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Conficap on
suomalainen perheyritys,
jolla on yli sadan vuoden
kokemus.
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Conficap lyhyesti
Conficap Oy on suomalainen perheyritys, jolla on yli sadan vuoden
kokemus sitoutuneena omistajana toimimisesta.
Conficap-konsernin toiminta koostuu kolmesta liiketoimintakokonaisuudesta. Are Oy on Suomen johtava talotekniikkayhtiö,
joka jatkoi menestyksellisesti laajentumista Ruotsiin. Kiinteistöliiketoiminta
hallinnoi kiinteistöomistuksia ja sijoituksia Suomessa ja kansainvälisesti.
Sijoitustoiminta hallinnoi ja sijoittaa yhtiön varoja.
Omistajana Conficap on pitkäjänteinen ja aktiivinen menestyvän liiketoiminnan mahdollistaja. Omistamiinsa yhtiöihin se tarjoaa osaamista,
pääomaa ja aikaa kehitysaskelten johdonmukaiseen toteuttamiseen.
Yhtiöiden hallituksiin ja johtoon Conficap tuo kokeneita ammattilaisia eri
toimialoilta. Tavoitteena on omistaja-arvon pitkäjänteinen kasvattaminen.
Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti. Liiketoimintakokonaisuutta täydennetään kohteilla, joiden menestymistä Conficap voi
omistajana tukea.

LIIKEVAIHTO

503,3
milj. euroa
(2019: 493,5 milj. euroa)

LIIKETULOS

0,3

milj. euroa
(2019: 29,6 milj. euroa)

TASEEN LOPPUSUMMA

521,3

vuoden lopussa, milj. euroa
(2019: 491,3 milj. euroa)

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

3 492
työntekijää
(2019: 3 269)
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Conficap luovi vakaasti läpi
poikkeuksellisen vuoden
Vuonna 2020 koronapandemia
asetti koko maailmalle uuden
agendan. Markkinoiden myllerrys ja
voimakkaat rajoitustoimet vaikuttivat luonnollisesti sekä Conficapin
liiketoimintoihin että tapaamme
tehdä töitä. Olosuhteisiin nähden
voimme kuitenkin olla tyytyväisiä
menneeseen vuoteen. Perheyrityksen pitkäjänteinen toimintatapa ja
vahva taseemme antoivat meille
mahdollisuuden pitää kurssimme
vakaana läpi vuoden.
Tavoitteenamme on arvon
pitkäjänteinen ja tasainen kasvattaminen. Sijoittajana ja omistajana
olemme hakeneet aktiivisesti myös
hajautushyötyjä liiketoimintakokonaisuudessamme. Hyödynnämme
velkavipua maltillisesti liiketoimintojemme erilaiset riskiprofiilit huomioiden. Tästä syystä meillä ei ollut
tarvetta äkkinäisiin liikkeisiin keväällä, kun epävarmuus tulevasta
oli poikkeuksellisen suurta.
Konkreettinen esimerkki jatkuvuudesta nähtiin myös Conficapin
organisaatiossa. Kaksi perheyrityksen seuraavan eli viidennen sukupolven jäsentä liittyi täysipäiväisesti
mukaan yhtiön operatiiviseen toimintaan.
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Konsernin liikevaihto oli 503,3
miljoonaa euroa tilikaudella 2020.
Liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Liiketulos painui, mutta kun huomioidaan vuoden poikkeuksellisuus ja
koronatilanteen voimakas vaikutus Areen ja kiinteistöliiketoimintaan, voi tulosta pitää olosuhteisiin
nähden torjuntavoittona. Konsernin
tase ja likviditeettitilanne oli aiempaan tapaan vahva.
Suomen johtavan talotekniikkayhtiö Aren kasvu Ruotsissa jatkui, kun yhtiö osti Malmön ja Lundin alueella toimivan taloteknisiä
palveluita tarjoavan Climat80 AB:n
koko osakekannan. Liiketoiminnasta Venäjällä luovuttiin myymällä se

operatiiviselle johdolle. Koronatilanne toi tiettyjä haasteita niin
urakointiin kuin ylläpito- ja huoltopalveluihin. Uskomme kuitenkin
vahvasti, että kaupungistumisen,
ilmastonmuutoksen ja digitalisaation megatrendit tukevat liiketoiminnan kasvua pitkällä aikavälillä.
Kiinteistöliiketoiminnassa hankittiin toimistotalot Turun keskustasta ja Helsingin Pitäjänmäestä
osoitteesta Kornetintie 6. Ilahduttavaa oli koko kiinteistökantamme
vuokrausasteen selvä kasvu. Koronapandemia vaikutti luonnollisesti
vuokralaisten liiketoimintaedellytyksiin, minkä vuoksi heidän kanssaan sovittiin paikoin joustavista
järjestelyistä. Erityisen voimakkaasti pandemia vaikutti myös Suomen

