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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yrityksen tai sijoittajan ei tarvitse 
valita kestävän kehityksen tai 
kasvun väliltä – me yhdistämme ne.
Erotumme kilpailijoista yhdistämällä energian, liikenteen ja kiertotalouden 
substanssiosaamiseen rahoitusalan asiantuntemuksen. Tarjoamme myös 
tulevaisuudessa uusia kiinnostavia kestävän kehityksen sijoituskohteita, 
kasvatamme aurinkoenergiatoimintaa siellä missä paistaa ja rakennamme 
liikkeenjohdon konsultoinnissa asiakkaidemme kanssa uutta kasvua ja 
pitkäaikaista kilpailuetua.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vastuullisuus on tekoja, myös poikkeusvuonna

Vuosi 2020 jättänee omalaatuisuudellaan 
pysyvän muistijäljen meihin kaikkiin. 
Muutamassa päivässä etätöistä tuli uusi normi, 
työ- ja lomamatkailu loppui kuin seinään ja 
rajoitustoimenpiteet tulivat osaksi arkeamme. 
Vuosi oli kahtiajakoinen, mutta taaksepäin 
katsoessa löytyy paljon aihetta olla myös 
kiitollinen ja ylpeä. 

Vuonna 2020 vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti, 
kun koronakriisi romahdutti äkillisesti 
maailmantalouden ja painoi sen taantumaan. 
Suomessa miljoona työntekijää siirtyi etätöihin ja 
on pysynyt uusissa kotitoimistoissaan jo lähes 
vuoden. Globaaleja kasvunäkymiä jatkuva 
pandemia varjostaa yhä.

Sijoitusvuotena 2020 oli turbulenssista huolimatta 
hyvä. Yrityksetkin sopeutuivat uuteen normaaliin 
nopeasti, ja monella toimialalla koronakriisi on 
synnyttänyt täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja 
ja kilpailukyvyn tekijöitä kantamaan hedelmää 
tulevaisuudessakin. Myös omien toimintatapojen 
kestävyyden tarkasteluun vuosi on antanut hyvän 

tilaisuuden – esimerkiksi työmatkailun, 
toimitusketjujen ja uusien teknologioiden 
käyttöönoton osalta.

Korkialla auringonvalo valaisi koronavarjoja

Koronavuosi näkyi myös Korkian liiketoiminnassa 
kahtiajakoisesti, eikä vaikeiltakaan ratkaisuilta 
voitu kevään aikana välttyä. Strateginen 
painopisteemme oli kasvattaa omien 
vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden perhettämme, 
missä saavutimmekin syksyn aikana merkittäviä 
onnistumisia. Vaihtoehtoisissa sijoitustuotteissa 
vuosi 2020 oli erityisesti aurinkoenergian 
läpimurtovuosi, ja vaikutuksien odotamme 
näkyvän laajalti tämän vuoden aikana. 

Olemme kasvaneet koko 
aurinkoenergiasijoittamisen elinkaaressa 
voimakkaasti niin hankekehityksen, investointien, 
sijoitustuotteiden kuin tiimimme osalta. Myös 
aurinkoenergiaan sijoittaneille vuodenvaihde toi 
erinomaisia uutisia sähkönhinnan noustua 
Espanjassa uudelle ennätystasolle.

Samanaikaisesti Korkian kasvuyhtiöportfolion 
yhtiöiden liiketoimintaan koronakriisi vaikutti 
negatiivisesti. Sijoituspalveluyhtiöihin 
sovellettavien tulosvaikutteisten 
arvopaperisijoitusten arvostusperiaatteiden 
johdosta tämä näkyy merkittävänä negatiivisena 
vaikutuksena myös Korkian vuoden 2020 
liikevaihdossa ja tuloksessa. Korkian
kasvuyhtiöiden hallinnointi on helmikuussa 2021 
ulkoistettu.

Ennen kaikkea olemme kuitenkin ylpeitä siitä, että 
vaikeimmankaan pandemiatilanteen aikana emme 
luopuneet arvoistamme luoda kestävää kehitystä 
aidoilla teoilla. Viimeistään koronavuosi on 
osoittanut työmme tärkeyden, sillä kestävä 
kehitys on kiinnostanut, puhututtanut ja saanut 
aikaan liikettä enemmän kuin yhtenäkään vuonna 
aikaisemmin. Samalla näimme, että koko 
maailman hetkellinen rauhoittuminenkaan ei vielä 
riitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksien 
kääntämiseksi laskuun. Vastuullisia sijoittajia, 
yrityksiä ja tekoja tarvitaan paljon lisää. Meidän 
hihamme on kääritty juuri tähän työhön.

Pauli Mäenpää
Group CEO
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Korkian tärkeimmät tapahtumat 2020

• Strateginen painopisteemme oli kasvattaa 
vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden perhettämme 
kestävän kehityksen alueella, erityisesti 
aurinkoenergiassa. Korkian hallinnoitavat varat 
kasvoivat 31 % ollen 524 milj. euroa (vrt. 2019), joista 
vaihtoehtoisien sijoitustuotteiden hallinnoitavat varat 
kasvoivat 88 % n. 256 milj. euroon (vrt. 2019). 

• Panostus aurinkoenergiaan näkyi kasvuna lukuisissa 
tunnusluvuissamme: 

• Aurinkotuotteiden hallinnoitavat varat 
kasvoivat 119 % ollen 193 milj. euroa (vrt. 
2019).

• Uusia sijoitustuotteita käynnistettiin 3 kpl.
• Aktiivinen hankekehityskantamme eri 

sijoitustuotteisiin kasvoi moninkymmen-
kertaisesti päätyen noin 675 MWp:hen.

• Tonttirahastomme varainhankintakierros päättyi ja 
rahaston leveroitu sijoituskapasiteetti nousi 67 milj. 
euron tasolle. Ensimmäisen täyden vuoden 
sijoitustoiminnan tuotot ylittivät rahastolle asetetun 
tavoitetason ollen 5,6 %.

• Perinteisen varainhoidon salkut jatkoivat erinomaista 
tuottohistoriaamme. Poikkeuksellisenakin vuonna 

täyden valtakirjan salkkumme tuottivat:
• Korkia 100: +13,2 %
• Korkia 80: +10,5 %
• Korkia 50: +7,2 %.

• Liikkeenjohdon konsultoinnissa toteutimme lähes 50 
liiketoiminnan kehityshanketta. Esimerkiksi Lahden 
kaupungin kanssa kehitimme palvelua alueen 
yritysten pääsemiseksi kiinni EU:n Green Deal 
liiketoiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin ja Meeat 
Food Techin kanssa rakensimme kasviproteiini-
tuotteiden kansainvälistä liiketoimintaa. Lisäksi 
toteutimme hankkeita mm. VR Transpointin, CAP-
Groupin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
kanssa. Suuressa osassa hankkeitamme tavoitteena oli 
vienti koronavuodesta huolimatta, erityisesti 
puurakentamisen osaamisalueella. 

• Kasvuyhtiöille koronavuosi oli haastava vaikuttaen 
IFRS-arvostusperiaatteiden johdosta 
tulosvaikutteisesti Korkian liiketoimintaan. 

• Heikoista kevään näkymistä huolimatta vuosi 2020 
johti tiimimme kasvuun. Loppuvuodesta sekä 
konsultointi- että aurinkoenergiatiimit saivat 
merkittävää vahvistusta rekrytoinneista.

• Arvo Sijoitusosuuskunta teki sijoituksen Korkiaan
syksyllä, ja loppuvuodesta käynnistettiin tiiviin 
yhteistyön suunnittelu. Arvon sijoitus ja osaaminen 
ovat arvokas lisä Korkian vaihtoehtoisen 
sijoitustuoteperheen kehittämiseen tulevaisuudessa. 

Kestävää kehitystä edistämässä – ei pakolla, vaan 
kasvun mahdollisuuksilla

Jatkamme ylpeästi valitulla tiellä. Erotumme kilpailijoista 
yhdistämällä energian, liikenteen ja kiertotalouden 
substanssiosaamiseen rahoitusalan asiantuntemuksen. 
Tarjoamme myös tulevaisuudessa uusia kiinnostavia 
kestävän kehityksen sijoituskohteita, kasvatamme 
aurinkoenergiatoimintaa siellä missä paistaa ja 
rakennamme liikkeenjohdon konsultoinnissa 
asiakkaidemme kanssa kannattavaa uutta liiketoimintaa 
sekä pitkäaikaista kilpailuetua.

Pauli Mäenpää
konsernin toimitusjohtaja
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UUSIUTUVA ENERGIA

Energiamurroksen vauhti kiihtyy ja 
EU:ssa uusiutuva energia ohitti 
fossiiliset polttoaineet 
sähköntuotannossa.
Uusiutuvan energian tuotanto on keskiössä globaaleissa 
ilmastotavoitteissa. Keskeinen syy uusiutuvan energian suosion kasvuun 
kansallisten ja ylikansallisten energia- ja ilmastostrategioiden ohella on 
taloudellisuus. Korkiana osallistumme uusiutuvan energian murrokseen 
niin uusiutuvan energian hankekehittäjänä, sijoittajana kuin liiketoiminnan 
kehittäjänä. 



Uusiutuvaa energiaa tuotetaan nimensä mukaisesti 
uusiutuvista lähteistä, kuten auringosta, vedestä, 
tuulesta ja biomassoista. Kestävällä tavalla 
hyödynnettäessä näiden varanto ei vähene pitkällä 
aikavälillä ja kasvihuonekaasupäästöt pienenevät. 

Uusiutuvan energian saralta on kuulunut vuonna 
2020 iloisia uutisia. Vaikka sähköntarve maailmassa 
väheni reilut 2 % esimerkiksi erilaisten 
sulkutoimenpiteiden johdosta, kasvoi uusiutuvilla 
tuotetun sähkön määrä lähes 7 % vuodesta 2019 
vuoteen 2020 (Kansainvälinen energiajärjestö IEA). 
Lisäksi loppuvuodesta 2020 IEA julkaisi ennusteen, 
jonka mukaan vuonna 2025 ensimmäistä kertaa 
uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin määrä 
maailmassa ylittää hiilen tuotantokapasiteetin 
määrän.

Keskeinen syy uusiutuvan energian suosion kasvuun 
kansallisten ja ylikansallisten energia- ja 
ilmastostrategioiden ohella on taloudellisuus. 
Uusiutuvien tuotantomuotojen kokonaiskustannukset 
pienenevät ja tulevat yhä suuremmissa määrin 
kustannustehokkaiksi: tuuli- ja aurinkovoima on 
kilpailukykyistä fossiilisiin lähteisiin perustuvan 

sähköntuotannon kanssa.

Uusiutuviin tuotantomuotoihin varhain investoineet 
yritykset haastavatkin nyt uudella tavalla perinteisiä 
öljyalan yhtiöitä. Uusiutuviin energiantuotanto-
muotoihin investoineiden yhtiöiden markkina-arvot 
ovat kasvaneet, kun samaan aikaan fossiilisiin 
nojaavien yhtiöiden markkina-arvot putoavat. 
Esimerkiksi loppuvuodesta 2020 Financial Times 
uutisoi uusiutuviin investoineen NextEra Energyn 
markkina-arvon ylittäneen tunnetun öljyjätti 
ExxonMobilin markkina-arvon, molempien yritysten 
markkina-arvojen ollessa tällöin noin 138 miljardia 
dollaria. Kolmen vuoden aikana NextEra Energyn 
osakkeen arvo on noussut yli 100 %, kun taas 
samassa ajassa ExxonMobilin osakkeen arvo on 
pudonnut yli 40 % (Wall Street Journal). 

Uusiutuva energia koskettaa kuitenkin lähes jokaista 
toimialaa myös perinteisen energia-alan ulkopuolella. 
Teollisuudenalat vaihtavat uusiutuviin energioihin ja 
yhteiskunta sähköistyy esimerkiksi liikenteen ja 
kasvavan datan määrän myötä. Uusiutuvan energian 
hyödyt tulee huomioida kokonaisvaltaisesti. 

Erityisosaamistamme on katsoa 
perinteisten toimialarajojen yli. 
Se korostuu erityisesti 
energiasektorilla, jonka tarve 
koskettaa kaikkia yhdessä 
asiakkaidemme kanssa 
kehittämiämme liiketoiminta-
alueita. Osallistumme 
uusiutuvan energian 
murrokseen niin uusiutuvan 
energian hankekehittäjänä, 
sijoittajana kuin liiketoiminnan 
kehittäjänä. 

ENERGIAMURROKSIA VUONNA 2020
Energiamurroksen vauhti kiihtyy, kun uusiutuvista lähteistä tuotettu sähkö on 
yhä kustannustehokkaampaa
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Korkia uusiutuvan 
energian edistäjänä

Lisäksi autamme yrityksiä 
energiamarkkinan murroksen 
mahdollisuuksien 
kartoittamisessa ja 
kaupallistamisessa.

Olemme Euroopan 
mittakaavassa merkittävä 
aurinkoenergiaportfolion 
hallinnoija. Toimimme aurinko-
energiamarkkinalla sijoittajan ja 
portfoliomanagerin rooleissa 
Etelä-Euroopassa ja 
Latinalaisessa Amerikassa. 

Tarjoamme sijoittajille eri 
riskiluokan sijoitus-
mahdollisuuksia aurinko-
energiaan hankekehitys-
vaiheesta valmiisiin 
aurinkoportfolioihin 
sijoittamiseen. 



Korkian aurinkorahastojen ensimmäiset aurinkosähkölaitokset 
Espanjassa aloittivat sähköntuotannon vuoden 2020 aikana. 
Korkian sijoittajilla on nyt aurinkosähkön tuotantoa Chilen lisäksi 
myös Espanjassa.

