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RAHASTA & HENGESTÄ Työelämä  pandemian 
jälkeen, eläkehaaveiden laskuri, Lapin 
kutsu, strategiset ruudut ja muuta 
 vaikuttavaa.

HITAASTI HYVÄ TULEE. Suomalaiset opettele-
vat arkista ja rauhallista vaurastumista. Sitä 
kutsutaan kansankapitalismiksi.

OLISINPA TIENNYT Minkä hyvän neuvon 
 toimitusjohtaja Linda Schlobohm olisi 
halunnut saada aiemmin urallaan?

SUOLAISTA JA MAKEAA Fazerin Christoph 
Vitzthum rakentaa tiimin erilaisuuksien 
päälle, korvien välisen diversiteetin varaan. 

ANNOS TÄYDELLISYYTTÄ Maailman  
vaativimpaan kokkikisaan valmistaudutaan 
grammojen ja sekuntien tarkkuudella.

HALLITUSAMMATTILAINEN Jannica  
Fagerholmin mukaan hallituksen rooli  
yritysjohdon tukijana ja haastajana  
korostuu kriisissä.

DESIMAALIEN TAKANA Avoin palkkapuhe ja 
oikeudenmukainen palkitseminen siivittävät 
parempiin tuloksiin.

ARVO KASVAA KIERTÄESSÄÄN Bisnes  
kukoistaa, kun raaka-aineet pannaan  
kiertoon ja liiketoimintamallit uusiksi.

MITÄ VIELÄ? Hyvä lehtijuttu vastaa kysy-
myksiin ja synnyttää niitä. Mitä kysymyksiä 
heräsi tätä numeroa tehdessä?

MITÄ SITTEN? Lähitulevaisuudessa  
merten kohtalo läikkyy lähes kaikkeen 
 päätöksentekoon, kirjoittaa Pilvikki Kause.
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VARMISTA ELÄKEAJAN ELINTASO

MITÄ TÄÄLLÄ OIKEASTI TAPAHTUU?

HATUSTA KIINNI

TÄYSILLÄ KOHTI TUNTEMATONTA

PALUU POHJOISEEN
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 ” 
USKON VAHVASTI 
HAJAUTETTUUN 
 PÄÄTÖKSENTEKOON. 
MINUN MIELESTÄNI 
PÄÄTÖKSET PITÄÄ 
TEHDÄ NIIN ALHAALLA 
ORGANISAATIOSSA 
KUIN  MAHDOLLISTA”, 
SANOO FAZERIN 
 KONSERNIJOHTAJA 
CHRISTOPH VITZTHUM.
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TULEVAISUUS
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Ponnistus uuteen
PIAN PANDEMIA ON KARISTETTU. MITÄ SE OPETTI MEILLE VARAUTUMISEN JA VAURASTUMISEN TARPEISTA? 

”EI KOVIN HUONOJA”, MANDATUM Lifen toimitusjohtaja Petri 
Niemisvirta sanoo kevään talousluvuista.

Talous kautta maailman on supistunut, mutta kauhuske-
naariot jäivät toteutumatta. Töyssyjäkin on ollut, mutta ne 
ovat olleet pelättyä pienempiä. Kesän kynnyksellä kurkitaan 
jo innokkaasti nousuun, ja ennusteet lupaavat jopa ennätys-
mäistä kasvua.

Koronavirus ei häviä, mutta me opimme elämään sen 
kanssa. Se ei enää hallitse elämää samoin kuin viimeksi kulu-
neen vuoden aikana.

Sulateltavaa riittää silti, sen verran rankka ja  pitkäaikainen 

on kokemus ollut. Rasitus on hetkellinen, mutta se jättää pit-
kät poliittiset ja taloudelliset jäljet. 

TULEVAISUUTEEN KATSOVILLA RAHOITUSMARKKINOILLA 
KORONA ei ole määrittänyt kulkua enää aikoihin, vaan sijoit-
tajat suunnistavat esimerkiksi elvytystä, rahoituspaketteja ja 
korkotasoa lukien.

”Elvytys ja rahoituspaketit toki johtuvat koronasta, mutta 
esimerkiksi korkotaso oli matala jo aiemminkin.”

Koronavuosi on osaltaan kasvattanut yksityissijoittamista. 
Kotona on aikaa tutkailla markkinoita, rahaa on jäänyt säästöön.
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”TÄMÄ ON OLLUT 
T I E T Y N L A I N E N 
S U KU P OLV I H E R ÄT YS .”

”Traderissa meillä on hurjat kasvuluvut. Ihan uusia asiak-
kaita tulee koko ajan, sellaisia, jotka eivät ole koskaan aiem-
min sijoittaneet. He haluavat päättää itse sijoituskohteet ja 
ottaa vastuun tappioista ja voitoista.”

Niemisvirta toivoo, että ”vaurastuminen olisi vihdoin ja vii-
mein arkipäiväistynyt Suomessa”.

Siltä se alkaa näyttää.
”Nuoret miettivät nämä jutut eri tavoin kuin suuret ikäluo-

kat”, Niemisvirta sanoo.
Millenniaalien ja z-sukupolven käsitys oman talouden hoi-

dosta muotoutuu aivan eri oloissa kuin suurten ikäluokkien. 
Diginatiivit klikkailevat maailman eksoottisillakin markki-
noilla kuin kotonaan. Sijoittaminen on aiempaa helpompaa ja 
kulut pienempiä. Jo pienillä summilla pääsee alkuun.

Niemisvirta näkee varallisuuden kerryttämisen osana nor-
maalia elämää. Eikä se ole edes oikeastaan uutta suomalaisille.

”Suomalaiset ovat sijoittaneet velkavivulla läpi vuosikym-
menten eli ottaneet velkaa asunnon ostoon. Nyt säästäminen 
vain siirtyy uusiin omaisuuslajeihin.”

Asunnon ostoa voi pitää sijoittamisen sijasta kodin hankki-
misena, mutta on se silti varallisuuden kerryttämistä.

”Kyllä moni on ajatellut, että koti on sitten arvokas perin-
tönä.”

Niin se olikin aina 2000-luvun alkuvuosiin, kunnes muutto-
liike alkoi romahduttaa asuntojen arvoa.

”Uskon, että tulevaisuudessa moni asuu vuokralla ja sijoit-
taa rahaa, joka olisi aiemmin käytetty asuntolainan lyhennyk-
siin.”

Yhteiskunnan tasolla liikkuvuus lisääntyisi, kun omaisuus 
ei olisi sidottu yhdelle paikkakunnalle. Yksilölle säästäminen 
on keino vaikuttaa tulevaisuuteen ja lisätä valinnanmahdolli-
suuksia.

”Kun ihminen ottaa vastuuta vaurastumisestaan, hän voi 
itse määrittää omaa tulevaisuuttaan. Silloin myös yhteiskun-

nan dynamiikka ja globaali kilpailukyky ovat paremmissa kan-
timissa”, Niemisvirta sanoo.

RAHOITUSMARKKINOILLA KORONA ON KARISTETTU, mutta 
monen alan liiketoiminnassa se on vielä arkea. Näin Manda-
tum Lifessakin, sillä liikkuminen on vielä rajoitettua. 

Kohta on onneksi toisin.
”Syksyllä päästään toivottavasti takaisin normaaliin työelä-

mään. Niin paljon kuin uskonkin digitaalisuuteen, niin isot 
asiakkuudet varsinkin kotimarkkinoiden ulkopuolella vaativat 
jalkatyötä.”

Tänä vuonna Sampo-konsernin omaisuudenhoitotoiminnot 
yhdistetään omaksi liiketoiminnoksi Mandatum-konserniin. 
Mandatum Asset Management -liiketoiminto tekee rahastoliike-
toimintaa, täyden valtakirjan ja konsultatiivista varainhoitoa 
sekä omaisuudenhoitopalvelua Sampo-konsernille. Muutoksella 
haetaan kasvua.

Henkivakuutusten myyntiin korona on pukannut vauhtia, 
sillä pandemia on kasvattanut yrityksissä ymmärrystä riskistä. 
On tajuttu, että epäjatkuvuuksia tulee jatkossakin. Siksi niihin 
on parasta varautua.

”Että ihan oikeasti avainhenkilöt pitää vakuuttaa sekä sai-
rauden, työkyvyttömyyden että kuoleman varalta, jos jotain 
sattuu. Uskon, että tämä on ollut tietynlainen sukupolviherä-
tys ja että järkevän tason varautuminen jää päälle.”

Mandatum Lifen toimitusjohtaja  
PETRI NIEMISVIRTA kehuu  

suomalais yritysten korona
ponnistuksia. Vaikeana aikana 

moni yritys on vetänyt läpi isoja 
muutoksia ennätysvauhtia. 
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NUMEROINA

ESIMERKKI LASKELMISSA ON VERRATTU 
kahden vuonna 1980 syntyneen ja saman 
verran ansaitsevan ITkonsultin tietoja, 
joista toisella on eläkesuunnitelma (A) 
ja toisella ei (B). Kertyvien varojen ja 
säästöjen  tuottooletus laskelmassa 
on 3,35 %. Laskelma on toteutettu 
sijoituskohteella ML Allokaatio 50.
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 E läkkeellä tulot ja menot saattavat heittää kuperkeikkaa. Moni ajattelee, että kun 
isot lainat on maksettu, rahaa jää elämiseen ja eläkehaaveiden toteuttamiseen. 
Yllätyksiä kuitenkin tulee eteen. Tavallisimpia ovat terveydenhoitokulut.

Jos haluat säilyttää nykyisen elintasosi, suositeltava eläketavoite on 80 pro senttia 
eläkeaikaa edeltävästä palkasta. Sillä varaudut myös yllättäviin menoihin. 

Eläkeaikaisiin tuloihisi voit vaikuttaa joko säästämällä lisää tai työskentelemällä 
pidempään. Mandatum Lifen eläkelaskurilla kokeilet helposti, miltä laskelmasi näyttää eri 
vaihtoehdoilla. 

Jos olet jo varautunut eläkevuosiin, laittanut kuukausittain rahaa säästöön ja tehnyt 
varallisuuden kerryttämiseksi suunnitelman, nyt on hyvä hetki tarkistaa laskelmiesi 
vedenpitävyys. 
mandatumlife.fi/elakelaskuri

ENNUSTETTU

PÄÄSTÖVÄHENNYKSET 
JA TALOUSKASVU on 

mahdollista yhdistää 
kiertotalouden avulla. 

EU:n kiertotalouden 
toimintasuunnitelman mukaan 

kiertotalous voi luoda 
EU:n alueella jopa 700 000 

työpaikkaa ja kasvattaa EU:n 
BKT:ta 0,5 prosenttia  

vuoteen 2030 mennessä.

HAASTETTU

0,5
%

3,5
%

YHTEISKUNNALLINEN  
MUUTOS on saatu  

aikaan, kun liikkeen takana  
on 3,5 prosenttia väestöstä  

(E. Chenoweth & M. J. Stephan,  
Why Civil Resistance Works,  

2012). Siksi vastuullisuus 
 muotoilu toimisto Infinen 

tavoitteena on saada  
192 500 suomalaista  

tekemään vastuullisen  
ostamisen lupaus vuoden  
2021 loppuun mennessä.

Varmista eläkeajan elintaso

B
Syntymäaika........................
Palkka..............................
Eläketavoite....................  
(67–85 v)
Toivottu eläkeikä........................
Kertyneet varat...........................
Kuukausittainen säästö...............
Lisäsäästöjen tarve......... 

6/1980
4 500 €/kk
3 600 €/kk 

67 v
0 €
0 €

373 €/kk

Syntymäaika........................
Palkka..............................
Eläketavoite....................  
(67–85 v)
Toivottu eläkeikä........................
Kertyneet varat.................
Kuukausittainen säästö.....
Lisäsäästöjen tarve......... 

6/1980
4 500 €/kk
3 600 €/kk 

67 v
40 000 €
150 €/kk
123 €/kk
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Lisäsäästöjen tarve 384 €/kk
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Kun A laittaa 123 €/kk lisäsäästöihin,  
hänellä on 26 vuoden kuluttua 82 809 €  
eli 384 €/kk eläkeajalle (ikävuodet 67–85).

Kun B laittaa 373 €/kk lisäsäästöihin,  
hänellä on 26 vuoden kuluttua 252 195 €  
eli 1 173 €/kk eläkeajalle (ikävuodet 67–85).
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TUTKIMUS

MIKKO LESKELÄ on teologi, 
rahoitustieteilijä ja strategia

konsulttiyritys Norenin 
perustajia. Leskelä soveltaa 

strategiatyössä ihmistieteiden 
menetelmiä, kuten etnografiaa 

ja keskusteluanalyysia. Viime 
vuonna Leskelältä ilmestyi teos 

Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet 
strategiatyössä, jossa käsitellään 

monitieteisen strategiaanalyysin 
hyötyjä yritysten päätöksenteolle. K
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Mitä täällä oikeasti tapahtuu?

Lewis, Michael. The Money Culture.  
W.W. Norton. 1991. 

Michael Lewis kuvaa klassikko teoksessaan 
hyvin yksityiskohtaisesti rahoitusalan 
ammattilaisten arkea investointipankki 
Salomon Brothersilla 1980-luvun 
lopun vuosina. Arvostan teosta, koska 
se muistuttaa hyvin tarkkanäköisen 
etnografin työtä vaikka onkin 
investointipankkiirin kirjoittama.

Etnografi tutkii ihmisiä 
heidän omassa elin-
ympäristössään. Hän 
tarkkailee, tekee havaintoja 
ja yrittää ymmärtää, mitä 
ympärillä tapahtuu. 

Kysymykseen vastausta 
etsiessä syntyy syvällistä 
ymmärrystä omasta 
liiketoiminnasta, toimialasta 
ja toimintaympäristöstä.

Jotta yritys voi paremmin  
ymmärtää esimerkiksi  
asiakkaidensa tarpeita,  
sen pitää tutustua syvällisesti 
näiden arkeen. Avainasia on 
lisätä ihmisymmärrystä eli kysyä, 
mitä täällä oikeasti tapahtuu.

Ulkopuolisen tarkkailijan 
roolissa voi selvittää esimerkiksi 
sitä, mikä on pankin tehtävä 
arjessa tai mihin ihmiset 
tarvitsevat ruokakauppoja.

Monitieteinen 
strategiatyö laajentaa 
yritysjohdon ajattelua ja 
avaa uusia näkökulmia.

Puhumme usein planeetan 
pelastamisesta, mutta oikeastaan 
meidän on tehtävä kaikki tämä 
pelastaaksemme itsemme.”

/ DAVID ATTENBOROUGH 
toteaa kirjassaan Yksi elämä, yksi planeetta (WSOY 2020), että villi luonto  

tulee takaisin – joko ilman meitä tai meidän kanssamme.

SANOTTU

”
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MITÄ HYVÄÄ KORONAPANDEMIA ON saanut aikaan 
 työelämässä?

”Faktat täytyy kohdata faktoina. Pandemia on iso kriisi, 
eikä siitä voi tehdä hyvää selittämällä. Pandemia on kuiten-
kin kiihdyttänyt myös positiivisia muutoksia”, Lauri Järvilehto 
sanoo. Järvilehto on Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja 
Aalto Ventures Program -yrittäjyyskoulutuksen toinen johtaja.

Radikaaliin muutokseen tarvitaan usein iso kriisi. Korona-
pandemia muutti työelämän kertaiskusta itseohjautuvam-
maksi ja kyttäyskulttuuri väheni. Asiantuntijatyötä alettiin 
tehdä etänä ja joustavilla työajoilla. Sisäisen motivaation 
korostaminen johtamisessa nousi keskiöön.

ASIANTUNTIJA

ISO JA NOPEA MUUTOS HARVOIN TAPAHTUU ILMAN 

KRIISIÄ. PANDEMIA TOI ITSEOHJAUTUVUUDEN 

MYRSKYN LAILLA TYÖELÄMÄÄN.

”Olin ajatellut, että pääsisimme tähän tilantee-
seen viimeistään 2030-luvulla. Mutta sitten tuli 
pandemia, ja muutos tapahtui hetkessä.”

Asioiden ollessa hyvin niitä ei lähdetä muutta-
maan. Koko yhteiskunta ei muutu nopeasti, jos sen 
ei ole pakko, Järvilehto sanoo.

”Ihminen kulkee tietyllä polulla niin kauan kuin 
se on mahdollista. Seinän tullessa vastaan keräämme 
rojumme ja etsimme uuden paikan kipittää.”

LUOVUUDELLE AUTONOMIA-ASTEEN KASVU on 
tehnyt sekä hyvää että huonoa. 

Luovuus vaatii tilaa tehdä toisin, ja sitä on 
uudessa maailmantilanteessa riittänyt. Luovia rat-
kaisuja ei synny, jos kaikkien pitää tehdä samat 
asiat samalla tavalla joka ikinen päivä.

”Etätyö lisäsi ihmisten itsemääräämistä, mutta 
se vähensi mahdollisuuksia onnekkaisiin sattumiin. 
Koska työkavereita ei tapaa jatkuvasti, spontaanit 
keskustelut jäävät pois eikä uusia näkökulmia pääse 
syntymään.”

Uudessa ajassa luovalle ajattelulle on tietoisesti 
järjestettävä tilaa. Järvilehdon tiimissä on parikym-
mentä alaista. Tiimin kanssa on sovittu, että joka 
kuukauden ensimmäisen keskiviikon aamupäivänä 
jokaisen pitää tehdä jotain, mikä ei liity lainkaan 
omaan työhön. 

”Itse kirjauduin yhdysvaltalaisen yliopiston 
verkkokurssille opiskelemaan modernia amerikka-
laista runoutta.”