Sadan vuoden aikana on nähty
monta murrosta ja yllätystä.
Koronapandemia on viimeisin
pitkässä listassa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

suurimman kauppakeskus Mall of
Triplan arkeen. On ilmeistä, että
koronapandemialla tulee olemaan
merkittävä vaikutus toimialaan.
Joitain trendejä, kuten etätyön
merkittävä kasvu, on jo nähtävissä,
mutta osa vaikutuksista on vielä
vaikeasti ennakoitavissa.
Sijoitustoiminnan vuosi oli
kahtiajakoinen. Markkinat sukelsivat
voimakkaasti helmi-maaliskuussa,
mutta toipuivat lopulta nopeasti.
Keväällä hankimme osuuden Helsingin pörssissä listatusta Talenomista. Kansainväliset osakesijoituksemme on puolestaan hajautettu
laajasti pääosin Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Conficap jatkoi myös

TULOSLASKELMA JA TASE

valikoitujen pääomasijoitusten
tekemistä.
Poikkeuksellisen vuoden jälkeen tahdon kiittää lämpimästi
henkilöstöämme sitoutuneesta
työstä ja joustavuudesta. Tärkein
tavoitteemme vuoden aikana on
ollut tehdä kaikkemme turvallisen
työskentelyn mahdollistamiseksi,
ja iloksemme onnistuimme tässä
erinomaisesti sekä Conficapissa
että Aressa. Kiitän myös asiakkaita,
yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiämme luottamuksesta ja
sujuvasta yhteistyöstä.
Conficapin juuret ulottuvat yli
sadan vuoden taakse, ja omistajina
olemme sitoutuneet vaalimaan aktii-

HALLITUS JA JOHTORYHMÄ

viseen yrittäjyyteen nojaavaa arvopohjaa. Sadan vuoden aikana on
nähty monta murrosta ja yllätystä.
Koronapandemia on viimeisin pitkässä listassa. Kuten aiemminkin, olemme valmiita kohtaamaan tulevan
luottaen perheyhtiön kulttuuriimme.
Globaalin pandemian kaltainen
mullistus on jälleen osoittanut vastuullisen suomalaisen omistuksen
ja tuotannon tärkeyden. Sitoutuneet
kotimaiset omistajat uskaltavat katsoa vaikeiden aikojen yli ja ovat siten turvaamassa talouskasvua ja
työpaikkoja.
Helsingissä 9.3.2021
Maarit Toivanen
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Konsernin liiketoiminta
ja hallinto
Conficap-konserni koostuu kolmesta
liiketoimintakokonaisuudesta, joita ohjaa ja tukee konsernihallinto.

KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

TALOTEKNISET PALVELUT

SIJOITUSTOIMINTA

Conficapin kiinteistöliiketoiminta
koostuu kiinteistöomistuksista
Suomen kasvukeskusten parhailla
paikoilla sekä osuuksista
yhteissijoituksissa ja kiinteistörahastoissa kotimaassa ja ulkomailla.
Vuokrattavana on yhteensä
lähes 130 000 m² toimisto- ja
logistiikkatilaa pääkaupunkiseudulla
sekä Turun alueella.

Are on Suomen johtava
talotekniikkatalo. Yhtiö tarjoaa
ratkaisuja ja palveluita kiinteistön
koko elinkaarelle aina uudiskohteiden
talotekniikkaurakoinnista ylläpitoon
ja huoltoon, modernisointiin ja
korjausrakentamiseen.
Suomen lisäksi Arella on
laajaa liiketoimintaa
myös Ruotsissa.

Sijoitustoiminta koostuu strategisista
pitkäaikaisista omistuksista listatuissa
yhtiöissä sekä muista sijoituksista
osake- ja korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Strategisissa omistuksissa Conficap on pitkäaikainen ja aktiivinen omistaja, jonka
tavoitteena on tasainen arvonnousu ja
kassavirtatuotto. Muut sijoitukset
hajautetaan maantieteellisesti,
toimialoittain, sijoitustuotteittain sekä
likviditeetin ja riskitason perusteella.

KONSERNIHALLINTO
Emoyhtiö Conficap Oy vastaa konsernitason omistajaohjauksesta ja erikseen
määritellyistä tukipalveluista. Conficapin hallitus vahvistaa konsernitason keskeiset
liiketoiminnalliset tavoitteet sekä merkittävät muutokset ja päätökset.
Operatiivisen johdon esitysten pohjalta hallitus päättää myös kiinteistö- ja
sijoitusliiketoimintojen merkittävistä investoinneista ja sijoituksista.
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Conficapin vuosi 2020:

Harkittuja askelia
poikkeuksellisessa
ympäristössä
Vuotta 2020 leimasivat koronapandemian luomat poikkeusolosuhteet.
Rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti erityisesti Areen ja kiinteistöliiketoimintaan. Sijoitustoiminnassa
vuosi oli kahtiajakoinen: alkuvuoden
voimakasta laskua seurasi nopea
toipuminen.
Conficapin organisaatiossa
siirryttiin maaliskuussa työskentelemään pitkälti etänä. Aren työmailla
työskentely jatkui keskeytyksettä
tarkkoja varotoimenpiteitä noudattaen. Terveysturvallisuuden varmistaminen kaikissa liiketoiminnoissa
toteutui erittäin hyvin.
Are jatkoi kasvuaan Ruotsissa.
Yhtiö osti Malmön ja Lundin alueella
toimivan taloteknisiä palveluita tarjoavan Climat80 AB:n koko osakekannan. Liiketoiminta Venäjällä
myytiin operatiiviselle johdolle ja
Aren toiminta maassa päättyi.
Koronatilanne painoi liikevaihtoa ja
johti varovaisuuteen asiakkaiden
tilauspäätöksissä.
Kiinteistöliiketoiminnassa ostettiin toimistotalot Turun keskustasta
ja Helsingin Pitäjänmäestä osoitteesta Kornetintie 6. Vuokrausaste
kasvoi selvästi, ja asiakastyytyväi-

