaa
maksamalla osakkaille yhteensä
256 miljoonaa euroa.

Vahvuudet

NESTE lähti oikeaan aikaan
uusiutuvan dieselin tuotan-
toon. Nyt yhtiöllä on kaksi vah-
vaa sektoria, jotka tasapainotta-
vat toisiaan. Perinteisellä puo-
lella vahvuuksia on raakaöljyn
hankinta Venäjältä. Urals-laatua
saa sitä halvemmalla, mitä
enemmän raakaöljyä tunkee
muista lähteistä. Edullisen hin-
tasuhteen uskotaan jatkuvan tä-
nä vuonna.

Heikkoudet

FOSSIILIPOHJAISEN dieselin ja-
lostus ei nyt ole kovin kannatta-
vaa. Syynä on liikatuotanto, jo-
ta tulee sekä Venäjän että Lähi-
idän jalostamoilta Eurooppaan.
Uusituvan dieselin riskitekijä on
sen riippuvuus julkisen vallan
sääntelystä.

Tulevaisuus

TOIMITUSJOHTAJA antoi ym-
märtää, että nykyiset jalosta-
mot riittävät toistaiseksi. Tulon-
lähteitä haetaan uusista tuot-
teista, kuten biokemikaaleista.

Bensiinistä tuli
menestystuote

Mikä tulos?

Mari Palo tankkasi helmikuussa 2015 Nesteen huoltoasemalla Hel-
singissä.

LAURA OJA / HS

IRTISANOMISTEN ja kannatta-
vuusongelmien kanssa paininut
Posti ryhtyy postinkannon lisäk-
si tekemään myös vartiointitöi-
tä. 

Posti ja vartiointifirma Securi-
tas käynnistivät helmikuun
alussa kokeilun, jossa postin
työntekijät ryhtyvät tekemään
arkisin vartiointitöitä Muhoksel-
la ja Ylivieskassa. Vartiointitöitä
tekevät Postin työntekijät ovat
käyneet kokeilua varten vartija-

kursseilla. 
”Keräämme kolmen kuukau-

den aikana kokemuksia. Jos
saamme hyviä kokemuksia, niin
toimintaa laajennetaan muille
harvaan asutuille alueille”,
sanoo Pohjois-Suomesta vastaa-
va Postin kuljetuspäällikkö Juk-
ka Nivalainen HS:lle.

Huhtikuun loppuun kestävä
kokeilu on osa Postin pyrkimys-
tä laajentaa toimenkuvaansa. 

Esimerkiksi Oulussa on käyn-
nissä kokeilu, jossa Postin työn-
tekijät käyvät tervehtimässä
yksin asuvia vanhuksia. Tarkoi-
tuksena on varmistaa, että van-
huksilla on kaikki kunnossa. HS

Postinjakajista
tehdään nyt 
vartijoita

VANKIEN yleisin kuolinsyy on
2000-luvulla ollut itsemurha.
Rikosseuraamuslaitos on pyrki-
nyt vähentämään niiden määrää
erilaisin toimenpitein.

Vankien ja tutkintavankien
kuolemantapaukset nousivat
esiin viime viikolla, kun kaksi
ihmistä kuoli vajaan vuorokau-
den aikana vankiloissa Helsingis-
sä ja Hämeenlinnassa.

”Kaikkia tapauksia on silti
vaikea estää”, Rikosseuraamus-
laitoksen pääjohtaja Esa Vester-

backa sanoo.
Vuosina 2000–2015 kuoli 121

vankia, joista 53 teki itsemur-
han, 38 kuoli sairauden tai
muun luonnollisen syyn vuoksi
ja neljä joutui henkirikoksen
uhriksi.

Lisäksi osan kuolinsyy on
jäänyt epäselväksi muun muassa
siksi, että vanki on kuollut lo-
man tai valvotun koevapauden
aikana.

Itsemurhat ovat pitkällä aika-
välillä vähentyneet muun muas-
sa lääketieteen ja lääkkeiden
kehityksen ansiosta, sekä van-
keinhoitoviranomaisten toimien
ansiosta. HS

Vankien kuolinsyy
on usein itsemurha

”PITKÄ, iso, tekninen ja tulee
koko ajan päälle.”

Näin luonnehtii nyrkkeilijä
Robert Helenius seuraavaa
vastustajaansa, joka on Rans-
kan Johann Duhaupas.

Raskassarjalaiset iskevät
yhteen 2. huhtikuuta Hartwall-
areenassa WBC-liiton Silver-
MM-ottelussa. Kyseessä on
eräänlainen kakkostason MM-
kamppailu.

WBC-liiton hallitseva maail-
manmestari on yhdysvaltalai-

nen Deontay Wilder, jolle
Duhaupas hävisi viime syksy-
nä teknisellä tyrmäyksellä.
Ottelu päättyi 11. erässä, ja
Duhaupas poistui kehästä
kasvot verillä.

Vaikka ottelu oli yksipuoli-
nen, Duhaupas sai voittamat-
tomalta Wilderilta kehuja
taiston tauottua.

Voitto ranskalaisesta saattai-
si tarkoittaa, että Heleniuksen
tuleva vastustaja olisi Wilder.

