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Etelä-Savon pääomasijoitusrahasto, jota kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö
Redstone hallinnoi, on tehnyt ensimmäisen sijoituksen. Rahasto uskoo
ohjelmistotalo Metatavun visioon ja kasvunäkymiin.

Metatavulaisia. Kuva: Metatavu

Mikkeliläinen ohjelmistoyhtiö Metatavu on saanut sijoituksen kansainvälisen Redstonen
hallinnoiman South Savo Growth Fundin eli Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston kautta.
Sijoitus mahdollistaa Metatavulle entistä voimakkaamman kasvun, yrityksen kehittämisen ja
panostamisen rekrytointeihin.
- Sijoitus on Metatavun kasvulle todella tärkeä. Sijoitetun pääoman lisäksi pääsemme
hyödyntämään sekä pääomarahaston että Redstonen laajoja verkostoja, iloitsee Metatavun
toimitusjohtaja Jere Lauha. Redstonen partneri Oskari Lehtonen kertoo, että rahaston
tarkoitus on kehittää yhtiötä pitkällä tähtäimellä ja tukea omistajayrittäjiä vahvan kasvun
mahdollistamiseksi. “Rahaston on mahdollista tehdä myös lisäsijoituksia jatkossa jos yhtiö
tarvitsee lisää pääomaa”, Lehtonen vielä jatkaa.
Metatavu panostaa kasvuun myös laajentamalla hallitusta. Redstonen Oskari Lehtonen sekä
TietoEVRYn Tero Saksman tuovat mukanaan strategista osaamista ja toimialan tuntemusta.
Lehtonen on pääomasijoittaja, sarjayrittäjä sekä hallitusammattilainen. Saksmannilla on yli
15 vuoden kokemus IT-alan johtotehtävistä ja lisäksi hän on mukana usean yhtiön
hallituksessa.

Rahastolla iso merkitys
Pääomarahaston käynnistämisessä vahvasti mukana ollut Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n
kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin on tyytyväinen rahaston ensimmäiseen
sijoitukseen.
- On hienoa, että Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston ensimmäinen sijoituskohde on
nimenomaan Metatavu. Yrityksen viisivuotinen taival on ollut kaikilla mittareilla mitattuna
nousujohteinen alusta alkaen ja kasvu on tapahtunut täysin omarahoitteisesti ilman
ulkopuolista rahoitusta. Nyt tehty sijoitus antaa varmasti lisävirtaa vielä isompaan kasvuun.
Miksein puolesta on ollut mahtavaa olla matkassa mukana, sanoo kehityspäällikkö Marjo
Niittuaho-Nastolin.
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Lisätietoja Metatavusta:
Metatavu on vuonna 2016 perustettu avoimeen lähdekoodiin ja räätälöityihin ohjelmistoihin
keskittyvä ohjelmistoyhtiö, joka auttaa asiakkaitaan softan, datan ja palvelumuotoilun avulla.
Yhtiössä uskotaan, että softabisneksen pitää olla reilua ja avointa. Metatavu tarjoaa
palveluita ketterään ohjelmistokehitykseen, devopsiin, digitaalisten palveluiden muotoiluun,
ketteriin kokeiluihin sekä skaalautuvia ja resilienttejä pilvipalveluita. Metatavun vuoden 2020
liikevaihto oli 907 000 euroa. Yritys työllistää 15 henkilöä.

