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Esipuhe
Tämän julkaisun idea syntyi Keuruun kaupunginhallituksen ja Keulink Oy:n hallituksen yhteisessä kokouksessa lokakuussa 2021, jossa esittelin itseni ja kerroin, että
minulla on liki 40 vuoden kokemus yritysten ja yritystoiminnan kehittämisestä. Lyhyessä esittelyssä en ehtinyt kertoa juurikaan omista kokemuksistani. Niinpä päätin
koota ne tiivistetysti yhteen kirjoitukseen.
Lapsuudessani ei ollut yrittäjiä - oli vain kauppiaita, bensakauppiaita, autokauppiaita, partureita, kampaajia, puuseppiä, apteekkareita, puutarhureita, ravintolan pitäjiä, autoilijoita, suutareita, rakennusliikkeen omistajia ja niin edelleen. Yrittäjät olivat
silloin enemmän ammatin- tai elinkeinonharjoittajia kuin nykyisin.
Isojen yritysten omistajat ja pomot olivat yksinkertaisesti johtajia. Muistan legendaarisen Imatran Valtionhotellin portieerin Erkki Tapion, joka kertoi minulle aikanaan
menneistä vuosikymmenistä. Siihen aikaan portieeri täytti hotellikortin asiakkaan
puolesta, Erkki kyseli nirppanokkaiselta henkilöltä nimeä, osoitetta ja kotikaupunkia
ja kysyi lopuksi, että “Onko Herralla ammattia vai pannaanko, että johtaja?”
Ammatinharjoittajien ja johtajien lisäksi oli vielä liikemiehiä. Liikemies oli aikanaan
epämääräinen kuvaus henkilön liiketoiminnasta eli kukaan ei oikein tiennyt mistä
kyseinen henkilö sai elantonsa. Liikemies oli siis hieman negatiivissävytteinen ilmaisu.
Pikkuhiljaa yrittäjyyttä alettiin arvostaa entistä enemmän. Kunnissa oli 1980-luvulla
elinkeinoasiamiehiä, joiden tittelit muuttuivat 1990-luvulla yritysasiamiehiksi ja vastaaviksi, tuli myös yritysneuvojia. Taisi olla vuosi 1986 kun silloinen työministeri
Urpo Leppänen lanseerasi starttirahan eli pienellä toimeentulotuen tyyppisellä rahalla kannustettiin työttömiä yrittäjiksi. Tuo päätös oli merkittävä avaus yritysten perustamisen aktivoimiseksi. Itse annoin varmaan satoja starttirahalausuntoja 1990luvulla. Työurani aikana olen tavannut ja auttanut tuhansia yrityksiä, pieniä, suuria,
aloittavia, kasvavia, kehittyviä, kansainvälistymisiä, ja kriisissä olevia. Jokainen yritys on ollut erilainen ja jokainen tapaamani yrittäjä myös. Yhteistä on ollut yrittäjyys.
Yrittäjyyden arvostus ja yrittäjä -termin käytön laajeneminen juontaa juurensa vahvasti Suomen Yrittäjät ry:n perustamiseen 1990-luvulla. Vasta tällöin muistaakseni
alettiin puhumaan yhä laajemmin yrittäjistä ja yrityksistä.
Yhteiskunta on muuttunut rajusti ja muutokset ovat tapahtuneet usein kriisien kautta.
Aina niistä on selvitty ja tullaan selviämään.
Yrittäjyys on muuttanut muotoaan kymmenien vuosien aikana. Yrittäjät ovat entistä
koulutetuimpia, kansainvälisempiä, avoimempia ja yhteistyökykyisempiä. Suunta on
oikea.
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RAKENNEMUUTOKSEN KOKIJA JO PIENESTÄ PITÄEN
Suuret ikäluokat tarvitsivat opettajia 1950-luvulla ja kouluja rakennettiin miltei joka kylään. Vanhempani valmistuivat opettajiksi Turusta 1956. Äitini valmistui normaalimittaisesta koulutuksesta ja isäni pikakoulutuksella, koska silloin tarvittiin nimenomaan miespuolisia opettajia, kuten nytkin tarvittaisiin. He
muuttivat Hyrynsalmen Pekankylän koululle 1956 Kekkosentien varrelle. Hyrynsalmella maksettiin syrjäseutu- ja rajaseutulisiä, jotta sinne ja muuallekin syrjäseudulle saatiin opettajia.
Isoveli syntyi alkuvuodesta 1957 ja minä loppuvuodesta 1958.
Itselläni ei ole muistikuvia noista ajoista, mutta äitini kertoi paljonkin tarinoita. Pekankylässä ei ollut kauppaa, joten ruokatarvikkeet piti tilata Hyrynsalmen kirkonkylästä. Perjantaisin postiauto toi viikon ruuat kerralla. Jauheliha oli kuulemma monesti
huonoa ja samoin hedelmät, jos niitä joskus sattui saamaan.
Woltti eli kotiinkuljetukset toimivat jo siis ennen Woltin perustamista.
Toinen äidin kertoma muisto noilta ajoilta on jäänyt mieleen pysyvästi. Oli syksyinen ilta, kun viimeisillään raskaana oleva
naapurin emäntä koputti koulun ovea. Äiti päästi naapurin
emännän sisään ja kysyi, “Mikä hätänä, pitääkö lähteä pikaisesti sairaalaan synnyttämään?” Emäntä totesi, ettei ole niin
kiire, mutta olisiko opettajalla lainata pikkuhousuja synnytykseen, kun itsellä niitä ei ole. Äitini vastasi “Eihän niitä synnyttäessä tarvitse.” Emäntä perusteli kainosti pyyntöään sillä, että
hänellä ei ole omia pikkuhousuja. Kun hän menee sairaalaan
ja tohtori pyytää häntä riisuutumaan, niin tohtori näkee, ettei
hän ole aivan metsäläinen pelkissä raappahousuissa.
Antti Kurvinen ehdotti marraskuussa 2022, että jos vastavalmistunut muuttaa syrjäseudulle työpaikan perässä, niin saa
opintolainan anteeksi. Nuo rajaseutu- ja syrjäseutulisät olivat
samankaltaisia porkkanoita vastavalmistuneilla kuin tuo Kurvisen esitys. Saa nähdä eteneekö tuo ehdotus.
Kyläkoulujen lakkautuksen uhri
Palkanlisät eivät pidätelleet vanhempiani Hyrynsalmella kuin
muutaman vuoden. Muutimme Kainuun metsäisestä korvesta
Punkaharjulle Puruveden rannalle hieman lähemmäksi isovanhempia.
Maatalouden rakennemuutos oli alkanut 1960-luvun puolivälin
jälkeen. Maatalous oli koneellistunut ja pienet tilat eivät tuoneet
enää riittävää toimeentuloa. Vanhempani ostivat mökkitontin
Puruveden rannalta 1967 eräältä leskeltä. Hänen oli myytävä
omaisuuttaan eli joko metsää tai rantatontteja, jotta pystyisi
elämään. Maatila ei kannattanut sen vertaa. Joka vuosi kymmen vuoden ajan hän myi yhden tontin/vuosi. Monella maanviljelijällä ei ollut omaisuutta, jota myydä henkensä pitimiksi, siksi
hyvin moni muutti Ruotsiin työn ja toimeentulon perässä.

Saksalaiset olivat alkaneet tehdä automatkoja Suomeen kesäisin. Jostain syystä he vierailivat ja yöpyivät kesäaikoina kansakouluilla. Kyläkoulut eli kansakoulut oli merkitty suomalaisiin
maantiekarttoihin, joten ne löytyivät helposti. Syy vierailuihin
lienee ollut siinä, että he tiesivät koulujen olevan tyhjillään kesäaikana ja niissä asui opettajia, jotka olivat yleensä saksan
kielen taitoisia. Tuo majoittuminen taisi olla Airbnb:n esiastetta.
Enanlahden koulussakin majoittui maksutta saksalaisia jonkin
verran. Kerran taas oli saksalainen pariskunta yötä, he nukkuivat luokan lattialla. Äiti oli tehnyt aamupalan, keittänyt puuron,
kahvin, kananmunat kullekin ja laittanut leivät pöytään. Rouva
ei syönyt aamiaisella omaa kananmunaansa. Pois lähtiessään
rouva kysyi äidiltäni, että saisikohan hän sen syömättä jääneen
munansa evääksi.
Toinen vastaavanlainen kohtaaminen aamupalan ääressä johti
pysyvään lentävään lauseeseen meidän perheessä. Saksalaiset söivät aamupalaa ja laittoivat leivän päälle pelkästään joko
makkaraa, juustoa tai voita. Vanhempani kysyivät miksi he eivät laita juustoa tai makkaraa voidellun leivän päälle. Vastaus
oli, että ei kahta kallista päällekkäin. Nämä tarinat muistuvat
aina mieleeni kun tapaan jonkun saksalaisen. Ensikohtaamiset
jättävät monesti mieleen pysyvän ja jopa oikean mielikuvan.
Ikäluokat pienenivät ja oppilasmäärät laskivat ja Enanlahden
koulu lakkautettiin 1971 ja jouduimme muuttamaan.
Monen alan rakennemuutokset toteutuivat 1970-luvulla
Muutimme kesällä 1971 Suur-Lappeenrantaan Simolan koululle entisen Lappeen pitäjän puolelle. Itä-Suomeen oli päätetty
perustaa 1960-luvun lopussa kolme uutta korkeakoulua eli
Lappeenrantaan, Kuopioon ja Joensuuhun. Näiden kaupunkien kehityspolut lähtivät tuolloin aivan eri suuntaan kuin silloin
vastaavan kokoisten kaupunkien eli Imatran, Mikkelin ja Savonlinnan. Tuo korkeakoulupäätös on ollut yksi voimakkaimmista aluekehitykseen vaikuttaneista päätöksistä Suomen historiassa.
Lappeenrannan korkeakoulu tarvitsi paikan, mutta silloisen
Lappeenrannan kaupungin alueelta ei löytynyt riittävän isoa
vapaata maa-aluetta. Toteutettiin Lappeenrannan, Lauritsalan
ja Lappeen pakkoliitos. Millainenhan olisi Jyväskylän kaupunkirakenne tänään, jos täälläkin olisi tehty pakkoliitos 1980-luvun
alussa. Luulen, että nykyistä parempi ja Jyväskylä olisi nykyistä isompi, jopa Oulun kokoinen?
Maailmanlaajuinen energiakriisi alkoi 1973 ja Suomessakin
alettiin säästää energiaa. Sakon uhalla pakotettiin laskemaan
asuinhuoneistojen lämpötilaa 20 asteeseen, kiellettiin omien
uima-altaiden lämmittäminen, kiellettiin sähköautojen lämmitys
alle 10 asteen pakkasessa, rajoitettiin näyteikkunoiden valaistusta. Toimenpiteet olivat rajut, mutta niiden ansiosta energiaa
säästyi ja selvittiin vähin vaurioin.

Suomen historian suomettumisen ajan synkin vuosi oli 1973,
jolloin Kekkosen toimikautta jatkettiin poikkeuslailla, ilman mitään todellista syytä poikkeuslain käyttöön. Tämä oli niin suuri
trauma kansakunnalle ja se johti nykyisen kaltaiseen perustuslakiin, jossa presidentin valtaa on kavennettu paljon. Onneksi
suomettumisesta pystytään keskustelemaan nykyisin melko
rauhallisesti, tosin turhan kauan on mennyt tämän trauman käsittelemiseen.
Oppikoulut lakkautettiin 1970-luvulla ja tilalle tuli kaikille ilmainen peruskoulu. Olin viimeinen vuosikerta, joka ei käynyt peruskoulua päivääkään. Koulu-uudistuksiin liittyi pieni, mutta
ison merkityksen saanut Pirkkalan kokeilumoniste. Kokeilu oli
opetusministeriön, kouluhallituksen ja Tampereen yliopiston
johtama hanke Pirkkalan peruskouluissa 1974 - 1975. Hankkeen tarkoituksena oli tutkia, miten oppikirjat ja oppimismenetelmät muuttaisivat oppilaiden maailmankuvaa sosialismia suosivaksi. Opetusmateriaalin näkökulma noudatti marxilaista historiankäsitystä. Moniste oli neuvostomyönteinen ja sen sisältö
oli peräisin Neuvostoliitosta. Onneksi tästä hankkeesta nousi
iso kohu ja kokeilusta luovuttiin heti alkuunsa.
ETYK-kokous pidettiin Helsingissä 1975. Neuvostoliitto sai
vahvistettua toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan rajat.
Mutta se joutui hyväksymään samalla laajennetut ihmisoikeudet myös Neuvostoliitossa. Tutkijat ovat todenneet jälkikäteen,
että tämä ihmisoikeuksien hyväksyminen aloitti Neuvostoliiton
sisäisen hajoamisen.
1970-luku oli myös idänkaupan ja punaisten vuorineuvosten
kulta-aikaa.
Meille tuli kotiin Neuvostoliitto lehti. Isä oli tilannut sen siksi,
että haluttiin nähdä mitä naapurimme kertoi omista saavutuksistaan. Toisaalta isä oli tilannut Ruotsista Alexander Solzhenitsyn teoksia. Niitä ei saanut painaa Suomessa, vaan kirjat oli tilattava postimyynnin kautta Ruotsista. Näiden kahden
julkaisun välillä oli räikeä ristiriita. Virallinen Suomi oli Neuvostoliitto -lehden kannalla ja se yritti kaikin keinoin estää suomalaisia saamasta todellista tietoa Neuvostoliitosta ja sen karmeasta lähihistoriasta. Luin Solzhenitsyn 1 600 sivuisen vankileirien saaristo teoksen uudelleen toissa vuonna. Urakka oli valtava, mutta lukukokemus oli jälleen järkyttävä. Suosittelen kaikille tuon teoksen lukemista. Historiaa ei saa unohtaa.
VARUSMIESAIKA JA OPISKELUT
Aloittaessani varusmiespalveluksen kesällä 1978 Lappeenranta oli vielä iso varuskuntapaikkakunta, siellä oli Uudenmaan
Rakuunapataljoona, Karjalan Tykistörykmentti ja Päällystöopisto. Oli mistä valita ja matkakaan ei ollut pitkä kasarmille.
Pian alkoivat pienten varuskuntien lakkauttamiset ja isojen varuskuntien rakentamiset. Aikamoinen rakennemuutos on tapahtunut varuskuntaverkostossa muutaman kymmenen vuoden sisällä.

Palvelin puolet ajasta rakuunoissa ja puolet Kaartin Pataljoonassa Helsingissä, jossa päätehtäväni oli päivystää ja vartioida
joka toinen yö puolustusministeriön sisällä ja päiväaikaan toimia lähettinä. Silloin varusmiehiä käytettiin sotilaskohteiden
vartioinnissa, olimmehan ilmaista työvoimaa. Tosipaikan tullen
emme olisi osanneet käyttää edes meille annettua pistoolia,
koska emme olleet harjoitelleet sillä kertaakaan.
Jokaisella lähetillä oli oma autonkuljettaja ja päivisin veimme
kirjeitä ja paketteja ympäri Helsinkiä mm eduskuntaan, eri ministeriöihin, lähetystöihin, lentokentälle ja presidentinlinnaan.
Yhtenä perjantaina tuli kiire viedä puolustusministeriön papereita presidentin esittelyyn Presidentin linnaan, joka alkoi klo
11.00 Kekkosen saapuessa täsmällisesti Tamminiemestä. Sillä
kertaa Kaartin soittokunta oli harjoittelemassa presidentin tuloa
linnan pihalla. Tarkoituksena oli aloittaa Porilaisten marssi heti,
kun Kekkonen astuu autosta. Me kiirehdimme armeijan tummalla Volvolla juuri ennen Kekkosta linnan pihaan, kapellimestari vilkaisi selkänsä taakse ja katsoi, että iso tumma auto kaartoi linnan pihaan ja antoi soittokunnalle aloituskäskyn. Hyppäsin autosta nopeasti ja juoksin ripeästi kirje kainalossa Porilaisten marssin soidessa linnan ovesta sisään - juuri ennen Kekkosen auton tuloa. Kapellimestari oli huomannut virheensä ja
soitto loppui lyhyeen.
Opiskeluaika oli lyhyt, mutta tehokas 1979 - 1981
Koko nuoruuteni olin haaveillut opettajan ammatista, erityisesti
biologian ja maantiedon opettajan ura kiinnosti. Pyrin Helsingin
yliopistoon ja Joensuun korkeakouluun, pääsin Joensuuhun
opiskelemaan maantiedettä. Vielä junamatkalla Joensuuhun
elokuun lopussa sunnuntai-iltana oli tarkoitus valita seuraavana päivänä sivuaineeksi biologia. Minulla ei ollut vielä asuntoa ja biologian kenttäkurssi alkoi Ilomantsin Mekrijärvellä jo
tiistaina. Päätin jäädä Joensuuhun ja etsiä itselleni asunnon.
Valtsinkin pääaineeksi uuden oppiaineen eli suunnittelumaantieteen sivuaineiksi kansantaloustieteen, yhteiskuntapolitiikan
ja tilastotieteen. Näin jälkeenpäin todettuna valinta oli hyvä
jopa erinomainen. Moni lukiolainen ja peruskoululainen ovat olleet tietämättään tyytyväisiä siitä, etten opettanut heitä koskaan.
Yliopisto-opintoihin oli tulossa iso rakennemuutos, arvosanoista oltiin siirtymässä opintopisteisiin. Minun oli pakko valmistua kolmessa vuodessa, muutoin opinnot olisivat kestäneet
5-6 vuotta.
Tuo aika oli korkeakoulujen laajentumisen aikaa Suomessa eli
käynnissä oli siis positiivinen rakennemuutos.
Opiskelijat elivät lainalla eli nostettiin pankista lainat, joilla maksettiin vuokrat ja muut kulut. Valmistumisen jälkeen nämä kulut
maksettiin takaisin pankille. Eli olen maksanut kulut kahteen
kertaan - ensin vuokranantajalle ja sitten pankkiin.