Aurinkoenergialaitoksien rakentaminen on lähtenyt eteläisessä 
Euroopassa voimakkaaseen kasvuun aurinkoenergian tultua 
tuotantokustannuksiltaan erittäin kilpailukykyiseksi muihin sähkön 
tuotantotapoihin nähden. Etelä-Eurooppa on silti edelleen hyvin 
riippuvainen fossiilisista polttoaineista sähköntuotannossa. 
Alhaisten tuotantokustannuksien aurinkosähkö korvaakin juuri 
hiiltä, öljyä ja kaasua, ja sen nähdään olevan yksi tärkeimmistä 
tavoista siirtymisessä kohti CO2-vapaata sähköntuotantoa.

Korkia on aktiivinen toimija puhtaan aurinkosähkön tuotannossa. 
Korkian espanjalaisen aurinkoenergiayhtiö Ebisu Solarin kaksi 
ensimmäistä aurinkosähkölaitosta valmistuivat vuoden 2020 
aikana. Molemmat laitokset tuottavat vuodessa sähköä noin 6 600 
asunnolle ja säästävät lähes 14 000 tonnia CO2:ta 
vuodessa. Ensimmäinen Casaberjassa Malagassa sijaitseva 3,6 
MW:n laitos aloitti tuotannon tammikuussa ja suurempi Guadixissa 
Granadassa sijaitseva 7,6 MW:n laitos lokakuussa 2020. Laitokset 
tuottivat puhdasta aurinkosähköä vuoden 2020 aikana yhteensä n. 
9 GWh:a.

Vuoden 2020 aikana Korkia aloitti uuden Korkia Aurinkoenergia-
rahaston perustamisen. Tämä uusi rahasto laajentaa merkittävästi 
aurinkosähkön tuotantoamme Espanjassa. Uuden rahaston 
rakennuttamien ensimmäisten aurinkosähkölaitoksien arvioidaan 
olevan tuotannossa jo vuoden 2021 aikana. 

CASE
Ebisu Solar – Aurinkosähkön tuotantomme 
käynnistyi Espanjassa
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Casaberjassa sijaitseva 3,6 MW:n laitos 
aloitti tuotannon tammikuussa ja 
suurempi Guadixissa sijaitseva 7,6 MW:n 
laitos lokakuussa 2020. 

LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/espanjassa-sahkomarkkinat-palanneet-koronakriisia-edeltavalle-tasolle-aurinkoenergiahankkeidemme-tuotanto-vastannut-odotuksia-ja-ensimmaiset-paaomapalautukset-maksetaan-elokuussa/


Chilestä on nopeasti tullut yksi globaalin aurinkoenergia-
markkinan kiinnostavimmista markkinoista, jossa 
aurinkoenergiaan investoidaan paljon. Korkian perustama 
erityissijoitusyhtiö Korkia Solar Investments Chile kehittää, 
rakentaa ja myy 150 megawatin aurinkoenergiaportfolion 
Chilessä.

Sijoitusta varten perustettu hankeyhtiö keräsi vuoden 2020 
aikana suomalaisilta ja chileläisiltä ammattimaisilta sijoittajilta 
pääomaa, jonka se sijoitti kehitysvaiheessa oleviin teollisen 
kokoluokan aurinkoenergiahankkeisiin. Portfolio on myyty 
suurelle kansainväliselle energiayhtiölle. Korkia toimii myös 
portfolion rakennuttajana energiayhtiön puolesta.

Chilen energiamarkkina on hyvin järjestäytynyt ja toimiva, ja 
markkinoilla toimii merkittävä määrä eurooppalaisia, pohjois-
amerikkalaisia ja aasialaisia sijoittajia. Tällä hetkellä vielä noin 30 
% maan energiasta tuotetaan hiilellä, mutta sitä korvataan kovaa 
vauhtia etenkin aurinkoenergialla. Sijoittajia houkutteleva 
erityispiirre Chilen energiamarkkinassa on poikkeuksellisen hyvin 
ennustettavissa oleva sähkön hinta. Tämä johtuu maan ns. PMGD-
hintajärjestelmästä, joka tasaa sähkön hintaa ja tekee siitä 
ennustettavampaa sähkön myyjille, kuten Korkian hallinnoimille 
aurinkoenergialaitoksille.

Korkialla on Chilessä vahva oma tiimi, joka hoitaa ja kantaa 
vastuun kaikissa aurinkoenergiasijoittamisen arvoketjun vaiheissa 
aurinkoenergiahankkeiden etsimisestä ja analysoimisesta 
rakennuttamiseen ja operointiin. Tällä hetkellä 
aurinkoenergiasijoittamista kokonaisuudessaan edistää Korkialla 
noin 20 henkilöä Suomessa, Espanjassa ja Chilessä.

CASE
Hankekehitystyötä kiinnostavalla Chilen 
markkinalla

150 megawatin aurinkoenergiaportfolio vastaa 
75 % koko Suomen 
aurinkoenergiakapasiteetista (vuoden 2019 
lopun taso). 
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Ehtymätön energianlähde ja CO2-vapaa 
tuotantomuoto kiihdyttävät aurinkoenergiaan 
siirtymistä. Onko aurinkoenergiatuotanto lopulta 
kestävää, kun tarkastellaan aurinkopaneeleja 
myös niiden elinkaaren lopussa? Voiko 
aurinkopaneeleja kierrättää?

Aurinkopaneelin elinkaari on 
parhaimmillaan jopa 30–40 vuotta

Mitä tapahtuu tänään rakennettavan 
aurinkovoimalan paneeleille niiden elinkaaren 
päättyessä? Ennen kuin tarkastellaan tarkemmin 
lukuja, on syytä todeta, että aurinkopaneelin 
toiminta päättyy harvoin yhdessä yössä, vaan 
niiden tuottama teho hiipuu hiljalleen ajan 
saatossa. Kuten millä tahansa investoinnilla, 
aurinkopaneeleissakin käyttöiällä on merkittävä 
rooli sen elinkaareen ja vastuullisuuteen.

Tähänastisen kokemuksen perusteella 
aurinkopaneeleiden tekniset vaatimukset täyttävä 
käyttöikä on noin 25–30 vuotta. Tänä aikana 
aurinkosähköpaneelien tehokapasiteetti voi 
vähentyä jopa 20 prosentilla. Nykyisellään suurin 
osa valmistajista takaa, että ensimmäisen 10–12 
vuoden välillä tehon enimmäislasku on 10 % ja 25 
vuoden rajapyykin kohdalla se on 20 %. 
Todellisuudessa lasku on usein vähäisempää ja 
aurinkopaneelien elinikä voi siten olla jopa 30–40 
vuotta eli paljon pidempi kuin valmistajan lupaus. 

Kasvava kysyntä johtaa 
ennennäkemättömään määrään jätettä

Kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö 
IRENA on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä 
aurinkopaneelien maailmanlaajuisen jätteen 
määrä on yhteensä 1,7–8 miljoonaa tonnia. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 2018 

Suomessa kerättiin 3,4 miljoona tonnia 
yhdyskuntajätteitä. Vuoteen 2050 
aurinkopaneelijätteen määrän ennustetaan 
kasvavan 60–78 miljoonaan tonniin. (IRENA, 
2016).

Voiko aurinkopaneeleja sitten kierrättää?

Paneeleita on kahta päätyyppiä: piikidekennoista 
valmistettuja ja ohutkalvokennoaurinko-
paneeleita, joista piipohjaiset paneelit ovat tänä 
päivänä yleisempiä. Pii- ja ohutkalvopohjaisia 
aurinkopaneeleita voidaan kierrättää käyttämällä 
erillisiä teollisia prosesseja. Kansainvälinen PV 
CYCLE -verkosto (alan tuottajavastuuorganisaatio), 
johon moni aurinkopaneelien valmistaja kuuluu, 
on saavuttanut jopa 96 % kierrätysasteen 
piipohjaisissa aurinkopaneeleissa.

NÄKEMYS
Aurinkopaneelit elinkaaren lopussa – kiertotaloutta parhaimmillaan vai vuori 
vaarallista jätettä?

Iida Vakkuri
Executive Consultant
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Teknologia on jo olemassa – veturiksi 
tarvitaan taloudelliset kannnusteet ja 
yhteinen tahtotila

Aurinkopaneelien kierrätys on jo tätä päivää, 
mutta tarvitaan kuitenkin lisää investointeja, 
jotta aurinkopaneelien komponentit voidaan 
kierrättää tehokkaasti. Yhteistyön valmistajien, 
kierrätyspalvelujen tarjoajien ja 
aurinkovoimaloita ylläpitävien tahojen kanssa on 
oltava saumatonta, jotta aurinkopaneelit 
päätyvät elinkaarensa jälkeen kierrätykseen.

Tehokkain tapa on tehdä kierrättämisestä hyvää 
liiketoimintaa, mutta kehitystä voidaan ohjata 
myös lainsäädännöllä. Esimerkiksi EU:ssa sähkö-
ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE-
direktiivi) velvoittaa aurinkopaneelien 

valmistajat hoitamaan tuottajavastuun mukaiset 
kierrätysvelvoitteet, jotta aurinkopaneeleista ei 
tule taakkaa ympäristölle.

Aurinkovoiman yleistyessä syntyy myös 
kasvavissa määrin taloudellisia mahdollisuuksia 
ja kokonaan uusi palveluiden ja teollisten 
prosessien ketju. Tehokas kierrätysprosessi 
mahdollistaa uusien paneelien valmistuksen 
pitkälti kierrätetyistä raaka-aineista. 
Aurinkoenergialla on potentiaalia olla koko 
elinkaarensa ajan kiertotaloutta parhaimmillaan.

Aurinkovoiman yleistyessä syntyy 
taloudellisia mahdollisuuksia ja 
kokonaan uusi palveluiden ja 
teollisten prosessien ketju. 

Näkemyksen kirjoittaja Iida Vakkuri on Korkian Executive Consultant, jolla on lähes 15 vuoden kokemus 
kiertotalouden ekosysteemien parissa työskentelystä mm. jätehuollon, rakentamisen ja biotalouden aloilta.

Lähteet: PV CYCLE (2016)
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PUHDAS JA PALVELUISTUVA LIIKENNE

Vauhtia uusien ratkaisujen 
käyttöönottoon kuljetusalalla 
luomalla investointeihin 
edellytyksiä.

Lainsäädäntökehitys, digitalisaatio, käyttövoimamuutokset, sekä 
autonomiset ja jaetut ajoneuvot ovat edelleen liikkumista isossa kuvassa 
muokkaavia trendejä, mutta koronavuosi osoitti liikkumisen osalta, ettei 
mikään ole mahdotonta. Korkialla liikenteen fokuksemme on erityisesti 
siinä, miten koko talouselämää palvelevaa raskasta liikennettä saadaan 
kehitettyä.



Mennyt vuosi on tuonut suuren muutoksen myös 
liikenteessä, kun koko maailma on joutunut 
nopeasti mukautumaan vähentyneisiin 
liikennemääriin. Päästövähennystavoitteet 
ohjaavat kuitenkin pitkän aikavälin kehitystä, 
vaikka muuallakin elämää myllertänyt korona toi 
mukanaan äkillisen hetkellisen muutoksen. 

EU julkaisi joulukuussa 2020 oman kestävän ja 
älykkään liikkumisen strategian. Strategialla 
luodaan pohja liikenteen muutokselle ja Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteelle vähentää 
liikenteen päästöjä 90 % vuoteen 2050 mennessä. 
Strategiassa asetettuja virstanpylväitä 2030 ovat 
muun muassa 30 miljoonaa nollapäästöistä autoa, 
100 ilmastoneutraalia kaupunkia ja nopeiden 
junamatkojen matkustajamäärien tuplaaminen.

Suomessa suuntaa tuleville muutoksille antaa 
fossiilittoman liikenteen tiekartan luonnos. 
Tavoitteena on puolittaa liikenteen 
kasvihuonepäästöt 2030 mennessä ja muuntaa 
liikenne nollapäästöiseksi vuoteen 2045. 
Lainsäädäntö ja kansainväliset tavoitteet 

muokkaavat liikennettä pala kerrallaan – mutta 
2020 koronavirus mullisti liikkumisen kerralla. 
Haastavaan tilanteeseen joutuivat kaikki, 
lentoliikenteestä linja-autoliikenteeseen. 

Keväällä arvioitiin jopa miljoonan suomalaisen 
siirtyneen etätöihin koronarajoitusten myötä. 
Merkittävä osa jatkanee aiempaa enemmän 
etätöitä, kun koronakriisi aikanaan selätetään, 
joten sitä kautta muutoksen voidaan ennakoida 
olevan pidempiaikainenkin. 

Kaiken tämän lyhyen aikavälin heilahtelun ohella 
digitalisaatio, käyttövoimamuutokset sekä 
autonomiset ja jaetut ajoneuvot ovat edelleen 
liikkumista isossa kuvassa muokkaavia trendejä. 

LIIKKUMISEN MURROKSIA VUONNA 2020
2020-luvulle ennakoitu liikkumisen muutos sai mäkilähdön 
koronaviruksen myötä
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Toimimme koko liikkumisen murroksen 
parissa, mutta erityisosaamisemme on 
koko talouselämää palvelevan raskaan 
liikenteen puolella. Lisäksi otamme 
huomioon liikenteen koko 
yhteiskuntaa poikkileikkaavana 
teemana – puhtaampi liikkuminen voi 
edellyttää tai kannustaa esimerkiksi 
kiinteistöjen yhteiskäyttöpalvelujen ja 
latausinfrastruktuurin kehittämiseen 
tai kannustaa ottamaan 
elintarviketeollisuuden jakeluissa 
uusiutuvaa energiaa käyttövoimaksi. 

