
•• 

ption tuoreessa Suomen paras 
yritysjohtaja -iiiinestyksessa luki
jat nostivat uuden nimen ykkбs

paikalle. Fin n airilta Metson toimi
tusjohtajaksi siirtyva Pekka Vau
ramo lennahti voittajaksi aiemman 

top-listan ulkopuolelta,ja kymmenen parhaanjohta

janjoukossa vaihtuivat useat muutkin nimet. Nokian 

toimitusjohtaja Rajeev Suri ja UPM:n toimitusjohtaja 

Jussi Pesonen putosivat kumpikin viimevuotisesta 
sijoituksestaan pyka!an alaspain. 

Liikkeenjohdon tutkimusryhmanjohtaja jajohta
misen konsultti Kari Kasanen muistuttaa, etta monet 
yritykset nauttivat edellisten johtajien aikakausilla 
piirretyista onnistuneista ratkaisuista. Tamanker
tainen lista on siita mielenkiintoinen, etta moni 

karkikymmenikбn johtaja on itse ollut asemissaan 
poikkeuksellisen pitkaan ja voi kiittaa monista roh
keista muutoksista itseaan. 

Finnair on noussut kriisiyhtiбsta Aasian -liiken
teen kirkkaaksi tahdeksi,ja Nokia on muuttunut radi-
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TEKSTI Paula Nikula KUVITUS Anja Reponen 

•• 

kaalisti ja useaan otteeseen erityisestiAlcatel-Lucen
tin kanssa tehtyjen jarjestelyjen ja yrityskauppojen 
jalkeen. Viimeksi puhelimet ovat palanneet takaisin 
ja terveysteknologia saanut lahtea. UPM on puoles

taan taipunut perinteisesta metsayhtiбsta moniala
osaajaksi ja jopa Ьiopolttoaineiden valmistajaksi. 

Uudistamiskyky vaatii viisasta tilannetajua, ymmar

rysta siita, mihin monimutkaistuvat ilmiбt johta
vat, ja kykya saada niin omat kuin kumppanien ja 

ekosysteemien osallistujatkin nopeasti mukaan. Se 

·-. edellyttaa erinomaisia viestintataitoja ja nykyisin 
myбs digitaalisen viestinnan ja sosiaalisen median 
osaamista. Uudistumiskykyiset johtajat pitavat myбs 
kiinni visioistaan, vaikka valilla tulokset antavat 
odottaa itseaan. 

"Esimerkiksi UPM, Копе, Nordea, Neste ja Sampo 

ovat suomalaisen liike-e!aman ikoneja ja oppimisen 

paikka jokaiselle toimitusjohtajalle. Niissa strategiset 
valinnat on viety peraanantamattomasti kaytannбn 
toiminriaksi", Kasanen arvioi. 

Parhaat johtajat ovat kyenneet luomaan tunnis-



Option vuotuinen johtaja
ranking sai uuden voittajan. 

Johtam iskonsu ltoi nn in 

asiantuntijat Kalle 

Heikkinen ja Kari Kasanen 
kertovat, mista hyvan ja 

uudistumiskykyisen 

johtajan tunnistaa 

tulevaisuudessa. 
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tettavan, erilaistavan kulttuurin ja vah

van menestyjii.n maineen yritykselleen. 
Kasasen mielestii. heistii. jokaisella on 

nii.yttбii. uudistumiskyvystii. ja tuloksen

teosta, mutta heissii. yhdistyy myбs uskot
tavuus, n�rii. ammattimainen asenne ja 

aitous rooiissaan. Lisii.ksi jokaista yhdistii.ii. 

tahto vaikuttaa organisaationsa lisii.ksi 
suomalaiseen yhteiskunnalliseen elii.

mii.ii.n ja Suomen tulevaisuuteen. 

TULEVAISUUD ESSA johtamista muuttavat 
itseohjautuvat verkostomaiset rakenteet, 
digitaalisuus, tekoii.ly sekii. datatalous. 