Duhaupas on kokenut nyrk-
keilijä, joka on voittanut 36
ammattilaisottelustaan 33.
Heleniuksen saldo on 22 otte-
lua ja yhtä monta voittoa. HS

Helenius haluaa
kostaa tyrmäykset

Robert Helenius

Teemu Luukka HS

SUOMALAISIA suurilla metsä-
yhtiöillä menee taas hyvin, joil-
takin osin jopa erinomaisesti. 

Stora Enson tulos kasvoi 13
prosenttia 915 miljoonaan eu-
roon. Syynä oli ennen kaikkea
sellukaupan hyvä kehitys, suo-
tuisat valuuttakurssit ja kova ku-

lukuri. Liikevaihto laski vuoden
takaisesta 1,7 prosenttia eli rei-
lut kymmenen miljardia euroa.

YHTIÖIDEN ilmoittamilla liike-
voittoprosenteilla mitattuna pa-
rasta tulosta suurista suomalai-
sista metsäyhtiöistä teki viime
vuonna UPM. Toiseksi sijoittui
Metsä Group ja kolmanneksi
Stora Enso.

Sijoitetun pääoman tuotolla
mitattuna paras yhtiö oli Metsä
Group, jonka tuotto oli 13,6 pro-
senttia.

Vahvuudet

METSÄYHTIÖT ovat tehostaneet
toimintaansa, mikä on näkynyt
irtisanomisina ja tehtaiden sul-
kemisina mutta myös investoin-
teina. UPM on pannut kuluja

kuriin viime vuonna jopa enem-
män kuin se tavoitteli.

Heikkoudet

UPM:N liikevaihdosta reilusti yli
puolet ja Stora Enson 38 pro-
senttia tulee edelleen paperista,
jonka kulutus vähenee Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa. Eniten
tulosta yhtiöt tekevät sellulla,
jonka hinta on ailahteleva.

Tulevaisuuden näkymät

YHTIÖT uskovat vahvasti selluun
ja kartonkiin, mikä näkyy inves-
toinneissa. Stora Ensolla on uu-
si tehdas Uruguayssa. Metsä
Groupin tehdas avaa Äänekos-
kella vuonna 2017. Sellu on tar-
koitus myydä osin Kiinaan, jon-
ka heikko talous on uhka.

Sellun ansiosta
metsäyhtiöt
kukoistavat taas

MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA

Mikä tulos? Verkkokauppa avittaa metsäyhtiöitä, Fortum tähtää aurinkoon

Suomalaiset
metsäyhtiöt
investoivat,
säästävät ja
uskovat
tulevaan.

Heikki Arola HS

ENERGIAYHTIÖ Fortum suuntaa
lähivuosina tuntuvia sijoituksia
uusiutuvaan energiaan, lähinnä
aurinkoon ja tuuleen. Tähän
saakka yritys on välttänyt inves-
tointeja uusiutuviin lähteisiin,
lukuun ottamatta perinteistä ve-
sivoimaa, jota se on pitkään
omistanut Suomessa ja Ruotsis-
sa. Fortum on perustellut linjaa
sanomalla, ettei se halua olla
mukana liiketoiminnassa, joka
perustuu veronmaksajilta tule-
viin tukiaisiin. Nyt tämä asetel-
ma on toimitusjohtaja Pekka
Lundmarkin mukaan muuttu-
massa, koska uusiutuvien ener-
giamuotojen kustannustehok-

kuus on paranemassa.

LUNDMARKIN mukaan Fortumin
tavoitteena on kasvaa aurinko-
ja tuulivoimassa ”gigawatti-ko-
koluokkaan”.

Varoja Fortumilla on, sillä se
teki Suomen ja Ruotsin sähkö-
verkkojen myynnissä yhteensä
noin kahdeksan miljardin euron
myyntivoiton. Osinkoa yhtiö ja-
kaa kuitenkin monien odotuksia
vähemmän, yhteensä noin 977
miljoonaa euroa.

Fortumin vahvuudet

VERKKOKAUPOISTA koottu val-
taisa varallisuus mahdollistaa
yritysostot ja investoinnit uu-
teen tuotantoon. Toinen vah-

vuus on perinteinen sähkön ja
lämmön tuotanto Pohjoismais-
sa.

Heikkoudet

MILJARDI-INVESTOINNIT vaati-
nut tuotantokoneisto Venäjällä
ei ole toistaiseksi yltänyt tulos-
tavoitteisiin. Paraneminen riip-
puu pitkälti Venäjän talouskehi-
tyksestä ja ruplan kurssista.

Tulevat näkymät

UUDEN johdon haaste on löytää
vapaille miljardeille tuottoisia
sijoituskohteita. Se voi jopa olla
pakotettu jopa osallistumaan in-
hoamaansa veromaksajien tuke-
maan tuotantoon.

Energiayhtiö Fortum sijoittaa
tuntuvasti aurinkoon ja tuuleen

”Tuleeko joku
sanomaan jokin
päivä, että meillä
menee tässäkin
liian hyvin, että
pankaa jarrut
päälle”
Pääjohtaja Reijo Karhinen

Työntekijöitä UPM:n
Kymin Sellutehtaalla
Kuusankoskella loka-
kuussa 2015.


