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Vuosikertomus 2016

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa Pohjoismaissa 
ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa 
moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on 
jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut  
1 700 yritykselle ja 50 000 työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä 
ja Liettuassa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.
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Toimitusjohtajan katsaus

Technopolikselle vuosi oli jälleen tapahtu-
mantäyteinen. Avasimme UMA Workspace 
-työtilojen lippulaivakohteen Helsingin ydin-
keskustassa, ostimme ensimmäisen Ruotsis-
sa sijaitsevan kampuksemme Göteborgista, 
ja toteutimme onnistuneesti 124 milj. euron 
merkintäoikeusannin. Vuoden kohokohtia oli-
vat myös uuden Tampereen Yliopistonrinteen 
kampuksen CBD-talojen ja Vilnan Delta-ra-
kennuksen valmistuminen sekä uusien koh-
teiden rakennushankkeiden käynnistäminen 
Tallinnassa ja Helsingissä. Merkintäoikeusan-
nin ja divestointien jälkeen maksuvalmiutem-
me on vahva. Jatkamme edelleen erääntyvien 
velkojen takaisinmaksua ja haemme uusia, 
lisäarvoa tuottavia investointikohteita. Lii-
ketoimintamme eteni vuonna 2016 vakaasti. 
Liikevaihto kasvoi maltillisesti 0,9 % ja käyt-
tökate 0,1 %. Vuokrausaste vuoden lopussa oli 

hyvä, 93,4 %. Palveluliiketoiminnan liikevaihto 
kasvoi merkittävästi ja oli 10,6 %. Palveluiden 
osuus koko liikevaihdosta nousi 13,0 %:iin. 
Odotamme tämän kehityksen jatkuvan vuon-
na 2017.

Vuosi 2016 jää mieliin poikkeuksellisena. Ma-
tala korkotaso ja kasvanut likviditeetti tuovat 
kuitenkin yhä lisää pääomaa kiinteistötoimi-
alalle.

Rahan määrän kasvun ja lisääntyneen volati-
liteetin vuoksi sijoittajat hakevat nyt sijoitus-
kohteita, joiden odotetaan tuovan vakaata, 
pitkäaikaista rahavirtaa. Samoista syistä asiak-
kaat eivät välttämättä halua enää sitoutua laa-
jamittaisiin, pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin. 
Kiinteistötoimialalla on nyt meneillään mer-
kittävä käänne. 

Markkinavoimat murroksessa
Toimialan muutos ei ole kuitenkaan vielä täy-
sin näkyvissä. Itse asiassa monet tekijät, kuten 
ydinkeskusta-alueiden tuottotavoitteiden las-
ku ja kasvava transaktiovolyymi, näyttävät tu-
kevan perinteistä sijoittajanäkökulmaa. Muu-
toksen merkkejä on kuitenkin selvästi ilmassa.  

Tehokkuus, joustavuus ja tuottavuus paina-
vat asiakkaiden päätöksenteossa nyt neliö-
hintoja enemmän. Suuntaus näyttäisi ole-
van kohti pienempää neliömäärää henkilöä 
kohden asiak kaiden tavoitellessa suurempaa 
tehokkuutta. Asiakkaat ovat myös valmiita 
maksamaan enemmän joustavuudesta, joten 
vuokrasopimukset lyhenevät ja kehittyvät vä-
hitellen palvelusopimuksiksi. Ei ole sattumaa, 
että palveluiden liikevaihtomme kasvaa koko 

ajan, sillä nyt tavoitellaan tehokkuutta, ollaan 
valmiita luopumaan omista tiloista ja hyödyn-
netään jaettuja palveluita. 

Kansainvälisten coworking-ketjujen ja moni-
tilatoimistojen yleistyminen, perinteisten 
toimistohotellien väheneminen sekä huono-
kuntoisten tai huonosti johdettujen kiinteis-
töjen vajaakäyttöaste ovat osoituksia siitä, että 
markkinavoimat ovat liikkeessä. 

Technopolis on mukana 
muutoksessa
Technopolis jatkaa edelleen konseptinsa, pal-
veluidensa ja kampusverkostonsa kehittämistä 
vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin jakamis-
talouden vahvistuessa. Kehitämme portfolio-
tamme strategisten yrityskauppojen ja dives-
tointien kautta, vahvistamme vastuullisuutta 
toiminnassamme, lisäämme coworking-rat-
kaisujen suhteellista osuutta tarjonnassamme 
sekä kasvatamme palveluiden osuutta enti-
sestään. Varmistamme, että jokainen kampus 
tarjoaa tehokkaan ja joustavan työympäristön 
lisäksi myös yhteistoiminnallisen yritysten ja 
ihmisten yhteisön. Tiloissamme voi nauttia 
yhdessä työskentelystä tuottavuutta ja hyvin-
vointia tukevassa ympäristössä. 

Keskitymme arvon luomiseen osakkeenomis-
tajillemme ja samanaikaisesti vastaamme 
asiak kaidemme nopeasti muuttuviin vaati-
muksiin. Olen varma, että Technopolis on hy-
vässä asemassa voidakseen menestyä muuttu-
neessa tilanteessa. 

Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöäm-
me ja sidosryhmiämme vuodesta 2016. 

Keith Silverang  
Toimitusjohtaja
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Q2 • UMA Esplanadin avajaiset
• Technopolis ostaa 30 %:n lisäosuuden Oslon kampuksestaan
• Yliopistonrinteen kampuksen laajennus Tampereella valmistuu

Q3 • Technopolis laajentuu Ruotsiin ostamalla Gårdan kampuksen Göteborgista
• Technopoliksen vastuullisuus palkitaan GRESB Green Star- ja EPRA Silver -luokituksilla
• Onnistunut 124 miljoonan euron merkintäoikeusanti 

Q4

Q1

• Technopolis myy Lappeenrannan toiminnot ja Tampereen Finnmedi-kampuksen
• Delta-rakennus Vilnassa valmistuu

• Technopolis palkitaan yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista
• Lôôtsa 5 -rakennus Tallinnassa valmistuu 

Keskeisiä tapahtumia

2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa 172,1 170,6
Liikevaihdon kasvu, % 0,9 5,5
Käyttökate, milj. euroa 93,1 93,0
Käyttökatteen kasvu, % 0,1 6,7
Tulos/osake, EPRA, euroa1) 0,40 0,45
Omavaraisuusaste, % 41,5 39,3
Sijoitetun pääomantuotto (ROCE), % 5,6 6,1
Osinko/osake, euroa 0,122) 0,153)

Asiakastyytyväisyys 4,2 4,1
1) EPRA:n (European Public Real State Association) mukaisesti
2) Hallituksen esitys 
3) Osakeantikorjattu
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Strategia

Strategiset tavoitteet 2015–2020:Konsernin strategia ja 
taloudelliset tavoitteet
Technopolis jatkaa kampusverkostonsa laa-
jentamista Pohjoismaissa ja Baltiassa keskit-
tyen optimaalisesti yhtiön strategiaan sopi-
viin sijainteihin, joissa yhtiö voi luoda eniten 
lisäarvoa konseptillaan. Lisäksi yhtiö pyr-
kii kasvattamaan palveluliiketoimintaansa.  
Technopolis hakee kasvua sekä laajentamalla 
olemassa olevia kampuksiaan että ostamalla 
sopivia toimistokohteita. Yhtiö jatkaa myös 
ydinliiketoimintoihinsa kuulumattomien kiin-
teistöjen ja kampusten myyntiä kotimaassa.

Technopoliksen  
ratkaisut

 › Energiatehokkuus
 › CO2-päästöjen ja 

muiden ympäristö-
vaikutusten 
minimointi

 › Elinkaariajattelu

IlmastonmuutosTyönteon muutosMegatrendi Digitalisaatio

 › Virtuaaliset työkalut 
ja työympäristöt

 › Tietoon perustuvat 
palvelut

 › Älykkäät 
rakennukset

Kaupungistuminen

 › Kampusten 
keskittyminen 
kasvukeskuksiin

 › Sijainti hyvien 
liikenneyhteyksien 
varrella

 › Tilankäytön 
tehokkuus

 › Uudet liiketoiminta- 
ja palvelukonseptit

 › Tarpeen mukaan 
skaalautuvat tilat ja 
palvelut

 › Joustavat 
sopimusehdot

Megatrendit vaikuttavat Technopoliksen liiketoimintaan

Tavoite 2015–2020 2016 toteutunut 2015 toteutunut

Liikevaihdon kasvu Vuosittainen kasvu keskimäärin 10 % 0,9 % 5,5 % 1)

Käyttökatteen kasvu Vuosittainen kasvu keskimäärin 10 % 0,1 % 6,7 % 1)

Palveluliiketoiminnan osuus  
liikevaihdosta 15 % vuoteen 2020 mennessä vertailukelpoiselle kiinteistökannalle 13,0 % 11,9 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 2) Vähintään 5,5 % vuodessa ilman käypien arvojen muutoksia 5,6 % 6,1 %