syyskyselyissä saatiin vahvoja
tuloksia. Koronapandemia johti
paikoin poikkeusjärjestelyistä
sopimiseen vuokralaisten kanssa.
Toimistokampus Jujun kaupallisen
konseptin hiominen ja tunnettuuden
kasvattaminen jatkui. Lisäksi tehtiin
sijoituksia kiinteistörahastoihin.
Sijoitustoiminnan vuosi päättyi
suotuisasti. Markkinat laskivat poikkeuksellisen voimakkaasti helmimaaliskuussa. Maaliskuun lopulla
alkanut palautuminen ja kurssinousu jatkui läpi loppuvuoden.
Conficap hankki osuuden Helsingin
pörssissä listatusta Talenomista.
Lisäksi jatkettiin pääomasijoitusohjelman toteuttamista, jonka
puitteissa tehtiin kolme sitoumusta
pääomasijoitusrahastoihin.
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Talotekniset palvelut:
Are Oy
Are-konserni on Suomen johtava talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyritys,
joka toimii laajasti myös Ruotsissa. Se tuottaa asiakkailleen kiinteistön koko elinkaaren
kattavat talotekniikkaratkaisut ja -palvelut talotekniikkaurakoinnista ylläpitoon
ja huoltoon, modernisointiin ja korjausrakentamiseen. Huolehtimalla viihtyvyydestä,
energiatehokkuudesta, turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä Are tuottaa
hyvinvoivia kiinteistöjä, joiden tuottavuus ja arvo säilyvät elinkaaren kaikissa vaiheissa.
Yhtiö tarjoaa ratkaisujaan muun muassa toimisto-, liike- ja asuinkiinteistöihin.
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LIIKEVAIHTO

494,6
milj. euroa
(2019: 490,8 milj. euroa)

LIIKETULOS

5,2

milj. euroa
(2019: 8,0 milj. euroa)

LIIKETOIMINTA-ALUEET

TULOSLASKELMA JA TASE

HALLITUS JA JOHTORYHMÄ

Tärkeitä
kehityshankkeita
muuttuvassa markkinassa
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen myös taloteknisissä palveluissa.
Vaikka koronaviruspandemia supisti tilauskantaa ja näkyi työntekijöiden
arjessa, arelaiset sopeutuivat uusiin toimintatapoihin nopeasti ja vuoden
aikana pystyttiin toteuttamaan monia pitkän aikavälin kehityshankkeita.
Myös liikevaihto jatkoi kasvu-uralla.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

3 479
työntekijää
(2019: 3 258)

Vuosi käynnistyi Aressa vauhdikkaasti. Tukena oli vahva tilauskanta.
Yhtiön kasvu Ruotsissa jatkui, kun
se osti Malmön ja Lundin alueella
toimivan taloteknisiä palveluita tarjoavan Climat80 AB:n koko osakekannan. Maaliskuussa koronaviruspandemia muutti kuitenkin arjen,
kun suuri osa toimihenkilöistä siirtyi
työskentelemään etäyhteyksin ja
yhteydenpito asiakkaisiin hoidettiin
enimmäkseen virtuaalisesti. Poikkeusolosuhteista huolimatta arki
työmailla jatkui ilman merkittäviä
keskeytyksiä ja asentajat jatkoivat
töitään hybridimallilla. Työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi
säilyivät toiminnan keskiössä läpi
vuoden, ja henkilöstötutkimuksen
tulokset olivat erinomaisella tasolla.

Vuoden aikana koronavirus
vähensi uusien projektien aloituksia
sekä huollon ja ylläpidon tarpeita
erityisesti Suomessa. Ruotsissa
tilauskanta sen sijaan kasvoi koko
vuoden aikana. Vaikka kokonaistulos heikentyi edellisestä vuodesta,
toiminta jatkui vakaana ja asiakkuudenhoidossa otettiin tärkeitä askelia
eteenpäin.
Myös projektiurakoissa saatiin
merkittäviä onnistumisia. Helmikuussa Are valittiin mukaan Lapin
keskussairaalan laajennushankkeeseen, joka on Aren historian toiseksi
suurin urakka. Kesällä puolestaan
saatiin onnistuneesti ja kannattavasti päätökseen Helsingin
Olympiastadionin laajamittainen
LVI-projekti.
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Kannattavaa kasvua Ruotsissa
Koronapandemiasta huolimatta
Aressa toteutettiin vuoden aikana
useita merkittäviä kehityshankkeita.
Heti vuoden alussa yhtiö vahvisti
asemaansa Ruotsissa ostamalla
Malmön ja Lundin alueella toimivan
taloteknisiä palveluita tarjoavan
Climat80 AB:n koko osakekannan.
Tämä vahvisti erityisesti ilmastointiin, sähköön ja jäähdytykseen
liittyviä toimintoja ja lisäsi huoltotoiminnan osuutta Ruotsissa. Myös
aiemmin ostettu Kungälvs Rörläggeri paransi toimintaansa edellisestä

