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1 JOHDANTO 

VMP Oyj-konserni listautui Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle kesällä 2018 

ja listautuminen toi mukanaan muutoksia konsernin viestintään (VMP Oyj 2018a). Pörs-

siin listautuessa yhtiö saa kasvuunsa rahoitusta ja sen tunnettuus paranee. Pörssiin siir-

tyminen on iso askel, joka vaikuttaa yhtiön koko toimintatapaan ja hallintoon. (Etelävuori 

2017.) Näin ollen myös viestintään tulee muutoksia, koska kovimmat viestinnälliset vaa-

timukset on asetettu listayhtiöille. Vaatimuksia ovat erilaiset lait ja ohjeet. (Roine 2001, 

1.) Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii VMP Oyj ja opinnäytetyö kiteyttää listautumi-

sen vaikutukset yrityksen viestintään case-esimerkin avulla. Työskentelen Varamiespal-

velun markkinointiviestinnässä tätä opinnäytetyötä kirjoittaessani.  

VMP Oyj on yksi Suomen kärjessä olevista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Se on lii-

kevaihdolla mitattuna yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä (Jär-

venpää 2018). VMP Oyj:n osaamiseen kuuluu henkilöstövuokraus sekä rekrytointi kai-

kille toimialoille 30 vuoden ajan. VMP Oyj on saanut alkunsa Varamiespalvelusta, joka 

aloitti perheyrityksenä ja on nykyään osana VMP Oyj-konsernia. (VMP 2018.) 

Pörssiin listautuminen on tätä kirjoitettaessa ajankohtaista: Ylen uutisoinnin mukaan Iso-

Britannian eroprosessi Euroopan unionista on vaikuttanut Pohjoismaiden pörsseihin. 

Pörssilistoille on paljon hinkua ja esimerkiksi vuonna 2017 oli ennätysmäärä listautuneita 

yhtiöitä 2000-luvulla. (Parviainen 2018.) 

Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa yrityksessä ennen listautumista olevat markki-

nointiviestintäkeinot sekä listautumisen tuomat muutokset niihin. Tämän opinnäytetyön 

tutkimuskysymykseksi on asetettu: ”Miten yrityksen viestintä muuttuu pörssiin listautu-

essa?” Työn alussa selvitän, millaisia viestinnän muotoja on olemassa ja miten yritykset 

käyttävät niitä hyväkseen jokapäiväisessä arjessaan. Tutustun opinnäytetyöni aihee-

seen kirjallisuuden sekä Internet-lähteiden kautta, jonka jälkeen hyödynnän löydettyä in-

formaatiota opinnäytetyöhön sopivaksi. Tämän jälkeen syvennyn pörssin viestinnän 

sääntöihin sekä lakeihin. Vertaan Varamiespalvelun viestintää ennen listautumista nyky-

päivän viestintään ja teen kehitysehdotuksia. 

Opinnäytetyö pyrkii kertomaan selkeästi listautumisen tuomista viestinnällisistä muutok-

sista case-yrityksen kautta ja tutkimaan yleisesti listautumisen vaikutusta henkilöstöalan 
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viestintään. Tutkimus on laadullinen ja sisältää toimeksiantajan työntekijöiden haastatte-

luita, koska avainhenkilöiden henkilökohtaiset kokemukset antava säädösten vaikutuk-

sille konkretiaa. Haastateltavat henkilöt ovat VMP Oyj:n talousjohtaja, VMP Oyj:n vies-

tintä- ja markkinointipäällikkö sekä Varamiespalvelun henkilöstövuokrauksen johtaja. Li-

säksi VMP Oyj:n markkinointiosastolle tehdään ohjeistus (ks. liite 1), jossa kerrotaan 

keskeisimmät pörssiyhtiön viestinnässä huomioon otettavat asiat. Toimeksiantaja toivoi 

yhden sivun mittaista ohjeistusta, jossa on kiteytetty muistutukseksi pörssiyhtiön sään-

töjä.  

Yrityksillä tulee uusia tietotarpeita listautumisen yhteydessä viestintään. Pörssitiedotus 

alkaa päätöksestä ottaa osakkeita pörssilistalle ja tästä seuraa se, että yhtiön tiedotus 

muuttuu huomattavasti pörssilistalle hakeutumisen jälkeen. Se muuttuu keskitetymmäksi 

ja muodollisemmaksi kuin aikaisemmin. Entistä tärkeämmäksi nousee avoimempi tiedo-

tuskulttuuri ulospäin samalla kun se tiukentuu yhtiön sisällä. Pörssitiedottamiseen joudu-

taan pohtimaan uutta organisointia ja resursseja. (Roine 2001, 37-39.) Viestinnässä tu-

lee noudattaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta 

(MAR), yhtiön hallinnointiperiaatteita, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, ESMA:n 

(European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita sekä Arvopa-

perimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa hallinnointikoodia (DIF 2017, 1).  

Aihe on edelleen ajankohtainen tätä kirjoittaessa, koska VMP Oyj:n pörssilistautumisesta 

on hyvin vähän aikaa. VMP Oyj:n kaltainen konserni pitää sisällään monta eri yritystä, 

joiden viestintään listautumisella voi olla vaikutuksia. Tässä opinnäytetyössä keskitytään 

VMP Oyj:n suurimpaan yritykseen, Varamiespalveluun. Työ antaa tietoa listautuville yri-

tyksille viestintään suuntautuvista uusista toimintatavoista, joita tulee ottaa huomioon jo 

ennakkoon ennen listautumisvaihetta. Viestintäalalla tulee hallita viestinnän erilaiset 

muodot ja tässä nousee tärkeäksi sijoittajaviestintä.  

Sijoittajaviestinnän tehtävänä on oikean ja relevantin taloudellisen tiedon julkaiseminen 

yhtiön nykyisille ja potentiaalisille sijoittajille. Tavoitteena on saavuttaa avoin vuorovai-

kutus yhtiön ulkopuolisten tahojen kesken. Sijoittajaviestintä ei ole kuitenkaan yksisuun-

taista informaation jakoa. Pitää ajatella, miten markkinat näkevät yhtiön ja sen tiedon 

varassa pyrkiä palvelemaan markkinoita parhaalla katsomallaan tavalla. (DIF 2017, 1.) 

 

https://dif.fi/osa/sijoittajaviestinta-hallituksen-nakokulma/?print=pdf
https://dif.fi/osa/sijoittajaviestinta-hallituksen-nakokulma/?print=pdf
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2 YRITYSTEN MONITASOINEN VIESTINTÄ 

Viestintätapahtumaan vaikuttavat monet asiat ja siihen on otettava huomioon esimerkiksi 

sekä sisäset että ulkoiset viestinnän muodot. Yhteisöjen ja yritysten toiminnan onnistu-

misen kannalta se on pakollista. Sen avulla voidaan solmia ja ylläpitää tärkeitä suhteita 

sidosryhmien kanssa sekä vaikuttaa ja auttaa ihmisiä osallistumaan päätöksentekoon 

(Procom 2012). 

Viestinnässä sanomat siirtyvät paikasta toiseen. Se on siis kaksisuuntaista tietojen vaih-

dantaa. Viestintä prosessina vaikuttaa toisen käyttäytymiseen. Viestintä on myös merki-

tyksen tuottamista ja vaihtoa. Viestin tulkitsemisesta aiheutuu reaktio, josta selviää, onko 

B tulkinnut A:n sanoman oikein. (Savilampi 2005.) Viestinnän ratkaisevana päämääränä 

on muokata, syventää tai lisätä viestin vastaanottajan tietoisuutta, käsitystä tai mielipi-

dettä. Ajoittain viestinnällä pyritään myös muovailemaan vastaanottajan käyttäytymistä 

sekä suhtautumistapaa eri asioihin. (Siukosaari 2002, 11.) Viestintätapahtumaan vaikut-

tavat monet asiat, kuten esimerkiksi viestin lähettäjän ja vastaanottajan aiemmat koke-

mukset ja taustat, itse viestintätilanne sekä sanomien runsaus. Tässä onkin tärkeää tun-

tea viestin vastaanottaja, jotta viesti saadaan perille halutussa muodossa. Viestin perille 

saamiseksi tarvitaan myös kanava tai väline. Välineen valinta vaikuttaa muun muassa 

siihen, miten tehokkaasti viesti saadaan perille. Viestintää tulisi suunnitella etukäteen 

häiriötekijöiden varalta, jotta oma viesti saadaan mahdollisimman mutkattomasti vas-

taanottajalle (Ikävalko 1995, 11-12.) Nykyään sosiaalinen media on noussut yhdeksi 

suurimmaksi viestinnän välineeksi. Yritykset käyttävät sosiaalista mediaa paljon vies-

tiensä perille saantiin ja ihmisten sitouttamiseen esimerkiksi kilpailujen ja arvontojen 

avulla. 

On tärkeää, että viestit tiedostetaan, mutta ratkaisevampaa on asettaa viestinnälle ta-

voitteet. Ilman niitä on vaikeaa analysoida tuloksia ja keskustella viestinnän toimivuu-

desta. Tähtäimet asetetaan yleensä projektikohtaisesti tai jollekin aikavälille, esimerkiksi 

vuodeksi tai viideksi vuodeksi. Tavoitteet voivat olla laadullisia tai määrällisiä ja tarkas-

teluun tarvitaan mittarit. Laadullinen tavoite voi olla esimerkiksi se, että sisäisen viestin-

nän tiedotusta parannetaan tyydyttävästä hyväksi, jolloin viestintätyytyväisyys nousee. 

Ne ovat pitkän aikavälin toiminnan tulosten tavoittelua. Määrällinen tavoite voi olla kerran 

viikossa järjestettävät osastokokoukset ja ne tähtäävät lähitulevaisuuden tavoitteisiin. 

(Ikävalko 1995, 16-17.) Sosiaalisen median mainonnan toimivuutta voidaan tarkastella 
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analytiikan kautta, josta selviää esimerkiksi julkaisun klikkauksien määrä ja käyttäjien 

sitoutuneisuus (tykkäykset ja jaot). Kaikissa sosiaalisen median tileissä ei kuitenkaan 

saada todenmukaista tietoa ja saatava informaatio on yleensä suuntaa antava. Kuitenkin 

erilaisilla mediaseurannan ohjelmilla voidaan saada tarkempaa tietoa siitä, miten erilai-

set julkaisut toimivat missäkin kanavassa. Lisäksi näillä ohjelmilla saadaan tietoa, mistä 

suurin liikenne tulee esimerkiksi yrityksen artikkeliin tai Internet-sivuille. 

Yhteisö ei pysty toimimaan ilman viestintää - se on edellytys ja voimavara, mikä vaatii 

taitoja. (Ikävalko 1995, 10). Sanaa ”yhteisöviestintä” käytetään silloin, kun puhutaan jon-

kun organisaation tai yhteisön viestinnästä. Tähän kuuluu muun muassa työyhteisön 

säätiöt, järjestöt, julkishallinnon yksiköt ja yritykset. Yhteisöviestinnän keinoilla luodaan 

yhteisiä tavoitteita sekä päämääriä, joihin lopuksi tähdätään ja joita pyritään saavutta-

maan. Yhteisöviestintää tehdään siksi, että esimerkiksi yritys rakentaa tällä selkeää ja 

vahvaa yhteisökuvaa itsestään sekä varmistaa avoimen ja vuorovaikutteisen tiedonku-

lun. (Siukosaari 2002,12.) Yhteisöviestintään kuuluu niin sisäinen kuin ulkoinen viestintä. 

Viestintää tehdään, jotta yhteisön ja ihmisten tunnettavuus on selkeää asiakkaiden kes-

kuudessa.  

Yhteydenpito ja verkostoituminen ovat tärkeä osa asiakkaiden näkemysten ohjaami-

sessa ja vuorovaikutteinen viestintä auttaa parantamaan yhteisen näkemyksen luomista. 

Lisäksi yhteisö tekee itseään näkyväksi viestinnän avulla. Luotaus puolestaan auttaa yh-

teisöä tarkastelemaan olennaisia muutoksia niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella 

ja ne pystytään ottamaan huomioon ajoissa päätöksen teossa. (Procom 2012.)   