Omavaraisuusaste Vähintään 35 % yli suhdanteen 41,5 % 39,3 %
1)  Vuonna 2015 sopimusten päättämiskorvaukset vaikuttivat lukuihin.
2) (Liikevoitto – käyvän arvon muutokset)/(Taseen loppusumma – koroton vieras pääoma, vuoden keskiarvo)
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Mukana työelämän muutoksessa 
Modernit työtilamme rakennetaan siten, 
että erilaisten ihmisten ja yritysten tarpeet 
huomioidaan. Näissä tiloissa työntekijöille 
annetaan vapaus valita, missä ja miten 
työt kulloinkin tehdään. Jaetut tilat, 
aulat, kahvilat ja palvelut mahdollistavat 
tehokkaan työnteon myös toimiston 
ulkopuolella.
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Technopolis-konsepti
-Tilojen ja palveluiden tarjoaminen vastuullisesti

Viihtyisät ja joustavat työtilat
• Vähemmän neliöitä henkilöä kohden
• Jaettu infra ja palvelut
• Ekotehokkaat, kestävät ja turvalliset 

tilat
• Joustavat tilat (koko ja käyttötarkoitus)
• Ilo ja yhteisöllisyys
• Innovatiivisuus
• Koko verkosto käytettävissä

 Lisäarvoa palveluista
• Neliöiden vähentäminen henkilöä kohden
• Palvelut asiakkaan tarpeen mukaan
• Palvelut yrityksen elinkaaren kaikkiin 

vaiheisiin
• Viiden tähden palvelukokemus
• Keskiössä toimitilan laatu ja tuottavuus 

Kansainvälisen ketjun edut
• Brändin tunnettuus
• Konseptin skaalautuvuus luo 

tehokkuutta
• Parhaiden käytäntöjen nopea 

käyttöönotto
• Ratkaisujen myynti kaikkialla konsernissa
• Läpinäkyvyys ja hyvä hallintotapa koko 

konsernissa 

Asiakkuudenhallinta omissa käsissä 
• Myynti ja markkinointi
• Palvelut
• Kiinteistöjen ylläpito
• Pätevä ja motivoitunut henkilöstö

Technopoliksen DNA

Korkea 
käyttöaste

Viiden tähden 
asiakaskokemus

Palveluiden 
yhteiskäyttö

Enemmän
 kassavirtaa 

neliötä kohden & 
korkeampi tuotto 

ja matalammat riskit

Vähemmän 
neliöitä henkilöä 

kohden, lisää 
joustavuutta
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Technopoliksen toiminta-ajatuksena on tarjota 
moderneja, joustavia monikäyttäjäympäristöjä 
ja skaalautuvia palveluja. Yhdistämällä laaduk-
kaat tilaratkaisut erilaisiin palveluihin tarjoam-
me asiakkaillemme yhdenmukaisen Techno-
polis-kokemuksen kaikilla kampuksillamme. 
Palvelut voidaan skaalata asiakkaiden tarpeiden 
mukaan, minkä ansiosta asiakasyrityksemme 
omat resurssit vapautuvat ydinliiketoimintaan. 
Technopoliksen tunnuslause ”Enemmän kuin 
neliöitä” kuvaa identiteettiämme palveluyrityk-
senä sekä konseptia, jolla tuotamme lisäarvoa. 
Se kertoo myös Technopoliksen yhteisöllisyy-
destä. 

Konseptimme ydin on asiakaskokemuksen hal-
linta, jolla tavoitellaan tuottavuutta asiakkaan 
näkökulmasta ja tilojen korkeampaa käyttö-
astetta. Oma myyntiorganisaatiomme toimii 
lähellä asiakkaita. Näin voimme nopeasti reagoi-
da heidän muuttuviin tarpeisiinsa. Technopolis 

on onnistunut pitämään käyttöasteen korkeana 
myös talouden laskusuhdanteissa. Uskomme 
tämän todistavan, että konseptimme toimii. Toi-
mimme pitkäjänteisesti – siksi yhteiskunnan ja 
ympäristön kannalta olennaisten periaatteiden 
ja normien noudattaminen on meille tärkeää. 
 
Vuokrista lähes 90 % on sidottu maakohtaisiin 
kuluttajahintaindekseihin, ja vuokria tarkiste-
taan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Vuokran 
lisäksi asiakkaat maksavat hoitovastikkeen, joka 
sisältää mm. sähkö-, lämmitys- ja vesikuluja. 
Hoitovastikkeet tarkistetaan vuosittain kulujen 
kehityksen perusteella.

“Technopoliksen konsepti sopii erittäin hyvin  
kaltaisellemme kasvuyritykselle. Joustava tilojen 
kasvatta minen ja muut palvelut toimivat erinomai-
sesti. On hienoa, että yrityksemme voi keskittyä 
liiketoiminnan kasvattamiseen eikä meidän tarvitse 
käyttää aikaamme toimitila-asioista miettimiseen. 
Olemme myös hyödyntäneet Technopoliksen  
näkyvyys- ja verkottumismahdollisuuksia.”
Miika Mäkitalo, M-Files, toimitusjohtaja

Asiakkaan puheenvuoro

Taloudellinen vuokrausaste 2007–2016

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

96,8 % 96,5 %

94,4 %

94,4 %

94,3 %

95,3 %

93,6 %

94,7 %

100

95

90

85

Vuoden lopun 
keskiarvo, 
10 vuotta

94,6 %

100

80

60

40

20

0

Käyttökate Toimitilat

Käyttökate1), toimitilat ja palvelut

2015 2016

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

2015 2016
Käyttökate Palvelut

13%

87%

Liikevaihdon jakauma

Toimitilat                    Palvelut

1) Ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 
Konsernitason kulujen kohdistamisen ja eliminointien 
vuoksi kiinteistö- ja palvelutoimintojen käyttökatteiden 
summa eroaa konsernin käyttökatteesta. 

93,4 %
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Technopolis on keskittynyt monikäyttäjäym-
päristöihin ja muuntojoustaviin toimitiloihin. 
Monikäyttäjäympäristöllä tarkoitetaan, että 
yhtä kiinteistöä tai kampusta käyttävät useat 
eri asiakkaat. Muuntojoustavuus tarkoittaa 
tilojen koon ja käyttötarkoituksen muunnelta-
vuutta, mikä on keskeinen osa palvelukonsep-
tiamme. 

Toiminta-ajatuksenamme on innovatiivisen 
ja aktiivisen toimintaympäristön luominen 
asiakkaillemme. Technopoliksen toimitilat si-
jaitsevat kasvukeskuksissa, ja niissä toimii yri-
tyksiä, julkisen sektorin toimijoita sekä muita 
yhteisöjä. 

Rakennamme toimitiloja yhden tai kahden 
ankkuriasiakkaan ympärille. Ankkuriasiak-
kaita ovat esimerkiksi suuret yritykset tai 
julkiset toimijat, kuten yliopistot. Yritykset 

”Technopolis on joustava 
kumppani toimitilatarpeiden 
ratkaisuissa ja muutosten 
toteuttamisessa. Laajan 
yhteistyöverkoston kautta 
haluttu palvelusisältö on 
helposti saatavissa.”
Mikko Hyytinen,  
Ramboll Finland Oy, johtaja

Moderneja ja viihtyisiä työtiloja

Asiakkaan puheenvuoro

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä 
toiminta, 20 %

Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien kauppa) , 10 %

Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon 
konsultointi, 9 %

Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen 
testaus ja analysointi, 7 %

Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut, 4 %

Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle, 3 %

Terveyspalvelut, 3 %

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen, 3 %

Koulutus, 3 %

Muu, 39 %

Asiakaskunnan sektorijako

39 %

20 %
10 %

9 %

7 %

4 %

3 %3 %3 %
3 % 
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”Technopoliksessa yhteisöllisyys on ollut merkittävä 
osa liiketoimintaa jo yrityksen perustamisesta lähtien. 
Kaikki ketjuumme kuuluvat 20 kampusta on rakennettu 
tukemaan yhteisöllisyyttä jaettujen tilojen ja palveluiden 
kautta. Helsingin ydinkeskustaan avattu UMA Esplanadi 
tuo 30 vuotta vanhan konseptimme näkyvästi esille.” 
Keith Silverang, Technopoliksen toimitusjohtaja

voivat kaupallistaa tutkimusyhteistyön tulok-
sia, ja ketterät pienet ja keskisuuret yritykset 
toimivat kasvun moottoreina. Palveluyrityk-
set tuottavat toimitiloihin erilaisia palveluita, 
esimerkiksi ravintolapalveluita. Asiakkaamme 
hyötyvät siitä, että ovat osa tätä aktiivista eko-
systeemiä. 

Technopoliksen tiloissa työskentelee noin  
50 000 ihmistä yhteensä noin 1 700 yrityksessä 
ja yhteisössä. Muuntojoustavuutensa ansiosta 
Technopoliksen toimintaympäristöt sopivat 
sekä muutaman työntekijän pienyrityksille 
että tuhansien työntekijöiden suuryrityksille. 

Tavoitteenamme on vähentää toimintam-
me ympäristövaikutuksia parantaen samaan 
aikaan kustannustehokkuutta. LEED-serti-
fikaatteja käytetään rakennuksiemme vas-
tuullisuuden hallinnan työkaluina. Myös 
sidosryhmämme ovat yhä enemmän kiinnos-
tuneita toimintamme sertifioinnista.

Työelämä muuttuu  
– UMA Workspace
Liikkuvuus, joustavuus ja verkostot ovat 
merkittävä osa modernia työkulttuuria.  
Technopolis on luonut asiakkailleen toimiti-
laratkaisun, joka mahdollistaa työskentelyn 
uudenlaisella tavalla. Haluamme luoda yrityk-
sille olosuhteet, joissa työnteko on mahdolli-
simman tehokasta ja viihtyisää.