ENSIMMÄINEN REISSU IMATRALLE
Vakituinen työurani alkoi Imatralla 1.2.1982 työllisyysvaroin
palkattuna määräaikaisena projektipäällikkönä. Tehtäväni oli
kehittää Imatran matkailua. Huomasin, että heti mentiin syvään
päätyyn.
Imatra oli joutunut sosiaalidemokraattien valtiollisen yritystoiminnan koealueeksi, kun Imatralle perustettiin pääministeri Kalevi Sorsan aloitteesta Valcon kuvaputkitehdas 1970-luvun lopussa. Tavoitteena oli näyttää, että valtio pystyy uudistamaan
Suomen teollisen rakenteen. Tavoitteena oli synnyttää aivan
uusi toimiala yhdessä japanilaisten kanssa. Tehdasta ei saatu
ikinä kannattavaksi. Konkurssin 1981 myötä 520 nuorta imatralaista jäi työttömäksi. He kaikki olivat uskoneet parempaan tulevaisuuteen kouluttautumalla alalle, perustamalla perheen ja
hankkimalla oman asunnon. Konkurssi oli kova isku näille henkilöille ja samalla myös koko Imatralle. Valcon konkurssin varjo
on vaikuttanut usean vuosikymmenen ajan imatralaisiin, eivätkä he ole ehkä toipuneet siitä vieläkään.
Imatralla oli käynnistetty 1981 Imatra projekti, jonka tarkoituksena oli kaikin keinoin lievittää Valcon konkurssin aiheuttamia
ongelmia. Tämä taisi olla ensimmäinen rakennemuutosohjelma Suomessa. Oma työni oli osa tätä kokonaisuutta. Oman
työn ohella olin myös Imatran Kylpylän rahastonhoitaja, Kylpylän rakentaminen aloitettiin kesällä 1982, kylpylä sai 80 prosentin investointiavustuksen, johtuen siitä, että kylpylän omistavan säätiön perustajina oli ammattiyhdistyksiä. Tätä kytkentää ja siitä johtuvaa ylisuurta tukiprosenttia ihmettelin kovasti.
Jotenkin tuntui siltä, että Valcon menetystä kompensointiin
epäterveesti.
Tämä Sorsan sotkujen selvittely vaikutti voimakkaasti omaan
käsitykseeni yritystoiminnasta. Itselle tuli täysin selväksi, että
valtion tulisi pysyä mahdollisimman kaukana yrittämisestä.
Tämä periaate on pysynyt mielessä koko työurani ajan. Valitettavasti tällä hetkellä on noussut varsinkin vasemmistossa esille
valtion roolin korostaminen yritysten kehittämisessä. Valtio ei
pysty valitsemaan menestyviä toimialoja saatikka menestyviä
yrityksiä.
Saksalaiset olivat tuolloin Suomen suurin ulkomaalaisten matkailijaryhmä. Imatralla panostettiin paljon juuri tuohon kohderyhmään. Imatran seudun matkailu oli palkannut saksalaissyntyisen Harald Smithin markkinoimaan Imatran seutua saksalaisille matkanjärjestäjille. Harald oli muuttanut Ruotsiin 1950-luvulla ja Suomeen 1970-luvulla. Harald teki vuosittain pitkiä
markkinointi- ja myyntimatkoja Länsi-Saksaan. Haraldilla oli
hienoja tarinoita 1950-luvun Ruotsista. Hänellä oli hyviä tarinoita varsinkin Ruotsista. Hän asui samassa asunnossa legendaarisen jääkiekkoilijan Sven Tumban kanssa. Svenillä oli vuoden kestänyt salasuhde nykyisen Ruotsin kuninkaan Kaarle
Kustaan isosiskon Birgitan kanssa. Paljastuessaan suhde ei

olisi ollut hovin mieleen lainkaan. Niinpä Birgitta joutui ottamaan monesti esiliinakseen kymmenvuotiaan Kaarle Kustaan.
Harald kertoi tapauksesta näin “Et usko miten kauan ja miten
monta kertaa sain potkia kerrostaloasuntomme pihalla Kalle
Kustaan kanssa jalkapalloa, sillä aikaa kun Sven ja Birgitta olivat vallanneet asunnon.”
Rikollinen palaa aina rikospaikalle, sanotaan. Tämä piti paikkansa kun Kalevi Sorsa aloitti presidenttikilvan Martti Ahtisaarta vastaa 1990-luvulla. Sorsan vaalistartti pidettiin nimittäin
juuri Valcon kiinteistössä. En ole ihan varma oliko se ihan viisain veto.
Valcon kiinteistöön törmäsin vielä useasti tämän työrupeaman
jälkeen, tosin tällöin en sitä vielä tiennyt.
Yrittäjänä yrityksen sisällä 1983 - 1986
Toinen työpaikkani oli Imatran Arkkitehtuuritoimistossa. Sovin
työnantajani kanssa vapaaehtoisesti, että saan kiinteän tuntipalkan ilman ylityölisää ja ilman säännöllistä päivittäistä työaikaa ja että jokaisesta tehdystä työtunnista on laskutettava jotain asiakasta eli toimin konsulttina eli "yrittäjänä yrityksen sisällä". Näin jälkeenpäin ajateltuani olin kevytyrittäjä. Yritys hoiti
palkanmaksun ja niihin liittyvät velvoitteet. Itse hankin toimeksiannot.
Tein erilaisia kehittämissuunnitelmia ja mielenkiintoisin oli
Imatran RR-radan kehittämissuunnitelman laatiminen. Imatra
oli menettämässä MM osakilpailun statuksen, koska katuradoilla ei saanut enää ajaa. Teimme vajaassa vuodessa uuden
radan suunnitelmat, päivät olivat pitkiä ja en ehtinyt ajaa partaani ja annoin sen kasvaa. Tein päätöksen, että ajan parran
pois kokonaan kun Imatralla ajetaan uudelleen MM-tasolla, kuvittelin sen tapahtuvan vuoden sisällä. Radan suunnitelmat valmistuivat ajoissa ja uutta rataa kehuttiin hyväksi.
Radalle haettiin ympäristölupaa ja siitä valitettiin. Valitusprosessi kesti niin kauan, että Imatra menetti paikkansa kansainvälisestä kilpailukalenterista. Korkein oikeus teki päätöksen
monen vuoden päästä ja päätöksen mukaan lupa hyväksyttiin.
Valittajat hävisivät valituksen, mutta saivat estettyä radan rakentamisen. Monesti olen miettinyt, että mitenköhän moni muu
hyvä hanke on kaatunut turhiin valituksiin. Pääsin parrastani
eroon vasta 2017, jolloin Imatran katuradalla ajettiin seuraavan
kerran kilpaa oikein kunnolla.
Arkkitehtuuritoimisto oli kolmen henkilön perustama avoin yhtiö, joista kaksi oli töissä yrityksessä ja yksi oli opiskelemassa.
Näin hyvin läheltä avoimen yhtiön ongelmat, eri osakkaat saivat omista suunnittelutehtävistä erilailla rahaa, mutta vastuut
yhtiön veloista ja muista asioista olivat samanlaiset.
Palkka maksettiin aina jälkikäteen ja hyvin monta kertaa pomo
tuli kysymään, että kun firman kassassa ei ollut riittävästi rahaa

koko palkanmaksuun niin kävisikö, että saisin muutaman satasen palkanmaksupäivänä ja loput kunhan firma olisi saanut rahat asiakkailta. Minulle se kävi aina, en kehdannut vaatia, että
yrittäjät olisivat tehneet vekseleitä, jotta olisivat voineet maksaa koko palkan kerralla.
Tämä työjaksoni oli vapaa ja vastuullinen eli jos halusin pitää
vapaata, riitti kun ilmoitin, että olen loppuviikon poissa, tosin ilman palkkaa. Tarvittaessa tehtiin pitkää 16 h päivää ilman ylityökorvauksia. Opin myös sen mistä palkkani tuli eli maksavilta
asiakkailta. Jokaisen kannattaisi jossain työuran aikana olla
vastaavanlaisessa työsuhteessa. Näin ymmärrys siitä, mistä
rahat tulevat ja ketkä ovat asiakkaita, lisääntyisi varsin monella. Jotenkin tuntuu nykyisin oudolta se, että jos joku haluaa
olla alustatalouden yrittäjä esimerkiksi Woltin yrittäjä, niin kaikin keinoin yritetään tehdä näistä kuitenkin työntekijöitä. Opin
sen, että avoimessa yhtiömiesten keskinäinen luottamus on oltava täydellinen.
Valcon kiinteistön markkinoijana 1987
Arkkitehtuuritoimiston pestin jälkeen tein vuoden mittaisen työsopimuksen Imatran Seudun Koulutus- ja Teollisuuskeskuksen
(ISKOTE) markkinointipäällikkönä. Kaupunki oli ostanut kauan
tyhjillään olleen Valcon kiinteistön 25 miljoonalla markalla, kiinteistön pinta-ala oli 25 000 neliötä. Kiinteistön käyttöä varten oli
perustettu ISKOTE-säätiö ja kiinteistöön saatiin paljon teollisuusyrityksiä ja Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen
korkeakoulun, kesäyliopisto ja aikuiskoulutuksen toimipisteet.
Tavoitteena oli koulutuksen avulla saada kuvaputkitehtaan
työttömäksi joutuneet henkilöt uudelleen työmarkkinoille. Tiloissa pidettiin useita yrittäjäkursseja. Yrittäjyys oli noussut
merkittäväksi vaihtoehdoksi työllistyä. Teimme kaikille Imatralaisille yläasteikäisille vierailuohjelman kiinteistöön. Meillä oli
lukiolaisille hieman pidempi opintopaketti, Valopäät nimeltään.
Siinä kukin ryhmä ideoi itselleen oman yrityksen ja sille liiketoimintasuunnitelman. Tämä oli uutta ja outoa paikkakunnalla,
jossa oli totuttu menemään töihin joko Gutzeitille tai Terästehtaalle. Nämä yrittäjyyteen innostavat tempaukset tehtiin yhteistyössä Imatran Yrittäjien kanssa.
Talo saatiin melko täyteen ja koulutustoiminta pyöri ihan mukavasti. Vaikka kiinteistö saatiin edullisesti, niin talon muuttamiseksi usean yrityksen käyttöön meni paljon rahaa. Kaupunki
ei ollut paras mahdollinen kiinteistön kehittäjä, nykyisin homman hoitaa yksityiset jopa kansainvälisetkin kiinteistökehittäjät
paremmin kuin kunnat ja kaupungit.
KUULIN KUUSAMON KUTSUN
Syksyllä 1987 huomasin Kauppalehdestä, että Kuusamo hakee kolmen vuoden projektiin projektipäällikköä kehittämään
matkailun ohjelmapalveluja. En ollut ikinä aiemmin käynyt Kuusamossa ja silti minut valittiin sinne.

Projektisuunnitelma oli lyhyt eli projektin tavoitteena oli kehittää
matkailun ohjelmapalveluja yhdessä yritysten kanssa. Muuta
suunnitelmaa ei ollut. Suunnitelma riitti minulle ja se antoi vapaat kädet.
Kolmen vuoden aikana syntyi kokonaan uusi toimiala Kuusamoon - matkailun ohjelmapalvelut. Kolmessa vuodessa toimialalle syntyi kymmenkunta uutta yritystä, joissa oli kymmeniä
työpaikkoja. Projekti päättyi ajallaan ja yritykset jatkoivat alan
kehittämistä. Tällä hetkellä Kuusamossa on kymmeniä alan yrityksiä, joissa on yhteensä satoja työpaikkoja. Uudet yritykset ja
uusi toimiala herätti pientä närää vanhojen toimijoiden keskuudessa. Asiakkaat olivat tottuneet majoittumaan ja ruokailemaan illat Rukahovissa ja päivät viettämään Rukan rinteissä.
Yritysasiakkaat alkoivat olla vierailunsa aikana yhtenä iltana
pois baarista kelkka- ja porosafareilla, joille heille tarjoiltiin
maittavia aterioita hyvin varustetuilla laavuilla. Muistan, kun silloinen Rukahovin johtaja kertoi, että häntä harmitti, etteivät asiakkaat olleet joka ilta Rukahovin baarissa. Ääni kellossa kuitenkin muuttui, kun erään kerran - taisi olla Nokian yritysvieraat
- kiittivät johtajaa kädestä pitäen ja kehuivat vuolaasti edellisillan moottorikelkkasafarilla koettua elämystä. Asiakkaat nimittäin luulivat, että Rukahovi oli järjestänyt safarin. Johtaja oli vähällä oikaista väärinkäsityksen, mutta oikaisikin oman ajattelunsa. Pääasia, että asiakkaat viihtyvät ja Rukalla on paljon hyviä palveluita, kaikki yritykset voittavat yhteistyöstä. Tästä oivalluksesta alkoi mielestäni entistä tiiviimpi yhteistyö Rukan
matkailun kehittämisessä.
Ilman hyvää yhteistyötä yritysten kanssa projektista ei olisi tullut mitään. Tehtävinäni olivat yritysten kannustaminen ohjelmapalveluihin, kehittämistoimenpiteiden miettiminen yritysten
kanssa, rahoituksen hakeminen yritysten investointeihin, ohjelmapalveluiden markkinointi sekä tiedottaminen alan mahdollisuuksista.
Kuusamossa opin, miten onnistunut projekti toteutetaan. Monet projektit toteutetaan vieläkin ilman yrityksiä ja tulokset ovat
sen mukaisia. Tuo projekti oli myös hyvä esimerkki byrokratian
vähäisyydestä, voimavarat käytettiin käytännön työhön. Nykyisin projektien eli hankkeiden voimavarat menevät liiaksi hankesuunnitelmien tekoon ja toimenpiteiden raportointiin. Itse toimintaa ei jää riittävästi aikaa.
Matkailu oli kovassa nosteessa myös Kuusamossa. Yritykset
ja yksityiset ostivat raakamaata ja sitä kaavoitettiin loma-asuntotonteiksi. Maan arvo nousi jatkuvasti ja kukaan ei oikein tiennyt oikeaa hintaa. Myyjät saivat miljoonia. Eräskin myyjä oli
saanut maastaan viisi miljoonaa markkaa ja meni pankista kysymään, että minulla on viisi miljoonaa markkaa ylimääräistä
rahaa, minne se kannattaisi sijoittaa? Pankinjohtaja vastasi,
että osta ihmeessä maata Rukalta. Myyjä mietti, että myinköhän liian halvalla.

