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JOHDANTO
Owners ‒ provided they are active, competent and well-positioned ‒
have a crucial role to play in the process of creating value for business
property.”
rolf h. carlsson
”Sitten, kun sinä…” ovat sanat, joilla minut on kasvatettu omistajuuteen. Olen syntynyt yrittäjäperheeseen ja niin kauan kuin minä
vain muistan, isäni on pitänyt esillä ajatusta siitä, että minä tulen
jatkamaan perheyrityksemme pyörittämistä. Samoin esimerkiksi
perheyrityksemme työntekijät saattoivat kysyä minulta, lapselta,
mitä heidän tulisi tehdä sillä perusteella, että olin omistajaperhettä. Omistajuus on ollut minulle synnynnäinen rooli, vaikka juridista ja taloudellista omistajuutta minulla ei tuolloin ollutkaan. Näin
jälkeenpäin ajateltuna omistajuus on ollut elämässäni aina läsnä,
vaikka en ole sitä aina ymmärtänyt.
Minusta ei tullut perheyrityksemme jatkajaa. Se ei ollut minun
juttuni. Halusin tehdä jotain muuta. Varttuminen yrittäjäperheessä antoi kuitenkin tärkeät eväät elämään ja opetti omistajuutta
tavalla, jota en olisi muutoin voinut kokea. Yrittäjyys on omistajuuden isä tai äiti, ja ilman ymmärrystä yrittäjyydestä on vaikea
ymmärtää omistajuutta.
Varsinainen havahtuminen tapahtui yliopistossa. Ihmettelin
suuresti, kun havaitsin valmistuneeni kauppatieteiden maisteriksi laskentatoimesta ilman, että yhdelläkään kurssilla olisi käsitelty
omistajuutta. Yliopisto-opetuksessa omistajat olivat unohdettu
joukko; omistaminen oli taustalähtökohta, mutta omistajalla ei
ollut tunnustettua roolia yrityksen toiminnassa. Valmistuttuani
työskentelin yritysanalyytikkona Panostaja Oyj:ssa ja mitä enem-
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män suomalaisia yrityksiä analysoin, sitä selvempää minulle oli,
että ero hyvin omistetun ja huonosti omistetun yrityksen välillä
on valtava. Näin muodostui perusväittämäni siitä, että omistajuudella on merkitystä.
Aloin opiskella omistamista omatoimisesti. Hankin käsiini kaikki mahdolliset kirjat, jotka käsittelivät omistajuutta. Aihe vei minut mukanaan. Mitä enemmän luin ja selvitin, sitä enemmän ihmettelin sitä, kuinka vähän aiheesta oli kirjoitettu ja kuinka vähän
sitä oli akateemisessa maailmassa tutkittu. Kipinä muuttui paloksi
tutkia aihetta tarkemmin.
”Owners ‒ provided they are active, competent and well-positioned ‒ have a crucial role to play in the process of creating value for
business property”, kirjoittaa Rolf H. Carlsson kirjassaan Ownership and Value Creation – Strategic Corporate Governance in the New
Economy (2001, Wiley). Amen. Olin vihdoin löytänyt sanat hypoteesilleni. Tässä se oli, mustaa valkoisella, totta sanasta sanaan.
Omistajilla, jos he ovat aktiivisia, osaavia ja hyvin asemoituneita,
on keskeinen rooli yritystoiminnan arvonluonnissa. Olen kantanut tätä lausetta esityksissäni siitä lähtien, kun sen löysin, ja tulen
kantamaan jatkossakin.
Carlsson asettaa omistajille kolme vaatimusta. Ensinnäkin
omistajien on oltava aktiivisia. Tämä tarkoittaa, että omistajuus
on tekemistä, se on työtä, se on aktiivista toimintaa. Omistajuus
ei ole vain odottamista, se edellyttää tekoja, jotta syntyy arvoa.
Toiseksi omistajuus edellyttää osaamista. Osaava omistaja luo arvoa, osaamaton omistaja sen sijaan tuhoaa arvoa. Omistajan on
tiedettävä, mitä tekee; hänellä on oltava omistajaosaamista. Kolmanneksi omistajien on oltava hyvin asemoituneita. Tämä tarkoittaa toimivaa johtamisjärjestelmää ja hyvää hallintoa (corporate
governance). Omistajan on ymmärrettävä, mitkä asiat kuuluvat
omistajan rooliin, mitkä hallitukselle ja mitkä johdolle. Toimivat
roolitus ja työnjako ovat tärkeitä. Helpommin sanottu kuin tehty.
Noihin aikoihin Marko Seppä oli professorina Jyväskylän yliopistossa ja sai houkuteltua minut jatko-opiskelijaksi kirjoitta-
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maan väitöskirjaa omistajuudesta, tämä siis työni ohessa. Myös
hänen oma väitöskirjansa käsitteli omistajuutta, ja siksi hän osasi
auttaa minut alkuun. Akateeminen ympäristö on ollut sopiva viitekehys ja tehnyt opiskelustani systemaattista. Jyväskylän yliopistosta löysin myös ensimmäiset omistajuutta käsittelevät kurssit.
Jyväskylässä omistajuutta käsitellään erityisesti perheyritysten ja
yrittäjyyden näkökulmasta. Olen onnekseni päässyt rakentamaan
kurssisuunnitelmani omista lähtökohdistani käsin minua parhaiten palvelevaksi.
Koska omistajuus ei ole oppiaine, kuten markkinointi, laskentatoimi tai kansantaloustiede, on tutkimustani ollut vaikea saattaa
sopivaan kategoriaan. Osana opintoja olen käynyt hakemassa oppeja St. Gallenista, Kellogg School of Managementista, Saksasta,
Brysselistä ja Pohjoismaista. Selväksi on tullut, että omistajuus
on akateemisessa maailmassa siiloutunutta. Perheyrityspiirissä
tutkitaan perheomistusta, pääomasijoittajat tutkivat pääomasijoittamista, rahoituksessa pohditaan sijoittajanäkökulmaa, osuuskuntatutkimuksissa osuuskuntia ja niin edelleen. Omistajuuden
eri muotojen välinen vuoropuhelu on valitettavan vähäistä.