Vuorovaikutteisessa viestinnässä on huomioitava vastaaminen kommentteihin ja palaut-

teisiin. Esimerkiksi Facebookin kautta yritys voi saada negatiivista näkyvyyttä yksittäisen 

asiakkaan huonon kokemuksen pohjalta. Fiksuinta tällaisessa tilanteessa olisi vastata 

kommenttiin asiallisesti ja selvittää asia myös henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa. Ne-

gatiivisten viestien poistaminen antaa yrityksestä huonon kuvan, joten tätä tulisi välttää. 

Yhteystoiminta on suoraa ja henkilökohtaista, kun taas tiedotustoiminta on usein välitet-

tyä. Yhteystoimintaa voi olla puhelinsoitto, tapaaminen, huomaavaisuus, edustaminen 

tai henkilöstötapaamiset. Näiden tarkoitus on lisätä tunnettavuutta ja luottamusta. Tiedo-

tustoimintaan kuuluu taas esimerkiksi tiedote, asiakaslehti tai tiedotustilaisuus. Näiden 

tehtävä on lisätä tietoisuutta niin henkilöstölle sisäisesti kuin kohderyhmille ulkopuolella, 

joita voivat olla esimerkiksi asiakkaat. (Siukosaari 2002, 16.)  
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Viestintä on yritykselle tärkeää, jotta saadaan tunnettavuutta ja erotutaan kilpailijoista. 

Se toimii myös myynnin tukena ja tuloksen tekijänä. Lisäksi viestintä on informointia ja 

esimerkiksi myös lakisääteisten velvollisuuksien täyttämistä, tiedonantoa. Tämänkal-

taista viestintää tehdään pörssiyhtiöissä pörssisäännösten valossa. Tiedotuksessa pyri-

tään riittävän tiedon tarjoamiseen tasapuolisesti kaikille. Tiedote on lyhyesti sanottuna 

organisaation kirjallinen viesti, lausunto tai tiedonanto medialle jostain tärkeästä asiasta. 

Yrityksen henkilöstölle tiedotetaan usein intranetin kautta. Se on oiva tiedotuskanava, 

joka sisältää paljon hyödyllistä informaatiota organisaatiosta ja siellä tapahtuvista asi-

oista. (Kantor 2007, 14-15, 175.) 

Yksi tiedottamisen työkaluista on lehdistötiedote. Tiedote lähetetään eteenpäin julkais-

tavaksi medialle vasta, kun asia on selvinnyt kokonaisuudessaan. Mikäli asiaa tulee sy-

ventää lisää, voidaan tiedotetta käyttää tukena esimerkiksi tiedotustilaisuudessa. Jos tie-

dotettava asia ylittää uutiskynnyksen, kannattaa tehdä lehdistötiedote. Pörssitiedottami-

sessa tieto on oltava saatavilla kaikilla samanaikaisesti ja tiedotteessakin on pidettävä 

huoli, että informaatio on oltava kaikilla tiedotusvälineillä saatavilla tasapuolisesti ja yhtä 

aikaa. Lehdistötiedote toimii merkittävän uutisen tiedonvälityksen tapana. (Kantor 2007, 

44-45.) 

Tiedote kertoo vastauksen kysymyksiin mitä, missä, milloin, miten, miksi ja kuka. Tästä 

puhutaan usein viiden m:n ja yhden k:n sääntönä. Sisällön tulee olla asiapitoista ja se 

kerrotaan ytimekkäästi. Tärkein asia kerrotaan ensin ja usein asia on tiivistetysti jo otsi-

kossa, jolla herätetään median kiinnostus. Yksityiskohdat jätetään tiedotteen loppuun. 

Tiedotteen rakenne menee seuraavanlaisesti: uutinen otsikkoon, tärkein asia ensiksi ja 

yksityiskohdat viimeiseksi, uutistyyli ilman adjektiivien kirjoa, taustatiedot sekä kuvat ja 

graafit voivat täydentää tiedotetta sekä lisätietojen antajat ja heidän yhteystietonsa. 

(Kantor 2007, 44-45.) 

2.1 Sisäinen viestintä 

Yhteisö huolehtii oman henkilöstönsä yhteydenpidosta. Yhteydenpidolla vaalitaan yhtei-

sökulttuuria ja tiedottamisella vaikutetaan yhteisön ilmeeseen ulospäin. Näillä elemen-

teillä nikkaroidaan yhteisökuva sekä varmistetaan tiedonkulku. Tiedottamisella pyritään 

lisäämään tietoisuutta yhteisöstä ja sen toiminnasta olennaisille kohderyhmille. Sisäi-

sessä tiedottamisessa viestit lähetetään yhteisön johdolta henkilöstölle ja päinvastoin, 
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kun taas ulkoisessa tiedottamisessa tieto lähetetään yhteisöstä ulos yhteiskuntaan. (Siu-

kosaari 2002, 13-15.) 

Sisäinen viestintä on välttämätöntä organisaation ja sen työntekijöiden tiedonkulun kul-

kemiseksi. Se on vuorovaikutuksellista ja kaksisuuntaista, jolloin ylimmän johdon tulee 

olla mukana myös viestinnän suunnittelussa ja toimia esimerkiksi artikkelin kirjoittajana. 

Avoin ja selkeästi hoidettu viestintä motivoi työntekijöitä sekä vie tulevat muutokset pa-

remmin läpi kuin asioiden peittely. (Korhonen & Rajala 2011, 83-84.) Henkilöstö on si-

säisen viestinnän tiedon tärkein kohderyhmä, jonka on kuultava yritystä koskevista suun-

nitelmista ja muutoksista oman kanavansa kautta, eikä ulkoisesta kanavasta. Tämän 

vuoksi sisäisen viestinnän tärkeimmäksi tehtäväksi nousee muutoksista informointi työn-

tekijöille, koska omaan työhön liittyvistä asioista halutaan tietoja. (Ikävalko 1995, 45-46.) 

Keskeisiä tehtäviä sisäiselle viestinnälle on informointi henkilöstöä koskevista asioista, 

työhön perehdyttäminen sekä sitouttaminen organisaatioon, sisäinen markkinointi sekä 

ihmisten kesken tapahtuva yleinen vuorovaikutus (Ikävalko 1995, 46). Jotta viesti saa-

daan vastaanottajalle, tarvitaan siihen oikeat kanavat. Esimerkiksi intranet, uutiskirjeet, 

henkilöstölehdet sekä tiedotustilaisuudet ovat oivia sisäisen viestimisen kanavia henki-

löstölle. (Korhonen ym. 2011, 84.) Lisäksi henkilöstö voi halutessaan tehdä Facebookiin 

tai Whatsappiin ryhmän kevyemmäksi viestinnän kanavaksi. Näissä voidaan julkaista 

kepeämpää ja humoristista sisältöä ja jakaa töissä tapahtuneista asioita muille. 

2.2 Ulkoinen viestintä 

Yrityksestä pitäisi olla saatavilla riittävästi tietoa. Ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan sel-

laista viestintää, jossa viesti kulkee ulkopuolisille sidosryhmille. Huhujen välttämiseksi 

ulkopuolisilla on hyvä olla käsitys yrityksen muutoksista ja johtajavaihdoksista. Ulkoinen 

viestintä lisää yrityksen tunnettavuutta ja rehellisyydellä saadaan lisää asiakkaita, pide-

tään yllä tärkeitä asiakassuhteita sekä hallitaan mainetta (Kantor 2007, 20). 

Tärkeäksi ulkoisessa viestinnässä muodostuu omien sidosryhmien tunnistaminen ja 

viestien muokkaaminen kohderyhmälle sopivaksi (Ikävalko 1995, 195-196). Menetelmiä 

ulkoisen viestinnän käyttöön ovat esimerkiksi tiedotteet sekä viestintä sosiaalisessa me-

diassa. Lisäksi tiedotus- ja suhdetoiminnan (PR) avulla pidetään yllä suhteita sidosryh-

miin. Suhdetoimintaa on esimerkiksi yrityksen avoimien ovien päivä ja tiedotustoimintaa 

esimerkiksi lehdistötiedotteen teko uudesta tuotteesta. (Osaava yrittäjä 2018a.) Mitä 
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suurempia sidosryhmät ovat, sitä tärkeämmäksi muodostuu menettelytapojen luonti tie-

dottamiselle sekä välineiden pohtiminen yhteyden pitämiseen (Ikävalko 1995, 195-196). 

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan yrityksestä ulospäin suuntautuvaa viestintää. Sen 

päätavoitteina on pyrkiä lisäämään yrityksen myyntiä suoraan tai välillisesti. Markkinoin-

tiviestinnällä lisätään yrityksen tunnettavuutta ja tuodaan esille saatavilla olevat tuotteet 

sekä niiden hinnat. Lisäksi sen tarkoitus on herättää ostohalua, aikaansaada myyntiä 

sekä aktivoida asiakkaita. (Verkkovaria 2014.) Markkinointiviestintään kuuluu neljä muo-

toa. Ne ovat: mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynnin edistäminen sekä tiedotus 

ja suhdetoiminta. (Osaava yrittäjä 2018b.)  

Suurin osa yritysten ulkoisesta viestinnästä tapahtuu sosiaalisen median välityksellä. 

Kohdennetun mainonnan ansiosta mainoksella tavoitetaan haluttu kohderyhmä ja voi-

daan kontrolloida käytettävää mainosrahan määrää ja seurata analytiikkaa. Käytetyimpiä 

kanavia yritysviestintään ovat Facebook, Instagram, LinkedIn sekä Twitter. Faceboo-

kissa tulee kiinnittää huomiota viestin mittaan ja kiinnostavuuteen sekä Instagramissa 

kuvien visuaalisuuteen ja laatuun. Twitterissä tulee huomioida hashtagien käyttö ja yti-

mekäs viesti. Lisäksi julkaisussa tulee huomioida ajankohta. Julkaisuun reagoidaan to-

dennäköisemmin päivällä enemmän kuin että se julkaistaisiin yöllä. 

Yksi ulkoisen viestinnän muodosta on kriisiviestintä. Kriisi luokitellaan odottamattomaksi 

tilanteeksi, joka johtaa hallinnan menettämiseen ja voi vaikuttaa yrityksen imagoon (Kor-

honen ym. 2011, 89). Jos ongelmaa tai riskiä ei hoideta ajoissa, siitä todennäköisesti 

kehittyy kriisi. Loistavaa tilannehallintaa on esimerkiksi viallisten tuotteiden vetäminen 

pois myynnistä ja asiasta selkeä ja tehokas viestiminen. Tämä edesauttaa sitä, ettei krii-

siä pääse syntymään. Tapahtuman syiden käsittely läpinäkyvästi auttaa todennäköisesti 

välttämään suuret spekulaatiot. (Korhonen ym. 2011, 89.) Yrityksen tulee tuoda selkeästi 

oma näkemyksensä esille asiallisten tietojen valossa (Siukosaari 2002, 194). Huhuja voi 

kuitenkin syntyä ja tärkeään asemaan nousee kriisiviestintäsuunnitelma. 

Globaalissa maailmassa tieto kriisistä leviää salamannopeasti. Sitä ei voida aina estää, 

mutta organisaatioon kohdistuvia vahinkoja pystytään minimoimaan tehokkaalla, proak-

tiivisella sekä yhtenäisellä viestinnällä ja toimimalla nopeasti heti uusien informaatioiden 

saavuttua. On myös ehdottoman tärkeää, että viesti kulkee samanaikaisesti kaikille si-

dosryhmille samalla tavalla. Kriisin sattuessa organisaatio on suurennuslasin alla, eikä 

virheille ole varaa ja tällöin on toimittava läpinäkyvästi ja rehellisesti (Korhonen ym. 2011, 

89.) Kriisin varalle jokaisen organisaation viestintäyksiköllä tulee olla suunnitelma, jotta 

http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/markkinointiviestintae
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voidaan toimia johdonmukaisesti. Se sisältää muun muassa kriisin vaikutukset sidosryh-

miin, riskiarvioinnin ja suunnitelman tunnetuille riskeille sekä mediasuunnitelman ja oi-

keat kanavat viestin välittämiselle. (Korhonen ym. 2011, 89.) 