Tonttikauppoihin liittyy eräs varsin surullinen ja opettavainen
tarina. Kuusamon kunnanjohtaja, kaavoituspäällikkö, nimismies ja kolme muuta henkilöä ostivat Tulihta Oy:n nimissä raakamaata Rukan läheisyydestä 1988. Kauppahinta oli kytketty
tulevaan rakennusoikeuteen. Mitä enemmän rakennusoikeutta
saataisiin, sitä enemmän maasta maksettaisiin myyjälle ja
päinvastoin. Kaavoitus alkoi hyvissä merkeissä ja rakennusoikeutta suunniteltiin runsaasti, kunnes tuli 1990-luvun alku ja
syvä lama. Ostajat vaikuttivat omilla virkatoimillaan siihen, että
rakennusoikeutta aloitettiin laskea rajusti. Maan hinta olikin lopulta halvempi mitä siitä oli kaupantekohetkellä maksettu.
Myyjä hermostui ja vei asian käräjille. Korkein oikeus teki lopullisen päätöksen 2004. Myyjä voitti jutun, ostajat hävisivät ja
menettivät virkansa ja kunniansa ja aivan turhaan. Jos olisivat
vain kaavoittaneet runsaasti rakennusoikeutta ja malttaneet
odottaneet 2000-luvun alkuun, niin olisivat nyt rikkaita eläkeläisiä.
Heti työurani alussa Kuusamon Uistimen toimitusjohtaja Paavo
Korpua otti minuun yhteyttä ja pyysi käymään uistimen tehtaalla. Kävin siellä ja Paavo tarjosi kahvit ja siitä alkoikin hyvä
ystävyys. Paavolla oli myös asiaa. Hän tarvitsi Kuusamon Uistinseuraan uuden sihteerin. Jotenkin tuntui hienolta ajatus, että
pääsisin mukaan legendaariseen Kuusamon Uistinseuraan ja
suostuin heti ilman muuta. Seura oli aktiivinen ja se järjesti lukuisia pilkkikisoja marraskuusta toukokuuhun. Kesällä oli perhokalastuskisoja koskilla ja uistelukisoja järvillä. Kitkajärvellä
järjestettiin isot uistelukisat kesällä 1990 ja palkinnot olivat ruhtinaalliset. Voittajat saivat usean tuhannen markan tavarapalkinnot sekä lahjakortteja. Eräs oululainen kalastaja oli saanut
tuhannen markan lahjakortin kuusamolaiseen kalastustarvikeliikkeeseen. Sain kisojen jälkeisenä maanantaina kiukkuisen
puhelun tuolta voittajalta. Hän raivosti puhelimessa, että hän ei
saanut lahjakortilla alennusta ja vaati meiltä lisää rahaa. Kysyin, että saitko lahjakortilla tuhannella markalla tuotteita.
“Kyllä sain”, vastasi voittaja. Totesin, että asia on kunnossa eli
sait mitä lahjakortissa luki. Puhelun päätteeksi hän uhkasi käräjillä, en päässyt käräjille.
Kävin Paavon kanssa useasti kalassa Kuusamon järvillä ja
Paavolla oli aina mukana uusien uistimien prototyyppejä. Aika
monesti huomattiin, että ne olivat ottipelejä. Kalastuksen
ohessa Paavo kertoi mieleenpainuvasti omasta yrittäjäurastaan, joka alkoi 1960-luvun lopussa yhdessä Paavo Putilan
kanssa. Jokaisella paikkakunnalla on omat Paavonsa eli pitkänlinjan menestyneet yrittäjät, joiden menestystä pidetään itsestään selvyytenä, mutta jotka ovat joutuneet tekemään paljon töitä menestyksen eteen. Kuusamon Uistin lienee Suomen
eniten omaa kuntaansa mainostanut yritys ja vielä mainos ollut
erittäin positiivinen.
Moottorikelkkailu oli rajussa kasvussa ja kelkoilla ajettiin luvattomasti ympäri metsiä. Tarvittiin virallisia moottorikelkkareittejä
Kuusamoon. Jostain syystä minulle annettiin kunnassa tehtä-

väksi laatia yleissuunnitelma reittiverkostoksi. Kyselin safariyrittäjiltä tarpeita ja niiden pohjalta syntyi reittisuunnitelma,
jota lähdettiin myös toteuttamaan. Ensimmäinen virallinen reitti
valmistui Taivalkoskelta Kuusamon kirkolle ja siitä seuraavaksi
Rukalle. Sain ohjeen kunnasta, että reittien ylläpitoon tarvitaan
joku virallinen taho. Kunta ei halunnut niitä ylläpitää, sillä
hiihto- ja vaellusverkoston ylläpidossa on riittävästi työtä. Tästä
alkoikin hauska tapahtumasarja. Kuusamossa ei ollut virallista
moottorikelkkayhdistystä. Selvittelin muutaman aktiiviharrastajan kanssa tilannetta ja päädyttiin siihen, että perustin kahden
muun henkilön kanssa Kuusamon Moottorikelkkailijat ry:n,
vaikka en ollut ajanut moottorikelkalla juuri lainkaan, eikä minulla ole ollut ikinä moottorikelkkaa. Hoidin perustamispaperit,
viralliset kokoukset ja olin seuran sihteeri Kuusamossa
oloajan. Seuraan liittyi heti paljon jäseniä ja se toimii nykyisin
varsin aktiivisesti.
Vierailin Muurmanskissa talvella 1989 ja silloin oli jo ensimmäisiä merkkejä Neuvostoliiton vaikeasta taloustilanteesta, joka
näkyi huhujen mukaan elintarvikkeiden puutteena ja jopa nälänhätänä. Kaupoissa oli ruokaa ja ihmisillä oli rahaa ostaa
sitä, sillä olihan Muurmansk neuvostoliittolainen erityistalousalue, jossa maksettiin työntekijöille korkeampia palkkoja.
Kyselin tulkilta nälänhädästä ja hän vastasi monimielisesti “Ei
meillä ole nyt nälänhätää, mutta joskus on ollut. Silloin oli lihasta puutetta ja erään kerran vanha mummo oli mennyt kauppaan ja halusi ostaa eläkerahoilla jauhelihaa. Myyjä sanoi, ettei
tänään ole muuta kuin kolmannen luokan koirajauhelihaa.
Mummo halusi välttämättä jauhelihaa ja pyysi tuota koirajauhelihaa kaksi kiloa. Myyjä meni takahuoneeseen jauhamaan lihaa
ja toi paketin mummolle. Mummo kiitteli ja lähti kotiin, jossa
avasi paketin ja huomasin siinä olevan vain pelkkää puupurua.
Ei muuta kuin mummo kipitteli takaisin kauppaan ja valitti jauhelihan laadusta myyjälle. Myyjä totesi, että minähän sanoin,
ettei meillä ole muuta jauhelihaa kuin kolmannen luokan koirajauhelihaa ja siinä luokassa koirat jauhetaan koppeineen.
Tuossa kopissa ei ollut näköjään koiraa lainkaan.”
Ilmeisesti olin tehnyt työni hyvin, koska minulle tarjottiin erään
ohjelmapalveluyrityksen toimitusjohtajuutta. En ottanut tehtävää vastaan - onneksi. En ollut kypsä siihen silloin ja ei minusta olisi hyvää johtajaa tullutkaan. Projektin päätyttyä en jäänyt roikkumaan Kuusamon kunnan palvelukseen. Hain paikkaa
Kivijärveltä.
KESKI-SUOMI JA KIVIJÄRVI KUTSUIVAT
Ja niin mentiin toisen kerran syvään päätyyn ja ehkä ensimmäistä kertaa syvemmälle. Kun aloitin työni elinkeino- ja markkinointipäällikkönä Kivijärvellä 1990, niin Suomen talous näytti
vielä olevan tavallisille kansalaisille kunnossa. Pankkisektorin
isot ongelmat olivat vielä piilossa julkisuudelta. Kivijärvi osoittautui hyvin pian erittäin ongelmalliseksi. Paikallinen säästö-

pankki oli yliluotottanut lähes kaikki paikkakunnan yritykset viiden vuoden bullet valuuttalainoilla ilman käytännön vakuuksia.
Yritykset olivat olleet järjestään kannattamattomia. Vakuutena
olivat toisten yrittäjien takaukset ja ylisuuret kiinteistöjen arvot.
Kun yksi yritys meni nurin, niin sen seurauksena kaatuivat
muutkin. Yli sata työpaikkaa katosi vajaassa vuodessa. Pankkikriisin suuruutta kuvaa se, että Kivijärven säästöpankin aiheuttamat luottotappiot olivat yli 40 miljoonaa, suhteutettuna
asukaslukuun se oli valitettavasti Suomen ennätys. Kivijärven
säästöpankki isännöitsijät tuomittiin myöhemmin isoihin korvauksiin laiminlyönneistä. Taisivat olla ainoita pankkien hallitusten jäseniä, jotka saivat tuomion Suomessa. Vuonna 1990
Kivijärven Säästöpankki oli palkittu Suomen parhaana pienen
paikkakunnan pankkina, koska se oli lainoittanut yrityksiä suhteessa asukaslukuun eniten. Kaikki kuitenkin muuttui hetkessä.
Kun lähes kaikki yritykset olivat nurin ja työpaikat menneet, ei
auttanut muu lähteä luomaan tulevaisuuden uskoa. Tätä työtä
tein päivittäin yhteistyössä Kivijärven yrittäjäyhdistyksen
kanssa, olin jopa yhdistyksen hallituksen jäsen. Järjestimme
yhteisiä tilaisuuksia, joihin pyysimme asiantuntijoita Jyväskylästä. Nämä yhteiset illat toimivat terapiaistuntoina, yrittäjät saivat purkaa pahaa mieltään ja päästiin keskustelemaan. Jälkeenpäin olen kuullut, että nämä pitkät illat koettiin parhaaksi,
mitä kunta saattoi silloin tehdä. Luotiin yhdessä uskoa tulevaan
ja ennen kaikkea saatiin käydä läpi asioita yhdessä. Nykyisin
puhuttaisiin kriisiavusta, silloin tuota sanaa ei ollut käytössä
eikä toimintamallia siitä, miten yhteisöä voitaisiin auttaa.
Yhtenä tehtäväni oli myös auttaa uusia yrittäjiä aloittamaan
puhtaalta pöydältä, muistaakseni viisi konkurssipesää sai myytyä toiminnan aloittavalle yrittäjälle. Taitaa vieläkin siellä olla
pystyssä näitä yrityksiä.
Silloisen kunnanjohtaja Risto Niemelän kanssa kutsuimme RCI
-ketjun aluepäällikön tutustumaan Hannunkiven lomaosakekylään, joka oli silloin kaatumisvaarassa. Paikallinen ravintola tarjosi maukkaan hirven sisäfileepihvin ja me kunnanjohtajan
kanssa markkinoimme Kivijärven matkailun mahdollisuuksia.
Hannunkivi pääsi RCI -ketjuun mukaan ja lomaosakekylään rakennettiin lisää mökkejä ja se laajeni isoksi toimijaksi. Siellä
taitaa olla nykyään yli 30 000 majoitusvuorokautta vuodessa,
kolmenkymmen vuoden aikana majoitusvuorokausia on kertynyt siis liki miljoona. Pienellä tapaamisella ja tarjoamiselle
saattaa olla todella iso merkitys.
Markkinoinnissa otettiin käyttöön slogan "Kivijärvi kehittyy kukonaskelin". Ostin Helsingin jäähallista pienen mainospaikan,
johon laitoin tuon sloganin ja kunnan puhelinnumeron. Muistan
kun eräät nuoret kivijärveläiset miehet olivat käyneet Jokereiden pelissä Helsingissä ja huomanneet mainokset. Kun he tulivat takaisin, niin kertoivat tosi ylpeinä, että olivat nähneet mainoksen jäähallissa. Heistä Kivijärvi oli sen jälkeen suurempi
paikkakunta kuin aiemmin. Ei mennyt mainos hukkaan.

Kivijärven työkokemuksesta opin, että kannattamattomia yrityksiä ei pidä keinotekoisesti pitää hengissä ylirahoittamalla niitä.
Aina kupla puhkeaa joskus ja jotkut joutuvat siivoamaan sotkut
ja maksamaan kulut ja velat.
Kivijärven valtuusto oli tehnyt ennen minun tuloani päätöksen,
että kunnan omistama Kivijärven Pienteollisuustalot Oy ostaa
erään teollisuusyrityksen kiinteistön muistaakseni kahdella miljoonalla markalla kunnan takauksella. Minut valittiin tai paremminkin määrättiin yhtiön toimitusjohtajaksi ja tehtäväni oli saattaa kauppa käytäntöön. Perehdyttyäni teollisuusyrityksen taloustilanteeseen minulle selvisi, ettei kaupassa ole mitään järkeä. Kauppa olisi merkinnyt sitä, että Säästöpankki olisi saanut
kaupasta nuo kaksi miljoonaa ja pankin luottotappiot olisivat
tippuneet saman verran.
Erään kerran käytiin Jyväskylässä Kerassa neuvottelemassa
lainaa yhtiölle, istuin Mersun takapenkillä ja edessä istui kaksi
kovaa tupakkamiestä. Sankan tupakan savun keskeltä he neuvoivat minua olemaan hiljaa neuvotteluissa, he hoitaisivat puhumisen, heillä oli muka kokemusta ratkaista asiat parhain
päin. Olin neuvotteluissa hiljaa, mutta seuraavan päivänä soitin
toimitusjohtajan ominaisuudessa, että Kivijärven Pienteollisuustalot Oy ei nosta lainaa, vaikka sen sattuisikin saamaan.
Luulen, että tuolla puhelinsoitolla Kivijärven kunta säästi kaksi
miljoonaa. Puhelusta en kertonut kenellekään, sillä en tiennyt
tarkkaan, ketkä kivijärveläiset olivat säästöpankkimiehiä. Johtajan valtaa on käytettävä tarkoin ja harkiten. Tuolloin käytin
nopeasti ja harkiten.
Kalastusmatkailu kehittyi myös Kivijärvellä. Järjestimme MEKin
kanssa kalastusmatkailuseminaarin Kivijärven rantahotellissa.
Olin vastuussa seminaarin järjestelyistä ja neuvottelin ravintolan omistajan kanssa ruokailusta. Hän totesi, että lounaaksi on
karjalanpaistia. Yritin kertoa, että kyse on kalastusaiheisesta tilaisuudesta ja hyvä olisi, jos tarjolla olisi kalaa, mielellään paikallista. Yrittäjä totesi ykskantaan, että tarjolla on karjalanpaistia ja piste. Asiakaskuuntelu ei oikein toiminut ja niin me
söimme karjalanpaistia.
Vetouistelusta oli kehittymässä aivan uusi kalastusmuoto ja kilpailuissa oli runsaasti osallistujia ja niissä oli erittäin hyvät palkinnot. Pohjoiseen Keski-Suomeen suunniteltiin isoa vetouistelucupia, jonka pääpalkintona oli kymmenien tuhansien arvoinen uisteluvene. Kivijärvellekin haluttiin osakilpailu, mutta
kunta ei halunnut olla vastuussa kilpailun järjestämisestä. Tarvittiin seura, ei muuta kuin neuvottelut käyntiin ja seuraa perustamaan. Kas kummaa - jälleen olin perustamassa kahden
muun kaverin kanssa Kivijärven Taimenveikot ry:tä ja löysin itseni seuran sihteerinä. Uistelukilpailut onnistuivat erinomaisesti. Kivijärven osakilpailun pääpalkintona oli hirsinen heti valmis sauna. Uistelukisasta on muodostunut vuosittainen perinne ja lienee suurimpia kesätapahtumia Kivijärvellä.