UMA Workspace on suunniteltu liikkuvaan 
elämäntapaan. Se on coworking-työtilojemme 
verkosto, joka tarjoaa jäsenille vapauden valita 
kulloiseenkin tarpeeseen parhaiten toimivan 
työympäristön. Uusin kohde, UMA Esplanadi, 
avattiin Stockmannin Kirjatalon kolmanteen 
kerrokseen Helsingin ydinkeskustaan touko-
kuussa 2016.
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Technopoliksen kiinteistöt1)

Kampus
Taloudellinen 

vuokrausaste, % Käypä arvo2), milj. euroa Pinta-ala3), m2 Rakennettu LEED-luokitus
Suomi
Pääkaupunkiseutu
Technopolis Helsinki-Vantaa 93,9 25 400 2003–2015 3
Technopolis Ruoholahti 93,8 14 400 2008–2012 2
Technopolis Ruoholahti 3 (rakenteilla) 10 300 2018 
Innopoli 90,8 60 400 1991–2011 2
Maa-alueet 36,5
Pääkaupunkiseutu, yhteensä 92,1 332,7 110 500

Oulu
Technopolis Kontinkangas 75,0 24 200 1992–2009 1
Technopolis Linnanmaa 83,3 115 600 1959–2003 3
Technopolis Peltola 89,7 33 000 2000, 2002 3
Technopolis Ydinkeskusta 98,9 10 300 1991, 2006
Maa-alueet 2,9
Oulu, yhteensä 84,7 233,5 183 100

Tampere
Technopolis Hermia 96,4 40 200 1988–2012 
Technopolis Yliopistonrinne 90,9 29 300 2010, 2012, 2016 2
Technopolis Mediapolis 99,2 32 700 1970–2003
Maa-alueet 11,1
Tampere, yhteensä 94,5 211,2 102 200

Jyväskylä
Technopolis Innova 95,3 26 800 2002–2013 3
Technopolis Ylistönmäki 79,7 8 800 1989–2009 
Technopolis Viveca 99,5 6 800 2003
Muut 82,7 13 600 1997-2009 
Maa-alueet 0,8
Jyväskylä, yhteensä 91,1 116,1 56 000

Kuopio
Technopolis Microkatu 94,8 39 200 2000–2009
Technopolis Viestikatu 95,8 25 500 2007–2015 1
Muut 3 000 1994, 1999
Kuopio, yhteensä 95,2 114,2 67 700

http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/vantaa/aviapolis/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/helsinki/ruoholahti/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/espoo/otaniemi/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/oulu/kontinkangas/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/oulu/linnanmaa/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/oulu/peltola/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/oulu/ydinkeskusta/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/tampere/hermia/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/tampere/yliopistonrinne/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/tampere/mediapolis/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/jyvaskyla/innova/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/jyvaskyla/ylistonmaki/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/jyvaskyla/viveca/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/kuopio/microkatu/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/kuopio/viestikatu/
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Kiinteistöjemme ikä on 
keskimäärin 13 vuotta.

Sijoituskiinteistöjen käyvät  
arvot, maantieteellinen jakauma

Pietari
Tallinna
Vilna
Oslo
Oulu

Pääkaupunkiseutu
Kuopio
Jyväskylä
Tampere
Göteborg

5 %
8 %

6 %

12 %

14 %
20 %

7 %

7 %

13 %
8 % 

Kampus
Taloudellinen 
vuokrausaste

Käypä arvo2), 
milj. euroa Pinta-ala3), m2 Rakennettu LEED-luokitus

Tallinna, Viro
Technopolis Ülemiste 99,3 72 700 1970–2016 1
Maa-alueet 13,5
Tallinna, yhteensä 99,3 124,9 72 700

Oslo, Norja
Technopolis Fornebu 95,1 68 400 1963–2013 
Oslo, yhteensä 95,1 207,8 68 400

Vilna, Liettua
Technopolis Ozas 41 700 2008–2013 3
Technopolis Ozas, Delta (vielä osin raken-
teilla joulukuussa 2016) 100,0 21 300 2016
Vilna, yhteensä 100,0 102,4 63 000

Pietari, Venäjä
Technopolis Pulkovo 100,0 36 000 2010, 2013 1
Maa-alueet 5,7
Pietari, yhteensä 100,0 77,1 36 000
    
Göteborg, Ruotsi
Technopolis Gårda 100,0 34 300 1999, 2004
Göteborg, yhteensä 100,0 126,4 34 300

Yhteensä sisältäen rakenteilla olevat 
ja remontoitavat kiinteistöt 2) 3) 1 646,3 793 900
Yhteensä, vuokrattava pinta-ala 1 624,2 746 400

1) Tämä ei ole täydellinen lista kiinteästä käyttöomaisuudesta, eikä se sisällä mm. aktivoituja suunnitteluprojekteja, joita ei ole luokiteltu sijoituskiinteistöiksi. 
2) Sisältää myös rakenteilla olevat kiinteistöt Helsingissä ja Vilnassa. 
3) Sisältää myös remontoitavana tai rakenteilla olevan vuokrattavan pinta-alan Suomessa, Skandinaviassa ja Baltiassa, sekä yhtiön omassa käytössä olevat tilat. 

http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/tallinna/ulemiste/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/oslo/fornebu/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/vilna/ozas/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/pietari/st-petersburg/
http://www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/goteborg/garda/
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Palveluista lisäarvoa

Internet ja toimistopalvelut
Vastaanotto

Pysäköinti ja yhteydet
Turvallisuus

Siivous ja ylläpito

Työpaikka Työelämä
Ravintola ja kahvila

Kokoukset ja tarjoilut
Hyvinvointipalvelut

Henkilökohtaiset palvelut

Yhteisöllisyys
Tapahtumat

Esittelyt
B2B-palvelut

Iloa työpaikalle
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Technopoliksen verkostoitumistapahtumat vuonna 2016

Tapahtumia
170

Osallistujia
12 100

Yleisarvosana 
(1-5)

4,5

Toimitilojen lisäksi tarjoamme asiakkail-
lemme laajan valikoiman erilaisia palveluita.  
Technopoliksen palvelukonsepti yhdistää toi-
mitilat ja palvelut, jotka tukevat asiakkaiden 
liiketoimintaa. Palveluiden tavoitteena on li-
sätä asiakastyytyväisyyttä ja auttaa osaltaan 
asiakkaiden liiketoimintaa kasvamaan. Tarjo-
amme kolmentyyppisiä palveluita, jotka liitty-
vät työympäristöön, työelämään ja yhteisölli-
syyteen. 

Työympäristöpalvelut vastaavat asiakkaiden 
muuttuviin toimitila- ja liiketoimintaympä-
ristön tarpeisiin. Joustavien tilaratkaisujen 
ansiosta asiakkaat maksavat vain tarvitsemas-
taan tilasta. Toimistotilan lisäksi tarjoamme 
kokous- ja neuvottelutiloja sekä coworking- 
tiloja. Technopoliksen työympäristöpalvelut 
käsittävät myös työympäristön suunnittelun, 
aulapalvelut, internet- ja toimistopalvelut, py-
säköinnin, siivouksen ja kunnossapidon sekä 
turvallisuuspalvelut. Laajan palveluvalikoiman 

ansiosta yritykset voivat vapauttaa resursseja 
omaan ydinliiketoimintaansa. 

Työelämäpalveluiden tavoitteena on paran taa 
työhyvinvointia ja työssä viihtymistä asia-
kasyrityksissä. Palveluihin sisäl tyvät korkea-
laatuiset ravintola- ja kahvilapalvelut Techno-
poliksen tiloissa, kokous- ja catering-palvelut 
sekä hyvinvointi- ja henkilökohtaiset palvelut. 
Hyvinvointipalveluina Technopoliksen kam-
puksilla on muun muassa kuntosaleja ja 
tervey denhoitoa. Henkilökohtaiset palvelut 
helpottavat työelämän ja yksityiselämän yh-
distämistä arjessa. 

Technopolis edistää yhteisöllisyyttä tiloissaan 
järjestämällä erilaisia verkostointitapahtumia. 
B2B-palvelut rohkaisevat asiakasyrityksiä 
käyttämään toistensa palveluita. Tarjoamme 
asiakkaillemme myös näkyvyyttä tiloissamme 
promootiopalveluilla.

ALSO Finland on Suomen johtava ICT -tukkuri 
ja laitteiden ja palveluiden markkinapaikka, jolle 
työympäristön ja sen toimintojen suunnittelu 
oli tärkeää yrityksen muuttaessa Techno-
polikseen kesällä 2016.

 ”Uskomme, että työympäristöllä on suuri mer-
kitys yrityksen toiminnassa. Technopolis tar-
joaa meille parhaan ympäristön strategiamme 
toteutukseen ja kulttuurimme muutokseen”, 
sanoo yhtiön toimitusjohtaja Mervi Airaksinen. 

ALSOn onnistuneen työympäristön muu-
tosprojektin takana oli tarkka suunnittelu ja 
työntekijöiden osallistaminen. Projekti alkoi 
kartoittamalla perusteellisesti yrityksen 
tulevaisuutta tukevia työkäytäntöjä ja fyysistä 
toimintaympäristöä. Asetettujen tavoitteiden 
ja toiveiden mukaisesti uusi toimisto luotiin 
edistämään luonnollista vuorovaikutusta.  
Kaikille löytyy paikka toimistolta, vaikka varsi-
naisten työpisteiden määrä perustuu mitat-
tuun käyttöasteeseen. 