2.3 Sijoittaja- ja talousviestintä 

Talousviestinnässä informoidaan sijoittajia ja osakkeenomistajia organisaation ajankoh-

taisista asioista (Korhonen ym. 2011 85-86). Organisaation menestyksen kannalta on 

tärkeää, että organisaatio viestii näille esimerkiksi yrityksen taloudellisesta tilanteesta 

(Siukosaari 2002, 129). Se vaikuttaa kasvuun, tuloksen tekemiseen ja parantamiseen. 

Talousviestinnän välineisiin kuuluvat vuosikertomukset, pörssitiedotteet sekä osavuosi-

katsaukset. Lisäksi osakkeenomistajille järjestetään kokouksia ja muu viestintä hoide-

taan perinteisten kanavien kautta. (Korhonen ym. 2011, 85-86.) Muun muassa suullinen 

viestintä hoidetaan osakasilloissa, yritysesittelyissä, yhtiökokouksissa, sekä henkilökoh-

taisissa tapaamisissa. (Siukosaari 2002, 129.) 

Kun kysytään listayhtiöiden uusilta edustajilta, mikä asia yrityksen toiminnassa koki suu-

rimman muutoksen pörssiin listautumiseen yhteydessä, on vastaus enemmistön mukaan 

viestintä (Mars & Virtanen & Virtanen 2000, 25). Sen vuoksi sitä on ajateltava jo etukä-

teen ennen varsinaista listautumista. 

Sijoittajaviestintä pitää huolen siitä, että arvopaperille muodostuu mahdollisimman oikea 

arvo markkinoilla (DIF 2017). Keskeisiksi tehtäviksi nousee esimerkiksi taloudellisen ti-

lanteen tiedon julkaisut osakkeenomistajille sekä avoin vuorovaikutus analyytikoiden, si-

joittajien sekä yhtiön johdon kesken. Sijoittajaviestinnässä on oleellista tuottaa tietoa 

markkinoiden näkökulmasta, millainen yhtiö on sijoituskohteena. (DIF 2017.) Täten si-

joittajaviestinnän osaajaa aletaan rekrytoida jo, kun yritys alkaa valmistautua pörssilis-

taukseen, IPO:hon, joka muodostuu sanoista initial public offering (Kantor 2007, 149). 

Sosiaalisen median merkitys kasvaa vähitellen sijoittajaviestinnässä, mutta kasvu on 

tällä hetkellä vielä hidasta (DIF 2017). Yleistyminen näkyy muun muassa siinä, että so-

siaalista mediaa käytetään osakeantien markkinoinnissa. Esimerkiksi Twitteriä voidaan 

käyttää osakeannin markkinoinnissa, mutta lain edellyttämä markkinointiaineiston toimit-

tamisvaatimus on täytettävä. Twitterin käyttö markkinointitarkoituksessa edellyttää esi-
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merkiksi sitä, että Finanssivalvonnalle on toimitettava tarvittavat tiedot Twitter-tilin seu-

raamista varten sekä toimittamalla Twitterin käyttöä koskeva suunnitelma etukäteen Fi-

nanssivalvonnalle. (Finanssivalvonta 2016, 6.)  

Sijoittajaviestintään kuuluu lainsäädäntöjä ja määräyksiä. 

Pörssiyhtiön tulee noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, 

markkinoiden väärinkäyttöä (Market Abuse Regulation, ”MAR”) koskevia määräyk-

siä sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, 

ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita 

sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tiedonantovelvollisuutta koskeva 

sääntely ja ohjeet ohjaavat myös sijoittajaviestintää ja -suhteiden hoitamista. Si-

joittajaviestinnän tärkeimpiä välineitä ja kanavia ovat sijoittaja- ja analyytikkotapaa-

miset, osavuosikatsaukset, yhtiön sijoittajasivut, pörssi- ja lehdistötiedotteet, vuo-

sikertomus, yhtiökokous, pääomamarkkinapäivä sekä taustoittavat tilaisuudet ana-

lyytikoille ja sijoittajille. (DIF 2017.) 
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3 PÖRSSIIN LISTAUTUMINEN 

Listautumisella tarkoitetaan sitä, että yrityksen osakkeet otetaan julkiseen kaupankäyn-

tiin mukaan pörssilistalla. Toteutus tapahtuu useimmiten osakeannilla tai osakemyyn-

nillä, jolla pyritään laajentamaan yhtiön omistuspohjaa ja hankkimaan lisärahoitusta. 

Osakeannilla kerätään yritykselle rahoitusta, jolloin tuoreiden omistajien sijoittamat sum-

mat merkitään yhtiön omaan pääomaan. Osakemyynnissä taas vanhat omistajat myyvät 

osan omistuksistaan, jolloin uudet sijoitukset menevät osakkeitaan myyville osakkaille 

eikä yhtiölle. (Lounasmeri 2016.) 

Listautuvan yrityksen tavoitteisiin kuuluu myös osakkeenomistajien omistuksen arvon 

kasvattaminen.  Listautumisen vaihtoehtoja ovat pienemmille kasvuyrityksille suunnattu 

Nasdaq First North Finland sekä pörssilista Nasdaq Helsinki. Pörssiin listautuvia yhtiöitä 

koskee osakeyhtiölain lisäksi myös arvopaperimarkkinalain säädökset, listausta ylläpitä-

vän arvopörssin säännöt ja määräykset sekä Finanssivalvonnan listayhtiöitä koskeva 

sääntely. (Fondia 2018.) 

3.1 Miksi listautua pörssiin? 

Listautumalla pörssiin yhtiö tavoittaa paljon uusia osakkeenomistajia ja näin osakkeesta 

tulee likvidimpi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun osakkeen omistuspohja laajenee ja osak-

keella käytävä kaupankäynti laajenee, tulee siitä likvidimpi eli osakkeella käytävän kau-

pan määrän lisääntyminen mahdollistaa aidomman hinnanmuodostuksen ja täten osake 

pystytään muuttamaan nopeammin rahaksi. Tämä mahdollistaa myös sen, että vanhat 

omistajat voivat ostaa lisää osuuksia tai myydä omistuksiaan. Likvidimpi osake mahdol-

listaa nykyomistajien omaisuuksien hajauttamisen. Lisäksi varainsiirtoveron periytymi-

nen poistuu osakkeiden kaupan käynnistä, koska osake siirtyy julkiseen kauppaan. Osa-

kemarkkinoiden tärkeimpiin rooleihin kuuluu yrityksen rahoitustarpeiden kattaminen. 

Pörssi tarjoaa hyvän rahoituskanavan kasvaville yrityksille. Pörssilistautuminen tarjoaa 

mahdollisuuden irtautua joistakin liiketoiminnoista, mikäli omistajat tätä haluavat. (Pörs-

sisäätiö 2016, 5.) 

Listautumisen hyötyihin kuuluu myös osakkeen käyttö maksuvälineenä esimerkiksi yri-

tyskauppatilanteessa, koska osakkeen arvo määräytyy markkinoilla päivittäin. Pörssiyh-

tiöt ovat julkisia ja näkyvällä paikalla, joten niihin kohdistuvan sääntelyn ja huomion takia 
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niitä pidetään luotettavina. Tunnettavuutta hyödynnetään myös usein asiakashankin-

nassa. (Lounasmeri 2016.) Yritys voi sitouttaa kuluttajia ja saada lisää tunnettavuutta 

tarjoamalla näille osakkeisiin oikeuttavia optioita. Kaikki hyödyt ovat kuitenkin yrityskoh-

taisia. Tilannetta tulisi tarkastella yrityksen ja sen omistajien näkökulmasta. (Pörssisäätiö 

2016, 5.)  

Suurin osa yrityksistä listautuu pörssiin kotimaassaan. Vaihtoehtoina listautumiseen 

Suomessa on joko Nasdaq First North tai Nasdaq Nordicin päämarkkinat. VMP Oyj valitsi 

listautumisen yhteydessä Nasdaq First Northin, joka on vaatimuksiltaan hieman pää-

pörssiä kevyempi vaihtoehto. (Rauha 2018.) Nasdaq First North-yhtiöihin sijoittaminen 

voi kuitenkin olla riskisempää kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. (Nasdaq 

First North Nordic 2018, 45.) Esimerkiksi mikäli yhtiön osakeanti on alle viisi miljoonaa 

euroa, onnistuu listautuminen köykäisemmällä pörssin hyväksymällä yhtiöesitteellä. Hel-

singin päämarkkinaa säädellään EU-tasolta ja listautujalta vaaditaan kolmen vuoden ti-

linpäätöshistoria ja päälistan listalleottoesite vaatii Finanssivalvonnan hyväksynnän sekä 

sen on noudatettava EU:n lainsäädäntöä. First Northia säätelee suurimmaksi osaksi 

Nasdaq Nordic itse. (Rauha 2018.) Pörssi hyväksyy kaupankäyntiin tulevat hakemukset 

(Nasdaq First North Nordic 2018, 45). 

3.2 Listautuminen prosessina ja tiedotus osakeannin yhteydessä 

Ennen pörssiin listautumista on erilaisia vaatimuksia, joita yrityksen tulee täyttää. Pörs-

silistautujan käsikirjassa (Pörssisäätiö 2016, 9.) tuodaan esille nämä asiat, jotka pitää 

olla kunnossa ennen listautumista: 

-Yleiset yhtiötä ja osaketta koskevat edellytykset (julkinen osakeyhtiö, juridinen pä-

tevyys, vapaa luotettavuus, arvo-osuusjärjestelmä ym.) 

-Tilinpäätökset 3 vuodelta, toimintahistoria 

-IFRS-tilinpäätös 

-Riittävä tuloksenmuodostuskyky ja/tai 12 kuukauden käyttöpääoma 

-Riittävä osakemäärä yleisön hallussa (25 % yleisöllä) ja riittävä määrä osakkeen-

omistajia 

-Osakkeella riittävä kysyntä ja tarjonta, luotettava hinnanmuodostus 

-Markkina-arvo vähintään 1 miljoonaa euroa 

-Listalleottoesite: EU-esite 
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-Hallinnointikoodin (corporate governance) noudattaminen 

-Pörssiyhtiöiltä edellytettävä hallinto 

 (Pörssisäätiö 2016, 9.) 

Suunnittelu aloitetaan yleensä aikaisintaan puoli vuotta etukäteen. Silloin valitaan neu-

vonantajat, joiden kanssa valmistellaan listautumista. Listalleottoesitteessä annetaan si-

joittajille tärkeätä informaatiota sijoituspäätöksen tekemiseksi. Lisäksi yhtiö tapaa Fi-

nanssivalvonnan ja Nasdaqin edustajia. Jotta pörssiyhtiölle asetetut vaatimukset täytty-

vät, valmistellaan tiedonantovalmiutta, laaditaan sisäpiiriohje sekä luodaan sijoittajasi-

vusto. Tärkeään rooliin muodostuu osakkeiden esimarkkinointi, jolla varmistettaan sijoit-

tajakysyntä. Tiedonantovelvollisuus alkaa siitä hetkestä, kun hakemus on jätetty listaus-

komitealle ja samalla laaditaan pörssitiedote. Sitten tehty listalleottoesite julkaistaan jul-

kiseksi, osakeannin ehdot julkaistaan ja näin yleisömarkkinointi alkaa. Aivan lopuksi hal-

litus päättää listautumisesta ja sen jälkeen voidaan aloittaa kaupankäynti. (Lounasmeri 

2016.) 

Yhtiön tiedotus muuttuu huomattavasti pörssilistalle hakeutumisen jälkeen. Se muuttuu 

keskitetymmäksi ja muodollisemmaksi kuin aikaisemmin. Entistä tärkeämmäksi nousee 

avoimempi tiedotuskulttuuri ulospäin samalla kun se kiristyy yhtiön sisällä. Pörssitiedot-

tamiseen joudutaan pohtimaan uutta organisointia ja resursseja. Listautumisen alussa 

investointipankki sekä pörssi neuvovat tiedottamisen aloituksessa ja järjestävät koulu-

tuksia. (Roine 2001, 37-39.)  

Sen jälkeen kuitenkin yhtiön on pärjättävä itsekseen ja vastuu sekä toteutus siirtyvät yh-

tiön omalle vastuulle. Tiedotettavia asioita listayhtiössä ovat muun muassa liiketoimin-

nasta kertominen ja muutoksista ja kehityksistä. Tiedotuksen tulee tapahtua nopeasti 

sekä luotettavasti.  (Roine 2001, 37-39.) Tiedottamisen hoitaa joko joku yhtiön oma hen-

kilö oman toimenkuvansa ohella tai ostettavan palvelun henkilö esimerkiksi viestintätoi-

mistosta. 

