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Joskus innovatiivinen bisnesidea voi syntyä kirjaimellisesti yhdessä yössä. Näin 
kävi Smartblock Oy:n perustaja Mikko Sarkkiselle. – Olin toiminut yrittäjänä 
projektimaailmassa, ensin 10 vuotta elokuvien erikoistehostekoordinaattorina ja 
sen jälkeen kolme vuotta kokemuksellisen markkinoinnin toteutusten parissa. 
Asuimme tuolloin perheen kanssa Helsingissä, mutta toiveissamme oli paluu-
muutto Ouluun. Pohdiskelin yön pimeinä tunteina mikä voisi olla uusi bisnes, 
jota voisin pyörittää Oulusta. 

Eräänä yönä kesällä 2014 Mikon päässä syntyi idea liikuteltavista työ- ja neuvot-
telutiloista, ja hän piirsi siltä istumalta koko Smartblock -malliston 3D-kuviksi. 
– Jätin idean kuitenkin hautumaan ja työnsin sen pöytälaatikkoon. Kaivoin kuvat 
esiin saman vuoden marraskuussa ja maaliskuussa 2015 lanseerasimme jo en-
simmäiset Smartblockit, joille löytyi imua markkinoilta. 

Mikko päättikin pistää kaiken peliin. – Muuta kauppaa olisi ollut tarjolla puolen 
miljoonan euron edestä, mutta tein yrittäjänä vaikean päätöksen ja kieltäydyin. 
Hieman hirvitti, mutta uskoin vakaasti, että liikuteltavien työ- ja neuvottelutilo-
jen bisnesidea kantaa. Loppuvuodesta 2015 perustimme Smartblock Oy:n ja pari 
kuukautta myöhemmin saimme mukaan pääomasijoittajan. 

Smartblock Oy:n perustaja Mikko Sarkkiselle. 

Oululainen Smartblock Oy on kehittänyt liikuteltavista  
neuvottelu- ja työtiloista hittituotteita, joita myydään ympäri 
maailmaa. SFS:n rahoitus on kulkenut mukana yrityksen  
kasvutarinassa.
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Smartblock työtilakuutiot valloittavat maailmaa.

Liikuteltavat kuutiot paremman 
työelämän puolesta
Smartblockit ovat pyörillä liikuteltavia, 
kalustettuja ja älykkäitä työ- ja neuvot-
telutilakuutioita, joita voidaan käyttää 
vaikkapa avokonttoreissa, aulatiloissa, 
lentokentillä, kahviloissa, oppilaitoksis-
sa ja tapahtumissa. – Joustavat, hel-
posti muunneltavat toimistot ja avoti-
lat ovat tätä päivää, mutta fakta on se, 
että ihmiset ja työtehtävät ovat erilai-
sia. Kaikki eivät suinkaan ole luonnos-
taan ekstroverttejä tyyppejä, jotka 
haluavat tehdä kaiken aikaa työtä 
toisten seurassa ja yleisessä hälinässä. 
Suurin osa tekee asiantuntijatyötä, 
jossa edellyttää keskittymistä. Muunto-
joustavissa työtiloissa on oltava myös 
mahdollisuus lisätä näppärästi neuvot-
teluhuonekapasiteettia. Smartblock on 
ratkaisu mm. näihin haasteisiin ja 
ydintehtävämme onkin poistaa ihmis-
ten ja yritysten arjesta häiriötekijät 
fiksulla ja aikaa säästävällä tavalla. 

Pioneeri tila tilassa -kategoriassa
Smartblock onnistuikin lyömään läpi 
markkinoilla ällistyttävän nopeasti.  
– Onnistuimme, koska maailma sel-
keästi tarvitsi tällaisia ratkaisuja, mutta 
niitä ei osattu vielä pyytää. Toimme 
myös ensimmäisenä markkinoille näin 
pitkälle tuotteistetut liikuteltavat 
kuutiot. Tällä hetkellä viemme tuottei-
ta neljälle mantereelle 14 maahan, 

mutta valmistus on Suomessa Malmin 
tehtaalla. Olemme ylpeitä Smartblock- 
tuotteiden kotimaisuudesta. 

Sujuva rahoitusyhteistyö on tärkeä 
työkalu
Sarkkinen on ylpeä myös Smartblockin 
asiakaspalvelusta. – Haluamme olla 
asiakkaillemme kumppani, jonka asia-
kaspalvelu ei pääty kaupantekoon. 
SFS:n leasingrahoitus on tässä tärkeäs-
sä roolissa. 

Smartblock teki alkuun yhteistyötä 
toisen rahoituskumppanin kanssa, 
mutta kyseisen kumppanin prosessit 
osoittautuivat kasvuyrityksen vauhtiin 
hieman monimutkaisiksi. – Rahoitusyh-
teistyön on oltava sujuvaa ja joustavaa. 
Olemmekin todella tyytyväisiä yhteis-
työhön SFS:n kanssa: eritoten portaaliin 
ja sähköiseen allekirjoitukseen, joiden 
ansiosta käytännön asiat hoituvat 
mutkattomasti. Henkilökohtainen 
palvelukin on mielestämme erittäin 
toimivaa ja helposti lähestyttävää. 
Koemme SFS:n tarjoaman palvelun 
työkaluksi, jonka avulla voimme palvel-
la asiakkaitamme entistä paremmin. 

SFS mukana kansainvälistymissuun-
nitelmissa
Kokemuksen karttuessa Smartblock 
onkin alkanut tarjota leasingrahoitusta 
asiakkailleen entistä aktiivisemmin. - 

Asiakkaat suhtautuvat siihen lähtökoh-
taisesti hyvin positiivisesti, joten sitä on 
ilo tarjota. He myös selkeästi arvostavat 
sitä, että leasing ei kuormita yrityksen 
tasetta ja budjetointi on helpompaa 
kuukausittaisten tasaerien ansiosta. 
Liitämmekin tarjouksen mukana lau-
seen “Käyttäjät rakastavat Smartblockia 
ja tase Leasingiä”. Leasingin avulla 
mekin voimme laventaa potentiaalista 
asiakaskuntaamme, sillä se tuo jousta-
vuutta erikokoisten yritysten hankintoi-
hin. 

Sarkkinen kertoo, että SFS on mukana 
Smartblockin kansainvälistymissuunni-
telmissa. -Olemme harkinneet, että 
voisimme kenties tarjota rahoitusvaih-
toehtoa kansainvälisille asiakkaille 
niissä maissa, joissa SFS on läsnä.
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