Korkia puhtaan ja 
palveluistuvan liikenteen 
edistäjänä

Lähteet: Motiva (2020), Yle/Taloustutkimus (2020), Euroopan komissio (2020), LVM (2020) 

Tarjoamme osaamistamme 
liikenteen saralla mm.

• toteuttamalla markkina-
selvityksiä ja toimenpide-
suunnitelmia päätösten tueksi,

• toteuttamalla tiekarttoja 
vähäpäästöiseen liikenteeseen, 

• luomalla logistiikalle uusia 
palvelumalleja, ja

• käynnistämällä alan 
ekosysteemihankkeita. 

Olemme myös tukeneet 
yrityksiä niiden toiminnan 
käynnistyksessä. Olemme 
perustaneet mm. sähköautojen 
latauspalveluyhtiön Virta sekä 
liikkuminen palveluna (MaaS)       
-yhtiön MaaS Global. 



Analysoimme yhdessä kumppanimme WSP:n kanssa Barentsin 
alueen liikenne- ja logistiikkavirtojen nykytilaa sekä koko 
alueeseen ja erityisesti logistiikka-alaan vaikuttavia 
muutosajureita. Kainuun liiton toimeksiantamassa ja Liikenteen ja 
logistiikan aluetyöryhmän Kolarctic CBC -ohjelman rahoittamassa 
Barents Region Transport and Logistics -hankkeessa tarkasteltiin 
skenaarioiden avulla eri muutosten vaikutuksia alueeseen 
kokonaisuutena. Skenaarioiden myötä syntyi visio 
kilpailukykyisestä Barentsin alueesta. Se korostaa mahdollisuuksia 
– ja taklattavia haasteita.

Barentsin alueella Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä, 
kohtaavat useat globaalit muutokset. Näiden vaikutukset muovaavat 
ihmisten arkea, elinkeinoelämää, luontoa ja ympäristöä monin eri 
tavoin ja vaikuttavat alueen liikenne- ja logistiikkavirtoihin sekä 
alueen infrastruktuurin kehittämiseen. 

Skenaarioiden pohjalta muodostettiin visio kilpailukykyisestä 
tulevaisuuden Barentsin alueesta. Koko alueen kehittymisen 
kannalta visiota tukeviksi muutosajureiksi tunnistettiin uusiutuvan 
energian murros sekä monien alueelle keskeisten toimialojen kuten 
metsä- ja biotalouden ja kaivosteollisuuden positiiviset nnäkymät. 
Myös koronakriisin vahvistama digitalisaatio voi olla mahdollisuus 
alueelle monipaikkaisuuden lisääntymisenä. 

Visioon pääsemistä haastaa kuitenkin vahvasti ilmastonmuutoksen 
vaikutus osalle vahvoista elinkeinoista ja sen aiheuttamat muut 
negatiiviset vaikutukset pohjoisessa. Lisäksi kaupungistuminen, 
protektionismi sekä alueen kehittäminen yhtenä kokonaisuutena 
vaativat toimia tulevaisuudessakin. 

CASE
Pohjoisen Barentsin liikkumisen tulevaisuutta 
luotaamassa
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Skenaariot ovat hyvä työkalu 
toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten 
vaihtoehtoisten ilmenemismuotojen 
ymmärtämiseen ja keskustelun herättämiseen 
strategioista, joiden kautta niihin tulisi 
vastata.

LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/pohjoisen-liikenteen-tulevaisuutta-luotaamassa-barentsin-alueen-skenaarioiden-kautta/


CAP-Group Oy on Suomen suurin, vuodesta 2005 asti toiminut, 
kuljettajakoulutusyritys. Yhtiö toimii Suomessa jo lähes sadalla 
toimipisteellä tarjoten kuljettajakoulutusta kuluttajille ja yrityksille, 
sekä ohjelmistoratkaisuja koulutus- ja kuljetusyritysten tarpeisiin. 
Nyt yhtiö hakee kansainvälistä kasvua Fleetskills-ammattikuljettaja-
ratkaisuillaan.  

Fleetskills-ohjelmisto on SaaS-pohjainen pilvipalvelu, jonka 
tavoitteena on yhdistää kuljetusalalla toimivien yritysten hajallaan 
olevaa tietoa yhteen paikkaan. Fleetskills poikkeaa markkinoilla jo 
olevista ratkaisuista sen vahvalla painotuksella osaamiseen ja 
kuljettajiin – kuljettajien ammattipätevyyksien, perehdytysten ja 
muun kuljettaja- ja pätevyystiedon hallintaan. Ajan- ja rahansäästön 
lisäksi ratkaisu poistaa liiketoiminnan riskejä ja mahdollistaa 
toiminnan suunnittelun paremmin myös kaluston optimaalisen käytön 
kannalta. 

Suomessa jo laajasti, mm. DB Schenkerin ja lukuisten autokoulujen, 
käytössä olevalla ratkaisulla on iso kansainvälinen potentiaali. 
Kansainvälisen kasvun varmistamiseksi toteutimme syvällisen 
markkina-analyysin Euroopan kohdemarkkinoista, validoimme 
mielenkiintoisimpia markkinoita, määritimme kohdemarkkinoiden 
kilpailuetuja ja toteutimme yhdessä organisaation kanssa 
suunnitelman markkinoiden valloittamiseksi.

Yhteisen työmme pohjalta CAP pystyy tekemään entistä tietoisempia 
päätöksiä kansainvälistymisensä suhteen. Laadittu 
kansainvälistymisstrategia ohjaa ja aikatauluttaa nyt tehtäviä 
päätöksiä.

CASE
Fleetskills systematisoi logistiikka-alan 
tiedonhallintaa globaalisti
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Tiedonhallinta on avain monen 
asian tekemiseen paremmin –
kaluston optimaaliseen 
käyttöön, kuskien ja 
terminaalihenkilöstön 
kouluttamiseen sekä turhan 
työn, toiminnan ja päästöjen 
vähentämiseen.



Korkia auttoi VR Transpointia luomaan uutta kasvua 
kiertotaloudesta kartoittamalla eri toimialojen mahdollisuuksia ja 
haasteita tulevaisuudessa. Työn tuloksena syntyi konkreettinen 
kiertotalouden kasvustrategia maantielogistiikalle. Hankkeessa 
tunnistettiin keskeisiä kasvualueita kiertotaloudesta ja 
konseptoitiin näihin kasvuaihioita sekä tunnistettiin 
palveluliiketoiminnan kehitystarpeita. 

Tehtävänämme oli tuottaa laajasta lähtötietoaineistosta VR 
Transpointille liiketoimintakriittistä näkemystä kiertotalouden 
toimialan näkymistä ja kasvualueista. Työn aikana kerättiin yhteen 
monipuolisesti erilaisista tietolähteistä markkina-analyysejä eri 
toimialoista, joita syvennettiin lukuisilla sidosryhmä- ja 
asiakashaastatteluilla alan asiantuntijoiden kanssa. Oman 
mausteensa tähän osallistamistyöhön toi akuutti koronakriisi. 
Analysoimme myös kansainvälisiä verrokkeja potentiaalisten 
kasvumahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Hankkeen tuotoksena toteutimme VR Transpointille kattavan 
markkina- ja toimintaympäristöanalyysin kiertotalouden toimialasta 
sekä yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman liiketoiminnan 
kehittämiseksi. Analysoimme kiertotalouden markkinaa sekä 
kuljetettavien materiaalivirtojen että erilaisten toimialojen 
tarpeiden näkökulmasta. Tunnistimme laajan määrän 
materiaalivirtoja, joiden markkina oli kuitenkin vielä hyvin 
kypsymätön nykyisellään. Toimialojen kehittyminen lähivuosina voi 
kuitenkin luoda VR Transpointille kokonaan uusia kiinnostavia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Luotu suunnitelma antaa suuntaviivat 
ja tiekartan liiketoiminnan kasvattamiselle seuraavan viiden vuoden 
aikana. 

CASE
VR Transpoint luo uutta kasvua 
kiertotaloudesta
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Monet kiertotalouden materiaalivirrat ovat 
vielä logistiikaltaan haastavia, mm. pitkän 
etäisyyden ja hajallaan sijaitsemisen takia. 
Viiden vuoden päästä tilanne lienee jo täysin 
toisenlainen. 



NÄKEMYS
Sähköautot muuttavat kaupunkiisi

Liikenteen murros on käynnissä. Henkilöautojen 
puolella autonvalmistajat yksi toisensa jälkeen 
ovat ilmoittaneet luopuvansa poltto-
moottoreista ja siirtyvänsä sähköautojen 
valmistajaksi. Joulukuussa esimerkiksi Volvon 
toimitusjohtaja Håkan Samuelsson ilmoitti, että 
vuoteen 2030 mennessä Volvo aikoo tuoda 
markkinoille pelkästään sähköisiä automalleja. 

Myös kuluttajat alkavat askel askeleelta olemaan 
valmiita näihin muutoksiin. Muutamissa 
edistyksellisissä kaupunginosissa, esimerkiksi 
Helsingissä Vallilan Konepajan alueella, on 
valmistunut mittavia autopaikkojen 
sähköistysprojekteja. Kun on kerran vaihtanut 
sähköautoiluun, siitä ei helposti enää luovuta. 
Muutaman vuoden kuluttua ne taloyhtiöt, joissa 
ei ole latausmahdollisuuksia, rajataan pois monen 
potentiaalisen asunnonostajan listalta.

Täyssähköisen henkilöautobuumin huumassa 
vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että samaa 
sähköistymistä on tapahtumassa myös 

hyötyajoneuvoissa. Esimerkiksi MAN ilmoitti 
tammikuun lopulla, että se kokeilee Münchenissä 
sähköisiä kuorma-autoja kaupunkiliikenteessä. 
Hyödyt kaupungeille ovat ilmiselvät: CO2-päästöt 
vähenevät radikaalisti, samoin kuin pienhiukkas-
ja melupäästöt. 

Muutos sähköiseen hyötyliikenteeseen onkin 
tapahtumassa erityisesti kaupunkiseutujen 
jakeluliikenteessä. Kaupungeissa pienemmillä 
kuorma-autoilla ja pakettiautoilla ajetaan pääosin 
päivittäin maksimissaan 250 kilometrin matka. 
Tämä mahdollistaa vuorokaudessa hidasta ja 
halvempaa latausaikaa tarvittavat 7-8 tuntia, 
joten yhtälö toimii myös liiketoiminnan 
näkökulmasta. Liiketoiminnan yhtälöä parantaa 
myös se, että polttoainekustannukset alenevat 
siirryttäessä polttomoottoreista sähkön käyttöön.

Korkiana olemme osaltamme herätelleet 
logistiikkayrityksiä ja kuntia uuteen 
tulevaisuuteen. Suomalaiset logistiikkayritykset 
voidaan jo nyt selkeästi jakaa edelläkävijöihin ja 

toisaalta vielä dieseluskovaisiin, jotka kuitenkin 
nekin ovat jo laajalti tehneet vähäpäästöisen 
logistiikkansa tiekartan tulevaisuuteen. 
Muutamien edelläkävijöiden kanssa olemme jo 
yhdessä suunnittelemassa sähkökuorma-autojen 
terminaaliratkaisuja.

Kuntien ja kaupunkien kanssa käydyissä 
keskusteluissa silmiinpistävää on kuitenkin se, 
kuinka eri tavalla jopa samankokoiset 
kaupunkiseudut ovat valmistautuneet 
muutokseen. Yllättävän moni kunta ei ole vielä 
ajatellut ollenkaan sitä, mitä tapahtuu, kun 
10 000 sähköautoa muuttaa omaan kaupunkiin. 
Lataustolppia näkyy ainoastaan muutaman 
kauppakeskuksen pihalla. 

Nyt erotetaan jyvät akanoista myös kuntien 
kesken – onko oma asuinpaikkasi edelläkävijä vai 
reagoija?

Harri Jaskari
Senior Advisor
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Näkemyksen kirjoittaja Harri Jaskari on Korkian Senior Advisor, joka on viime vuosina perehtynyt 
sähköisen liikenteen globaaliin murrokseen ja sen mahdollistamiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 
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KESTÄVÄ ELINTARVIKETEOLLISUUS

Suomalaisille ilmastoystävällisesti 
tuotetuille elintarvikkeille löytyy 
kansainvälistäkin kysyntää.
Ruoantuotanto on yksi viime vuosina eniten ilmastokeskustelussa 
kohteena olleista aloista. Hiilijalanjäljen laskenta, maankäytön 
muutokset, ravinteiden kierrätys, uusien proteiinilähteiden etsintä, 
pakkausten muuttaminen ekologisiksi, logistiikan tehostaminen, ruoan 
hävikin pienentäminen ja monet muut ilmastotoimet ovat nopeasti 
yleistyneet alalla. Korkia on ollut aktiivisesti edistämässä 
ruoantuotannon arvoverkoston kestävää kehitystä.



Elintarviketeollisuuden tavoitteena on vähentää 
alan kasvihuonepäästöjä 75 % liikevaihtoon 
suhteutettuna vuoteen 2035 mennessä. 
Vastuullisuus ja suomalaisuus toimivat alan 
ajureina myös vuonna 2020.

Ruoantuotannon merkittävimmät päästöt tulevat 
alkutuotannosta, jolloin arvoketjuyhteistyö on 
noussut keskeiseksi vähähiilisyystavoitteen 
saavuttamisessa. Elintarviketeollisuudessa 
halutaan tiivistää yhteistyötä alkutuotannon 
kanssa, jotta alan kestävää kehitystä voidaan 
edistää.