Tiedonantovelvollisuus alkaa siis samana hetkenä, kun yhtiön hallitus päättää hakeutua 

listalle. Tämä koskee kaikkia Helsingin pörssin listayhtiöitä ja listautumisaikeensa julkis-

taneita yhtiöitä. Julkistettavia asioita ovat esimerkiksi ”ilman aiheetonta viivytystä” kaikki 

yhtiön toimintaan liittyvät päätökset ja asiat, jotka ”ovat omiaan olennaisesti vaikutta-

maan” yhtiön arvopaperin arvoon. Tiedot tulee antaa poikkeuksetta täydellisenä, jotta 

pystytään arvioimaan esimerkiksi jonkin yhtiötä koskevan päätöksen vaikutusta tulevai-
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suuteen ja taloudelliseen asemaan. Tiedon julkistaminen tapahtuu samaan aikaan tie-

dotusvälineille, kuten lehdille, sekä pörssille, joka huolehtii sen eteenpäin jaettavaksi ar-

vopaperinvälittäjille. (Roine 2001, 44-46.) 
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4 CASE: VARAMIESPALVELU, VMP OYJ 

4.1 Yritysesittely 

VMP Varamiespalvelu perustettiin vuonna 1988 yrittäjien Mauno ja Riitta Savolaisen toi-

mesta. Ensimmäinen toimipiste avattiin Turkuun huhtikuussa 1988. Tähän aikaan Suo-

messa vallitsi työvoimapula. Aluksi rakennustoiminta ja sitä sivuava teollisuus olivat vah-

vasti henkilöstötarpeen alla. (VMP 2018a.) 

Nykyään VMP Varamiespalvelu on yksi Suomen kärjessä olevista henkilöstöpalvelualan 

yrityksistä. Ydinosaamiseen kuuluu henkilöstövuokraus ja rekrytointi kaikille toimialoille 

30 vuoden ajan. Toiminta on koko Suomessa franchising-periaatteella. (VMP 2018b.) 

Franchising tarkoittaa sitä, että voidaan perustaa yritys tunnettuun ketjuun, jonka liike-

toimintamalli on valmiiksi testattu. Tämä on pitkäaikaiseen yhteistyöhön perustuvaa fran-

chising-antajan sekä franchising-ottajan välillä, jossa sopimuksen antaja luovuttaa otta-

jalle oikeuden käyttää esimerkiksi valmista liiketoimintamallia tietyllä alueella. (Yrittäjät 

2014.) Varamiespalvelun toimistoja on 38 eri puolilla Suomea (VMP 2018b). 

VMP Varamiespalvelu aloitti perheyrityksenä ja nykyään se on osana VMP Oyj-konser-

nia. Listautuminen tapahtui kesäkuussa 2018 Nasdaq First North-listalle. Konsernin pal-

veluihin kuuluu henkilöstövuokraus, rekrytointi, organisaation kehittämisen sekä itsensä 

työllistämisen palveluita. (VMP 2018b.) Konserniin kuuluvat yritykset ovat VMP Vara-

miespalvelu, Personnel, Eezy, Alina ja Staff Plus (VMP Oyj 2018b). 

 VMP Varamiespalvelun henkilöstövuokrauksen johtaja Jani Suominen (Suominen, J., 

henkilökohtainen tiedonanto 7.11.20181)  kertoo, että VMP Varamiespalvelun emoyhtiö 

Varamiespalvelu-Group Oy toimii franchise-antajana ja täten franchise-yrittäjiä on Suo-

men ympäri, tällä hetkellä yhteensä 21 kpl (ja Ruotsissa kuusi). VMP huolehtii yrittäjis-

tään luomalla puitteet menestyksellisen liiketoiminnan harjoittamiseen eli hoitamalla hal-

linnollisen työn ja järjestelmät sekä keskitetyn markkinoinnin, jolloin yrittäjät voivat kes-

kittyä asiakaspalveluun. Lisäksi VMP järjestää jatkuvaa koulutusta, johon kuuluu muun 

muassa kahdesti vuodessa järjestettävät yrittäjäpäivät. (Suominen 2018.) 

 

                                                
1 Jatkossa (Suominen 2018) 

https://www.vmp.fi/vmp-yrityksena/#/
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4.1.1 Markkinointiviestintä ja sosiaalinen media 

Varamiespalvelun markkinointi koostuu kattomarkkinoinnista ja paikallismarkkinoinnista. 

Kattomarkkinointitiimiin kuuluu viestintä- ja markkinointipäällikkö, markkinoinnin ja sosi-

aalisen median asiantuntija, AD, sisällöntuottaja, kehityspäällikkö, asiakasjärjestelmä-

asiantuntija sekä asiakaskokemusjohtaja. Kattomarkkinointi huolehtii VMP:n valtakun-

nallisesta näkyvyydestä ja tukee yrittäjiä paikallismarkkinointiin liittyvissä toimenpiteissä. 

Kattomarkkinoinnin kustannukset katetaan paikallisyrityksiltä perittävistä franchise-sopi-

mukseen perustuvista markkinointimaksuista.  

Markkinointi tukee palvelualueita esimerkiksi hakusanamainonnassa, työpaikkailmoitus-

ten nostamisessa sosiaaliseen mediaan maksetuilla mainoksilla, logoissa, Oikotien työ-

paikkailmoituksissa ja esitteissä sekä mainoksissa. Valtakunnallinen markkinointi näkyy 

yhteistyökumppaneiden kautta. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat esimerkiksi Pekka Hyy-

salo, Hartwall Arena, Superpesis, Jokerit sekä Fonecta. (VMP Oyj:n Intra 2018.) 

VMP Varamiespalvelun paikallismarkkinointi tapahtuu franchise-yrittäjien omasta toi-

mesta aktiivisesti toimialueiden omissa kanavissa. Paikallisyrittäjät vastaavat ja päättä-

vät itse paikallismarkkinoinnista VMP:n brändimanuaalia ja graafista ohjeistusta noudat-

taen. Varamiespalvelun sosiaalisen median kanaviin kuuluvat Facebook (VMP Suomi), 

Twitter (@vmp_suomi), Instagram (vmp_group), LinkedIn (VMP Oyj) sekä Youtube 

(VMP Group). Sosiaalisessa mediassa jaetaan työpaikkailmoituksia, kampanjoita, blo-

geja, videoita sekä omia että alan muita uutisia. Varamiespalvelun kanavia hyödynne-

tään myös konsernin asioista tiedottamiseen. (VMP Oyj Intra 2018.) 

4.1.2 Ulkoinen ja sisäinen viestintä 

Ulkoisena viestinnän apuvälineenä VMP käyttää Mynewsdeskiä. Tiedotejakelu tehdään 

valtakunnallisesti sekä kaikista tiedotteista tehdään ulos uutinen verkkoon. Ne ovat näh-

tävissä osoitteessa vmp.fi. Osa tiedotteista annetaan yrityksille muokattavaksi omalle 

paikkakunnalle, jolloin luvut ja yrittäjän omat kommentit laitetaan heidän alueen mu-

kaiseksi.  

Varamiespalvelun ilme on valtakunnallisesti yhtenäinen (ks. kuva 1). Synkästä ja har-

maasta arjesta aukeaa mahdollisuus unelmien toteuttamiseen. Visuaaliseen ilmeeseen 
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sisältyy puhuttelevat käskymuotoiset sloganit samalla fontilla. Visuaalisesta ilmeestä sel-

viää yrityksen logo ja Internet-sivut. Ilmeessä käytetyt värit ovat Varamiespalvelun brän-

divärejä ja niillä on leikitelty kontrastin avulla. Visuaalinen ilme puhuttelee myös Vara-

miespalvelun suurinta kohdeyleisöä, joka on alle 25-vuotiaat. Ilmeestä selviää, että töi-

den teko onnistuu omien aikataulujen mukaan. Tämä on hyvä esimerkiksi opiskelijoille, 

jotka voivat työllä tukea omaa opiskeluaan saamalla työkokemusta ja palkkaa. Visuaali-

sen ilmeen kontrasti erottuu jokaisessa kanavassa sosiaalisesta mediasta katumainok-

seen.  

 

Kuva 1. Varamiespalvelun visuaalinen ilme (VMP Oyj:n intra 2018).  

VMP:n konsernin sisäisen viestinnän pääkanavana käytetään Intranetiä. VMP:llä on li-

säksi sisäistä viestintää tukeva Facebook-ryhmä, jonka avulla jaetaan kuvia ynnä muuta 

konsernin henkilöstön kesken paikallisista tapahtumista ja paikallisten yritysten asioista.  

VMP Oyj:n viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Lönnmark (Lönnmark, K., henkilökoh-

tainen tiedonanto 10.10.20182) kertoo, että konsernilla ei ollut vielä vuoden 2017 mar-

raskuussa koko konsernin yhteistä viestintäalustaa vaan tiedottaminen hoidettiin sähkö-

postin välityksellä. Jokaisella yrityksellä oli tuolloin käytössään omat Intranetit. Nykyään 

                                                
2 Jatkossa (Lönnmark 2018) 
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yhteisellä Sharepoint-alustalla näkyy koko konsernin ajankohtaiset asiat ja siellä sijait-

sevat muun muassa materiaalit ja toimintaohjeet sekä tiedotteet. Ennen listautumista 

henkilöstö sai näiden kautta tietoonsa yritystä tai konsernia koskevat tiedotteet ennen 

niiden julkistusta. (Lönnmark 2018.) 

4.2 Halukkuus listautua 

VMP Oyj-konsernin toimitusjohtaja Juha Pesolan mukaan (VMP Oyj 2018c, 6) nuoren 

ensimmäinen työsuhde on harvoin viimeinen ja uudelleenkoulutus on yleistä. VMP ha-

luaa auttaa sekä työnantajia että työntekijöitä. Yritysostojen avulla pyritään laajentamaan 

palveluvalikoimaa ja levittäytymään uusille toimialueille. Kasvun lisäksi Pesola mainitsee 

tavoitteiksi palveluvalikoiman kehittämisen sekä data-analytiikan hyödyntämisen ja asi-

akkaiden tarpeiden ymmärtämisen. (VMP Oyj 2018c, 6.) 

VMP:n listautumisen odotetaan tukevan kasvustrategiaa, johon kuuluu henkilöstöpalve-

lualan konsolidointi eli kasvu yritysostoin sekä taseen vahvistaminen, joka puolestaan 

lisää strategista joustavuutta. VMP:n talousjohtaja Jarmo Korhosen mukaan (Korhonen, 

J.,henkilökohtainen tiedonanto 17.09.20183) konsolidoinnissa VMP tavoittelee sitä, että 

ollaan markkinoilla yhden kahden suurimman yrityksen joukossa ja yhtiötä kasvatetaan 

ostamalla henkilöstöpalvelualan yrityksiä. (Korhonen 2018.) VMP:n taseen vahvistami-

sesta Korhonen kertoo, että listautumisen myötä yhtiön saamilla varoilla maksetaan vel-

koja pois ja listautuminen mahdollistaa myös yhtiön osakkaiden uudenlaisen hyödyntä-

misen.  

VMP:n oma pääoma vahvistui listautumisen myötä. Myös omavaraisuusas-

teemme on korkea. Meillä on nyt rahaa kassassa, joka mahdollistaa osaltaan tu-

levien yrityskauppojen rahoittamisen ja lisäksi listautunut yhtiö voi käyttää omia 

osakkeitaan oston vastikkeena. Joissakin yhtiöissä käytetään henkilöstölle omia 

osakkeita myös osakekannustinjärjestelmiin. (Korhonen 2018.) 

Listautuminen lisää myös yhtiön tunnettavuutta. VMP odottaa tunnettavuuden kasvavan 

erityisesti asiakkaiden, sijoittajien sekä työntekijöiden keskuudessa. Listautuminen mah-

dollistaa myös omistuspohjan laajenemisen sekä osakkeiden paremman likviditeetin. 