JÄRVILEHTO PAINOTTAA PANDEMIA-AJASSA itse-
myötätunnon tärkeyttä.

”Käynnissä on merkittävä häiriötilanne, sillä pan-
demia on suurin globaali kriisi sitten toisen maail-
mansodan. Emme voi olettaa, että pystyisimme saa-
vuttamaan kaikki ne asiat, joita olimme suunnitel-
leet ennen pandemiaa saavuttavamme.”

Itsemyötätunto pitäisi viedä yksilötasolta orga-
nisaation joka tasolle. 

”Työnantajien täytyy keskittyä hyvinvoinnin joh-
tamiseen. Menestys tulee sen jälkeen, kun ihmiset 
voivat hyvin.”

Järvilehto ei kannusta puskemaan eteenpäin 
sisuvaraston voimin, koska se tyhjenee kuitenkin 
jossain kohtaa. 

”Jos panostamme hyvinvointiin ja pidämme 
hatuistamme kiinni, tulemme myrskystä ulos vah-
vempina ja valmiina tulevaisuuteen.” K
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HATUSTA KIINNI

Lauri Järvilehto on Aalto
yliopiston työelämäprofessori 

ja Aalto Ventures Program 
yrittäjyyskoulutuksen toinen 

johtaja. Hän kirjoitti viime vuonna 
luovuutta käsittelevän tietokirjan  
Pim! Olet luova yhdessä veljensä  

Paavo Järvilehdon kanssa.
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KUMPPANI

Täysillä kohti tuntematonta
MITEN HUIPPU-URHEILIJAT SIETÄVÄT POIKKEUSAIKOJEN 

EPÄVARMUUTTA?

K
uv

at
: A

nt
ti 

Ra
st

iv
o

 /
 M

an
da

tu
m

 L
ife

 Epävarmuuden keskellä ei voi muuta kuin uskoa tulevaan. Vaikka kisojen 
peruuntuminen on poikkeustilanteessa mahdollista, niin siitä lähdetään, 

että edessä on normaali kausi. On keskityttävä omaan tekemiseen, siihen 
mihin voi itse vaikuttaa. Kaiken muun analysoiminen on turhaa. 

Omaan harjoitteluuni ja tavoitteisiini poikkeusaika ei ole juuri vaikuttanut, 
koska olen päässyt treenaamaan normaalisti hallissa. Tilanteesta voi löytää 
jotain hyvääkin. Olen pystynyt keskittymään täysipainoisesti urheiluun, kun 
kontaktit on pitänyt pudottaa minimiin. Houkutukset ovat vähissä.
/ Samuel Purola, pikajuoksu

 Epävarmuus kuuluu alppilaskijan elämään jollain tavalla aina, sillä kisa
aikataulut voivat muuttua normaalioloissakin. Koska muutoksiin ja 

yllätyksiin pitää tottua, jatkoin poikkeusoloissa treenaamista entiseen tapaan. 
Tilanne on kaikille laskijoille sama, joten olosuhteita on turha harmitella. 

Eniten epävarmuutta tällä hetkellä aiheuttaa vuodenvaihteen 
loukkaantumiseni, jonka vuoksi pääsen takaisin rinteeseen vasta 
loppukesästä. Kuntoutus on kuitenkin jo hyvässä vauhdissa, eikä kolhu vaikuta 
pitkän tähtäimen tavoitteisiini – se vain lisää matkaan yhden mutkan.
/ Rosa Pohjolainen, alppihiihto

 En voi vaikuttaa urheilijana millään tavalla poikkeusoloihin ja kisa
aikatauluihin. Voin kuitenkin vaikuttaa siihen, miten asennoidun matkalla 

eteen tuleviin muutoksiin. Paras tapa hallita tilannetta on keskittyä omaan 
tekemiseen, treenaamiseen ja kisoihin valmistautumiseen. 

Poikkeustilanne ei ole pahemmin muuttanut harjoitteluani. Olen päässyt 
normaalisti rinteeseen, eikä voimaharjoitteluun välttämättä tarvita 
kuntosalia. En aio luopua omista tavoitteistani ulkoisten tekijöiden vuoksi. 
Uskon, että tämäkin tilanne menee ohi, ennemmin tai myöhemmin.
/ Riikka Honkanen, alppihiihto

 Omassa harjoittelussani poikkeustilanne on konkretisoitunut lähinnä siten, 
että olemme olleet rinteessä entistä tiukemmin vain oman porukan 

kesken. Treenikaava ei ole siis muuttunut. Yleinen epävarma tilanne vaikuttaa 
silti herkästi myös urheilijan ajatuksiin ja mieleen.

Yritän suhtautua tilanteeseen samoin kuin epäonnistumisiin: nollaamalla 
tilanteen ja keskittymällä perusasioihin. Koen, että olen kasvanut urheilijana 
tosi paljon viime vuoden aikana ja saanut kärsivällisyyttä tulosten suhteen. 
Pitkäjänteinen työ on avain huipulle – ja sinne tähdätään edelleen!
/ Erika Pykäläinen, alppihiihto

 Viime vuosi oli minulle pelaajana todella vaikea. Neljän kuukauden 
kisatauko pisti kalenterin uusiksi, yleisön puuttuessa turnausfiilis oli 

kateissa ja karanteenien vuoksi reissaaminen tuntui siirtymiseltä vankilasta 
toiseen. Kaikkiaan pelasin puolet vähemmän kisoja kuin toissa vuonna. 

Lopulta pysähtyminen teki kuitenkin hyvää. Se selkeytti tavoitteitani ja 
antoi uuden kipinän treenaamiseen, tekniikan, fysiikan ja kehonhuollon 
hiomiseen. Nyt olen elämäni kunnossa ja koen saaneeni uralleni pari 
pelivuotta lisää. Kauden aloituksenikin tammikuussa oli paras ikinä.
/ Mikko Korhonen, golf
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YRITYSTEN ENTISIÄ EDUSTUSMÖKKEJÄ MUOKATAAN 

LAPISSA 2020-LUVUN MATKAILIJOIDEN TARPEISIIN.

 Vanhan vieraskirjan kannet on veistetty puusta. Kii-
tosterveisiä kirjoittaneiden nimilista on kuin Suo-
men viime vuosikymmenten taloushistoriaa lukisi. 
Pyhätunturin kupeessa sijaitseva hiilineutraali Bou-

tique Hotel Sunday Morning Resort on Alma Median entinen 
edustusmökki Pyhän Aamu. 

Aihkihirsipalatsin uusi elämä alkoi, kun Sirpa Juhola- 
Loippo ja Kimmo Loippo muuttivat Pyhälle muutamia 
vuosia sitten kiirettä pakoon. Kimmo Loippo oli myynyt 
yhtiökumppaninsa kanssa paperiteollisuuden energiaratkai-
suja valmistaneen Runtech Systemsin vuonna 2018 Yhdysval-
toihin ja perustanut perheelleen Loipposet-sijoitusyhtiön.

Loipot ihastuivat Pyhään ja ostivat sijoitussalkkuun Pyhän 
Aamun, joka puolentoista vuoden remontoinnin jälkeen 
kukoistaa Sunday Morning Resortina. Kimmo Loippo uskoo 
vakaasti, että Lapin matkailun tulevaisuus on laadukkaassa ja 
räätälöidyssä majoitustoiminnassa.

1900-luvun loppuvuosikymmeninä yritykset rakensivat 
itselleen edustusmökkejä pohjoiseen. Niissä viriteltiin poli-
tiikkaa, yrityskauppoja, lobattiin, saunottiin ja juhlittiin. 

Sitten tuli lama. Velkaiset yritykset trimmasivat taseitaan 
ja majat pantiin myyntiin. Tahti kiihtyi, eikä enää ollut aikaa 
lähteä vanhaan tyyliin Lappiin edustamaan.

Aikakautensa jykevää pohjoista estetiikkaa uhkuvat kelo-
mökit jäivät tyhjilleen vuosikausiksi.  Viime vuosina ne ovat 
alkaneet kiinnostaa niin matkailuyrittäjiä kuin kiinteistösi-
joittajiakin. Mökkikauppa käy.

Luontoa Lapissa on aina ollut, ja nyt tarjolla on yhä moni-
puolisempia elämyksiä ja palveluja.

Sunday Morning Resort on esimerkki suuntauksesta, jossa 
vanhoja edustusmökkejä muunnetaan luksusmajoitukseksi.

”Täällä on kaikki”, isäntä Kimmo Loippo toteaa ja alkaa 
kertoa resortin Aihki-ravintolan raaka-aineverkostosta, joka 
leviää pitkin Kalottialuetta. Kuningasrapua, poronkieltä, villi-
rautua, sieniä, Lapin marjoja…

Johtoryhmien vetäytymisille ja muille kokoontumisille on 
yhä tarvetta. Lisäksi korona normalisoi etätyön kertarysäyk-
sellä, joten moni Lapin-kävijä jakaa päivänsä työntekoon ja 
luonnossa liikkumiseen. Ja viipyy aiempaa pidempään. Ulko-
maisia asiakkaita houkuttaa pohjoisen eksotiikan lisäksi 
Lapin puhtaus ja turvallisuus.

”Meillä ei ole exit-suunnitelmaa”, Loippo sanoo ja alkaa 
ylistää Pyhän yrittäjien yhteishenkeä. 40 yrittäjän kokouk-
sessa päätettiin taannoin, että jokainen parantaa omaa toi-
mintaansa omien resurssiensa mukaan. Yhteisvaikutuksena 
matkailupalvelut kohenivat huimasti.

ÄKÄSLOMPOLOSSA SIJAITSEVAN LAPLAND Senses Lodgen 
mökki-isäntä, kiinteistö- ja majoitusalan ammattilainen Ossi 
Kivimäki ei hätkähdä yksityiskoneella saapuvasta ulkomaa-
laisseurueesta.

”Moni haluaa privaattiohjelmaa, sitä sitten järjestetään.”
Lodge on Postipankin, sittemmin Danske Bankin entinen 
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Sisu on paljon 
monitahoisempi 
käsite kuin 
vaikkapa se, että 
ihminen menee 
tarvittaessa läpi 
harmaan kiven. 
Sisu on sitä, että 
keksitään keino 
ylittää kivi.”

/ JENNI KIRVES 
tulkitsee kirjassa Pakopiste (useita kirjoittajia, Into Kustannus 2021),  

että sisu on joustamista ja vaihtoehtojen etsimistä,  
ei pään lyömistä Karjalan mäntyyn. 

SANOTTU

TILASTOITU

M
rd

. €

VERKKOKAUPPA 
ARKIPÄIVÄISTYI 

pandemian myötä, 
mutta silti suomalaisen 

verkkokaupan  
11,8 miljardin (2020) 
kokonais liikevaihto 

laski noin kaksi miljardia 
euroa edellisvuodesta. 

Paytrailin selvityksen 
mukaan laskuun vaikutti 
erityisesti matkailun ja 

liikenteen äkkipysähdys. 

”
edustusmaja. Vuonna 1991 valmistunut 500-neliöi-
nen kelokomistus palvelee nyt henkilökohtaiseen 
palveluun tottuneita seurueita. Joskus seurueiden 
mukana tulee oma henkilökunta, mutta muuten 
Lodgen oma kokki hoitaa ateriat ja päivittäisen 
palvelun mökillä. 

Kivimäen mukaan monet Lappiin tulijat halua-
vat satsata lomaansa todella paljon. Vaatimustaso 
on korkea, mutta toisaalta ulkomaalaiset saavat 
valtavia elämyksiä perin arkisista asioista. Porot tai 
pihalla seisova kelohonka harvoin saavat suoma-
laista hurmion partaalle.

”Markkina kasvaa ja muuttuu ympärivuotiseksi”, 
Kivimäki sanoo.

Avain onnistumiseen on Kivimäen mukaan 
yhteistyö, sillä korkeatasoiset palvelut vaativat ver-
kottumista ja joustavuutta. Laatu paranee yrittä-
jien välisellä yhteistyöllä. 

Puusauna, ulkopalju ja Kemijärven kirkkaat vedet. 
Vehon entinen, 1970lukua henkivä 300neliöinen 
edustusmökki Keloveho Suomutunturin kainalossa 
on saanut uuden elämän. 

”Halusimme, että aikakausi näkyy”, Suomu
tunturin toimitusjohtaja Kari Tirkkonen 
perustelee puolen vuosisadan takaista 
sisustusta. Vaikka miljöö on nostalginen,  2020 
luvun matkailijoilla pitää olla varustetaso 
kunnossa.

Pandemia on kurittanut Lapin matkailua 
jo toista vuotta, mutta Tirkkosen mukaan se 
avasi myös uusia tulokulmia. Koska etätyö on 
rutiinia, livetapaamisten täytyy olla aiempaa 
erityisempiä. Se pyryttää Lapin matkailun laa
riin. Ja sulien aikana sataa, sillä kausi pitenee 
ympärivuotiseksi. Metsästyksen, kalastuksen ja 
retkeilyn suosio kasvaa.  

20 hengen kokoustilaan mahtuu isokin johto
ryhmä tai muu seurue.

”Monikansallisille yrityksille on sama, lenne
täänkö Sveitsiin vai Lappiin. Tärkeää on 
turvallinen kokoontumispaikka.”

Pandemia avasi uusia tulokulmia 
Suomutunturiin
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m ”Se perustuu kärsivälliseen taktikointiin, matemaattiseen logiikkaan ja kykyyn ennakoida.
Shakin suosio kasvoi globaalisti pandemian aikana, mutta silti espanjalainen shakkilautavalmistaja tuli yllätetyksi 

syksyllä 2020. Kun Rechapados Ferrerin käsintehdyt laudat päätyivät Netflixin Musta Kuningatar minisarjaan, siltä 
tilattiin parissa kuukaudessa 40 000 shakkilautaa. Määrä tuplaa perheyrityksen normaalin vuosituotannon. eBayn 
shakk ivälineiden myynti nousi 215 prosenttia ja shakkikursseille on tunkua kaikkialla maailmassa. 

Lautapeli kiehtoo paitsi taktisesti myös visuaalisesti. Jalopuisista taistelutantereista kiinnostunut voi  panostaa 
vaikka Rechapados Ferrerin oliivi, palisanteri tai ruusupuusta tehtyyn klassikkolautaan (150–200 €), Hermèsin 
modernisti muotoiltuun mahonkisettiin (5 990 €) tai Purling Londonin perhosensiivillä ja 18 karaatin kullalla koristeltuun 
eeben puiseen peliin (n. 40 000 €).

MAAILMAN TUNNETUIMMASSA STRATEGIAPELISSÄ 
EI OLE SIJAA SATTUMALLE JA ONNELLE.

JALOPUINEN TAISTELUTANNER

Tuskin mikään 
symboloi 

tulevaisuuteen 
varautumista 

paremmin kuin 
shakki.
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/ Mimmit sijoittaa -yhteisön  

bloggaaja LAURA LINKONEVA 

Twitterissä 3. helmikuuta 2021 >

mimmit lupas 
aktivoitua täällä 
twitosfäärissä  
ja näköjään! tuli

”

postaus 
eetteriin niin 
että lävähti”
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YHÄ USEAMPI OSTAA SÄÄNNÖLLISESTI OSAKKEITA JA 
 RAHASTO-OSUUKSIA. SUOMALAISET OPETTELEVAT 
ARKISTA JA RAUHALLISTA VAURASTUMISTA. 
SITÄ KUTSUTAAN KANSANKAPITALISMIKSI.

Teksti Annukka Oksanen / Kuvat Ilkka Saastamoinen / Kuvauspaikka Luonnontieteellinen Keskusmuseo

HITAASTI 
HYVÄ 

TULEE 

>

 Y
KSI SUJAUTTAA KERRAN KUUSSA muutaman kympin indeksi
rahastoon. Toinen lukee yritysten kvartaaliraportteja kuin 
jännityskertomuksia ja ostaa osakkeita muutamalla satasella. 
Kolmas on antanut varallisuutensa asiantuntijan hoidetta
vaksi. Neljäs avaa salkkunsa pienimmätkin muutokset sosiaa
lisessa mediassa. Kukin tyylillään.

”Ehkä on alettu mieltää, ettei tarvitse olla valtavan vara
kas sijoittaakseen”, talousosaamisen tutkija ja Vaasan yliopis
ton taloustieteen professori Panu Kalmi arvelee. Hän on 
huomannut, että sijoittaminen kiinnostaa lukiolaisia ja muita 
opiskelijoita aiempaa enemmän.

”Sijoittaminen on arkipäiväistynyt”, analyysipalvelu Indere
sin pääanalyytikko Sauli Vilen sanoo.

Nykysijoittajat ovat lähihoitajia, koodareita, tehdastyöläisiä, 
keskijohtajia, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Työtönkin voi sijoittaa. 

Muutaman viime vuoden aikana on tapahtunut ainakin kaksi muutosta. Ensim
mäinen on se, että sijoittaminen säästämismuotona kiinnostaa aiempaa useampia. 
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Siitä kertoo esimerkiksi se, että osakesäästötilejä on 
avattu jo lähes 200 000.

Toinen muutos todellakin kuuluu ja näkyy. Sijoit
tamista käsitellään mediassa ja sosiaalisessa medias
 sa enemmän kuin koskaan ennen. Sekin on muuttu
nut, ketkä sijoittamisesta puhuvat. Ennen äänessä oli
vat niin sanotut viralliset asiantuntijat, nyt omista 
ETFvalinnoistaan ja tuottoprosenteistaan avautu
vat heidän rinnallaan yksityissijoittajat itse. Eletään 
vertaiskertomusten ja kokemusasiantuntijuuden 
 kultaaikaa, kuten niin monessa muussakin asiassa.

