
Pörssi-illat ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia tapahtumia, joissa pääsee 
perehtymään osakesäästämiseen ja Helsingin pörssissä noteerattuihin yhtiöihin. Yhtiöiden johtajille 
on mahdollista esittää kysymyksiä, kun he kertovat yrityksestään sijoituskohteena. 

Yhtiöiden johtajille on mahdollista esittää kysymyksiä, kun he kertovat yrityksestään 
sijoituskohteena. 

Yhdessä tapahtumassa esiintyy 2–4 yhtiötä ja mukana on lisäksi ekonomistin tai muun alan 
asiantuntijan pitämä ajankohtainen talouskatsaus. Syksyn 2020 Pörssi-illat järjestetään 
webinaareina marraskuun aikana. Ilmoittauduthan etukäteen tapahtumakalenterin kautta. Sieltä näet 
illan ohjelman ja aikataulun. 

Katso aikaisempia Pörssi-iltoja YouTube-kanavalta. 

Alta pääset tutustumaan syksyn 2020 Pörssi-illoissa esiintyviin yhtiöihin. Tiedot on kerätty 
yhtiöiden sijoittajasivuilta ennen artikkelin julkaisua. 

Admicom 

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden 
järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön 
pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja 
saumattomasti kirjanpitoon asti. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 15,7 miljoonaa euroa. 
Työntekijöitä yhtiöllä on yli 170 neljässä eri toimipisteessä eri puolilla Suomea. 

Kokoluokka ja toimiala: First North / Teknologia 
Näet Admicomin seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 5.11.2020 

Aktia 

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja. Aktia on luonut vaurautta ja 
hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo kahdensadan vuoden ajan, mutta pörssiyhtiönäkin Aktia on jo 
kymmenvuotias. Aktialla on neljä liiketoiminta-aluetta: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, 
Varainhoito sekä Henkivakuutus. Aktia palvelee asiakkaitaan digitaalisten kanavien kautta 
kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissään pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja 
Oulun seuduilla. Työntekijöitä yhtiössä on lähes 800. 

Kokoluokka ja toimiala: Mid Cap / Rahoituspalvelut 
Näet Aktian seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 11.11.2020 

Lassila & Tikanoja 

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme 
kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä 
tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa 
kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun 
onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 
784,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 200 henkilöä. 



Kokoluokka ja toimiala: Mid Cap / Teollisuustuotteet ja -palvelut 
Näet Lassila & Tikanojan seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 11.11.2020 

Orion 

Orion on suomalainen lääkkeiden kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii 
maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden 
vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja 
kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, 
syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet. Orionin 
tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa 
ja yhtiö työllistää 3 250 henkilöä. 

Kokoluokka ja toimiala: Large Cap / Lääketeollisuus 
Näet Orionin seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 3.11.2020 

Outokumpu 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen, jonka tuotantokapasiteetti on 3,3 miljoonaa 
tonnia. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa 
muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja 
materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Tavoitteenamme on olla ruostumattoman 
teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Yhtiön 
liikevaihto vuonna 2019 oli 6 403 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on 10 000 ammattilaista 
yli 30 maassa. 

Kokoluokka ja toimiala: Large Cap / Perusteollisuus 
Näet Outokummun seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 18.11.2020 

Relais Group 

Relais Group on ajoneuvojen sähkövaruste- ja varaosaliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa 
aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Toimimme asiakkaidemme luotettuna 
kumppanina ajoneuvovalmistajista riippumattomilla jälkimarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Tarjoamme ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja 
asiantuntijapalvelut ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 98,9 
miljoonaa euroa. Työntekijöitä yhtiössä on noin 250. 

Kokoluokka ja toimiala: First North / Kulutustavarat 
Näet Relais Groupin seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 23.11.2020 

Revenio 

Revenio on terveysteknologiayhtiö, jonka fokuksessa ovat glaukooman, diabeettisen retinopatian ja 
silmänpohjan rappeuman tunnistaminen ja hoitoprosessin aikainen seuranta. Revenio Research 
puolestaan keskittyy ihosyövän ja astman diagnosointia ja hoidon suunnittelua tukevien 
järjestelmien kaupallistamiseen. Konsernin liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa 
tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia terveysteknologiaan liittyviä laitteita erityisesti 



kansanterveydellisesti merkittävien silmän sairauksien tunnistamiseen. Yhtiön liikevaihto vuonna 
2019 oli 49,5 miljoonaa euroa. Työntekijöitä yhtiössä on 120. 

Kokoluokka ja toimiala: Mid Cap / Terveydenhuolto 
Näet Revenion seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 3.11.2020 

Robit 

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy ja valmistaa kulutusosia eli 
porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta 
ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja 
palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, 
Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 86,5 miljoonaa 
euroa. Työntekijöitä yhtiössä on 250. 

Kokoluokka ja toimiala: Small Cap / Teollisuustuotteet ja -palvelut 
Näet Robitin seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 23.11.2020 

Sanoma 

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten 
elämään. Yhtiö auttaa opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoaa kuluttajille 
merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaille ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja. Sanoma toimii 
yhdessätoista Euroopan maassa. Vuonna 2019 Sanoman liikevaihto oli 900 miljoonaa euroa ja se 
työllisti lähes 4 500 ammattilaista. 

Kokoluokka ja toimiala: Large Cap / Kulutuspalvelut 
Näet Sanoman seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 18.11.2020 

Tulikivi 

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on 
maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: 
Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja 
bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto vuonna 2019 oli 28,7 miljoonaa euroa, josta viennin 
osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 200 ihmistä. 

Kokoluokka ja toimiala: Small Cap / Teollisuustuotteet ja -palvelut 
Näet Tulikiven seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 23.11.2020 

UPM 

UPM-Kymmene Oyj on bio- ja metsäteollisuusyhtiö, jonka tuotteet valmistetaan uusiutuvista ja 
biohajoavista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä. UPM tarjoaa uusiutuvia ja vastuullisia 
ratkaisuja ja innovoi tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin. Vuonna 2019 
UPM:n liikevaihto oli 10 238 miljoonaa euroa ja se työllisti 18 700 henkilöä 46 maassa. 



Kokoluokka ja toimiala: Large Cap / Perusteollisuus 
Näet Sanoman seuraavissa tapahtumissa: Pörssi-ilta-webinaari 5.11.2020 

Ensikertalainen tai jo tuttu vieras – tervetuloa mukaan, osaamiseen tai salkun kokoon 
katsomatta! 

Tilaamalla Pörssisäätiön viikoittaisen uutiskirjeen saat tiedon ajankohtaisista tapahtumistamme 
suoraan sähköpostiisi. 

  

 


