
Mikael Pentikäinen vuoden 2004 Märsky
"Lukioikäisinä käänsimme opettajan auton poikittain park-
kipaikalla – oli siinä maikalla ihme ttelemistä." "Kyllähän
sitä jälki-istunnossa tuli useinkin istuttua." Mitä kummaa?
Tällaista mielikuvaa ei kovin helposti tulisi liitettyä kou-
luumme. Lauseiden takana ei kuitenkaan ole entinen nuo-
risorikollinen vaan Sanoma Osakeyhtiön nykyinen toimitus-
johtaja, Mikael Pentikäinen, 41. Näin kirjoittaa lukiolainen
Eetu Kansanaho Vuoden Märsky mitalin ja kunniakirjan
jakotilaisuuden jälkeen keväällä 2005.

Mikael vietti kahdeksan vuotta Mäkelänrinteen yhteiskou-
lussa – eikä nykyisillä keskiarvovaatimuksilla omasta mie-
lestään olisi edes päässyt sisään. Tuolloin yhteiskouluun
vaihdettiin 11-vuotiaana, ja siellä oltiin lukion loppuun.
Mikael kertoo olleensa koulussa melko tavallinen oppilas
"seiskaa ja kasiahan sieltä yleensä tuli". Välivuosi Yhdysval-
loissa kuitenkin muutti asenteita ja Mikael oppi kovan työn
arvon. Numerotkin nousivat sitten kertaheitolla yhdeksik-
köön ja lukion päättötodistuksessa komeili neljä laudaturia.

Mikael toimi varusmiespappina, mutta kotimatkalla armeijasta hän päätti luopua sielunhoitajan
osastaan ja lähteä sen sijaan opiskelemaan metsätieteelliseen. Metsänhoitajana Mikael ei pitkään
viihtynyt, sillä 25-vuotiaana hän pyrki kahdentuhannen hakijan joukosta Sanoman toimittajakou-
luun – ja oli kahdenkymmenen hyväksytyn joukossa. Toimittajakoulusta Mikael päätyi ensin Hel-
singin Sanomiin avustajaksi ja siitä politiikan toimittajaksi vuonna 1992. Neljä vuotta myöhemmin
kävi kutsu Lappeenrantaan päätoimittajaksi, vaikka esimiehenä Mikael ei ollut vielä koskaan toimi-
nut. Ennen Sanoman toimitusjohtajaksi siirtymistä Mikael toimi vielä viisi vuotta Suomen Tieto-
toimiston päätoimittajana ja toimitusjohtajana. Toimitusjohtajana työnkuva on muuttunut melkoi-
sesti ja nykyään Mikael on se, jonka lausuntoja siteerataan mediassa.

Tyypillinen työpäivä sisältääkin paljon esiintymisiä ja neuvotteluja, siis edustustehtäviä. Sanoman
WSOY:n pitäminen ajanhermolla on kuitenkin tehtävistä tärkein ja siitä Mikael saa palkkansa.
Vaikka Sanoma onkin viime vuodet tehnyt hyvää tulosta, niin mahdollisiin huonoihin aikoihin on
syytä varautua. Mikaelin mukaan "toimitusjohtajan on osattava uudistua itse". Tämä pätee var-
masti muihinkin työpaikkoihin, mutta erityisesti kvartaalitalouden kiemuroihin. Huolimatta kaikes-
ta uudistumisesta ja työlle paneutumisesta, on varmaa, ettei toimitusjohtajan pesti tule kestä-
mään ikuisesti. Mikaelin käytännöllinen ja maanläheinen lähestymistapa onkin ollut varmistua
siitä, ettei hän rakastu asemaansa vaan ymmärtää, että tämä tulee olemaan vain yksi etappi hänen
elämässään - Mäkelänrinteen, politiikan toimittajan ja armeijapappeuden ohella.