Tekoii.ly korostuu tehtii.vissii.,joissa ennus
taminen ja ennakointi ovat tii.rkeitii.. Esi
merkiksi siinii., miten markkinointi onnis
tuu arvioimaan asiakkaidensa kii.ytбstii.. 
Analytiikka on niin tii.rkeii.ii., ettii. monet 
yritykset rekrytoivat jo nyt nuorempaa 
henkilбstбii. senioreiden paikoille, eri

tyisesti markkinointiin. 
Teknologioiden ohella tulevaisuuden 

johtajien on nii.htii.vii. voittavat Ьisnesmal
lit ja suunta, johon heidii.n toimialansa 
on menossa. Asia voi kuulostaa itses
tii.ii.nselvyydeltii., mutta kii.ytii.nnбssii. se 

on kova haaste. 
Bostonissa Yhdysvalloissa toimiva, 

konsulttiyhtiб NAG:n osakas Kalle Heik
kinen muistuttaa, ettii. uudet kilpailijat 
voivat tulla aivan yllii.ttii.viltii. tahoilta j а 

toimialoilta. Haaste on sekin, ettii. monen 
Ьisneksen tulevaisuus kehittyy maapallon 
toisella puolella. 

Harva suomalainen yritys tuli varau

tuneeksi siihen, ettii. esimerkiksi verk
kokauppa Amazon saattaa pian uhata 
analytiikkansa ansiosta heidii.n huolto
Ьisneksiii.ii.n. Entii. kuka tuli ajatelleeksi 
pari vuotta sitten, ettii. Airbnb olisi jii.t
tilii.ismii.inen hotellipeluri Helsingissii.? 

"Uudet teknologiat ja bisnesmallit 

kehittyvii.t harvoissa, maailmanlaajui
sissa klustereissa, esimerkiksi juuri tii.ii.llii. 

Bostonissa. Siksi hyvii.llii. johtajalla on 
oltava suorat linkit kaikkiin niihin klus

tereihin, joissa tulevaisuutta luodaan", 
Heikkinen sanoo. 

Kaikkien ei toki tarvitse toimia aivan 
yhtii. radikaalisti kuin General Electricin 

(GE). Yritys pii.ii.tti muuttaa Connecticu
tista Bostoniin, koska toimitusjohtaja Jeff 
Immelt "halusi tavata nurmikolla loikki
vien kauriideп sijaan mieluummin 29-vuo-
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tiaitaMJТ.·n insinббrejii., joiden mielestii. 
GE:n tuotteet olivat eilistii. pii.ivii.ii.". 

Delegointi, oikeiden henkilбiden rekry

tointi, osaaminen, roolit ja kannustimet 

korostuvat myбs siksi, ettii. osa rutiiniteh

tii.vistii. jii.ii. jatkossa koneille.Robotiikka 

yleistyy, kun sen hinnat laskevat ja pal
kat eivii.t. Ainakin vielii. robotit toimivat 
parhaiten yhteistyбssii. ihmisten kanssa. 

"Entii. sitten, kun robotit eivii.t ole enii.a 

erillisiii. laitteita, vaan alkavat toimia vuo
rovaikutuksessa keskenii.an? Mitii. silloin 
tapahtuu ja miten robotit voivat alkaa 

oppia? Kun robotit yhdistetaan vielii teko
ii.lyyn, voi vain kuvitella, millaisia mahdol

lisuuksia syntyy. Tii.mii.kin on kiinnostava 
aihe,josta hyvan johtajan kannattaa pitii.ii. 
itsensii. ajan tasalla", Heikkinen sanoo. 

HYVAN JOHTAJAN tunnusmerkkejii. on 

paljon, mutta ne myбs muuttuvat. Pysyvii.ii. 

on se, ettii. hyva johtaja saa aina porukkansa 

tekemii.ii.n tuloksia, ylittamii.ii.n itsensii. 

ja tuntemaan ylpeyttii. saavutuksistaan. 
Empatian, kuuntelemisen ja lii.snii.olon 
yhdistelmallii. rakentuu poikkeukselli
sen vahvoja ja tehokkaita organisaatioita. 

Hyvii. johtaja uudistaa liiketoimintaa ja 
osaa ajaa seka lyhyillii. ettii. pitkilla valoilla, 
koska lyhyellii. aikavii.lillii. tuloksenteko 

vaatii erilaistajohtamisotetta ja pii.ii.tбk
sentekoa kuin pitkii.kestoisen kulttuurin 
j а kasvun j oh taminen. 

Teknologia-alat ja projektiluontei
set tietoon perustuvat alat voivat Kasa
sen mielestii. pii.rjii.tii. hyvinkin lбyhillii. 
rakenteilla, mutta niidenkin taustalla 
ovat kurinalainen toiminta, reaaliaikai

sen suorituksen johtaminen ja kulttuuri, 
jossa yritykset poistavat alisuoriutujat 
nopeasti joukosta. 

