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Kansi:

Virolahdella sijaitseva rautakauppa ja monipalveluyritys 
R. Hallikainen Ky liittyi SEO-verkostoon kesällä 2014.

Ajankohtaista

Varkaudessa perjantai-iltana 14.11.2014 SEO-
kauppiaita tanssittaa Tapio Liinoja & Oljenkorsi 
Small Band. Yhtyeessä Tapio Liinojan (laulu) li-
säksi Jussi Liski (kosketinsoittimet ja basso) Puka 
Oinonen (kitarat ) ja Mikko Tohkanen (rummut, 
percussiot).

Tervetuloa Varkauteen SEO-kaup-
piaspäiville 14.-14.11.2014!

SEO-kauppiaspäivät ja osuuskunnan syyskokous 
pidetään Scandic Hotel Oscarissa marraskuun 
puolivälissä.

Perinteiseen tapahtumaan kuuluvat perjantaina 
minimessut ja SEO:n infotilaisuus kaikille SEO-
kauppiaille sekä iltajuhla. Lauantaina on osuus-
kunnan syyskokous, jossa paneudutaan vuoden 
2015 toiminta- ja talousasioihin.

Varkaudessa SEO-kauppiaspäivillä tapaamme 
myös Mäkelä Racing Teamin edustajat ja näemme 
SM-voittajan, Formula Fordin.



Pääkirjoitus 

SEO-verkosto on kehittynyt vuoden 2014 aikana sekä 
verkoston että toimintatapojen uudistamisella. Uu-
sien liikepaikkojen liittyminen maamme ainoaan 
kauppiaiden omistamaan huoltoasemaverkostoon 
merkitsee, että SEO:n perusasiat ovat kunnossa - val-
takunnallinen jakelu, hyvä kauppiasbröndi, laadukas 
tuotevalikoima ja kauppiaiden oma halu kehittää 
asioita.

Uusia liikepaikkoja on liittynyt SEO-verkostoon tasai-
seen tahtiin ja osuuskunnan oma kauppiasrekrytointi 
tuottaa tulosta. Uudistuminen on päivän sana, ja yhä 
useampi kauppias ottaa pohdittavakseen kauppiasve-
toisen, kokonaan suomalaisessa omistuksessa olevan 
polttoainetoimittajan.

SEO kehittää liiketoimintaansa kauppiaiden johta-
massa hallinnossa. Lähivuosien haasteet ovat polt-
toaineiden biokomponenttien lisääntyvässä käyt-
töönotossa. Tämä autoilijoilta lähes näkymättömissä 
tehty kehitystyö on tärkeä osa myös SEO:n toimin-
nassa. Asiakkaat näkevät SEO:n toiminnan palvelun 
näkökulmasta ja asemaverkoston kehittymisenä.

SEO-Baarin kehittäminen on hyvä esimerkki kaup-
piaiden yhteistyön vahvuudesta. Kesällä kolmessa 
palaverissa paneuduttiin asiantuntijoiden kanssa 
kahvila- ja ravintolatoiminnan kysymyksiin. Kauppi-
aiden omaehtoinen yhteistyö toimii ja uusimpia SEO-
Baareja on esitelty kesän aikana, niin perinteisten 
liikepaikkojen kehittämisenä kuin uusien liiketilojen 
käyttöönotossa.

Toiminnan kannalta kauppiaiden oma aktiivisuus on 
tuomassa hienoja tuloksia. Yhteistyön voima näkyy 
monella tavalla - ennen kaikkea työn ilona.

Hannu Laitinen
toimitusjohtaja, SEO

Tuusniemen SEO-jakelu avattiin täysin uudistuneena 
kesällä 2014.

Raision puhdaslinjainen sinivalkoinen SEO-huoltoasema 
on vaikuttava rakennus ja täyden palvelun liikepaikka.