PALUU IMATRALLE
Helmikuussa 1992 entinen esimieheni Imatran Arkkitehtuuritoimistosta vinkkasi, että Imatralla haettiin yritysasiamiestä. Kuusamon ja Kivijärven kokemuksella minut tuli valituksi. Vaimoni
myi silloin kaksion Jyväskylästä, jonka oli ostanut muutama
vuosi aiemmin - myyntihinta oli kolmasosan vähemmän kuin
ostohinta. Silloin tosiaan asuntojen reaalihinnat laskivat rajusti.
Kolmas kerta ja vieläkin syvemmälle
Luulin, että kokemukset Kivijärvellä olivat kaikkein pahimmat,
mitä voin kokea yritysten auttajana. Olin pahasti väärässä - valitettavasti. Markka oli devalvoitu marraskuussa 1991 ja Neuvostoliitto oli kaatunut ja sen myötä maamme viennistä oli kadonnut 15 - 20 %. Suomen suurin lama sitten 1930-luvun oli alkamassa, tilanne synkkeni päivä päivältä. Yrityksiä kaatui päivittäin, työttömyys nousi ennätyslukemiin, lainojen korot olivat
15 - 17 %. Valtion kassa oli tyhjä, suuret yritykset irtisanoivat
tuhansittain ja epätoivo syveni päivä päivältä.
Yrittäjät ahdingossa ja vailla suojaverkkoa
Yrittäjät olivat suuressa hädässä, ostovoima heikkeni, liikevaihdot laskivat, asiakkaat katosivat ja kassat tyhjenivät. Päätehtäväni vuosina 1992 - 1995 oli auttaa olemassa olevia yrityksiä
selviytymään edes jotenkin. Yrittäjät eivät saaneet tukea juuri
mistään ja vaivoin he saivat edes sosiaalitoimelta toimeentulotukea. Muistan erittäin hyvin, että autoin monta yrittäjää tukien
piiriin ja varsinkin toimeentulotukeen. Monet kerrat sain selvittää sosiaalityöntekijöille esimerkiksi toiminimiyrittäjän tilinpäätöstä. Virkailijat olivat tulkinneet yksityisotot järjestään palkaksi.
Kymmeniä kertoja sain selvittää, että kun yhtiö ei ollut tuottanut
lainkaan voittoa, niin silloin yksityisotot olivat velkaa yritykselle.
Kysyin sosiaalityöntekijöiltä, että tulkitsetteko suoran pankkilainan myös palkaksi. Vastaus oli, että ei tulkita. Siihen vastasin,
että yksityisottoja kannattamattomasta yrityksestä, ei myöskään voida pitää palkkana.
Yrittäjiä pidettiin rikkaina ja rikollisina. Tämän sain havaita
siinä, että sosiaalivirkailijat sanoivat, ettei yrittäjä tarvitse toimeentulotukea, kun ajaa Mersulla. Sain selvitettyä, että Mersu
oli liisattu ja se oli yrityksen nimissä eli ei siitä luopumalla olisi
rahaa saanut. Moni yrittäjä sai näiden oikaisujen jälkeen toimeentulotukea, tosin käsittelyajat olivat kohtuuttoman pitkiä.
Nämä kokemukset ovat säilyneet mielessä vielä tänäkin päivänä. Silloin yrittäjät olivat suoraan sanottuna heitteillä. Turhan
moni suomalainen yrittäjä ei jaksanut, vaan teki henkilökohtaisen lopullisen ratkaisun.
Kaikesta synkkyydestä huolimatta monella kaikkensa menettäneellä yrittäjällä oli vahva usko paremmasta. Muistan hyvin
erään yrittäjän, joka oli menettänyt kaiken - rahat, talon, kaiken
omaisuuden ja perheen. Mies pyysi minulta apua konenäköidean kehittämisessä, lupasin auttaa. Kävin tapaamassa

miestä. Hän nukkui yönsä likaisella patjalla kaverin konepajan
nurkassa, päällään koko omaisuus eli likaiset vaatteet. Rahoitimme henkilöä siten, että hän sai Joutsenolaisen Leipomon
karjapiirakkalinjalle rakennettua konenäkölaitteet, jotka poistivat paistossa pilalle menneet piirakat ennen pussitusta. Muistan vieläkin sen yrittäjän onnistumisen riemun ja pilkkeen silmäkulmassa. Vastaavanlaisia positiivisia tarinoita oli paljon,
mutta myös synkkiä epätoivoisia tarinoita oli liikaa.
Imatran kaupungilla oli paljon toimisto-, liike ja teollisuustiloja
vuokrattuna yrityksille. Yritysten vaikeudet näkyivät myös siinä,
että vuokrarästit alkoivat kasaantua. Aloimme pitää palavereita
kaupungin kiinteistöistä vastaavien virkamiesten kanssa parin
viikon välein. Katsoimme vuokrarästit läpi. Emme lähettäneet
karhukirjeitä, vaan päätimme ottaa yhteyttä suoraan yrittäjiin.
Sovimme aina kuka ottaa yhteyttä mihinkin yritykseen. Kävimme yritysten kanssa tilanteen läpi ja jos vaikutti siltä, että
yrityksellä olisi mahdollisuudet selvitä, niin jatkoimme neuvotteluja. Yritykset toivoivat neliövuokrien alennusta, mutta siihen
emme voineet suostua, koska se olisi johtanut kaikkien vuokrasopimusten uusimiseen. Sen sijaan teimme yrittäjien kanssa
uudet määräaikaiset vuokrasopimukset, joissa toimitilojen
pinta-alaa oli pienennetty eli neliövuoka pysyi ennallaan. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että esimerkiksi konepajan lattiaan piirrettiin liidulla rajat vuokratusta pinta-alasta. Tosin
emme käyneet vahtimassa etteikö yritys toiminut myös ei
vuokratulla alueella. Luulen, että tuolla järjestelyllä saimme
muutaman yrityksen selviämään laman yli.
Moni yrittäjä tuli kysymään neuvoja, kun yrityksen tie näytti toivottomalta. Yrittäjät pelkäsivät konkurssia ja sen tuomaa häpeää. Annoin kymmeniä kertoja asiakkaalle Konkurssi Opas kirjan. Kaikki palauttivat sen takaisin muutaman päivän päästä
ja poikkeuksetta kiittivät ja sanoivat, että tämä oli paras neuvo,
jonka olivat saaneet. Tämän jälkeen kaikki hakivat itse konkurssia ja pyrkivät pikaisesti kannattamattomasta yrityksestä
eroon. Turhan moni yritys haettiin konkurssiin ulkopuolisen toimesta ja jälki oli sen mukaista.
Kivijärven kokemusten perusteella järjestin Imatralla samanlaisia tilaisuuksia eli yhteishengen nostatusta ja tulevaisuuden
uskon säilyttämistä. Tätä työtä tein hyvin paljon Imatran yrittäjäyhdistyksen kanssa, olin yhdistyksen hallituksen jäsen koko
Imatralla oloajan.
Kaikki esittämäni ideat eivät toteutuneet. Imatran kaupunki ja
samoin muutkin kunnat olivat suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, henkilökuntaa oli liikaa suhteessa tuloihin. Piti lomauttaa
ja irtisanoa väkeä. Olin keksinyt mielestäni loistavan idean eli
“Virkamiehistä yrittäjiä”. Esittelin idean kaupunginjohtaja Kalervo Aattelalle ja hän sanoi, että ei missään tapauksessa. Perustelu oli se, että kaikki parhaat kaupungin työntekijät lähtisivät yrittäjiksi ja hänelle jäisi vain rupusakki. Ideaa ei siis toteutettu, eikä henkilökuntaa kannustettu yrittäjiksi.

Imatra oli pahassa pulassa, väki väheni, ostovoima heikkeni,
työttömyysaste oli 25 prosenttia ja mieliala oli tosi maassa.
Imatran kaupunginvaltuusto piti vuosittaista seminaaria keväällä 1993 ja Timo Sneck esitteli erilaisia tulevaisuudenkuvia
eli skenaarioita. Noihin päiviin saakka Imatralla ja monessa
muussakin pienessä kuihtuvassa paikkakunnassa oli uskottu
väestönkasvuun ja joka vuosi oli petytty, ettei kasvua tullut.
Tuolloin Imatralla oli noin 33 000 asukasta. Timo Sneck esitti
neljä erilaista skenaarioita. Kaikkein radikaalein oli nimeltään
”Hallittu haukan syöksy”. Siinä lähdettiin siitä, että Imatralla on
vuonna 2020 vain 27 000 asukasta. Skenaarion toimenpiteinä
oli sopeuttaa kaupungin tulot ja menot tähän asukaslukuun.
Seminaaripäivä päättyi kaaokseen, kaikki vastustivat ajatusta.
Yön yli nukuttua mieli olikin muuttunut ja siitä alkoi pikkuhiljaa
sopeutustoimet, joiden ansiosta Imatran talous saatiin melko
hyvään kuntoon. Päätös oli rohkea ja sellaisia soisi olevan
myös muissa vastaavanlaisissa vaikeuksissa olevissa kunnissa. Tällä hetkellä Imatralla on 26 300 asukasta.
Toinen merkittävä seikka, joka vaikutti Imatran kehitykseen, oli
LT-konsulttien laatima ostovoimaselvitys. Siinä oli tutkittu miten
ja minne suuntautuu imatralaisten ostovoima, kun kuutostie
kunnostetaan moottoritieksi Imatran ja Lappeenrannan välillä
ja kun Lappeenrantaan valmistuu Myllymäen valtava ostoskeskusalue. Tulokset olivat synkkää luettavaa. Imatra menettäisi
valtavasti ostovoimaa Lappeenrantaan. Ainoa keino, joka voisi
sen estää tai kompensoida olisi Imatran rajanylityspaikan
avaaminen ja ostosmatkailijoiden saaminen Venäjältä. Laskelmien mukaan rajanylityspaikan avaaminen toisi niin ison lisän
ostovoimaan, että Imatra voittaisi. Siispä kaupungin toiseksi
tärkeimmäksi strategiaksi talouden tasapainottamisen jälkeen
tuli rajanylityspaikan avaaminen. Tätä työtä tehtiinkin ankarasti. Tiet ja rajanylityspaikan rakennukset rakennettiin rajan
molemmin puolin muutaman vuoden sisällä, niihin saatiin hyvät
EU-rahoitukset. Rajan avaaminen toikin ison matkailijavirran
suoraan Imatralle, olihan Imatra Pietarin lähin länsimainen
kaupunki. Suhteutettuna asukaslukuun venäläisten ostosmatkailijoiden jättämä rahamäärä oli suurinta Suomessa. Koronavirus on tosin nyt kurittanut tätä matkailua rajusti.
IDÄN KAUPPAA JA PESÄPALLOA JA PALKINTOKIN
Tuskin milloinkaan olen ollut enkä taida tulla olemaankaan niin
mielenkiintoisessa tilanteessa kuin 1990-luvun alussa Imatralla. Maailman toiseksi vahvin valtio eli Neuvostoliitto oli kaatunut ja Venäjästä oli tullut Suomen ja Imatran naapuri. Vanha
Neuvostoliiton kauppa oli loppunut kuin seinään. Mikään ei toiminut, mutta kaikki oli mahdollista Venäjällä.
Imatran keskustasta oli matkaa naapurikaupunkiin eli Svetogorskiin vain 7 kilometriä. Kun Suomessa oli syvä lama, niin
yrittäjät lähtivät etsimään "lännen kultamaata" idästä. Itselläni
oli venäjän kielen taito ja kyky auttaa yrityksiä. Siispä lähdin
auttamaan yrittäjiä tietämättä yhtään mitä tuleman piti. Venäjällä ei ollut lainsäädäntöä yritystoiminnasta, ainoastaan laki

siitä, että ulkomaalaiset eivät saaneet perustaa omaa yritystä.
Piti perustaa yhteisyritys, jonkun venäläisen kanssa. Siinäpä
pulma, mistä löytää kumppani. Kumppaneita löytyi erilaisista tilaisuuksista, joita järjestettiin Pietarissa. Moni löysi luotettavan
kumppani, mutta moni joutui pettymään. Itsekin olin erään yhteisyrityksen pääjohtajana ja erään suomalais-venäläisen yhtiön hallituksen jäsen.
Silloin toimittiin nopeasti, nykyisin en lähtisi aivan yhtä helposti
mukaan, mutta silloin oli toisin. Onneksi lainsäädäntö muuttui
Venäjällä ja jo 1995 sai perustaa täysin ulkomaisen yrityksen
Venäjälle, tilanne helpottui selvästi. Venäjän kaupan kasvu oli
kiivasta elokuuhun 1998 saakka, jolloin rupla devalvoitiin rajusti ja Venäjän kauppa notkahti moneksi vuodeksi.
Kävin katsomassa Hytti nro 6 elokuvan, muistot 1990-luvun
Venäjältä tulivat heti mieleen - ihmiset, äänet, virastot, katukuva, liikennevälineet, ympäristö jopa hajutkin. Näin jälkeenpäin katsottuna tuo aika näytti tosi hurjalta ja olosuhteet vieläkin hurjemmilta. Noissa olosuhteissa oli pakko tehdä bisnestä.
Tuolloin ei kannattanut huolehtia huomisen murheista, riitti kun
selvitti sen päiväiset ongelmat. Tuolloin, jos milloin, oli pakko
elää siinä hetkessä.
Ehkä hyvä esimerkki asioiden toimimisesta on erään yrittäjän
kokemukset, joita sain itse seurata varsin läheltä. Yrittäjä oli
siirtänyt puuntyöstökoneet ja laitteet Svetogorskiin ja yrittäjä
tarvitsi joka perjantai 15 kuutiota tuppeen sahattua koivua. Yritys kuivasi koivut ja työsti ne viikossa valmiiksi tuotteiksi, jotka
tuotiin Suomeen. Autoin yrittäjää parhaani mukaan löytämään
luotettavan koivun toimittajan. Aina löytyi joku jobbari, joka lupasi toimittaa. Erään kerran kävin neljännen kerran yrittäjän
kanssa samalla koivupinolla ja neljäs jobbari väitti sen omakseen. Naurahdin ja totesin hänelle, että en usko. Hänen ilmeensä valahti ja hän kysäisi, miksi epäilin. Kerroin, että tämä
oli neljäs kerta tässä samassa paikassa. Vihdoin saimme toimitukset jotenkin käyntiin. Koivua tuli, muttei perjantaina, eikä
sovittua määrää ja hintakin oli eri mistä oli sovittu. Melkoisen
vaikeaa oli yrittää noissa olosuhteissa. Tuppeen sahattu koivulankku tuli minulle tuolloin tutuksi, muille suomalaisille se tuli
tutuksi 2000-luvulla. Tosin silloinkaan niitä tupeen sahattuja
koivulankkuja ei löytynyt mistään.
Helpoin tapa tehdä Venäjän kauppaa oli houkutella venäläisiä
ostosmatkailijoita Imatralle. Venäläiset hoitivat itse viennin rajan yli ja yrittäjät saivat käteismaksun markkoina tai dollareina.
Etukäteen ei voinut aina tietää mitä venäläiset halusivat. Eniten meni elintarvikkeita, listan kärjessä oli Oltermanni juusto,
lohi monessa muodossa, Viennetta jäätelökakut ja Fairy astianpesuaine. Myös autojen varaosat kävivät hyvin kaupaksi.
Mainostaminen venäläisille opittiin kantapään kautta. Venäläiset olivat ihmeissään Mars patukan mainoksista. Miksi ihmeessä aikuinen myös ryömii, juoksee, kiipeää ja hikoilee ulkona vaivaisen pienen suklaapatukan tähden. Suklaatahan

syövät venäläiset naiset siististi pukeutuneena romanttisesti sisätiloissa.
Toinen kummastusta herättänyt mainos oli Harley Davidsonin
moottoripyörämainos, jossa partainen mies ajelee moottoripyörällä pitkin maaseutua. Venäjällä moottoripyörällä ajoi vain
maalla asuvat köyhät viljelijät, joilla ei ollut varaa ostaa autoa.
Auto se silloin olla piti, eikä mikään moottoripyörä. Tosin nykyään Venäjällä on myös moottoripyöräkerhoja, kuuluisin taitaa
olla Putinin lähipiirin Yön Sudet.
Autojen kysyntä kasvoi räjähdysmäisesti. Kaupaksi meni sekä
vanhat ja uudet länsimaalaiset autot. Valtava määrä uusia autoja kuljetettiin Kotkasta Pietariin. Moni kansainvälinen autonvalmistaja alkoi suunnitella autotehtaiden rakentamista Venäjälle 1990 -luvun puolivälissä, koska autojen tullimaksut nousivat koko ajan. Opel julkisti suunnitelman autotehtaan perustamisesta Suomen lähialueelle. Yhtenä vaihtoehtona oli rakentaa
tehdas Svetogorskiin ja tuoda autojen rungot Uudenkaupungin
autotehtaalta. Loppukokoonpano oli tarkoitus tehdä Venäjällä.
Ilmeisesti joku venäläinen mafiaporukka oli saanut asiasta vihiä ja heidän miehiään oli soluttautunut Svetogorskin kaupungin hallintoon. Teimme svetogorskilaisten kanssa matkan Uuteenkaupunkiin. Olimme saaneet selville matkalle osallistuvien
nimet ja kysyimme SUPOlta ohjeita. Sieltä vastattiin, että ihan
kaikkea ei kannata vieraille näyttää. Emme näyttäneet. Elokuun 1998 ruplan raju devalvointi katkaisi moneksi vuodeksi
autotehtaiden rakentamisen Venäjälle.
Svetogorskissa eli entisessä Ensossa toimii edelleen iso metsäteollisuuskombinaatti. Sen juuret ulottuvat 1800-luvun lopulle, jolloin sinne perustettiin ensimmäinen puuhiomo. Hans
Gutzeitin perustama W. Gutzeit 6 Co. osti Enson tehtaat
vuonna 1912. Yhtiön omistuspohja muuttui 1918, kun Suomen
valtio hankki osake-enemmistön yhtiöstä. Yhtiön pääkonttori
siirrettiin 1925 Ensoon ja 1927 yhtiön nimeksi tuli Enso-Gutzeit
Osakeyhtiö. Jatkosodan jälkeen Enson taajama ja tehdasrakennukset jäivät Neuvostoliiton puolelle ja Neuvostoliiton omaisuudeksi. Yhtiö jatkaa toimintaa nykyisin maailmanlaajuisesti
ja tunnetaan nykyisin nimellä Stora Enso Oyj. Enso nimi on siis
säilynyt yhtiön nimessä tähän päivään saakka.
Neuvostoliitto päätti kunnostaa tehtaan 1960-luvun lopulla ja
suomalaiset saivat siitä pitkäaikaisen rakennusurakan vuosiksi
1973 – 1988. Rakentaminen työllisti parhaimmillaan 1 600
työntekijää, jotka kävivät päivittäin töissä Imatralta käsin. Neuvostoliiton hajottua kombinaatin omistaja vaihtui usein ja Tetra
Laval halusi muuntaa yhden tehtaan sisällä olevan käämipaperikoneen nestepakkauskartonkikoneeksi. Tetra Laval myi nestepakkauslinjastoja venäläisille meijereille ja tarvitsi niihin kartonkia. Niinpä suomalaiset kunnostivat paperikoneen kartonkikoneeksi. Kun kone oli valmis, niin oli tarkoitus aloittaa kartongin tuotanto. Linjalle ei tullut sellua, sellukattila oli tyhjä ja samoin puuvarasto ammotti tyhjyyttään. Tehdas oli käytännössä