10

Conficap vuosikatsaus 2020

vuodesta, ja kaiken kaikkiaan tulos
Ruotsissa ylitti odotukset. Samalla
Are myi Venäjän toimintonsa niiden
toimivalle johdolle ja keskittyi strategiansa mukaisesti Pohjoismaihin.
Sisäisessä kehitystyössään
Are toi laajemmin käyttöön uuden
Symbrio-hankintajärjestelmän, joka
helpottaa urakkalaskelman tekoa ja
tuo suunnitelmallisuutta ja merkittäviä säästöjä tilauksiin. Lisäksi se
esitteli mobiilikäyttöisen FSN-huollonohjausjärjestelmän, joka helpottaa asiakasraportointia suoraan
kentällä ja tehostaa laskutusvaihetta. Yhtiö uudisti ja päivitti myös

KONSERNIN RAKENNE JA VUOSI 2020

strategiaansa, joka astui voimaan
vuoden 2021 alusta. Uusi strategia
korostaa vastuullisuustyötä ja uudistaa yhtiön organisaatiomallia.
Matriisitoimintojen avulla nykyisiä
palveluita voidaan tarjota entistä
laajemmin koko toiminta-alueella.
Digitalisaatio, ilmaston lämpeneminen ja kaupungistuminen ovat
megatrendejä, jotka tukevat pitkällä
aikavälillä myös rakentamista ja
talotekniikan kehitystä.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

TULOSLASKELMA JA TASE

HALLITUS JA JOHTORYHMÄ

CASE

Perheyhtiön
arvopohja näkyy arjessa
Conficapin pitkä perintö ja perheyhtiön vahvat arvot näkyvät myös
Aren arjessa.
”Conficap on Arelle erinomainen omistaja, jonka kulttuuri välittyy
vahvasti meille. Arelaisina tunnemme ylpeyttä ollessamme osa
suomalaista perheyhtiötä, ja jokainen asentaja tietää, kenelle työskentelee. Perheyhtiön tiivis henki ja yhteenkuuluvuuden tunne on
meille erittäin tärkeää”, kertoo Aren toimitusjohtaja Heikki Pesu.
Pesu uskoo, että omistajan vaikutus näkyy myös Aren henkilöstökyselyissä. Pandemiasta huolimatta sitoutumisindeksi nousi
edellisessä kyselyssä 75:een, mikä on selkeästi korkeampi tulos
kuin suomalaisissa yrityksissä yleisesti.
Pesu kiittää mutkatonta keskusteluyhteyttä Conficapin suuntaan.
Aren johto ja hallitus sekä Conficapin johto tapaavat kuukausittain,
ja epämuodollisissa tapaamisissa käydään läpi ajankohtaista tilannetta niin talouden kuin esimerkiksi koronatilanteen näkökulmasta.
Jatkuvuutta yhteistyöhön on tuonut myös Conficapin omistajasuvun viides sukupolvi, joka vaikuttaa nyt Aren hallituksessa.

Epävarmuus jatkuu markkinoilla
Vuonna 2021 koronaviruksen
aiheuttama epävarmuus markkinoilla jatkuu edelleen. Suomessa
rakentamisen aloitusten vähentyminen ja yleinen suhdannetilanne
heikentävät yhä talotekniikkaurakoinnin markkinaa, ja konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon
uskotaan supistuvan vuonna 2021.
Projektitoiminnan odotetaan hiipuvan, mutta taloteknisen huollon
kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana. Ruotsin alueella tilauskanta
on vahva ja näkymä vakaa.

”Koemme, että omistajamme on hyvin sitoutunut meihin. Are ei ole
Conficapille vain sijoituskohde vaan pitkäaikainen, kiinteä strateginen osa emoyhtiötä”, Pesu sanoo.
Vastuu strategiasta on Aren operatiivisella johdolla, ja lopulliset
päätökset tekee yhtiön hallitus. Conficapin rooli on arjessa kuitenkin merkittävä ja korostuu erityisesti esimerkiksi suuremmissa
yritysostoissa. Vakaa ja kasvollinen omistaja saattaa tuoda niissä
jopa etua.
”Kun lähdimme tunnustelemaan ostomahdollisuutta Kungälvs
Rörläggerin ja Climat80:n kanssa, keskustelu aloitettiin perheyhtiön
arvoista ja johtamistavasta. Kummankin ovella oli monia isompiakin toimijoita. Yhdessä tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että
meidän arvomaailmamme osuvat kohdalleen ja pystymme tarjoamaan hyvän jatkumon toiminnalle”, Pesu sanoo.
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Kiinteistöliiketoiminta
Conficapin kiinteistöliiketoiminta sijoittaa kiinteistöihin ja kiinteistörahastoihin
sekä kehittää aktiivisesti omistamiaan kiinteistöjä. Vuokrattavana on yhteensä
lähes 130 000 m² toimisto- ja logistiikkatilaa pääkaupunkiseudulla sekä muissa
Suomen kasvavissa keskuksissa. Pitkäjänteinen ja aktiivinen liiketoiminta luo
arvoa ja vakautta sekä konsernille että kumppaneille.