Perinteisesti äänessä ovat olleet miehet, mutta nyt 
oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämi
sestä puhuvat myös naiset. Ilmiö on yleismaailmal
linen.

”Päämääräni ei ollut miljonääriksi ryhtyminen. 
Olen lähtöisin työväenluokasta, halusin väljyyttä 
ja taloudellista turvallisuutta. Sijoitan itse suoraan 
osakkeisiin, tutkin yhtiöitä, pidän sitten vaikka ikui
sesti. Olen osakepoimija. Mutta laitan kuukausittain 
myös noin sata euroa rahastoihin”, Arvopaperileh
den toimituspäällikkö Ninni Myllyoja sanoo.

Myllyoja on yksi ”naissijoittamisen” tienraivaa
jista. Hän on kirjoittanut yhdessä Emilia Kullak-
sen kanssa kirjat Mitä kaikkien kotiäitien (ja mui-
denkin naisten) tulee tietää sijoittamisesta (2010) ja 
Nainen ja rikastumisen taito (2014). Vuonna 2020 
kaksikolta ilmestyi Rahan taju. 

”Ei sijoittaminen nyt ihan kansanhuvia ole, mutta 
se on yleistynyt. Ainakin siitä puhutaan paljon”, Myl
lyoja sanoo.

Naiset ja miehet puhuvat julkisuudessa sijoitta
misesta eri tavoin. Naiset puhuvat elämänlaadusta 
ja turvallisuudesta, miesten sijoittaminen kuulostaa 
enemmän pokerinpeluulta ja suurten voittojen hake
miselta.

”Kärjistäen näin. Mies ei sijoita perhevapaita var
ten. En osaa sanoa, miksi näin on”, Myllyoja miettii.

Koska sijoittamisesta puhutaan paljon, siihen on 
tullut lisää sävyjä.

”Aikaisemmin vaihtoehdot ovat olleet nopea rikas
tuminen tai ikuinen köyhyys”, Myllyoja luonnehtii >>

Vuoden 2020 alusta lähtien suomalaiset ovat voineet avata 
osakesäästötilin. Sen suosio on yllättänyt kaikki. Suosiota 
voi selittää sillä, että tili on ollut paljon esillä julkisuudessa, 
mutta myös sillä, että se lanseerattiin oikeaan aikaan. 
Sijoittamalla säästäminen on arkipäiväistynyt.

”Osakesäästötilien suuri suosio on todellakin ollut yllätys. 
On hienoa, että loppujen lopuksi näin yksinkertainen tuote 
lisää paljon kiinnostusta sijoittamiseen”, Mandatum Lifen 
kaupankäyntipalveluiden johtaja Niklas Odenwall sanoo.

Osakesäästötilille voi siirtää korkeintaan 50 000 euroa ja 
sieltä voi sijoittaa suomalaisiin ja kansainvälisiin osakkeisiin. 
Sijoitusten tuotoista maksetaan vero vasta, kun ne nostetaan 
pois osakesäästötililtä. Se mahdollistaa korkoa korolle 
-ilmiön.

”Se on osakesäästötilin suurin etu arvo-osuustiliin 
verrattaessa. Osakesäästötiliä voisikin kuvailla 
piensijoittajan omaksi osakerahastoksi”, Odenwall sanoo.

Osakesäästötili on yksinkertaisuutensa takia houkutellut 
monia kokeilemaan sijoittamista, mutta on myös paljon niitä, 
joilla on sekä osakesäästötili että arvo-osuustili.

”Rinnakkaiskäyttö on hyödyllistä useimmille jo hajautuk-
sellisista syistä. Osakesäästötilin kautta voi sijoittaa vain 
osakkeisiin, joten vaivaton hajauttaminen maantieteellisesti 
ETF:ien avulla ei ole mahdollista.”

”Arvo-osuustilin rinnakkaiskäyttöä puoltaa sekin, että osa 
sijoittajista haluaa saada osingot heti käyttöönsä.”

Odenwallin lähestymistapa sijoittamalla säästämiseen on 
mutkaton.

”Tärkeintä on tavoitteen asettaminen ja aloittaminen”, 
Odenwall neuvoo sijoittamista suunnittelevia.

Tavoite voi olla vaikka pitkä lomamatka ja säästö-
summana esimerkiksi 5–10 prosenttia nettopalkasta. 
Suunnitelmaa pystyy hiomaan matkan varrella.

”Sijoittaminen ja säästäminen ovat kaikkia varten. 
Aloittaminen ei vaadi suurta pääomaa eikä korkea-
koulututkintoa. Aika on sijoittajan paras kaveri.”

OSAKESÄÄSTÖTILI villitsi suomalaiset

perinteisiä suomalaisnäkemyksiä. Hidas vaurastuminen ei ole 
tuntunut suomalaisista omalta. Nyt se on ehkä vähitellen alka
nut tuntua. 

KAIKESTA SIJOITUSINNOSTA HUOLIMATTA SUOMALAISTEN 
varallisuudesta noin puolet on kiinni seinissä: valtaosa suoma
laisista omistaa kotinsa.

”Asuntovarallisuus on ikään kuin piilovarallisuutta. Moni elä
keikää lähestyvä ei miellä sitä käyttövarana”, Finanssialan toimi
tusjohtaja Piia-Noora Kauppi sanoo.

Kauppi puhuu elinkaariajattelusta. Se tarkoittaa, että eri elä
mänvaiheissa oman talouden tarpeet vaihtelevat ja että uusiin 
vaiheisiin on hyvä varautua koko elämän ajan.

”Ainakin kannattaa hyvissä ajoin miettiä, millaisessa asun
nossa haluaa asua vanhana ja millainen palveluntarve saattaa 

 ” 
NYKYSIJOITTAJAT  
OVAT LÄHIHOITAJIA,  
KOODAREITA,  
TEHDASTYÖLÄISIÄ,  
KESKIJOHTAJIA,  
OPISKELIJOITA JA  
ELÄKELÄISIÄ.  
TYÖTÖNKIN VOI  
SIJOITTAA. 



Naisten omistukset

Miesten omistukset

KOTITALOUKSIEN 
OSAKEOMISTUSTEN 
JAKAUTUMINEN 
PÖRSSIYHTIÖISSÄ

Lähde: Euroclear 31.12. 2020

78 %

22 %

Ehkä on alettu 
mieltää, ettei tarvitse 
olla valtavan varakas 

sijoittaakseen.”

”



LÄHES MILJOONA 
SUOMALAISTA OMISTAA 
OSAKKEITA

Lähteet: Pörssisäätiö  
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KOTITALOUKSIEN 
RAHOITUSVARAT

Suomalaisten sijoitusinto 
on kasvanut, mutta niin 
myös talletukset.

Lähde: Tilastokeskus

Omistajuuden  
tunne on vahva  

motivaattori.”

”
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Suomi on ollut pitkään köyhä maa. Kaikki, mikä 
on tullut, on mennyt arjen pyörittämiseen. Koska ei 
ollut ylimääräistä, ei syntynyt kulttuuria, jossa omaa 
taloutta hoidetaan aktiivisesti tietoisia valintoja teh
den ja tulevaisuutta suunnitellen. Köyhässä maassa 
taloudellisista valinnoista puhuminen on mielletty 
herkästi kerskailuksi.

Maiden historiassa pitkä tasainen ja vauras jakso 
näkyy taloudellisena turvallisuudentunteena. Selvi
tysten mukaan suomalaiset säästävät enimmäkseen 
pahan päivän varalle, tanskalaiset taas nautiskeluun 
eli matkoihin ja ravintolakäynteihin. Ruotsissa ja 
Norjassa säästetään säästämisen takia. Muissa Poh
joismaissa asuntolainan takaisinmaksulla ei ole yhtä 
kiire kuin Suomessa, eivätkä asuntolaina ja kuukau
sisäästäminen ole vaihtoehtoja, vaan rinnakkaisia 
tapoja säästää. Ylipäänsä rahankäytössä on nähty 
muissa Pohjoismaissa enemmän valinnanmahdolli
suuksia kuin Suomessa.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi on rynni
nyt yhdeksi maailman rikkaimmista maista. Talou
dellisen identiteetin muutos on kestänyt pitempään. 

”Vaikka yksityinen varallisuutemme on kymmen
kertaistunut sotien jälkeisenä aikana, pohjoismai
sittain olemme hännänhuippu. Tanskassa ja Ruot
sissa sijoitusvarallisuutta on 2,5 kertaa enemmän”, 
Kauppi huomauttaa.

Suomessa varallisuus näyttäytyy osittain pienem
pänä myös siksi, että Suomessa eläkeyhtiöiden varat 
lasketaan julkiseksi omaisuudeksi. Järjestelmien eri
laisuuden takia maiden täsmällinen vertailu on vai
keaa. 

AIVAN VIIME VUOSINA SUOMALAISTEN tapa puhua 
varallisuudestaan on alkanut muistuttaa pitkään 
vauraudesta nauttineita länsinaapureita. Siihen on 
monia syitä.

”Vasta nykyiset sukupolvet perivät muuta kuin 
punaisen tuvan ja perunamaan”, Inderesin Sauli Vilen 
sanoo. 

Myös digitalisaatio on helpottanut ja halventa
nut sijoittamista. Perinteisten pankkien rinnalle 
on noussut uudenlaisia kaupankäyntialustoja.  

Pari sataa yritystä Suomessa tarjoaa henkilöstölleen 
mahdollisuuden säästää tulospalkkiot rahastoon. Jo 41 
prosenttia isoista suomalaisista pörssiyrityksistä on ottanut 
sen käyttöönsä.

Mandatum Lifen palkitsemisen palveluiden liiketoiminta-
johtaja Kiisa Hulkko-Nyman luonnehtii Palkkiorahastoon eli 
henkilöstörahastoon säästämistä helpoksi tavaksi varautua 
tulevaisuuteen.

”Siinä ei tarvitse itse osata sijoittaa. Rahaston hallitus 
määrittelee sijoitusstrategian tai tarjoaa jäsenille valittavaksi 
strategian kahdesta vaihtoehdosta”, Hulkko-Nyman kertoo.

Sijoitettavat rahat ovat tulospalkkioita ja usein sellaista 
rahaa, jolle ei ole juuri nyt käyttöä.

”Niiden varaan ei ehkä lasketa päivittäistä kulutusta. Rahat 
menevät Palkkiorahastoon suoraan, eli ne eivät edes käy 
omalla tilillä. Voi olla psykologisesti huojentavaa, ettei tarvitse 
päättää, mihin niitä siirtelisi”, Hulkko-Nyman huomauttaa.

Palkkiorahasto tuo henkilöstön tilille suuremman 
osuuden palkitsemiseen käytettävistä varoista kuin jos ne 
maksettaisiin esimerkiksi henkilökohtaisina tulospalkkioina. 
Palkkiorahastoon siirrettävistä varoista ei makseta työn-
antaja sivukuluja.

Työntekijän nostamasta osuudesta 20 prosenttia on aina 
verovapaata. Lopuista menee ansiotulovero. Nostetusta 
summasta ei peritä sosiaaliturvamaksuja. Sijoitustoiminnan 
tuotoista ei mene veroja niin kauan kuin varat pysyvät 
rahastossa eli korkoa korolle -ilmiö kasvattaa tuottoja.

Rahastojen toiminta määritellään henkilöstörahastolaissa: 
rahastojen pitää sijoittaa tuottavasti mutta turvaavasti. Se 
tarkoittaa useimmiten hyvää, hajautettua salkkua. Rahaston 
voi perustaa, jos yrityksessä on vähintään kymmenen työn-
tekijää ja käytössä palkkiomalli.

Palkkiorahasto voi sijoittaa myös yrityksen omaan osak-
keeseen. Silloin pitää miettiä, kuinka iso osa koko sijoitus-
varallisuudesta kannattaa sijoittaa yhtiön omaan osakkeeseen.

”Palkkiorahastossa täytyy olla helposti irrotettavia varoja, 
koska työntekijät saavat nostaa sieltä halutessaan vuosittain 
rahaa. Tai sitten joku voi vaihtaa työpaikkaa, jolloin 
rahastosta maksetaan hänelle kertynyt osuus.”

Työnantajan näkökulmasta Palkkiorahasto on keino 
työntekijöiden sitouttamiseen.

”Omistajuuden tunne on vahva motivaattori, silloin yhtiön 
menestys kiinnostaa enemmän”, Hulkko-Nyman sanoo.

”Kasvuyrityksissä omistajuus tuo mahdollisuuden hyötyä 
kunnolla. Toki se on riskikin.”

TULOSPALKKIOT KASVAVAT palkkiorahastossa
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olla. Pitääkö esimerkiksi nykyisessä asunnossa varautua hissi
remonttiin ja voiko sen tarvittaessa rahoittaa myymällä sijoitus
varallisuutta?” Kauppi konkretisoi.

Seinäsijoittamista on tukenut sekin, että kodin jälkeen hanki
taan kesämökki ja sitten ehkä sijoitusasunto. Paljon eli noin 115 
miljardia euroa makaa myös pankkitileillä. >

 ” 
VASTA NYKYISET  
SUKUPOLVET PERIVÄT 
MUUTA KUIN PUNAISEN 
TUVAN JA PERUNAMAAN.
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Vastuullisuudesta on parin viime vuoden aikana tullut sijoittamisessa valtavirtaa. 
Suuret institutionaaliset sijoittajat analysoivat jo rutiininomaisesti, miten 
vastuullisuus voi parantaa tuottoja ja voiko vastuullisuuden huomioimalla 
pienentää riskejä. Kyse on siis samasta harkinnasta kuin sijoittamisessa aina: 
riskin ja tuoton suhteesta.

Ilmiön taustalla on maapallon pitäminen elinkelpoisena. Ilmastonmuutoksen ja 
luontokadon hillitseminen ovat kohtalonkysymyksiä, ja juuri siksi ne vaikuttavat 
niin paljon sijoittamiseenkin.

”Kun suuret institutionaaliset sijoittajat tekevät jotain, tulee siitä hiljalleen 
markkinastandardi, joka vaikuttaa myös tuottoihin”, Mandatum Lifen 
salkunhoitaja Topias Kukkasniemi sanoo. Vastuullisuudelle on käynyt niin.

Kukkasniemi korostaa, että vastuullinen sijoittaminen on järkevää 
nimenomaan riskienhallinnan kannalta.

”Siinä voi havaita riskejä, joita ei muuten olisi tullut miettineeksi.”
Ilmastonmuutos on hyvä esimerkki riskilogiikasta.
”On aika varmaa, että ilmastonmuutokseen liittyvä lainsäädäntö kiristyy 

lähivuosina. Voi kysyä, miten yrityksen strategia vastaa ilmastonmuutoksen 
tuomiin haasteisiin. Kahdesta yrityksestä se, joka on jo tehnyt tulevan 
lainsäädännön mukaisia toimia, on paremmassa asemassa kuin niihin 
ryhtymätön.”

Yksityissijoittajien kiinnostus vastuullisuuteen on kasvanut parin viime vuoden 
aikana. Kukkasniemeltä kysellään siitä aiempaa enemmän.

”Korona on antanut lisäpotkun, sillä ihmiset ajattelevat nyt asioita aiempaa 
laajemmin.”

Yksityissijoittajalle erilaiset vastuullisuusstandardit ja määritelmät ovat 
kuitenkin melkoinen viidakko. On vaikeaa olla varma siitä, että välttää 
viherpesun. Kukkasniemen mukaan se on haasteellista ammattilaisillekin, mutta 
onneksi alan standardit ja lainsäädäntö kehittyvät ja yhdenmukaistuvat nopeasti. 
Maaliskuussa voimaan astunut, muun muassa sijoitustuotteita tarjoavia yhtiöitä 
koskeva tiedonantovelvoite helpottaa eri toimijoiden vertailua. 

”Tiedonannossa tulee kertoa, miten kestävä kehitys otetaan huomioon 
sijoitusprosessissa.  Otetaanko se huomioon jokaisen sijoituskohteen valinnassa 
vai sulkeeko rahasto vain pois tiettyjä kohteita? Lisäksi aika monet rahastot ja 
sijoituskorit raportoivat jo esimerkiksi hiilijalanjäljestään.”

Yksittäiseen osakkeeseen sijoittavien kannattaa perehtyä yrityksen 
vastuullisuusraporttiin.

”Maalaisjärjellä ajattelu toimii: tarjoaako yrityksen liiketoiminta vastauksia 
tulevaisuuden haasteisiin? Joillakin yrityksillä tämä on ihan keskiössä.”

Yksityissijoittajille vastuullisen sijoittamisen yleinen motiivi on vaikuttaminen, 
maailman parantaminen.

Voiko vastuullisella sijoittamisella vaikuttaa?
”Kyllä minun mielestäni voi. Rahoitusmarkkinat ovat yrityksille tapa hakea 

rahoitusta. Jos sijoittaja suuntaa rahojaan vastuullisiin kohteisiin, sellaiset 
kohteet saavat enemmän ja helpommin rahoitusta, mikä pienentää niiden 
rahoituskustannuksia eli tekee investoinneista kannattavampia. Sillä on 
positiivinen vaikutus kestävän kehityksen kannalta”, Kukkasniemi sanoo.

Vastuullisesti toimivien yritysten suhteellinen kilpailuasema siis paranee.
Kukkasniemi muistuttaa lisäksi, että myös yksityissijoittaja saa suoraan 

osakkeisiin sijoittaessaan puheoikeuden yhtiökokouksessa ja voi pyrkiä sitä 
kautta vaikuttamaan.