vararikossa. Tetra Laval osti koko kombinaatin ja alkoi pyörittää tehdasta ruotsalaisella keskustelu mentaliteetilla. Siitä ei
tullut mitään. Niinpä amerikkalainen International Paper osti
koko kombinaatin ja sai kylkiäisenä koko kaupungin infran ja
ison osan asuntoja mukanaan. Jenkkijohtajat asuivat Imatran
Valtionhotellissa ja kävivät johtamassa tehdasta sieltä käsin.
Homma toimi paremmin kuin ruotsalaisilla.
Kävin Venäjällä satoja kertoja ja Pietarissakin kymmeniä kertoja. Aika monta kertaa yrittäjien kanssa, milloin isomman ja
milloin pienemmän ryhmän kanssa. Matkoilla tavattiin paikallisia virkamiehiä ja paikallisia yrittäjiä. Usein käytiin myös virallisemmilla matkoilla edistämässä Imatran rajanylityspaikan
avaamista. Olen käynyt työasioissa Pietarissa kymmeniä kertoja ja Brysselissä vain muutaman kerran. Eräällä Imatran kaupungin Pietarin matkalla tapasin myös Vladimir Putinin, joka oli
silloin Pietarin kaupungin palveluksessa. Itse olin Imatran valtuuskunnan rivin viimeisenä ja Putin taisi myös olla silloisen
isäntärivin viimeisenä. Putin oli silloin harmaa virkamies, jota ei
silloin juuri huomannut tai en ainakaan pannut merkille. Ikinä ei
tiedä mitä kenestäkin tulee isona.
Venäläiset ihmiset – muistan heitä lämmöllä
Venäjällä ja aiemminkin myös Neuvostoliitossa ja myös keisarin vallan aikana hallinto ja byrokratia ovat olleet mielivaltaisia
ja yksittäisellä virkamiehellä on ollut suuri valta. Näistä kokemuksista meille on muodostunut käsitys Venäjästä. Siellä ei
mikään toimi, mutta kaikki on mahdollista. Venäläiset ihmiset
ovat joutuneet sopeutumaan aina vallassa olevaan hallintoon
ja heillä on ihmeellinen kyky tähän sopeutumiseen. Pitää muistaa, että hallinto ja johto ovat eri asia kuin venäläiset ihmisinä.
Olen tavannut satoja venäläisiä ja tutustunut lähemmin useaan
kymmeneen henkilöön. Kaikille on ollut yhteistä mahtava vieraanvaraisuus. Monesti olen ollut jossain virastossa tai yrityksessä, jossa joku on täyttänyt sinä päivänä vuosia, ei edes
pyöreitä. Syntymäpäiväsankari on tarjonnut henkilöstölle
usean lajin herkut juomineen. Tarjoiluihin oli mennyt monen viikon palkka. On juhlittu tässä ja nyt, eikä ole välitetty huomisen
murheista. Muutaman kerran kävin kylässä venäläisten kodissa. Tarjoilu on älyttömän runsas, Suomessa ei edes joulupöydässä ole niin runsasta tarjoilua. Ystävällisyys oli sanoin
kuvaamatonta.
Venäläisille tärkeintä on perhe, ystävät ja laajat verkostot. Näiden avulla hoidetaan erilaisia palveluja maksutta. Kun joku on
saanut joltain palvelun, niin pitää tietenkin antaa vastapalvelus
joskus. Verkostojen avulla ihmiset ovat selvinneet satoja vuosia vallassa olevasta hallinnosta huolimatta. Tätä verkostojen
merkitystä on vaikea ymmärtää, koska meillä hallinto toimii kaikille samalla tavalla ja on avointa ja yhdenmukaista.
Muistan hyvin kun Neuvostoliitto hajosi ja kommunismi loppui.
Suomessa ja muualla pelättiin, että Venäjältä ryntää miljoonien

pakolaisten vyöry Eurooppaan. Mitään tällaista ei tapahtunut.
Jälkeenpäin tuli ilmi, että venäläisen haluavat asua Äiti-Venäjällä olosuhteista huolimatta. Kansallistunne on siis erittäin voimakas. Olisi kannattanut kysyä venäläisiltä, että lähdettekö pakolaisiksi. Asiakaskuuntelu on aina hyvästä, sieltä saa totuuden.
Ukrainan sodan yhteydessä Suomen valtionjohto on korostanut, ettei sota ole venäläisten ihmisten syy. Syy on johdossa ja
hallinnossa. Tämä on hyvä muistaa eli venäläisiä ei saisi rangaista henkilöinä johtajien virheistä. Minä muistan venäläisiä
lämmöllä.
Näistä vuosista olisi paljon lisää kerrottavaa, mutta jätän ne tähän. Sen verran voisi todeta, että mikään ei toiminut eli lakeja
ei ollut eikä kukaan osannut kertoa etukäteen mitä pitäisi
tehdä, mutta siitä huolimatta kaikki toimi jotenkin, kunhan oli
hyvät verkostot.
Omat luottotiedot olivat vaarassa ja neuvoinko pankkiryöstäjiä?
Imatran kaupunki siirsi yrityspalvelut Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:lle 1995, yhtiö oli perustettu 1982 Valcon jälkihoitorahoilla ja yhtiö toiminta oli vuoteen 1995 saakka ollut antaa yrityksille lainoja, takauksia ja pääomaa. Yhtiöstä tuli monipuolinen yritysten auttaja. Työkalupakissamme oli pelkän neuvonnan lisäksi myös rahoitusta. Annoimme riskirahoitusta ja meidän rahoitusosuus ei ollut ikinä yli 50 prosenttia. Vaadimme
omarahoituksen ja sen, että vähintään joku toinen ulkopuolinen, kuten pankki, Kera, KTM tai muu vastaava taho antoi
myös rahaa yritykselle. Menimme monesti myös rahoitettujen
yhtiöiden hallituksiin. Koska rahoituksemme oli riskirahaa, niin
kaikki sijoitukset eivät menestyneet ja osa asiakkaista ajautui
konkurssiin. Erään kerran pankkivirkailijani soitti minulle ja sanoi, että olen menossa luottokelvottomaksi, koska olen ollut
kolmen konkurssiin menneen yhtiön hallituksen jäsen. Onneksi
hän tiesi työnkuvani ja hän sai palautettua luottotiedot, kun laittoi kirjallisen selvityksen luottokunnalle.
Rahoitusta kysyttiin kovasti ja siksi meillä riitti asiakkaita.
Teimme aina tarkan selvityksen yrityksen suunnitelmista ennen kuin myönsimme rahoituksen. Joskus riitti yritykselle
pelkkä takaus, jolla yritys sai pankkilainan. Kerran asiakkaaksi
tuli pari hevilettistä rokkaria ja pyysivät 5 000 markan lainan,
jotta saisivat tehtyä musiikkiesityksen Imatran teatteriin. Annoimme lainan, pojat panttasivat soittimet ja PA -kamat. Keikka
meni hyvin, syntyi Osmos Cosmos yhtiö, joka toimii vieläkin.
Yrityksellä on ollut äänitysstudio ja ravintola Imatralla kymmenkunta vuotta. Pitkätukkaiset pojat osoittautuivat tarkan markan
miehiksi eli huolehtivat yhtiön taloudesta tosi hyvin.
Oli myös toisenlaisia tarinoita eli huijareita sekä rikollisia.
Erään kerran toimistolle tuli kaksi nuorta miestä, jotka suunnittelivat perustavansa vedenpullottamon. Miehet kysyivät meiltä

rahaa ja kerroimme, että pitää olla myös omarahoitusta. He kysyivät mistä rahaa voisi saada. Kerroin, että sitä voi hakea esimerkiksi pankista. Kyse oli 30 000 markasta. Hanke vaikutti
hieman oudolta. Parin päivän päästä luin lehdestä, että Luumäen Osuuspankki oli ryöstetty ja sieltä oli viety 30 000 markkaa. Myöhemmin ilmeni, että miehet olivat olleet asialla ja perustelivat ryöstöä sillä, että yritysasiamies Päivänen oli neuvonut hakemaan rahaa pankista.
Maakunnallinen yrittäjä- ja kulttuuripalkinto
Mätön Vesa oli innokas elokuvateatterin pitäjä Imatralla ja hän
oli kiinnostunut vanhasta Bio Vuoksen elokuvateatterista. Teatteri oli ollut tyhjillään kymmenkunta vuotta ja se oli rikottu sisältä ja ulkoa. Rakennus oli hieno ja se oli tehty juuri elokuvateatteriksi. Vesa kävi useasti toimistolla ja haikaili rakennuksen
kunnostamista, mutta hän ei päässyt eteenpäin neuvoistani
huolimatta, eikä saanut rahoitusta järjestettyä. Sinnikkyys palkittiin, kun tartuin asiaan itsekin. Perustin Bio Vuoksi säätiön ja
minut valittiin sen puheenjohtajaksi. Vesalla ja minulla oli selkeä työnjako, minä hankin rahoituksen ja Vesa hoiti kunnostuksen kahdesta kohtaa - rakennuksen sisältä ja ulkoa. Uusittu teatteri avattiin 1998 ja se toimii edelleen. Avajaisissa lipunrepijöinä olivat eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen, sosiaalija terveysministeri Sinikka Mönkäre sekä kansanedustaja Sinikka Hurskainen, kaikki imatralaisia kansanedustajia. Jälkeenpäin ihmettelen, miten merkittäviä kansanedustajia Imatralla
oli, jos vertaa esimerkiksi Jyväskylän nykytilanteeseen. Bio
Vuoksi sai sekä Etelä-Karjalan maakunnallisen yrittäjäpalkinnon että kulttuuripalkinnon.
Jälleen kerran Valcon rakennuksen kimpussa
Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää ja kolmas kerta toden sanoo. Valcon kiinteistö alkoi olla jo vanhentunut 1996, jolloin otin vastaan ISKOTE-säätiön toimitusjohtajan tehtävät
oman toimen oheen toimitusjohtajan äitiysloman ajaksi. Tämä
järjestely säästi runsaasti säätiön palkkarahoja.
Kiinteistö tarvitsi kunnostuksia ja uutta toimintaa. Jyväskylän
Messut tekivät aloitteen messukeskuksen perustamisesta
Etelä-Karjalaan. Ideana oli houkutella venäläisiä messuille
Suomeen, sillä messuosastojen vienti Venäjälle oli hankalaa ja
kallista, helpompi oli tuoda asiakkaat Suomeen. Neuvottelun
jälkeen Valcon sisäpiha katettiin ja sinne saatiin 12 000 neliön
kokoinen messukeskus, joka aloitti toimintansa 1997. Kaikki
meni hyvin elokuuhun 1998 saakka, jolloin Venäjä devalvoi
ruplansa rajusti. Venäjän kauppa katkesi kuin seinään. Samaan aikaan messukeskuksen toimitusjohtaja oli irtisanottu ja
minut oli valittu messuyhtiön toimitusjohtajaksi oman toimeni
oheen. Kävikin niin, että olin vastuussa Valcon kiinteistön keskellä olevasta tyhjästä messukeskuksesta. Olisin tietenkin voinut kieltäytyä toimitusjohtajan tehtävästä, myös siksi, että en
saanut siitä palkkaa, vaan pelkän vastuun. Jonkun on kannet-

tava vastuu ja se olin tällä kertaa minä. Toimitusjohtaja aikanani karsittiin kulut minimiin ja tilaa vuokrattiin urheiluseuroille;
salibandylle, golfharjoitteluun, ammunnan harjoitteluun, konserteille ja kokouksiin. Tuloja tuli sen verran, että saimme
vuokrat maksettua.
Minun jälkeeni tuli toimitusjohtaja, joka pisti tuulemaan niin rajusti, että yhtiö meni nurin parin vuoden sisällä. Jos on pienet
tulot, niin on oltava myös pienet menot.
Harrastustoiminnassakin joutuu joskus siivoamaan muiden sotkuja
Imatran Palloveikot olivat voittaneet Suomen mestaruuden
1991 ja saavuttaneet hopeaa 1993. Seura oli hopeasta huolimatta heikossa taloudellisessa tilanteessa. Rakkaudesta pesäpalloon lähdin mukaan IPV:n hallitukseen syksyllä 1993. IPV
oli perustanut sen ajan muodin mukaisesti Imatran Superpesis
Oy:n ja satsannut joukkueeseen paljon rahaa ja seuralla oli
runsaasti velkaa menestyksestä huolimatta. Suoraan sanottuna oli eletty reippaasti yli varojen. Lisäksi seura oli rakentanut hiekkatekonurmikentän pääosin omin varoin ja arvonlisäverot lankesivat seuran maksettavaksi.
Tullessani hallitukseen päätimme, että pyrimme vähentämään
taloudellisia tappioita. Yhtälö osoittautui mahdottomaksi. Ilman
suuria satsauksia pelaajiin ei tullut menestystä. Rimpuilimme
superpesiksessä syksyyn 1997 saakka, jolloin tipuimme ykköspesikseen. Laskimme kassan ja huomasimme, että velkasumma oli lopulta 1,5 miljoonaa markkaa eli kolmen omakotitalon verran. Tässä vaiheessa hallituksen jäsenistä häipyi lähes
kaikki, meitä jäi jäljelle kolme henkilöä hoitamaan sotkuja.
Laskimme, että rahat eivät riitä edes ykköspesiksessä pelaamiseen. Vaihtoehtoina oli konkurssi ja seuran alasajo tai velkojen järjestely. Konkurssi olisi ollut meille helpoin tapa, mutta
valitsimme vaikeamman tien. Ilmoitimme koko seuralle, että
koetamme hoitaa velat ja seura saa jatkaa toimintaansa puhtaalta pöydältä. Aloimme myydä omaisuutta. Myimme ykköspesiksen sarjapaikan Kouvolalle, superpesispelaajat muille
seuroille, bingo-osuuden ja linja-auton muille seuroille sekä
kentälle rakennetut lisäkatsomot ja muut rakenteet kaupungille.
Teimme kymmenen yrityksen kanssa kymmenen vuoden mainossopimukset ja saimme kaikilla toimenpiteillä tiputettua 1,5
miljoonan markan velan 200 000 markkaan. Hallituksen puheenjohtaja kuittasi tämän summan henkilökohtaisesti. Järjestelyissä meni puolitoista vuotta.
Tästä IPV:n tapauksesta olen oppinut ehkä eniten sen, että silloin, kun menee hyvin, on selkään taputtajia ja, kun menee
huonosti, niin riittää selkään puukottajia. Huomasin myös sen,
että miten helposti vastuuhenkilöt pakenevat vaikeuksien
myötä. ”Velat on aina maksettava, eikös juu”. Oikeasti olen ylpeä nyt siitä, että emme ajaneet IPV:ja konkurssiin.

