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Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ry järjestivät jälleen vuotuisen Parhaat sijoittajasivut 
verkossa –kilpailun.  Kilpailussa arvioitiin kaikkien Helsingin Pörssin yhtiöiden suomenkieliset 
verkkosivut.  Verkkosivut ovat tärkeä osa sijoittajaviestintää. Sähköistä tietoa voivat hyödyntää 
paitsi sijoittajat myös analyytikot ja media. Erityisesti yksityissijoittajille verkkosivut ovat 
keskeinen tietolähde. Suomessa on yli 830 000 yksityissijoittajaa, jotka yhteensä omistavat yli 
viidenneksen Helsingin Pörssin yhtiöistä. 
 
Kilpailusarjoja oli tänä vuonna kolme: suuret pörssiyhtiöt, keskisuuret pörssiyhtiöt ja pienet 
pörssiyhtiöt, markkina-arvoon perustuvan pörssin jaottelun mukaisesti.  Kilpailulautakunta 
professori Jarmo Leppiniemen johdolla asetti esikarsintaa varten kriteerit. Pääanalyytikko 
Jari Harjunpää esitteli kriteerit opiskelijoille.  Haaga-Helian opiskelijat yliopettaja Annika 
Sandströmin johdolla osallistuivat esiarviointien työstämiseen.  Esiarviointi muodostui 
kahdesta opiskelija-arviointikierroksesta.  Tämän jälkeen kunkin sarjan kymmenen parasta 
pääsi kilpailulautakunnan tarkempaan arviointiin. 
 
Esikarsinnan tärkeimmät kriteerit vuonna 2014 painottuivat alueille: liiketoiminta, rahoitus ja 
riskit, corporate governance sekä tekninen toteutus.  Liiketoiminnan osalta haettiin erityisesti 
yrityskuvausta, kuvausta markkinoista sekä kilpailueduista ja kilpailijoista.  Rahoituksen ja 
riskien alueella etsittiin tietoa mm. rahoitusrakenteesta, lainojen maturiteettiprofiilista, 
kovenanteista, maksuvalmiudesta, valuuttakurssiherkkyyksistä, joukkovelkakirjanoteerauksista 
ja osakekohtaisista tunnusluvuista.  Corporate governance –alueella raatia kiinnostivat 
historiallinen omistajarakenne, liputukset, sisäpiirikaupat, tulospalkitseminen ja optio-ohjelmat 
sekä lyhyeksi myynnit.  Sivuston teknistä toteutusta arvioitiin tarkastelemalla sivuston 
avautumista puhelimella, videoiden käyttämistä ja helppokäyttöisyyttä. 
 
”Tällä kertaa tarkastelussa olleiden keskisuurten ja pienten yhtiöiden sivujen tasossa on vielä 
selvästi parannettavaa”, totesi puheenjohtaja Jarmo Leppiniemi.  ”Kilpailulautakunta toivoi, että 
sijoittajasivut olisi päivätty tai niissä olisi merkintä milloin niitä on viimeksi tarkistettu”, neuvoi 
Pörssisäätiön apulaisjohtaja Nina Tallberg. 
 
Kilpailulautakunnan tiukan tarkastelun jälkeen todettiin, että parhaat sijoittajasivut löytyvät 
Wärtsilältä.  Suurten yhtiöiden sarjassa voittajat olivat 1. Wärtsilä, 2. Neste Oil, 3. Metso.  
Keskisuurten yhtiöiden sarjassa palkittiin 1. Ramirent, 2. Rautaruukki, 3. Lemminkäinen.  
Pienten yhtiöiden sarjassa jaettiin vain ensimmäinen sija, jonka sai Capman.  
 
Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot onnittelevat voittajia lämpimästi. Pörssiyhtiöiden 
sijoittajaviestintätiimit tekevät tärkeää työtä, josta hyötyvät sadattuhannet sijoittajat. Kilpailun 
tavoite on nostaa esille onnistumisia ja kannustaa kaikkia yhä parempaan sijoittajaviestintään 
antamalla konkreettisia neuvoja ja esimerkkejä. 
 
 
Lisätietoja: 
Sijoitusanalyytikot Jari Harjunpää puh. 040 503 9290 
Pörssisäätiö  Nina Tallberg puh. 040 703 3007 
 
 
Kilpailulautakunta: professori Jarmo Leppiniemi (pj), Hannu Angervuo, (eQ), Jari Harjunpää 
(Pareto Securities), Terhi Lambert-Karjalainen (Finanssivalvonta), Annika Sandström 
(Haaga-Helia), Mika Vaihekoski (Turun kauppakorkeakoulu) sekä Sari Lounasmeri ja Nina 
Tallberg (Pörssisäätiö)   
 