HELSINKI

ESPOO

Kalevankatu 9, keskusta
Toimistokiinteistö, 1 700 m2
Vuorikatu 20, keskusta
Toimistokiinteistö, 5 600 m2
Hiomotie 6, Pitäjänmäki, JUJU
Toimistokiinteistö, 7 700 m2
Hiomotie 8, Pitäjänmäki, JUJU
Toimistokiinteistö, 7 600 m2
Kornetintie 3, Pitäjänmäki, JUJU
Toimistokiinteistö, 11 300 m2
Kornetintie 6, Pitäjänmäki, JUJU
Toimistokiinteistö, 3 300 m2
Takomotie 8, Pitäjänmäki, JUJU
Toimistokiinteistö, 11 200 m2
Sorvaajankatu 13, Herttoniemi
Teollisuuskiinteistö/varasto, 5 600 m2
Sorvaajankatu 15, Herttoniemi
Teollisuuskiinteistö/varasto, 8 000 m2
Valuraudankuja 3, Tattariharju
Teollisuuskiinteistö/varasto, 10 800 m2

Ruukintie 18, Kiviruukki
Teollisuuskiinteistö/varasto, 8 000 m2

VANTAA
Pyhtäänkorventie 11 A, Aviapolis
Teollisuuskiinteistö/varasto, 3 200 m2
Tikkurilantie 10, Hakkila
Teollisuuskiinteistö/varasto, 26 000 m2
Vetotie 3, Kaivoksela
Toimistokiinteistö, 5 800 m2

RAISIO
Raision Lasikuutio, keskusta
Toimistokiinteistö, 1 300 m2

TURKU
Eerikinkatu 26, keskusta
Toimistokiinteistö, 5 500 m2
Torinkulma, keskusta
Toimistokiinteistö, 3 500 m2

JYVÄSKYLÄ
Ahjokatu 22, Seppälä
Teollisuuskiinteistö/varasto, 1 600 m2

12

Conficap vuosikatsaus 2020

KONSERNIN RAKENNE JA VUOSI 2020

LIIKETOIMINTA-ALUEET

TULOSLASKELMA JA TASE

LIIKEVAIHTO

LIIKETULOS

milj. euroa
(2019: 10,6 milj. euroa)

milj. euroa
(2019: 8,2 milj. euroa)

14,1

-0,9

HALLITUS JA JOHTORYHMÄ

VUOKRATTAVAT TILAT

130 000

31.12.2020, m2
(2019: 120 000)
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Vaativa vuosi edellytti
ketteryyttä
Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia jätti jälkensä myös
kiinteistöliiketoimintaan, kun yritysvuokralaisten toimintaympäristö
ja tilatarpeet muuttuivat kertaheitolla. Muutosten keskellä
kiinteistöliiketoiminta löysi uusia tapoja toimia ja hankki kaksi uutta
toimistokiinteistöä. Vahva asiakastyö säilyi toiminnan ytimessä.