Isossa mittakaavassa elintarviketeollisuuden 
kestävää kehitystä on pyritty edistämään mm. 
sopimuksilla ja sitoumuksilla liittyen energia- ja 
materiaalitehokkuuteen. Elintarvikeala on 
ensimmäisenä alana Suomessa sitoutunut 
materiaalitehokkuuteen ja tämän tuloksena ala on 
onnistunut vähentämään ruokahävikkiä yli kolme 
miljoonaa kiloa jo ensimmäisen vuoden jälkeen.

Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä 
vähähiilisyyteen pääsemiseksi, ja elintarvikeala 

pyrkii jatkuvasti lisäämään mm. sitoumusten 
osallistujamäärää. Myös Motiva ja Business 
Finland ovat kuluneen vuoden aikana kasvattaneet 
panostuksiaan materiaalikatselmusten 
toteuttamiseksi. 

Koronan myötä vuonna 2020 kuluttajat ovat 
entistä enemmän keskittyneet myös 
elintarvikkeiden kotimaisen alkuperän tärkeyteen. 
Lisäksi kuluttajien painotus vahvasti vastuullisiin 
valintoihin on pysynyt tärkeänä näkyen mm. 
kasvis- ja lähiruoan sekä ekologisten pakkausten 
suosion nousussa.

Elintarvikesektorin murros kosketta myös useita 
sitä sivuavia toimialoja. Kestävä 
elintarviketeollisuus tarkoittaa tuotantotapojen ja 
pakkausten ohella myös esim. sitä, miten 
kuljetamme tuotteet loppuasiakkaille ja miten 
hyödynnämme sivuvirtojen jatkojalostuksen ja 
energiakäytön mahdollisuudet.

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN MURROKSIA VUONNA 2020
Elintarviketeollisuudessa ilmastonmuutoksen torjunta on yhä keskeisempi 
kilpailukykytekijä

19Lähteet: Elintarviketeollisuusliitto, Motiva

Ruoantuotannon arvoketjussa 
pellolta pöytään on useita 
kestävyyteen vaikuttavia 
muutosajureita. Autamme 
yritysasiakkaitamme 
vastaamaan elintarvike-
teollisuuden murrokseen 
kehittyneillä ratkaisuilla 
arvoketjun kaikissa osissa.

Korkia kestävän 
elintarviketeollisuuden 
edistäjänä

Tarjoamme osaamistamme 
elintarviketeollisuuden osalta 
mm.

• toteuttamalla 
materiaalikatselmuksia ja 
ehdotuksia tuotantohukan 
vähentämiselle,

• kehittämällä kestävän 
kehityksen strategioita ja 
liiketoimintasuunnitelmia, 

• arvioimalla ja etsimällä 
sivuvirroille kaupallistamis-
vaihtoehtoja, 

• luomalla logistiikalle uusia 
palvelumalleja, ja

• tuomalla kestäville tuotteille 
entistä laajempia 
vientimahdollisuuksia.



Kasviproteiinituotteiden valikoima ja menekki kasvavat globaalisti 
nopeasti. Suomessa yksi vuonna 2020 eniten uutta tarjoamaa 
kauppoihin tuoneita toimittajia on Pouttu Muu-tuoteperheellään. 
Yhdessä Poutusta syntyneen Meeat Food Techin kanssa viemme 
nyt suomalaista kasviproteiiniosaamista myös globaaleille 
markkinoille. 

Pouttu on lanseerannut vuodesta 2019 lähtien Suomessa sarjan 
hernepohjaisia Muu-tuotteita, jotka korvaavat lihaa ruokavaliossa. 
Tuotesarjaan lukeutuu mm. burgerpihvejä, grillimakkaroita ja 
kasvispyöryköitä. Jo vuoden aikana lanseerauksesta Muu-tuotteista 
on tullut markkinajohtaja Suomessa plant-based -meat tuotteissa.

Viedäkseen näitä tuotteita ulkomaisille markkinoille, tarkastelimme 
Poutun kanssa alkuvuodesta 2020 potentiaalisia markkinoita, niiden 
näkymiä sekä mahdollisia vientimalleja. Työn tuloksena syntyi 
kansainvälistymiseen tiekartta, jonka toteuttamisessa Korkia on 
tiiviisti mukana. 

Yhtenä kasvun tiekartan vaiheena Poutusta irtosi syksyllä 2020 uusi 
spin-off-yritys kasviproteiinituotteiden kehittämiseen ja myyntiin. 
Uusi yhtiö, joka toimii nimellä Meeat Food Tech, on nopeasti 
rakentanut vahvan ja kokeneen kansainvälisen organisaation ja 
vahvistaa parhaillaan omistus- ja rahoituspohjaansa. 

CASE
Poutusta Meeatiksi – kasviproteiinituotteiden 
suosio kasvaa
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Kasviproteiinituotteiden kasvun 
odotetaan jatkuvan lähivuosina sekä 
ilmastonmuutoskeskustelun että nuoren 
sukupolven muuttuvien arvostusten 
tukemana.



Toimme yhdessä Lahden kaupungin ja LADECin kanssa lahtelaisten 
yritysten saataville uuden palvelun EU-rahoitusmahdollisuuksien 
hyödyntämiseen. Korkia on kehittänyt yhdessä Grannenfelt
Finance Oy:n kanssa EU Green Deal -palvelua syksyn 2020 aikana 
ja Lahti valikoitui pilottialueeksi osana Lahden Euroopan 
Ympäristöpääkaupunki 2021 vuotta. Palvelu laajenee 
valtakunnalliseksi vuonna 2021.

Palvelu on kehitetty vastaamaan yritysten tietotarpeisiin ymmärtää 
muuttuvaa toimintaympäristöä ja tunnistaa keskeisiä tulevaisuuden 
riskejä ja mahdollisuuksia. Euroopan unionin uusi kasvuohjelma, EU 
Green Deal, tulee voimakkaasti muuttamaan eurooppalaista 
yhteiskuntaa tavoitteenaan varmistaa, että EU on hiilineutraali 
vuonna 2050. Green Dealin vaikutusten ymmärtäminen ja 
ennakoiminen on suomalaisten yritysten kilpailukyvylle ensisijaisen 
tärkeää.

Suomessa EU Green Deal avaa merkittäviä mahdollisuuksia, kun 
vihreille teknologioille ja ratkaisuille syntyy yhä enemmän kysyntää 
ja rahoitusta innovaatioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. 
Esimerkiksi Lahden ympäristössä kehitetään ja tuotetaan jo 
maailman innovatiivisimpia kestävän ruoantuotannon menetelmiä, 
joille on globaalisti kasvavat markkinat. EU Green Deal -palvelu 
auttaa yrityksiä tunnistamaan esimerkiksi sopivat Horizon-haut, 
joilla rahoittaa maatalouden hiilensidonnan tutkimusta, ja luoda 
voittavat rahoitushakemukset Innovation Fundin rahoituskierroksiin, 
joista rahoitetaan seuraavan sukupolven kasviproteiinien 
jalostuslaitoksia.

CASE
Green Deal Office kannustaa tutkimukseen ja 
kehitykseen – pilotoimme Lahdessa
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EU Green Deal on kädenojennus 
suomalaiselle vihreällä osaamiselle ja 
teknologioille. Portti EU:n sisämarkkinoille ja 
rahoitukseen on auki. Yritysten oma 
aktiivisuus on nyt ratkaisevaa.

LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/korkia-kehittaa-uutta-palvelua-eun-green-dealin-avaamien-liiketoimintamahdollisuuksien-tueksi-yhdessa-lahden-kanssa/


NÄKEMYS
Olen addikti, joka pääsee vieroitushoitoon – niin sinäkin
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Martti Malmivirta
Board Member and 
Executive Chairman, 

Consulting

Korkia sai talvella Pouttu Oy:ltä toimeksiannon 
tehdä selvitys kasvilihan eli plant-based meat -
tuotteiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä 
useissa eri maissa. Tiimin kokkaavana jäsenenä 
perehdyin asiaan omakohtaisella makumatkalla 
testaamalla talven, kevään ja kesän aikana 
kaikki Poutun sekä heidän kilpailijoidensa plant-
based meat -tuotteet, jotka olivat Suomessa 
saatavilla. 

Tein omassa keittiössämme – perheeni 
tuskastumiseen asti – erilaisia kokeiluja ja 
vertailuja näillä tuotteilla ja vastaavilla 
lihatuotteilla. Tämä muutti käsitykseni, paitsi 
aluksi aivan tavalliselta toimeksiannolta 
vaikuttavasta asiasta, myös koko lihansyönnin 
historiasta ja tulevaisuudesta. 

Olen addiktoitunut lihan makuun, ja olen hyvässä 
seurassa 7,8 miljardin muun ihmisen kanssa. Kyse 
ei ole tietoisesta valinnastani, vaan geneettisestä 

taipumuksesta 2,6 miljoonan vuoden mittaisen 
evoluution tuloksena. Korkean energiasisältönsä 
vuoksi liha oli esivanhemmillemme ylivoimainen 
kompakti ravinnonlähde, jonka etsintä ja 
syöminen myös kuluttivat vähemmän energiaa 
kuin hedelmien ja juurimukuloiden käyttö 
ravintona.

Evoluutiotutkijoiden kielellä liha antoi syöjilleen 
kelpoisuuspisteitä geenien manipuloimassa 
suvunjatkamisen päättymättömässä kilpailussa. 
Syömällä lihaa varmistit kykysi tuottaa jälkikasvua 
ja siirsit lihansyönnin taipumusta eteenpäin 
sukupolvien ketjussa. Samalla oma elimistömme 
oppi käsittelemään lihaa yhä paremmin, mikä 
vahvisti positiivista kierrettä.

Lihansyöntiin nykyään liitetyt terveydelliset 
haasteet ja tuotannon korkea hiilijalanjälki ovat 
luoneet paineita lihankulutuksen vähentämiseen, 
ja ala on joutunut maailmanlaajuisen 

hyökkäyksen kohteeksi. Suomalainen 
lihantuotanto on monessa suhteessa 
kansainvälisiä verrokkejaan kestävämmällä 
pohjalla. Naudanlihamme tulee 
maidontuotannon sivutuotteena, ja meillä on 
monia sekä hiilineutraalisuuteen että kestävään 
maankäyttöön liittyviä ratkaisuja käytössä ja 
kehitteillä. Silti sama muutospaine näkyy täälläkin 
käytävässä keskustelussa.

Ihminen selviäisi nykymaailmassa ilman lihaa, 
koska monipuolisen teollisen 
ravinnontuotantomme ja kehittyneen 
teknologiamme avulla voimme varmistaa 
energian ja kehomme tarvitsemien 
rakennuspalikoiden saannin muillakin tavoin. 
Mutta vaikka meillä on sekä paine että keinot 
vähentää merkittävästi lihan kulutusta, emme silti 
kykene siihen. Syy löytyy aisteistamme ja 
aivoistamme: käyttöliittymästämme, joka ohjaa 
meitä lihan pariin, halusimmepa sitä tai emme. 



Plant-based meat -tuotteet voivat olla ratkaisu 
tähän geneettiseen ansaan ja auttaa aistiemme 
ja aivojemme tuottaman esteen ylittämisessä. 
Kykenemme nykyään valmistamaan tuotteita, 
jotka huijaavat aivojamme. Tuotteita, jotka 
näyttävät, tuntuvat ja maistuvat lihalle, mutta 
ovat silti kasviproteiineista tehtyjä. 

Jotkut ruoka-alan asiantuntijat ovat kysyneet, 
miksi kasvien avulla pitää jäljitellä lihaa, miksi 
emme vain syö kasveja kasveina ja lihaa lihana. 
Vastaus on ilmeinen: ellemme tarjoa 
aisteillemme ja aivoillemme lihan kaltaista 
kokemusta sen kaikilla osa-alueille, siirtymä 
lihasta kasviproteiinituotteisiin tapahtuu kovin 
hitaasti ja onnistuu suuressa mitassa vain 
pakottamalla. 

Plant-based meat tekee siirtymästä nopeaa ja 
maistuvaa. Se on hyväksi sekä ihmiskunnan 
tulevaisuudelle että yksilönvapaudelle ja 

onnellisuudelle. Toki monet meistä vastustavat 
geenien seireeninlaulua rationaalisten 
terveyteen ja etiikkaan liittyvien argumenttien 
avulla. He tekevät valintojaan ohjaavia periaate-
päätöksiä ilman vierotushoitoakin. Kaikki eivät 
kuitenkaan siihen kykene, joten miksi sitoa 
itsensä mastoon seireenejä vastustaakseen, jos 
tarjolla on myös kestävä ja miellyttävä 
vaihtoehto?

Plant-based meat -toimiala on tällä hetkellä 
elintarvikesektorin nopeimmin kasvava ala 
maailmalla. Useat sen menestyneistä yrityksistä 
ovat hiljattain perustettuja startup-yrityksiä, 
jotka ovat saaneet suuria summia 
pääomasijoittajilta ja tähtäävät 
maailmanvalloitukseen. Samalla myös monet isot 
perinteiset elintarvikeyritykset ovat ottaneet 
tuotantovalikoimaansa plant-based meat -
tuotteita. 
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Kykenemme nykyään valmistamaan 
tuotteita, jotka huijaavat aivojamme. 
Tuotteita, jotka näyttävät, tuntuvat ja 
maistuvat lihalle, mutta ovat silti 
kasviproteiineista tehtyjä. 