(VMP Oyj 2018c.) Tämä tarkoittaa Korhosen mukaan sitä, että yhtiön osakkeilla käydään 

kauppaa pörssissä ja yhtiön arvo määrittyy sitä kautta markkinaehtoisesti. Osakkeiden 

                                                
3 Jatkossa (Korhonen 2018) 
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omistuspohjan laajeneminen ja osakkeella käytävän kaupankäynnin laajetessa osak-

keesta tulee likvidimpi eli sillä käytävän kaupan määrän lisääntyminen mahdollistaa ai-

domman hinnanmuodostuksen osakkeelle ja siten osakkeen pystyy muuttamaan nope-

ammin rahaksi. Lisäksi osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskau-

poissa tai palkitsemisen välineenä. (Korhonen 2018.) VMP Oyj:n hallituksen puheenjoh-

taja ja Sentican sijoitusjohtaja Liisa Harjulan (VMP Oyj 2018d) mielestä listautumisen 

ajankohta oli tuolloin otollinen yhtiön strategian toteuttamisen edistämiseksi. Hänen mu-

kaansa listautuminen vahvistaisi yhtiön tasetta, jonka vuoksi he Senticalla uskovat sen 

lisäävän joustavuutta palveluvalikoimaa tehdessä ja markkina-arvoa vahvistavia yritys-

ostoja. Sentica uskoo VMP:n tulevaisuuteen ja aikoo tulevaisuudessakin pysyä merkit-

tävänä osakkeenomistajana listautumisen jälkeenkin. (VMP Oyj 2018d.)  

4.3  Listautumisvaiheessa huomioitavaa 

Lönnmark kertoo (Lönnmark 2018), että listautumisen yhteydessä järjestettiin paljon 

koulutuksia asianomaiselle henkilökunnalle liittyen pörssin toimintaan ja ohjeisiin. Osa 

koulutuksista oli neuvonantajien, eli pörssin, tarjoamia. Myös pankki, asianajajatoimistot 

sekä viestintätoimisto toimivat tukena sijoittajaviestinnän alkumetreillä. Osan koulutuk-

sista VMP Oyj osti ulkopuolelta, mutta suurin osa niistä oli kokonaisprosessiin sisältyviä. 

VMP Oyj teki listautumisvaiheessa ja tekee edelleen yhteistyötä viestintätoimiston 

kanssa. Viestintätoimisto osallistui tekemällä esimerkiksi listautumisesitteen, organisoi-

malla johdon kuvaukset sekä loi taittopohjan tuleville julkaisuille. (Lönnmark 2018.) 

Listautumisprosessin aikana viestintään kohdistuu sääntöjä, joilla on vaikutusta myös 

henkilökunnan viestintään.  

VMP:n henkilöstön ei tule jakaa, julkaista, kommentoida tai tykätä VMP:n listautu-

miseen liittyvää ulkopuolisten tuottamaa sisältöä (kuten uutisia, artikkeleita, päivi-

tyksiä) oman henkilökohtaisen sosiaalisen median tileillään. Henkilöstö saa kui-

tenkin tykätä tai jakaa VMP:n omilta sosiaalisen median tileiltä julkaistuja postauk-

sia tai mainoksia. (Pesola 2018.)  

Listautumisvaiheessa tehdään myös konsernin riskienhallintakartoitus ulkopuolisen ta-

hon toimesta. Se kartoittaa kaikki liiketoimintaan liittyvät riskit, jotka voivat kohdistua esi-

merkiksi henkilöihin, talouteen tai ympäristöön. Nämä tiedot löytyvät myös yrityksen lis-

tautumisesitteestä. (Lönnmark 2018.) 
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5 LISTAUTUMISEN VAIKUTUKSET VIESTINTÄÄN 

Listautumisen jälkeen viestintä tapahtuu paljon enemmän säädösten, ohjeiden sekä la-

kien sanoittamana. Erinäisten lakien lisäksi pörssiyhtiötä koskevat pörssin säännöt. 

Pörssin sääntöihin kuuluvat esimerkiksi sisäpiiriohje ja tiedonantovelvollisuuksia koske-

vat ohjeet (Nasdaq Helsinki Oy 2018). Sisäisiä valmisteluja tehdessä, esimerkiksi julkista 

ostotarjousta toisen listatun yhtiön arvopapereista, on yhtiön annettava siitä tieto pörs-

sille. Lisäksi jos yhtiö saa tiedon, että kolmas osapuoli valmistelee ostotarjousta listatusta 

yhtiöstä, on tämän annettava tieto pörssille soittamalla pörssin markkinavalvontaan. 

Muita etukäteen annettavia tietoja ovat merkittävät yrityskaupat, tulosvaroitus kesken 

kaupankäynnin, rahoitusjärjestelyt ja mikäli yhtiö julkistaa merkittävää tietoa, tulee sen 

ilmoittaa pörssille ennen tiedon julkistamista. (NASDAQ OMX Helsinki Oy 2013.) 

Pörssiyhtiöitä koskee tiedonantovelvollisuus, joka vaikuttaa sijoittajan sijoituspäätök-

seen. Sen tehtävänä on huolehtia, että sijoittajilla on tasapuoliset mahdollisuudet saada 

tieto liikkeenlaskijasta ja sen rahoitusvälineisiin vaikuttavista seikoista. Pörssiyhtiön tulee 

huolehtia, että säännöllisellä tiedonantovelvollisuuden perusteella sijoittaja saa tiedon 

yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta, joita voi olla esimerkiksi osavuosikatsaus. 

(DIF 2016.) Lisäksi jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella varmistetaan, että pörssiyhtiö 

tiedottaa toiminnastaan, jotka vaikuttavat yhtiön osakkeiden arvoon (Finanssivalvonta 

2017). Tiedonantovelvollisuus alkaa välittömästi listalleottohakemuksen jättämisen jäl-

keen (Pörssisäätiö 2016, 9). Tiedonantovelvollisuus koskee sisäpiiritietoa ja muita pörs-

sin sääntöjen edellyttämiä tietoja. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus koskee taloudel-

lisia raportteja, kuten puolivuotiskatsausta, tilinpäätös ja toimintakertomusta ja tilinpää-

töstiedotteita. Muu sääntömääräinen tiedonantovelvollisuus koskee esimerkiksi omilla 

osakkeilla tehtyjä kauppoja. Nämä edellä mainitut tiedot julkaistaan yhtiötiedotteella. Yh-

tiötiedotteella voidaan julkaista myös yrityskaupan julkistustiedote, johdon liiketoimi-il-

moituksia tai tulevaisuutta koskevia ennusteita. (Ihamuotila & Nirkkonen 2018.) Sään-

nöllisessä tiedonantovelvollisuudessa tiedon esittämistapa tulee olla oikeaa, merkityk-

sellistä ja selkeää (Finanssivalvonta 2017).   
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5.1 Sisäpiiritieto 

Listautumisen jälkeen tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 7 artiklan mu-

kaan yhtiötä koskeva sisäpiiritieto on julkaistava mahdollisimman pian. Valmisteilla ole-

vien hankkeiden sisäpiiriluonne sekä tiedotustarpeiden arviointi korostuvat. Sisäpiiritie-

doksi luokitellaan täsmällinen, julkistamaton tieto, joka liittyy yhtiöön, tässä tapauksessa 

VMP Oyj:hin, tai sen rahoitusvälineeseen. Sillä tiedolla olisi todennäköisesti julkistettuna 

huomattavia vaikutuksia rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hin-

taan. (Ihamuotila & Nirkkonen 2018.) Sisäpiiritietoa voi luonnehtia tiedoksi, jota sijoittaja 

käyttää todennäköisesti yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena (Minilex 2018). Sisäpii-

ritieto voi olla esimerkiksi merkittävän asiakkaan menetys, olennainen muutos taloudel-

lisessa asemassa, hintojen tai valuuttakurssin muutos tai merkittävä investointipäätös. 

Nämä ja lukuisat muut sisäpiiritiedon asiat ovat sellaisia, jotka tulee julkistaa mahdolli-

simman pian viivyttämättä.  

Julkistaminen tapahtuu ensisijaisesti yhtiötiedotteella ja tieto on toimitettava keskeisille 

tiedotusvälineille sekä asetettava yhtiön Internet-sivuille. Tiedotteen täytyy sisältää sei-

kat, joiden perusteella tieto on arvioitavissa ja sen perusteella vaikutukset yhtiön rahoi-

tusvälineiden hintaan. Tiedon on oltava oikeaa, merkityksellistä sekä selkeää eikä har-

haanjohtavaa. Otsikosta tulee ilmetä tiedotteen pääasiallinen sisältö sekä keskeinen si-

sältö tulee esittää tiedotteen alussa. Kun tieto on julkista, se lakkaa olemasta sisäpiiritie-

toa. (Ihamuotila & Nirkkonen 2018.)   

Lönnmarkin mukaan (Lönnmark 2018) ennen pörssilistautumista Varamiespalvelun uu-

tisointi oli hajanaista eikä kalenterinmukaista. Uutisointi keskittyi henkilöstömuutoksiin, 

yrityskauppoihin, brändin tai yrityksen onnistumisiin sekä yhteistyökumppanuuksiin ja 

valtakunnallisiin kilpailutuksiin. Uutisoitavat asiat esimerkiksi yrityskaupoista tuli ensim-

mäiseksi henkilöstön tietoon sisäisellä tiedotteella tai tiedotustilaisuudella. Täten henki-

löstö oli kartalla yrityksen ja koko konsernin asioista ajoissa. (Lönnmark 2018.) Tästä 

voidaan päätellä, että ennen listautumista tieto konsernin sisällä tapahtuvista muutok-

sista ja asioista saatiin aikaisemmin ja siitä pystyttiin keskustelemaan talon sisällä. Ny-

kyään nämä edellä mainitut asiat ovat kuitenkin sisäpiiritietoa. Henkilökunta on samassa 

arvossa sijoittajien ja muiden sisäpiiriasioita kiinnostuneiden kanssa ja tieto saadaan sa-

manaikaisesti yhtiötiedotteella. 
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Ennen listautumista tiedotteen hyväksyi esimerkiksi toimitusjohtaja (Lönnmark 2018).  

Nyt yhtiötiedotteita edeltää aina hallituksen kokous, jossa tiedotteiden sisältö hyväksy-

tään ja hyväksyttämisen jälkeen tiedote on lähetettävä viipymättä jakoon. Koska sisäpii-

ritieto on julkaistava viipymättä ja se tulee yleensä tietoon lyhyellä varoitusajalla ja se 

saattaa asettaa tiedotteen julkaisijalle aikataulullisia haasteita. 

Lönnmark hoitaa järjestelmiin kirjaukset konsernin tiedotteista, jotka päätyvät niiden 

kautta julkiseksi kaikkien nähtäville. Lönnmark kertoo, että yllättäviä julkistuksia tulee nyt 

huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin ja ne on vietävä eteenpäin nopeammin 

(Lönnmark 2018). 

Pörssilistautumisen tuoma sisäpiiritieto on vaikuttanut myös Varamiespalvelun paikallis-

ten franchise-yrittäjien tiedonsaantiin. Suomisen mukaan (Suominen 2018) Varamies-

palvelun franchise-yrittäjät saivat ennen listautumista päiväraportit, jotka pitivät sisäl-

lään kuukausittaiset keskiarvot ketjun päivittäisten vuokratyöntekijöiden määrästä. Ny-

kyään päiväraportteja ei saa enää jakaa yrittäjille kuin ainoastaan yrittäjien liiketoiminnan 

osalta. Nykyään yrittäjäpäivillä eikä viestinnässä voida enää avata konsernin kuulumisia 

avoimesti tai kertoa reaaliaikaisia talouslukuja. Liikevaihdolliset tiedot saadaan samaan 

aikaan kaikkien kanssa osavuosikatsauksessa. (Suominen 2018.)   