Vuosi 2020 oli kiinteistöliiketoiminnassa intensiivinen ja työntäyteinen.
Pandemian myötä moni yritysvuokralainen menetti asiakkaitaan ja
toimitilojen kysyntä muuttui suomalaisten siirtyessä etätöihin. Conficap
sopi paikoin erilaisista yksilöllisistä
joustoista suoraan vuokralaistensa
kanssa. Poikkeuksellisenkin vuoden aikana Conficap kasvatti koko
kiinteistökantansa vuokrausastetta
merkittävästi. Toimintaympäristön
muutos heijastui myös kiinteistöliiketoiminnan tulokseen, joka kääntyi
lievästi tappiolliseksi. Liikevaihto
jatkoi kuitenkin kasvuaan ja nousi
14,1 miljoonaan euroon (2019: 10,6
milj. euroa).
Vaativa tilanne sai kiinteistöliiketoiminnan tehostamaan omaa
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toimintaansa ja etsimään uusia tapoja lähestyä vuokralaisia ja kirkastaa markkinointiaan. Perheyrityksessä siirtyminen uuteen aikaan ja
toimintatapojen muutos sujui ketterästi, ja tärkeimpänä tavoitteena oli
työntekijöiden ja vuokralaisten
turvallisuudesta huolehtiminen.
Vuoden aikana liiketoiminnan kyky
kohdata yllättäviä tilanteita parani,
ja uuden tilikauden alkaessa sen
perusta on nyt entistä vankempi.
Ennätystulos
asiakastyytyväisyydessä
Alkuvuonna Conficap täydensi
kiinteistöportfoliotaan ostamalla
toimistokiinteistöt Turun keskustasta sekä Helsingin Pitäjänmäestä
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osoitteesta Kornetintie 6. Lisäksi
yhtiö teki sijoituksia kiinteistörahastoihin.
Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevaa, viidestä kiinteistöstä koostuvaa Juju-yrityskampusta kehitettiin
vuokralaisiaan entistä monipuolisemmin palvelevaksi ja tunnetummaksi konseptiksi. Kiinteistöliiketoiminnan merkittäviä uusia vuokralaisia oli muun muassa Vantaan
Tikkurilantien tiloihin siirtynyt
aaltoenergiatekniikan yritys AWEnergy.
Kiinteistöliiketoiminta saneerasi myös muita kohteitaan, ja vuoden
aikana kiinteistöjen käyttöaste nousi
10 prosenttiyksikköä, mitä voi pitää
erinomaisena suorituksena poikkeusvuoden aikana. Positiivisia
uutisia saatiin myös liiketoiminnan
ytimestä eli asiakastyöstä. Kiinteistöjen vuokralaisille suunnatussa
asiakastyytyväisyyskyselyssä
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Conficap saavutti oman ennätystuloksensa. Kaikki arvioidut osa-alueet
olivat vähintään hyvällä tasolla, ja
vastaajat antoivat erityistä kiitosta
kiinteistönhoidosta vastaavan
henkilökunnan palveluasenteelle.
Muuntojoustavuuden merkitys
nousee
Vuonna 2021 kiinteistömarkkinan
oletetaan jatkuvan edelleen kohtuullisen aktiivisena, ja tulevina vuosina pandemian kiihdyttämä murros
saattaa jopa nostaa vuokrausasteita,
jos vuokralaiset haluavat väljempiä,
muuntojoustavia tiloja ja uusiin tarpeisiin päivitettyjä vuokrasopimuksia. Toimintaympäristö voi kuitenkin
edelleen muuttua nopeasti.
Conficapilla kiinteistöliiketoiminnan pääpaino on nykyisen
kiinteistökannan kehittämisessä,
vuokrausasteen nostamisessa ja
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operatiivisen tehokkuuden varmistamisessa. Globaali pandemia on
lisännyt entisestään muuntojoustavuuden merkitystä. Tilankäytön
ratkaisuissa täytyy huomioida,
että vuokralaiset tai heidän tarpeensa voivat muuttua nopeastikin,
eikä paluuta vanhaan enää ole.
Keskiöön nousevat entistä vahvemmin myös kiinteistöissä tarjotut palvelut, jotka helpottavat vuokralaisten yritystoimintaa ja arkipäivää.
Kiinteistöliiketoiminnan
strategiassa halutaan huomioida
entistä paremmin myös energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen
vaatimukset. Esimerkiksi Vantaan
Tikkurilantien kiinteistössä on jo
käynnistetty hanke, jossa hyödynnetään aurinkoenergiaa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

TULOSLASKELMA JA TASE

HALLITUS JA JOHTORYHMÄ
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Tilat joustavat
vuokralaisen tarpeeseen
Rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys Raksystems on toiminut Vantaan Kaivokselassa sijaitsevassa toimistokiinteistössä jo kahden vuosikymmenen ajan. Kun Conficap osti tilat vuonna 2018,
Raksystems huomasi nopeasti, että arki uuden
vuokranantajan kanssa oli helppoa ja mutkatonta.

”Toimistolle on saattanut muuttaa samaan aikaan 30 uutta kaveria, ja parhaimmillaan olemme
uusineet kokonaisen kerroksen. Conficap on ollut
tiiviisti mukana tilasuunnittelussa, ja remontit on
aina saatu sovittua fiksusti”, Lankinen sanoo.
Hyvin huollettu kiinteistö tukee kestävää kehitystä

”Yhteistyö Conficapin kanssa on sujunut todella
hyvin ja akuutteihin tarpeisiin on reagoitu viipymättä. Olipa kyse sitten sähköautopaikoista,
neuvotteluhuoneista tai väliaikaistilojen tarpeesta,
Conficap on kiinnostunut tilatarpeistamme ja toiveemme tulevat kuulluiksi”, kertoo Raksystemsin
varatoimitusjohtaja Hannu Lankinen.
Myös Conficapin kiinteistöpäällikkö Juha Huuskonen painottaa avoimen dialogin merkitystä
yhteistyössä.
”On tärkeää, että pystymme puhumaan vuokralaistemme kanssa suoraan. Omalta puoleltamme
olemme pyrkineet vaikuttamaan erityisesti asioihin, jotka näkyvät vuokralaisten arjessa. Pienelläkin
panostuksella ja uusilla ideoilla saadaan paljon
eteenpäin. Asiakaspalvelusta puhutaan paljon,
mutta puheet eletään todeksi arjessa: asiakkaan
kanssa sovittu on myös pidettävä”, Huuskonen
sanoo.
Laajemmat kehitystarpeet käydään yhdessä läpi
useamman kerran vuodessa. Kasvavalle yritykselle
tilojen muuntojoustavuus on ollut merkittävä etu.
Conficapin aikana Raksystemsin toimitila onkin
kasvanut yli 2 000 neliöllä.