”Muutto olikin kuin uusi startti meidän 
ihmisillemme. Halusimme luoda heille entistä 
paremmat edellytykset toteuttaa itseään ja 
yrityksen tavoitteita”, Airaksinen selventää.

Katso internet-sivuiltamme video, kuinka 
toimiston suunnittelussa kannattaa lähteä 
liikkeelle.

Case: 
ALSOn työympäristö 
tukee yrityksen 
kulttuuria

Korkea tyytyväisyys työtiloihin korreloi 
positiivisesti työntekijöiden sitoutumiseen. 
Lähde: Steelcase Global Report 2016

Palvelutuottojen jakauma 2016 

Siivouspalvelut
Kokouspalvelut
Vastaanottopalvelut
Muut palvelut (kuten suunnittelu,  
IT, coworking ja muut)

31 %

23 %
23 %

23 %

http://www.technopolis.fi/palvelut/tyoympariston-muotoilu/
http://www.technopolis.fi/palvelut/tyoympariston-muotoilu/
http://www.technopolis.fi/palvelut/tyoympariston-muotoilu/
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Kansainvälinen ketju 

Tavoitteenamme on tarjota standardoitu ja 
houkutteleva Technopolis-kokemus kaikille 
kampuksillamme työskenteleville tai vieraile-
ville. Pohjoismaihin ja Baltiaan suuntautuva 
kasvustrategiamme perustuu liiketoiminta-
konseptimme skaalaetujen saavuttamiselle. 

Haemme kasvua sekä orgaanisesti laajenta-
malla jo olemassa olevia kampuksiamme että 
yritysostoilla. Orgaaninen kasvu on avain-
asemassa. Tällä hetkellä meillä on käynnissä 
hankkeita Tallinnassa ja Helsingissä, ja lisäksi 

useilla kampuksilla on kasvumahdollisuuksia 
rakennusoikeuksilla mitattuna. 

Yritysostojen osalta olemme menestykselli-
sesti monistaneet käyttämämme konseptin 
Tallinnassa, Oslossa, Vilnassa ja Pietarissa. 
Toimistoketjumme viimeisin lisäys on Göte-
borgissa, Ruotsissa, josta ostimme kampuksen 
heinäkuussa 2016. Keskitymme laajenemises-
sa optimaalisesti strategiaamme sopiviin koh-
teisiin, joissa voimme luoda eniten lisäarvoa 
Technopolis-konseptillamme.

Kaikkien kiinteistöhankintojen tulee täyttää 
tiukat investointikriteerit ja tuoda kannatta-
vaa kasvua. 

Laajentuaksemme maantieteellisesti jatkam-
me myös ydinliiketoimintoihin kuulumat-
tomien kiinteistöjen ja kampusten myyntiä 
kotimaassa. Vuonna 2016 myimme Lappeen-
rannan liiketoiminnot ja Finnmedin kampuk-
sen Tampereella. 

Investointikriteerit
• Sopiva kokoluokka 
• Laadukkaat kiinteistöt
• Joustavuus ja muokattavuus
• Sijainti ja kulkuyhteydet
• Sopivat puitteet palveluinfrastruktuurille
• Mahdollisuus laajaan asiakaspohjaan
• Kilpailukykyinen arvonmääritys 

ja hyvä riskikorjattu tuotto

Technopolis laajentui kesällä 2016 Ruotsiin ostamalla 
kampuksen Göteborgista.
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Orgaaniset rakennushankkeet

Technopoliksen sijainnit ja tavoitealueet 
laajentumiselle

Alue Nimi
Esivuokraus- 

aste, % m2 Milj. euroa
Vakiintunut 
tuotto, % *

Valmis- 
tuminen

Vilna Delta 85,8 21 600 35,4 9,8 12/2016**

Helsinki Ruoholahti 3 35,7 10 300 33,2 7,0 07/2018
Tallinna Lõõtsa 12 18,8 9 700 13,6 9,0 07/2018

 * Vakiintunut tuotto = arvioitu nettotuotto / hankintahinta
** 31.12.2016 Deltan taloudellinen vuokrausaste oli 57,9 %. Rakennuksen muut osat olivat vielä rakenteilla. 

Deltan rakennustyöt käynnissä 
Vilnassa alkuvuodesta 2016.
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Asiakaskokemuksen 
kehittäminen ja seuranta
Suhtaudumme hyvään palveluun poikkeuk-
sellisen intohimoisesti. Asiakaspalvelu on 
tärkeä kilpailuetu. Asiakaskokemusta kehit-
tääksemme toteutamme kuukausittaisia laatu-
kierroksia ja vuosittaisia kampusauditointeja, 
koulutamme henkilöstöämme sekä teemme 
asiakastyytyväisyyskyselyjä. 

Jotta voimme tarjota asiakkaillemme saman 
viiden tähden asiakaskokemuksen sijainnis-
ta riippumatta, hyödynnämme kaikilla kam-
puksillamme asiakaskokemuksen ja laadun 
varmistamiseen minimistandardeja. Samalla 
vahvistamme brändin tunnettuutta, tehos-
tamme prosesseja ja varmistamme palvelu-
tarjonnan skaalautumista. Tämä tukee myös 
Technopoliksen kasvua ja uusien hankkeiden 
integrointia osaksi toimistokampustemme 
ketjua. Konseptimme kehittämisen perusta on 
asiakaslähtöisyys.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan kaikissa asia-
kaspolun keskeisissä vaiheissa. Asiakastyyty-
väisyyden yleisarvosana on ollut kaksi vuotta 
peräkkäin yli 4 asteikolla 1–5. Vuonna 2016 
saimme arvosanaksi 4,15. Nettosuositteluin-
deksin (Net Promoter Score, NPS) perusteella 
asiakkaamme ovat meille hyvin lojaaleja, sillä 
vuonna 2016 NPS koko konsernissa oli niinkin 
korkea kuin 36. Tämän vuoden tuloksista erot-
tautui erityisesti se, että asiakkaamme kokevat, 
että meidän kanssamme on helppo asioida.

Asiakkuudenhallinta 

Asiakastyytyväisyys
Päättäjät ja käytännön yhteyshenkilöt (1–5)

4,5

4,0

3,5

3,0
20162012 2013 2014

3,73 3,76
3,66

4,12

2015

Asiakastyytyväisyys
Kaikkien vastaajien keskiarvo, päättäjät (1–5)

Toimistot vastaavat 
tarpeitamme

Palvelut vastaavat tarpeitamme

 Technopoliksen kanssa on 
helppo toimia

Technopoliksen tiloissa 
työskentely parantaa 

imagoamme ja tyytyväisyyttä 
työnantajana

3,53
3,84
3,90

3,72
3,73
3,87
4,21
4,30

3,30
3,43
3,88
4,09
4,20

3,89
3,96
3,91
4,19
4,30

1                2                 3                4                 5

2012

2013

2014

2015

2016

4,15
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Saimme Tampereen keskustassa sijaitsevan 
Yliopistonrinteen kampuksen laajennusosan 
valmiiksi kesällä 2016. Yksi uusista asiakkaista 
on voimakkaasti kasvava ohjelmistotalo Gofore. 

Gofore teki Technopoliksen kanssa vuokrasopi-
muksen uusista tiloista yli kaksi vuotta sitten. 
Tiedettiin hyvin, että kasvua tulee tapahtu-
maan, mutta ei sitä, kuinka paljon. Goforelle oli 
tärkeää, että he löytäisivät mahdollisimman 
joustavan ratkaisun, ja sen he saivat. Optio 
rakennuksen yhdestä kerroksesta laajeni pian 
kahteen kerrokseen.

“Toimitilat eivät ole meillä vain työntekoa 
varten”, sanoo Goforen toimitusjohtaja Timur 
Kärki. ”Rakennamme hyvät ja kaikkien työn-
tekijöidemme yhteisten toiveiden mukaiset 
tilat voimistaaksemme ja antaaksemme 
tilaa yrityksemme kulttuurin kehittymiselle. 
Kunnianhimon taso poikkeaa tavanomaises-
ta. Haluamme parasta mahdollista ja jotakin 
poikkeuksellista.”

”Technopolis jakaa kanssamme periaatteen, 
että hyvä ei riitä. Me odotamme poikkeuksel-
lista palveluasennetta ja tulemme varmasti 
olemaan vaativa asiakas. Haluamme keskittyä 
täysin omaan ydinosaamiseemme, emme 
huolehtia tiloista. Technopolis on luvannut, 
että sen tulemme saamaan, ja meillä on täysi 
luottamus, että näin tapahtuu. Tämä on meille 
paras mahdollinen ratkaisu.”

Lue lisää internet-sivuiltamme.

Case: 
Gofore halusi parasta 
mahdollista ja jotakin 
poikkeuksellista 

Technopolis Yliopistonrinne sijaitsee 
Tampereen ydinkeskustassa.

http://www.technopolis.fi/2016/08/gofore-halusi-parasta-mahdollista-ja-jotakin-poikkeuksellista/
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Vastuullisuus on osa Technopoliksen liiketoi-
mintastrategiaa ja DNA:ta – lyhyesti sanottu-
na strategiamme on luoda vastuullista kilpai-
lukykyä myymällä asiakkaillemme vähemmän 
tilaa henkilöä kohden mutta enemmän tehok-
kuutta, joustavuutta ja palveluja. Vuonna 2016 
päivitimme tärkeimmän vastuullisuustoimin-
taamme ohjaavan työkalun, strategisen lähes-
tymistapamme vastuullisuuteen.  

