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Kohti kestävyyttä ja vaikuttavuutta –  
mistä osaajat?

Susanna Miekk-oja

Kestävän rahoituksen strategian toteutuksella on laajat vaikutukset kaikkiin rahoitusmarkkinoiden osapuoliin. 
Yhtäältä yritysten on asetettava toimialalleen olennaisiin kestävyyden kysymyksiin liittyvät tavoitteet sekä ra-
portoitava niistä. Laadukas raportointi synnyttää tietoa mikrotaloudesta, joka puolestaan mahdollistaa syy-
seuraussuhteiden tutkimuksen. Toisaalta institutionaalisten sijoittajien tulee siirtyä menneeseen katsovasta 
raportoinnista kestävyyteen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien skenarointiin. Yritysten ja sijoittajatahojen 
hallitusten kuuluu sisällyttää kestävyyttä koskevat kysymykset strategiaan. Kestävyyden kysymysten ratkaisu 
vaatii poikkitieteisyyttä. Suomessa on kasvava osaamisen vaje organisaatioiden eri tasoilla, asiantuntijoista 
hallitusten jäseniin. Tulossa on iso muutos, joka vaikuttaa koko sijoitustoimialaan ja rahoitusmarkkinoihin. 
Tarvitaan osaamista ja uutta ajattelua. Taloustiede voisi rahoitustieteen ohella toimia välineenä näiden tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Toimeenpano vie aikaa, mutta suunta on selvillä.

Suomi on yhdessä 193 muun valtion kanssa 
sitoutunut vuonna 2015 sovitun YK:n kestävän 
kehityksen (Sustainable Development Goals, 
SDG) ohjelmaan.1 Tämä Agenda 2030 -nimellä 
tunnettu ohjelma pitää sisällään 17 tavoitetta, 
joiden toteuttamiseen vuoteen 2030 mennessä 
sopimusosapuolet ovat sitoutuneet. Agenda 
2030:n ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoittei-
siin pääsy edellyttää mittavaa rahoitusta – yksin 

1 Agenda 2030 tavoitteet löytyvät YK:n sivuilta: https://
yk.fi/sdg.

sovittujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 
on Euroopassa arvioitu tarvittavan vuosittain 
noin 180 miljardia euroa lisärahoitusta seuraa-
van kymmenen vuoden aikana.

Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hal-
lintaan liittyy Englannin keskuspankin pääjoh-
tajan Mark Carneyn mukaan kaksi paradoksia 
(Bank of England 2018). Ensimmäinen para-
doksi on, että tulevaisuus on menneisyyttä. 
Ilmastonmuutoksen riskien hallintaan liittyy 
kustannuksia, joita nykyinen sukupolvi ei ha-
lua kantaa. Kun sen seuraukset realisoituvat, 

https://yk.fi/sdg
https://yk.fi/sdg
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niihin on myöhäistä enää vaikuttaa. Toinen 
paradoksi on, että menestyminen on epäonnis-
tumista, sillä nopea muutos kohti vähähiilistä 
taloutta voi olennaisesti vahingoittaa taloudel-
lista vakautta.

Yllä mainittujen tavoitteiden saavuttami-
nen ja paradoksien sisältämien riskien ja vaiku-
tusten hallinta koskee eri maiden hallituksia, 
markkinatoimijoita, rahoituslaitoksia ja sään-
telijöitä (tärkeimpänä EU). 

Nämä tahot ovat jo ryhtyneet toimenpitei-
siin. Euroopan komissio antoi vuonna 2017 
korkean tason asiantuntijatyöryhmälle tehtä-
väksi laatia kestävän rahoituksen strategian, 
jonka päämääränä olisi ohjata pääomavirtoja 
kestäviin investointeihin, suosia läpinäkyvyyt-
tä ja pitkäjänteisyyttä sekä sisällyttää kestävyys 
riskienhallintaan. 

Kestävyydellä tarkoitetaan ympäristöllistä 
(environmental) ja yhteiskunnallista (social) 
kestävyyttä sekä hyvää hallintotapaa (governa-
ce). Näistä tekijöistä muodostuu kirjainyhdis-
telmä ESG, joka tulisi ottaa huomioon kaikilla 
päätöksenteon tasoilla. Taulukko 1 kuvaa kar-
keasti, minkälaisista näkökohdista nämä tekijät 
muodostuvat.