”Hänellä on myös oikeus tehdä aloitteita yhtiökokoukselle riippumatta siitä, 
kuinka monta osaketta hän omistaa. Sillä tavalla voi ainakin saattaa tärkeänä 
pitämiään asioita yhtiön johdon tietoisuuteen.”

MAAILMA PARANEE sijoittamalla  ” 
VASTUULLINEN 
 SIJOITTAMINEN ON 
 JÄRKEVÄÄ RISKIEN-
HALLINNAN  KANNALTA. 
ILMASTONMUUTOS 
ON HYVÄ ESIMERKKI 
 RISKILOGIIKASTA.

>



Hidas vaurastuminen 
ei ole tuntunut 
suomalaisista 

omalta.
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>

On kuvaavaa, että esimerkiksi Inderes määrittelee 
itsensä analyysipalvelun lisäksi ”kaikille avoimeksi 
yhteisöksi”. Myös perinteiset pankit ovat olleet 
hyvin aktiivisia yksityissijoittamisessa.

Ninni Myllyoja osti ensimmäiset osakkeensa soit
tamalla toimeksiannon meklarille pankkiin.

”Se oli JOT Automationin anti vuonna 1998. Eikä 
FSecureakaan pystynyt ostamaan tuolloin kuin soitta
malla toimeksiannon. Sitten tuli mahdollisuus tehdä 
kauppoja tietokoneella, ja nyt voi sijoittaa mobiilisti 
vaikka metromatkalla”, hän summaa kehityksen.

Myllyojan ensimmäiset osakeostokset osuivat 
aikaan, jolloin Suomessa virisi Nokian vanavedessä 
teknobuumi. Tuohon aikaan pankit olivat jo tuoneet 
markkinoille rahastoja, ja sijoittaminenkin oli tuttua 
aiempaa useammalle 1980luvun juppivuosista.

Sijoituskiinnostukselle on syklinen syy nytkin eli 
finanssikriisin jälkeinen ennätyspitkä nousu.

”Kun pörssi on korkealla, niin kyllähän se kiin
nostaa. Toisaalta finanssikriisissä ja samaten koro
nan alussa suomalaiset ovat olleet nettoostajia”, 
Vilen sanoo.

Ja tietysti korona on vaikuttanut sijoittamiseen
kin. Ihmisillä on ollut aiempaa enemmän vapaa 
aikaa, jonka osa on kanavoinut sijoittamiseen. On 
myös säästynyt rahaa, joka on sijoitettu. Valtioiden 
ja keskuspankkien massiivinen koronaelvytys taas 
on pitänyt korot matalalla, jolloin rahaa on valunut 
osakkeisiin. 

Yhä useampi on huolissaan tulevaisuudestaan eli 
eläkkeistä. Vilen muotoilee asian talouskielellä niin, 
että ”rakenteelliset tekijät vaikuttavat kansantalou
teen ja verotuloihin”.

Kansankapitalismille on siis yhteiskunnallistakin 
kysyntää.

”Minusta olisi hyvä, jos osakkeiden ja rahastojen 
omistus Suomessa laajenisi. Silloin ihmisillä olisi 
monipuolisesti mahdollisuus kerryttää varallisuutta, 
mutta meillä se on edelleen pienemmän kansanosan 
aktiviteetti kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Yhdysval
loissa”, professori Kalmi sanoo.

10 000 jäsentä ja 400 tilaisuutta vuodessa. Ruotsalaisnuorten 
Unga Aktiesparare -yhdistys on maailman suurin nuorten 
sijoittajien yhdistys.

”Koulutusta, vierailuja listatuissa yrityksissä, yhdessäoloa, 
sijoittamisesta puhumista”, järjestön koulutusvastaava Robert 
Andersson luettelee.

Ruotsi on yksityissijoittamisen mallimaa, eikä se olisi 
mah dollista ilman maan mahtavaa sosiaalidemokraattista 
puoluetta ja ajatusta siitä, että pääoma kuuluu myös 
työläisille.  

”Sosiaalidemokraatit kannattivat yksityissijoittamista jo 
1970-luvulla. He olivat hyvin avarakatseisia. Ilman heitä 
tällaista isoa markkinaa ei olisi syntynyt”, Andersson kertaa 
aikoja ennen syntymäänsä.

Markkina luotiin verokannustimilla. 1970-luvun lopulla 
ruotsalaiset alkoivat säästää osakesäästörahastoihin. 
1980-luvulla ne muuttuivat jokamiehenrahastoiksi.

Ruotsalaisten rahastosäästäminen on arkipäiväistä, pienen 
kuukausittaisen summan siirtämistä tuottamaan tulevaisuuden 
lomamatkoja, hankintoja ja lokoisampia eläkepäiviä. Vuosi-
kymmenien aikana naapurimme ovat nähneet käytännössä, 
miten korkoa korolle -ilmiö vaikuttaa hitaasti ja varmasti.

Vuonna 2000 Ruotsissa tehtiin eläkeuudistus, jossa 
työeläkesäästäjät saivat mahdollisuuden valita itsenäisesti 
sijoituskohteen osalle eläkesäästöistä.

”Se on yksi iso syy sille, että Ruotsista on tullut 
sijoittajamaa. Nuoret todella kiinnostuivat sijoittamisesta 
eläkeuudistuksen yhteydessä. Valtio näyttää näin nuorille, 
että sijoittaminen on hyvä asia”, Andersson sanoo.

Vuonna 2012 Ruotsissa otettiin käyttöön sijoitussäästötili. 
Toisin kuin Suomen osakesäästötilillä, Ruotsin tilillä ei ole 
maksimisummaa ja tililtä voi sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin 
ja velkakirjoihin. Tilejä on avattu noin kolme miljoonaa.

Taustalla on koko ajan väikkynyt ajatus 
rahoitusmarkkinoiden demokratisoimisesta ja halu antaa 
mahdollisuus sijoittamiseen myös alemmalle keskiluokalle.

Andersson selittää sijoittamisen yleisyyttä myös sillä, 
etteivät isot ruotsalaispankit ole ryvettyneet isoissa skandaa-
leissa. Se helpottaa poliitikkojen ja kansan suhtautumista niihin.

”Lisäksi finanssiala on fokusoinut yksityissijoittajiin. Heille 
tarjotaan hyviä palveluita ja sijoittaminen on halpaa. Taitaa 
olla halvinta Euroopassa”, Andersson sanoo.

Yksityissijoittajien markkina on Ruotsissa niin vilkas, että 
se näyttää houkuttelevan listautujia Tanskastakin maan 
First North -listalle. Yksityissijoittajien vaikutus näkyy siis 
pienehköjen yritysten rahoituksessa. 

HEJA SVERIGE!

”Suomi on Euroopassa harmaantumisen edelläkävijä. Siksi 
meillä puhutaan muuta Eurooppaa enemmän ikääntymisen 
kustannuksista yhteiskunnalle. On positiivista, että on pusku
reita”, Finanssialan Kauppi lisää.

 ” 
RUOTSISSA  
SOSIAALIDEMOKRAATIT  
KANNATTIVAT 
 YKSITYISSIJOITTAMISTA  
JO 1970-LUVULLA.  
HE OLIVAT HYVIN  
AVARAKATSEISIA.  
ILMAN HEITÄ TÄLLAISTA 
ISOA MARKKINAA  
EI OLISI SYNTYNYT.



SUOMESSA ON JO LÄHES 
200 000 OSAKESÄÄSTÖTILIÄ.

Suomessa on voinut perustaa 
osakesäästötilin vuoden 2020 

alusta lähtien. Tilille voi laittaa 
korkeintaan 50 000 euroa 

sijoitettavaksi.

Lähde: Euroclear
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Aikaisemmin 
vaihtoehdot ovat olleet 
nopea rikastuminen

tai ikuinen 
köyhyys.”

”



29

ajattelun eli työuran pidentämisen. Hän nostaa esi
merkiksi Japanin, jossa 60 prosenttia eläkeläismie
histä käy töissä. 

Alkuvuodesta julkaistun työeläkeyhtiö Ilmarisen 
selvityksen mukaan 62 prosenttia suomalaisista elä
keläisistä haluaisi tehdä ansiotyötä eläkkeellä ja 42 
prosenttia on tehnytkin. Työnteon motiiveja ovat 
yhtä lailla mielekäs tekeminen ja ansiotason nosta
minen.

”Se on yksi vaihtoehto kerätä puskureita ja täy
dentää omaa eläkeajan toimeentuloa”, Kauppi sanoo.

OSAAVATKO SUOMALAISET SIJOITTAA?
Tutkimus toisensa jälkeen on todistanut, että suo

malaisten talousosaaminen on maailman huippua.
”Suhteellinen osaaminen voi olla hyvää, mutta 

absoluuttisessa osaamisessa olisi parantamista”, 
talousosaamisen tutkija ja Vaasan yliopiston talous
tieteen professori Panu Kalmi sanoo. Hän on kui
tenkin suhteellisen tyytyväinen suomalaisten talous
osaamiseen.

Vuodesta 2016 talousosaamista on opiskeltu jo 
alakouluissa osana yhteiskuntaoppia.

”Opetussuunnitelmissa on otettu aika hyvin huo
mioon oman talouden hallinta”, Kalmi kertoo.

Opettajille täydennyskoulutusta antava Kalmi on 
huomannut, että opettajat haluaisivat oppia talou
desta enemmän.

”Eivät he ole taloudessa välttämättä yhtä koto
naan kuin esimerkiksi demokratiasta tai äänestys
käyttäytymisestä kertoessaan.”

Sijoittaminen on paitsi oman talouden hoitoa 
myös yhteiskuntaoppia, sillä se auttaa osaltaan hah
mottamaan, miten yhteiskunta toimii. Omistajana 
esimerkiksi yritysten toimintalogiikka voi aueta 
uudella tavalla.

Kalmille talousosaamisen opetuksessa on tärkeää 
iso kuva, kansalaisen oma talous yhteiskunnan kes
kellä.

”Vakuutukset, säästäminen, sijoitukset, lainan
otto, palkka, ennakkoperintö, henkivakuutus, kaikki 
liittyvät toisiinsa. Niitä on helppo  ajatella erillisinä 
asioina, mutta ne ovat kokonaisuus.” 

”Myös työssäkäyvä voi olla kapitalisti. Ei ihmisiä tarvitse 
jakaa omistajiin ja työssäkäyviin, sillä valtaosa meistä on 
molempia”, Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan pääekonomisti 
Sanna Kurronen sanoo.

Työssäkäyvät ovat lähtökohtaisesti omistajia jo eläkeyhtiöi-
den sijoittamien eläkevarojen kautta. Se jää monelle herkästi 
abstraktioksi, koska eläkemaksut sujahtavat auto maatti sesti 
eteenpäin, eikä tulevien eläkeläisten tarvitse valita, mihin niitä 
sijoitetaan.

Yksityisesti säästäminen tuo konkretiaa oman talouden 
hoitoon. Sen kautta yhteiskuntaakin tulee katsottua eri 
kulmista.

”Kun omistan kotimaisten ja ulkomaisten yritysten osak keita, 
ne maksavat minulle siitä kompensaationa osinkoja”, Kurronen 
havainnollistaa. 

Suomen eläkejärjestelmän kaltainen pakollinen säästäminen 
on avainasemassa kansantalouden kannalta katsottuna.

”Tutkimuksista tiedetään, että ihmiset alisäästävät, kun 
puhutaan eläkkeen kaltaisesta pitkästä horisontista. Jos meillä  
olisi kokonaan vastuullamme oma eläke, säästäisimme liian  
vähän. Siksi on hyvä olla jonkinlainen pakollinen eläkejärjes-
telmä”, Kurronen sanoo.

Suomen kollektiivisen järjestelmän tärkeäksi ulottuvuudeksi 
hän mainitsee työkyvyttömyyseläkkeen.

”Se turvaa erittäin hyvin tulevaisuutta, jos kohdalle osuu 
työkyvyttömyyttä aiheuttava vamma tai sairaus.”

Alisäästäminen johtuu yksinkertaisesti siitä, että 
ihmiset arvostavat tämän hetken kulutusta enemmän kuin 
tulevaisuuden kulutusta.

”Se on ymmärrettävää, sillä asuntolainan ottanut lapsi-
perhe tarvitseekin rahoja nyt. On tavallaan vaikeaa hahmottaa 
ajatusta, että niitä tarvitsee yhtä lailla eläkkeellä”, Kurronen 
sanoo.

Kuitenkin säästäminen kannattaisi aloittaa jo nuorena. 
Huoltosuhteen heikkeneminen ja kestävyysvaje tarkoittavat, 
ettei nykyisen tason julkisia palveluja ole tarjolla tulevaisuu-
dessa ilman veronkorotuksia.

”Viidenkympin kieppeillä on sitten jo aika tiukat paikat 
miettiä eläkettä.”

Nykyiset eläkkeet ovat perustuslain alla eli niitä ei niin vain 
leikata.

”Niitä voi verottaa kovemmin ja tehdä indeksimuutoksia, 
mutta kyllähän ihmiset saavat pitää ne”, Kurronen kertoo.

”Sen sijaan on iso riski, että eläkejärjestelmämme ei 
ole yhtä antelias siinä vaiheessa, kun nykynuoret pääsevät 
eläkkeelle. Itse ehdottomasti ajattelen, että kannattaa 
säästää, jos se suinkin on mahdollista.”

TYÖSSÄKÄYVÄT kapitalistit

”Sille ei voi mitään, että ikäsidonnaiset menot kasvavat ja 
vähentävät tehdyn työn määrää”, Kauppi sanoo. 

Kauppi sisällyttää kansankapitalismiin myös työura 

 ” 
SIJOITTAMINEN ON PAITSI 
OMAN TALOUDEN HOITOA 
MYÖS YHTEISKUNTAOPPIA, 
SILLÄ SE AUTTAA OSALTAAN 
HAHMOTTAMAAN, MITEN 
YHTEISKUNTA TOIMII.
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”Luota visioosi ja kulje 
päättäväisesti sitä kohti. 
Vaikka koko yrityksen 
toimintaympäristö 
muuttuisi pysyvästi, visio 
ei muutu, polkua pitää 
vain matkan varrella 
vaihtaa. Ehkä montakin 
kertaa.

LINDA SCHLOBOHM

Olisinpa tiennyt

Linda Schlobohm on Havi Oy:n 
toimitusjohtaja, joka tarttui 
perheyrityksen ohjiin yrityssaneerauksen 
yhteydessä. Kokemus vahvisti 
Schlobohmin luottamusta omaan 
visioonsa ja koko henkilöstön uskoa 
kriiseistä selviämiseen. Kaksi vuotta 
sukupolvenvaihdoksen jälkeen, koronan 
iskiessä, molemmille oli käyttöä.

Teksti Iina Thieulon
Kuva Heidi Strengell



Mercedes-EQ täyssähköautomalliston kokonaishinnat 50 570,10 € (EQA) – 95 108,18 € (EQV) (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toim.kulut 600 €). Malliston CO2-päästöt 
uusi mittaustapa – WLTP 0 g/km, EU-keskikulutus 17,9-28,2 kWh/100 km. Lämpötila, ajo-olosuhteet, auton kuormaus sekä kuljettajan ajotapa voivat vaikuttaa auton 
toimintamatkaan, akun kapasiteettiin ja suorituskykyyn. Ajotietokoneen kieli: suomi. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla 
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sähköllä ajaminen on nautinto paitsi sinulle myös muille ympärilläsi. 
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T O I M I N T A M A T K A
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VASTA KUN YMMÄRTÄÄ BISNEKSEN DETALJIT JA 
PULLONKAULAT, VOI PUHUA TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA, 
USKOO FAZERIN KONSERNIJOHTAJA CHRISTOPH VITZTHUM.

KOKOUSHUONEEN SEINÄLLÄ CHRISTOPH VITZTHUMIN 
takana näkyy verho, jonka sinisestä sävystä ei voi erehtyä. Faze-
rin konsernijohtaja puhuu videon välityksellä Fazerilasta, jossa 
koneet puskevat maailmalle paahtoleipää, keksejä, makeisia – ja 
tietenkin Fazerin Sinistä. Pääkonttorilla ja Vantaan tehtailla työs-
kentelee yli tuhat ihmistä. Juuri nyt kuhina tuntuu kuitenkin ole-
van kaukana.

”Viime vuosi on ollut monella tavalla ihmeellinen. Olen itse 
ihan lopen kyllästynyt näihin Teams-kokouksiin, mutta tilanne 

on mikä on, ja se tulee vielä pitkään jatkumaan tällaisena”, Vitzt-
hum sanoo viitaten poikkeusaikaan.

KYSE EI OLE VAIN yleisestä Teams-väsymyksestä. Vitzthum 
haluaa tehdä Fazerista nykyistä ketterämmän yrityksen, eikä 
korona-ajan etätyötodellisuus varsinaisesti auta asiassa.

Fazer on kirkastanut viime vuoden aikana strategiaansa ja 
investoi nyt voimakkaasti muun muassa kauravälipaloihin. Nii-
den kysyntä kasvaa kovasti, kun ihmiset etsivät kasvipohjaisia 

Teksti Taina Ahtela / Kuvat Ilkka Saastamoinen

Suola i s ta  ja 

>

makeaa
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vaihtoehtoja maitotuotteille. Kyky tarttua nopeasti tällaisiin 
markkinoiden muutoksiin ja mahdollisuuksiin taas edellyttää 
litteää organisaatiota. 

”Minun ja muiden johtajien täytyy olla paljon lähempänä 
asiakasrajapintaa ja ydintekemistä, oli se sitten tuotantoa, mark-
kinointia tai myyntiä. Meidän pitää olla läsnä ja ymmärtää pul-
lonkaulat.”

