
Pääomasijoitukset 

0 

Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet  
29.12.-03.12.2013 

Kalle Lumio 

Toimitusjohtaja 

Nordia Management Oy 

puh. 040 737 1559 

kalle.lumio@nordiamanagement.fi 



Mitä pääomasijoittaminen on 

• Keskipitkän tähtäimen rahoitusta 

• Annetaan osakeomistusta vastaan listaamattomaan 
yritykseen, jolla on hyvät kasvumahdollisuudet 

• Ajaltaan määräaikaista 

• Rahoitusmuoto, joka tarjoaa sitoutunutta yhteistyötä 
liiketoiminnan eri alueille 

• Sijoitukset pääomasijoittajien hallinnoimista rahastoista 
tai bisnesenkeleiden varoista 

• Rahastoihin sijoittavat mm. eläke- ja vakuutusyhtiöt, 
pankit ja rahastojen rahastot 

• Tuotto realisoidaan vasta sijoituksesta irtautumisen 
(exit) yhteydessä 
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Vertailu muihin 
rahoitusmuotoihin 
• Sopii voimakkaat kasvutavoitteet ja –mahdollisuudet omaavalle yhtiölle. 
• Pääomarahoitus antaa vankan rahoituksellisen pohjan yrityksen 

tulevaisuudelle. 
• Rahoitusta ei tarvitse lyhentää sijoitusaikana. Se ei pääsääntöisesti 

aiheuta korkokuluja. 
• Tulorahoitus on käytettävissä liiketoiminnan kehittämiseen. 
• Osaava pääomasijoittaja tuo syvällistä näkemystä ja käytännön 

kokemusta erityisesti yhtiön strategiseen kehittämiseen ja 
irtautumisprosessiin. 

• Pääomarahoitus ei sido vakuuksia. Yrittäjän henkilökohtaiset ja 
yrityksen vakuudet ovat käytettävissä vieraan pääomanehtoisen 
rahoituksen hankkimiseen. 

• Pääomasijoittaja jakaa liiketoimintariskin yrittäjän kanssa. 
• Pääomarahoitus parantaa yrityksen vakavaraisuutta 

(omavaraisuusastetta). 
• Pääomarahoitusta on tarjolla kaikilla aloilla toimiville, erilaisissa 

kehitysvaiheissa oleville yrityksille. 
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Mitä lisäarvoa 
pääomasijoittaja tuo? 
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Matkailunkehitys Nordia Oy 

• Toiminut 24 v matkailualan yrityksiin erikoistuneena 
evergreen pääomasijoitusrahastona  

• Sijoitusvarat yhteensä 12 milj. euroa (10/2013)  
• Sijoituksia tehty 26,0 milj. euroa (10/2013) 
• Vähemmistösijoituksia yrittäjävetoisiin yhtiöihin 
• Toimialueena koko Suomi 
• Hallinnointi Nordia Management Oy 
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Sijoituskohteet 
Matkailunkehitys Nordia 

Sijoituskohteet ’13 

49 ensisijoitusta,  36 irtaantumista 
13 voimassaolevaa sijoitusta 
• Harrinivan Lomakeskus Oy (Muonio) 
• Hiihtokeskus Ukkohalla Oy (Hyrynsalmi) 
• Hotelli Luostotunturi Oy (Sodankylä) 
• Hotelli Mesikämmen Oy (Ähtäri) 
• Hotelli Pyhätunturi Oy (Pelkosenniemi) 
• Kalajoen Kylpylähotelli Oy (Kalajoki) 
• Kristina Cruises Oy (Kotka) 
• Levi Magic Oy (Kittilä) 
• Savon Hotellit Oy (Savonlinna) 
• Ski Oulu Oy (Oulu) 
• Tietotalo Infocenter Oy (Helsinki) 

 



Toimintatapa 

• Sijoitustoiminnan pääkohteita ovat, yrittäjävetoiset 
Hyvinvointi-, Liikunta-, & Vapaa-ajan yritykset, 
Matkailuyritykset, Elämyspalveluyritykset 

• Sijoitusperiodi 3-8 vuotta 

• Irtaantuminen yrittäjälle, tai ulkopuoliselle ostajalle 

• Sijoitusinstrumenttina sijoitukset osakepääomaan ja 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, osakkeiksi 
vaihdettavat vakuudettomat optiolainat. 

• Sijoitusten koko 0,5-1,5 MEUR 

• Investointien rahoitus, omistusjärjestelyt, rahoituksen 
uudelleenjärjestelyt sekä sukupolvenvaihdokset  
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Sijoituskohteen valinta 

• Kehitysorientoituneen, kasvua ja tulosta hakevan, alaa tuntevan 
yrittäjän tai omistajan käsissä 

• Toimintaympäristössään merkittävä, kannattava veturiyritys tai 
sellaiseksi kehitettävissä 

• Oikea sijainti kasvukeskuksessa tai kehittyvässä 
matkailukeskuksessa  

• Hyvä saavutettavuus pääteiden, rautateiden ja mielellään 
lentokentän läheisyydessä 

• Kansallisesti merkittävä ja/tai omaa kansainvälistä potentiaalia 

• Saavuttanut tai saavuttamassa strategisen kilpailuedun muutamassa 
menestyksen avaintekijässä 

• Irtaantumismahdollisuus nähtävissä 

• Yhteiskuntavastuullisesti toimiva 

 
7 



Pääomasijoittajan valinta 

• Yhteydenottoja tulee paljon 
• Ennen yhteydenottoa tarkista sijoittajan 

sijoitusstrategia:  
– Toimialarajaus 
– Kehitysvaiheet 
– Maantieteellinen rajaus 
– Enemmistö/vähemmistösijoittaja 
– Sijoituspanos 

• Kun soitat valmistaudu  
1) Kertomaan liikeideasi  
2) Sopimaan tapaaminen 
3) Lähettämään aineistoa 
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Yhteydenotto sijoittajaan  

• Minkä tarpeen palvelu tyydyttää? 
• Minkälainen markkina / kysyntä tuotteelle on? 
• Mikä tekee tästä palvelusta ainutlaatuisen? 
• Onko palvelu ollut myynnissä? – tulokset? 
• Ansaintalogiikka?  
• Aineettomat oikeudet? 
• Rahoitus? 

– Paljonko tarvitaan kuinka käytetään? 
• Taloudelliset ennusteet? 
• Omistus? 
• Avainhenkilöt? 
• Irtaantuminen? Mahdolliset ostajat? 
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Lähde: Mukailtu TEKESIN Nuorille innovatiivisille yrityksille tehdystä mallista 

 



KIITOS 
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