Maaliskuussa 2018 Euroopan komissio teki 
vaikutuksiltaan suurimman yksittäisen päätök-
sensä, kun se päätti edetä strategian toteutuk-
seen, johon kuuluu useita lainsäädännöllisiä 
hankkeita (Euroopan komissio 2018a). Ensim-
mäisistä konkreettisista toimenpiteistä tiedo-
tettiin toukokuussa (Euroopan komissio 
2018b). Myös Suomen hallitus esitti komission 
aloitteille tukensa heinäkuussa eduskunnalle 
antamassaan U-kirjelmässä (Valtiovarainminis-
teriö 2018).

Merkittävät rahoituslaitokset, jotka edusta-
vat noin 100 000 miljardin dollarin sijoitusva-
rallisuutta, mikä summa on suurempi kuin 

koko maailman yhteenlaskettu bruttokansan-
tuote, ovat sitoutuneet raportoimaan olennai-
sista ilmastoon liittyvistä riskeistä ja taloudel-
lisista vaikutuksista TCFD:n (Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures) suositus-
ten mukaisesti. 

Suomessa Sipilän hallitus on laatinut halli-
tusohjelmaan kirjatun kansallisen toiminta-
suunnitelman Agenda 2030:n toteuttamiseksi 
(Kestavakehitys.fi 2018). Ohjelman toimeenpa-
no- ja seurantavastuu on maan hallituksella.

Kestävän rahoituksen strategian toteutuk-
sella on laajat vaikutukset kaikkiin rahoitus-
markkinoiden osapuoliin. Yhtäältä yritysten 
on asetettava toimialalleen olennaisiin kestä-
vyyden kysymyksiin liittyvät tavoitteet sekä 
raportoitava niistä. Laadukas raportointi syn-
nyttää tietoa mikrotaloudesta, joka puolestaan 
mahdollistaa syy-seuraussuhteiden tutkimuk-
sen. Toisaalta institutionaalisten sijoittajien 
tulee siirtyä menneeseen katsovasta raportoin-
nista kestävyyteen liittyvien riskien ja mahdol-
lisuuksien skenarointiin. Yritysten ja sijoittaja-
tahojen hallitusten kuuluu sisällyttää kestä-
vyyttä koskevat kysymykset strategiaan.

Entä mikä on vaikutus korkeakoulujen tut-
kimukseen ja opetukseen? Kestävyyden kysy-
mysten ratkaisu vaatii poikkitieteisyyttä. Suo-
messa on kasvava osaamisen vaje organisaati-
oiden eri tasoilla, asiantuntijoista hallitusten 
jäseniin. Euroopan pöydissä on vain vähän 
suomalaisia kestävyyden asiantuntijoita. Olisi-
ko aika ottaa paikkamme sielläkin, missä lait 
valmistellaan ja laaditaan?

1. Toimintaympäristö ja roolit

Suurimpien yritysten rooli on ohittamassa mo-
nella alueella valtioiden roolin vaikuttavuudes-
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sa. Yritysten merkitys ja siten vastuu yhteis-
kunnassa on kasvanut: sadasta maailman rik-
kaimmasta itsenäisestä kokonaisuudesta vuo-
den 2017 luvuilla mitattuna 69 on yrityksiä ja 
31 valtiota (Global Justice Now 2018).

Toisaalta kuluttajien vaikutusvalta on kas-
vanut käytettävissä olevan informaation an- 
siosta. Kansalaisjärjestöjen ääni on voimistu-
nut, yhä useimmin ne ja yritykset kehittävät 
vastuullista toimintaa yhdessä. 