Pelkosenniemen SEO:n ilmeen uudistuksessa on käytetty 
fiksusti sinivalkoisia tunnistuselementtejä.
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ÖKL:n huoltoasemapäivät

Liikennepoltto-
nesteet 2030

Öljyalan Keskusliiton toimitus-
johtaja Helena Vänskä esitteli 
Naantalisssa 2.10.2014 huolto-
asemapäivillä öljyalan tulevai-
suusselvityksen, jonka keskei-
nen sisältö painottuu uusiutu-
vaan energiaan. Vuonna 2050 
ennustetaan maailmassa ole-
van 3 miljardia autoa. Suurin 
väkiluvun kasvu on Afrikassa, 
jonka elintasoon liittyvä kulu-
tus tuo edelleen lisää energian 
kulutusta.

Fossiiliset pääosassa vielä 2035

Fossiilisten polttoaineiden saatavuus 
pysyy korkealla tasolla niin öljyn, 
hiilen kuin kaasun osalta. Primääri-
energian kysyntä kehittyneissä maissa 
pienenee lähivuosikymmeninä, mutta 
muilla alueilla, Kiinassa ja Intiassa 
öljyn kysyntä kasvaa jatkuvasti. EU-
tasolla ja kansallisesti valmistellaan 
öljyriippuvuudesta vapautumista.  
Polttoainejakaumaltaan tulevaisuus 
on maailmanlaajuisesti vielä vuonna 
2035 fossiilisiin polttoaineisiin tukeu-
tuva.

Liikenne kuuluu EU:n päästötavoit-
teissa ei-päästökauppasektoriin. EU 
on luopumassa maakohtaisesta uu-
siutuvan energian tavoitteesta. Ny-
kyisellä politiikalla pyritään EU:n ta-
voitteeseen vähentää päästöjä 80 % 
lähtötasosta 1990, ja siihen suuntaa-
va tiekartta asettaa välitavoitteeksi 
40 % vuonna 2030. Päästötavoitteet 
tulisivat laillisesti velvoittaviksi, ja 
maakohtaiset tavoitteet asetettaisiin 
bruttokansantuotteen perusteella.
 
Suomelle kallis ohjelma

Laadituissa VATT:n ja VTT:n arviois-
sa kustannustehokkaimmaksi tavaksi 
esitetään toisen sukupolven liikenne-
polttoaineiden kasvava osuus. Auto-
kannassa vaativaksi osoittautuu ben-
siiniajoneuvojen käyttövoimaratkai-
su. Liikenne- ja viestintäministeriön 
selvityksen perusteella nestemäiset 
polttoaineet ovat hallitsevia 80-90 % 
osuudella.

Öljyä tarvitaan vielä pitkään, ja maa-
ilman liikennepolttoaineiden muutos 
uusiutuviin nykyisestä 4-5 prosentista 

ei ole kovin vauhdikas. Rajoitteina 
ovat sekä ajoneuvokalusto ja jake-
luinfra. Ratkaisuna Suomessa ovat 
kestävästi tuotetut biopolttoaineet, 
johon liittyviä tuotantomahdollisuuk-
sia ja raaka-aineita Suomessa on riit-
tämiin. Todennäköiseltä näyttää, että 
biovelvoite saavutetaan ylittämällä 
sekoitusvelvoite dieselpolttoaineissa.

Euro 6 myös henkilöautodie-
seleihin

Päästöjen hallinta dieselpolttoaineis-
sa on keskittynyt vuoden 2006 jälkeen 
Euro 6 –normin toteuttamiseen, joka 
ulottuu henkilöautoihin ja non-road 
–ajoneuvoihin. Uudet henkilöauto-
mallit 1.9.2014 alkaen on valmistettu 
toteuttamaan Euro 6 –päästörajoja. 
Yaran myyntipäällikkö Juha Sarlund 
esitteli nykyistä tilannetta henkilöajo-
neuvojen palvelun kannalta.

Dieselpolttoaineen pakokaasuun se-
koitettava 32,5-prosenttinen ureali-
uos ruiskutetaan pakokaasuun, jossa 
typen oksidit pelkistetään typeksi ja 
vedeksi. Yleisin Euroopassa käytettä-
vä tekniikka tunnetaan nimellä SCR. 
Pienissä dieselmoottoreissa on käytös-
sä vaihtoehtoinen EGR+LNT –tekniik-
ka. Uusi aalto on vuonna 2017 tuleva 
Euro 6c ja uusi 2-vaiheinen testisykli 
otetaan käyttöön. Tämän odotetaan 
lisäävän SCR-tekniikan käyttöä. Urea-
liuoksen markkinanimenä tunnettu 
AdBlue on Saksassa rekisteröity ta-
varamerkki, jota Suomessa markkinoi 
Yara.