Kuvassa ei ole lihaa (Kuva: Pouttu)



Kummankin ryhmän parhaiden yritysten toimintaa ohjaa 
uusi mantra, ruoan kehittämisestä on tulossa tiedettä ja 
ruokateollisuudesta high tech -teollisuutta, food techiä. 
Jos haluamme saada erilaisista kasviproteiineista 
valmistetut tuotteet maistumaan aidolta lihalta sen 
lukuisissa eri ilmenemismuodoissa, meidän on mentävä 
syvälle ruokakemiaan ja molekyylirakenteisiin. Tässä 
kentässä Suomessa on paljon hyvää tutkimus- ja 
kehitysosaamista. Suomesta voi tulla iso toimija plant-
based meat -markkinoilla.

Kumppaniverkostomme kanssa tehty kansainvälinen 
markkinaselvitys onnistui hyvin. Pääsimme sisään 
mielenkiintoiseen ja nopeasti kehittyvään alaan ja 
tapasimme elintarviketeollisuuden tulevaisuuden 
supertähtiä ja pääomamarkkinoiden lemmikkejä. Siellä 
yrittäjyys, korkea teknologia, syvällinen 
kuluttajaymmärrys sekä vahva henkilökohtainen 
ideologia ja vastuullisuus kohtaavat maailman ilkeitä 

ongelmia ja suurten ihmisjoukkojen oikeutettuja 
tarpeita ja mieltymyksiä. Kaikkea tätä kehitystä ohjaavat 
evoluution rautaiset lait, joita emme pääse karkuun 
lähimpien kymmenien tuhansien vuosien aikana. Tuon 
julman ja tunteettoman vastustajan aikeet voimme 
kuitenkin kiertää ryhtymällä sen kaveriksi.

Itse aion edelleen jatkaa sekasyöjänä eli fleksitaristina. 
Keittiöstäni löytyy silloin tällöin Kauniaisten Charolaista, 
ja myös hiilineutraali suomalainen maito pysyy 
päivittäisessä ruokapöydässämme ilman omantunnon 
tuskia. Odotan silti innolla, mitä kaikkea uutta plant-
based meat -tuottajat tarjoilevat, ja samalla työstän 
omaa tasting-menuani näistä tuotteista. State-of-the-
art-versiota pääsinkin kokeilemaan erään suomalaisen 
huippukokin näyttäessä, mitä jo tänään saamme aikaan 
plant-based meat -tuotteista. Olisi kelvannut fine dining 
-ravintoloihinkin. 
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Plant-based meat -toimiala on tällä 
hetkellä elintarvikesektorin nopeimmin 
kasvava ala maailmalla. Useat sen 
menestyneistä yrityksistä ovat hiljattain 
perustettuja startup-yrityksiä, jotka ovat 
saaneet suuria summia 
pääomasijoittajilta ja tähtäävät 
maailmanvalloitukseen.

Näkemyksen kirjoittaja Martti Malmivirta on Korkian Board Member ja konsultoinnin hallituksen puheenjohtaja. Työajallaan Martti on toteuttanut useita yritysten 
strategiaprosesseja ja liiketoiminnan kehityshankkeita elintarviketeollisuudessa, ja vapaa-ajallaan hän on rohkea uusien makuelämysten kokeilija kotikeittiössä.
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KIINTEISTÖT KIERTOTALOUDEN EDISTÄJINÄ

Tiedostavat loppukäyttäjät luovat 
paineita jo suunnittelu- ja 
rakennusvaiheen ratkaisuille 
Asumisen trendit muuttuvat jatkuvasti, mutta yksi asia on varmaa: 
loppukäyttäjä on entistä tietoisempi eri mahdollisuuksista ja odottaa 
muuntojoustavuutta niin olosuhteiden, energiatehokkuuden kuin 
kustannusten hallinnan osalta. Korkia on mukana kiinteistön koko elinkaaren 
kehittämisessä ja erityisesti rakennusliikkeiden toimintamahdollisuuksien 
lisäämisessä. 



Lähestymme kiinteistöjä kokonais-
valtaisesta näkökulmasta, ja  
otamme huomioon rakentamisen  
eri vaiheet aina tehokkaasta 
maankäytöstä tyytyväiseen 
loppukäyttäjään. Pidämme        
tärkeänä myös toiminta-
edellytysten luomista rakennus-
alalle muutokseen vastaamiseksi. 
Asiakkaidemme kanssa olemmekin 
pystyneet yhdistämään laadukkaan 
asumisen kokemustekijät, 
vastuullisen kiinteistösijoittamisen  
ja tulevaisuuden rakennusratkaisut, 
jotka yhdessä luovat tuottavaa 
liiketoimintaa. 

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN MURROKSIA VUONNA 2020
Regulaatio ja kuluttajat pakottavat – mutta vähähiilisyys ja kiertotalous tarjoavat 
myös suuria mahdollisuuksia rakennusalalla
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Rakennusala on murroksessa – rakennusvaiheen 
vähähiilisyys ja kierrättäminen puhuttavat 
paljon, mutta muutos tapahtuu hitaasti. Myös 
loppukäyttäjä on aiempaa tiedostavampi 
käyttämästään kiinteistöstä ja tuo myös 
suunnitteluun ja käytönaikaisiin palveluihin 
uusia piirteitä. 

Rakennuksissa käytetään lähes 40 % kaikesta 
Suomessa kulutettavasta energiasta ja ne 
aiheuttavat yli 30 % päästöistä 
(Rakennusteollisuus). Rakentamisen ja 
rakennusmateriaalien osuus koko elinkaaren 
aikaisista päästöistä on noin 20 %. Suhteellinen 
osuus saattaa tulevaisuudessa vielä nousta, sillä 
uudet talot kuluttavat entistä vähemmän 
energiaa. 

Rakennusten elinkaaren hiilineutraalisuus ja 
kustannukset korostuvat myös keskustelussa, kun 
ympäristöministeriö suunnittelee uusiksi 
rakennusmääräyksiä CO2-päästöjen ohjauksen 
osalta. Kuitenkin jo rakennusvaiheessa olisi 
mahdollista saavuttaa merkittäviä hyötyjä 
nykyisillä uudenlaisilla ratkaisuilla ja 
teknologioilla.

Kuluneena vuonna erityisesti puurakentamisen 
tukeminen on näkynyt vahvasti agendalla. Vaikka 
puurakentamisen kokonaisvolyymit ovat 
laskeneet rakentamisen rakennemuutoksen 
myötä, puu on olennaisessa roolissa 
hybridiratkaisuissa, joissa yhdistyvät betoni-, 
teräs- ja puurakentaminen.

Asumisen trendit muuttuvat jatkuvasti, mutta yksi 
muutos on pysyvä: loppukäyttäjä on entistä 
tietoisempi eri mahdollisuuksista ja odottaa 
muuntojoustavuutta niin olosuhteiden, 
energiatehokkuuden kuin kustannusten hallinnan 
osalta. Tämä lisää painetta myös rakennusvaiheen 
ratkaisuille – on ensiarvoisen tärkeää hyödyntää 
esimerkiksi hybridirakentamisen mahdollisuudet, 
jätteiden sivuvirrat sekä rakenteiden kierrätys.

Korkia kiinteistöjen ja 
rakentamisen kierto-
talouden edistäjinä

Tarjoamme osaamistamme 
kiinteistöjen kehittämisessä 
yritysasiakkaillemme kaikissa 
rakentamisen elinkaaren 
vaiheissa sisältäen esimerkiksi  
markkinoiden katsaukset, 
uusien liiketoimintojen ja 
palveluiden kehittämisen, 
alueellisten ja valta-
kunnallisten rakentamis-
toimialueen kehityksen 
edistämisen ja uusien 
palveluiden luonnin. Olemme 
erityisen vahvoja 
puurakentamisen alueella. 

Sijoittajille olemme tarjonneet 
mahdollisuuden sijoittaa 
tonttirahastoon, joka sijoittaa 
suomalaisten kasvu-
keskuksien asuintontteihin ja 
luo siten toimintaedellytyksiä 
rakennusalalle. 

Rakentamiseen kohdistuu 
yhä enemmän vaatimuksia 
sekä kuluttajan että 
regulaation puolesta.



27

Laadimme yhdessä Euroopan johtavan suunnittelutoimiston 
Swecon kanssa tiekartan Etelä-Savon rakennustoimialan 
kehittämiseen vuosille 2021-2025. Työ toteutettiin Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) toimeksiannosta osana 
RAKES 2020 -hanketta. Tiekarttaa jalkautetaan nyt käytäntöön. 

Hankkeessa kartoitimme alueellisen rakennusteollisuuden nykytilaa, 
ekosysteemiä sekä globaaleja, kansallisia ja alueellisia muutos-
ajureita. Haastattelemalla lukuisia alueen toimijoita sekä 
osallistamalla näitä työpajoihin työstettiin kehittämistarpeita 
suhteessa tunnistettuihin muutosajureihin. Lopulta muodostettiin 
yhteistyöhön pohjautuva tiekartta rakennusklusterin kokonais-
valtaiseen kehittämiseen ja sen tulosten seurantaan oma työkalu. 

Tuloksena syntynyt visiomme on ”Vähähiilinen, perustuksiltaan 
vahva Etelä-Savo”. Luonto, puhtaus, metsät ja vahva 
rakennustuoteteollisuus ovat jo nyt olemassa olevia alueen 
pitkäaikaisia vahvuuksia. Kasvava puurakentamisen toimiala ja 
suunnitteilla olevat investoinnit tässä vahvistavat yhä alueen 
vähähiilisyyden edelläkävijyyden mahdollisuuksia. Samalla alueen 
vahvuudet ovat sen ”perustuksissa” hybridiosaamisena – Etelä-
Savosta tulee rakennusten rakenneratkaisuja puu- ja betonialalta. 
Yhteistyötä vahvistamalla alueen on mahdollista kasvattaa 
merkittävästi rooliaan kansallisessa rakentamisessa. 

Viimeinen perusta kasvulle on osaava työvoima. Tiekarttatyön 
myötä alueellisille oppilaitoksille, Xamkin lisäksi ammattioppi-
laitoksille, rakennettiin kunnianhimoinen kehityspolku 
rakennusklusterin tukemiseksi. 

CASE
Liiketoiminnan ja rakennesuunnittelun 
osaamista yhdistämällä rakentui kasvupolku 
Etelä-Savoon

Tiekartassa visiona on päästä alueellisesti 
vähähiilisen rakentamisen edelläkävijäksi 
yhteistyöllä, jossa puu-, hybridi- ja 
korjausrakentaminen toimivat kasvun 
veturina.

LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/liiketoiminnan-ja-rakennesuunnittelun-osaamista-yhdistamalla-rakentui-kasvupolku-etela-savoon/


Korkia Tonttirahasto sijoittaa kasvukeskuksien 
asuintalotontteihin. Kestävän kehityksen huomioon ottava 
rakentaminen, energiatehokkuus ja sähköistyvän liikenteen 
edistäminen ovat vahvasti läsnä uudisrakentamisessa.

Tonttirahasto sijoittaa suomalaisten kasvukeskuksien 
asuintontteihin, joissa asunto-osakeyhtiö on vuokralaisena. Kestävä 
kehitys on keskeisessä roolissa uudisrakentamisessa, jossa 
rakentajat pyrkivät minimoimaan hiilijalanjälkensä ja 
rakennusjätteen määrän. Paine ympäristövaikutukset huomioon 
ottavaan rakentamiseen tulee asuntojen ostajilta ja 
mielipideympäristön muutoksesta.

Tonteille rakennetaan uusia vähän energiaa kuluttavia asuintaloja 
usein vanhojen jo elinkaarensa päähän tulleiden energiasyöppöjen 
rakennusten tilalle. Rakennettavien talojen lämmitysratkaisuissa 
pyritään hyödyntämään tehokkaita lämpöpumppuja ja maalämpöä. 
Poistoilman lämmön talteenotto ja modernit rakenteet, kuten 
tehokkaat eristeratkaisut, lämpötehokkaat ikkunat ja ilmanvaihto 
sekä etämittaus ja -säätömahdollisuudet minimoivat 
lämmönhukkaa. Isommissa kohteissa myös jäteveden lämpö 
voidaan ottaa talteen.

Sähköistyvän liikenteen edistäminen ja liikkumisen murros otetaan 
huomioon uudiskohteissa hyvin. Sähkö- ja hybridiautoille sekä 
sähköpyörille rakennetaan latauspaikkoja ja monissa uusissa 
taloyhtiöissä asukkailla on käytössään yhteiskäyttöauto. Lisäksi 
Tonttirahaston useimmat tontit sijaitsevat hyvien julkisten 
liikenteen linjojen tai asemien lähellä.

CASE
Tonttirahastolla toimintaedellytyksiä 
rakennusliikkeille

Tonttirahastolla pyritään osaltaan ratkaisemaan 
rakennusliikkeiden haasteita rahoituksen saamisessa 
kiristyvien vaatimusten toimintaympäristössä. Samalla 
voidaan vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen 
kasvukeskuksissa.
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LUE LISÄÄ

https://www.korkia.fi/mita-teemme/tonttirahasto/


NÄKEMYS
Metsäsektoriamme vaivaa viennin arvonluontikuoppa

Puurakentaminen on globaalisti uuden, 
modernin kaupunkimaisen rakentamisen 
nousukynnyksellä. Rakentamisen tarve 
hiilineutraaleille, hiiltä sitoville, terveellisille ja 
biopohjaisille materiaaleille ja ratkaisuille on 
kasvussa. 