Kestävyyden käsitteistö ja kenttä on haja-
nainen. Ominaista kentässä on ollut siiloutu-
minen. Yritykset ovat kehittäneet yritysvastuu-
raportointiaan, ja sijoittajayhteisö on kehittänyt 
eri sijoitustapoja. Molempien tahojen organi-
saatioissa aihepiiri on keskittynyt asiaan vih-
kiytyneille henkilöille eikä ole ollut osana stra-
tegiaa kuin harvoin. Finanssivalvonnalla ei ole 
ollut varsinaista roolia. ESG-arvioijat ovat 
puolestaan itsenäisesti ottaneet sangen suuren 
roolin – arvosanojen antamisen kukin oman 
menetelmänsä mukaisesti. Arviot eivät tutki-
tusti korreloi keskenään. Tiedossa on yli 600 
erilaista tapaa arvioida ESG-riskejä ja mahdol-
lisuuksia. Ei ihme, että niin sijoittajat kuin yri-
tykset ovat olleet hämillään. Kysymys kuuluu, 
mitä tehdä.

Taulukko 1. Esimerkkejä ympäristöllisestä ja yhteiskunnallisesta kestävyydestä sekä hyvästä hal-
lintotavasta (ESG)

Ympäristö (E) Yhteiskunta (S) Hallinto (G)

• Ilmastonmuutos
• Kasvihuonekaasut
• Resurssien köyhtyminen,  

ml. vesi
• Jäte ja ympäristösaaste
• Metsien hakkuu

• Työympäristö, ml. orjuus ja lapsityö-
voima

• Paikallisyhteisöt, ml. alkuperäisyhteisöt
• Konfliktit ja humanitaariset kriisit
• Terveys ja työturva
• Työntekijöiden suhteet ja moni-
 muotoisuus

• Johdon palkitseminen
• Lahjukset ja korruptio
• Hallinnon monimuotoisuus 

ja rakenne
• Oikeudenmukainen 

verostrategia

Lähde: UNPRI ja Euroopan komissio.

EU:n kestävän rahoituksen strategian toi-
meenpanosuunnitelma pyrkii yhtenäistämään 
kestävyyden kentän. Siinä olennaista on:

1. Yhtenäinen EU:n luokitusjärjestelmä, mikä 
on kestävää ja mikä ei, muutos viitearvoihin;

2. Muutos sijoittajavastuussa – institutionaalis-
ten sijoittajien oltava selvillä kestävyyteen 
liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista;

3. ESG-näkökulman sisällyttäminen sijoitus-
neuvontaan, joka tulee omalta osaltaan 
muuttamaan Mifid- ja IDD-lainsäädäntöä;

4. Luottoluokittajien on sisällytettävä ESG 
kohteiden arviointiin;

5. Muutos pankkien vakavaraisuusvaatimuk-
siin;

6. Muutokset tilinpäätöskäytäntöön, integ-
rointi IFRS-raportointiin;

7. Kuluttajainformaation lisääminen läpinä-
kyvällä raportoinnilla.
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Pörssien
ohjeistukset

Valtiot

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

GRI

Sijoittajat

PRI

CDP – Carbon Disclosure Project
GRI – Global Reporting Initiative
IIRC – International Integrated Reporting Council
PRI – Principles for Responsible Investment
SASB – Sustainability Accounting Standards Board

Uusi ei-taloudellisen
tiedon raportointilaki

§ Poissulkeminen
§ Kriteerit (esim.

päästöraja)
§ Äänestämällä

vaikuttaminen
§ Varainhoitajien valinta

(integroitu ESG)
§ Teema (vesi, 

ympäristö)

Sijoitustavat

Osakkeenomistajien
oikeuksia koskeva
muutosdirektiivi

NGO:t

AS
IA

KK
AA

T 
   

 S
ID

O
SR

YH
M

ÄT
EDU

N
SAAJAT

Yritykset

Muu organisaatio

Johto

Hallitus
Hallitus

Johto

Muu organisaatio

Arvioijat
§ ISS
§ Morningstar
§ MSCI
§ Trucost
§ Sustainalytics

Datapankkeja
§ Bloomberg
§ Reuters
§ Muut

IFRS
CDP

Varainhoitajat
Analyytikot

TCFD

Standardit

EU     SASB

Politiikka ja lainsäädäntö

Teknologia

Markkinat

Maine

Akuutit

Krooniset

Fyysiset riskit

Muutosriskit
Mahdollisuudet

Resurssitehokkuus

Energianlähteet

Tuotteet/palvelut

Markkinat

Sopeutuminen

Tulot

Menot

Riskit Mahdollisuudet

Strateginen suunnittelu
Riskienhallinta

Taloudellinen
vaikutus

Tuloslaskelma Rahavirta-
laskelma Tase

Varat ja velat

Pääoma ja rahoitus

Kuvio 1. Kestävyyden kentän toimijat ja roolitus

Lähde: Tracefi.

