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Löydät podcastin kaikki jaksot Spotifysta ja 
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Osio 1: Matka vastuulliseksi yrittäjäksi (kesto 00:01-25:58)
1) Miksi Mikko päätyi kahvinviljelijäksi Kolumbiaan?

V: Mikko halusi palata lapsuutensa tekemiseen ja tehdä oikeasti jotain konkreettista, kun oli pitkään 
ollut erilaisissa tehtävissä esimerkiksi teknologia-alan yrityksissä. Hänestä alkoi tuntua, että haluaa tehdä
jotain oikeasti olemassa olevaa.

2) Mitä Mikko tarkoittaa sillä, että kahvi on ”työpaikan liima”?
V: Työpaikoilla kokoonnutaan kahvikupin äärelle jakamaan yhteisöllisiä hetkiä, kahvikuppi kutsuu ihmisiä
jakamaan hyviä hetkiä suotuisan vuorovaikutuksen äärelle ja lisää työyhteisön hyvinvointia ja 
yhteenkuuluvuutta.

3) Miten Mikon liikeidea sai alkunsa?
V: Hän palasi Suomeen ja halusi luoda työpaikalleen uudenlaista kahvikulttuuria, jossa kahvi toimisi 
liimana työyhteisön sisällä. Hän halusi kehittää niin hyvää kahvia, että työkaverit varmasti jäisivät 
työpaikalle kahvittelemaan. Hyvän kahvin varmistaakseen hän halusi hoitaa koko ketjun kahviviljelmältä 
aina työpaikan kahvilaan asti, jotta laatu olisi varmasti hyvää.

4) Mitkä ovat suomalaisen kahvikulttuurin keskeisiä piirteitä?
V: Kahvia tarjoillaan kaikissa juhlissa ja tilanteissa, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen syystä tai toisesta. 
Suomessa kahvia keitetään yleensä pannullinen, parhaillaan on käynnissä siirtyminen myös yksittäisten 
kahviannosten suuntaan yhä kasvavassa määrin.

5) Mikä on Mikon kahviyrityksen bisnesmalli ja miten se poikkeaa muista kahviyrityksistä?

V: Mikon yritys hoitaa koko kahvin tuotantoketjun aina viljelemisestä jalostukseen kuluttajalle asti. Hän 
haluaa varmistaa kahvin laadun hyvin henkilökohtaisella brändillään. Näin hän turvaa myös sen, että 
hänen kahvinsa valmistetaan vastuullisesti.
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Osio 2: Vastuullista kahvintuotantoa (kesto 26:00-39:47)

6) Mitä vastuullisuus Mikolle tarkoittaa?

V: Pitää tehdä oikeita asioita pitkin matkaa ja pystyä katsomaan itseään peiliin ja olla varma siitä, että 
kaikki on tehty vastuullisuuden periaatteiden ja käytäntöjen mukaan

7) Mikä on Mikon mielestä vastuullisuussertifikaattien merkitys?

V: Mikko ei usko näihin järjestelmiin, koska niiden kustannukset valuvat aina viljelijöille, sillä kuluttaja ei 
ole valmis sertifikaateista maksamaan. Viljelijä ei myöskään ymmärrä sertifikaattien vaatimuksia, joten 
käytännössä vastuullisuustoimenpiteet jäävät usein tekemättä.

8) Miten vastuullisuussertifikaatit vaikuttavat kuluttajan käytökseen?

V: Niitä on niin paljon, että kuluttaja jättää helposti perehtymättä asioihin ja luottaa vain näihin 
sertifikaatteihin. Kuluttajan olisi kuitenkin tärkeää perehtyä siihen, mitä tuotantoketjussa oikeasti 
tapahtuu ja toteutuuko vastuullisuus myös käytännön tasolla.

9) Miten syntyy luottamus kuluttajan ja yrittäjän välille?

V: Luottamus syntyy silloin, kun kuluttajalle oikeasti kerrotaan kaikki tuotantoketjun vaiheet ja otetaan 
henkilökohtainen vastuu myös niiden käytännön toteuttamisesta.

10) Mitä tarkoittaa Mikon yrityksen nimi Ikkunoiden maatila?

V: Ikkunoiden maatila tarkoittaa sitä, että maatilan ikkunoista näkyy kahteen suuntaan: kuluttaja näkee 
viljelmälle, mutta myös viljelijälle on näkymä kuluttajaan ja koko tuotantoketjuun päin. Avoimista 
ikkunoista virtaa raikasta ilmaa molempiin suuntiin ja myös ilmastonäkökulma huomioidaan.
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