Uudistuksen tavoitteena oli keskittyä meille tär-
keimpiin asioihin ja välittää viestimme tavalla, 
joka on helposti sisäisten ja ulkoisten sidosryh-
mien ymmärrettävissä, jotta voisimme ohjata 
toimintaamme paremmin ja motivoivammin. 

Strategisen lähestymistavan päivittämisessä 
otettiin huomioon pitkän aikavälin näkökul-
ma, toimialamme megatrendit ja toimintam-
me ytimessä oleva asiakaslähtöisyys.

Säilytämme kykymme menestyä pitkällä aika-
välillä sopeutumalla oleellisiin yhteiskunnal-
lisiin ja ympäristöön liittyviin tarpeisiin sekä 
yhteiskunnan vaatimuksiin. 

Työn muutosten ja sidosryhmien kasvavien 
vaatimusten vauhdittamina teemme yhteis-
työtä asiakkaidemme ja kumppaneidemme 
kanssa, jotta löydämme mielekkäitä toimia, 
jotka tukevat asiakkaidemme menestystä, työ-
hyvinvointia ja tuottavuutta.

Meille vastuullisuus on jokapäiväistä toimin-
taa, joka näkyy ekotehokkaina tiloina, moti-
voituneena henkilöstönä, menestystä tukevina 
palveluina ja yhteisöllisyytenä. 

Tällä vastuullisuutta painottavalla lähestymis-
tavalla pyrimme parantamaan omaa ja asiak-
kaidemme kilpailukykyä.

Painopistealueet 
Technopolis luokittelee yritysvastuunsa vaiku-
tukset ja toimet kolmen teeman alle. Tavoit-
teena on kehittää jatkuvasti näihin teemoihin 
liittyviä asioita.

Älykkäät toimistokampukset, jotka tukevat 
menestymistä, hyvinvointia ja tuottavuutta.

Technopolis tarjoaa työympäristön laatuun 
keskittyviä älykkäitä toimintaympäristöjä sekä 
monipuolisia ja asiakkaiden liiketoimintaa  

tehostavia tiloihin, työympäristöön, työelä-
mään ja yhteisöllisyyteen liittyviä palveluita. 
Näin toimimalla Technopolis parantaa liike-
toimintansa sekä asiakasyhteisöjensä kannat-
tavaa ja pitkäjänteistä kasvua.

Kestävä tehokkuus – ekotehokkaita, terveel-
lisiä ja joustavia tiloja 

Tarjoamme asiakkaillemme ekotehokkaita, 
terveellisiä ja joustavia tiloja sekä palveluja, 
joilla lisäämme kilpailukykyämme.

Osaaminen ja rehtiys  – motivoituneet, osaa-
vat ja rehdit ihmiset 

Inspiroiva ja positiivinen yrityskulttuuri ja 
työn merkityksellisyys ovat keskeisiä tekijöi-

tä Technopoliksen osaajien sitouttamisessa.  
Arvot ja etiikka ovat yrityksen vastuullis-
ten liiketoimintakäytäntöjen perusta, ja ne 
varmistavat eettisten toimintaperiaatteiden, 
hyvän hallinnon ja riskienhallinnan noudat-
tamisen sekä vastuun henkilöstön hyvinvoin-
nista ja tyytyväisyydestä. Toimimalla eettisesti  
Technopolis varmistaa läpinäkyvän arvon-
luonnin sidosryhmille pitkällä aikavälillä.

Painopistealueemme – älykkäät toimistokam-
pukset, kestävä tehokkuus sekä osaaminen ja 
rehtiys – sisältävät kaikki tavoitteita ja toimia, 
jotka on suunniteltu ohjaamaan työtä. Lisätie-
toa näistä tavoitteista ja toimista löytyy Vas-
tuullisuusraportistamme.

Vastuullisuus toiminnassamme 

Kestävä  
tehokkuus

Ekotehokkaat,  
terveelliset ja  
joustavat tilat

Älykkäät  
toimistokampukset 

Yhteisöt, jotka tukevat 
menestymistä,  
hyvinvointia ja  
tuottavuutta

Osaaminen ja  
rehtiys  

Motivoituneet,  
osaavat ja  

rehdit ihmiset

Vastuullisuutemme DNA

Arvomme: Draivi, Palveluasenne, Rehtiys

http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Vastuullisuusraportti_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Vastuullisuusraportti_2016
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Vastuullisuuden kohokohdat ja 
painopistealueet vuoden aikana

Uusitulla vastuullisuusstrategiallamme pyrim-
me mittaamaan paremmin vastuullisuustyöm-
me kaikkia osa-alueita. Olemme kiinnittäneet 
enemmän huomiota liiketoimintaamme lähei-
sesti liittyvään nousevaan trendiin: terveyteen 
ja hyvinvointiin kiinteistöalalla. Seuraamme 
entistä tarkemmin asiakastyytyväisyyskyse-
lymme vastauksia ja arvosanaa liittyen väit-
tämään: ”Technopoliksen tiloissa työskentely 
parantaa imagoamme ja tyytyväisyyttä työn-
antajana”. Tulevaisuudessa jatkamme yhä pa-
rempien mittarien sekä merkityksellisempien 
toimien etsimistä asiakkaiden hyvinvoinnin ja 
tuottavuuden parantamiseksi.

Vastuullisuusstrategiamme uudistamisen yh-
teydessä aloitimme projektin energiankulu-
tuksemme ja hiilijalanjälkemme tavoitteiden 
päivittämiseksi. Työ jatkuu vuonna 2017. Sää-
dösten viimeaikaisten muutosten seurauksena 
tunnistimme tarpeen nostaa tavoitetasoamme 
ja tarkastella hiilijalanjälkeämme laajemmin. 

Vuonna 2016 saimme merkittävän tunnustuk-
sen työstämme henkilöstön sitouttamiseksi. 
Viimeisimmässä Corporate Spiritin Techno-
polikselle toteuttamassa henkilöstötutkimuk-
sessa Technopolis saavutti kokonaisarvion 
AA+, joka on toiseksi paras luokitus käytetyllä 
asteikolla, ja saimme tunnustusta yhtenä Suo-
men innostavimmista työpaikoista. Tuloksen 
johdosta Kauppalehti palkitsi Technopoliksen 
taloudellisesti menestyneenä ja innostavana 

työpaikkana. Tämä oli hieno tunnustus sille 
erityiselle draivin, palveluasenteen ja rehtiy-
den yhdistelmälle, josta Technopoliksessa on 
kyse. Ulkopuolinen arviointitaho tekee tutki-
muksen jälleen vuoden 2017 aikana. Corpora-
te Spritin mukaan tunnustus yhdestä Suomen 
innostavimmista työpaikoista annetaan yri-
tyksille, jotka panostavat henkilöstön sitout-
tamiseen ja jotka ovat onnistuneet luomaan 
innostavan työpaikan työntekijöilleen.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme Vastuulli-
suusraportistamme 2016. 

Technopolis on yksi 
Suomen innostavimmista 
työpaikoista. (Corporate Spirit)

Energiankulutus:

–5 %
Muutos 

2011–2016

Vihreän sähkön 
määrä: 

96 MWh
vuonna 2016

http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Vastuullisuusraportti_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Vastuullisuusraportti_2016
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Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa 
yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saa-
vuttaminen ja tunnistaa, arvioida ja mitata 
merkittävä riskit ja epävarmuudet sekä seurata 
niitä osana päivittäistä liiketoimintojen johta-
mista. Technopoliksen hallitus on hyväksynyt 
konsernin riskienhallintapolitiikan, jonka tar-
koituksena on määrittää yhtiön riskinkanto-
kyky ja -halu, tunnistaa keskeiset riskit sekä 
varautua niiden toteutumiseen. Riskienhallin-
tapolitiikan noudattamista valvotaan riskien-
hallintatyökalulla, jossa mitataan riskienhal-
linnan toteutumista kaikilla liiketoiminnan 
osa-alueilla. Operatiivinen johto on laatinut 
riskienhallintapolitiikan tarkastusvaliokunnan 
ohjauksessa hyödyntäen ulkopuolisia asian-
tuntijoita.

Riskienhallinta on dynaaminen ja jatkuva 
prosessi, jolla on keskeinen rooli Technopolik-
sen strategia- ja vuosisuunnitteluprosessissa.  
Technopoliksen hallitus seuraa ja arvioi sään-
nöllisesti yhtiön liiketoimintaan ja toimin-
taympäristöön liittyviä riskejä ja raportoi niis-
tä lainsäädännön ja yhtiötä koskevien muiden 
määräysten edellyttämällä tavalla. Riskeihin 
suhtaudutaan liiketoimintaan normaalisti 
kuuluvina epävarmuuksina. Riskejä arvioi-
daan sekä niihin sisältyvien mahdollisuuksien 
hyödyntämisen että riskien pienentämisen tai 
poistamisen kannalta.  