5.1.1 Sisäpiiritiedon lykkäys 

Sisäpiiritiedon julkistamista voidaan lykätä (MAR 17 artikla 4. kohta). Yhtiö voi omalla 

vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 

1. välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut 2. lykkääminen 

ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja 3. yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon 

säilymisen luottamuksellisena. Julkistamisen lykkäysperusteita voivat olla esimerkiksi ta-

loudelliseen elinkelpoisuuteen kohdistuva vakava ja välitön uhka tai käynnissä olevat 

neuvottelut, joiden lopputulos vaarantuisi välittömästä julkistamisesta. Lykätty sisäpiiri-

tieto tulee kuitenkin julkistaa heti, kun hanke on saatu päätökseen, tiedon luottamuksel-

lisuutta ei pystytä takaamaan (esimerkiksi huhut tai tietovuoto) tai jokin muu lykkäyspe-

ruste ei enää täyty. Yhtiön tulee ilmoittaa Finanssivalvonnalle lykkäyspäätöksestä sisä-

piiritiedon julkistamisen jälkeen, jolloin se voi pyytää lisäselvityksiä. Ilmoitusta ei kuiten-

kaan tarvita, mikäli sisäpiirihanke raukeaa ilman julkistusta. (Ihamuotila & Nirkkonen 

2018.)  
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Normaalisti yhtiöllä ei ole velvollisuutta kommentoida markkinahuhuja. Kuitenkin lykätty 

sisäpiiritieto tulee julkistaa heti, mikäli tieto on vuotanut ennen sen julkistamista, markki-

noilla liikkuu lykättyyn sisäpiiritietoon liittyviä huhuja, jotka pystyvät osoittamaan, ettei 

tieto ole pysynyt luottamuksellisena tai tieto on ilmaistu sellaiselle, jolla ei ole salassapi-

tovelvollisuutta. Mahdollisten tietovuotojen varalle on kehitettävä tiedotus- ja toiminta-

suunnitelma sekä on huolehdittava median, markkinahuhujen sekä kaupankäynnin seu-

rannasta. Myös tiedon luottamuksellisuuden tarkastelut, kuten salassapitosopimukset, 

korostuvat. (Ihamuotila & Nirkkonen 2018.) 

5.1.2 Tiedotteen sisältövaatimukset 

Yrityskaupan tiedotteessa on tultava ilmi kauppahinta, maksutapa, tiedot yrityskaupan 

kohteesta, perustelut kaupoille, arvioidut vaikutukset yrityksen toimintaan, kaupan aika-

taulu sekä muut kauppaa koskevat keskeiset ehdot. Kaupan kohteena olevan yrityksen 

liiketoiminnasta on annettava kuvaus, josta käy ilmi muun muassa sen tuloskehitys. 

(Nasdaq Helsinki Oy 2018, 35.) Kaikki muu tiedotus ja sijoittajaviestintä julkaistaan leh-

distötiedotteena, sijoittajauutisissa ja muissa viestintäkanavissa. Näitä voi olla esimer-

kiksi yrityskaupan closing-tiedote tai muut jatkotiedotteet. Näissä on huomioitava johdon-

mukaisuusvaatimus. Se tarkoittaa sitä, että yhtiön on toimittava johdonmukaisesti aikai-

semmin julkaistujen tietojen kanssa, eli on otettava huomioon, miten vastaavat asiat on 

julkistettu aikaisemmin. Tiedottamisasioissa tulee olla yhdenmukainen ja menettelytapo-

jen tulee olla selvät. (Ihamuotila & Nirkkonen 2018.) First North-yhtiö voi julkistaa tiedon 

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (Nasdaq First North Nordic 2018, 32). Tiedotteen si-

sältövaatimuksiin kuuluu asianmukainen otsikko, josta selviää tiedotteen pääasiallinen 

sisältö. Keskeinen sisältö on tultava ilmi tiedotteen alussa ja tekstin on oltava ymmärret-

tävää eikä harhaanjohtavaa. Tiedotteessa tulee käydä ilmi yhteystiedot, joita ovat julkis-

tamispäivä ja -aika, yhtiön nimi, internetosoite, yhteyshenkilö sekä puhelinnumero. Tieto 

on julkaistava niin, että se on samanaikaisesti sijoittajien saatavilla. (Nasdaq Helsinki Oy 

2018, 38.) 

VMP Oyj käyttää tiedotteiden julkaisukielinä suomea ja englantia (VMP Oyj 2018e). Tie-

dotteet jaetaan tiedotteenjakelupalvelusta yhtiön verkkosivuille ja ladataan samaan ai-

kaan henkilöstön nähtäville Intranetiin VMP Oyj:n viestintä- ja markkinointipäällikön Kirsi 

Lönnmarkin toimesta. VMP Oyj:llä kehotetaan noudattamaan sosiaalisen median ohjeita 
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jatkossakin henkilökohtaisilla sosiaalisen median tileillä ja välttämään kolmannen osa-

puolen julkaisun kommentointia sekä jakamista. Näitä uutisia saa kuitenkin jakaa yhtiön 

sisäisiin kanaviin. VMP Oyj:n omia julkaisuja ja tiedotteita saa jakaa vapaasti, kuitenkin 

ilman vihjailuita ja spekulaatioita esimerkiksi jonkin yhteistyön vaikutuksesta pörssikurs-

seihin.  

5.2 Internet-sivujen vaatimukset ja tulosvaroitus 

First North-yhtiöllä on oltava Internet-sivusto ja tiedot tulee olla saatavilla ilman aihee-

tonta viivästystä julkistamisen jälkeen. Tiedonantovelvollisuuden perusteella julkista-

mien tietojen on oltava saatavilla vähintään viiden vuoden ajan. Tilinpäätös, toimintaker-

tomus, tilintarkastuskertomus ja puolivuosikatsaus pitää olla saatavilla kymmenen vuo-

den ajan. (Nasdaq First North Nordic 2018, 17.) Lisäksi First North-yhtiöiden tulee ilmoit-

taa hyväksytyn neuvonantajan tiedot Internet-sivuillaan, koska FN- yhtiöillä täytyy olla 

hyväksytty neuvonantaja ohjaamassa sekä neuvomassa yhtiötä listayhtiölle asetuista 

velvollisuuksista ja toimintatavoista (Nasdaq First North Nordic 2018, 17-18). VMP-Oyj-

konsernin Internet-sivut ovat www.vmpgroup.fi/, joista löytyvät kaikki asetusten ja ohjei-

den mukaiset tiedot.  

VMP Oyj:n nettisivut ovat menneet sisällöltään kokonaan uusiksi listautumisen myötä. 

Lönnmarkin (Lönnmark 2018) mukaan aikaisemmin sivusto oli kevyt ja sen sisältö kes-

kittyi lähinnä VMP Oyj:n yritysten kuvauksiin ja toimintaperiaatteiden avaamiseen yh-

teystietojen kera (Lönnmark 2018).  

Tarkastellessani nykyisiä VMP Oyj:n Internet-sivuja, huomaan yhtiöstrategian olevan 

suuressa osassa. Lisäksi sivuilla on avattu esimerkiksi sitä, miksi VMP Oyj on olemassa 

ja mitä VMP Oyj tekee yhtiönä. Nykyään konsernin yritysten kuvaukset ovat lyhyitä ja 

ytimekkäitä eivätkä ne selkeästi ole enää pääosassa. Sivuilla korostetaan nyt listautumi-

sen jälkeen reaaliaikaisia taloustietoja, jotka kiinnostavat sijoittajia. On selvää, että en-

nen listautumista ei tarvinnut huomioida sijoittajien näkökulmaa. Nyt tietoa tulee olla pal-

jon tapahtumakalentereiden ja julkistuspäivämäärien kera. Kaikki tämä tieto tulee olla 

etukäteen esillä ja esimerkiksi talouslukujen tulee päivittyä heti muutosten tapahtuessa. 

Listautunut yhtiö esittää arvion konsernin tulevasta kehityksestä tilinpäätöksen julkista-

misen yhteydessä. Tulosvaroitus tulee antaa, jos tulos tai taloudellinen asema poikkeaa 

merkittävästi tästä arviosta, joka on tehty aikaisemmin annettujen tietojen perusteella, 

http://www.vmpgroup.fi/
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mikäli sillä on vaikutusta yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Tulosvaroitus on julkistettava 

mahdollisimman pian ja tulevasta kehityksestä on annettava mahdollisimman tarkka ar-

vio. Tiedotteeseen tulee huomioida muutama asia: otsikointi tulee olla tulosvaroitus ja 

siitä on ilmettävä, onko se negatiivinen vai positiivinen muutos. Mikäli yhtiö on antanut 

aiemman ennusteen ja sitä korjataan, on tiedotteessa toistettava tämä aiempi ennuste. 

(Ihamuotila 2018.) 

Johtohenkilöt (hallitus ja koko johtoryhmä) ovat kaupankäyntikiellossa 30 päivää ennen 

tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Kaupankäyntikielto on myös 

sisäpiirihankkeiden aikana ja tähän kuuluvat myös hankekohtaiset sisäpiiriläiset. Kau-

pankäynnin rajoituksiin on kuitenkin olemassa poikkeuksia MAR 19 artiklan 12 kohdan 

mukaan. (Ihamuotila 2018.) 

5.3 Resurssoinnit ja brändityö 

Listautuminen ei ole vaikuttanut Varamiespalvelun jokapäiväiseen sosiaalisen median 

sisällöntuotantoon muuten kuin julkaisujen sävyn ja tyylin osalta. Ennen julkaisua pitää 

miettiä entistä tarkemmin pörssiyhtiölle sopiva sävy julkaistaviin kirjallisiin materiaaleihin. 

Sosiaalisessa mediassa jaettava materiaali on lisäksi monipuolistunut. VMP Oyj-konser-

nin asiapitoisia materiaaleja julkaistaan ja jaetaan yhtiötiedotteiden sekä osavuosikat-

sauksien muodossa. Näiden materiaalien vastapainoksi julkaistaan kevyempää sisältöä 

markkinointiviestinnällisiin tarkoituksiin. Olen kuitenkin huomannut, että listautumisen jäl-

keen VMP Oyj:n konsernin yrityksiä merkitään enemmän kommentteihin ja julkaisuihin. 

Tämä lisää Varamiespalvelun näkyvyyttä ja kiinnostus Varamiespalvelua kohtaan on 

kasvanut. Pörssiyhtiö nähdään nyt listautumisen jälkeen isompana ja palveluiden ky-

syntä on lisääntynyt. 

Listautuminen vaikuttaa ensisijaisesti sijoittajaviestinnästä vastuussa olevan henkilön 

työnkuvaan sekä työn aikataulutukseen. Lisäksi sijoittajaviestinnästä huolehtivan henki-

lön tulee kouluttautua ja tietää ajankohtaiset talousilmiöt ja pysyä kartalla toimialan sekä 

pörssikurssien muutoksista. Erilaiset tapaamiset sijoittajien ja muiden sidosryhmien 

kanssa edellyttävät hyvät kommunikointi- sekä verkostoitumistaidot. Jos pääasiallisesta 

sijoittajaviestinnästä huolehtii yksi henkilö, jolla on muitakin vastuualueita, tulee työ-

määrä kasvamaan ja se vaati uutta resurssointia joillekin osa-alueille. Vaihtoehtona voi 

olla myös työnkuvien muutokset nykyisen henkilöstön kesken. 
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Listautumisen myötä VMP Oyj:lle tullaan mahdollisesti tekemään uusia resurssointeja 

henkilöstöön. Myös nykyisten työntekijöiden työnkuvat saattavat muuttua ja jatkossa esi-

merkiksi taloushallinnon rekrytoinneissa tullaan kiinnittämään huomiota hakijan viestin-

nälliseen osaamiseen ja esiintymiskykyyn. Viestinnällisen osaamisen lisäksi hakijalla tu-

lisi olla yhteiskunnallista näkemystä ja kykyä analysoida talouden kehitystä. Tämä mah-

dollistaa laaja-aleisempiin kysymyksiin vastaamisen yhtiön kasvaessa. (Lönnmark 

2018.) 

Listautumisen myötä pakollisia materiaaleja pitää tuottaa säännöllisin väliajoin. Materi-

aalit voidaan tuottaa yhtiön sisäisen viestintätiimin panoksella tai sitten käyttää ulkoista 

apua esimerkiksi ostamalla viestintätoimistoilta palveluita. 

VMP Oyj:n tavoitteena on, että perusmateriaalit, kuten osavuosikatsaukset, pystyttäisiin 

tuottamaan talon sisällä jossain vaiheessa. Suurempien julkaisujen, kuten vuosikerto-

muksien kanssa, tullaan todennäköisesti käyttämään apua ulkopuolisilta viestintätoimis-

toilta. Ensimmäiseen vuosikertomukseen VMP Oyj käyttää apunaan viestintätoimistoa, 

joka suunnittelee esimerkiksi sen eri osa-alueet sekä sisältörunkoa. (Lönnmark 2018.) 