Liki kymmen vuoden pesti Imatralla tuli täyteen 1999, jolloin
muutimme Jyväskylään.
TAKAISIN KESKI-SUOMEEN
Homma alkoi pienellä sivupolulla. Sain Jyväskylästä määräaikaisen projektipäällikön paikan Keski-Suomen maaseutukeskuksesta. Tehtäväni oli maaseutumatkailun kehittäminen. Siinä
olikin tehtävää, en osannut arvata, että niin moni maaseutumatkailukohde oli täällä silloin joko sivutoimista tai harrastustoimintaa, varsinaisia ammattimaisesti pyöritettyjä kohteita oli
melko vähän. Onneksi tilanne on nyt toinen. Keski-Suomessa
on paljon hyviä ammattimaisesti johdettuja maaseutumatkailukohteita.
Monella maaseutumatkailuyrityksellä oli tuolloin ongelmana
markkinointi ja sen ajateltiin kuuluvan kunnalle tai jollekin
muulle kuin itselle. Moni maataloustuottaja oli siirtynyt osa-aikaiseksi matkailuyrittäjäksi. Maataloustuottajan toimintamalli oli
helppo, joko kasvatit viljaa, heinää, lihakarjaa tai tuotit maitoa.
Aina joku osuuskunta tai vastaava kävi hakemassa tuotteet pihasta kiinteällä hinnalla. Maatilan tulos riippui siitä miten hyvin
ja miten halvalla pystyit tuottamaan tuotteita.
Matkailuyrittäjänä tilanne oli toinen, kilpailu oli kovaa, sesonki
oli lyhyt, piti itse hinnoitella tuotteet, markkinoida ja myydä ne.
Ero maataloustuotantoon oli suuri ja monelta se ei ole onnistunut. Maaseutukeskuksessa huomasin myös alan suuren rakennemuutoksen, joka oli käynnistynyt EU:iin liittymisen
myötä. Maatilojen kannattavuus oli romahtanut elintarvikkeiden
hinnan laskun myötä ja tilakokoja oli pakko kasvattaa ja samalla myös tilojen määrä laski rajusti. Ei mikään ihme ollut,
että maaseutu vastusti EU:iin liittymistä, taisivat tietää seuraukset.
Reilun vuoden pestin jälkeen siirryin Keski-Suomen liiton palvelukseen.
Rahaa osaamisen vahvistamiseen
Aloitin liiton palveluksessa ohjelmapäällikkönä vuonna 2001 ja
vastasin tavoite 2-ohjelman toteuttamisesta eli rahan jaosta viranomaisille ja hankkeiden rahoituspäätösten valmistelusta.
Keski-Suomessa tehtiin poikkeuksellinen päätös 2000-luvun
alussa, 40 % EU-rahoista päätettiin kohdentaa osaamisen vahvistamiseen. Suomi oli päässyt hyvään kasvuun Nokian ja
EU:iin liittymisen johdosta, samoin kävi myös Keski-Suomessa. Tarvittiin uudenlaista osaamista erityisesti ICT-alalle ja
elektroniikkateollisuuteen. Silloin käynnistettiin useita EU -rahoitteisia maisteriohjelmia Jyväskylän yliopistossa. Yliopisto ei
laittanut näihin hankkeisiin yhtään omaa rahaa, vaan se sai
100 prosenttisen rahoituksen ja vielä tulospalkkiot valmistuneista maistereista. Yksikään näistä maisteriohjelmista ei ole
vakinaistettu, vaikka EU-hankkeiden tehtävä on käynnistää toimenpiteitä ja niillä tulisi olla jatkuvuutta.

En tiedä mistä johtuu se, että aina kun Suomeen tulee nousukausi, niin tulee työvoimapula. Näin oli 2000-luvun loppupuolella ja vuonna 2018 eli juuri ennen koronaa sekä jälleen tänä
syksynä. Eikö meidän koulutuslaitokset osaa ennakoida tulevia
tarpeita vai ovatko organisaatiot niin jäykkiä, etteivät pysty tekemään muutoksia nopeasti?
Rahaa laitettiin paljon myös infraan ja näin saatiin paljon pysyviä muutoksia aikaan. Valitettavasti nykyisin EU-rahaa ei voida
käyttää infran rakentamiseen ja se ei ole hyvä asia.
Luodaan vai jaetaan hyvinvointia?
Keski-Suomen liiton ensimmäinen maakuntajohtaja Erkki Järvelä oli perehtynyt strategioiden laadintaan ja ennen kaikkea
niiden jalkauttamiseen. Lisäksi Erkillä oli selkeä näkemys
Keski-Suomen kehittämisestä. Tavoitteena oli tehdä KeskiSuomesta itse itsensä elättävä alue, jossa luodaan hyvinvointia. Erkin mielestä hyvinvointi pitää luoda ensin ja jakaa vasta
sitten. Nykyisin tuntuu jotenkin siltä, että hyvinvointi jaetaan
etukäteen ilman sen luontia ja se tehdään vielä velaksi, jonka
maksajina ovat meidän lapsemme. Erkin johtoajatus oli, että
strategia pitää tehdä yritysten ehdoilla ja johdolla. Erkki oli
tässä suhteessa edelläkävijä.
Suomen nykyhallitus on karmea esimerkki siitä, miten hyvinvointia jaetaan ja vielä velaksi. Jonkun on valitettavasti luotava
tuo hyvinvointi tulevaisuudessa ja jonkun on maksettava velat.
Julkisen rahan jakaminen on erittäin yksinkertaista, mutta rahaa ei ole koskaan riittävästi, että kaikki saisivat haluamansa.
Konserttisali oli saada EU-rahat
EU:n ohjelmakaudella 2000 - 2007 oli käytössä niin sanotut
suoritusvaraukset eli, jos rahan käyttö menisi suunnitelmien
mukaan, niin kukin alue saisi lisää rahaa. Suomi sai nuo rahat
jakoon. Niiden käytöistä tehtiin päätökset maakuntien yhteistyöryhmissä eli MYRreissä. Pohjoinen Keski-Suomi päätti sijoittaa nuo rahat Piispalan kehittämiseksi. Muuhun Keski-Suomeen oli tulossa noin neljää miljoonaa euroa. Ajatuksena oli,
että nämä rahat käytetään yhteen merkittävään julkiseen investointiin. Neuvottelimme kuntien virkamiesten kanssa sopivasta kohteesta, omaa rahaa piti löytää 8 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupunki esitti, että Paviljongin yhteyteen rakennettava konserttisali olisi hyvä kohde ja sen alustava kustannusarvio oli noin 12 miljoonaa euroa. Niinpä esitin, että tuo neljä miljoonaa osoitettaisiin työministeriön hallinnonalalle työllisyysperusteisena investointimäärärahana ja kohteena olisi musiikkisali Paviljongin yhteydessä. Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 2003 ilmeni, että asiaa ei ollut käsitelty kaupungin
poliittisissa elimissä eikä yksimielisyyttä salin paikasta ollut silloinkaan. Tämän vuoksi rahaa ei varattu salille, vaan se jaettiin
pieninä murusina usealle eri rahoittajalle ja sitä kautta hyvin

monelle hankkeelle. Luulen, että Jyväskylän musiikkisalin EUrahoitus oli tuolloin lähempänä kuin koskaan.
Y4 meinasi kaatua jo ennen alkua
Jorma Nokkalan loistava idea Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa
Yhteistyöllä eli Y4 meinasi kaatua jo heti alkuun. Keski-Suomen liitolta oli haettu rahoitusta toiminnan käynnistämiseen ja
asia oli menossa maakuntahallituksen päätökseen. Taisi olla
niin, että aloitustilaisuus oli tiistai-iltana Muuramessa. Osallistujia oli ympäri Keski-Suomea. Minä olin Keski-Suomen liiton
edustajana tilaisuudessa ja minua pyydettiin vakoilemaan mitä
tilaisuudessa puhutaan. Epäiltiin, että tilaisuudessa meinataan
nostaa liian vahvasti esille yrittäjyysideologiaa. Jos näin kävisi,
rahoitusesitys otettaisiin pois maakuntahallituksen listalta. Olin
hämmästynyt, sillä Y4 hankkeen tavoitteena oli juuri tuo ideologian kehittäminen ja esille tuonti. Aloitustilaisuus oli yrittäjyyteen innostava ja ideologian ensilanseeraus ja se onnistui hyvin. Jätin asian kertomatta eteenpäin ja maakuntahallitus
myönsi rahoituksen ja loppu oli historiaa. Y4 palkittiin muutaman vuoden päästä Euroopan parhaana yrittäjyyttä edistävänä
hankkeena. Ihmettelin kovasti, että miksi yrittäjyysideologiaa
vastustettiin vielä 2000-luvulla.
Toimialat ja klusterit
Keski-Suomessa oli valittu toimialapohjainen kehittämisstrategia 1995. Siirryin ohjelmapäällikön paikalta elinkeinojen kehittämispäälliköksi 2005 ja jatkoin toimialatyötä vuoteen 2007
saakka. Idea alkoi hiipua, valituista toimialoista graafinen-,
käsi- ja elektroniikkateollisuus alkoivat taantua kehittämistoimenpiteistä huolimatta. Toimialojen tilalle tuli klusterit eli uudistuvat koneet ja laitteet, kehittyvä asuminen ja elinvoimaa bioenergiasta. Uudistuvat koneet ja laitteet klusteri menestyi erinomaisesti maailmantalouden kasvun myötä. Kehittyvä asuminen oli hieman aikaisin lanseerattu, se alkoi menestyä vasta
2015 eli seuraavalla nousukaudella, jolloin varsinkin Jyväskylän asuntorakentaminen oli erittäin vilkasta. Bioenergiasta elinvoimaa klusterin tavoitteena oli turvata Keljonlahden voimalan
polttoaineen saanti sekä kehittää uusia bioenergiaan liittyviä
tuotteita ja palveluja. Keski-Suomen talous kasvoi maailmantalouden kasvun siivittämänä syksyyn 2008 saakka, jolloin alkoi
maailmanlaajuinen finanssikriisi. Klusterit joutuivat todelliseen
testiin ja pikkuhiljaa niistäkin luovuttiin. Toimialat ja klusterit
osoittivat, miten hankalaa julkisen sektorin on valita menestyviä toimialoja, saati menestyviä yrityksiä. Muistan hyvin, kun
Nokkalan Jorma varoitti tästä. Jorman mielestä julkisen sektorin tehtävä ei ole kehittää yrityksiä, vaan luoda hyvät toimintaedellytykset. Jorman mukaan yritykset kyllä itse osaavat parhaiten kehittää omaa toimintaansa. Kuinka oikeassa Jorma olikaan.

Kasvuhankkeet läpi, mikä ei ole kiellettyä se on sallittua
Kansainvälinen finanssikriisi ulottui myös Jyväskylään, Nokia
Oyj päätti lähteä kaupungista ja 320 henkilöä jäi työttömäksi.
Myös Metso Oyj vähensi paljon väkeä. Osaavaa ICT-alan työvoimaa oli tarjolla ja kaupungissa oli paljon pieniä alan yrityksiä, joilla oli kasvuhaluja. Nokian poislähdön takia käynnistettiin
useita toimenpiteitä yritysten kehittämiseksi ja irtisanottujen
työllistämiseksi. Yhtenä toimenpiteenä käynnistettiin ICT alan
yritysten kasvua tukeva hankekokonaisuus. Yrityksiltä pyydettiin kasvusuunnitelmat, joiden budjetti oli korkeintaan 1000 000
euroa ja parhaille suunnitelmille Keski-Suomen liitto antoi 49
prosentin rahoituksen. Julkinen tuki oli siis alle 50 prosenttia,
jolloin lakia julkisista hankinnoista ei tarvinnut noudattaa ja yritykset ostivat palveluja haluamiltaan yrityksiltä. Suunnitelmissa
korostuivat kansainvälistyminen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehitys, avainhenkilön palkkaus sekä markkinointi. Rahoitusta annettiin parille kymmenelle yritykselle ja tulokset olivat
hyviä.
Näihin yrityksiin syntyi muutamassa vuodessa kymmeniä uusia
työpaikkoja ja yritykset liikevaihdot kasvoivat merkittävästi.
Hankekokonaisuus oli mielestäni erittäin hyvä ja byrokratia yritysten kannalta helppo, sillä Jyväskylä Innovation Oy hoiti hankeraportoinnin ja maksatukset. Valitettavasti tämän kaltainen
usean eri yrityksen yhteinen hankekokonaisuus ei enää onnistu EU-rahoituksella.
Matkailun kehittämisen suunnan muutos ja luottamuksen
kehittäminen
Keski-Suomen matkailua oli kehitetty hankevetoisesti vuodesta
1995 alkaen. Hankkeita oli paljon ja yritykset olivat väsyneet
siihen, että käynnissä oleva hanke haki yrityksiä mukaan, jonkun yhden asian kehittämiseksi. Asia ei ollut ehkä yritykselle
tärkeä eikä ajankohta ollut oikea. Yritykset olivat väsyneet jatkuviin kyselyihin. Taisi olla syksy 2004, kun toin esityksen
Keski-Suomen matkailuparlamenttiin uuden matkailustrategian
lähtökohdista. Ensimmäinen lähtökohta oli, että kehittäminen
tapahtuu yrityslähtöisesti. Toinen lähtökohta oli, että tuetaan
ammattimaista matkailua - ei harrastustoimintaa ja kolmas oli,
että julkinen sektori toimii edellytysten luojana eikä itse tee liiketoimintaa. Neljäntenä oli, että kehitetään Keski-Suomen matkailukeskuksia. Strategiasta äänestettiin, kaikki yrittäjät olivat
näiden lähtökohtien puolella ja hankevetäjät ja -organisaatiot
vastustivat niitä. Todettiin Valkeisen Uljaksen kanssa, että lähtökohdat on hyväksytty ja yrityslähtöisyys nostetaan keskiöön
ja aloitetaan matkailukeskusten kehittäminen.
Strategiaa lähdettiin toteuttamaan laatimalla jokaiseen halukkaaseen matkailukeskuksen maankäytön ja liiketoiminnan kehittämissuunnitelma eli Master Plan. Näitä tehtiin Himokselle,
Paviljonkiin, Hankasalmelle, Laajavuoreen, Peurunkaan, Saarijärvelle, Keuruulle ja niin edelleen. Yritykset ovat investoineet
näihin matkailukeskuksiin vuodesta 2005 alkaen yli 300 miljoonaa euroa ja ilman merkittävää julkista tukea.

Strategian toteuttamista varten perustettiin Kauppakamarin
alaisuuteen matkailuvaliokunta, joka muutettiin Keski-Suomen
matkailuhallitukseksi. Hallituksessa on mukana matkailuyritysten edustajia. Kokouksessa on läsnä myös julkisen sektorin
edustajia asiantuntijoina. Kilpailevat matkailuyritykset ovat
muodostaneet erinomaisen hallituksen, jonka toimintaa kuvaa
parhaiten luottamus. Kilpailevat yritykset ovat kertoneet toisilleen tulevista investointisuunnitelmistaan ja varsin luottamuksellisia tietoja liikevaihdon kehityksestä. On ollut ilo seurata tämän ryhmän luottamuksen lisääntymistä. Kaikkein parasta on
ollut ryhmän jäsenten vertaistuki. Tiedän, että yrittäjät ovat
soittaneet toisilleen hädän hetkillä. Ja niitä hetkiä on ollut paljon.
Kaikkein parasta on ollut se, että yritykset osallistuvat vilkkaasti kokouksiin ja he käyttävät suurimman osan puheenvuoroista ja heidän esitykset otetaan vakavasti ja niiden pohjalta
toimitaan. Tällaisia ryhmiä tarvittaisiin lisää myös muille toimialoille.
Loistava esimerkki julkisen sektorin matkailun yrittämisestä on
Ähtärin kaupungin Pandat. Alun alkaenkin liiketoimintasuunnitelma näytti varsin kannattamattomalta, mutta silti Ähtäri halusi
Pandat. Eduskunnassa oli ollut puhetta 1,5 miljoonan euron
valtion suorasta tuesta Pandoille, mutta EU-lainsäädännön
mukaan yksittäinen yritys voi saada vain 200 000 euroa.
Niinpä Ähtärin kaupungin omistava yhtiö sai vain tuon 200 000
euroa. Aivan oikein meni, sillä julkisten yhtiöiden on toimittava
samoilla pelisäännöillä kuin yksityisetkin yhtiöt toimivat.
Skenaariot jälleen esillä
Toisen kerran elämässäni törmäsin skenaarioihin 2005, jolloin
laadittiin seudullisia skenaarioita Keski-Suomeen ja näiden
pohjalta Keski-Suomen skenaarioita. Eri seuduilla oli pidetty tilaisuuksia, joissa hahmoteltiin kunkin seudun mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja. Jämsän seudulla sattui mielenkiintoinen tapaus. Tarkoituksena oli, että yhtenä skenaariona käsitellään paperitehtaan sulkemista ja siitä aiheutuvia ongelmia ja
niiden ratkaisuja. Tätä skenaarioita ei suostuttu työstämään,
asiasta ei haluttu tai kyetty keskustelemaan lainkaan. Perusteena oli se, että jos asia otetaan esille, niin se saattaa vaikuttaa UPM:n päätöksiin aloittaa lakkautustoimet.
Saatiin kuitenkin maakunnalliset skenaariot valmiiksi ja niiden
pohjalta oli tarkoitus tehdä maakuntasuunnitelma. Jossain vaiheessa päädyttiin valitsemaan yksi skenaario, jonka pohjalta
maakuntasuunnitelma laadittiin. Skenaarion nimi oli ”Maailmanranta on kevyt kiertää” eli uskottiin hyvään maailmantalouden vetoiseen kasvuun ja teknologia- ja metsäteollisuuden menestykseen. Suunnitelma toimi hyvin 16.9.2008 saakka, jolloin
Lehman Brothers meni konkurssiin ja alkoi maailmanlaajuinen