Osana suunnitteluprosessia yhtiön riskikartta 
ja toimenpidesuunnitelma päivitetään vas-
taamaan vuosisuunnitelman tavoitteita. Joh-
toryhmä kartoittaa ja arvioi tunnistetut riskit 

kunkin riskin vaikuttavuuden ja toteutumisen 
todennäköisyyden kannalta vähintään vuo-
sittain. Tämän jälkeen analysoidaan keinoja, 
joilla liiketoimintamahdollisuuksia voidaan 
tehokkaasti hyödyntää ja uhkia pienentää tai 
poistaa. Päivitetty riskikartta toimenpidesuun-
nitelmineen käsitellään tarkastusvaliokun-
nassa ja edelleen osana hallituksen vuotuista 
riskiarviointia. Tarkastusvaliokunta ja hallitus 
arvioivat suhtautumista keskeisiin riskeihin 
sekä mahdollista tarvetta muuttaa riskienhal-
linnan tavoitteita tai riskienhallintapolitiikkaa. 
Riskienhallintaan liittyviä muutoksia koskevat 
päätökset päivitetään konsernin ohjeistukseen 
ja prosesseihin.

Vuoden 2016 riskiarvioinnissa määritellyt 
tärkeimmät riskit niiden todennäköisyyden ja 
taloudellisen arvon perusteella löytyvät sivulta 
23.

Lisätietoja Technopoliksen toimintaan liit-
tyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on  
Yhtiön vuoden 2016 hallituksen toiminta-
kertomuksessa. Yhtiön johto käsittelee vuo-
tuisen riskiarvioinnin yhteydessä kvalitatii-
visesti myös ympäristöstä aiheutuvat sekä 
ympäristöön kohdistuvat riskit. Sovellamme  
varovaisuuden periaatetta ekologisen vastuun 
osalta. Tämä ilmenee toiminnan ekotehok-
kuuden suunnitelmallisessa kehittämisessä 
vastuullisuusstrategian ja kestävän kehityksen 
toimenpideohjelman mukaisesti sekä uusina 
ympäristöystävällisinä LEED-luokiteltuina ra-
kennuksina, palveluina ja vihreämpinä hankin-
toina. 

Riskienhallinta

Riskienhallintaprosessi 

3. Riskien käsittely
Riskeihin varautuminen

Työkalut, roolit ja aikataulut
Sisäinen valvonta ja tarkastus

2. Riskien arviointi
Vaikutukset

Todennäköisyys
Priorisointi

1. Riskien tunnistaminen
Uhkatekijät

Epävarmuustekijät
Mahdollisuudet

4. Riskien seuranta,  
raportointi ja 

 jatkotoimenpiteet

Suunnitteluprosessi
Strategiset tavoitteet

Operatiiviset tavoitteet
Budjetit

http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Tilinpaatos_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Tilinpaatos_2016
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Riskit Hallinta
Investoinnit ja yritysostot 
Investointeihin liittyvät riskit ja riski liian suuresta investointikustannuksesta yritysostoissa tai  
rakennushankkeissa. 

Korkealaatuinen investointiprosessi ja kurinalainen päätöksentekoprosessi. 
Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi realistinen arvonmääritys, huolellinen due diligence ja onnistunut integraatio.

Geopoliittiset ja makrotalouden riskit 
Odottamattomat muutokset geopoliittisessa ja/tai makrotalouden tilanteessa voivat jatkuessaan vaikuttaa 
Technopoliksen liiketoiminnan, kasvun ja kannattavuuden kehitykseen.

Riittävä maantieteellinen hajauttaminen ja muuttuvien markkinaolosuhteiden vaatima liiketoimintojen ketteryys.

Rahoitusriskit
• Korko: korkotason nousu voi kasvattaa korkokuluja vaihtuvakorkoisten lainojen ja liian lyhyiden 

korkosidonnaisuusaikojen vuoksi.

• Rahoituksen saatavuus: investointeihin tarvittavan uuden pääoman ja erääntyvien velkojen 
uudelleenrahoituksen epäonnistuminen esim. velkaisen pääomarakenteen vuoksi

• Valuuttakurssi: Epäsuotuisat valuuttakurssien muutokset euroalueen ulkopuolella voivat johtaa 
kannattavuuden heikentymiseen.

Korkealaatuinen rahoitusriskien hallintapolitiikka ja sen noudattaminen: suojaudutaan korkotason muutosriskeiltä, 
käytetään riittävän hajautettuja vastapuolia, pidetään varat ja vastuut samassa valuutassa sekä suojaudutaan 
riskeiltä liiketoimissa, joissa käytetään ulkomaan valuuttaa.

Liiketoimintaympäristöön ja markkinatilanteeseen liittyvät riskit

Asiakkaiden mieltymysten muutokset
Mahdollinen kyvyttömyys muuttua ja sopeutua uusiin trendeihin, kuten digitalisaatioon. Toimistotilojen kysyntä 
voi vähentyä työskentely- ja liiketoimintamallien muuttuessa etätyötä suosivaksi tai asiakkaiden tullessa entis-
tä kustannustietoisemmiksi.

Vaikeat markkinaolosuhteet
Toimistotilojen ylitarjonnasta tai jatkuvasta talouden laskusuhdanteesta johtuvat ennalta arvaamattomat 
markkinaolosuhteet, jotka voivat estää Technopolista saavuttamasta kasvutavoitteitaan ja ylläpitämästä 
kannattavuuttaan.

Riippuvuus Suomen markkinoista
Technopoliksen liiketoiminta keskittyy vahvasti Suomeen (ja tietyille alueille, kuten Ouluun) sekä euroalueelle. 
Tämän vuoksi toiminta on hyvin riippuvaista Suomen kansallisesta ja maantieteellisten lähialueiden taloustilan-
teesta sekä eurosta.

Uudet toimijat markkinoilla
Uusien toimijoiden tuleminen markkinoille voi johtaa markkinaosuuden pienentymiseen.

Korkealaatuinen strategiaprosessi ja kurinalainen päätöksenteko:
• Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
• Kiinteistöjen tarjonnan joustavuus
• Riittävän kattavat ja laadukkaat palvelut 
• Valmius kiinteistöportfolion uudelleenjärjestelyyn
• Valmius muuttaa nopeasti tarjontaa vastaamaan kysyntää
• Operatiivisen kustannustason ja käyttöomaisuusinvestointien liikkumavara

Keskeiset riskit ja niiden hallinta
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Hyvä hallinnointitapa
Technopolis Oyj:n hallinnoinnissa ja päätök-
senteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiöla-
kia, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvon-
nan julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia 
sääntöjä ja määräyksiä, yhtiön yhtiöjärjes-
tystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
julkaisemaa 1.1.2016 voimaan tullutta Nas-
daq Helsinki Oy:ssä listattuja pörssiyhtiöitä 
koskevaa hallinnointikoodia. Technopolis on 
laatinut koodin mukaisen vuosittaisen selvi-
tyksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka 
on annettu hallituksen toimintakertomuk-
sesta erillisenä. Selvitys sisältää kuvauksen 
hallituksen ja sen valiokuntien toiminnasta 
ja tehtävistä sekä tiedot toimitusjohtajasta ja 
muusta yhtiön johdosta ja heidän tehtävis-
tään sekä yhtiön sisäisen valvonnan menet-
telytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien 
pääpiirteistä. Selvitys hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä 2016 on julkistettu 22.2.2017 ja 
on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoit-
teessa www.technopolis.fi.

Yhtiön hallintorakenteen perustan muodos-
tavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: 
yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Hal-
lituksen työskentelyä avustavat hallituksen 
valiokunnat ja yhtiön operatiivisen toiminnan 
johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johto-
ryhmä. Yhtiöllä on lisäksi yhtiökokouksen pe-
rustamana pysyvänä toimielimenä osakkeen-
omistajien nimitystoimikunta.

Lisätietoja hyvästä  
hallinnointitavasta verkossa:
Yleistä:
Osakeyhtiölaki 
Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt
Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodi 2015

Technopolis Oyj:
Selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Yhtiöjärjestys
Yhtiökokoussivusto
Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan työjärjestys

 

Osakkeenomistajat

Yhtiökokous

Hallitus

Toimitusjohtaja

Tarkastusvaliokunta

Tilintarkastaja Osakkeenomistajien  
nimitystoimikunta

Palkitsemis- ja  
henkilöstövaliokunta

Johtoryhmä

Corporate Governance

http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624
http://business.nasdaq.com/Docs/Nasdaq-Helsinki-Rules-of-the-Exchange_FI_20160301.pdf
http://cgfinland.fi/files/2015/10/hallinnointikoodi2015finweb1.pdf
http://cgfinland.fi/files/2015/10/hallinnointikoodi2015finweb1.pdf
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/palkka-ja-palkkioselvitys/
http://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/yhtiojarjestys/
http://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/
http://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/nimitystoimikunnan-tyojarjestys/
http://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/nimitystoimikunnan-tyojarjestys/
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Yhtiökokous
Osakkeenomistajat käyttävät Technopoliksessa 
ylintä päätöksentekovaltaa yhtiökokouksessa. 
Technopoliksen varsinainen yhtiökokous pide-
tään vuosittain toukokuun loppuun mennessä 
ja ylimääräisiä yhtiökokouksia pidetään halli-
tuksen kutsusta päätöksenteon niin vaatiessa 
tai jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 
vähintään 10 % yhtiön osakkeista, vaativat sitä 
kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät 
asiat on käyty läpi Selvityksessä hallinto- ja oh-
jausjärjestelmästä 2016.

Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koos-
tuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä 
jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheen-
johtaja osallistuu nimitystoimikunnan työhön 
asiantuntijana. Osakkeenomistajien nimitys-
toimikunta kokoontui neljä kertaa vuonna 
2016. Kokousten osallistumisprosentti oli 100.  
Technopolis ei maksa nimitystoimikunnan 
jäsenille palkkiota heidän osallistumisestaan 
toimikunnan työhön.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jä-
senten valinta, jäsenet ja toimikunnan eh-
dotukset vuoden 2016 varsinaiselle yhtiöko-
koukselle on esitetty Selvityksessä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä 2016. Yhtiön internet- 
sivuilla on myös Osakkeenomistajien nimitys-
toimikunnan työjärjestys.

Hallitus
Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan 
yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä 
ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiökokous 
valitsee vuosittain yhtiölle hallituksen, jonka 
tehtävät ja toimikausi määräytyvät lainsäädän-
nön, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen työjär-
jestyksen perusteella. Yhtiöjärjestyksen mu-
kaan yhtiökokous valitsee lisäksi hallituksen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Halli-
tuksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Monimuotoisuus
Technopoliksen kannalta hallituksen keskei-
siä monimuotoisuustekijöitä ovat jäsenten 
toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja 
tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus 
eri ammatti- ja toimialoilta, kasvuvaiheessa 
olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä 
jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hal-
lituksen monimuotoisuutta tukee kokemus 
kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri 
kulttuureista sekä ikä- ja sukupuolijakauman 
huomioiminen. Tavoitteena on, että hallituk-
sessa on edustettuna molempia sukupuolia.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet, nii-
den toteutuminen sekä hallituksen tehtävät 
selostetaan osana yhtiön Selvitystä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumatto-
mia yhtiöstä ja, Reima Rytsölää lukuun otta-
matta, sen merkittävistä osakkeenomistajista. 
Reima Rytsölä toimii varatoimitusjohtajana 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmas-
sa, jonka omistusosuus Technopolis Oyj:ssä 
ylittää 20 %. 

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2016, palkkiot vuoden 2016 kokouksista sekä osallistuminen 
hallituksen kokouksiin vuonna 2016

Hallituksen jäsenet Osakeomistus * Vuosipalkkio euroa
Kokouspalkkio  

euroa **
Palkkiot yhteensä 

euroa

Osallistuminen hallituksen 
kokouksiin***

Kpl %
Carl-Johan Granvik 90 018 55 000 24 800 79 800 18/18 100

Jorma Haapamäki 50 721 31 500 12 600 44 100 18/18 100

Juha Laaksonen 4 087 26 250 11 600 37 850 14/15 93

Pekka Ojanpää 13 230 26 250 14 400 40 650 18/18 100

Reima Rytsölä 9 126 26 250 14 200 40 450 18/18 100

Annica Ånäs 9 126 26 250 16 200 42 450 17/18 94

Yhteensä 176 308 191 500 93 800 285 300 98

Entiset hallituksen jäsenet
Pekka Korhonen 2 400 3/3 100

* Hallituksen jäsenten määräysvaltayhteisöillä ei ole osakeomistuksia.
** Luvut sisältävät sekä hallituksen että hallituksen valiokuntien kokousten palkkiot.
*** Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen valiokuntien kokouksiin on raportoitu Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016.

http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/nimitystoimikunnan-tyojarjestys/
http://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/nimitystoimikunnan-tyojarjestys/
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
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Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa 
ja sen tuloksellisuutta. Hallituksen itsearvi-
ointi koostuu kirjallisesta kyselystä, jonka 
tulokset käydään läpi hallituksen puheenjoh-
tajan johdolla hallituksen kokouksessa. Ky-
selyssä arvioidaan muun muassa hallituksen 
strategiatyöskentelyä, hallituksen kokoon-
panoa, kokouksissa käsiteltävien asioiden 
valmistelua ja keskustelun avoimuutta, hyvää 
hallinnointitapaa sekä hallituksen ja toimivan 
johdon yhteistyötä.

Vuonna 2016 Technopoliksen hallituksen 
jäsenille maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot 
sekä hallituksen jäsenten ja heidän lähipii-
rinsä osakeomistukset 31.12.2016 käyvät ilmi 
sivulla 25 olevasta taulukosta. 40 prosenttia 
vuosipalkkiosta on maksettu julkisessa kau-
pankäynnissä muodostuvaan hintaan hankit-
tuina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet 
on hankittu yhtiön laatiman hankintaoh-
jelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa 
luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita 
ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa 
on päättynyt. 

Hallituksen valiokunnat
Hallitustyöskentelyn tehostamiseksi hallitus 
on perustanut keskuudestaan kaksi valiokun-
taa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja 
henkilöstövaliokunnan, jotka valmistelevat 
hallituksen vastuulle kuuluvia asioita. Hal-
litus valitsee valiokuntien puheenjohtajat ja 
jäsenet järjestäytymiskokouksessaan. Valio-
kunnassa on aina vähintään kolme jäsentä. 
Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan 
tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja koke-
mus.

Hallituksen valiokuntien toiminta, kokoonpa-
no, tehtävät ja kokousten osallistumisprosentit 
on kerrottu tarkemmin Selvityksessä hallinto- 
ja ohjausjärjestelmästä 2016.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisten 
toimintojen johtamisesta ja valvonnasta osa-
keyhtiölain sekä hallitukselta saamiensa val-
tuuksien ja suuntaviivojen mukaisesti. Toimi-
tusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtajan 
palkitsemista koskevat tiedot on esitetty sivul-
la 28.

Technopoliksen hallitus 31.12.2016

Carl-Johan Granvik
• KTM, syntynyt 1949
• Hallituksen jäsen 2011 ja puheenjohtaja 

2012 alkaen
• Hallitusammattilainen

Muu merkittävä työura:
• Nordea Suomen maajohtaja ja Nordea 

Pankki Suomi Oyj, varatoimitusjohtaja 
2008–2010

• Nordea-konserni, riskienhallintajohtaja 
2000–2010

• Nordea Pankki Oyj ja sen edeltäjät 
(muun muassa Merita Pankki ja Merita 
Nordbanken), johtoryhmän jäsen 1995–
2010

Merkittävimmät luottamustoimet:
• Hallituksen puheenjohtaja: Ab Kelonia Oy
• Hallituksien jäsen: Nordea Pankki Suomi 

Oyj, useita säätiöitä

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista

Jorma Haapamäki
• DI, syntynyt 1948
• Hallituksen jäsen 2013 ja varapuheenjohtaja 

2014 alkaen
• Hallitusammattilainen

Muu merkittävä työura:
• SRV Yhtiöt Oyj, perustajaosakas, johtaja ja 

hallituksen jäsen 1987–2005
• Perusyhtymä Oy, osastonjohtaja 1985–1987
• Vantaan kaupunki, projektijohtaja ja 

liikennesuunnittelupäällikkö 1975–1985
Merkittävimmät luottamustoimet:
• Hallituksen puheenjohtaja: Vistanovo Oy
• Hallituksen jäsen: VVT Kiinteistösijoitus 

Oy, Hotelli Katajanokka Oy, Harjavalta Oy, 
Hotelli Linnanpuisto Oy

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista

http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
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Juha Laaksonen
• Ekonomi, syntynyt 1952
• Hallituksen jäsen 2016 alkaen
• Hallitusammattilainen

Muu merkittävä työura:
• Fortum Oyj, konsernin talousjohtaja 

2000–2012
• Fortum Oyj, Fortum Oil & Gas, talous- ja 

suunnittelujohtaja 1999–2000
• Neste Oyj, konserni- ja talousjohtaja 1998
• Neste Oyj, asiantuntija- ja johtotehtäviä 

1979–1997
Merkittävimmät luottamustoimet:
• Hallituksen puheenjohtaja: Caruna 

Networks Oy, Suomalaisten taidesäätiöiden 
yhdistys ry, Alfred Kordelinin säätiö 

• Hallituksen jäsen: Hallitusammattilaiset 
ry, Caruna Networks Oy:n useita 
konserniyhtiöitä, Taaleri Oyj, Kemira Oyj

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista

Pekka Ojanpää
• KTM, syntynyt 1966 
• Hallituksen jäsen 2014 alkaen
• Lassila & Tikanoja Oyj, toimitusjohtaja

Muu merkittävä työura:
• Kemira Oyj, useita tehtäviä, viimeksi 

toimialajohtaja ja johtoryhmän jäsen 
vastaten kunta- ja teollisuussegmentistä 
2005–2011

• Nokia Oyj, johtotehtävät Suomessa ja 
Unkarissa 1993–2004

Merkittävimmät luottamustoimet:
• Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Hallituksen jäsen: Kiinteistötyönantajat ry

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista

Reima Rytsölä
• VTM, CEFA, AMP, syntynyt 1969
• Hallituksen jäsen 2015 alkaen
• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 

Varma, sijoitustoiminnasta vastaava 
varatoimitusjohtaja

Muu merkittävä työura:
• Pohjola Pankki Oyj, pankkitoiminnan 

johtaja ja johtoryhmän jäsen vastaten 
konsernitasolla suurista yritys- ja 
instituutioasiakkuuksista, 2008–2013

• Pohjola Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt, 
johto- ja sijoitustehtävät 1998–2007

Merkittävimmät luottamustoimet:
• Hallituksen jäsen: VVO Yhtymä Oyj,  

Oy HYY Yhtiöt Ab

Riippumaton yhtiöstä

Annica Ånäs 
• LL.M., MBA, syntynyt 1971
• Hallituksen jäsen 2015 alkaen
• Atrium Ljungberg AB, toimitusjohtaja

Muu merkittävä työura:
•  Atrium Ljungberg AB, talousjohtaja, 

2012–2015
• Hemsö AB, talousjohtaja 2011
• Atrium Ljungberg AB, senior controller 

2008–2010
• Producenterna AB, toimitusjohtaja 

2005–2008

Merkittävimmät luottamustoimet:
• Hallituksen jäsen: useat Atrium Ljungberg 

AB -konserniin kuuluvat yhtiöt

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista
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Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten 
palkitseminen 1.1.–31.12.2016

Johtoryhmä
Yhtiössä on toimitusjohtajaa avustava joh-
toryhmä, jonka jäsenet hallitus nimittää toi-
mitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä on 
oltava vähintään kolme jäsentä ja kokousten 
puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Joh-
toryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 
tarvittaessa. Se kokoontui vuoden 2016 aikana 
12 kertaa. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät on 
kerrottu tarkemmin Selvityksessä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä 2016.