Kuvio 2. Ilmastosidonnaisten riskien ja mahdollisuuksien liiketoimintavaikutukset

Lähde: TCFD (2017b)
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2. Kestävyys yritysten hallitusten 
agendalle – raportoinnista 
skenarointiin

Vuonna 2017 astui voimaan uusi raportointila-
ki (1376/2016), joka koskee yli 500 työntekijän 
yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä 
(Finlex 2016). Sen mukaan hallitukset vastaa-
vat myös olennaisen, ei-taloudellisen tiedon 
oikeellisuudesta. Aiheet yritykset ovat valin-
neet omien vaikutustensa perusteella. Toimi-
aloille ei ole ollut yhteistä standardia. Rapor-
tointi on perustunut vapaaehtoisiin viitekehyk-
siin, kuten Global Reporting Initiativen (GRI) 
eri sidosryhmille laatimiin ohjeistuksiin.

Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) julkaisi 7/11/2018 kestävyysvaikutusten 
standardiston, joka perustuu toimialakohtai-
seen olennaisuuteen. Se on erityisesti keskitty-
nyt sijoittajanäkökulmaan, mikä tukee talou-
dellisen vaikutuksen arviointia. Edellä esitet-
tyyn ESG-määrittelyyn SASB-standardeissa on 
lisäulottuvuutena liiketoimintamalli ja inno-
vaatio, mikä taas korostaa kestävyysratkaisujen 
merkitystä.

Eri toimialat poikkeavat toisistaan merkit-
tävästi niihin kohdistuvien kestävyyden kysy-

myksien olennaisuudessa. Taulukossa 2 on 
verrattu kahta toimialaa.

Euroopan komissio on nyt rakentamassa 
taksonomiaa, standardia, jossa ensin on vuo-
rossa kiireisimpinä ilmastoindikaattorit. Val-
mista tulisi olla 2019. Taksonomian taustalla 
on G20-ryhmän valtiovarainministereiden 
aloitteesta muodostettu TCFD-asiantuntijatyö-
ryhmä, joka arvioi miten rahoitusala voi toi-
minnallaan huomioida ilmastonmuutoksen 
(kuvio 2). Ilmastoriskit- ja mahdollisuudet tu-
lee integroida toimintaan eri tasoilla: hyvä hal-
lintotapa, strategia, riskienhallinta ja mittarit 
sekä tavoitteet.

Monille organisaatioille ilmastonmuutok-
sen tärkeimmät vaikutukset toteutuvat keski-
pitkällä tai pitkällä aikavälillä. Vaikutusten 
laajuutta ja ajankohtaa on mahdotonta enna-
koida. Siksi TCFD:n suosituksiin kuuluu, että 
organisaatioiden tulee arvioida ilmastonmuu-
toksen vaikutusta liiketoimintaan, strategiaan 
ja taloudelliseen tulokseen, lähtien erilaisista 
oletuksista. Yksi vaihtoehto tähän arviointiin 
on skenaarioanalyysi (TCFD 2017a). 

Analyysin tekijältä vaaditaan sekä talous-
matemaattista osaamista että kykyä asettaa 
oletukset poikkitieteellisesti. Tarvitaan oletuk-

Taulukko 2. Taloudellinen olennaisuus paperiteollisuudessa ja teleoperaattoreilla

Paperiteolliuus Teleoperaattorit

• Kasvihuonekaasupäästöt
• Ilman laatu
• Energia
• Vesi
• Kuidun hankinta

• Toiminnan ympäristöjalanjälki
• Yksityisyyden suoja
• Tietoturva
• Laitteiden kierrätys
• Teknologiaan liittyvien systeemisten riskien hallinta
• Kilpailunormien noudattaminen

Lähde: SASB
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set diskonttokorosta, päästöoikeuksien hin-
noista eri maantieteellisillä alueilla, energian 
kysynnästä ja energialähteiden optimoinnista, 
hyödykkeiden hinnoittelusta sekä makrotalou-
den muuttujista, kuten bruttokansantuotteesta, 
työttömyydestä, energiatehokkuudesta ja tek-
nologisesta kehityksestä. Lisäksi tarvitaan ky-
kyä arvioida analyysin tulosta.