VITZTHUMILLE KIINNOSTUS KÄYTÄNNÖN TEKEMISEEN ei 
ole uutta. Vitzthum opiskeli Hankenissa rahoitus-
alaa, mutta päätyi valmistuttuaan vuonna 1994 
töihin Wärtsilän silloiseen emoyhtiöön Metraan. 
Häntä kiehtoi jo silloin teollisuus ja siihen liittyvä 
konkretia.

”Olen aina ollut erittäin kiinnostunut detal-
jeista ja siitä, miten bisnes oikeasti toimii. Se voi-
daan ymmärtää joskus väärin. Ei, en halua mikro-
manageerata”, hän sanoo.

Sen sijaan Vitzthum haluaa ymmärtää, mitä 
ihmiset tekevät. Ja hän haluaa keskustella.

”Uskon vahvasti hajautettuun päätöksentekoon. 
Minun mielestäni päätökset pitää tehdä niin 
alhaalla organisaatiossa kuin mahdollista.”

Jotta tähän päästään, pitää johtajan Vitzthumin 
mielestä olla oikeasti kiinnostunut siitä, mitä yh- 
 tiössä tapahtuu. Ei riitä, että asettaa kovia tavoitteita.

”Jos tavoitteet eivät ole realistisia tai jos et pysty keskuste-
lemaan ihmisten kanssa niiden merkityksestä, ne jäävät haa-
veiksi.”

RUNSAS VUOSI SITTEN YRITYS myi Fazer Food Servicesin liike-
toiminnan brittiläiselle Compass Groupille. Ruokapalvelu erottui 
yhtiön muista liiketoiminnoista, pakatuista kuluttajatuotteista.

Vitzthumin mukaan Food Services -palveluiden myynti 
paransi keskustelujen tasoa johtoryhmässä. 

”Kun yhtiön rakenne oli mikä oli ja liiketoimintaportfolio 
oli niin heterogeeninen, meistä tuli kuin holdingyhtiön joh-
toryhmä. Keskustelimme enemmän siitä, miten eri liiketoi-

minta-alueet performoivat kuin siitä, mikä on koko yhtiön yli 
menevä strategia.”

Niin, se strategia. Fazer Food Servicesin myyntiin liittyy yksi 
Vitzthumin tärkeimmistä oivalluksista ja ohjenuorista omassa 
työssään. 

”Pitää ymmärtää, missä asioissa yhtiö on hyvä. On paljon hel-
pompaa rakentaa vahvuuksien päälle kuin aloittaa nollasta.”

Ja kauratuotteissa Fazerilla on Vitzthumin mukaan erinomai-
set edellytykset ja huippuosaamista. Fazerilla on omat kaura-

myllyt sekä Suomessa että Ruotsissa, ja yritys tup-
laa parhaillaan kapasiteettiaan. 

”Sen jälkeen olemme eurooppalaisessakin mit-
takaavassa erittäin merkittävä kauratoimija.”

Kaurabisneksessä on moni asia kohdillaan. 
Jyvän kuoresta syntyy kiertotalouden hengessä 
jopa xylitolia. 

Mikä tärkeintä, kaura on Fazerin avain lähi-
markkinoille. Kotimarkkinoilla Suomessa Fazer 
on tunnettu ja monen rakastama brändi. Ulko-
mailla vastassa ovat kuitenkin sikäläiset kotimai-
set tuotteet ja tuotemerkit. Vitzthumin mukaan 
uuden tulokkaan on vaikea kilpailla jo valmiiksi 
rakennetuissa tuotekategorioissa.

”Eihän saksalaisilta tai ranskalaisilta puutu lei-
pää ja suklaata. Sen takia kasvipohjaiset tuotteet 

ovat valtavan mielenkiintoisia kansainvälistymisen näkökul-
masta. Ei ole isoja, etabloituneita pelureita, ja myös kuluttajat 
ovat hämillään ja etsivät vaihtoehtoja.”

KUN PITKÄN URAN WÄRTSILÄLLÄ tehnyt Vitzthum seitsemän 
vuotta sitten tuli Fazerille, ruoka-ala onnistui yllättämään. Wärt-
silällä hän vastasi viimeiseksi konepajayhtiön palveluliiketoimin-
nasta.

”Totta kai intellektuellisella tasolla ymmärsin, että tämä tulee 
olemaan ihan eri maailma kuin mihin olin tottunut. En kuiten-
kaan ymmärtänyt, kuinka erilainen”, hän nauraa.

Makuasioista ei nimittäin voi väitellä. Kun tekee dieselmoot-
toreita, voi vielä yrittää todistaa, että oman yhtiön moottori syö >

”ON PALJON HELPOMPAA RAKENTAA 
VAHVUUKSIEN PÄÄLLE KUIN ALOITTAA NOLLASTA.”
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Syntyi Helsingissä. 
Asui lapsena 
Sveitsissä, 
Itävallassa, USA:ssa 
ja Belgiassa.

Valmistui 
kauppa
tieteiden 
maisteriksi 
Hankenilta.

 1969  1994 

Metra 
Finance 
Oy, 
meklari

 1995 

Wärtsilä, 
Business 
Controller / 
Ranska

 1997

Wärtsilä,  
Vice President, 
Finance & 
Control, Marine 
Division / Sveitsi

 1999

Wärtsilä, 
Propulsion 
IsoBritannia, 
President /  
IsoBritannia

 2002

Wärtsilä, 
President 
Power Plants, 
Executive  
Vice President

 2006

Wärtsilä, 
President 
of Services, 
Executive  
Vice President

 2009

NCC:n 
hallituksen 
jäsen

 2010–2017
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Fazerin 
konserni 
johtaja

 2013

Oras 
Investin 
hallituksen 
jäsen

Suomalais
ruotsalaisen 
kauppa kamarin 
hallituksen 
jäsen

 2014

East Office 
of Finnish 
Industries, 
hallituksen 
jäsen >

Elintarvike
teollisuusliiton 
hallituksen 
jäsen

Konecranesin  
hallituksen  
puheenjohtaja

 2016

Nordstjernan 
AB:n 
hallituksen 
jäsen

 2017

CMI:n (Crisis 
Management 
Initiative) 
hallituksen 
jäsen

 2018

Varman 
hallintoneuvoston 
puheenjohtaja

 2019
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vähemmän polttoainetta kuin kilpailijan, tai että sen hyöty-
suhde on parempi ja elinkaarikustannukset pienemmät.

”Mutta en voi todistaa tai pakottaa ketään hyväksymään, että 
Fazerin Sininen maistuu paremmalta kuin jokin muu suklaa. 
Tämä on yksi valtavan kiehtova asia, johon olen saanut pereh-
tyä: miten irrationaalisesti kuluttaja tekee päätöksensä”, Vitzt-
hum sanoo.

Korona-aikana tutut ja turvalliset elintarvikkeet ovat myy-
neet Suomessa paremmin kuin uudet tulokkaat. Myös lähiruoka 
ja kotimaisuus ovat alkaneet Vitzthumin mukaan painaa osto-
päätöksissä toden teolla.

”Tämä on aika mielenkiintoinen kehitys. Kun todelliset osto-
päätökset on yleensä tehty hinta edellä, korona-aikana kulut-
tajat ovat tehneet tietoisia kotimaisia ja lähiruokahankintoja.”

VITZTHUMISTA ON HYVÄ, ETTEI ihminen etukä-
teen tiedä, kuinka erilaista ja vaikeaa vauhtiin pääse-
minen uudessa työssä on. 

”CV:ni kertoo, että olen aina tarttunut uusiin, tar-
jottuihin haasteisiin avoimin mielin. Urasuunnit-
telu on minulle aika vieras käsite.”

Jos omaa työtään ajautuu ajattelemaan liian 
kapeasti, on Vitzthumin mukaan vaikea nähdä tai 
saada uusia mahdollisuuksia. Diplomaatti-isän työn 
takia Vitzthum muutti lapsena tiheään.

”Ehkä nomadin elämä on myös vaikuttanut sii-
hen, että pidän muutoksista ja uusista haasteista”, 
hän sanoo.

Tärkeimmät kasvun paikat tai pettymykset 
 Vitzthumin työpolulla liittyvät epäonnistuneisiin 
henkilövalintoihin. Hän sanoo tehneensä hyvin vähän henkilö-
muutoksia esimerkiksi tullessaan Fazerille.

”Hirveän usein puhutaan dream teameistä. Mutta se ei ole 
minun tyylini, että heti taloon tullessani vaihdan kaikki ihmi-
set itse valitsemiini. Kyllä minun mielestäni isoissa firmoissa on 
pääsääntöisesti hyviä, kehityskelpoisia ihmisiä johtopaikoilla, ja 
heidän kanssaan pitää käydä keskustelua ja luoda se hyvä teke-
misen ilmapiiri.”

Tärkeintä Vitzthumille on diversiteetti. Tällä hän ei viittaa 
ulkoisiin tekijöihin vaan siihen, mitä tapahtuu ihmisten korvien 
välissä.

”Kun ihmiset aidosti ajattelevat asioita eri tulokulmista, syn-
tyy hyvä keskustelu. Jos kaikki olisivat samanlaisia kuin minä, 
vain nyökkäilisimme toisillemme. Rakennan tiimin vahvasti eri-
laisuuksien päälle.”

Ihannetiimistä puhuessaan Vitzthum muistaa mainita myös 
itsensä. Hän sanoo tietävänsä omat heikkoutensa. Häneltä 
puuttuu kärsivällisyyttä.

”Hermostun nopeasti, jos asiat eivät tapahdu. Mutta sekin 
saa olla osa diversiteettiä. Ja tietyllä tavalla sekin on varmaan 
osa menestysreseptiä.”

KUKA CHRISTOPH VITZTHUM ON työn ulkopuo-
lella? Ainakin aviomies ja kolmen lapsen isä. Vitzt-
humin mukaan sama mies astuu joka arkipäivä myös 
pääkonttorin ovista Fazerilassa Vantaalla. Hän kertoo 
entisestä työkaveristaan, joka oli psykologi ja yritti 
arvuutella, millainen Vitzthum oikeasti on. Vitzthum 
sanoo joutuneensa tuottamaan pettymyksen.

”What you see is what you get. Se on minusta tär-
keä ohjenuora, että on aina oma itsensä. Ihmisethän 
huomaavat heti, jos et ole aito. On niin paljon hel-
pompaa vain olla oma itsensä eikä ylläpitää mitään 
roolia.”

Lopuksi se kinkkisin kysymys. Jos Christoph 
Vitzthum olisi jokin Fazerin makeinen, mikä hän 
olisi?

Vitzthum ei suostu mainitsemaan yhtä tuotetta, 
sillä samaistuminen esimerkiksi Fazerin Siniseen ei tekisi hänen 
mielestään oikeutta täydelliselle maitosuklaalle.

”Sanotaan, että olisin sellainen tuote, jossa yhdistyy makea ja 
suolainen”, hän sanoo.

”Samaan aikaan ennakoitava ja pikkaisen yllättävä.”
Yllätyksiä ei tarvitse kauan odottaa. Haastattelua seuraavana 

päivänä Vitzthum ilmoittaa medialle, että syksyllä 130 vuotta 
täyttävä perheyritys harkitsee listautumista pörssiin. 

”HIRVEÄN USEIN PUHUTAAN DREAM 
TEAMEISTÄ. MUTTA SE EI OLE MINUN TYYLINI, 
ETTÄ HETI TALOON TULLESSANI VAIHDAN 
KAIKKI IHMISET ITSE VALITSEMIINI.”
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MAAILMAN VAATIVIMPAAN KOKKIKILPAILUUN 
VALMISTAUDUTAAN GRAMMOJEN 
JA SEKUNTIEN TARKKUUDELLA.

Teksti Mariaana Nelimarkka / Kuvat Bocuse d'Or Academy Finland ry / Santeri Stenvall

ANNOS 
TÄYDELLISYYTTÄ

LEMPEÄ HÖYRYTYS VAI KIPAKKA grillaus? Nopea paistaminen 
kovalla lämmöllä vai tasainen kypsennys vesihauteessa? Tällai-
sia kysymyksiä pyöri huippukokki Mikko Kaukosen päässä 
heinäkuussa 2020, kun hän tutki työpöydällään pötköttävää 
omituista kalaa.

Puolitoistakiloinen, ruodoton ja viiksekäs mötkäle oli val-
lannut Kaukosen mielen ja keittiön, koska hänet oli valittu 
lokakuussa 2019 Suomen Bocuse d’Or -edustajaksi. Maail-
man arvostetuimman kokkikilpailun finaali järjestetään kah-
den vuoden välein Ranskan Lyonissa.

Kansallisista esikarsinnoista selviytyneet kilpailijat olivat 
varautuneet näyttämään taitonsa Euroopan-osakilpailussa 
Tallinnassa toukokuussa 2020, mutta väliin tuli pandemia. 
Lopulta karsinta järjestettiin lokakuussa. Vaikka poikkeusolot 
sotkivat kilpailijoiden kuvioita, ne antoivat myös lisäaikaa kar-
sintaan valmistautumiseen. 

Kaikissa Bocuse d’Or -kilpailuissa kilpailijoille annetaan 
kaksi tehtävää, lautasannos ja lihavati, joiden pakolliset raaka- 
aineet nimetään etukäteen. Toiseksi pääraaka-aineeksi oli jo >
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100 %
Kaikki raaka-aineet 
hyödynnettiin harjoituskeittiössä 
sataprosenttisesti. Kalaa kului 
treenikaudella 170 kiloa, 
jokirapuja tuhat kappaletta. 

Jättikonnamonnia 
jokirapuraidoilla, 
briossipaahtoleipää ja 
kruunutilliä. Kastikkeina 
jokirapuhollandaise sekä 
kruunutillillä maustettu 
valkoviinikastike.

54 °C
Jättikonnamonnin 
optimaalinen sisälämpötila, 
54 astetta, on korkeampi 
kuin muilla kaloilla. 
Esimerkiksi lohikalojen 
ihanteellinen sisälämpötila  
on 42 astetta.

100 h
Huippukokilta 
meni sata tuntia 
jättikonnamonnin 
haltuunottoon 
raaka-aineena. 

40 pv
Noin 40 harjoittelupäivän 
jälkeen kala-annos oli 
valmis. Työtunteja kului 250.
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>

TEHTÄVÄ: TUO JÄTTIKONNAMONNI LAUTASELLE niin, että 
annos osoittaa taituruutesi, hurmaa tuomarit ja ilmentää kan-
sallista ruokakulttuuriasi.

Kilpailijat saivat tiedon Euroopan-karsinnan lautasan-
noksen pääraaka-aineesta heinäkuun 2020 alussa, kolmisen 
kuukautta ennen kisaa. Virolaiset isännät valitsivat paikalli-
sen, ympäri vuoden saatavilla olevan raaka-aineen, ja läväyt-
tivät pöytään kasvatetun jättikonnamonnin. Kaukoselle se oli 
alkuun kova pala purtavaksi. 

”Sata tuntia meni, että syntyi ymmärrys jättikonnamon-
nista. Se käyttäytyi niin eri tavalla kuin mikään tuntemani 
kala. Rakenne oli outo: raakana sitkeä, kypsänä höttöinen ja 
rasvainen”, Kaukonen sanoo. 

Ensin piti selvittää, mikä on paras tapa kypsentää kala. Kau-
konen testasi eri tapoja: sirkulaattoria, höyrytystä, kovaa läm-
pöä, grillausta. Kaukonen havaitsi myös, että kalaa oli vaikea 
käsitellä, jos se oli lämmin sisältä. Niinpä sen piti antaa jääh-
tyä ja vetäytyä ennen työstämistä. 

Täydellisen kypsyysasteen aikaansaamiseksi Kaukonen kyp-
sensi jättikonnamonnin neljässä osassa. 

”Ensin ladoin kalan muottiin kerroksittain jokirapujen 
kanssa ja kypsensin sen vesihauteessa matalassa lämpötilassa. 

Teknologia apuna.  Annoksen 
 toteuttamisessa  auttavat 
 3D- tulostetut metalli- ja 

 muovimuotit, jotka kilpailija 
 suunnittelee itse. Kaukosen mitat 
osuivat kohdilleen ensiyrittämällä.

Vihreää omenaa, 
haudutettua 

fenkolia, purjoa ja 
sormilimettiä. Toisena 

komponenttina kurkkua 
ja jäävuorisalaattia.

2
Kaksiosaisen 
salaattilisukkeen idea 
toimi kertaheitolla. 
Fenkoli tuo raikkautta 
annokseen ja istuu 
täydellisesti ravun 
makumaailmaan.

talvella annettu viiriäinen, minkä ansiosta joukku-
eet saattoivat keskittyä koko kevään lihavadin vii-
meistelyyn. 

Kesällä oli vuorossa lautasannoksen suunnit-
telu ja täydelliseksi hiominen. Vaikka lautasilla ovat 
viime vuosina loistaneet kasviksetkin, tyypillisesti 
annoksen pääraaka-aineena on ollut kala.
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6
Jokainen annoksen komponentti 
voi koostua lukuisista pienemmistä 
komponenteista. Juustokrustadissa 
niitä on kuusi: kuori, pikkelöity 
sipuli, akvaviittihyytelö, 
juustovaahto, rapea perunahelmi 
ja hunajankukka.

Akvaviittihyytelöllä 
ja juustovaahdolla 

täytetty krustadi. 

