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Uutiset 

Suostrategian linjaukset hallitusohjelmaan 

Vapo Oy:n tuore toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny luottaa siihen, että Vapolla on loistava 

tulevaisuus edessään: ”Kunhan pelaamme korttimme oikein”. Yli-Kyynyn mielestä kansallisen suo- 

ja turvemaiden strategian linjaukset on saatava tulevan hallituksen hallitusohjelmaan varmistamaan 

turpeen ja muiden kotimaisten polttoaineiden käyttöä. 

Tomi Yli-Kyynyn nimitys Vapon johtoon toimitusjohtaja Matti Hillin seuraajaksi julkistettiin 

syyskuussa 2010. Vapoon hän tuli ”harjoittelijaksi” helmikuun 2011 alussa ja vetovastuu vaihtui 

aprillipäivänä. 

”Olen saanut tutustua rauhassa Vapon henkilöstöön, sidosryhmiin ja asiakkaisiin. Olen kiertänyt 

Matti Hillin kanssa muun muassa henkilöstölle järjestetyissä toimitusjohtajatapaamisissa eri puolilla 

Suomea. Ensivaikutelma on, että Vapossa on ammattitaitoista ja työlleen omistautunutta väkeä”, 

hän arvioi.  

 

Vakuutusalalta tuleva Tomi Yli-Kyyny sanoo, ettei toimialan vaihtuminen ole ongelma: 

bisneslogiikat ovat eri toimialoilla kuitenkin samanlaiset. 

Mainettaan parempi yhtiö 

Vapo on viimeisen vuoden aikana joutunut rankan ryöpytyksen kohteeksi. Julkisuudessa yhtiö on 

leimattu vahvasti ilmaston saastuttajaksi ja vesien pilaajaksi. 
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Yli-Kyynyn mielestä Vapo on mainettaan parempi yhtiö. Arvostelu on toisaalta ehkä johtanut jopa 

sisäiseen rivien tiivistymiseen. 

”Arvostelu vaikutti kiihtyvän viime vuoden aikana. En tosin tiedä, johtuuko se siitä, että seurasin 

alaa entistä tarkemmin. Tosiasia kuitenkin lienee, että vuonna 2010 turpeesta kirjoitettiin paljon, 

eikä positiiviseen sävyyn. Vaposta tehtiin syntipukki”. 

Sääntely leimaa markkinaa 

Yli-Kyyny tuli Vapoon Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtajan paikalta. Hän sanoo aluksi 

arvelleensa, että pääsee säännellyltä toimialalta vähemmän säännellylle. 

”Totuus on kuitenkin toinen. Energia-ala on vahvasti säännelty. Markkinat ovat toisaalta Euroopan 

tai jopa vielä isommalla alueella, mutta tukitoimet ovat kansallisia.” 

”Hyvä esimerkki on Venäjä. Se aikoo tehostaa turpeen tuotantoa vähentääkseen fossiilisten 

polttoaineiden käyttöä. Venäjä käyttää niitä lääkkeitä, mitkä meillä ovat kiellettyjä.” 

Kaikki Vapossa vapolaisia 

Yli-Kyyny korostaa Vapon yhtenäisyyttä. Hänen mukaansa Vapossa voi olla asiakkaita varten 

monta brandia, mutta tärkeää on, että koko henkilöstö on vahvasti vapolaisia. 

”Tämä on tärkeää kun vastaamme tulevaisuuden haasteisiin. Me emme ainoastaan toimita 

polttoaineita asiakkaillemme, vaan haluamme olla itse arvoketjussa mukana”. 

”Kun asiakkaillamme on tarpeita, tulemme itse tai kumppaniemme kautta siihen kohtaan 

arvoketjua. Meillä on tässä paljon mahdollisuuksia.” 

Tulevaisuuden kannalta Yli-Kyynystä on tärkeää, että Vapon kaikki liiketoiminnot ovat 

kannattavia. Tässä suhteessa pelletti on tällä hetkellä suurin murhe.  

”Siinä on kannattavuusongelmia eikä se lisää yrityksen omistaja-arvoa”, hän arvioi. 

Bisneslogiikat samanlaisia 

Tomi Yli-Kyyny ehti olla 20 vuotta vakuutusalalla, josta seitsemän vuotta toimitusjohtajana. 

Tuohon aikaan sisältyi isoja muutoksia, kuten Pohjolan integroiminen OP-ryhmään. 

”Minulla oli olo, että se, mikä on annettavissa, on annettu. Toisaalta, jos en nyt olisi vaihtanut alaa 

ja työpaikkaa, olisin todennäköisesti pysynyt vakuutusalalla”, hän kertoo ja myöntää, että ei 

tuntenut entuudestaan Vapoa kovin hyvin. 

”Bisneslogiikat ovat kaikilla toimialoilla kuitenkin samanlaiset. Myymme tuotteita ja palveluja 

asiakkaille. Menestyäkseen yrityksen on vahvistettava kilpailuetuja.” 

Arvojohtamiseen painoa 

Johtajana Yli-Kyyny sanoo olevansa joka päivä samanlainen – ennalta ennustettava. Itseään hän 

kuvailee vaativaksi, vaikkakin nauravaiseksi. 
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”Uskon yhdessä tekemiseen ja tiimityöskentelyyn. Kun yrityksessä on arvot, joiden mukaan 

toimitaan, manageeraus vähenee.” 

”Olen myös enemmän valmentaja kuin itse päättäjä. On selvää, että kun tulee toimialan 

ulkopuolelta, on luotettava alaisiin”, hän toteaa. 

Hirvestystä ja moottoripyöräilyä 

Vapaa-aikanaan Yli-Kyyny ulkoiluttaa perheen espanjanvesikoiraa, ajaa vuoden 2005 Harley-

Davidsonilla, metsästää tai soutaa. Hirviporukka on Janakkalassa ja riistaruokien laitto sujuu. 

Sulkavan soudussa Yli-Kyyny on ollut kahdeksan kertaa. 

Juuriltaan Vapon uusi toimitusjohtaja on pohjalainen, mutta syntynyt Kontiolahdella. Isä oli 

rajavartioston leivissä ja työ vei perhettä eri puolille Suomea. 

Jyväskylään Yli-Kyynyt muuttavat syksyllä 2011. Eniten paikkakunnan vaihdoksesta on huolissaan 

15-vuotias tytär. Jyväskyläläissyntyisen vaimon muutto luonnistunee helpommin ja vanhempi tytär 

jäänee omilleen. 

Teksti: Reijo Vatanen, Kuvat: Matti Salmi 
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Yli-Kyyny Tomi 

Toimitusjohtaja, CEO, Konserni 

 

Puh +358 (0)20 790 5605 

Fax +358 (0)20 790 5708 

Gsm +358 (0)50 1280 

Email tomi.yli-kyyny@vapo.fi  

Osoite 

PL 22, Yrjönkatu 42 

40100 JYVÄSKYLÄ  
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