VMP Oyj on jatkuvan kasvun ja kehityksen keskellä, jolloin brändin kasvu on jatkuvaa ja 

se tulee laajenemaan. Brändityön tarkoituksena on jalkauttaa konsernin viestintää pa-

remmin konsernin yrityksiin. Brändityön mahdolliset tulokset voisivat olla esimerkiksi yh-

tiön oman logon sekä sen yritysten logojen uudistaminen ja ilmeen yhtenäistäminen koko 

konsernin tasolla. VMP Oyj on kertonut strategiassaan tavoittelevansa kasvua myös yri-

tysostojen kautta ja konsolidoivansa markkinaa. Yritysostot tulevat vaikuttamaan jatku-

vasti koko yhtiön palvelutarjontaan ja sitä myötä brändin rakenteeseen ja näkyvyyteen. 

(Lönnmark 2018.) 

Listautumisen jälkeen pitää ajatella myös sijoittajien näkökulmaa. Sen vuoksi brän-

dityö on noussut tärkeämmäksi ja isompaan rooliin. (Lönnmark 2018.) 

Pörssiyhtiö käy läpi riskienhallintaan osastoittain listautumisen jälkeen. Näin kartoitetaan 

mahdolliset riskit ja tutkitaan, mitä niiden ehkäisemiseksi on tehty tai mitä riskien ehkäi-

semiseksi ja minimoinniksi voitaisiin tehdä. Esimerkki taloudellisesta riskistä on, että Va-

ramiespalvelun asiakkaan talous laskisi paljon, jolloin se vaikuttaisi mahdollisesti myös 

VMP:n talouteen. Tämän riskin ehkäisyyn ratkaisu olisi sellainen, että VMP Oyj ei toimi 

ainoastaan yhden toimialan varassa, vaan hankitaan asiakkaita laaja-alaisemmin eri toi-

mialoilta. Kriisin laajuudesta riippuen pääasiallisena linjauksena on ollut jo ennen listau-

tumista se, että toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan nimeämä johdon henkilö on ainoa, 
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joka on valtuutettu kommentoimaan tilannetta lehdistölle. Nykyään tilanne on sama, 

mutta uutena asiana on tullut harkitumpi tapa, miten asiat kommentoidaan ja tuodaan 

esille. (Lönnmark 2018.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA LOPPUANALYYSI 

Lähdin selvittämään opinnäytetyössäni vastausta pörssilistautumisen vaikutuksia vies-

tintään case-yrityksen kautta. Tapaustutkimuksen pääosassa toimi VMP Oyj konserniin 

kuuluva Varamiespalvelu. Tutkimuksessa selvisi, että suurimpia muutoksia pörssilistauk-

sen myötä VMP:n viestintään on tullut tiedonantoon sekä konsernin verkkosivuihin. Li-

säksi ulkoisen viestintätoimiston tuki on osoittautunut tärkeäksi. 

Tutkimusmateriaaleina käytettiin Internet-lähteitä, kirjallisuutta, koulutusmateriaaleja 

sekä toimeksiantajan työntekijöiden haastatteluita. Haastateltavat valikoituivat heidän 

oman asemansa ja osaamisiensa toimesta. Pörssilistautuminen oli heidän työssään suu-

resti läsnä alusta alkaen. Haastatteluiden käyttö osoittautui välttämättömäksi tutkimuk-

sen toteuttamiseksi, jotta saatiin konkreettinen kuva viestinnällisistä muutoksista ja ne 

auttoivat yleiskuvan luomisessa. Korhosen, Suomisen sekä Lönnmarkin haastattelut tar-

josivat tutkimukselle omaa kokemusta ja konkretiaa, siitä, miten he kokevat listautumisen 

vaikutukset omaan työhönsä. 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymys kuului: ”Miten viestintä muuttuu yrityksen listautuessa 

pörssiin?” Tutkimuksen ja haastatteluiden jälkeen selvisi, että viestintään tulee paljon 

muutoksia sääntöjen ja lakien vuoksi. Nettisivujen täytyy olla ajan tasalla yhtiön talous-

tietojen sekä sisällön osalta. Pörssin sääntöjen sekä lakien vuoksi tiedotteet pitää julkis-

taa tapahtumakalenteriin merkittyjen päivämäärien mukaan ja sisäpiiritieto on julkistet-

tava välittömästi samanaikaisesti kaikille yhtiötiedotteella hallituksen hyväksynnän jäl-

keen. Listautumisen jälkeen tiedonanto on yhtäaikaista niin julkiseen uutisointiin kuin 

henkilöstölle. Jos halutaan avata keskustelua, tapahtuu se vasta yhtiötiedotteen julkista-

misen jälkeen. Tiedotettavat asiat saadaan tietoon vasta hallituksen kokouksen jälkeen. 

Lisäksi listautuminen vaatii uusia resursseja henkilöstöön julkaisumäärien ja sisältöjen 

kasvaessa sekä sisällön muuttuessa säädellymmäksi ja keskitetymmäksi talousasioihin. 

Opinnäytetyö vastaa kysymykseen ja saatujen tulosten vuoksi päästiin haluttuun loppu-

tulokseen.  

Yrityksen viestintään tulee paljon muutoksia jo listautumisvaiheessa ja ne ovat välttä-

mättömiä. 
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Listautumista harkitsevien yritysten tulisi huomioida ja selvittää tulevat muutokset 

ajoissa, mielellään etukäteen ennen listautumista. Näin pystytään varautumaan parem-

min esimerkiksi siihen, että sijoittajaviestintään tarvittavien tiedoteohjelmien käyttäjäksi 

opetetaan useampi henkilö, koska tiedotettavia asioita saattaa tulla nopealla aikataululla. 

Esimerkiksi ennen listautumista voidaan odottaa viestinnästä vastaavan henkilön pa-

luuta matkoilta ennen tiedotteen jakoa. Listautumisen jälkeen odottelu ja viivyttely ei ole 

mahdollista ja silloin on löydettävä muu keino saada tiedotettava asia julkiseksi. Tähän 

olisi kehitysehdotuksena jonkinlainen varahenkilöjärjestelmä, jolloin vältytään siltä tilan-

teelta, että tiedotteista vastaavaa henkilöä ei tavoiteta ja sisäpiiritietoa ei saada julkaistua 

välittömästi hallituksen kokouksen jälkeen. Myös muita tulevia resurssointitarpeita esi-

merkiksi henkilöstöön tulisi pohtia hyvissä ajoin listautumisvaiheessa. Myös muihin muu-

toksiin olisi syytä varautua ajoissa ja tarjota henkilökunnalle tarvittavat peruskurssit lis-

tautumisesta, jotta jokainen on ajan tasalla tulevista tapahtumista ja muutoksista. 

Toteutin opinnäytetyöni liitteeksi toimeksiantajan toiveiden mukaisen selkeän ja ytimek-

kään ohjeistuksen (ks. liite 1) pörssiyhtiötä koskevista viestinnällisistä muutoksista, jotka 

tulisi huomioida päivittäisessä viestinnässä. Ohjeistuksesta tehdään Varamiespalvelun 

markkinointiosaston seinälle huonetaulu muistuttamaan ohjeista. Lopullinen graafinen 

ilme tullaan suunnittelemaan jälkikäteen graafikon kanssa. Käytin toteutuksessa hyväk-

seni teoriaosiossa oppimiani asioita. Ohjeistus on toteutettu ranskalaisin viivoin ja yksi-

sivuinen ohjeistus on helposti monistettavissa tarvittaessa ympäri Suomen konsernin 

muille yrityksille. Ohjeistuksen avulla voidaan perehtyä niihin pääasiallisiin muutoksiin, 

joita listautuminen tuo tullessaan. 

Jäin kaipaamaan opinnäytetyöhöni osiota esimerkiksi pörssin ohjeiden laiminlyönnistä 

koituvista sanktioista. Opinnäytetyötä tehdessä mielessäni pyöri useasti sellaiset asiat, 

mitä tapahtuu pörssiyhtiölle, jollei tämä viesti sääntöjen ja lakien mukaisesti. Opinnäyte-

työn jatkotutkimuksena voisi selvittää näitä sanktioita ja rikkomusten yleisyyttä pörssiyh-

tiöiden keskuudessa. Lisätutkimuksena voisi myös selvittää, että millaista brändityö on 

listautumisen jälkeen, millainen se on prosessina ja mitä siinä tulee ottaa huomioon. Li-

säksi kasvava sosiaalisen median käyttö sijoittajaviestinnässä olisi mielenkiintoinen tut-

kimusaihe. 

 

 

 



34 
 

 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katriina Kantonen 

LÄHTEET 

Directors’ Institute Finland (DIF) 2016. 1.2.2016. Sisäpiiritieto ja tiedottaminen.  
Viitattu: 9.11.2018. https://dif.fi/osa/sisapiirintieto-ja-tiedottamisvelvollisuus/?print=pdf 

Directors’ Institute Finland (DIF) 2017. Sijoittajaviestintä 31.08.2017. Viitattu: 01.09.2018. 
https://dif.fi/osa/sijoittajaviestinta-hallituksen-nakokulma/?print=pdf 

Etelävuori, K. 28.08.2017. Konkarin vinkit listautumiseen. Pörssisäätiö. Viitattu: 1.10.2018. 
http://www.porssisaatio.fi/blog/2017/08/28/konkarin-vinkit-listautumiseen/  

Finanssivalvonta 2016. Markkinat-tiedote 4/2016. Viitattu 14.11.2018. http://www.finanssival-
vonta.fi/fi/Tiedotteet/Markkinat/Documents/Markkinat_4_2016.pdf 

Finanssivalvonta 2017. 3.5.2017. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Viitattu 9.11.2018. 
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Tiedonantovelvollisuus/Saannollinen/Pages/De-
fault.aspx 

Fondia 2018. Listautuminen. Viitattu 26.09.2018. https://virtuallawyer.fondia.com/fi/articles/listau-
tuminen 

Ihamuotila A. & Nirkkonen U. 2018. Jatkuva tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriasiat MAR-säänte-
lyn valossa 14.8.2018. Roschierin koulutusmateriaali VMP Oyj:lle. 

Ikävalko, E. 1995.Käytännön tiedottaminen: yhteisöviestinnän käsikirja. Helsinki: Infoviestintä Oy. 
Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy (1999) 

Järvenpää, A. 6.6.2018. VMP syöksyy pörssiin – listautumisanti alkaa huomenna, pääomistaja ei 
myy osakettakaan. Arvopaperi.fi. Viitattu: 01.9.2018. https://www.arvopaperi.fi/kaikki_uuti-
set/vmp-syoksyy-porssiin-listautumisanti-alkaa-huomenna-paaomistaja-ei-myy-osakettakaan-
6728408 

Kantor, I. 2007. Median ja yrityksen vuoropuhelu. Gummerus Kirjapaino Oy 

Korhonen, J. 2018. VMP Oyj:n talousjohtaja. Haastattelu 17.09.2018.  

Korhonen, N. & Rajala, R. 2011. Viestinnän prosessointi. Helsinki: Talentum 

Lounasmeri, S. 23.8.2016. Pörssiin – miten ja miksi? Tilisanomat. Viitattu: 26.09.2018. https://ti-
lisanomat.fi/talousohjaus/porssiin-miten-ja-miksi 

Lönnmark, K. 2018. VMP Oyj:n viestintä- ja markkinointipäällikkö. Haastattelu 10.10.2018. 