Uusissa dieselhenkilöautoissa ureatan-
kin tilavuus on pienentynyt 5-8 litraan 
ja ajoneuvoa on tankattava 3-4 kertaa 
vuodessa. Henkilöautojen käyttämä 
urealiuoksen määrä kasvaa kaksinker-

taiseksi lähimmän 10 vuoden aikana. 
Suomessa on noin 250 jakelupaikkaa, 
josta urealiuosta on saatavana.

Jakeluketjussa urealiuosta on olta-
va saatavana henkilöautoille sopivan 
pienissä erissä – esimerkiksi 10 litran 
kanisteri henkilöautoja varten on lii-
an suuri, ja yleisimmät pakkauskoot 
ovat vajaan 2 litran kokoisia sekä yli 
kolmen litran kertakäyttöpakkaukset, 
joita tarvitaan ureatankin tyhjennyt-
tyä ajoneuvon uudelleen käynnistämi-
seen.

Uusien käyttövoimien kriitti-
siä tekijöitä

Energialähteiden tulevaisuus liiken-
teen vaihtoehtoisten polttoaineiden 
käyttöönotossa ohjaa VTT:n johtavan 
tutkijan Juhani Laurikon mukaan 
polttomoottorien käyttöön ja yhä 
usiin vaihtoehtoihin. Kriittiset tekijät 
energian lähteissä ovat saatavuus, ja-
kelu ja käyttökelpoisuus ajoneuvoka-
lustossa.

EU:ssa on tehty jo yhtenäistävä päätös 
sähköautojen latauspistokkeista. Suo-
messa on jo satoja julkisia sähköauto-
jen pikalatausasemia. Huoltoasemalle 
tuotava pikalataustekniikka edellyt-
tää sähkökapasiteetin nostamista ja 
tekniikan uusimista. Vetyä voidaan ja-
kaa myös siirrettävien konttien avulla 
ja sitä voidaan verrata tankkauksel-
taan ja käytön riittävyydeltään muihin 
liikennepolttonesteisiin.

Uusilla tuotteilla on omat käyttöomi-
naisuudet ja turvaetäisyydet sekä 
etenkin maakaasun ja vedyn osalta 
runsaasti tuotteiden ominaisuuksiin 
ja varastointiin liittyviä säännöksiä.

SEO-väkeä Huoltoasemapäivillä: Raimo Lehtosaari (oik.), Markku 
Vilmunen, Mikko Hietanen (West Tank Oy:n tj), Tero Riuttamäki ja 
Hannu Laitinen.



Onnistunut rekrytointi luo puit-
teet pitkälle ja menestyksek-
käälle työsuhteelle. Parhaim-
millaan rekrytointiprosessi 
on suunnitellusti ja huolella 
rakennettu kokonaisuus, jos-
sa yritys löytää kaipaamansa 
osaamisen organisaatioon.

Työnhakija puolestaan toteuttaa yh-
den unelmistaan saadessaan kuulla 
sanat – Sinut on valittu tehtävään. 
Onnistunut rekrytointi ei ole siis pel-
kästään onnen kauppaa tai sattumaa 
vaan sen takana ovat ihmiset, ne oi-
keat ihmiset.

Kuten todettu, rekrytointi ei ole 
enää pelkästään työpaikkailmoi-
tuksen julkaisua, nopeita valin-
tapäätöksiä tai yksittäisiä projek-
teja organisaation sisällä. Rekry-
toinnit ovat jatkuvaa, kokoajan 
käynnissä olevaa ja systemaattista 
toimintaa sekä yrityksen sisä- että 
ulkopuolella. Toimiva ja tehokas 
rekrytointi on osa yrityskuvaa 
parhaimmillaan ja onnistuessaan 
se tuo esille organisaation vahvuu-
det ja siirtää niitä eteenpäin. Voi-
daan siten todeta, että rekrytointi 
on yrityskuvan ja työnantajakuvan 
viestimistä parhaimmillaan.