Moni yritys tekee jo nyt laskentaa arvioi-
dakseen päästöoikeuksien hinnan muutoksen 
vaikutusta tulokseen. Yhä useampi suuryritys 
siirtyy asettamaan ilmastonmuutoksen hillitse-
miseen liittyvät tavoitteet tieteellisen tiedon 
perusteella, niin sanotun science-based target 
-menetelmän (SBT) mukaisesti ja pyrkivät 
osoittamaan faktaperusteisesti päästöjensä vä-
hentyvän globaalien kestävyystavoitteiden mu-
kaisesti.

Päättäjiltä vaaditaan uutta ajattelua. Inter-
national Intergrated Reporting Councilin (IIRC) 
kunniapuheenjohtaja Mervyn E. King on to-
dennut: “Ei ole kyse vain raportoinnista, sitä 
edeltää aina kestävyysvaikutukset huomioon 
ottava integroitu ajattelu, joka on hallituksen 
vastuulla. On aika joidenkin viisaiden organi-
saatioiden yhdessä määritellä, mikä on menes-
tyvän yrityksen määritelmä tulevaisuudessa, 
perinteinen arviointi ei enää toimi.”

3. Lyhyt katsaus ESG-sijoittami-
seen ja arvonmuodostukseen

1970- ja 1980-luvuilla sijoituskohteiden arvi-
ointiin alettiin ottaa mukaan eettinen näkökul-
ma. Siinä ohjaavana tekijänä ovat arvot ja tuot-
to on toissijainen. Seuraavaksi yleistyi negatii-
vinen arvottaminen, jossa suljettiin pois niitä 
yrityksiä, jotka rikkoivat YK:n Global Compact 
-periaatteita. 1990-luvulla yleistyi best in class 

-arviointi, jonka perustana olivat taloudellinen 
tulos, ympäristö- ja yhteiskuntatekijät. Vastuul-
lisuuden käsite yleistyi. Kun 2000-luvun alussa 
oivallettiin, että ESG-asioiden integrointi sijoi-
tuskohteiden analysointiin tuottaa tulosta, niin 
kestävyys nousi itsenäiseksi käsitteeksi. EU:n 
kestävän rahoituksen strategiassa ei enää käy-
tetäkään käsitettä vastuullisuus vaan kestävyys. 
Viime vuosina vaikuttavuussijoittaminen, jolla 
haetaan muutosta, on yleistynyt.

Aineettomien oikeuksien ja omaisuuserien 
rooli yritysten arvon määrittelyssä on noussut 
voimakkaasti. Niiden osuus USA:n osakemark-
kinoita kehitystä mittaavan indeksin S&P 500 
markkina-arvosta on noussut 17 prosentista 
vuonna 1975, 80 prosenttiin vuonna 2015 
(Ocean Tomo 2015). 

4. Sijoittajien myytti murtuu – 
kestävyys nousee 
sijoittajavastuuseen

Perinteisesti on ajateltu, että sijoituskohteiden 
tuottoa ja riskiä arvioitaessa katsotaan tuoton 
heikkenevän, mikäli sijoitusvaihtoehtojen mää-
rää rajoitetaan. Tämä on osoittautunut myytik-
si. Kohteiden määrää vähentäessä näin ei ta-
pahdu, kun valitaan kohteiksi vain olennaisissa 
ESG-kysymyksissä menestyvät yritykset.

Tilinpäätöksessä ei perinteisesti ole muka-
na ulkoisia tekijöitä, kuten ympäristön kulut-
tamisen kustannuksia. Jos ne otetaan mukaan 
arvon määritykseen, tulos voi muuttua olennai-
sesti. Osalle ulkoisista tekijöistä on jo synty-
mässä markkinahinta (päästökauppa jne.). Tä-
mä on vaikuttanut myytin murtumiseen. Li-
säksi ESG:n vaikutusta tuottoon on tutkittu 
laajasti (Khan ym. 2016; Steinbarth ja Bennett 
2018). 
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Taulukko 3 osoittaa, että ne yritykset, jotka 
olennaisissa ESG-kysymyksissä ovat kilpailijoi-
taan parempia, mutta epäolennaisissa huonom-
pia, ovat arvonkehityksessään parhaita. Tässä 
olennaisuus on määritelty siten, että on valittu 
ne kysymykset, jotka sijoituspäätöstä tehdessä 
ovat sijoittajille olennaisia. Tulosta selittää osin 
se, että yritykset ovat parantaneet kilpailuky-
kyään kehittämällä tuotteita ja palveluita, jotka 
ratkaisevat kestävyyden kysymyksiä.