lama, josta Suomi toipui vasta 2010-luvun lopussa. Niissä kolmessa muussa skenaarioissa olisi ollut hyviä aineksia varautua tuohon lamaan.
Finanssikriisin jälkeen haettiin uutta näkökulmaa
Finanssikriisi iski tosi pahoin Keski-Suomeen ja tulevaisuuden
usko oli hiipumassa. Tarvittiin uutta näkökulmaa yritystoiminnan kehittämiseen. Perustettiin yritysten kehittämisen johtoryhmä eli Y-jory, jonka tehtävänä oli tehdä esityksiä, jopa radikaalejakin, yritystoiminnan kehittämiseksi. Ryhmän puheenjohtajana toimi Kyösti Saarimäki, jäseninä olivat mm Kati Rauhamäki, Jaakko Kurikka, Arto Tiitinen, Petteri Korpioja, Jaakko
Pehkonen, Ari Hiltunen, Jouko Varis ja Jyrki Saarivaara. Minä
toimin ryhmän sihteerinä.
Y-jory kokoontui kerran kuukaudessa. Kokoukset alkoivat aamulla klo 7.00, kun muutoin ei löytynyt kiireisille osallistujille
yhteistä aikaa. Y-jory teetti erilaisia selvityksiä ja niiden pohjalta useita esityksiä kehittämismallin muuttamiseksi. Tässä
muutama keskeinen esitys
 rahaa hankkeista yritystukiin
 hankkeet yrityslähtöiseksi
 yhden luukun periaate eli julkisille yrityspalveluille yhteinen asiakkuusjärjestelmä - jokaiselle halukkaalle yrittäjälle oma asiakasvastaava
 perustetaan Jyväskylän Yritystehdas
 lisää julkista tukea yritysten t&k&i toimintaan
 lisää vientiä ja kansainvälistymistä
Y -jory pääsi esittelemään teesinsä elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle elokuussa 2013 ja osa esityksistä otettiin käyttöön
ohjelmakaudella 2014 - 2020. Keski-Suomen liiton rahoittamiin
hankkeisiin vaadittiin yritysrahoitusta, näin varmistettiin, että
yritykset ovat mukana jo heti alusta alkaen.
Taisin päästä Kyösti Saarimäen ansiosta kertomaan juuri nimetyn Sipilän hallituksen keskustan ministeriryhmälle Y-jory:n
esityksiä toukokuussa 1995.
Maakunnan yhteistyöryhmä linjasi Y-jory:n esitysten pohjalta
kovat tavoitteet ohjelmakaudelle 2014 - 2020
 10 000 nettotyöpaikkaa
 2 miljardia lisää vientiä
 2 000 nettoyritystä
 yritysten t&k osuuden nosto 40 %:sta 60 %:iin.
Tavoitteet olivat kovat, mutta niiden toteutuminen oli lähellä,
sillä 2019 keväällä nousukauden päätteeksi tavoitteista oli saavutettu 60 -75 prosenttia.
Y-jory:n aikaansaannoksia on myös se, että Salmisen Petri ja
Ruoppilan Ahti nimettiin MYRS:in jäseniksi. MYRS on elin joka

käsittelee kaikki EU -hankkeet. Petri ja Ahti ovat tuoneet tullessaan oikeanlaisen kriittisen otteen hankkeiden tavoitteisiin, rahoitukseen ja ylisuuriin budjetteihin.
Bio-, osaamis- ja digitalous Keski-Suomen maakuntastrategian kärjiksi
Aluekehittämislaissa on määritelty, että kukin maakunta tekee
määrävuosien välein maakuntastrategian, johon kirjataan maakunnan tulevaisuuden tavoitteet ja painopistevalinnat. Finanssikriisin jälkeisen laman syövereissä päätettiin, että Keski-Suomen talous on saatava kuntoon ja yritykset kilpailukykyisiksi.
Tavoitteiksi otettiin maakunnan yhteistyöryhmän asettamat kovat tavoitteet eli työpaikkojen, viennin, yritysten määrän ja yritysten t&k -toiminnan lisääminen. Kehittämisen kärjiksi tulivat
bioTALOUS, osaamisTALOUS ja digiTALOUS. Nuo talous sanat nostettiin tarkoituksella kaikkien kärkien nimiin. Tavoitteena
oli korostaa talouden merkitystä Keski-Suomen kehittämisessä. Tämä oli suunnitelma, mutta strategian toteuttamisesta
vastasi uudet henkilöt ja talouden merkityksen korostaminen
jäi toteutuksessa taka-alalle. Lisäksi noita kovia määrällisiä tavoitteita ei saatu jyvitettyä edes noille kärjille. Strategian laadinnan ja toteuttamisen taitekohdassa on aina iso riski, siksi
strategian juoni pitäisi olla kirkas ja kaikille selvä.
Yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa
Jos olin 1990-luvulla yhteistyössä yrittäjien paikallisjärjestön
kanssa, niin 2000-luvulla yhteistyö tapahtui Keski-Suomen yrittäjien kanssa. En ole tarkkaan laskenut monessako KUJO -seminaarissa, Keski-Suomen kansanedustajien tapaamisissa,
maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa tai valtakunnallisessa yrittäjäjuhlassa olen ollut mukana, joka tapauksessa varmaan yhteensä useissa kymmenissä. Aikanaan meillä oli hyvä tapa
Keski-Suomen liitossa eli maksoimme tällaisiin yhteistilaisuuksiin bussikyydit. Se oli pieni raha verkostoitumisesta ja samalla
sain kuulla miten yrityksillä meni.
Mieleenpainuvin yhteistyö on ollut monen vuoden jäsenyys
maakunnallisen yrittäjäpalkinnon valintaraadissa. Keski-Suomessa on ollut hyviä ehdokkaita ja niistä on ollut vaikea valita
parasta. Tosin hyvin olemme onnistuttu valitsemaan oikeat yritykset, sillä melkoisen moni on voittanut myös valtakunnallisen
yrittäjäpalkinnon.
Sen voin todeta tässä vaiheessa, että Keski-Suomen liiton tuki
maakunnalliselle yrittäjäjuhlalle ei ole aina ollut itsestäänselvyys. Onneksi juhla on todella maakunnallinen ja yksi Suomen
parhaista, ellei paras. Minun on ollut helppo näillä perusteilla
perustella juhlan tukemista. Tosin joskus on jouduttu taloudellisista syistä pienentämään tukisummaa.

Keski-Suomella on ollut vahva edustus valtakunnallisessa yrittäjäjärjestössä ja nyt vielä kovempi Petrin ansiosta. Toivon yrittäjäjärjestölle loistavaa tulevaisuutta ja järjestäytymisasteen
nostoa, jotta sen painoarvo kasvaisi edelleen.
Aikajanan tilaajasta Aikajanan tuottajaksi
Keski-Suomessa aloitettiin Aikajanan tuottaminen 2000-luvun
alussa toimialatyön seurannan välineeksi. Tuottaminen tilattiin
ulkopuoliselta asiantuntijalat ja Aikajana ilmestyi kaksi kertaa
vuodessa. Silloin saimme tuoreet tiedot yritysten liikevaihtojen
ja henkilöstömäärien kehityksestä puolen vuoden viiveellä. Aikajana oli tuolloin painettu versio.
Finanssikriisin myötä kuntatalous heikkeni ja samoin KeskiSuomen liiton talous, jouduimme miettimään mistä säästämme. Aikajanan tuottaminen ulkopuolisella oli melko kallista.
Pohdimme myös sen lakkauttamista, mutta en itse ollut sitä
mieltä. Muistin erittäin hyvin maakuntahallituksen vasemmistoliiton edustajan Kari Yksjärven toteamuksen, että Keski-Suomen Aikajana on liiton paras julkaisu ja siitä hän ymmärtää eniten.
Päädyimme siihen, että minä aloin tuottamaan Aikajanan sisältöä. Aikajana päätettiin julkaista neljä kertaa vuodessa ja
saimme tuoreet tiedot julki kolmen kuukauden viiveellä.
Saimme myös seudut ja kunnat kustannusten jakajiksi.
Aikajanan tuottaminen on ollut minulle mieluisin työtehtävä,
olen nauttinut tietojen kokoamisesta ja varsinkin tietojen analysoinnista eli miksi mikin käyrä osoittaa ylös tai alaspäin. Tuottaminen lisäsi myös minun henkilökohtaista tietämystä KeskiSuomen yritystoiminnasta tosi paljon. Ilmeisesti sisältökin oli
niin hyvää, että sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi aina
näyttävästi tiedot. Olen ylpeä siitä, että liitto jatkaa edelleen Aikajanan tuottamista ja sisällön kehittämistä.
Kansantaloustiedettä lukeneena minua on aina kiinnostanut talousluvut sekä ennusteet että toteutuma. Mietin miten näitä
asioita voisi tuoda julkisesti paremmin esille. Esitin idean maakunnallisen talousennustekisan perustamisesta. Rahkosen
Jorma sanomalehti Keskisuomalaisesta otti kopin ideasta ja
pyysi lehden taloustoimituksen lisäksi pankkeja, ay-liikettä,
Kauppakamaria ja yrittäjiä sekä Keski-Suomen liittoa muodostamaan joukkueet. Joukkueiden tehtävä oli ennustaa Suomen
BKT:n kasvu, Keski-Suomen yritysten liikevaihdon kasvu,
Työttömien määrä sekä Keski-Suomen väkiluku vuoden lopussa. Ennusteet ja tulokset julkaistiin lehdessä. Keskisuomalaisen taloustoimitus voitti kaksi viimeistä ennustekisaa. Tämä
on osoitus lehden taloustoimituksen vahvasta osaamisesta ja
Keski-Suomen talouden tietämyksestä. Esitin lehdelle, että taloustoimitukselle pitäisi maksaa kisojen voitosta pieni tulospalkkio.

Pääluottamusmiehenä edistämässä paikallista sopimista
Keski-Suomen liitossa oli YT-neuvottelut kesällä 2014, kun
kunnat olivat vähentäneet liiton jäsenmaksuja 100 000 eurolla.
Liiton kokonaisbudjetti oli tuolloin yli 3 miljoonaa euroa. Neuvottelujen päätteeksi minut esitettiin osa-aikaistettavaksi. Maakuntahallitus päätti kuitenkin, että elinkeinojen kehittämispäällikön toimi säilyy kokoaikaisena. Maakuntahallitus näki, että
elinkeinojen kehittämisestä ei saa tinkiä. Tuosta maakuntahallituksen yksimielisestä päätöksestä olen ikuisesti kiitollinen.
Vuonna 2015 minut valittiin uudeksi pääluottamusmieheksi ja
työntekijöiden edustajaksi liiton johtoryhmään.
Keski-Suomen liiton YT-neuvotteluissa osa-aikaistetut työntekijät olivat kyselleet omista ammattiliitoista apua työsuhteen palauttamiseksi kokoaikaisiksi. Osa-aikaistamiset olivat ammattiliittojen juristien mielestä laittomia ja ne pitäisi purkaa heti. Aloitimme neuvottelut työnantajan kanssa ja meillä oli hyvät perustelut. Ammattiliittojen juristit halusivat asian käräjille, minä halusin neuvotteluratkaisun. Keskustelin Ruoppilan Ahdin eli KeskiSuomen liiton hallituksen jäsenen kanssa miten toimitaan.
Päätettiin kutsua maakuntahallituksen keskeisiä jäseniä neuvotteluun. Poliitikot olivat sitä mieltä, että pitää tehdä sopimus.
Liitolla ei ole varaa mennä käräjille, koska tappio siellä voisi
olla mahdollinen. Minä tein pääluottamusmiehenä sopimuksen
maakuntahallituksen puheenjohtajan kanssa, että työsuhteet
palautetaan seuraavan kuun alusta kokoaikaisiksi. Työntekijät
olivat vaatineet, että taannehtivasti osa-aikaistamisesta alkaen.
Väki tyytyi sovintoon, kun heille selvisi, että olisivat joutuneet
palauttamaan päivärahat työttömyyspäiviltä.
En olisi uskonut ikinä, että minusta tulisi pääluottamusmies,
sen verran outoa oli ollut ammattiyhdistysliikkeen toiminta. En
tiennyt etukäteen miten paljon ay-liike sitoi pääluottamusmiehen toimivaltaa. Esimerkkinä voisi todeta, että emme saaneet
tehdä paikallista sopimusta lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi vuosina 2015 - 2017. Seuraavalla sopimuskaudella
saimme tehdä sopimuksen, mutta se piti hyväksyttää ensin
heillä. Taisimme olla ensimmäinen maakuntaliitto, joka teki paikallisen sopimuksen. Kävin pari kertaa vuodessa pääluottamusmiesten koulutuksissa. Koulutukset avarsivat tietämystäni
ja ammattiyhdistysten toiminnasta ja välillä ihmettelin sitä
suurta vastakkainasettelua työnantajia kohtaan.
Jos minut johonkin on valittu, niin aina olen pyrkinyt tekemään
parhaani, niin myös pääluottamusmiehenä. Kannatan vahvasti
paikallista sopimista, mutta ilman ylhäältä tulevaa ohjausta.
JES! Vallankumous tehdään sisältäpäin
Jotenkin aina olen yrittänyt edistää yrittäjyyttä eri organisaatioissa, joskus siinä onnistunutkin. Eräs mieluisin ja jopa hyvää

tulosta tuottanut juttu on Jyväskylä Entrepreneurship Society
eli JES Jyväskylä.
“Vuonna 2011 oli jätkäporukka, joka olisi halunnut tutustua
muihin paikallisiin samanhenkisiin aktiivisiin opiskelijoihin ja
opiskelijayrittäjiin rennossa ilmapiirissä. Ei ollut mitään tahoa,
joka olisi mahdollistanut yrittäjähenkisten opiskelijoiden kokoontumiset. Porukan järjestämiin illanviettoihin löysi pikkuhiljaa yhä useampi jyväskyläläinen opiskelija mukaan.” Nämä
tyypit tulivat tapaamaan minua ja innostuin heti. Järjestimme
heille pienellä toiminta-avustuksella hyvän startin. Toiminnasta
muodostui yhteisö nimeltä Jyväskylä Entrepreneurship Society
ry.
JES järjestää lähes viikoittain yrittäjyydestä kiinnostuneille lähinnä korkeakouluopiskelijoille erilaisia tapahtumia. Kymmenen vuoden ajan JES:in toiminnan avulla on syntynyt kymmeniä uusia yrityksiä ja lisäksi vielä erittäin kustannustehokkaasti.
Erityisesti ilahduin siihen, että opiskelijat tekevät toiminnan aivan itse ja vievät yrittäjyyden ilosanomaa eteenpäin opiskelijoiden keskuudessa. Vallankumoukset tapahtuvat aina sisältäpäin.
Kasvu Open kääntää koko toimintamallin
Suomeen on syntynyt hyviä innovaatioita keskellä syvintä lamaa, näin kävi myös 2010-luvun alussa. Spinnovan kuituidea
ja Nordic Business Forum ovat hyviä keskisuomalaisia esimerkkejä. Yritysten kehittämispuolella syntyi myös hyvä uusi
idea eli Kasvu Open. Kasvu Open mullisti tai oikeasti käänsi
suunnan yritysten kehittämisessä. Aiemmin yritykset saivat ilmaisia kehittämisneuvoja vain julkiselta sektorilta ja maksullista konsulteilta. Kasvu Openissa kokeneet yrittäjät neuvovat
maksutta toisia yrityksiä. Jokaisella osallistujalla on selkeä kasvutavoite, jota kymmenen sparraajaa auttaa kahden päivän aikana. Aiemmin yritykset eivät juuri muille kertoneet omista
kasvu-unelmista saati liiketoimintasuunnitelmistaan. Kasvu
Openissa yritykset ovat avoimia ja haluavat palautetta monesta näkökulmasta. Työurani alussa yrittäjät eivät juuri kertoneet omista ajatuksistaan, ainakaan julkisesti. Itse olen tiivistänyt asian niin, että yrittäjä ei kertonut edes kotona mitään, nyt
kasvuyrittäjä kertoo lähes kaikille omat suunnitelmat ja kysyy
mitä mieltä kuulija on asiasta ja mitä pitäisi tehdä vielä paremmin. Kasvu Openissa sain olla mukana monessa roolissa - rahoittajana, Kasvu Open Boardin jäsenenä, yritysten sparraajana sekä kasvun polkujen tuomarina. Kaikkein eniten olen
nauttinut kun olen saanut sparrata kasvuyrityksiä. Yrityksillä on
ollut huikeita kasvusuunnitelmia.
Kasvu Openin menestys perustuu seuraaviin muutoksiin yritysten kehittämisessä