Henkilöstö on yrityksen tärkein 
voimavara ja sen vuoksi rekry-
tointiin sekä henkilöstöhallintaan 
kannattaa kiinnittää erityistä huo-
miota. Yritys menestyy, kun oikeat 
ihmiset ovat oikeassa paikassa ja 
oikeaan aikaan. 

Rekrytointi on myös riskin-
hallintatilanne

Yhä useammat yritykset käyttä-
vät henkilöstöalan asiantuntijoita 
apuna oikeiden henkilöiden etsi-
miseen. Rekrytointi on yritykselle 
aina pienimuotoinen riski, jossa 
onnistuneen lopputuloksen näkee 
vasta viikkojen tai jopa useiden 
kuukausien kuluttua. Henkilöstö-
kumppanit sekä HR-alan ammatti-
laiset jakavat tätä riskiä yritysten 

Rekrytointi on nykyisin muutakin 
kuin työpaikkailmoituksia tai 
työsopimuksen allekirjoitusta

ja yrittäjien kanssa. Nämä osaajat 
auttavat yrityksiä löytämään juuri 
heidän tarpeisiin sopivia henkilös-
töratkaisuja.

Suomalainen Energiaosuuskunta 
(SEO) on valinnut henkilöstökump-
panikseen Go On Yhtiöt. Päijät-
Hämeen alueella Go On Lahden 
yksikkö on toteuttanut SEOn pää-
konttorille useita onnistuneita 
rekrytointeja. Go On Lahden yk-
sikkö on vakiinnuttanut asemansa 
Päijät-Hämeen alueella ja tekee 
paikallisesti tiivistä yhteistyötä 
useiden eri toimialojen yritysten 
ja yrittäjien kanssa. Lahden alu-
eella henkilöstöratkaisuihimme 
luottavat mm. Lahden Sibelius-
talo, Lahden Pelicans ja Messilä 
Maailma sekä lukuisat muut pit-
käaikaiset ja uudet asiakkaamme. 
Teemme yhteistyötä myös Lahden 
2017 MM-kisaorganisaation kanssa. 

Go On Yhtiöt on valtakunnalli-
nen henkilöstökumppani, joka 
toteuttaa asiakkaille räätälöityjä 
henkilöstöpalveluratkaisuja sekä 
rekrytointien että henkilövuokra-
uksen osalta. Go On Yhtiöillä on 
toimipisteet Lahdessa, Helsingis-
sä, Tampereella, Kouvolassa, Hä-
meenlinnassa, Lappeenrannassa, 
Mikkelissä, Kotkassa, Jyväskyläs-
sä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.
Mikäli kiinnostuit tai tarvitset 
kumppania henkilöstöasioihin, 
otathan yhteyttä!

Teksti; Liisa Sipilä, HR- ja Rekry-
tointiasiantuntija, Go On Yhtiöt
liisa.sipila@go-on.fi
044 029 4444

Kuvassa vasemmalta Go On Lahden yksikönjohtaja Sami Kallinen, toimistoas-
sistentti Jelena Alkunen, HR- ja rekrytointiasiantuntija Liisa Sipilä, HR-koor-
dinaattori Henriikka Kokkola ja yhteyspäällikkö Tommi Seljas.
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SEO-kauppiaspäivien myyntinäyttelyn avajaisissa oli suomalainen ja maanlä-
heinen tunnelma. Onnistunut tapahtuma rohkaisee SEO-kauppiaita laajenta-
maan keskinäistä yhteistyötään.

Virolahden R. Hallikainen Ky
Rauta - maatalous - korjaamo - polttoaineet

R. Hallikainen ky on perustettu vuonna 
1971 tarjoamaan rauta- ja maatalouskaup-
papalveluja Virolahden ja lähiympäristön 
asiakkaile silloisen Gulf-huoltoaseman yh-
teyteen. 