Puurakentamista kehitetään voimakkaasti 
maailmalla, sillä puusta halutaan tehdä seuraavat 
pilvenpiirtäjät, julkiset tilat ja taajamien 
kerrostalot. Puurakentamisen pitkän aikavälin 
markkinaindikaattorit osoittavat jykevästi 
koilliseen.

Suomessa on rakennettu puusta vuosisatoja ja 
puunjalostusteollisuus on ollut ensimmäisiä 
teollisia toimialojamme, ellei jopa ensimmäinen. 
Jopa 90 % pientalokannastamme voidaan laskea 
puutaloiksi. Suomi on ollut maailman kärkeä puun 
jalostamisessa vähintään viimeiset 100 vuotta.

Globaali puurakentamisen kasvu on merkittävä 
mahdollisuus metsäsektorillemme. Toistaiseksi 
mahdollisuuden tunnistajien kärjessä ovat olleet 
esimerkiksi Kanada ja Itävalta, jotka edistävät 
yhteisvoimin alan toimijoiden ja valtion kanssa 
puurakentamisen ja -osaamisen vientiä kasvavilla 
markkinoilla, mm. Kiinassa, Japanissa ja 
Yhdysvalloissa. Suomen pitäisi toimia samoin.

Puurakentamisen vientikilpailussa korostuu 
jatkuva ratkaisujen jalostusarvon kasvattaminen. 
Globaali puurakentaminen keskittyy nimenomaan 
kaupunkimaisiin alati kehittyviin ratkaisuihin: 
kerrostaloihin ja isoihin julkisiin tiloihin, joissa 
älykäs tekniikka, design ja modernit tilaratkaisut 
tulevat integroituina. 

Suomessa osataan näihin tarpeisiin vastata, mutta 
kiinnostuksemme puurakentamisen jalostusarvon 
nostamiseen vaikuttaa liian vähäiseltä. Moni yritys 
ja metsänomistaja haluaisi kuitenkin nähdä 

metsämme kulkevan maailmalle huippuunsa 
hiottuina muuntojoustavina elementtiratkaisuna 
digillä höystettynä. Todellisuus ei kohtaa.

Kotimaisen metsäsektorin vienti on 
laskusuhdanteessa, kun katsotaan jalostusarvoa. 
Luonnonvarakeskuksen asiantuntija mainitsi 
taannoin, että tarvitsemme tänään kaksinkertaisen 
määrän puuta kiintiökuutioina, jotta saamme 
saman taloudellisen vientihyödyn kuin 2000-luvun 
alussa. Metsämme päätyvät maailmalle yhä 
enemmän vastaamaan kasvavaan Aasian 
pehmopaperitarpeeseen sekä sahattuna lautana 
Afrikan mantereelle. Tuotamme merkittävät 
määrät raakamateriaalia, mutta emme korkeaa 
tuotteistettua jalostusarvoa.

Kehityssuunta ei ole optimaalinen taloudellisesta 
näkökulmasta, eikä ympäristönkään 
kannalta. Väitän myös, että osaamisellamme 
meidän pitäisi pystyä parempaan.
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Eerik Klemetti 
Senior Consultant



Suomessa on merkittävää puurakentamisen 
osaamista koko arvoverkostossa, mitä maailmalla nyt 
tarvitaan. Esimerkiksi Japani, Etelä-Korea ja moni 
Kaakkois-Aasian maa kamppailee kestävän 
metsänkasvatuksen sekä tuotantoketjun 
peruselementtien ja ratkaisujen rakentamisen kanssa 
– asioiden, jotka meillä ovat olleet maailman 
kehityksen globaalia kärkeä jo 100 vuotta.

Puurakentamisen koulutusta kehitetään ympäri 
maailmaa vastaamaan markkinoiden kasvavaan 
osaamistarpeeseen. Monen toimijan tiedetään 
kopioineen insinöörien ja puualan osaajien 
koulutusmalleja Suomesta, monestikaan suomalaisten 
sitä tietämättä.

Rakentamisen osalta meillä on pitkät perinteet 
elementtivalmistamisesta betonin kanssa. Tunnemme 
standardisointitavat, työmenetelmät, suunnittelun ja 

rakentamisen. Myös puurakentamisessa 
puuelementit ja valmismoduulit ovat 
kustannustehokkuuden luomisessa täysin keskiössä.

Suomalainen puutuotteiden ja nykyään myös 
puurakennusten design (mm. Oodi-kirjasto, Wood 
City) ovat tunnistettuja laaja-alaisesti maailmalla. 
Muotoiluosaamista löytyy puisista sisustusratkaisuista 
aina harjakattoon asti.

Ja olihan se todella myös niin, että meillä on valmiiksi 
maailman paras raaka-aine, jota tällä hetkellä viedään 
ihan sellaisenaan, ilman merkittävämpää jalostamista.

100 vuotta maailman parasta tekemistä on 
keskittynyt vahvasti puun kemialliseen jalostamiseen. 
Talouden ja ympäristön näkökulmasta 
puurakentamiseen kannattaisi nyt panostaa. Meillä on 
suhteellista etua ja edellytykset koko arvoverkoston 

viennin edistämiseen. Viennin kehittäminen vaatii 
tiiviimpää metsäsektorin yhteistoimintaa 
rakentamisen toimijoiden kanssa, keskeisten 
toimijoiden panostuksia mekaanisen puunjalostuksen 
tuotteistamiseen ja yhteistoimintaa viennin 
edistämisen toimijoiden kanssa.

Toimialassa on syytä herätä siihen, että 
puurakentaminen on merkittävä globaali 
mahdollisuus, johon Suomessa on erinomaiset 
edellytykset tarttua, jos niin itse haluamme. Nyt olisi 
hyvä syy ja mahdollisuus kasvaa ulos viennin 
arvonluonnin kuopasta.
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Näkemyksen kirjoittaja Eerik Klemetti on Korkian Senior Consultant, joka on työskennellyt useissa puurakentamisen viennin hankkeissa. Eerik on useamman sukupolven 
rakentajasuvusta ja nikkaroi myös itse vapaa-ajallaan puuhuonekaluja.
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KESTÄVÄ KEHITYS ON TEKOJA

Keskitymme jatkossakin 
tekemiseen, jolla on vaikutus 
yhteiskuntamme kestävään 
kehitykseen.

Vastuullisuus on sisäänrakennettu Korkian liiketoimintaan, ja 
kuten toivottavasti tämä raportti on jo tuonut esiin - se näkyy 
ennen kaikkea konkreettisten, aitojen tekojen kautta. Jos 
aiemmat sivut eivät vielä kertoneet toimintafilosofiastamme, 
tässä vielä muutama sana Korkiasta.



LYHYESTI KORKIASTA
Olemme sijoittamiseen ja asiantuntijapalveluihin erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka 
kaiken toiminnan ytimessä on edistää kestävää kehitystä
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Keskitymme Korkialla sijoittamiseen ja kehittämiseen 
kestävän kehityksen alueella. Kantavana ajatuksenamme on, 
ettei sijoittajan tai yrityksen tarvitse valita kasvun tai 
kestävän kehityksen välillä, vaan pyrimme aina yhdistämään 
nämä. Vain myös taloudellisesti järkevät ratkaisut luovat 
kestävämpää tulevaisuutta.

Korkia lyhyesti

Tarjoamme sijoittamisen ja varainhoidon palveluita 
instituutioille ja yksityishenkilöille, sekä asiantuntijapalveluita 
yrityksille ja julkiselle sektorille. Tarjoamiemme palveluiden 
tavoiteltuna seurauksena on asiakkaidemme saaman tuoton ja 
kasvun lisäksi yhteiskunnan kestävän kehityksen edistäminen. 
Olemme erityisen vahvoja uusiutuvan energian, puhtaan ja 
palveluistuvan liikenteen sekä elintarviketeollisuudessa ja 
kiinteistöissä tapahtuvan kiertotalouden alueilla.

Tiimimme koostuu sijoittamisen, yrityskehittämisen ja 
konsultoinnin huippuasiantuntijoista. Vuonna 2020 
palveluksessamme työskenteli 44 henkilöä Suomessa, 
Espanjassa ja Chilessä. Lisäksi kanssamme työskentelee 
aktiivisesti noin 10 henkilön Senior Advisor ja Business 
Development Partner -verkosto, jolla on erikoisosaamis-

aloiltamme pitkä asiantuntija- ja käytännön työkokemus.
Vuonna 2020 palvelimme tuhansia yksityissijoittajia ja 
instituutioasiakkaita sekä 29 yritys- ja julkisen sektorin 
asiakasta liikkeenjohdon konsultoinnissa. Korkia on pääosin 
työntekijöidensä omistama, yli 500 osakkeenomistajan yhtiö.

Näkökulmamme kestävään kehitykseen

Meille kestävä liiketoiminta ei ole vain hyväntekeväisyyttä tai 
kompensointia, vaan ennen kaikkea tapa saavuttaa 
pitkäaikaista kilpailuetua sekä luoda uutta kasvua ja tuottoja. 
Samalla tuemme yhteiskuntamme pääsyä haastaviin kestävän 
kehityksen tavoitteisiin.

Maailma ja yhteiskuntamme on murroksessa. Ratkaisuja 
kestävän kehityksen haasteisiin on kuitenkin jo nyt olemassa 
paljon, ja uusia teknologioita ja ratkaisuja syntyy jatkuvasti 
lisää. Usein niiden käyttöönottoa kuitenkin haastaa 
kannattavien liiketoimintamallien ja tuottojen puute. 
Ponnistelemme päivittäin näiden ratkaisujen löytämiseksi, 
näkyväksi tekemiseksi ja erityisesti toteuttamiseksi. Ihmisten, 
osaamisen ja pääoman tuominen yhteen on 
ydinosaamistamme.



Korkia on YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden 
(UNPRI) allekirjoittaja. Allekirjoittajana olemme sitoutuneet 
kehittämään sijoitustoimintamme vastuullisuutta ja 
raportoimaan esimerkiksi ESG-kriteerien eli ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuun sekä hallintotapaan liittyvien asioiden 
integroinnista sijoitustoiminnassamme.

Otamme huomioon vastuullisuuden rahastojen valinnassa. 
Sijoitamme kolmansien osapuolten hallinnoimien indeksi- ja 
aktiivirahastojen kautta, joten emme suoraan vaikuta 
sijoituskohteiden valintaan ja sitä kautta sijoitus-
strategioidemme hiiliriskeihin tai ESG-ominaisuuksiin.

Aktiivisesti hoidetuilta rahastoilta edellytämme YK:n kestävän 
kehityksen periaatteiden allekirjoittamista, joka ei itsessään 
vielä takaa hyvää ESG-profiilia tai alhaista hiiliriskiä. 
Rahastosalkkujen vastuullisuusominaisuudet korostuvat 
kokonaisuutena.

Hyödynnämme kumppaneiden tutkimusdataa

ESG-kriteerien ja hiiliriskien arvioinnissa hyödynnämme 
ulkopuolisen palveluntarjoajan, Morningstarin, rahastoista 
koostamaa ESG- ja hiiliriskidataa. Morningstarin kautta 
käytössämme ovat rahastokohtaiset Sustainalyticsin 
tietokantaan perustuvat ESG-kriteerien ja hiiliriskien 
arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

Käyttämämme hiiliriskimittari kertoo, miten hyvin 
sijoituksemme ovat valmistautuneet hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen. Se ei kerro ainoastaan hiilidioksidipäästöjen 
tasosta, vaan myös siitä, miten sijoituksemme toimivat 
vähentääkseen päästöjään.

Tiedot luovat suuntaa antavan kuvan rahastojemme hiiliriski-
ja ESG-profiilista, mutta niihin liittyvien rajoitteiden vuoksi ne 
eivät sellaisenaan ole sijoituspäätöksissä ratkaisevassa 
roolissa.

Hiiliriski- ja ESG-profiilin lisäksi käytämme täydentäviä tietoja 
ja keskustelemme rahastojen salkunhoidon kanssa 
kokonaisvaltaisemman kuvan saamiseksi rahastojen 
vastuullisuudesta.

Mitä uutta vuonna 2020?

Vuonna 2020 Korkialla käynnistyi kolme uutta sijoitustuotetta 
aurinkoenergiassa, ja sijoittajillamme on nyt aurinkosähkön 
tuotantoa sekä Chilessä että Espanjassa. Myös ensimmäiset 
aurinkorahastomme aurinkosähkölaitokset Espanjassa 
aloittivat tuotantonsa. Aurinkoenergiarahastojen lisäksi Korkia 
Tonttirahasto Ky suljettiin vuoden 2020 päätteeksi.

LYHYESTI KORKIASTA
Sijoittamisessamme kestävä kehitys on kiinteä osa perinteisen varainhoidon prosessiamme. 
Lisäksi tarjoamme kestäviä vaihtoehtoisia sijoituskohteita
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Vastuullisessa sijoittamisessa on 
loppujen lopuksi kyse paremmasta 
riskien hallinnasta sekä 
mahdollisuuksien tunnistamisesta. Ne 
johtavat parempaan riski/tuotto-
suhteeseen sijoitussalkussa.
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Osakeallokaation lukuja laskettaessa on käytetty 
Korkia 50 -sijoitusstrategian osakesijoitusten 
malliallokaatiota. Laskelma on suuntaa antava ja 
yksittäisten salkkujen tilanne voi jonkin verran 
poiketa malliallokaatiosta.

Vastuullisuusrating kertoo, kuinka hyvin Korkian 
osakeallokaation rahastot suoriutuvat ympäristö-, 
yritys- ja yhteiskuntavastuullisuuskriteereillä (ESG) 
verrattuna samankaltaisiin rahastoihin (1-5 
maapalloa = Morningstar Sustainability Rating).