MITÄ ON OMISTAJUUS
Omistajuus on…
• ammatti
• arvopaperi
• arvovalintoja
• elämäntapa
• ensimmäisen oikeutta
• epävarmuuden
kohtaamista
• etuoikeus
• hallintoa

• henkilökohtaista
• heterogeenistä
• houkuttelevaa
(menestyvä yritys
säteilee hyvinvointia
ympärilleen)
• huolehtimista ja
huolenpitoa
• ihanaa, aina välillä…
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•
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ihmisoikeus
innoittaja
jatkuvaa oppimista
juridista
kilpailukyvyn ja
markkinatalouden
perustekijä
kivaa
kokonaisvaltaista
kompromisseja
kunnianhimoa
kutsumus
kuuntelua
kysymistä
luokka
luomista
luottamusta
luovaa
mahdollistaja
mahdollisuus
merkityksellistä
minun
monimuotoista
motivaattori
muiden hyväksymä
hallintaoikeus
määräysvaltaa
nimilappu
näkemystä
oikeus
omaa
omaa pääomaa
omistuneisuutta

• omistusoikeus
• onnistumisia ja
epäonnistumisia
• osaamista
• osake
• ote omasta elämästä
• palvelemista
• perinnöllistä
• perusoikeus
• psykologista
• päätöksentekoa
• rahaa
• rakentamista
• reiluus
• riskinottoa ja
riskienhallintaa
• rohkeutta
• sitoutumista
• sosiaalinen konstruktio
• sosiaalista
• sosioekonomista
• strategista
• stressitekijä
• suhde omistamisen
kohteeseen
• suoraselkäisyyttä
• symbolista
• taitavaa ja taitamatonta
• taloudellista
• tapa tehdä arvot
näkyviksi ja mahdollistaa
jotain arvokasta
• tasapainottelua
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• tavoitteellista
• terveen kapitalismin
ydin
• tilannesidonnaista
(esim. pienyrityksissä
näkemyksellistä ja
suuryrityksissä usein
kasvotonta)
• trendien luomista, ei
niiden seuraamista
• tulevaisuutta
• tunnetta
• työllistämistä
• täyttä työtä!
• uskoa, toivoa, rakkautta
ja luopumista
• vaihtoehtojen arviointia
• valintoja ja valinnanvapautta
• valtaa
• vanhemmuutta
• vapaus