Polttoaineketjuja ovat olleet Gulf, Kesoil, Neste, St1 
ja nyt elokuusta 2014 alkaen SEO. Korjaamopalvelujen 
taso vastaa nykyistä monimerkkikorjaamojen toimintaa, 
AD-tunnuksin varustettu autokorjaamo huoltaa kaikki 
merkit.

Rautakauppatoimintaa varten myymälätilaa on 750 m2 
ja asianmukaiset pihavarastot ja kausittainen myynti 
myös piha-alueella vakuuttavat asiakkaille, että palvelut 
ovat kunnossa. Kauppiaspariskunta Raine ja Niina Halli-
kainen työllistävät 13 henkeä ja lisäksi kausityövoimaa. 
Omaa jälkikasvua on ollut kesätöissä ja Eemil Hallikainen 
opiskelee Saimaan Ammattiopistossa Lappeenrannassa 
täydentäen opintojaan työssäoppimisjaksoilla perheen 
yrityksessä.

Raine Hallikainen on ollut vastuunalaisena yhtiömiehe-
nä vuodesta 1988 ja osallistunut liikkeen toimintaan vuo-
desta 1972, sillä - kuten hän sanoo - huoltoasema ja 
rautakauppa olivat mieluisampi työpaikka kuin porkkan-
apenkin kitkeminen. Vuosikymmenien kokemus ja nuo-
rekkaat ideat näkyvät liiketoiminnan järjestämisessä, 
jossa sisustussuunnittelija-vaimo on tukenut lastenhoi-
tovaiheen jälkeen.

Rautakaupan valikoimissa näkyy painopiste hyvässä 
konekannassa, mönkijät, moposkootterit, ajoleikkurit, 
pesurit, metsä- ja puutarhatyökalut ovat Rautian tar-



jonnassa. Sisustusosasto on sekin 
laaja, tapetteja, maaleja, lattia-
materiaaleja ja erilaisia sisustus-
tarvikkeita on runsas valikoima. 

Yrittäjäyhdistyksen toimintaan-
kin Raine Hallikainen on osallistu-
nut, kuten paikkakunnan keskei-
nen liikkeen sijainti on tiettynä 
aikana suorastaan edellyttänyt.

SEO tutuksi  
kauppiaan kautta

SEO-kontakti tuli polttoaine-
jakeluun luontevasti laitteiden 
uusimistarpeen yhteydessä, ja 
kun samalla tarjoutui tilaisuus 
keskustella polttoainetoimittajan 
suorasta asiakkuudesta, yhteis-

toimintasopimus allekirjoitettiin 
kesän aikana.

Polttonestekaupan laajuutta ku-
vaa, että R. Hallikainen Ky noutaa 
polttoaineet omalla säiliöautolla 
ja jakaa lähiympäristöön merkit-
tävän määrän polttoöljyä maata-
louden, teollisuuden ja lämmitys-
öljytalouksien käyttöön.

Mittarikentällä käy hyörinä aa-
musta iltaan, osa tankkaa auto-
maatista, osa haluaa maksaa kas-
salle. Moottoripolttoöljyä asemal-
la myydään runsaasti työkoneisiin 
ja myös lämmitysöljykäyttöön.

Rakennuksen takasosassa on 
kaksi suurta huoltohallia ja Tam-
mermaticin autonpesukone, jolla 
kyläläisten ja mökkiläisten autot 
pestään.

Moottoripolttoöljy käy myös lämmi-
tykseen. Kylmäominaisuudet on syytä 
pitää esillä.

Polttoainekassana käytetään Finnpos-
järjestelmää, sillä rautakaupan omat 
järjestelmät eivät ole mittarikent-
tään ja automaattiin liitettyjä.

Eemil Hallikainen tekee työjaksoa 
perheen yrityksessä osana Saimaan 
Ammattiopiston opiskeluaan.

Virolahdelta tullaan ostamaan kaikkea 
rauta- ja maatalouskauppaan liitty-
vää. Pienkoneet ja pesurit ovat maa-
talousalueella tarpeellisia.