0,1 g
Pienuuden ekonomiaa: 
joitakin ainesosia käytetään 
kisakeittiössä gramman 
kymmenesosan tarkkuudella. 
Agar-agarin annostelussa  
0,1 grammaa osoittautui 
sopivaksi, jotta akvaviitti-
hyytelöön saatiin  
haluttu rakenne.
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Jotta fileen rakenne ei kärsisi liekistä, Kaukonen leikkasi 
raa’asta kalasta ohuen kalamaton annospalan pinnalle. Kyp-
sennyksen neljännessä vaiheessa hän poltti siihen hiillostetun 
maun.

KUN TEKNIIKKA ON KUNNOSSA, voidaan alkaa hioa makuja. 
Outoudestaan huolimatta jättikonnamonni osoittautui hyvän-
makuiseksi kalaksi.

”Lihaisan ja mehevän kalan pariksi sopivat voimakkaat 
maut, mutta kokonaisuutta tasapainottamaan tarvittiin myös 
jotain raikasta.”

Ainoa rajoite lautasannoksen lisukkeiden suunnittelussa oli, 
ettei niissä saanut käyttää muita proteiineja. Myöskään kaviaa-
rin ja tryffelin kaltaiset luksusraaka-aineet eivät ole enää sal-
littuja kilpailussa. Sen sijaan kastikkeessa saattoi käyttää esi-
merkiksi rapuja. 

”Kilpailu järjestettiin poikkeuksellisesti syksyllä, kun koti-
mainen rapu on sesongissa. Kotimaisuuden korostaminen on 
kilpailussa tärkeää, sillä tuomarit arvioivat myös kansallisen 
identiteetin esiintuomista – ja muilla Pohjoismailla on aina 
omasta takaa hummeria ja muita äyriäisiä”, Kaukonen sanoo. 

Syntyi ajatus rapujuhlateemasta. Se maistui jokiravusta 
tehdyissä raidoissa kalafileen välissä sekä hapanjuureen lei-
votussa, kirnuvoissa paistetussa paahtoleipäpohjassa. Lisäksi 
Kaukonen valmisti kalalle kaksi kastiketta: rapuhollandaisen >

Puhtaus on puoli ruokaa. 
 Keittiötyöskentelyn hygieenisyys 
ja järjestelmällisyys pisteytetään 

 kilpailussakin. Harjoitteluun kului 
9 600 paria kumihanskoja ja kolme 

kilometriä tuorekelmua.

Sitten liimasin ja höyrytin etukäteen kypsennetyn 
murekelevyn kiinni kalapalaan. Kolmannessa vai-
heessa paistoin leivän kiinni annospalan pohjaan, 
samalla kun loppukypsensin kalan 54-asteiseksi.”

Kaukonen huomasi, että aggressiiviset kypsen-
nystavat, kuten grillaaminen, savustus ja hiillos-
tus, sopivat kalan rakenteelle ja toivat siitä par-
haat maut esiin. Kisakeittiöön paras menetelmä oli 
halstraamista ja hiillostamista vastaava lampulla 
polttaminen. 

Hapanimelää 
tomaattia, 

herneitä ja 
pikkelöityä 

kurkkua.

22
Kaikki annoksen 
lisukkeet taiteili Anni 
Peräkylä, joka täytti 23 
vuotta heti alkuperäisen 
finaalipäivän jälkeen. 
Kilpailijan assistentti 
saa olla korkeintaan 
22-vuotias, mutta 
kisojen siirryttyä hän 
voi poikkeuksellisesti 
osallistua finaaliin.



ja kruunutillillä maustetun, paahdetun valkoviinikastikkeen. 
Annosta koristi myös lämmin tillimajoneesinauha.

”Hollandaisepohjaisen rapuvaahdon lisäksi halusin tehdä 
kalalle raikkaan ja liemimäisen tumman kastikkeen, joka poik-
keaisi kalalle perinteisesti tehdyistä rasvaisista kastikkeista.”

Lisukkeet hioi täydellisiksi Kaukosen assistentti Anni 
Peräkylä. 

Kaikki annoksen maut johdettiin teemasta, mutta annoksen 
rakennetta tiimi oli miettinyt jo etukäteen. Esimerkiksi ajatus 
krustadista, rapeasta ohutkuorisesta leivonnaisesta, oli jo val-
miina. Sen täytteeksi tuli akvaviittihyytelöä ja juustovaahtoa. 
Toisena lisukkeena oli hapanimelää tomaattia, herneitä ja pik-
kelöityä kurkkua. Salaatit tehtiin vihreästä omenasta, haudu-
tetusta fenkolista, purjosta ja sormilimetistä sekä kurkusta ja 
jäävuorisalaatista.

BOCUSE D’OR -KILPAILUN LUONTEESEEN kuuluu, että varsi-
naisia sääntöjä on vähän, mutta kisassa pärjätäkseen sen histo-
riaa ja kulttuuria on hyvä tuntea. 

Jättikonnamonni oli annoksen ainoa pakollinen raaka-aine, 
eikä missään määritelty, onko kyseessä alku- vai pääruoka. 
Annos sai olla kylmä tai lämmin. Kokeneet kilpailijat kui-
tenkin tietävät, että lämmin annos on yleensä turvallisempi 
valinta, koska siinä maut nousevat paremmin esiin. 

Kaukonen pohtii, että sääntöjen ja tradition korostamisen 
sijaan Bocuse d’Or seuraa aikaansa. Vaikka esillepanoa ei ole 
säädelty, voi aikaisempien vuosien voittaja-annoksiin tutustu-
malla selvittää, mikä on trendikäs tapa koota annos. 

”Viime vuosien tehtävät etenkin vadilla ovat antaneet selvän 
signaalin: tehkää tunnistettavaa ruokaa. Tallinnassa viiriäisen 
oli oltava linnun muodossa, ja edellisessä vatitehtävässä piti 
olla vasikan luut mukana.”

Suomen joukkueen vahvuus on vähintään kymmenen viime 
vuotta ollut tekninen taituruus, jolla kisaajamme ovat nous-
seet yhä lähemmäs palkintopallia, neljännelle tai viidennelle 
sijalle. Norja, Ruotsi ja Tanska ovat vuodesta toiseen Suomen 
kovimmat vastukset, ja naapurimaat myös seuraavat toistensa 
tekemisiä silmä kovana.

”Tallinnassa Norja valitsi esillepanoon erilaisen lautasen 
kuin muut kilpailijat, ja lisäksi se teki kalasta ainoana maana 
alkuruokamaisen annoksen. Erottautuminen kannatti: Norja 
voitti karsinnan”, Kaukonen kertoo.

Suomen joukkueen pitkäaikainen voimahahmo ja paikalli-
sen Bocuse d'Or Academyn presidentti Matti Jämsén puhui 
usein voittamisen eetoksesta. Suomelta puuttuu toistaiseksi 
kilpailumenestys, jonka myötä joukkuetta pidettäisiin selvänä >
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Kokki käy kahvin voimalla.  
Kaukosen tiimiltä kului harjoitus-

kaudella kahvia kaksi litraa päivässä. 
Kaiken kaikkiaan tiimi joi 260 litraa 
kahvia kilpailuun valmistautuessa.

Yhden lautasen 
rapujuhlat. Suomen 

Bocuse d'Or 
-joukkueen kala-

annos Tallinnassa 
lokakuussa 2020 

järjestetyssä  
Euroopan-

osakilpailussa.



49

3 kk
Joukkueella oli kolme 
kuukautta aikaa 
annoksen suunnitteluun. 
Matkan varrella annos 
hioutui koko ajan.

25
Nosto tarkoittaa 
kisasuoritusta 
vastaavaa harjoitusta 
kelloa vastaan. Ennen 
kilpailua Kaukonen 
toisti noston 25 kertaa. 

8
Kilpailuannos koostui 
kaikkiaan kahdeksasta 
komponentista, joista kaksi 
oli kastikkeita. Lisäksi 
annosta koristi lämmin 
tillimajoneesinauha. 

5 h 25 min
Bocuse d’Or -mittelöissä 
kilpailuaika on viisi tuntia ja 
25 minuuttia. Kala-annosten 
tulee olla valmiina viiden 
tunnin kohdalla, lihavadin 
kokonaiskilpailuajan 
täyttyessä.
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voittajaehdokkaana ja kilpailun suunnannäyttä-
jänä. Asiaa on pohdittu Suomen joukkueen pala-
vereissa.

”Jäämme huippumaille herkkyydessä, visuaalisuu-
dessa ja mielikuvien myymisessä. Emme ehkä tee 
yhtä pientä ja siroa kuin muut, mutta toisaalta Nor-
jalla ja Tanskalla on esimerkiksi koristelussa roh-
keutta luottaa yrtteihin ja kukkiin. Niillä on varaa 
tehdä sellaista, mitä pienemmältä ruokamaalta ei 
katsottaisi hyvällä. Ne voivat uudistaa kilpailua ja 
näyttää, missä mennään”, Kaukonen pohtii.

KAUKOSELLA JA PERÄKYLÄLLÄ OLI kolme kuu-
kautta aikaa hioa kala-annos täydelliseksi harjoitus-
keittiössään Roihuvuoren ammattioppilaitoksessa. 

”Heinäkuu kului kalan kanssa. Elokuun alussa 
aloitimme koko paletin läpivetämisen, muokka-
simme työjärjestystä ja tasapainotimme tekemistä”, 
Kaukonen kertoo.

Annos oli Kaukosen arvion mukaan 85-prosent-
tisesti valmis, kun joukkue aloitti nostot eli kisasuo-
ritusta vastaavat harjoitukset sekuntikellon kanssa. 
Harjoitusnostoa varten joukkue tekee kaikki esival-
mistelut aivan kuin kilpailussa: punnitsee raaka- 
aineet valmiiksi, keittää liemet ja laittaa tavarat 
oikeille paikoilleen. Oikea rytmi löytyi nopeasti.

”Nostoja ehti tulla 25, juuri sopivasti. Liika on lii-
kaa, silloin touhu alkaa vain kyllästyttää ja pahim-
millaan tekemisestä tulee pakkopullaa.”

Osa nostoista oli kumppaninostoja Bocuse 
d’Orin yhteistyötahoille ja heidän vierailleen, osa 
taas kokkinostoja, joissa kollegat arvioivat makuja, 
rakenteita ja kokonaisuutta. 

”Nostojen päätarkoitus on varmistaa, että kaikki 
toimii, mutta myös pieneen hiomiseen pitää jäädä 
aikaa.”

Täysipainoisen harjoituskauden jälkeen Kauko-
nen tiimeineen suuntasi luottavaisin mielin Bocuse 
d’Orin Euroopan-osakilpailuun Tallinnaan. Jouk-
kue omisti suorituksensa kilpailun aattopäivänä 
yllättäen menehtyneelle Matti Jämsénille ja sijoit-
tui viidenneksi, millä se varmisti paikkansa legen-
daarisen kokkikisan finaalissa. 

KOHTI LYONIA

Suomen Bocuse d’Or -tiimi sijoittui Euroopan-
osakilpailussa viidenneksi ja jatkaa kisaamista Bocuse 
d’Or -finaalissa Lyonissa 26.–27. syyskuuta. 

Mikko Kaukosella on kilpaileminen verissä. Hän 
voitti vuonna 2019 Vuoden kokki -kilpailun, minkä 
jälkeen hänet valittiin ennätysnopeasti Suomen Bocuse 
d’Or -edustajaksi. Food Camp Finlandissa pitkään 
työskennellyt Kaukonen ja hänen assistenttinsa Anni 
Peräkylä kisaavat Lyonissa voitosta maailman tämän 
hetken parhaita kokkeja vastaan.

Gastronominen maailma on ollut pandemian aikana 
uuden edessä, mikä heijastuu poikkeuksellisella tavalla 
myös syksyn Bocuse d’Or -finaaliin. Huhtikuussa 
järjestäjät vahvistivat, että toinen kilpailun tehtävistä 
on kolmen ruokalajin take away -ateria 14 hengelle. 
Pakollisena raaka-aineena jokaisessa ruokalajissa on 
kirsikkatomaatti.

Suomen kisahistoria vuonna 1987 alkunsa saaneessa 
Bocuse d’Orissa ulottuu vuoteen 1991. Vuodesta 2009 
lähtien on järjestetty Euroopan-osakilpailu, ja Suomi 
on ollut säännöllisesti niiden 12 maan joukossa, jotka 
ovat päässeet jatkoon. Finaalissa Suomen paras sijoitus 
on neljäs, jonka ovat saavuttaneet sekä Matti Jämsén 
vuonna 2015 että Ismo Sipeläinen vuonna 2019.

Huumorilla karikoiden yli.  
Harjoituskaudella Kaukosella meni 
hermot vain kahdesti, oivalluksia ja 
onnistumisia tuli paljon enemmän. 
Vaikeuksienkin keskellä tiimillä oli 

aina nauru herkässä.
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Mustaan joutseneen havahtuu vasta kun 
sen itse näkee. Mustaksi joutseneksi kut-
sutaan epätodennäköistä tapahtumaa, 
jonka ennakointi on vaikeaa.

Pandemia on ollut monen yrityksen 
riskiarviolistoilla, mutta sen todennä-

köisyys on ollut pieni. Pandemian voimakkuus yllätti 
kaikki, koska näin suurta kriisiä ei ole koettu pitkään 
aikaan.

Kriisitilanteessa yritysten riskienhallinnan taso ja 
prosessit joutuvat kovaan testiin. Silloin auttaa, jos on 
olemassa rakenne, johon tukeutua.

Pienenkin todennäköisyyden riskien arviointiin ja 
valmistautumiseen kannattaa laittaa aikaa, sillä mitä 
enemmän tietoa on pöydällä, sitä varmemmalla pohjalla 
päätöksenteko on, muistuttaa talousvaikuttaja Jannica 
Fagerholm. 

Eikä pandemia valitettavasti ole ainoa mustasulkainen. 
Vastaavalla tavalla esimerkiksi suuret kyberhyökkäykset 
ja ilmastonmuutos ovat riskejä, joiden olemassaolo 
 tiedostetaan, mutta joiden konkreettisia vaikutuksia 
yksittäisen yrityksen bisnekseen on vaikea hahmottaa.

Ulkoisen kriisin iskiessä luottamuksen merkitys yri-
tyksen johdon ja hallituksen välillä korostuu. Kun johto 
joutuu sammuttamaan tulipaloja, hallituksen tehtävä 
on säilyttää rauhallisuus, hahmottaa kokonaiskuva ja 
tarvittaessa haastaa johdon näkemyksiä.

Hallitusammattilainen
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Voimakkaan ulkoisen kriisin iskiessä näkyvyys sumenee. Yrityk-
sen ylin johto keskittyy torjumaan isoja vahinkoja ja takaamaan 
työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien turvalli-
suuden. Hallituksen rooli ylimmän johdon tukijana ja haasta-
jana korostuu. 

Hallituksen tehtävä on luoda näkemyksiä nykytilanteesta ja 
olemassa olevista vaihtoehdoista. Suurten muutosten aikana 
hallituksen muuntautumiskyky ja monipuolinen osaaminen on 
erittäin tärkeää. Vahva hallitus pystyy tarkkailemaan maailmaa 
useilta eri suunnilta. Hallitus voi auttaa johtoa tunnistamaan esi-
merkiksi yrityskauppoihin, uusiin asiakasryhmiin ja liiketoimin-
tamallien muutoksiin liittyviä mahdollisuuksia.

Vaikeassa tilanteessa eteenpäin suunnistaminen vaatii halli-

Myrskyssä tarvitaan pragmaattisuutta  
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tukselta ketteryyttä ja ketteryys luovuutta. Luovuus 
tarvitsee aikaa ja tilaa. Siksi rauhallisuuden säilyttä-
minen hallitustyössä on tärkeää. 

Hallituksen – ja etenkin tarkastusvaliokunnan – pi tää 
muistaa roolinsa johdon haastajana. Hallituksen on 
hankittava tietoa päätöksentekonsa tueksi. Jotta hal-
litus pystyy rakentamaan näkemyksen ja ohjaamaan, 
sen täytyy pystyä yhdistämään sisäinen tieto ulkoi-
seen tietoon. Mitä vahvemmalla pohjalla tieto on, 
sitä helpompi sitä on soveltaa. 

Kriisissä korostuvat yritysjohdon ja hallituksen 
välinen luottamus ja pragmaattisuus. Jo valmiiksi 

Jannica Fagerholm on Signe ja Ane 
Gyllenbergin säätiön toimitusjohtaja 
ja toimii hallituksen jäsenenä 
Sammossa, Solidiumissa ja Keskossa. 
Vuosina 1999–2010 Fagerholm 
työskenteli SEB Gyllenberg 
Private Bankin toimitusjohtajana ja 
yksityispankkitoiminnasta vastaavana 
johtajana.

KIRJOITTAJA



kovien paineiden alla olevaa johtoa ei ole syytä kuormittaa yli-
määräisillä vaatimuksilla. Jos yrityksessä tuotetaan jo tietoa 
jotain muuta instanssia varten, hallitus voi hyödyntää samaa tie-
toa. Jokaista tietopyyntöä varten ei tarvitse tehdä erillistä raport-
tia, jos sitä ei aidosti tarvita. 

Hallituksen on jatkuvasti arvioitava yrityksen riskienhallinnan 
riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Isossa ulkoisessa kriisissä ris-
kienhallinta joutuu kovaan testiin. Vaikka kohdattu kriisi olisi 
kokoluokassaan ennennäkemätön, tilanteessa auttaa rakenne, 
johon nojata. 

Yrityksissä on tyypillisesti käytössä yleinen riskikartta, johon 
on listattu yritystä mahdollisesti uhkaavat riskit, niiden toden-
näköisyydet sekä toimenpiteet, joihin riskin realisoituessa ryhdy-
tään. Sellaisen kartan päälle voidaan rakentaa yllättävän riskin 
iskiessä oma karttansa. Kriisin kohdatessa ei ole aikaa keksiä pyö-
rää uudestaan, vaan silloin on tartuttava niihin työkaluihin, joita 
yrityksellä on jo käytössään.

Asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytymiseen liittyviä riskejä 
käsitellään tyypillisesti sisäisesti. Ulkoisia riskejä voisi nykyistä 
kattavammin arvioida myös yhdessä yhteiskunnan eri toimijoi-
den kesken. Julkisen sektorin ja yritysten välinen keskustelu on 

tärkeää. Ilmastonmuutokseen liittyen tällaista keskus-
telua käydäänkin jo kiitettävän paljon.

Runsaan vuosikymmenen takainen finanssikriisi hei-
lutti talouden rakenteita voimakkaasti. Ainakin tois-
taiseksi näyttää siltä, että pandemia ei iskenyt talou-
teen niin kovasti kuin pelättiin. Välittömästi aloitettu 
voimakas elvytys todennäköisesti auttoi.

Pandemia on kuitenkin talouskriisiä vaarallisempi 
kriisi, koska se osuu suoraan ihmisten terveyteen. 
Olen yllättynyt siitä, kuinka nopeasti suomalaisyrityk-
sissä pystyttiin toimimaan. Työskentelytapojen muu-
tokset, asiakkaiden suojaaminen ja työntekijöiden 
turvallisuudesta huolehtiminen hoituivat esimerkil-
lisesti. Aika näyttää, miten isosti pandemia vaikutti 
yrityksissä liiketoiminnan ytimeen ja kuinka nopeasti 
strategiset muutokset saatiin implementoitua. 

Ajan kuluessa tämäkin kriisi painuu vähitellen 
taka-alalle ja edessä aukeaa muuttunut toimintaym-
päristö. Onneksi ihminen on optimisti ja tietää, että 
jokaisesta kriisistä opitaan jotain. Uudet ajat tarjoa-
vat uusia mahdollisuuksia. 

Hallitusammattilainen
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A
VOIMUUS PALKITSEMISASIOISSA EI OLE yksinkertainen vaatimus. Vaikka jokai-
nen tietäisi työpaikallaan kollegansa palkan eurolleen, avoimuuden hyödyt eivät 
välttämättä toteudu.

Palkitsemisjärjestelmä on menestyksekäs vain silloin, kun jokainen kokee sen 
oikeudenmukaiseksi ja kokee myös voivansa vaikuttaa omaan palkitsemiseensa. 
Oikeudenmukaisuuden kokemus syntyy siitä, että palkkauksen ja palkitsemisen 
perusteet ovat tiedossa ja palkkauksen nähdään perustuvan oikeisiin asioihin. 
Tämä kaikki edellyttää avoimuutta.

 Mandatum Life tutki viime vuonna työntekijöiden ja työnantajien kokemuk-
sia palkitsemisesta. Palkitsemistutkimukseen haastateltiin tuhat suomalaista 

työntekijää ja 300 yrityspäättäjää. Tärkeimmäksi motivaatiotekijäksi työssä nousi 
raha. Tutkimukseen vastanneista 61 prosenttia kertoi rahallisen  palkitsemisen 

AVOIN PALKKAPUHE SIIVITTÄÄ PAREMPIIN 
TULOKSIIN, SANOO MANDATUM LIFEN 
JOHTAVA PALKITSEMISKONSULTTI SINI JÄMSÉN.

RAHA  
RATKAISEE, 

AVOIMUUS  
PALKITSEE

>

”

/ SINI JÄMSÉN 
pohtii palkitsemisen avoimuutta.
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Jos palkat ovat 
julkisia mutta 
palkkausjärjestelmä 
ei ole, epätietoisuus 
ja väärinymmärrykset 
lisääntyvät.

 tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi hyviin työsuorituksiin 
motivoivaksi tekijäksi. 

On kiinnostavaa, että raha myönnetään tärkeäksi motivaatio-
tekijäksi, mutta siitä ei silti kovin paljon puhuta.

Tutkimustulostemme mukaan vain 33  prosenttia työnteki-
jöistä puhuu avoimesti tai erittäin avoimesti palkastaan. Avoi-
mesti palkastaan puhuvien pieni määrä ei kuitenkaan yllättänyt. 
Kuulun itsekin siihen enemmistöön, joka ei juuri juttele oman 

Avoimesti tai erittäin avoimesti palkastaan 
puhuu 33 prosenttia työntekijöistä.
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33%

61 %
Lähes kaksi kolmesta työntekijästä on sitä 
mieltä, että rahallinen palkitseminen on 
tärkein tai toiseksi tärkein motivaatiotekijä.



palkan suuruudesta kollegoidensa kanssa, vaikka työs-
kentelen palkitsemiskonsulttina.

Avoin palkkapuhe on osittain sukupolvikysymys. 
Tutkimustulostemme mukaan nuoremmat puhu-
vat vanhempia avoimemmin palkastaan. Z-sukupol-
ven edustajista eli parikymppisten joukosta 52 pro-
senttia puhuu avoimesti tai erittäin avoimesti palkas-
taan. Iän myötä avoimuus vähenee. Yli 45-vuotiailla 
vastaava luku on enää 29. 

Avoimuus yhteiskunnassa on lisääntynyt. Nuorem-
mat ovat tottuneita puhumaan asioista, myös rahasta, 
esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Uskon, että 
se näkyy myös näissä tutkimustuloksissa.

 Avoimeen palkkapuheeseen ei liity pelkästään eu-
roista puhuminen. Siksi onkin tärkeää hahmot-

taa palkka-avoimuuden ja palkkatietämyksen välinen 
ero.

Palkka-avoimuus on sitä, että puhutaan palkkojen 
suuruuksista euromääräisesti. Joillakin toimialoilla 
palkka-avoimuus on itsestäänselvyys. Esimerkiksi 
monissa ohjelmistoalan yrityksissä palkat ovat julki-
sia ja kaikki tietävät tarkalleen, mitä työkaverit tie-
naavat. Tällainen systeemi ei toimi yhtä hyvin kaikissa 
yrityksissä. Etenkin suuremmissa yrityksissä kuukau-
sipalkkojen suuruuden suora vertailu voi olla jopa 
vahingollista, jos lukujen rinnalla ei avata esimerkiksi 
eri työtehtävien vastuullisuutta. Jos palkat ovat julki-
sia mutta palkkausjärjestelmä ei ole, epätietoisuus ja 
väärinymmärrykset lisääntyvät. Se, että myyntipääl-
likkö tietää, paljonko eri osastolla työskentelevä tuo-
tantoinsinööri tienaa, ei välttämättä hyödytä ketään. 

Palkka-avoimuus ei aja asiaansa, jos palkkatietä-
mys on huonolla tolalla. Palkkatietämys tarkoittaa 
sitä, että organisaation joka tasolla tiedetään, miten 
palkka määräytyy. Palkitsemisperusteet ovat henki-
löstölle tuttuja, tavoitteet selviä ja saavutettavissa. Ja 
tavoitteiden saavuttamisesta palkitaan.

Tämä tarkoittaa isommassa yrityksessä muun 
muassa sitä, että organisaatiossa vastuutasot on 
jaettu tietyllä tavalla ja niistä viestitään selvästi. 
Jos asiantuntijatyössä on junioritaso, perustaso ja 
 senioritaso, jokaisella työntekijällä pitää olla selkeä 
kuva siitä, millä tehtävätasolla hän itse sillä hetkellä 
on, mikä on position vaatimustaso ja miten seuraa-
valle tasolle on mahdollista päästä.

 Avointa palkkapuhetta voisi olla fiksua viedä myös 
yrityksen ulkopuolelle. Avoimuus palkkauksen ja 

palkitsemisen periaatteista tarjoaa mahdollisuuden 
erottautua kilpailijoista ja lisätä yrityksen vetovoimaa 
rekrytoitavien suuntaan. 

Viime aikoina on puhuttu jonkin verran myös siitä, 

pitäisikö yritysten kertoa jo työpaikkailmoituksissa nykyistä sel-
keämmin palkkatasoistaan. Esimerkiksi Iso-Britanniassa työ-
paikkailmoituksissa julkaistaan avoimena olevan paikan vuo-
siansio pienellä haitarilla. Palkkataso on vihjaus siitä, millaista 
asiantuntemusta työhön vaaditaan. Projektipäällikön titteli ei 
välttämättä kerro vielä mitään, sillä työnkuvan määrittely voi 
vaihdella eri yrityksissä. Palkkatason avaamisen kautta työnha-
kija saa paremman käsityksen työn vaativuudesta. 

 Palkkaan ja palkitsemiseen kytkeytyy läheisesti kokemus ar-
vostamisesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Vaikka palkitsemisjärjestelmä olisi miten hyvin ja huolella 
suunniteltu, sen hyödyt valuvat kuiviin, jos työntekijät eivät koe 
sitä oikeudenmukaiseksi. Palkitsemisesta pitää siis viestiä avoi-
mesti, mutta siinä ei valitettavasti aina onnistuta.

Palkitsemistutkimuksemme valossa työnantajat ovat taipu-
vaisia yliarvioimaan oman onnistumisensa. Työnantajavastaa-
jista 70 prosenttia arvioi organisaation palkitsemisviestinnän 
läpi näkyväksi, mutta työntekijöistä vain 38 prosenttia on samaa 
mieltä. Työsarkaa siis riittää. 

Yrityksen johdon vastuulla on rakentaa oikeudenmukainen ja 
motivoiva palkitsemisjärjestelmä ja varmistaa, että esimiehet kou-
lutetaan tuntemaan käytössä olevat palkitsemisperusteet. Joh-
don tehtävä on poistaa esteitä hyvän esimiestyön tieltä ja antaa 
resursseja toteuttaa esimiehen roolia.

Kun esimiehet osaavat viestiä palkitsemisasioista alaisilleen, 
palkkaus- ja palkitsemistietoisuus koko organisaatiossa paranee. 
Avoimuus lisää oikeudenmukaisuuden ja arvostuksen tunnetta 
silloin, kun pohjalla on hyvin perusteltu palkkausjärjestelmä. 
Meillä kaikilla on velvollisuus osallistua avoimeen palkkakeskus-
teluun ja pitää sitä yllä.” 

– Satu Rämö

Desimaalien takana
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LIIKETOIMINTAMALLIT MENEVÄT UUSIKSI, 
KUN RAAKA-AINEET PANNAAN KIERTOON.

Arvo kasvaa 
KIERTÄESSÄÄN

Teksti Joonas Pörsti / Kuvitukset Shutterstock

V
uosittain maailmantalouden rattaisiin työnne-
tään yli 90 miljardia tonnia uusia luonnonvaroja: 
metalleja ja muita kaivannaisia, fossiilisia poltto-
aineita, puuta ja maataloustuotteita.

Vain 8,6 prosenttia maailmassa kulutetuista 
luonnonvaroista kiertää uudelleen käyttöön. Yli puolet polte-
taan taivaalle, päätyy luontoon tai läjitetään kaatopaikoille. 

Yksi keino vähentää raaka-ainetörsäystä on omistamisen ja 
myymisen sijasta vuokrata tuote. Se pidentää tuotteiden käyt-
töikää ja tehostaa raaka-aineiden uudelleenkäyttöä.

Saksalainen Grover vuokraa elektroniikkaa 1–12 kuukau-
den määräaikaisilla sopimuksilla yli 2 000 tuotteen valikoi-
mastaan. Sillä on yli 800 000 rekisteröitynyttä asiakasta, ja 
pandemia on vauhdittanut sen laajenemista Keski-Euroopassa.

Palvelun kautta saa käyttöön esimerkiksi Xbox-pelikonso-
lin tai sähköpianon kiinteään kuukausihintaan, ja lomalle voi 
pakata mukaan vaikka 4K-kameralla varustetun lentävän dro-
nen. Etätöihin paenneet toimistotyöläiset ovat tilanneet palve-
lusta kannettavia tietokoneita lisälaitteineen. Noutolounaan voi 
piipahtaa hakemaan Groverilta kuukausisopimuksella vuokra-
tulla sähköpotkulaudalla. 

Kun asiakas haluaa luopua laitteesta, yritys ottaa vanhan 
laitteen vastaan ja vuokraa sen edelleen.

GROVER TARJOAA TUOTTEEN PALVELUNA. Tämä 
on yksi niistä kiertotalouden avainkonsepteista, joi-
den kehittämiseen Jamie Butterworth on urallaan 
osallistunut.

”Jos omistaa älypuhelimen tai tabletin, laite jää 
lojumaan kaappiin, kun sitä ei enää tarvita”, perus-
telee yritykseen investoineen ja skotlantilaisen 
 Circularity Capital -sijoitusrahaston perustajiin 
kuuluva Butterworth. 

Vuokrausmallissa tuotteen elinikä pitenee, koska 
se huolletaan tai korjataan jokaisen palautuksen 
jälkeen. Kun yritys poistaa tuotteen käytöstä usei-
den vuokrausjaksojen jälkeen, se voi vielä myydä 
tuotteen käytettynä.

”Talous on edelleen hyvin lineaarinen. Luomme 
arvoa kaivamalla aineita maasta ja valmistamalla 
niistä tuotteita lyhyeksi aikaa, jonka jälkeen ne hei-
tetään pois”, Butterworth toteaa. 

”Tällainen kasvumalli on suurissa vaikeuksissa, 
kun maailman kasvava väestö ostaa yhä enemmän 
tavaraa.”

Kiertotalouden osuus on jopa hieman laskenut 
sen jälkeen, kun Pariisin ilmastosopimus allekirjoi-
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tettiin vuonna 2015. Butterworth näkee kuitenkin muutoksen 
käynnistyneen. Monet yritykset tutkivat liiketoimintamalleja, 
jotka luovat arvoa kuluttamatta uusia raaka-aineita. 

Taustalla vaikuttaa tiukentuva sääntely. Esimerkiksi EU:n 
alueella puolet käytetystä muovista tulisi olla kierrätettävää vuo-
teen 2025 mennessä.

Myös sijoittajat ovat heränneet. Kiertotalous on osa vastuul-
lisen sijoittamisen buumia, joten alalle virtaa pääomaa. Suurista 
sijoitusyhtiöistä esimerkiksi Morgan Stanley, Citi, Blackrock, 
Credit Suisse ja Barclays ovat kukin perustaneet kiertotalou-
teen erikoistuneen rahaston tai laskeneet liikkeelle uusia rahoi-
tustuotteita kiertotalouden vauhdittamiseksi. 

JAMIE BUTTERWORTH KIINNOSTUI KIERTOTALOUDESTA työs-
kennellessään valtameripurjehtija Ellen MacArthurin tiimis sä. 
MacArthur on muun muassa rikkonut yksinpurjehduksen ennä-
tyksen purjehtimalla maailman ympäri 71 vuoro kaudessa.

Yksinpurjehtijalla on käytössään rajallinen määrä ruokaa ja 
varusteita, vastassaan meren mahti ja vaihtuvien sääolojen muo-
dostama monimutkainen järjestelmä. 

Veneessä nämä lainalaisuudet hahmottuivat MacArthurin aja-
tuksissa suurempaan mittakaavaan. Hän oivalsi, että myös pla-
neettamme on haavoittuvainen ja taloutemme rajallinen. 

MacArthur luopui kilpapurjehtijan urastaan vuonna 2009 ja 
omistautui kiertotalouden edistämiseen nimeään kantavalla sää-
tiöllä. Jamie Butterworthista tuli vuonna 2010 perustetun sää-
tiön toiminnanjohtaja. Yhdessä MacArthurin kanssa he haalivat 
käsiinsä kaiken mahdollisen tiedon siitä, miten talouskasvu voi-
taisiin irrottaa luonnonvarojen liikakulutuksesta. Voiko talous 
kasvaa niin, että luonnonvarojen kulutus samalla vähenisi?

YRITYKSET OVAT LUONNOLLISESTI KESKIÖSSÄ kiertotalou-
dessa. MacArthur ja Butterworth eivät kuitenkaan löytäneet mis-
tään tietoa siitä, olisiko kiertotalous niille kannattavaa. 

Kaksikko päätyi laatimaan aiheesta raportin yhteistyössä 
konsulttiyhtiö McKinseyn kanssa. Maailman talousfoorumissa 
Davosissa vuonna 2011 esitelty raportti herätti laajasti kiinnos-
tusta suuryrityksissä, joilla oli vaikeuksia löytää ekologisesti kes-
täviä liiketoimintamalleja.

”Niiden ongelma oli yritystoiminnan lineaarisuus. Pienillä 

ja keskisuurilla yrityksillä taas oli tarjota isommille 
ratkaisuja”, Butterworth tiivistää. 

Hänen tehtäväkseen jäi asiantuntemuksen kokoa-
minen yhteen. Butterworth päätyi työskentelemään 
Applen, Unileverin, Philipsin ja Ikean kaltaisten yri-
tysjättien kanssa. 

Terveysteknologiaan erikoistunut Philips on 
esimerkki yrityksestä, joka on kasvanut kannatta-
vasti luotuaan uuden strategian kiertotalousajatte-
lun varaan. Sen sijaan että Philips myisi sairaaloille 
magneettikuvausskannereita, se tarjoaa niille vuok-
ralaitteita ja kuvantamispalveluja. 

Mallissa on olennaista, että se luo yritykselle tii-
viimmät suhteet asiakkaisiinsa. Myyjä kohtaa asiak-
kaan kenties vain kerran, mutta palveluntarjoaja on 
tähän jatkuvasti yhteydessä. 

”Jos liiketoimintamalli on kohdallaan, hyödyt 
voivat moninkertaistua.”