Киn hierarkiat madaltuvat, yhii. useam

mat tiimit alkavat itse johtaa itseii.ii.n. 
Silloin korostuvat johtajien kyvyt luoda 
pelisaii.ntбjii. ja kulttuuri,joka ohjaa ihmi

siii. tekemii.ii.n yrityksen kannalta oikeita 
valintoja ilman kaskytysta. Itseohjautuvat 
organisaatiot ovat usein verkostomaisia 
yhteisбjii.,joilla ei ole varsinaista pomoa. 

Vaikka pii.ii.tбkset ja niiden ohjaus toi

mivat erilaisten yhteisбllisten pelisaii.n
tбjen ja algoritmieп kautta, taustalla on 

vahva johtohahmo. Linux on tii.stii. ehkii. 

yksi varhaisimmista esimerkeista. 
Pomottomat ja itseohjautuvat orgaпi-

Pekka Vauramo 
FINNAIR 

Finnairin vaistyva toimi
tusjohtaja Pekka Vauramo 

(s.1957) ponkaisi tana 
vuonna suoraan listan kar-

keen. Oikeastaan voisi kysya, miksi 
vasta nyt, silla Vauramo on tehnyt 
Finnairissa lahes ihmeita ja onnis
tunut siina, missa edeltajat eivat. 
Hanen aikanaan yhtiёn visio on 
kirkastunut ja vuoden 2013 jalkeen 
Finnair on noussut jatkuvista tap
pioista ja po1iittisten kiistojen kes
kipisteesta tuloskoneeksi. Vuoden 
2017 lopussa yhtiёn markkina-arvo 
oli 1,6 miljardia euroa, mika on 220 
prosenttia enemman kuin vuotta 
aiemmin. Toiminta on kehittynyt 
erityisesti Aasian-liikenteessa. 

Kun tуё on tehty, hyva muu
tosjohtaja ymmartaa itsekin siir
tya eteenpain. Pyyhetta ei kui
tenkaan tarvitse heittaa kehaan. 
Vauramo on 61-vuotias, mutta 
haluaa jatkaa viela pitkaan tyё
elamassa. Siita on osoituksena 
uusi pesti Metson toimitusjohta
jana. Туё alkaa viimeistaan mar
raskuussa. Aivan kylmiltaan Vau
ramo ei alalle lahde: kaivosalan 
diplomi-insinёёrin tuomisina on 
laaja kokemus myёs kaivosteol
lisuudesta seka siihen liittyvasta 
kansainvalisesta liiketoiminnasta. 
Se taas sopii erinomaisesti Met
solle, joka on vasta elpymassa pit
kan tappioputken jalkeen. 

VAHVUUDET: Vauramoa kuvail
laan kannustavaksi ja henkilёs
tёaan kunnioittavaksi esimie
heksi, mutta samalla jamakaksi 
ja asialliseksi johtajaksi, jonka 
suusta eivat sammakot loiki. 
ALAN HAASTEET: Metson 
markkina-arvo oli viime vuo-
den lopussa 4,3 miljardia euroa, 
mutta se kasvoi vain 5 prosenttia. 
Vauramon tуё on kirittaa Metso 
nykystrategian mukaan entista 
kovempaan kasvuun ja tuot
tamaan lisaarvoa asiakkaille ja 
osakkeenomistajille. 
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saatiot ovat eri aikakausina voineet tar
koittaa myos tuhon alkua. Kasanen kertoo, 
etta johtoryhmissa ne ovat yha punaisia 

signaaleja ja tabuja. Heikkinen puolestaan 
muistuttaa, etta monet internetin ympa

rilla nyt menestyvat toimintamallit olisivat 

1980-luvulla kuulostaneet utopistisilta. 
"Supercellissiikin yritys koostuu itse

ohjautuvista tiimeista. Mutta jos tutkii 

Supercellin peleja, ne heijastelevat yti
meltaan samanlaista maailmaa, jonka 
Ilkka Paananen on epailematta luonut", 
Heikkinen vertaa. 

SUOMALAINEN ja pohjoismainen joh

taminen on Kasasen mielesta nykyisin 
avointa, ihmiskeskeista ja demokraat
tista. Siksi organisaatioissa tyoskente
levat luottavat ihmisiin ja sopimuksiin. 