Vanha huoltoaseman myymälä ja kah-
viotila palvelevat tarvikemyymälänä. 
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Tornin Kahvio Oy aloitti syyskuussa
Padasjoen SEO yrittäjille

Kesällä 2014 Padasjoen SEO:n jat-
kosta tehtiin sopimukset Raili Vii-
tasen ja Jarmo Virtasen kanssa. 
Liiketoiminta käynnistyi uudelleen 
syyskuun alussa kahvila- ja ravin-
tolatoiminnan uusilla tuulilla.

Yrittäjäpariskunta on panostanut 
jo bussiryhmiin, omiin tuotteisiin 
ja asiakaspalveluun. Paluumuutta-
jina Padasjoelle tulleina toiminta 
lähtikin vireästi käyntiin. Syksyn 
aikana käynnistetään myös poltto-
öljyn mittarimyynti ja asiakkaille 
tulee mahdollisuus myös kassalle 
maksamiseen.

Pihapiiriä voidaan käyttää tehok-
kaasti tapahtumiin ja se onkin hel-
pon liikennöitävyytensä ansiosta 
myös raskaan kaluston suosittu 
taukopaikka.

Padasjoen SEO on 24-tien perin-
teinen liikenneasema Taulun ris-
teyksessä, josta pääsee Lahteen, 
Hämeenlinnaan ja Jyväskylän 
suuntaan.

Padasjoen SEO:lle asennettiin poltto-
aineiden pinnanvalvontajärjestelmä. 
Jarmo Virtanen esittelee kosketusnäy-
töllä saatavaa informaatiota. Gilbarco 
Veeder Rootin laitteisto tehostaa toi-
mintaa ja valvontaa.

Raili Viitanen on padasjokisille tuttu 
yrittäjä. Talon herkkuihin kuuluu mm. 
läskileipä, jolla jaksaa tien päällä!



SEO-Baari kehittyy kauppiasvoimin
Kesällä pidettyjen Kannonkosken, 
Nauvon, Säynätsalon ja Helsingin 
kauppiastapaamisten tuloksena 
SEO-Baarin kehittäminen jatkuu 
kauppiasvoimin. Mukana näissä ta-
paamisissa oli lähes 30 kauppiasta 
ja lisäksi asiantuntijapanostaan 
antoivat Resta-Mestan Marianne 
Kiskola ja lahtelaisen Mainostoi-
misto Sektorin Heidi Pekkala ja 
Arto Lassila.

Asiakaslupaus ja laatu

SEO-Baaria koskeneissa keskus-
teluissa kauppiaat olivat samaa 
mieltä korkean tuotelaadun ja 
siihen kuuluvan asiakaslupauksen 
täyttämisestä. 

Kauppiastapaamisissa on ollut 
esillä oman reseptiikan kehittä-
minen ja vaihto SEO:n extranet-

sivuja hyödyntäen. SEO-Baari on 
kauppiaan toimintaan mukautu-
va toimintamalli, joka toteutuu 
suunnitelmien mukaan vuoden 
2015 kuluessa noin 40-50 SEO-
asemalla. SEO-verkostossa on 
kahviloita ja ravintoloita lähes 
80 paikkakunnalla, ja suurimmat 
liikenneasemat ovat valtateiden 
varsilla palvellen ryhmiä bussilas-
teittain.

SEO-Baarin kauppiasryhmää Vetää 
SEO:n hallituksen jäsen, turku-
lainen Päivi Talvitie (alla toinen 
oik.), joka kuvassa keskustelee 
Resta-Mesta Oy:n Marianne Kisko-
lan (oik.), Monninkylän Silja Ma-
salinin (vas.) ja Nurmijärven Nu-
karin Gulshina ja Seppo Partasen 
kanssa.

SEO-Baarit saavat uutta ilmettä ja tarjon-
taan ilmestyy vähitellen parhaita yhteisiä 
tuotteita, paikallisen tarjonnan mukaan.

Vasemmalla upouusi Ypäjän Palikkalassa 
elokuussa avatun SEO-Baarin vitriini ja 
linjasto.