Vaikka vuosi 2020 on ollut etätöiden aikaa, Lankinen ennakoi, että esimerkiksi tiimityöskentelytilojen tarve tulee jatkossa kasvamaan. Myös ympäristövalintoihin ja energiatehokkuuteen kiinnitetään
jatkuvasti enemmän huomiota.
”Moni unohtaa, että myös ympäristön kannalta
on usein järkevämpää panostaa olemassa olevien
kiinteistöjen kehittämiseen kuin rakentaa uusia.
Valaistusta, ilmanvaihtoa ja energiatehokkuutta
kehittämällä voi saada aikaan jo paljon”, Lankinen
sanoo.
Hänen mukaansa Conficapin jatkuvat panostukset
tilojen hoitamiseen ja huoltoon näkyvät monissa
pienissä asioissa julkisivujen pesusta parkkipaikkojen parantamiseen.
”Kun kehitämme tiloja yhdessä, me pystymme
työskentelemään paremmin ja Conficap saa tyytyväisen ja pitkäaikaisen vuokralaisen. Tilanne on
molemmille win-win.”
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Sijoitustoiminta
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa vakaa ja vahva tuotto
valitun riskiprofiilin puitteissa. Sijoitukset hajautetaan maantieteellisesti,
toimialoittain, sijoitustuotteittain sekä likviditeetin ja riskitason perusteella.
Perheyrityksenä Conficap luo pitkäjänteistä omistaja-arvoa.

KOKONAISTUOTTO

8,8 %
(2019: 22,2 %)
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Pitkäjänteinen sijoitusstrategia
osoitti vahvuutensa
Conficapin sijoitustoiminnalle vuosi 2020 oli kahtiajakoinen. Helmi-maaliskuussa markkinat laskivat
koronaviruspandemian vaikutuksesta poikkeuksellisen voimakkaasti, mutta maaliskuun lopussa
alkanut kurssinousu jatkui koko loppuvuoden ja vuosi päättyi suotuisasti. Merkittävin yksittäinen
sijoitus oli osuus pörssiyhtiö Talenomista.

Vuonna 2020 sijoitusmarkkinoilla
nähtiin poikkeuksellista heilahtelua,
kun koronaviruspandemian tuoma
epävarmuus heijastui käytännössä
kaikkiin omaisuusluokkiin ja hyvin
alkanut vuosi kääntyi helmi-maaliskuussa jyrkkään laskuun. Markkinatoimijoiden optimismi palautui
kuitenkin nopeasti keskuspankkien
ja valtioiden voimakkaiden tukitoimien ansiosta. Lisäksi kriisin
vaikutukset tarkentuivat ja huomattiin, että rajoitustoimet vaikuttavat
toimialoihin eri tavoin. Osakekurssit lähtivät takaisin nousuun, joka
jatkui loppuvuoden ajan.
Muutosten keskellä Conficapin
pitkä sijoitushorisontti ja hajauttamista suosiva strategia osoittivat
vahvuutensa. Sijoitustoiminnan
portfolioon kuuluu suoria yksittäisiä
merkittäviä omistuksia suomalaisissa yhtiöissä, hyvin hajautettu kansainvälinen osake- ja rahastosalkku
sekä pääomasijoitusrahastoja. Portfoliossa on sijoituksia, jotka pärjäsivät vaikeana vuonna erittäin hyvin.
Yhtiön vahvan taseen ansiosta epävarmuuden keskellä ei ollut tarvet-

ta äkkinäisiin liikkeisiin ja hetkelliset
kurssinotkahdukset kestettiin hyvin.
Koko vuoden tuotto oli lopulta 8,8
prosenttia.
Sijoitusohjelma käytäntöön
Vuoden 2020 aikana sijoitustoiminnan strategiaan tehtiin päivityksiä,
jotka tukevat jo aiemmin määriteltyä linjaa. Conficap jatkoi syksyllä
2019 luodun pääomasijoitusohjelmansa toteuttamista, ja sen puitteissa yhtiö teki kolme sitoumusta
pääomasijoitusrahastoihin. Lisäksi
Conficap teki merkittävän yksittäisen sijoituksen Helsingin pörssiin
listattuun tilitoimistopalveluita tarjoavaan Talenomiin. Sijoitus toteutti
sijoitustoiminnan strategiaa, jossa
Conficap tavoittelee merkittäviä
positioita listatuissa suomalaisissa
yhtiöissä. Se tuo myös hajautusta
Conficapin toimialapainotuksiin.
Sijoitustoiminnassa Conficap
haluaa edelleen panostaa erityisesti ankkuriomistuksiin listatuissa yhtiöissä ja jo pidemmällä kehitysvaiheessaan olevissa listaamattomissa

yhtiöissä sekä suomalaisiin ja kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin. Sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin sekä pääomasijoitukset tehdään
suoraan itse. Kansainvälisessä salkussa hyödynnetään varainhoitokumppania, joka toimii Conficapin
asettamien reunaehtojen mukaisesti.
Vahvalta pohjalta tulevaisuuteen
Uuteen sijoitusvuoteen 2021 lähdetään mielenkiintoisesta tilanteesta.
Koronapandemian jatkuessa ja
arvostustasojen noustua nopeasti
markkinoilla on paljon epävarmuutta, ja Conficap varautuu osakemarkkinoiden merkittäviinkin muutoksiin
vuoden aikana.
Sijoitustoimintaa jatketaan
strategian mukaisesti ja yhtiö etsii
jatkuvasti sopivia sijoituskohteita.
Ytimessä on edelleen perheyrityksen arvojen mukainen pitkäjänteinen ja vastuullinen omistaminen.
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Tuloslaskelma ja tase
Konsernituloslaskelma