5. Kestävyyden vallankumous

Sijoittajavastuun (fiduciary duty) mukaan edun-
saajiensa varoja hallinnoivan instituution on 
toimittava edunsaajiensa etujen mukaisesti. 
Fokuksessa on ollut tuotto suhteessa riskiin, 
mutta EU:n vaikutuksesta tähän on tulossa 
muutos. Kestävässä sijoittamisessa pyritään op-
timoimaan finanssipääoman käytön lisäksi 
luonnonvarojen sekä sosiaalisen että henkisen 
pääoman käyttö sijoittajavastuun täyttymiseksi. 
Sijoituspäätöksiin integroidaan ympäristö- ja 
sosiaaliset tekijät sekä hyvä hallintotapa pitkä-
aikaisen ja kestävän arvon aikaansaamiseksi.

Ruotsin Finanssivalvonta pyytää jo nyt elä-
keyhtiöitä tekemään TCFD:n suosittelemaa 
skenaarioanalyysiä, arvioimaan ilmastoriskin 
vaikutusta sijoituksiin pitkällä aikavälillä.

Yhteinen pyrkimys on saavuttaa Agenda 
2030-tavoitteet. Tässä on mahdollisuus onnis-
tua, mikäli niihin pyritään niin makro- kuin 
mikrotasolla.

YK:n Sustainable Development Solutions 
Network (UNSDSN) on tänä vuonna onnistu-
nut ensimmäistä kertaa mittaamaan eri maiden 
etäisyyden SDG-tavoitteista. On arvioitu, että 
171:sta alatavoitteesta 93:een voi vaikuttaa yri-
tystasolla (SDGIndex 2018). Suomessa eri toi-
mialat ja yksittäiset yritykset kukin tahollaan 
miettivät, miten toimia.

Eläkevarojen ja muun sijoitusvarallisuuden 
ohjaaminen kestävään taloudelliseen toimin-
taan on ratkaisevan tärkeää. Ruotsin suurim-
man eläkeyhtiön toimitusjohtajan mukaan kes-
tävyys on se tapa, jolla tehdään rahaa pitkällä 
aikavälillä. Rahoitusmarkkinat ja YK:n tavoit-
teet tuntuvat olevan hyvin kaukana toisistaan, 
mutta jo nyt on kansainvälistä tutkimusta siitä, 
miten yritysten toiminta liittyy SDG-tavoittei-
den saavuttamiseen. Näiden tulosten perus-

Taulukko 3. SASB-olennaisuusmetodologian vaikutus osakkeiden tuottoon

Alpha-tuottojen erot ääriviidenneksissä

SASB:in mukaiset 
ESG-kriteerit

Ei-olennaiset 
ESG-kriteerit

Kaikki  
ESG-kriteerit

Harvard Business 
School*

MSCI KLD Data
(1991-2013)

4,18 % 3,37 % 2,93 %

Russell Invest-
ments**

Sustainalytics Data 
(2012-2017)

1,19 % 0,30 % 0,97 %

*Khan ym. (2016).
*   *Steinbarth ja Bennett (2018)
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teella on mahdollista linkittää sijoitusvaralli-
suus ja SDG-tavoitteet ja täten vastata kysy-
mykseen, “mihin Agenda 2030-tavoitteeseen 
oma varallisuuteni vaikuttaa?”

Tulossa on iso muutos, joka vaikuttaa koko 
sijoitustoimialaan ja rahoitusmarkkinoihin. 
Tarvitaan osaamista ja uutta ajattelua. Talous-
tiede voisi rahoitustieteen ohella toimia väli-
neenä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toimeenpano vie aikaa, mutta suunta on sel-
villä. Muutokseen on hyvä varautua ajoissa. □
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