"Tasta voimme olla ylpeita. Pitaa kui

tenkin huomata, etta kehitysta ja maail
mantaloutta hallitsevat angloamerikka
lainen ja kiinalainen johtamiskulttuuri. 
Globaalissa kilpailussa ne ovat taysin 
ylivertaisia", Kasanen muistuttaa. 

Bjorn Wahlroos 
NORDEA 

Bjorn Wahlroosin (5.1952) johta
misstrategia on eraiden alaisten 
mukaan hyvin selkea: kun kon
sernia johtaa vain yksi ihminen, 

kenenkaan ei tarvitse arvailla, keta kuun
nellaan ja miten toimitaan. Wahlroosin 
johtamisteesit kuuluvat nain: 1. Ala kay 
johtami55eminaareissa, 2. Ole oma itse5i, 
з. Ala i5tu miettimassa 5trategioita, 4· Ei 
ole yleisjohtajia, 5· Johda e5imerkilla, 6. 

Ota riskeja kannanotoissa, mutta ei liike
toimis5a, 7· Jos epailet, etta jotain pitai5i 
tehda, tee se heti, 8. Palkkaa parhaat 
mahdolliset ihmi5et, 9· Nayta, etta teet 
paatoksia, ю. Ala lue johtamiskirjoja. 

VAHVUUDET: Pitkan linjan kansain
valinen pankkitoiminnan ja konsernita
louden kehittaja, yritysarvon ja kasvavan 
osingon perik5iantamaton metsastaja. 
ALAN HAASTEET: Tuottojen tavoitteet 
ovat tiukassa. 
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Mallin tuloksellisuus nakyy hanen mie
lestaiin siina, etta varallisuus, tieto ja valta 
keskittyvat aivan muualle kuin Suomeen 
tai Eurooppaan. Se nakyy myos maailman 

arvokkaimpien yritysten listalla. 

"Johtaminen on keskeisin tekija 

menestyksen ja arvon luomisessa. Suo
malaisen liike-elaman su urin ongelma on 
edelleen se, etta siita puuttuu laaja-alaisen 

ja kansainvalisen johtamisen osaaminen." 
Heikkisen mielesta hyva johtaminen 

on sinansa ominaisuus, joka ei vaihtele 
vuosittain. Etenkaan silloin, jos johtaja 

investoi jatkuvasti uusiutumiseensa. 
fiuomalaisjohtajat ovat hanen mieles

taan sopeuttaneet tyylinsa suomalaisten 
yritysten erityisvaatimuksiin, etenkin 
teknologiayrityksissa. Yhdysvaltalaisiin 
kollegoihinsa verrattuna suomalaiset 

johtajat nayttavat pitavan jalat maassa ja 
samalla he ovat paljon mutkattomampia 

ja suoraviivaisempia. Toisaalta huippu
teknologian yrityksissa korostuvat kovat 
johtamisen piirteet: numerot ja prosessit. 

"Eniten johtajilla olisi kehittamisen 

Matti Lievonen 
NESTE 

lnsinёёri Matti Lievonen 

(5.1958) on tehnyt kan5alli5e5ta 
Oljy-yhtiёsta maailman johta
van uusiutuvien polttoaineiden 

valmistajan. Samalla Neste on raken
tanut vastuulli5en yrityksen brandia ja 
kaynni5tanyt uu5ia liiketoimia, kuten 
uusiutuvien lentopolttoaineiden ja Ьio
muovien valmi5tusta. Lievosen aikana 
Nesteen markkina-arvo ja tulos ovat 
seitsenkertai5tuneet. Lievonen jaa elak
keelle vuoden lopussa. Seuraajaksi tulee 
marra5kuussa kemian diplomi-insinoori 
Peter Vanacker (s. 1966), joka on talla 
hetkella hieno- ja erikoiskemikaaliyhtiё 
САВВ Groupin toimitu5johtaja. 

VAHVUUDET: Lievonen on luonut yhtiёёn 
hyvan ilmapiirin. Vahvat naytёt kansain
valisen liiketoiminnan kehittami5esta. 
ALAN HAASTEET: Ke5tava kehitys tuo 
riskeja ja uusia mahdollisuuk5ia. 

Nain tutkimus 

tehtiin 

KAUPPALEHTI OPTIO 5elvitti nyt 
yhdek5annen kerran, keta luki
jat pitavat Suomen parhaana 
yrity5johtajana. 