Osakeallokaation vastuullisuuspisteet 
(Morningstar Sustainability Score) kertovat, kuinka 
hyvin Korkian osakeallokaatio kokonaisuudessaan 
suoriutuu ympäristö-, yritys- ja 
yhteiskuntavastuullisuuskriteereillä (ESG) 
mitattuna. Mitä pienempi pisteluku, sitä paremmin 
ESG-kriteereissä on suoriuduttu.

Hiiliriski kertoo, miten suuri riski osakeallokaation 
rahastojen sijoittamiin yhtiöihin kohdistuu 
maailman siirtymisestä vähempihiiliseen 
talouteen. Mittari ei kerro ainoastaan 
hiilidioksidipäästöjen tasosta, vaan myös siitä, 
miten yhtiöt toimivat vähentääkseen päästöjä. 

Osakeallokaation hiiliriskipisteet
kertovat, minkälainen hiiliriski Korkian 
osakeallokaation yhtiöihin kokonaisuudessaan 
liittyy. Mitä pienempi hiiliriskiluokitusten pisteluku, 
sitä vähäisempi hiiliriski.

Osakeallokaation hiiliriskipisteet on laskettu 
painotettuna keskiarvona yksittäisten rahastojen 
pisteistä. Luku kattaa rahastot, joille Morningstar 
julkaisee Carbon Risk Scoren. Noin 78 %:ssa 
osakeallokaation rahastoista on hiiliriskipisteet.

Korkian varainhoitosalkkujen osakeallokaation 
vastuullisuusraportti vuoden 2020 lopussa

Vastuullisuusluokitusten jakauma 
Morningstar Sustainablility Rating

Hiiliriskiluokitusten jakauma
Morningstar Carbon Risk
Classification



Sitoumuksemme kestävän kehityksen 
edistämiseen 

Korkia vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin 
pääsemiseen sekä suoraan että välillisesti 
toteuttamiensa asiakashankkeiden kautta.

Viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi omasta 
toiminnastamme kaikille sidosryhmillemme. 
Korkia toimii sijoituspalveluyhtiötoimiluvan 
haltijana Finanssivalvonnan alaisuudessa. 
Noudatamme kaikkien niiden maiden lakeja, 
sääntöjä ja viranomaismääräyksiä, joissa 
toimimme.

Korkialla on sen hallituksen hyväksymä strategia, 
jonka mukaisesti yhtiön liiketoimintaa, 
riskienhallintaa ja hallintoa hoidetaan tehokkaasti 
ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti 
kaikissa Korkia-konsernin yhtiöissä. 

Vastuullisuuden toteutumista valvoo johtoryhmä, 
joka suorittaa säännöllisesti sisäisiä tarkastuksia. 
Sisäisten tarkastusten suorittajana toimii PwC ja 
konsernin tilintarkastajana KPMG.

Muutamia tärkeimpiä noudattamiamme 
sitoumuksia ja jäsenyyksiä on kuvattu seuraavassa 
taulukossa. 

Henkilöstö ja työkulttuuri

Asiantuntijaorganisaationa menestyksemme 
edellytyksenä on motivoitunut ja hyvinvoiva 
henkilöstö. Organisaatiossamme on matala 
hierarkia, ja työntekijöille annetaan paljon valtaa 
ja vastuuta, niin omasta työstään kuin Korkian
kehittämisestä. Kaikilla korkialaisilla on 
velvollisuus noudattaa yhtiön toiminta-
periaatteita ja edistää hyvämaineisuutta sekä 
tarvittaessa puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

UNPRI
Korkia on YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteiden (UNPRI) allekirjoittaja ja 
olemme sitoutuneet ottamaan 
sijoitustoiminnassamme huomioon 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
sijoituskohteena olevien yritysten hyvään 
hallintotapaan liittyvät ESG-vaikutukset 
(Environment, Social, Governance).

FINSIF
Olemme Suomen vastuullisen sijoittamisen 
yhdistyksen FINSIFin (Finland’s Sustainable
Investment Forum ry) jäsen. 

CLC
Olemme CLC:n (Climate Leadership
Coalition) jäsen. Yrityksistä, yliopistoista, 
tutkimuslaitoksista ja kaupungeista 
koostuvan Climate Leadership Coalitionin 
tarkoituksena on vaikuttaa 
elinkeinoelämän ja 
tutkimusorganisaatioiden yleiseen 
kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata 
ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen 
riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn 
hyödyntää näiden synnyttämiä 
liiketoimintamahdollisuuksia.

SDG:T
Tuemme toiminnallamme YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteita (Sustainable
Development Goals, SDG) sekä suoraan 
että välillisesti toteuttamiemme 
asiakashankkeiden kautta.

Jäsenyydet ja sitoumukset
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LYHYESTI KORKIASTA
Vaikutamme kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä suoraan että 
välillisesti: Omasta yritysvastuustamme
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Vuoden 2020 lopussa Korkialla oli yhteensä 44 työntekijää 
sekä 10 henkilön aktiivinen Senior Advisor- ja Business 
Development Partner -verkosto. Suomessa työntekijöitä oli 
36, joista miehiä 67 % ja naisia 33 %. Suomessa olevan 
henkilöstön ikäjakauma oli 23-63 vuotta ja keski-ikä 42,2 
vuotta.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
uskomme ennaltaehkäisyyn. Työterveydestämme vastaa 
tietotyöntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 
erikoistunut Heltti, joka tarjoaa korkialaisille laajennettuja 
työterveyspalveluja kuten hyvinvointivalmennuksia, 
ergonomiavalmennusta ja fysioterapiaa.

Lisäksi tuemme henkilöstön hyvinvointia tarjoamalla kaikille 
liikunta- ja kulttuuriedun. Koronapandemiasta johtuen 
Korkian tavallisesti järjestämät henkilöstötilaisuudet 
järjestettiin vuonna 2020 sähköisin menetelmin. Heltin
asiantuntijoiden ilmoittama sairastavuus (SPO-%) 
henkilöstöllemme vuonna 2020 oli 0,43 %.

Asiakkaat ja asiakastyytyväisyys

Suoritamme säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia ja 
kuuntelemme asiakkailta saamaamme palautetta herkällä 

korvalla. Edellytämme myös asiakkailtamme eettistä 
toimintaa ja pidättäydymme asiakkuuksista tahojen kanssa, 
joiden toiminta on millään tavalla epäasiallista.

Epäasiallisen toiminnan ja rahanpesun ehkäisy sekä 
terrorismin rahoittamisen vastainen toiminta

Korkialla on nollatoleranssi rahanpesulle, terrorismin 
rahoittamiselle, korruptiolle, lahjonnalle tai muulle 
asiattomalle toiminnalle, jonka tavoitteena on vaikuttaa 
päätöksentekoon tai tuottaa kenellekään osapuolelle 
perusteetonta hyötyä.

Kieltäydymme kaikesta toiminnasta osapuolen kanssa, 
mikäli on syytä epäillä asiatonta toimintaa ja noudatamme 
pakotelainsäädäntöä.

Eturistiriidat

Kaikkia työntekijöitä edellytetään toimimaan Korkian sekä 
Korkian asiakkaiden edun mukaisesti. Mikäli eturistiriitoja on 
syytä epäillä, ne käsitellään viipyilemättä tapauskohtaisesti 
varmistaen, että päätöksen tekevällä henkilöllä ei ole 
eturistiriitoja.

Yhteistyökumppanit ja niiden valinta

Yhteistyökumppaneiltamme edellytämme niin ikään eettistä 
toimintaa ja niiden valinnassa käytetään harkintaa. Due 
diligence -prosessin tavoitteena on selvittää, että 
mahdollinen yhteistyökumppani toimii Korkian 
toimintaperiaatteiden mukaan ja Korkian etujen mukaisesti.

Syrjinnän ehkäisy

Kaikkia työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja muita 
sidosryhmiä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti 
riippumatta sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muista 
ominaisuuksista. Korkialla on nollatoleranssi syrjiviin 
käytäntöihin mm. rekrytointiin, palkkaukseen, 
palkitsemiseen tai yleiseen käyttäytymiseen liittyen.
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VUODEN 2020 KOHOKOHTIAMME

5/2020
Korkian hallituksen uudeksi 
jäseneksi nimitettiin VT Pertti 
Nurmio. Nurmiolla on vankka 
pääomasijoitustausta ja hänellä on 
monipuolinen vaihtoehtoisten 
sijoitusten tuntemus.

12/2020
Konsultoinnin tiimiin sekä 
aurinkoenergialiiketoimintaan 
merkittävää vahvistusta uusin 
rekrytoinnein.

3/2020
Korona näkyi myös Korkian 
konttoreilla. Siirryimme etätöihin ja 
kotitoimistoihin yhdessä koko 
maailman kanssa.

1/2020
Käynnistimme yhteistyön 
pohjoismaisen 
ympäristörahoitusyhtiö 
NEFCO:n kanssa.

10/2020
Arvo Sijoitusosuuskunta teki oman pääoman ehtoisen 
vaihtovelkakirjalainasijoituksen Korkiaan. Sijoituksella 
kehitetään Korkian kestävän kehityksen 
varainhoitoratkaisuja. Arvo ja Korkia tavoittelevat tiivistä 
kumppanuutta ja kartoittavat erilaisia strategisia 
yhteistyömahdollisuuksia.

8/2020
Espanjassa olevien 
aurinkoenergiahankkeidemme 
tuotanto on vastannut odotuksia ja 
tuotosta maksettiin sijoittajille 
ensimmäiset pääomapalautukset. 

6/2019
Espanjassa Guadixin laitoksen työmaalla 
korona vaikutti vain hetkellisesti ja laitos 
valmistui etuajassa. Aurinkoenergia-
projektit Espanjassa etenivät 
pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti, 
eikä koronaepidemia aiheuttanut 
toimintaan kuin lyhytaikaisen 
markkinahäiriön.
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12/2020
Mielestämme ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseen tarvitaan 
tutkimustietoa, joten teimme 
lahjoituksen Helsingin yliopiston 
ilmastotutkimukselle.

12/2020
Korkia Tonttirahasto Ky 
suljettiin 67 milj. euron 
sijoituskapasiteetilla.
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SIJOITUSVUOSI 2020
Vastuullinen sijoittaminen jatkoi voittokulkuaan akuutin kriisinkin aikana

Vastuullinen sijoittaminen oli keskeinen 
muutostrendi myös vuonna 2020 akuutin 
koronakriisin varjossa. Vastuullinen sijoittaminen 
on yhä houkutellut suuria rahavirtoja 
kansainvälisesti. Myös Korkia lisäsi edelleen 
vastuullisia sijoituksiaan.

Koronakriisi oli vuoden 2020 suuri ja 
epämiellyttävä yllätys, joka myllersi suuresti myös 
sijoitusmarkkinoita. Maaliskuun rajun kurssilaskun 
jälkeen osakemarkkinat toipuivat vahvasti 
keväästä alkaen elvytystoimien ja rokotetoiveiden 
tukemina. Globaali MSCI AC World -osakeindeksi 
tuotti lopulta vajaat +7 % vuonna 2020 euroissa 
mitattuna. Vastuullisen sijoittamisen MSCI AC 
World SRI -osakeindeksi tuotti vastaavasti +11 %.

Talouspolitiikan toimijat reagoivat koronakriisiin 
nopeasti ja vahvasti ympäri maailman. 
Keskuspankkien ennennäkemätön elvytyspolitiikka 
sekä mittavat finanssipoliittiset tukitoimet 

onnistuivat oikaisemaan maailmantalouden ja 
osakemarkkinoiden syöksyn surkean vuoden 2020 
ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

Koronakriisi painoi silti maailmantalouden rajuun, 
arviolta yli 4 % laskuun vuonna 2020. Koronapelot 
ja erilaiset rajoitustoimet iskivät etenkin 
palvelutoimialoihin. Euroopan talous kärsi 
suuresti. Maailmantalous kuitenkin elpyi 
tuntuvasti heikon alkuvuoden jälkeen.

Vastuullisen sijoittamisen suosion kasvu oli 
edelleen keskeinen trendi myös vuonna 2020. 
Alustavien arvioiden mukaan vastuullisen 
sijoittamisen osakestrategiat houkuttelivat 
ennätyssuuret rahavirrat maailmanlaajuisesti 
vuonna 2020. Nettorahavirrat vastuullisuus-
sijoituksiin yli kaksinkertaistuivat edellisvuodesta 
ja olivat yli 150 miljardia dollaria. Samalla 
osakerahastoja nettomyytiin globaalisti 
kokonaisuutena ottaen. 

BlackRock, joka on yksi maailman suurimmista 
ETF-varainhoitajista, arvioi joulukuussa 2020 
tekemänsä sijoittajakyselyn perusteella, että 
vastuullisen sijoittamisen piirissä olevat varat 
saattavat kaksinkertaistua seuraavan viiden 
vuoden kuluessa. Kyselyssä oli mukana 425 
sijoittajaa 27 maasta, joiden yhteenlaskettu 
sijoitusomaisuus on 25,000 miljardia dollaria.

Korkian vastuullisen sijoittamisen salkut 
tarjosivat tuottoja myös vuonna 2020

Korkian Kestävä kehitys -varainhoitosalkut 
pinnistivät hankalan alkuvuoden jälkeen plussalle. 
Vastuulliseen indeksivarainhoitoon nojaava Korkia 
Kestävä Kehitys 100 -osakesalkku tuotti +5 % 
vuonna 2020.