Mars, M. & Virtanen, M. & Virtanen, O. 2000. Sijoittajaviestintä strategisena työkaluna. Helsinki: 
Edita  

Minilex 2018. Mitä sisäpiiritieto on? Viitattu 9.11.2018. https://www.minilex.fi/a/mit%C3%A4-
sis%C3%A4piiritieto-on 

Nasdaq First North Nordic 2018. Säännöt 1.7.2018. Viitattu: 9.11.2018. https://business.nas-
daq.com/media/Nasdaq%20First%20North%20tulebook%20FI%2001072018_tcm5044-
44103.pdf 

Nasdaq Helsinki Oy 2018. 3.1.2018. Pörssin säännöt. Viitattu 9.11.2018. https://business.nas-
daq.com/media/P%C3%B6rssin%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%203.1.2018%20fi-
nal_tcm5044-20052.pdf 

 

https://dif.fi/osa/sisapiirintieto-ja-tiedottamisvelvollisuus/?print=pdf
https://dif.fi/osa/sijoittajaviestinta-hallituksen-nakokulma/?print=pdf
http://www.porssisaatio.fi/blog/2017/08/28/konkarin-vinkit-listautumiseen/
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Markkinat/Documents/Markkinat_4_2016.pdf
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Markkinat/Documents/Markkinat_4_2016.pdf
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Tiedonantovelvollisuus/Saannollinen/Pages/Default.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Tiedonantovelvollisuus/Saannollinen/Pages/Default.aspx
https://virtuallawyer.fondia.com/fi/articles/listautuminen
https://virtuallawyer.fondia.com/fi/articles/listautuminen
https://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/vmp-syoksyy-porssiin-listautumisanti-alkaa-huomenna-paaomistaja-ei-myy-osakettakaan-6728408
https://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/vmp-syoksyy-porssiin-listautumisanti-alkaa-huomenna-paaomistaja-ei-myy-osakettakaan-6728408
https://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/vmp-syoksyy-porssiin-listautumisanti-alkaa-huomenna-paaomistaja-ei-myy-osakettakaan-6728408
https://tilisanomat.fi/talousohjaus/porssiin-miten-ja-miksi
https://tilisanomat.fi/talousohjaus/porssiin-miten-ja-miksi
https://www.minilex.fi/a/mit%C3%A4-sis%C3%A4piiritieto-on
https://www.minilex.fi/a/mit%C3%A4-sis%C3%A4piiritieto-on
https://business.nasdaq.com/media/Nasdaq%20First%20North%20tulebook%20FI%2001072018_tcm5044-44103.pdf
https://business.nasdaq.com/media/Nasdaq%20First%20North%20tulebook%20FI%2001072018_tcm5044-44103.pdf
https://business.nasdaq.com/media/Nasdaq%20First%20North%20tulebook%20FI%2001072018_tcm5044-44103.pdf
https://business.nasdaq.com/media/P%C3%B6rssin%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%203.1.2018%20final_tcm5044-20052.pdf
https://business.nasdaq.com/media/P%C3%B6rssin%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%203.1.2018%20final_tcm5044-20052.pdf
https://business.nasdaq.com/media/P%C3%B6rssin%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%203.1.2018%20final_tcm5044-20052.pdf


35 
 

 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katriina Kantonen 

 

NASDAQ OMX Helsinki Oy 2013. 1.7.2013. Disclosure rules for First North Finland Premier-Seg-
mentin tiedottamissäännöt. Viitattu: 9.11.2018. https://business.nasdaq.com/Docs/Disclosure-
Rules-for-First-North-Finland-Premier-Segment_FI.pdf 

Osaava yrittäjä 2018. a. Tiedotus- ja suhdetoiminta. Viitattu 1.11.2018. http://www.tieto.osaa-
vayrittaja.fi/tiedotus-ja-suhdetoiminta 

Osaava yrittäjä 2018. b. Markkinointiviestintä. Viitattu 31.8.2018. http://www.tieto.osaavayrit-
taja.fi/markkinointiviestintae 

Parviainen A. Päivitetty 7.6.2018. Pääomasijoittajat valmistautuvat kuumaan listautumiskauteen 
– kymmeniä yhtiöitä on kypsymässä pörssilistalle. Yle Uutiset. Viitattu 01.9.2018 https://yle.fi/uu-
tiset/3-10243354 

Pesola, J. 2018. VMP Oyj:n sisäinen henkilöstötiedote 4.6.2018 

Procom 2012. Yhteisöviestinnän periaatteet 21.11.2012. Viitattu: 01.11.2018. https://pro-
com.fi/viestintaala/ohjeet-ja-periaatteet/yhteisoviestinnan-periaatteet/ 

Pörssisäätiö 2016. Pörssilistautujan käsikirja. Viitattu: 28.9.2018. http://www.porssisaatio.fi/wp-
content/uploads/2016/05/porssilistautujan_kasikirja_2016_final_web.pdf 

Rauha, M. 24.4.2018. Nasdaq First North ja päämarkkina vertailussa. Viitattu: 2.11.2018. 
https://dtg.tesi.fi/sijoittaminen/nasdaq-first-north-paamarkkina-vertailussa/ 

Rentola, L. & Mattson, S. Julkaisuaika tuntematon. Listautuminen. Viitattu: 7.9.2018. https://virtu-
allawyer.fondia.com/fi/articles/listautuminen  

Roine, S-L. 2001. Talousviestintä. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy 

Savilampi, J. 2005. Viestinnänteoria. Powerpoint. Viitattu: 01.11.2018. 

Siukosaari, A. 2002.Yhteisöviestinnän opas. Helsinki: Hakapaino. 

Suominen, J. 2018. VMP Varamiespalvelun henkilöstövuokrauksen johtaja. Haastattelu 
7.11.2018.  

Verkkovaria 2016. 1.4.2016. Markkinoinnin kilpailukeinot –markkinointiviestintä.  
Viitattu: 14.9.2018. http://www.verkkovaria.fi/taydentavat/markkinointi/?page_id=495  

Vmp 2018. a. Varamiespalvelu yrityksenä. Viitattu: 26.9.2018. https://www.vmp.fi/vmp-yrityk-
sena/#/ 

Vmp 2018. b. Varamiespalvelu historiikki. Viitattu: 26.9.2018. https://www.vmp.fi/historiikki/#/ 

VMP Oyj 2018. a. Listautumisesite. Viitattu 26.9.2018. https://www.vmpgroup.fi/listautuminen/ 

VMP Oyj 2018. b. Etusivu. Viitattu: 9.11.2018. https://www.vmpgroup.fi/ 

VMP Oyj 2018. c. Yhdessä kohti tulevaisuuden työelämää -markkinointiesite. Viitattu: 26.9.2018 
https://www.vmpgroup.fi/wp-content/uploads/VMP-markkinointiesite.pdf 

VMP Oyj 2018. d. Lehdistötiedote 4.6.2018. Viitattu: 26.9.2018.  https://www.vmpgroup.fi/wp-con-
tent/uploads/ITF-tiedote-FI-FINAL-20180604.pdf  

 

https://business.nasdaq.com/Docs/Disclosure-Rules-for-First-North-Finland-Premier-Segment_FI.pdf
https://business.nasdaq.com/Docs/Disclosure-Rules-for-First-North-Finland-Premier-Segment_FI.pdf
http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/tiedotus-ja-suhdetoiminta
http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/tiedotus-ja-suhdetoiminta
http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/markkinointiviestintae
http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/markkinointiviestintae
https://yle.fi/uutiset/3-10243354
https://yle.fi/uutiset/3-10243354
https://procom.fi/viestintaala/ohjeet-ja-periaatteet/yhteisoviestinnan-periaatteet/
https://procom.fi/viestintaala/ohjeet-ja-periaatteet/yhteisoviestinnan-periaatteet/
http://www.porssisaatio.fi/wp-content/uploads/2016/05/porssilistautujan_kasikirja_2016_final_web.pdf
http://www.porssisaatio.fi/wp-content/uploads/2016/05/porssilistautujan_kasikirja_2016_final_web.pdf
https://dtg.tesi.fi/sijoittaminen/nasdaq-first-north-paamarkkina-vertailussa/
https://virtuallawyer.fondia.com/fi/articles/listautuminen
https://virtuallawyer.fondia.com/fi/articles/listautuminen
http://www.verkkovaria.fi/taydentavat/markkinointi/?page_id=495
https://www.vmp.fi/vmp-yrityksena/#/
https://www.vmp.fi/vmp-yrityksena/#/
https://www.vmp.fi/historiikki/#/
https://www.vmpgroup.fi/listautuminen/
https://www.vmpgroup.fi/
https://www.vmpgroup.fi/wp-content/uploads/VMP-markkinointiesite.pdf
https://www.vmpgroup.fi/wp-content/uploads/ITF-tiedote-FI-FINAL-20180604.pdf
https://www.vmpgroup.fi/wp-content/uploads/ITF-tiedote-FI-FINAL-20180604.pdf


36 
 

 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katriina Kantonen 

 

VMP Oyj 2018. e. Tiedonantopolitiikka. Viitattu: 9.11.2018. https://www.vmpgroup.fi/sijoittajat/si-
joittajasuhteet-ja-sijoittajakalenteri/tiedonantopolitiikka/ 

VMP Oyj LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vmp-oyj/ 

VMP Varamiespalvelun Facebook: https://www.facebook.com/VMPSuomi/ 

VMP Varamiespalvelun Instagram: https://www.instagram.com/vmp_group/?hl=fi 

VMP Varamiespalvelun Twitter: https://twitter.com/vmp_suomi 

VMP Varamiespalvelun YouTube: https://www.youtube.com/user/VMPGroup 

Yrittäjät 2014. Franchising 1.7.2014. Viitattu: 28.9.2018. yrittajat.fi >Yrittajan ABC >Perustietoa 
Yrittajyydesta >Yritysmuodot ja vastuut https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyy-
desta/yritysmuodot-ja-vastuut/franchising-318184

https://www.vmpgroup.fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet-ja-sijoittajakalenteri/tiedonantopolitiikka/
https://www.vmpgroup.fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet-ja-sijoittajakalenteri/tiedonantopolitiikka/
https://www.linkedin.com/company/vmp-oyj/
https://www.facebook.com/VMPSuomi/
https://www.instagram.com/vmp_group/?hl=fi
https://twitter.com/vmp_suomi
https://www.youtube.com/user/VMPGroup
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vastuut/franchising-318184
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vastuut/franchising-318184


Liite 1 

 

 
 
 
 
 

 
 

SIJOITTAJAVIESTINNÄSSÄ HUOMIOITAVAT ASIAT 
PÖRSSIYHTIÖLLE 

Tiedotteet 
 
 

▪ Tiedotettavat asiat hyväksytään aina hallituksen kokouksessa ennen tiedon 
julkistamista. 
 

▪ Tarkista tietojen paikkaansa pitävyys ja julkaise ainoastaan oikea, 
merkityksellinen sekä selkeä tieto, joka ei ole harhaanjohtavaa. 

 
▪ Tarkista tiedotteen vaatimukset. Keskeisen sisällön on tultava ilmi tiedotteen 

alussa ja otsikosta tulee selvitä pääasiallinen sisältö. 
 

▪ Julkista saatu tieto viipymättä samaan aikaa yhtiötiedotteella pörssin 
tiedotepalvelulla julkiseksi, Internet-sivuille sekä yrityksen henkilöstölle yrityksen 
Intraan. 

 
▪ Kehitä varahenkilöjärjestelmä, jonka avulla myös toinen henkilö on koulutettu 

ajan tasalle tiedotepalveluihin. Näin tiedon julkaisu ei ole yhden henkilön 
varassa. 

 
▪ Tietovuodon sattuessa tai järjestelmän jumittaessa: ota yhteyttä pörssin 

markkinavalvontaan. 

 
Muuta huomioitavaa 

 
▪ Tarkista pörssiyhtiön Internet-sivujen ajantasaisuus ja taloustietojen 

reaaliaikaisuus. 
 

▪ Muista pörssiyhtiölle sopiva tyyli ja sävy kirjoittaessasi yhtiön sosiaaliseen 
mediaan julkaisua. 
 

▪ Jos kuulet sisäpiiritietoa ennen sen julkistamista:  
 

-Sisäpiirikauppojen teko on kielletty ja siihen sisältyy myös toimeksiannon 
muuttaminen tai osakekauppojen peruuttaminen. 

 
-Toisen henkilön suostuttelu sisäpiirikauppojen tekoon tai vihjailu 
sisäpiiritiedosta on kielletty. 
 
-Sisäpiiritiedon ilmaisu toiselle henkilölle on sallittu ainoastaan, jos 
ilmaiseminen tapahtuu osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista 
suorittamista. 

 
▪ Älä kommentoi tai spekuloi sosiaalisessa mediassa esimerkiksi  

uuden yhteistyökumppanuuden mahdollisia vaikutuksia pörssikursseihin. 
 

▪ Mahdollisen kriisin puhjettua älä kommentoi asiaa: ota tarvittaessa yhteys 
toimitusjohtajaan tai hallituksen jäseneen. 

 