Tutkimu5yhti6 IROResearch 

5elvitti Kauppalehti Option 
toimek5ianno5ta, keta А/та 

Ta/entin medioiden ylei56t 
pitavat Suomen parhaana yri
ty5johtajana. Tutkimu5 tehtiin 
24.5.-29.5. vali5ena aikana Alma 
Talentin Vaikuttajayhtei5055a. 
Vaikuttajayhtei56 koostuu Alma 
Talentin eri medioiden luki
joi5ta. Tutkimuk5een vasta5i 
596 panelistia, joista 94 oli nai-

. 5ia. Kaiki5ta va5taajista 216 asui 
Suur-Helsingin alueella. 

Henrik Ehrnrooth 
KONE 

Henrik Ehrnrooth (5.1969) 

tuli Koneen toimitusjohtajaksi 
vuonna 2014. Kauppatieteen 
mai5teria ja entista pankkiiria 

kiinnostivat Konees5a erityi5esti ka5vu 
ja kansainvalisyys. Sarkaa riittaa, silla 
yritys toimii yli 6о maassa. Purjehdu5ta, 
la5kettelua, hiihtoa ja ulkoilua harra5ta
vaa Ehrnroothia on luonnehdittu sinnik
kaaksi ja nopeak5i omaksujak5i, jolle riskit 
ovat mahdollisuus. Nyt riskeja riittaa, 5illa 
Koneen tulok5en kaantyminen uuteen 
nousuun ei ole kovin nopea5ti nakopiiri5sa. 

vднvuuDET: Pateva johtaja kansain
vali5e55a suomalai5essa yrityksessa. 
Yritys on tuottanut jatkuvasti arvoa 
osakkeenomi5tajille. 
ALAN HAASTEET: Maailman uusien his-
5ien ja liukuportaiden markkinoi5ta yli 
6о prosenttia on Kiinassa, mutta sielta ei 
nay ka5vua. Edessa voivat olla saastёt. 



Rajeev Suri 
NOKIA 

Elektroniikan ja televie5tinnan 
in5inёёri Rajeev Suri (5. 1967) on 
johtanut Nokiaa mallikkaa5ti 
ja kunnianhimoi5e5ti vuode5ta 

2014 alkaen. Surin vi5ioiden aikana Nokia 
on nou55Ut uuteen kukoi5tuk5een kuilun 
partaalta, ja tarpeen tullen han u5kaltaa 
luopua ripea5tikin o5i5ta, jotka eivat ole 

'f Nokialle tarke.ita. Toimitu5johtajana Suri 
on enemman leaderi kuin manageri. 

VAHVUUDET: Selkea 5trateginen nake
my5 ja johtami5tyyli antavat Nokialle 
hyvat lahtёa5etelmat 5G-aikakauteen. 
ALAN HAASTEET: Virtuali5ointi muut
taa alaa raju5ti. Nokia on monimutkainen 
kaanneyhtiё, ja 5illa on yha nielemi5ta 
Alcatei-Lucent-kaupa55aan. Kon5erni5-
5akin on jarje5telemi5ta. Tuoreina e5i
merkkeina ovat puhelimet, jotka tulivat 
takai5in, ja alyvaakaЬi5ne5, joka 5ai lah
tea toukokuu55a. 

Kari Stadigh 
SAMPO 

Diplomi-in5inёёri, ekonomi ja 
ra5kaan 5arjan talou5alan vai
kuttaja Kari Stadighilla (5. 1955) 
on kokemu5ta pankki- ja vakuu-

tu5alan li5ak5i muun muaS"Sa А/та Medi

asta, Sanomasta 5eka Jaakko Poyryltд. 

Stadigh tunnetaan lukui5i5ta yrity5jar
je5telyi5ta, ja hanet on mainittu mуё5 
Nokian hi5torian onni5tuneimpien myyn
tien ja o5tojen takapiruk5i. Hanen 5tra
tegioi55aan 5iintavat vakiona o5ingot. 
Bjorn Wahlroo5in tapaan Stadigh tun
netaan innokkaana yhtei5kunnalli5ena 
ke5ku5telijana. Han oli5i voinut jaada jo 
elakkeelle, mutta hanelle laadittiin uu5i 
johtaja5opimu5. Seuraajak5i on veikkailtu 
Torbjorn Magnussonia lfistд. 