Konsernitase

Milj. euroa

1-12 2020

1-12 2019

Milj. euroa

Liikevaihto

503,3

493,5

Vastaavaa

2,9

12,1

Valmistus omaan käyttöön

1,1

10,4

Materiaalit ja palvelut

Liiketoiminnan muut tuotot

-249,6

-246,6

Henkilöstökulut

Aineettomat hyödykkeet

29,8

14,8

Aineelliset hyödykkeet

116,5

113,5

7,9

7,7

-198,2

-184,4

-12,5

-11,4

Liiketoiminnan muut kulut

-46,7

-43,9

0,3

29,6

1,5

0,2

-0,4

-0,5

Vastaavaa yhteensä

1,5

29,4

Vastattavaa

Välittömät verot

-1,5

-4,9

Oma pääoma

Vähemmistöosuus

0,0

0,0

Vähemmistöosuus

Tilikauden tulos

0,0

24,5

Pakolliset varaukset

Korko- ja rahoitustuotot
Korko- ja rahoituskulut
Tulos ennen veroja

31.12.2019

Pysyvät vastaavat

Poistot ja arvonalentumiset
Liiketulos

31.12.2020

Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

187,5

182,5

Saamiset

119,4

109,4

Likvidit varat

60,2

63,4

521,3

491,3

318,1

321,7

0,0

0,0

Korolliset velat

2,1

2,3

72,8

59,2

Korottomat velat

128,3

108,1

Vastattavaa yhteensä

521,3

491,3

1-12 2020

1-12 2019

14,3

18,9

Investointien rahavirta

-27,5

-67,1

Rahoituksen rahavirta

9,2

51,2

Rahoituslaskelma
Milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta

Likvidien varojen muutos
Muuntoero
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Conficap Oy:n hallitus
MAARIT TOIVANEN

KARSTEN SLOTTE

s. 1954, vuorineuvos, Ktt h.c.
hallituksen puheenjohtaja

s. 1953, diplomiekonomi

Onninen Oy:n hallituksen
jäsen 1998–2000
Onninen Oy:n hallituksen
pj 2000–2015
Onvest Oy:n toimitusjohtaja
2001–2015
Onvest Oy:n hallituksen
pj 2000–30.4.2018
Conficap Oy:n hallituksen
pj 1.5.2018–

22

Onninen Oy:n hallituksen
jäsen 2001–2014
Onninen Oy:n hallituksen
puheenjohtaja 2015–2016
Onvest Oy:n hallituksen
jäsen 2013–30.4.2018
Conficap Oy:n hallituksen
jäsen 1.5.2018–

HARRI HOLLMÉN

PANU ROUTILA

s. 1949, varatuomari

s. 1964, kauppatieteiden maisteri

Onvest Oy:n hallituksen
jäsen 2016–30.4.2018
Conficap Oy:n hallituksen
jäsen 1.5.2018–

Onvest Oy:n hallituksen
jäsen 2016–30.4.2018
Conficap Oy:n hallituksen
jäsen 1.5.2018–

TIMO KOHTAMÄKI

HENRIK KOIVISTO

s. 1963, tekniikan lisensiaatti

s. 1997, liiketalouden opiskelija

Are Oy:n hallituksen
jäsen 2015–
Are Oy:n hallituksen
pj 8.3.2018–
Conficap Oy:n hallituksen
jäsen 22.3.2019–

Conficap Oy:n hallituksen
jäsen 22.3.2019–
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Conficap Oy:n johtoryhmä
MAARIT TOIVANEN
s. 1954, vuorineuvos, Ktt h.c.
toimitusjohtaja

MARKO HÄIKIÖ
s. 1969, kauppatieteiden maisteri
talousjohtaja

ATTE KÖYKKÄ

ANTTI PITKÄNEN

s. 1975, diplomi-insinööri
kiinteistöjohtaja
26.1.2021 saakka

s. 1972, diplomi-insinööri
kiinteistöjohtaja
2.3.2021 alkaen
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LIIKETOIMINTA
Kiinteistöliiketoiminta
Sijoitustoiminta
TOIMITILAT
Salomonkatu 17 A, 12. krs, 00100 Helsinki
Puhelin 010 400 6440
conficap@conficap.com
www.conficap.com

YRITYSKAMPUS JUJU
Takomotie 8, 00380 Helsinki
Puhelin 0400 304 342
www.jujukampus.fi

TALOTEKNISET PALVELUT ARE OY
Kaivokselantie 9, 01610 Vantaa
Puhelin 020 530 5500
www.are.fi