CIRCULARITY CAPITAL TEKI ALKUVAIHEEN pää-
omasijoituksen Groveriin kolme vuotta sitten, ennen 
sen kasvuloikkaa. Butterworthin yhtiö valikoi sijoi-
tuksensa tarkkaan. Investointeja tehdään vain sel-
laisiin kiertotalousyrityksiin, joiden kasvumahdolli-
suuksia Circularity Capital pitää erityisen lupaavina.

Portfolioon kuuluu esimerkiksi Romaniassa perus-
tettu Winnow, joka auttaa vähentämään ravintoloiden 
ruokahävikkiä tekoälyn avulla. Sen asiakkaita ovat esi-
merkiksi Ikea, Sofitel ja Costa Cruises. 

Aivan pienistä markkinoista ei ole kysymys, sillä 
Winnow arvioi ruokahävikin suuruudeksi maailman-
laajuisesti yli sata miljardia dollaria vuodessa. Ravin-
tolat toimivat tyypillisesti pienillä katteilla, ja ruoka-
hävikin vähentäminen parantaa olennaisesti niiden 
kannattavuutta.

Ennakkoluulotonta materiaalien kierrätystä edus-
taa tanskalainen Shark Solutions. Se hyödyntää romu-
tettavien autojen tuulilasin keskellä olevan ohuen ker-
roksen PVB-muovia, joka estää lasin pirstoutumisen. 

Shark Solutions käsittelee PVB-jätteen ja myy 
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sen maali- ja rakennusteollisuuden käyttöön. PVB korvaa maa-
lien pigmenteissä ja lattiamateriaaleissa ympäristön kannalta 
haitallisempia PVC-yhdisteitä.

”Se on hyvä esimerkki yrityksestä, joka muuttaa jätteen 
hyvällä marginaalilla uusiksi, ympäristön kannalta kestäviksi 
tuotteiksi”, Butterworth sanoo.

UUSIORAAKA-AINEIDEN KÄYTTÖ ON YKSI kiertotalouden suu-
rimmista trendeistä. Suomessa Plastex sekä maaliskuussa pörs-
siin listautunut Orthex valmistavat kierrätysmuovista kuluttaja-
tuotteita, kuten kukkaruukkuja, tiskiharjoja ja pulkkia. 

Pakkausmuovia kerätään Euroopassa niin paljon, että sitä 
riittäisi myös rakennusteollisuudelle, jossa sitä voitaisiin hyö-
dyntää nykyistä enemmän. Rakennusteollisuus käyttää maail-
manlaajuisesti noin 40 prosenttia kaikista raaka-aineista. Vai-
kutus ilmaston lämpenemiseen on tuntuva.

Toiseksi nousevaksi trendiksi Butterworth nimeää käytetty-
jen laitteiden huollon ja uudelleen kokoamisen. 

Trendin harjalla kulkee suomalainen Swappie, joka korjaa ja 
myy Applen puhelimia. Kahden Aalto-yliopiston opiskelijan viisi 
vuotta sitten perustama yritys teki viime vuonna lähes sadan 
miljoonan euron liikevaihdon. Kokonsa puolesta Swappie kil-
pailee samassa sarjassa saksalaisen Groverin kanssa, mutta kas-
vaa tätäkin nopeammin.

Molempia yrityksiä kirittää eteenpäin digitalisaatio. 
”Älylaitteiden määrän kasvaessa voimme helposti seurata 

niiden kuntoa, sijaintia ja saatavuutta”, Butterworth sanoo.

SEURAAVA VALLANKUMOUS VOI OLLA edessä liikenteessä. Auto-
tekniikan kehitys palvelee kiertotaloutta kahdella tavalla: sähkö-
autojen läpimurto leikkaa hiilidioksidipäästöjä ja automatisoin-
nilla on mahdollista vähentää radikaalisti autojen lukumäärää.

Eurooppalaiset omistavat nykyään 270 miljoonaa autoa, ja 
yksityisautot odottavat keskimäärin 95 prosenttia ajasta toimet-
tomina parkkiruuduissaan. Silti autojen yhteiskäyttö on yleis-
tynyt toistaiseksi hitaasti. Alan kansainvälisesti suurin palvelu 
Drive Now supisti viime vuonna toimintaansa ja vetäytyi Suo-
mestakin. 

Jos itseajavan auton saisi tarpeen mukaan kotiovelle, pal-
velun joustavuus kasvaisi olennaisesti. Suuret autonvalmista-
jat, kuten Toyota, General Motors ja Tesla, kehittelevät itse-
ajavia autoja. Pitkällä tekniikassa on myös Googlen emoyhtiön 

Alphabetin omistama Waymo. Verkkokauppajätti 
Amazonin koeautot ajelevat jo itsekseen Las Vega-
sin ruuhkassa.  

Viime vuonna Amazon osti leivänpaahtimen 
muotoisia, mintunvihreitä robotakseja kokoavan 
start-up-yrityksen Zooxin 1,3 miljardilla dollarilla. 
Amazon ei ole kertonut tarkemmin suunnitelmis-
taan, mutta sen robotaksit soveltuisivat niin ihmis-
ten kuin pakettien kuljetukseen.

Hollantilainen ING-pankki arvioi, että itseajavat 
autot kehittyvät vuosikymmenen puoliväliin men-
nessä niin pitkälle, että yhteiskäyttö lyö läpi. Vuo-
teen 2035 mennessä Euroopan autoista olisi yhteis-
käytössä jo 7,5 miljoonaa.

Myös kuluttajien asenteet ovat muuttumassa, 
vaikka auton omistamiseen liittyy monilla vahva tun-
nelataus. Accenturen vuonna 2019 tekemän tutki-
muksen mukaan 48 prosenttia autonomistajista ker-
toi harkitsevansa autosta luopumista, jos tarjolle tulee 
itseajavia kulkuvälineitä. Kiinalaisista autonomista-
jista näin vastasi 78 prosenttia.

”Kaksikymmentä vuotta sitten kaikki halusivat 
omistaa auton. Nyt halutaan vain käyttää autoa”, 
Jamie Butterworth sanoo. 
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Kiertotaloudessa tuotteet suunnitellaan niin, 
ettei jätettä synny, vaan kaikki raaka-aineet 
voidaan hyödyntää myöhemmin uudelleen. 

Ei siis tuoteta kehdosta hautaan, vaan 
kehdosta kehtoon. 

Euroopan ympäristövirasto arvioi, että 
kiertotaloudella voitaisiin vähentää 48 
prosenttia ruoantuotannon, liikenteen ja 
rakentamisen hiilidioksidipäästöistä vuoteen 
2030 mennessä vuoden 2012 tasoon verrattuna.

KEHDOSTA KEHTOON
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Digitaalinen varainhoito on ammattimainen sijoittamisen 
palvelu, jossa vaurastumista vauhdittavat kanssasijoitusstrategia, 

sijoitusasiantuntijapalvelut ja digitaaliset sisällöt.
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Miten merkittävästi some on 
 lisännyt palkka-avoimuutta?

Kuvitus Elina Li / Shutterstock

A
VOIMUUS PALKITSEMISASIOISSA EI OLE yksinkertainen vaatimus. Vaikka jokai-
nen tietäisi työpaikallaan kollegansa palkan eurolleen, avoimuuden hyödyt eivät 
välttämättä toteudu.

Palkitsemisjärjestelmä on menestyksekäs vain silloin, kun jokainen kokee sen 
oikeudenmukaiseksi ja kokee myös voivansa vaikuttaa omaan palkitsemiseensa. 
Oikeudenmukaisuuden kokemus syntyy siitä, että palkkauksen ja palkitsemisen 
perusteet ovat tiedossa ja palkkauksen nähdään perustuvan oikeisiin asioihin. 
Tämä kaikki edellyttää avoimuutta.

 Mandatum Life tutki viime vuonna työntekijöiden ja työnantajien kokemuk-
sia palkitsemisesta. Palkitsemistutkimukseen haastateltiin tuhat suomalaista 

työntekijää ja 300 yrityspäättäjää. Tärkeimmäksi motivaatiotekijäksi työssä nousi 
raha. Tutkimukseen vastanneista 61 prosenttia kertoi rahallisen  palkitsemisen 

AVOIN PALKKAPUHE SIIVITTÄÄ PAREMPIIN 
TULOKSIIN, SANOO MANDATUM LIFEN 
JOHTAVA PALKITSEMISKONSULTTI SINI JÄMSÉN.

RAHA  
RATKAISEE, 

AVOIMUUS  
PALKITSEE
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vähemmän polttoainetta kuin kilpailijan, tai että sen hyöty
suhde on parempi ja elinkaarikustannukset pienemmät.

”Mutta en voi todistaa tai pakottaa ketään hyväksymään, että 
Fazerin Sininen maistuu paremmalta kuin jokin muu suklaa. 
Tämä on yksi valtavan kiehtova asia, johon olen saanut pereh
tyä: miten irrationaalisesti kuluttaja tekee päätöksensä”, Vitzt
hum sanoo.

Koronaaikana tutut ja turvalliset elintarvikkeet ovat myy
neet Suomessa paremmin kuin uudet tulokkaat. Myös lähiruoka 
ja kotimaisuus ovat alkaneet Vitzthumin mukaan painaa osto
päätöksissä toden teolla.

”Tämä on aika mielenkiintoinen kehitys. Kun todelliset osto
päätökset on yleensä tehty hinta edellä, koronaaikana kulut
tajat ovat tehneet tietoisia kotimaisia ja lähiruokahankintoja.”

VITZTHUMISTA ON HYVÄ, ETTEI ihminen etukä
teen tiedä, kuinka erilaista ja vaikeaa vauhtiin pääse
minen uudessa työssä on. 

”CV:ni kertoo, että olen aina tarttunut uusiin, tar
jottuihin haasteisiin avoimin mielin. Urasuunnit
telu on minulle aika vieras käsite.”

Jos omaa työtään ajautuu ajattelemaan liian 
kapeasti, on Vitzthumin mukaan vaikea nähdä tai 
saada uusia mahdollisuuksia. Diplomaattiisän työn 
takia Vitzthum muutti lapsena tiheään.

”Ehkä nomadin elämä on myös vaikuttanut sii
hen, että pidän muutoksista ja uusista haasteista”, 
hän sanoo.

Tärkeimmät kasvun paikat tai pettymykset 
 Vitzthumin työpolulla liittyvät epäonnistuneisiin 
henkilövalintoihin. Hän sanoo tehneensä hyvin vähän henkilö
muutoksia esimerkiksi tullessaan Fazerille.

”Hirveän usein puhutaan dream teameistä. Mutta se ei ole 
minun tyylini, että heti taloon tullessani vaihdan kaikki ihmi
set itse valitsemiini. Kyllä minun mielestäni isoissa firmoissa on 
pääsääntöisesti hyviä, kehityskelpoisia ihmisiä johtopaikoilla, ja 
heidän kanssaan pitää käydä keskustelua ja luoda se hyvä teke
misen ilmapiiri.”

Tärkeintä Vitzthumille on diversiteetti. Tällä hän ei viittaa 
ulkoisiin tekijöihin vaan siihen, mitä tapahtuu ihmisten korvien 
välissä.

”Kun ihmiset aidosti ajattelevat asioita eri tulokulmista, syn
tyy hyvä keskustelu. Jos kaikki olisivat samanlaisia kuin minä, 
vain nyökkäilisimme toisillemme. Rakennan tiimin vahvasti eri
laisuuksien päälle.”

Ihannetiimistä puhuessaan Vitzthum muistaa mainita myös 
itsensä. Hän sanoo tietävänsä omat heikkoutensa. Häneltä 
puuttuu kärsivällisyyttä.

”Hermostun nopeasti, jos asiat eivät tapahdu. Mutta sekin 
saa olla osa diversiteettiä. Ja tietyllä tavalla sekin on varmaan 
osa menestysreseptiä.”

KUKA CHRISTOPH VITZTHUM ON työn ulkopuo
lella? Ainakin aviomies ja kolmen lapsen isä. Vitzt
humin mukaan sama mies astuu joka arkipäivä myös 
pääkonttorin ovista Fazerilassa Vantaalla. Hän kertoo 
entisestä työkaveristaan, joka oli psykologi ja yritti 
arvuutella, millainen Vitzthum oikeasti on. Vitzthum 
sanoo joutuneensa tuottamaan pettymyksen.

”What you see is what you get. Se on minusta tär
keä ohjenuora, että on aina oma itsensä. Ihmisethän 
huomaavat heti, jos et ole aito. On niin paljon hel
pompaa vain olla oma itsensä eikä ylläpitää mitään 
roolia.”

Lopuksi se kinkkisin kysymys. Jos Christoph 
Vitzthum olisi jokin Fazerin makeinen, mikä hän 
olisi?

Vitzthum ei suostu mainitsemaan yhtä tuotetta, 
sillä samaistuminen esimerkiksi Fazerin Siniseen ei tekisi hänen 
mielestään oikeutta täydelliselle maitosuklaalle.

”Sanotaan, että olisin sellainen tuote, jossa yhdistyy makea ja 
suolainen”, hän sanoo.

”Samaan aikaan ennakoitava ja pikkaisen yllättävä.”
Yllätyksiä ei tarvitse kauan odottaa. Haastattelua seuraavana 

päivänä Vitzthum ilmoittaa medialle, että syksyllä 130 vuotta 
täyttävä perheyritys harkitsee listautumista pörssiin. 

”HIRVEÄN USEIN PUHUTAAN DREAM 
TEAMEISTÄ. MUTTA SE EI OLE MINUN TYYLINI, 
ETTÄ HETI TALOON TULLESSANI VAIHDAN 
KAIKKI IHMISET ITSE VALITSEMIINI.”



uden aikakauden rantaleikit vääntävät sydäntä ja 
 vatsaa. Jälkikasvu ei poimi hiekalta simpukoita eikä 
 vuorovetten hiomia pikkukiviä. Kasseihin sullotaan 
ulapalta huuhtoutunutta muovirojua: jugurttipurk

keja, haljenneita mustekalan pyydyksiä, vettyneitä terveys
siteitä, riekaleita kaikissa väreissä.
Kun roina viedään jätteenkeräykseen ja iloitaan saavutuk 
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Tällä palstalla maailmalla 
asuvat suomalaiset analysoivat 
ajankohtaisia ilmiöitä 
asuinpaikkansa näkökulmasta. 

sesta, pieni teko merten puolesta paisuu 
suureksi. 

Asun Atlantin äärellä, eikä merimuovia 
pääse pakoon. Siitä on tullut valtamerten 
kurjuuden vertauskuva. Mutta kriisi myös 
puhaltaa rannoille uudenlaista tahdonvoi
maa.

Merentutkimus on noussut pinnalle, 
ja nyt kuka tahansa voi harrastaa tiedettä 
tutkijoiden apuna. Voimme tilastoida 
keräämiämme roskia ja kuvata vesirajassa 
lilluvia meduusaparvia analyysejä varten. 
Jos tyrskyt runnovat rannikon infrastruk
tuuria tai murtavat dyynejä, viesti kulkee 
eteenpäin mobiilisovelluksin. 

YK käynnisti valtamerille omistetun 
vuosikymmenen, jonka aikana maailman
järjestön alainen Unesco on ottanut teh
täväkseen edistää luotettavia ja avoimia 
meritieteitä. Niistä ja päivitystä odottavista 
sopimuksista riippuu ratkaisevasti planee
tan sinisten luonnonvarojen suojelu ja kes
tävä kehittäminen.

Tutkijat ajavat laajaa ja poikkitieteel
listä yhteistyötä. Merten kohtalo läikkyy 
näin lähes kaikkeen päätöksentekoon lähi
tulevaisuudessa.

U

Mitä sitten?

Myyttinen Sargassomeri käy esimerkistä. PohjoisAtlantilla 
sijaitseva aava ei kuulu minkään rannikkovaltion lakien alle. Tällai
sia avomerialueita on merten pintaalasta yli puolet. Kaikki maat 
kantavat siis yhdessä vastuuta pintavesistä syvyyksien pohjaan 
saakka.

Sargassomeren nimi juontuu portugalilaisilta, joiden purjealus
ten peräsimet takertuivat sargassumiksi kutsuttuun levään.

Kullanruskeat, kelluvat leväpatjat ovat elintärkeä ekosysteemi 
sadoille nilviäis ja kalalajeille. Osaa uhkaa sukupuutto, kuten Itä
mereen täältä nousevaa ankeriasta.

Merialuetta on kohdannut äkkinäinen romahdus. Leväkas
vustot ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti peräkkäisinä vuosina. 
EteläFloridan yliopiston tutkijat tarkkailevat kukintoja NASAn 
satelliittikuvista, jotka löytyvät netistäkin.

Metrien korkuiset mätänevät leväröykkiöt piinaavat varsinkin 
Karibianmeren lomaparatiisien rantoja.

Atlantin itärannalla Porton yliopiston tutkijaryhmä raportoi, 
että tänne ajelehtineen sargassumin painosta muovia oli kaksi 
kertaa enemmän kuin levää.

Paikalliset päättäjät, tutkijat, yrittäjät ja kansalaisaktivistit rat
kovat ongelmaa. Rahoitusta löytyy, jos innovoi vaikka muovin 
kierrätykseen tai levän prosessointiin lannoitteeksi. 

Itämeren sinileväkriisin koulimat suomalaiset eivät varmasti 
jää turhan pantiksi, kun YK hälyttää osallistumaan once in a life-
time vuosikymmeneen. Me aikuiset ratkaisemme, onko sanoilla 
pahaenteinen kaiku vai elpyykö ulappa ennen kuin rannalla leik
kivät lapset kasvavat isoiksi. 
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ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA.
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