VAHVUUDET: Tulok5en tekija yhtio5sa, 
joka on kasvattanut osinkoaan jatkuvasti. 
ALAN HAASTEET: Suhdannekierto voi 
alkaa lahe5tya huippuaan. 

Jussi Pesonen 
U P M  

Paperinvalmi5tuk5een erikoi5-
tunut diplomi-in5inёёri Ju55i 

Pesonen (5.1960) tuntee alan 
kuin omat ta5kun5a. Pe5osen 

aikana ИРМ on taipunut velattomak5i 
monialayhtiёk5i ja 5ellu ja energia ovat 
eriytyneet kannattavik5i omik5i liike
toimik5een. Kotka55a yhtiё 5elvittaa nyt 
Ьiopolttoaineiden jalo5tu5mahdolli5uuk-
5ia ja Frankfurti55a Ьiokemikaalien val
mi5tu5ta. Johtajana Pe5onen on valitёn 
ja tulee toimeen kaikkien kan55a, olipa 
toinen o5apuoli paperitehtaalta tai kan-
5ainvali5en yrityk5en huipulta. 

VAHVUUDET: U5kaltaa muuttaa 5tra
tegiaa ja О5аа antaa tilaa innovatiivi-
5ille tuotteille. U P M:n tulo5kuntokin on 
parantunut vii5i vuotta perakkain. 
ALAN HAASTEET: Paperimarkkina on 
muuttunut py5yva5ti. Jatko55a met5ateol
li5uuden pitaa o5ata ka5vaa uu5illa aloilla. 

Pekka Lundmark 
FORTUM 

Diplomi-in5inёёri Pekka Lund

markia (5.1963) on luonnehdittu 
jopa teknologiafriikik5i. Samalla 
hanta kuvaillaan avoimek5i ja 

inno5tavak5i johtajak5i, joka haluaa into
himoa organi5aatioon ja a5iakkai5iin. 
Hanella on kovat naytёt u5ea5ta yhtiё5ta. 
Fortumissa han on tehnyt hyvaa tyёta 
ohjate55aan yhtiёta paa5tёvahenny5ten 
ja puhtaan energian edellakavijak5i. Lund
mark on ottanut haltuun i5on ja haa5tavan 
kokonai5uuden ja luovinut onni5tunee5ti 
Venajalla. Hakee paaomalle ka5vavaa 
tuottoa yrity5o5toilla ja inve5toinneilla. 

VAHVUUDET: Tehnyt Fortumi5ta yha 
kan5ainvali5emman ja 5aanut Fortumin 
o5akekur55in nou5uun. 
ALAN HAASTEET: Halpa energia hida5-
taa inve5tointeja. Ydinvoiman hinta ja 
kilpailukyky, poliitti5et ja taloudelli5et 
kan5ainvaliset ri5kit. 

Mika Anttonen 
ST1 

Energiayhtiё St1:n peru5taja ja 
paaomi5taja Mika Anttonen 

(5. 1966) on koulutuk5eltaan 
energiatekniikan diplomi-in-

5inёёri. Han vetaytyi yhtiёn operatiivi-
5e5ta johdo5ta jo yli kymmenen vuotta 
5itten ja on nykyi5in 5en hallituk5en 
puheenjohtaja. Antto5elle on tarkeaa, 
etta jokainen tyёntekija ymmartaa, mik5i 
yrityk5en pitaa ka5vaa. Kon5ernin kan
nattavan ka5vun myёta Antto5e5ta on 
tullut miljardёёri. St1:lla on yli 1 400 huol-. 
toa5emaa Pohjoi5mai5sa, ja 5е on mуё5 
inve5toinut tuulivoimaan ja valmi5taa 
Ьioetanolia jattei5ta. 

vднvuuoEт: Luo merkittavaa ka5vua 
yrityk5elle, et5ii ratkai5uja maailman
laajui5iin ympari5tёhaa5tei5iin. 
ALAN HAASTEET: Tuule/la, auringol/a ja 
vedella tuotetun 5ahkёn vara5tointi teol
li5e55a mittakaava55a. 