Vuonna 2016 Technopoliksen toimitusjohta-
jalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksetut 
palkat ja palkkiot on esitetty viereisessä taulu-
kossa.

Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenten, toi-
mitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten sekä 
heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamia 
osakkeita oli 31.12.2016 yhteensä 435 830 kap-
paletta eli 0,27 % koko osakekannasta. 

Toimitusjohtajan ja johto-
ryhmän palkitseminen
Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon 
palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Toimi-
tusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemi-
nen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta 
luontoisetuineen sekä yhtiön tulokseen ja 
henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta 
vuosibonuksesta. Lisäksi toimitusjohtaja ja 
johtoryhmän muut jäsenet ovat mukana yh-
tiön osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä. 
Heidän eläkeikänsä ja eläkkeensä määräyty-
vät kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden 
eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. 

Yhtiön hallitus vahvistaa toimitusjohtajan 
ja muiden johtoryhmän jäsenten palkka- ja 
muut edut sekä päättää yhtiön kannustinjär-
jestelmistä hallituksen Palkitsemis- ja henki-
löstövaliokunnan valmisteleman ehdotuksen 
mukaisesti.

Vuosibonukset
Vuosittaisia yhtiön tulokseen ja henkilökoh-
taiseen suoritukseen perustuvia vuosibonuk-
sia koskeva suorituspalkkiojärjestelmä on 
suunnattu koko Technopoliksen henkilöstöl-
le. Toimitusjohtajan vuosibonuksen enim-
mäismäärä vastaa 50 % ja muun johtoryhmän 
vuosibonuksen enimmäismäärä 40 % vuosi-
palkasta. Hallituksen vahvistamien tulos- ja 
suoritustavoitteiden täyttyminen arvioidaan 
tilikausittain ja vuosibonuksen suuruus mää-
räytyy tavoitteiden toteutumisen perusteella. 
Asetetut tavoitteet tukevat yhtiön strategiaa ja 
vuosisuunnitelmia. Suoritusta mitataan muun 
muassa käyttökatteen, vuokrausasteen, asia-
kastyytyväisyyden ja investointien etenemisen 
avulla. 

Ajantasaiset ja tarkemmat tiedot yhtiön kan-
nustinjärjestelmistä ovat saatavilla Palkka- ja 
palkkioselvityksestä yhtiön internet-sivuilla.

Vuosipalkka, 
euroa 

(sis. luontoisedut)

Vuosibonus
vuodelta 2015, 

euroa

Osakepalkkio-
järjestelmä*, 

euroa
Yhteensä, 

euroa
Keith Silverang 295 804 95 040 145 484 536 328

Muut johtoryhmän jäsenet 581 476 150 413 261 864 993 753

Yhteensä 877 280 245 453 407 348 1 530 081
* Osakepalkkiojärjestelmän 2013–2017 ansaintakaudet ovat 2013–2015, 2014–2016 ja 2015–2017. Vuonna 
2016 palkkioita maksettiin ansaintakaudelta 2013–2015. Palkkio sisältää palkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti 
osakkeiden arvon sekä rahapalkkion.

http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/vuosikertomus/2016/Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2016
http://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/palkka-ja-palkkioselvitys/
http://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/palkka-ja-palkkioselvitys/
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Technopoliksen johtoryhmä 31.12.2016

Keith Silverang
• BA, MBA, syntynyt 1961
• Toimitusjohtaja 2008 alkaen 
• Technopoliksen palveluksessa 2004 alkaen

Muu merkittävä työura:
• AAC Global Oy, liiketoimintajohtaja ja 

varatoimitusjohtaja 2000–2004
• Oy ICS Ltd, toimitusjohtaja 1989–2004
Osakeomistus: 106 485 kpl*

Reijo Tauriainen 
• FM, syntynyt 1956 
• Talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja
• Technopoliksen palveluksessa 2004 alkaen

Muu merkittävä työura: 
• Flextronics ODM Finland Oy, talousjohtaja 

2001–2004

Luottamustoimet:
• Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Option Oy
• Hallituksen jäsen: Suomen Hoivatilat Oy, 

Temotek Oy, Temotek Palvelut Oy
Osakeomistus: 77 539 kpl*

Juha Juntunen
• Ins., syntynyt 1973
• Operatiivinen johtaja sekä yhtiön 

myynnistä ja markkinoinnista vastaava 
johtaja

• Technopoliksen palveluksessa 2004 alkaen

Muu merkittävä työura:
• Alma Software Oy, vientipäällikkö ja 

Pohjoismaiden aluemyyntipäällikkö 
2000–2004

Osakeomistus: 29 658 kpl*

Kari Kokkonen 
• DI, syntynyt 1963 
• Kiinteistötoimintojen ja palveluiden johtaja
• Technopoliksen palveluksessa 2008 alkaen

Muu merkittävä työura: 
• Saraco D & M Oy, osakas ja konsultti 1997–

2007
Osakeomistus 27 352 kpl*

Outi Raekivi, 
• OTK, KJs, syntynyt 1968
• Lakiasiainjohtaja
• Technopoliksen palveluksessa 2011 alkaen 

Muu merkittävä työura: 
• Citycon Oyj, lakiasiainjohtaja 2002–2011
• Nordea-konsernin kiinteistötoiminnot, 

useat eri juridiikan tehtävät 1991–2002

Luottamustoimet:
• Jäsen: Arvopaperimarkkinayhdistyksen 

markkinatapalautakunta, Keskuskauppa-
kamarin lakivaliokunta

Osakeomistus: 18 488 kpl*

* Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset 31.12.2016. 
Johtoryhmän jäsenten määräysvaltayhteisöillä ei ole osakeomistuksia.
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Miksi sijoittaa Technopolikseen 

Technopoliksen konseptin avulla 
tavoittelemme korkeampia tuottoja ja 
suhteellisesti pienempää operatiivista 
riskiä
• Kiinteistöjen käyttöasteet on pystytty ylläpitämään 

korkeina jo pitkään

• Vahva taloudellinen kehitys pitkällä aikavälillä: 
vuokratuotto henkeä kohden jatkuvasti korkealla tasolla

• Tavoittelemme kilpailuetua tarjoamalla asiakkaille 
vähemmän neliöitä, mutta enemmän tehokkuutta, 
joustavuutta ja palveluita Tunnustusta vastuullisuudesta

•  GRESB (Global Real Estate Sustainability 
Benchmark) on myöntänyt Technopolikselle 
Green Star -luokituksen kolmena 
peräkkäisenä vuotena

•  Vastuullisuusraportti palkittiin EPRAn 
hopeisella sBPR-luokituksella

Vakaa taloudellinen tulos ja asema
Kertyvä vuotuinen kasvuprosentti (CAGR) 
viimeisen viiden vuoden aikana:
• Liikevaihto 12,5 % ja käyttökate 13,7 % 
• Tulos/osake 3,3 % 
• Palveluliiketoiminnan liikevaihto 12,1 % 
• Oma pääoma/osake 0,5 %
Vuonna 2016 omavaraisuusaste oli 41,5 % ja 
luototusaste 58,2 %

Hyvät kasvumahdollisuudet
•  Merkittäviä kysyntää edistäviä kasvun 

vauhdittajia ovat kaupungistuminen, työnteon 
muutokset, työtilan väheneminen henkeä kohden 
ja liikkuva elämäntyyli

•  Skaalautuva konsepti
•  Orgaaninen kasvu nykyisiä kampuksia 

laajentamalla
•  Mahdollisuus kasvattaa palvelujen liikevaihtoa ja 

tuottoa

Tavoitteena kasvava omistaja- 
arvo ja kilpailukykyinen sijoitetun 
pääoman tuotto
•  Liikevaihdon ja käyttökatteen kasvutavoite 10 %
•  Tavoitteena kasvattaa palveluliiketoiminnan 

liikevaihdon osuus 15 %:iin yhtiön liikevaihdosta 
vuoteen 2020 mennessä 

•  Tavoitteena pitää omavaraisuusaste yli 35 %
•  Sijoitetun pääoman tuottotavoite 5,5 %
•  Tavoitteena jakaa vuosittain keskimäärin yksi 

kolmasosa liikevoitosta1) osinkoina

1) EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu liikevoitto 
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Osakekohtainen tulos, euroa 
(EPRA)
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1)  Hallituksen esitys
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