Alla keskellä SEO:n kenttäpäällikkö Tero 
Riuttamäki keskustelemassa laitetoimit-
taja Neon2:n toimitiloissa asianmukaises-
ti pukeutuneena.

Alinna SEO-Mynämäen julkisivua - kaup-
pias Ari Heikkilä on määrätietoisesti ke-
hittänyt liiketoimintaansa ja panostanut 
toiminnan laatuun.



1010

Huoltamoalan yritysten liike-
vaihto on Suomen Asiakastieto 
Oy:n mukaan pysynyt melko 
vakaana. Taloudelliset riskit, 
kuten maksuhäiriöiden ja kon-
kurssien todennäköisyys ovat 
kuitenkin hieman korkeampia 
kuin yrityksillä keskimäärin.

Yritystietoa kokoavan ja jalostavan 
Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan 
huoltamotoiminnan päätoimialakseen 
ilmoittavia yrityksiä on Suomessa vii-
tisensataa. Alan kehitystä kuvaavan 
mediaaniyrityksen liikevaihto on py-
sytellyt melko vakaasti 1,1 miljoonan 
euron tuntumassa, mutta alan sisällä 
yritysten koko vaihtelee alle sadasta 
tuhannesta eurosta useisiin miljoo-
niin. Vuonna 2013 tyypillinen liike-
vaihto pieneni runsaalla prosentilla ja 
vuonna 2014 tilikautensa toistaiseksi 
päättäneet yritykset ovat raportoi-

Huoltamoilla taloudelliset riskit ovat 
hieman keskimääräistä korkeampia

neet vajaan kolmen prosentin liike-
vaihdon laskusta.

Huoltamotoiminnassa yritysten si-
joitetun pääoman kasvulla mitattu 
tuotto on pysytellyt viime vuosina 6-8 
prosentin tuntumassa, mitä voidaan 
pitää kohtuullisena. Yhtenäistä kehi-
tys ja kannattavuus ei alan yritysten 
keskuudessa kuitenkaan ole. Sijainti 
ja sen myötä luontaiset asiakasmäärät 
ohjaavat kannattavuutta. Heikoim-
malla kymmenyksellä liiketoiminnan 
kannattavuus (sipo-%) on tänä vuonna 
pudonnut lähes kuusi prosenttia pak-
kaselle. Parhaiten kannattavallakin 
kymmenyksellä alan yrityksistä sijoi-
tetun pääoman tuotto on jo parin vuo-
den ajan heikentynyt, mutta on yhä 
selvästi yli kymmenessä prosentissa.

Isohkoja laite- ja kiinteistöinvestoin-
teja vaativalla toimialalla yritysten 
omavaraisuusaste on yleisesti hieman 
runsaat 30 prosenttia. Tämä on sel-

västi pienempi kuin kaikilla suomalai-
syrityksillä, mutta jos kassavirta pysyy 
vakaana, pystyvät yritykset hyvin sel-
viytymään myös rahoituskuluistaan.

Alan konkurssiriski 
on koholla

Suomen Asiakastieto Oy:n tilastolli-
seen analyysiin perustuvan ennusteen 
mukaan huoltamoalan yritysten riski 
saada vuoden kuluessa maksuhäiriö-
merkintöjä oli elokuussa 8,4 prosent-
tia. Riski on hieman korkeampi kuin 
kaikilla suomalaisyrityksillä keskimää-
rin (7,6 prosenttia). Asiakastiedon 
mukaan toimialan yrityksistä noin 
joka viideskymmenes (1,8%) tullaan 
hakemaan vuoden kuluessa konkurs-
siin. Konkurssin todennäköisyys on 
2,5-kertainen verrattuna kaikkien 
yritysten keskiarvoon.
Huoltamoyritysten maksumoraali ja 
maksamisen säntillisyys ovat kuiten-
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kin hyvällä tasolla, sillä toimialan 
keskimääräinen maksuviive on tänä 
vuonna pysytellyt alle kymmenessä 
päivässä, kun se yrityksillä yleensä 
lähentelee jo kahta viikkoa.