Antti Herlin 
KONE 

Antti Herlin (s. 1956) 
on kauppatieteiden, 
taiteen ja tekniikan 
kunniatohtori, Koneen 

hallituk5en puheenjohtaja ja entinen 
paajohtaja. ЗА miljardin euron omai-
5uudellaan han on mуё5 Suomen rikkain 
ja maailman 514· rikkain henkilё. Her
linia kuvaillaan pohdi5kelevak5i mutta 
5uora5anai5ek5i vaikuttajaksi, jolle 5oite
taan, kun pitaa paattaa i5oi5ta a5ioi5ta. 
Koneesta voi5i puhua Herlinin yrityk-
5ena, 5illa ke5akuu5sa han omi5ti 22,25 
pro5enttia yhtiёn. o5akkeista ja 62 pro-
5enttia aanivalla5ta. 

VAHVUUDET: Monipuolinen elinkei
noelaman ra5ka55arjalainen, joka о5аа 
valita oikeita ihmi5ia oikei5iin tehtaviin. 
ALAN HAASTEET: MarkkinOi5ta yli 60 
pro5enttia on Kiina55a, mutta 5ielta ei 
nay kasvua. 
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varaa juuri pehmeissa puolissa. Esimer
kiksi siina, miten he kannustavat alai

siaan kokeiluihin j а riskien ottamiseen", 
Heikkinen sanoo. 

_kehittaminen on jaanyt liian viihalle huo
miolle. Suomessa se jaa valitettavan usein 

nimellisten kehityskeskustelujen varaan. 

luo myбs sisaisen mantran omasta yliver
taisuudestaan, vaikka globaali ja digitaa

linen liiketoiminta vaativat laaja-alaista 
kulttuurien, historian ja ajatusmallien 

ymmartamista. 
JO KUOLLEITA JOHTAMISEN TEESEJA 

ovat muutosjohtaminen ja lineaarinen 

strategia-ajattelu vuosibudjetteineen. 
Heikkinen kertoo, etta Harvardissa 

puhutaan nyt johtajan henkilбkohtaisesta 
taseesta. Taman taseen voimavaroille kay 

samoin kuin laitteille: ne kuluvat ja niita 
on poistettava. Poistojen tahti kiihtyy 

koko ajan. Siksijohtajan on investoitava 

koko ajan uuden oppimiseen, jotta tase 
pysyisi edes ennallaan. 

Karkikymmenikkббn nousseista johta

jista moni on kayttanyt tahan todella pal
jon aikaa, vaivaa ja rahaa. Jotkut ovat jopa 

vieneet koko ylimman johdon esimerkiksi 

ulkomaille opiskelemaan toimialansa 
muutosta ja tyбstamaan haasteitaan. 

Lisaksi suomalaisilla johtoryhmilla on 
ammottava aukko markkinoinnin ja kulut

tajakayttaytymisen osaamisessa, vaikkapa 
Ruotsiin tai Tanskaan verrattuna. 

"Ne johtajat,jotka Option listalta tun
nen, ovat ottaneet uusiutumistarpeensa 
vakavasti, vaikka heidan johtamistaan 
yrityksista ei ole valttamatta nakynyt 

ulospain mitaan yllattavaa tai radikaa

lia", Heikkinen kertoo. 

Naisjohtajat Option listan karjesta 
puuttuvat edelleen. Se Heikkista ham
mastyttaa, koska naisjohtajia alkaa jo 
olla kohtalaisesti. 

Hanen mielestaan myбs henkilбstбn 
ja tulevan johtoportaan jarjestelmallinen 

Hanen mielestaan1iian moni johtaja 
ja johtoryhma pelaavat edelleen varman 
paalle ja katsovat peruutuspeiliin. Moni 

"Ennen pitkaa, ehka jo piankin, tama 

muuttuu. Yritystёn pitaisi kehittaii nais
johtajia tietoisesti ja varmistaa, etta ylim
paanjohtoon on aina tarjolla myбs pateviii 
naisehdokkaita." • 

Kommentteja voittajista 

1 Pekka Vauramo, Finnair: 

"Erittain lyhyessa ajassa isoja 
ja hyvia muutoksia Finnai
rissa. Hoiti hyvin Finnairin 
ongelmat. Kyky saada henki
lёstёosapuolet mukaan." 
2 Rajeev Suri, Nokia: "On 
saan