• vastuuta; vastuun
ottamista, sen
kantamista ja jakamista
• vaurautta
• velvollisuus (velvoittaa
hoitamaan leiviskänsä!)
• vuorovaikutusta
• välittämistä
• väärinymmärrettyä
• yhteiskunnallinen asema
• yhteistyötä (yhteistyötä
omistajien välillä,
yhteiskunnan kanssa ja
itse kohteessa)
• yksilöllistä tai
yhteisöllistä
• yksinäistä
• yksityistä tai julkista
• ymmärtämistä
• yrittäjyyttä ja
yritteliäisyyttä

Väitöskirjani työnimi on Understanding and Conceptualizing Active
and Value-Creative Ownership. Tutkin omistajien roolia yritystoiminnan arvonluonnissa. Sen keskeisimpiä teesejä tulee olemaan,
että omistajuudella on merkitystä. Ei ole yhdentekevää, kuka
omistaa, mitä omistaa, miksi omistaa, miten omistaa ja milloin
omistaa. Hyvä omistajuus on yksi yrityksen menestystekijöistä.
Aktiivinen ja osaava omistaja voi luoda arvoa omistuksissaan. Tosin väitöskirjani kanssa olen uponnut suohon. En ole saanut sitä
vielä valmiiksi, vaikka vuosia on kulunut. Syitä on monia, mut-
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ta vastuu on yksin minun. Ehkä palaan väitöskirjan pariin joskus
myöhemmin.
Sitten minulle sanottiin: ”Miksi et kirjoittaisi mieluummin
kirjaa kuin väitöskirjaa? Siitä olisi enemmän hyötyä käytännössä. Sille olisi tilausta. Ei väitöskirjoja kukaan lue.” Mitä enemmän
keskustelin eri omistajien kanssa, sitä useammin minua pyydettiin kirjoittamaan kirja. Se onkin pitkään ollut unelmanani. Viime vuonna siitä tuli tavoite ja kesällä 2017 laadin suunnitelman.
Sen jälkeen olen tehnyt määrätietoisesti työtä tämän unelmani
toteuttamiseksi.
Tämä kirja on minun kontribuutioni keskusteluun suomalaisesta omistajuudesta. Se on sivistyksellinen perintö suomalaisen
omistajaosaamisen ja -kulttuurin kehittämiseen. Kirjani pyrkii
osoittamaan, mikä on omistajuuden yhteiskunnallinen merkitys
ja paljastamaan, kuinka monimuotoista omistajuus on. Omistajuuskeskustelu on kehittynyt Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi, mutta vieläkään aihe ei ole saanut painoarvoaan vastaavaa huomiota ja ymmärrystä. Omistajuudesta
on kirjoitettu muutamia teoksia eri näkökulmista, mutta yhtään
kattavaa yleisteosta ei ole tähän mennessä Suomessa, eikä maailmallakaan. Tämä kirja pyrkii täyttämään tuon aukon ollen ensimmäinen kotimainen yleisteos omistajuudesta.
Kirjan tarkoitus on lisätä ymmärrystä omistajuudesta ja toimia
hyvän omistajuuden käsikirjana. Tavoitteena on antaa käytännön
työkaluja oman omistajaosaamisen kehittämiseen sekä tarjota
opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneille helppo ja kokonaisvaltainen katsaus omistajuuteen. Kirjassa pyritään käsittelemään omistajuuden eri osa-alueita kattavasti, jotta lukijalle syntyy vahva kokonaiskuva omistajuuden monipuolisuudesta ja merkityksestä.
Kirjan luvut ovat itsenäisiä kokonaisuuksia: alkuosa on teoreettisempi ja loppuosa käytännönläheisempi. Tästä syystä suosittelen
lukemaan kirjaa juuri siinä järjestyksessä kuin lukijan mielestä on
sopivaa.
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