Luokitus kuvaa 
kokonaisuutta

Toimialan useita tunnuslukuja, mak-
suhäiriö- ja maksutapatietoa sekä 
muita taustatietoja yhdistelemällä 
Suomen Asiakastieto Oy laatii yrityk-
sistä Rating Alfa –luottoluokituksen, 
joka on reaaliaikainen kokonaiskuva 
yksittäisen yrityksen taloudellisesta 
tilanteesta siihen liittyvistä riskeistä. 
Yritykselle annetaan 7-portaisella as-
teikolla kirjainluokitus (AAA – C), joka 
suoraan ennakoi sen todennäköisyyttä 
jättää laskunsa maksamatta tai ajau-
tua konkurssiin. Luokituksen avulla 
yrityksen kanssa luottokauppaa tai 
esimerkiksi pitkiä toimitussopimuk-
sia tekevät muut yritykset ja yhteisöt 
pystyvät luotettavasti arvioimaan ja 
hinnoittelemaan maksujen ja toimi-
tuksien epävarmuuteen liittyvät ris-
kit.

Huoltamoala ei kokonaisuutena kovin 
paljon poikkea kaikkien Suomen Asia-
kastieto Oy:n luokittelemien yritysten 
keskiarvoista. Kahteen vahvimpaan 
luokkaan (AAA, AA+) kuuluu huolta-
moalalla joka kahdeksas (12,5%) yri-
tys. Nämä yritykset ovat hyvässä kun-
nossa ja niiden kanssa on turvallista 
tehdä myös luottokauppaa. Kahteen 
heikoimpaan luokkaan (B, C) puoles-
taan kuuluu noin 22 prosenttia huol-
tamoyrityksistä, kun koko maan kai-
kista luokitelluista yrityksistä tähän 
ryhmään sijoittuu alle 14 prosenttia. 

C-luokassa olevista yrityksistä yli puo-
let saa vuoden kuluessa maksuhäiriö-
merkintöjä.

Huoltamoiden luokituksissa on suuria 
alueellisia eroja. Keski-Pohjanmaalla 
yli 40 prosenttia alan yrityksistä on 
saanut Suomen Asiakastieto Oy:ltä 
heikon luokituksen ja Etelä-Savossa-
kin joka kolmas. Vastaavasti runsaas-
ta läpikulkuliikenteestä hyötyvässä 
Keski-Suomessa taloudellisesti heik-
kojen huoltamoiden osuus on vain 13 
prosenttia.

Suomen Asiakastieto Oy on johtava yritysjohdon, 
taloushallinnon, riskienhallinnan sekä myynnin ja 
markkinoinnin tietopalveluyhtiö Suomessa. Tuo-
tamme asiakkaiden päätöksentekoprosesseihin in-
tegroitavia sähköisiä palveluja, sopimusasiakkaille 
räätälöityjä verkkopalveluja sekä kaikille avoimia 
yritys- ja henkilötietopalveluja.

Lisää tietoa: www.asiakastieto.fi

US Parts Finn-AM tarjosi SEO-kaukppiaille mahdollisuuden 
tutustua Ahvenistolla Historic Grand Race -tapahtumaan 
kutsuvieraina. Muutama kauppias pääsi Ford GT:n kyydissä 
kiertämään tämän vauhdikkaan radankin.

Historic Grand Race  
Hämeenlinnassa
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Kentältä poimittua

Vasemmelta ylh. kiertäen: - Säynätsalon SEO-kauppi-
as Matthias Fried markkinoi polttoöljyä näyttävästi 
julistelakanan ja S-ENERGIA.FI -sivuston avulla. - 
Lempäälän Ideaparkin SEO-asema jatkaa yrittäjän 
hallinnassa (Erjani Oy). - Joensuun Kuurnankadun 
SEO-jakelua operoi Enossa sijaitsevan Kaltimontupa 
Oy:n Jari Eronen. - Sinetän SEO:lla vietettiin laa-
jennuksen avajaisia keskikesällä. - Saksanpaimenkoi-
raliiton SM-kisoja seuraamassa alan harrastaja Jan 
Väliheikki yhdessä edellisen MM-voittajan ohjaajan 
kanssa. Vuoden 2015 MM-kisat ovat Lahdessa.