.
ut aikaan positiivisen 

kaanteen ja kehittaa Nokialle 
merkittavaa uutta liike
toimintaa, vaikka pёrssi
analyytikot eivat sita 
huomaakaan." 
3 Jussi Pesonen, UPM: " Kan
nattavan, kansainvalisen ja 
uusia tuotteita kehittavan 
yrityksen johtaja. Osaa tehda 
investoinnit maltillisesti." 
4 Mika Anttonen, St1: " Luo
nut tyhjasta hienon yritys
kokonaisuuden ja raken
tanut hienon ja vauraan 
yrityksen. Rehellinen, rohkea 
ja ennakkoluuloton." 
5 Bjorn Wahlroos, Nordea: 

"Selkeasanainen ja -visioi
nen. Viisas ja kokenut mies, 
jolla on vahvat naytёt vuosi
kymmenten ajalta." 
6 Matti Lievonen, Neste: "On 

32 KAUPPALEHTI OPTIO 

saanut Nesteen lentoon Ьio
polttoainemarkkinoilla. Nes
teesta on kasvanut innovatii
vinen yritys ja edellakavija." 
7 Henrik Ehrnrooth, Копе: 

"Symppis johtaja, joka on 
astunut onnistuneesti edel
tajansa saappaisiin. Luotsaa 
taitavasti vanhan tekno
logian tuotetta vaikealla 
alalla." 
8 Kari Stadigh, Sampo: "Ajaa 
aina omistajien etua. Luot
sannut konsernia vuosikausia 
menestyksesta toiseen ja 
ollut tarkea toimija myёs 
Nokian hallituksessa." 
9 Pekka Lundmark, Fortum: 

"Vahvat naytёt yritys
ostoissa ja yhtiёn viime
aikaisissa strategioissa. Osaa 
luovia haastavissa poliitti
sissa tilanteissa esimerkiksi 
Venajalla." 
10 Antti Herlin, Копе: "Tekee 
hyvaa tulosta, ja osakkeen
omistajien lisaksi henkilё
kuntakin on kuulemma tyyty
vainen. Tulokset puhuvat 
puolestaan.'' 

Karjen tuntumassa 

Timo Ritakallio, llmarinen 

ja ОР: "Ritakallio on naytta
nyt kykynsa llmarisessa ja 
nayttaa varmasti myёs ОР 
Ryhmassa. Han pystyy joh
tamaan ja motivoimaan hen
kilёstёaan fiksusti, ja han 
vaikuttaa mielipiteiltaan ja 
ajatuksiltaan edistykselli
selta ja humaanilta johtajalta, 
jolla on johtamiseen nёyra 
asenne. Odotan hanelta uusia 
innovaatioita, silla han osaa 
uudistaa toimintaa." 

llkka Paananen, Supercell: 

"Supercell оп kasvaпut hyviп 
ja Раапапеп оп oппistuпut 
toimissaan. Han оп inпos
tava ja iппovatiiviпeп joh
taja, joka luottaa ihmisiiп, ja 
josta kaikkien johtajieп pitaisi 
ottaa esimerkkia. Supercelliп 
asiaпtuпtijaorgaпisaatio оп 
matala ja talossa luotetaaп 
siihen, etta ihmiset johtavat 
itse itseaan. Paaпasella оп 
suomalaiset yritysjohtajaп 
perusarvot ja paras аsеппе 
julkisessa keskustelussa." 

Risto Siilasmaa, Nokia ja 

F·Secure: "Siilasmaalla on 
hyvat пауtёt siita, miteп 
Nokia оп пoussut takaisiп 
piппalle. Nokiaп uusiutumi
пeп оп omaa luokkaaпsa ja 
sen johtajilta edellytetaan 
hyvaa digitalisaation tunte
musta. Tulevaisuudeп yhtiёt 
leпtavat Siilasmaaп tapaisilla 
kyvykkyyksilla, jotka osaavat 
ajatella loogisesti ja aпalyyt
tisesti, kommuпikoida sel
keasti ja tehda paatёksia." 

Tiina Alahuhta-Kasko, 

Marimekko: "Aiahuhta-Kasko 
оп laajeпtaпut Marimekoп 
toimiпtaa maailmanlaajui
sesti ja samalla yritykseп 
osakekurssi оп noussut. Ala
huhta-Kasko оп luoппolli
пen ja raikas johtaja, joka ei 
рёnёtа. Hanessa оп esiku
va-aiпesta, ja hап оп tuoпut 
Marimekolle eloa ja пaky
vyytta ulkomailla vaikealla ja 
kilpaillulla alalla.'' 