Kim Nummelin
Portfolio Manager

BlackRockin vastuullisuuskyselyn 
mukaan 88 % vastaajista nimeää 
ilmastoriskit keskeiseksi 
huolenaiheeksi.
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Kasvatimme vastuullisen sijoittamisen ETF-
rahastojen osuutta perussalkuissamme 

Korkia käyttää MSCI:n ja S&P:n vastuullisen 
sijoittamisen indeksien pohjalle rakennettuja ETF-
rahastoja eri liikkeeseenlaskijoilta. 

Vuoden 2020 lopussa 49 % Korkia 100
-osakesalkustamme oli sijoitettu vastuullisen 
sijoittamisen ETF-rahastoihin, kun vuoden 2019 
lopussa vastaava lukema oli 41 %.

Raportoimme kuukausittain sijoitustemme 
vastuullisuusprofiilia ja hiiliriskiä

Korkia jatkoi säännöllistä, asiakkaillemme 
kuukausittaista raportointiaan sijoitusten hiiliriskin 
sekä vastuullisuusprofiilin suhteen. 
Osakesijoitustemme vastuullisuusluokitusten 
pisteluku oli 21,8 vuoden 2020 lopussa. ESG-kriteerit 
luokitellaan viiteen riskitasoon: matala, alle 

keskiarvon, keskitaso, yli keskiarvon ja korkea. 
Arviointiasteikko on välillä 0–100, 100 ollessa kaikkein 
heikoin. (kts. sivu 34.) 

Vastaavasti hiiliriskiluokitusten pisteluku oli 5,3 
vuoden 2020 lopussa. Lähes kaikki Korkian sijoitukset 
edustavat matalaa hiiliriskiä. Mitä pienempi 
hiiliriskiluokitusten pisteluku, sitä pienempi hiiliriski. 
(kts. sivu 34.) 

Korkia jatkoi YK:n vastuullisten periaatteiden (UNPRI) 
noudattamisen raportoimista sijoitustoiminnassa 
myös vuonna 2020.

Sijoittajien vahvasti lisääntynyt kiinnostus vastuullisen 
sijoittamiseen näkyy myös kasvavana 
tuotetarjontana. Uskomme kestävän kehityksen 
aktiivi- ja ETF-rahastojen tarjonnan edelleen 
monipuolistuvan vuonna 2021. Tulemme 
hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia Korkian
kestävän kehityksen ja avoimen arkkitehtuurin 
sijoitusstrategian mukaisesti.

Lähde: Refinitiv Datastream

Maailman osakemarkkinat: kehitys v. 2020
31.12.2019 = 100, EUR
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Lähteet: EPFR, Refinitiv/Lipper, Morningstar, BlackRock



NÄKEMYS
Vastuullisuustrendi sijoittamisessa on vasta alussa - sanoista tekoihin varainhoitajat! 

Vastuullisuus on noussut sekä yritysten 
toiminnassa että sijoituspäätösten tekemisessä 
yhä tärkeämmäksi tekijäksi, eikä suuntaukselle 
näy loppua. Talouspäättäjät kysyvät ja vaativat 
yrityksiltä yhä enemmän ja etsivät kestävämpiä 
sijoitusratkaisuja. Myös viranomaiset ja 
hallitukset keskittyvät kestävään kehitykseen 
päätöksenteossaan.  Oikean kumppanin rinnalla 
näitä tulevia muutoksiakin on helpompi tulkita. 

On hienoa, että yhä useammin tunnustetaan, että 
ympäristön, sosiaalisen kestävyyden ja hyvän 
hallintotavan mukainen sijoittaminen nostaa 
pitkäaikaista tuottoa ja alentaa riskejä. Trendi 
näkyy hiljalleen myös konkreettisesti siinä, mihin 
raha virtaa. Tässä muutama esimerkki. 

Bloomberg Intelligence -tutkimuksen mukaan 
USA:ssa tehtiin viime vuonna uusia sijoituksia 
vastuullisen sijoittamisen ETF-rahastoihin 

ennätykselliset 32,8 miljardia dollaria ja 
Euroopassa vastaava luku oli 43 miljardia euroa. 
Noin puolessa Euroopassa vuonna 2020 
lanseeratuista uusista ETF-rahastoista oli 
vastuullisuus -painopisteitä. Morningstar Global 
Sustainable Fund Flows -raportin mukaan 
vastuullisen sijoittamisen painopisteen omaavissa 
rahastoissa olevat varat olivat viime vuoden 
lopussa kaikkien aikojen korkeimmat, yli 1,2 
biljoonaa dollaria.

Myös SFR-tutkimuksessa vuonna 2020 
(Scandinavian Financial Research), jossa 
haastatellaan suomalaisia instituutiosijoittajia, 
näkyy sama kehitys. Institutionaaliset sijoittajat 
ovat todenneet muun muassa, että vastuullisuus 
on noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi, kun 
valitaan uusia sijoituksia ja näitä tarjoavia 
varainhoitajia. 

Morningstarin tutkimus (2020) puolestaan 
osoittaa, että Euroopassa kuusi kymmenestä 
vastuullisen sijoittamisen rahastosta on tuottanut 
paremmin kuin perinteiset rahastot. Tämä on 
toteutunut niin yhden, kolmen, viiden kuin 
kymmenen vuoden tähtäimellä. Kun tarkastellaan 
suuria yhtiöitä (”large cap”) Yhdysvalloissa, 
vastaava prosentti on jopa yli 80 % edellisen 10 
vuoden ajalta.

Tutkimuksia konkreettisimmin kestävä kehitys 
näkyy ehkä kuitenkin ilmastotavoitteissa ja siinä, 
miten näihin kytkeytyy tulevaisuuden rahavirtoja 
erilaisina tukimuotoina ja investointeina. 
Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden on sitoutunut 
lisäämään vihreään energiaan liittyviä 
investointeja ja infrastruktuurimenoja. Euroopassa 
suuri osa 2,2 biljoonan dollarin pandemian 
elvytyspaketista on sidottu ympäristöystävällisiin 
käytäntöihin. Kotimaisista eläkeyhtiöistä
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Director, Institutional Sales



esimerkiksi Varma on linjannut, että sen 
tavoitteena on koko 45 miljardin euron 
sijoitussalkkunsa hiilineutraalisuus 2035 
mennessä. 

Kansallisten ja ylikansallisten tukimuotojen ja 
investointien ohella myös sijoitus-
mahdollisuuksia avautuu yhä enemmän. 
Menestyksekkäässä sijoittamisessa yleensä juuri 
muutosmahdollisuuksien tunnistaminen on 
avainasemassa. Tällaisia isoja rakenteellisia 
muutoksia, jotka ovat luonteeltaan pitkäaikaisia 
ja vaikutuksiltaan peruuttamattomia, on 
meneillään lukuisia. Näihin kannattaa myös 
sijoittajan perehtyä.

Mainitsemistani tutkimuksista SFR-tutkimus 
osoitti muuten myös, että on isoja eroja siinä, 
miten ESG sisällytetään varainhoitajien 
toimintatapoihin. Paljon on vielä parannettavaa. 
Asiakkaat haluaisivat syvempää analyysiä 
vastuullisuudesta, mutta nykyraportointi on 

osittain ylimalkaista ja paljon sijoituksia jää 
analyysin ulkopuolelle. Tarvitaan konkreettisia 
vastuullisia tekoja, ei vain puhetta 
vastuullisuudesta. 

Kun valitaan tulevaisuuden sijoituskohteita, 
tarkoittaa nouseva kestävä kehitys myös yhä 
vaativampia valintaprosesseja kumppanista. 
Oman kumppanin tulee sekä tunnistaa 
muutoksen tuulet, sisäistää sen tuomat 
mahdollisuudet että osata toimia niiden valossa. 
Lopuksi oikea kumppani osaa myös kertoa ja 
raportoida vastuullisista toimistaan. Kun takana 
on aitoja tekoja, raportointikin on helpompaa.
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Vastuullinen sijoittaminen, jossa 
huomioidaan ympäristö, sosiaalinen 
kestävyys ja hyvä hallintotapa, nostaa 
tuottoa ja alentaa riskejä.

Lähteet: Morningstar Global Sustainable Fund Flows Report (2020), Scandinavian Financial Research (2020)

Näkemyksen kirjoittaja Jesper Nyberg on Korkian Institutional Sales Director, joka on yli 20 vuoden ajan tehnyt töitä sekä isojen kansainvälisten että suomalaisten 
institutionaalisten sijoittajien kanssa. Jesper on nähnyt aitiopaikalta, miten sijoittajakäyttäytyminen on muuttunut vuosien saatossa.



LUKUVINKKEJÄ: UUTISET
Lisää vuoden teoistamme löydät verkkosivuiltamme: www.korkia.fi
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14.1.2020 

Helsinki tähtää kasvuloikkaan 
kansainvälisessä 
houkuttelevuudessa –
autoimme rakentamaan 
toimintamallin sen 
mahdollistamiseksi

17.11.2020 

Konsulttimme 
Siiri Somerkero 
Suomen Partiolaisten 
puheenjohtajaksi – kestävän 
kehityksen edistäminen 
yhdistyy sekä 
partiotoiminnassa että 
työelämässä

23.4.2020 

Quo vadis, Korkia? 97 % 
vastanneista on tyytyväisiä 
Korkian varainhoitoon

16.10.2020 

Lahti ja Korkia avaavat 
yhteistyössä uuden palvelun 
EU:n Green Deal
liiketoiminta- ja 
rahoitusmahdollisuuksiin

28.8.2020 

Erilaista varainhoitoa –
kuinka aurinkovoimaloita 
hallinnoidaan?

13.5.2020 

Pertti Nurmio
nimitetty 
Korkian
hallitukseen – tavoitteena 
kasvattaa vaihtoehtoisten 
sijoitusten rahastovalikoimaa

26.2.2020

Aurinkoenergiakapasiteetin 
räjähdysmäinen kasvu – viisi 
syytä, miksi aurinkoenergia 
kiinnostaa sijoittajia

1.2.2021 

Tutustu Korkian
näkemykseen 
sijoitusmarkkinasta 2021 
sekä sähkömarkkinasta ja 
siihen sijoittamisesta

https://www.korkia.fi/helsinki-tahtaa-kasvuloikkaan-kansainvalisessa-houkuttelevuudessa-autoimme-rakentamaan-toimintamallin-sen-mahdollistamiseksi/
https://www.korkia.fi/konsulttimme-siiri-somerkero-suomen-partiolaisten-puheenjohtajaksi-kestavan-kehityksen-edistaminen-yhdistyy-seka-partiotoiminnassa-etta-tyoelamassa/
https://www.korkia.fi/quo-vadis-korkia-97-vastanneista-on-tyytyvaisia-korkian-varainhoitoon/
https://www.korkia.fi/lahti-ja-korkia-avaavat-yhteistyossa-uuden-palvelun-eun-green-deal-liiketoiminta-ja-rahoitusmahdollisuuksiin/
https://www.korkia.fi/erilaista-varainhoitoa-kuinka-aurinkovoimaloita-hallinnoidaan/
https://www.korkia.fi/pertti-nurmio-nimitetty-korkian-hallitukseen-tavoitteena-kasvattaa-vaihtoehtoisten-sijoitusten-rahastovalikoimaa/
https://www.korkia.fi/aurinkoenergiakapasiteetin-rajahdysmainen-kasvu-viisi-syyta-miksi-aurinkoenergia-kiinnostaa-sijoittajia/
https://www.korkia.fi/tutustu-korkian-nakemykseen-sijoitusmarkkinasta-2021-seka-sahkomarkkinasta-ja-siihen-sijoittamisesta/
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6.5.2020 

Luoja auttaa niitä, 
jotka auttavat itseään
– tiekartta yritysten 
selviämiselle
koronakriisin 
jälkeen

5.6.2020

Miljardi ihmistä
kertoo!

5.3.2020 

Aurinkopaneelit elinkaaren 
lopussa – kiertotaloutta 
parhaimmillaan vai vuori 
vaarallista jätettä?

1.10.2020 

Aallon harjalla

24.3.2020

Näkemys: Kansalaiset ja 
ilmastorahasto tekemään 
Suomen teollisuudesta 
maailman puhtainta

29.9.2020 

Tasaista tuottoa 
aurinkoenergiasta

29.1.2021 

Career Story: From
Real Estate Investments
to Fulfilling Passion in 
Renewable Energy

5.2.2021 

Green Deal –juna
kulkee jo – Oletko 
veturissa, vaunussa 
vai liputon laiturilla?

LUKUVINKKEJÄ: BLOGEJA JA NÄKEMYKSIÄ
Lisää näkemyksistämme löydät verkkosivuiltamme: www.korkia.fi

https://www.korkia.fi/luoja-auttaa-niita-jotka-auttavat-itseaan-tiekartta-yritysten-selviamiselle-koronakriisin-jalkeen/
https://www.korkia.fi/miljardi-ihmista-kertoo/
https://www.korkia.fi/aurinkopaneelit-elinkaaren-lopussa-kiertotaloutta-parhaimmillaan-vai-vuori-vaarallista-jatetta/
https://www.korkia.fi/aallon-harjalla/
https://www.korkia.fi/nakemys-kansalaiset-ja-ilmastorahasto-tekemaan-suomen-teollisuudesta-maailman-puhtainta/
https://www.korkia.fi/tasaista-tuottoa-aurinkoenergiasta/
https://www.korkia.fi/career-story-from-real-estate-investments-to-fulfilling-passion-in-renewable-energy/
https://www.korkia.fi/green-deal-juna-kulkee-jo-oletko-veturissa-vaunussa-vai-liputon-laiturilla/


www.korkia.fi

https://www.korkia.fi/
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