Kasvu Openissa taitavat ja kokeneet henkilöt osallistuvat
yritysten kehittämiseen, ennen julkisilla kehittäjillä oli suurempi rooli
Kasvu Openin toteuttamisesta vastaa yksityisen sektorin
organisaatiot, vanhassa mallissa yhteiskunnan ylläpitämät
organisaatiot
Kasvu Open korostaa kannattavaa liiketoimintaa, aiemmin
korostettiin tuettua liiketoimintaa
Kasvu Openissa yritykset ovat kansainvälisiä, ennen yritykset palvelivat paikallista kysyntää
Kasvu Open korostaa hyvinvoinnin luomista, ennen korostettiin hyvinvoinnin jakamista

Rakennemuutoksia solkenaan
Keski-Suomessa, kuten myös muulla otettiin käyttöön 2000-luvulla rakennemuutostyöryhmät, joiden tehtävänä oli tehdä pikaisesti toimenpidesuunnitelmat äkillisen rakennemuutokset eli
tehtaan tai työpaikkakeskittymien lakkauttamisien jälkeen. Jouduin tai paremminkin sain olla mukana jollain tavalla seuraavissa rakennemuutostyöryhmissä: kuntaliitokset, elektroniikkateollisuuden rakennemuutos, Nokia, Metso, Kangas, Efore, Varuskunnat, Säynätsalo ja Kaipola.
Äkillinen rakennemuutos on aina iso shokki ja sen hoitaminen
vaatii aikansa. Aina niistä on kuitenkin jotenkin selvitty. Eniten
kärsii rakennemuutoksen kohteena olevat henkilöt. Mitä paremmin irtisanottu henkilö on koulutettu, niin sitä paremmat on
mahdollisuudet työllistyä. Tämä on näkynyt erittäin hyvin Nokian laajoissa irtisanomissa. Niistä oltiin hyvin huolestuneita,
mutta jälkikäteen on huomattu, heidän työllistyminen on ollut
erittäin hyvää. Sen sijaan yksittäisten tehtaiden työntekijöiden
työllistyminen on huomattavasti vaikeampaa.
Keuruun varuskunnan lakkauttaminen oli myös iso asia, seudulla tehtiin paljon töitä elinvoiman kehittämiseksi ja siinä on
onnistuttu erinomaisesti. Kehuin eräässä Aikajanassa Keuruun
tilannetta ja totesin, että Keuruulla on tehty erinomaista työtä
äkillisen rakennemuutoksen hoidossa ja elinkeinojen kehittämisessä. Keuruun kehityskäyrät olivat verrokkiseutuja selvästi
paremmat. Sain tästä kehusta sähköpostia silloiselta kaupunginjohtajalta. Hän vaati minua tekemään oikaisun ja korjaamaan tiedotteen siten, että siinä ei mainittaisi rakennemuutosta
ja sen hoitoa lainkaan. Johtajan mielestä Keuruu ei ole ollut
koskaan varsinainen rakennemuutosalue. Tuosta alkoi pitkä
sähköpostiviestittely, joka päättyi siihen, että löysin valtioneuvoston päätöksen, jossa todettiin, että Keuruu on nimetty äkillisen rakennemuutoksen tukialueeksi ja sillä perusteella KeskiSuomen liitolle myönnettiin jaettavaksi rahaa Keuruulle rakennemuutoksen hoitoon. Tuon korjauspyynnön syynä oli kai se,
että en olisi saanut kehua Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n toimia
elinkeinojen kehittämisessä.

Koronatuet heti jakoon
Koronakriisin alettua keväällä 2020 esitin Keski-Suomen liiton
hankeryhmässä, että liiton olisi avattava pikaisesti rahoitushaku hankkeille, jotka auttaisivat pulaan joutuneita yrityksiä toimialoista huolimatta. Aiempien kokemusteni mukaan yrittäjät
kaipaavat epävarmoina aikoina taloudellista ja ennen kaikkea
henkistä tukea. Niinpä maakuntahallitus päätti avata hankehaun pikaisella aikataululla ja kesään 2020 mennessä miltei jokaisessa keskisuomalaisessa kunnassa oli käynnissä yrittäjiä
auttava hanke. Pikaisesta avaamisesta käytiin keskustelua ja
joidenkin mielestä olisi pitänyt odottaa, että korona saadaan
kuriin ja vasta sitten olisi aika panostaa kehittämiseen. Onneksi pidin pääni ja maakuntahallitus oli samaa mieltä.
Ja matka jatkuu
Keuruun yrittäjien puheenjohtaja soitti minulle huhtikuussa
2021 ja kysyi, että olisinko käytettävissä Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallituksen jäsenehdokkaana. Keuruu on erittäin elinvoimainen kunta ja Keuruulla on paljon loistavia, kehittyviä,
monipuolisia, kasvavia ja ennen kaikkea etupäässä perheomisteisia pk -yrityksiä. Keuruulla on hyvä tekemisen meininki
ja tulostakin on saatu aikaiseksi. Yrittäjyysbarometrit ovat
osoittaneet erinomaisia tuloksia. Lisäksi Kehittämisyhtiö Keulink Oy on tällä hetkellä ehkäpä parhain keskisuomalainen kehittämisyhtiö. Vastasin näillä perusteilla heti, että ilman muuta
olen. Niinpä minut valittiin hallitukseen asiantuntijajäsenenä ja
pyrin auttamaan yhtiötä parhaani mukaan.
Pyrin omalla toiminnalla tekemään parhaani Keuruun elinvoiman kehittämisessä ja toivon Keuruun yrityksille ja varsinkin
yrittäjille mahdollisimman hyvää tulevaisuutta.
Työurani aikana olen hakenut vain kerran toimitusjohtajaksi,
tosin silloin en päässyt. Sen sijaan olen ajautunut, joutunut tai
määrätty toimitusjohtajaksi useankin kerran. Tuo ainut kerta
kun en päässyt toimitusjohtajaksi oli 1999, kun hain Keulink
Oy:n toimitusjohtajaksi. Näin jälkeenpäin katsottuna se oli ainakin minulle hyvä ratkaisu.
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Parempi johtaa hyvin
Itselläni on ollut parikymmentä esimiestä, erinomaisia sekä
huonoja. Hyvä johtaja kannustaa henkilökuntaa, on oikeudenmukainen ja ennen kaikkea ottaa vastuuta myös työntekijän tekemisistä. Ruotsalaisen Pekka sanoi meille Imatran Seudun
kehitysyhtiön työntekijöille vaikeina lamavuosina, että olkaa
huoleti hän kantaa vastuun ja pitää huolen meistä vaikka tekisimmekin jonkun virheen. Hän ei olisi heittänyt meitä bussin
alle milloinkaan. Oli turvallista tehdä töitä epävarmoissa tilanteissa.

Hyvällä johtajalla on myös kykyä strategiseen suunnitteluun,
pohdintaan ja ennen kaikkea aitoon dialogiin. Olen työskennellyt koko työurani asiantuntijaorganisaatioissa ja asiantuntijoiden johtaminen ei onnistu ylhäältä alas. Tarvitaan toimivaa dialogia. Muistan keskustelut Niemelän Riston ja Järvelän Erkin
kanssa. Ne olivat hyviä sparraustilanteita, joissa molempien
ideat jalostuivat hyviksi toimenpiteiksi. Olen ollut muutaman
kerran palavereissa, jossa johtaja on joutunut sanomaan, että
“Tiedättehän, että minä olen johtaja ja teen päätökset”. Kaikki
ovat kyllä tienneet tuon ja tuon sanominen on osoitus siitä, että
johtajalla ei ole ollut johtajan kykyä neuvotella.
Hyvä johtaja on tarvittaessa riittävän jämäkkä ja tekee oikeudenmukaisia päätöksiä. Huono johtaja lupaa tai ainakin antaa
ymmärtää, että kaikkien toiveet toteutetaan. Alussa tällaista
johtajaa kiitellään ja kehutaan, mutta tällainen johtaja on muutaman vuoden päästä mahdottomassa tilanteessa, kun toiveita
ei ole lupauksista huolimatta toteutettu.
Hyvä johtaja osaa viestiä monikanavaisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Enää ei riitä, että on joskus esiintynyt kansakoulun kevätjuhlan näytelmässä.
Viimeinen työpäiväni Keski-Suomen liitossa on jäänyt elävästi
mieleen. Tein nopeasti viimeisen viranhaltijapäätöksen Pirjo
Peräaholle allekirjoitettavaksi. Tietenkin siihen tuli virheitä ja
Pirjo palautti sen takaisin ja pahoitteli, että joutuu vielä viimeisenä työpäivänä tekemään niin. Sanoin, ettei kannata pahoitella, tykkään siitä että virheet korjataan, jos ne huomataan. Se
on jämäkkyyttä.
Keski-Suomen Yrittäjien ja Keski-Suomen Kauppakamarin yhdessä lanseeraama slogan ”Parempi johtaa hyvin” on erittäin
osuva. Hyvällä johtamisella saadaan hyviä tuloksia ja huonolla
johtamisella saadaan huonoja tuloksia. Valitettavasti kaikista ei
ole johtajiksi.
Itselläni on ollut onni mukana, kun olen saanut työskennellä
pääasiassa erinomaisten esimiesten alaisuudessa.
Yrittäjät luovat hyvinvoinnin ja päättäjät jakavat sen
Hyvinvointi pitäisi luoda ennen sen jakoa. Hyvinvoinnin jako on
erittäin helppoa, mutta sen luominen on varsin vaikeaa. Nykyinen hallitus jakaa tulevaisuuden hyvinvointia ennakkoon ottamalla lainaa miljardeja. Tämä hirvittää minua ja montaa muutakin. Lainanottoa perustellaan sillä, että korkotaso on alhainen
ja muutkin valtiot ottavat lainaa. Joidenkin on joskus maksettava nyt otetut velat takaisin. Ovatko maksajina lapsemme ja
lastenlapsemme? Mitä jos ja kun inflaatio lähtee liikkeelle ja
korkotaso nousee?
Koko urani ajan olen ollut sitä mieltä, että yksityisyrittäjyyttä ei
arvosteta Suomessa riittävästi. Välillä on hyviä jaksoja, kun
muistetaan muistuttaa yrittäjyyden merkityksestä. Sitten taas

tulee uusia päättäjiä, joilta tämä tieto on puutteellista. Jokaiselle ikäluokalle pitäisi yhä enemmän opettaa yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä työntekoa. Suomeen tarvitaan lisää investointeja ja
lisää uusia innovaatioita hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi ja ilmastokriisiin ratkaisemiseksi. Tästä kaikki ovat yhtä mieltä. Todellisuudessa yrittäjät ja yritykset synnyttävät tehokkaammin
uusia innovaatioita kuin julkinen taho. Yrityksillä on myös selvästi parempi kyky reagoida nopeasti äkilliseen muutokseen
kuin julkisella sektorilla. Nyt on valitettavasti vallalla luja usko
julkiseen sektoriin ja sen kykyyn hoitaa kaikki asiat.
Monesti vaaditaan yrityksiltä yhteiskuntavastuuta. Pitäisikö olla
kuitenkin toisinpäin eli yhteiskunnalta vaadittaisiinkin yritysvastuuta. Yritysvastuu merkitsisi käytännössä sitä, että yhteiskunnan kehitys olisi paremmin ennakoitavissa, yritysten toimintaympäristö olisi vakaata, kansainvälinen kilpailukyky olisi
hyvä, verotus olisi kohtuullista ja oikeudenmukaista, osaavaa
työvoimaa olisi saatavilla sekä yrityksillä olisi hyvät kehittymismahdollisuudet.
Yrittäjät järjestäytykää, pitäkää ääntä itsestänne ja puolustakaa
yrittäjyyttä.
Koulutusta vastaavaa työtä vai tulevaisuuden työtä vastaavaa koulutusta?
Suomen talouskasvu on jäänyt jälkeen muista kilpailijamaista
koko tällä vuosituhannella, niin myös koronalamasta toipuessa.
Kasvun esteenä nousukaudella on aina ollut työvoimapula, niin
nytkin, vaikka meillä on paljon työttömiä. Ovatko meidän koulutusrakenteet niin jäykkiä, ettemme saa niistä osaavaa työvoimaa kulloiseenkin tarpeeseen? Ilmeisesti ovat, koulutusorganisaatiot pitävät kiinni kynsin hampain eri alojen aloituspaikoista,
vaikka niiltä työllistyminen näyttäisi heikolta. Lisäksi meillä kansalaisilla on mielessämme ajatus siitä, että pitäisi saada koulutusta vastaavaa työtä. Pitäisikö koko koulutusmalli kääntää siihen, että meillä olisikin jatkossa riittävästi tulevaisuuden työtä
vastaavaa koulutusta?
Yrityslähtöisillä hankkeilla tuloksia
Olen tällä vuosituhannella valmistellut satoja kehittämishankkeiden rahoituspäätöksiä, mukana on ollut sekä hyviä että huonoja hankkeita. Hyvän hankkeen tunnusmerkkinä on se, että
sillä on selkeä tilaus ja sillä tavoitellaan jotain konkreettista kehittämistoimenpidettä joka jää myös pysyväksi. Keski-Suomen
liiton rahoittamissa hankkeissa otettiin käyttöön viime vuosikymmenen alussa vaatimus yritysrahoituksesta. Sitä vaadittiin
yleensä 10 - 20 prosenttia. Tällä vaatimuksella pyrittiin varmistamaan se, että yritykset ovat mukana toteuttamassa hankkeita ja hyötyvät niistä. Yritysrahoituksen vaatiminen on ollut
poikkeuksellista, muissa maakunnissa ei ole vastaavaa tehty.
Rahoitimme VTT:lle useita kehittämishankkeita, joissa oli mukana maailmanluokan yrityksiä. Parhaissa hankkeissa yrityksiä

oli mukana viitisenkymmentä. Yritykset kehittivät yhdessä puukuidusta muovia korvaavia tuotteita VTT:n tutkimuslaboratorioissa. Myös JAMK:n kyberturvallisuuskeskuksen hankkeissa
yrityksiä on ollut paljon mukana ratkomassa muun muassa terveydenhuoltoalan kyberturvallisuutta.
Nykyinen hankebyrokratia pienentää yritysten kiinnostusta EUrahoitteisia hankkeita kohtaan. Myös se, että yleisillä kehittämishankkeilla ei saa rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoimintaa vähentää kiinnostusta hankkeita kohtaan ja samalla vähentää hankkeiden vaikuttavuutta.
Uudella EU-ohjelmakaudella Työ- ja elinkeinoministeriö toivoo
elinkeinoelämälähtöisiä hankkeita. Hyvä niin, että koko Suomi
seuraa Keski-Suomen jalanjäljissä.
Muutos on pysyvää
Omassa elämässäni olen oppinut, että mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos. Muutokset seuraavat toinen toistaan ja
monesti ne tulevat yllättäen ja pyytämättä. Muutos voi olla hidasta tai nopeaa, positiivista tai negatiivista sekä äkillistä tai
ennalta arvattavaa. Muutokseen voi ja kannattaa varautua ennakolta. Skenaariot eli erilaiset tulevaisuudenkuvat ovat hyvä
keino varautua tulevaan. Koronakriisi tuli yllättäen, mutta olisiko siihen voitu varautua. Kyllä olisi ja itse asiassa 2010 -luvulla julkaistuissa skenaarioissa on mainintoja maailmanlaajuisista pandemioista. Eli pandemioiden mahdollisuudet oli tunnistettu, mutta pandemioiden vaikutuksia talouteen, yksilöiden
vapauteen ja liikkumiseen ei ollut otettu huomioon yksityiskohtaisesti.
Muutos on myös aina mahdollisuus. Nousukaudella yksilöt
puurtavat pitkää päivää kasvun pyörteissä. Aikaa ei ole jäänyt
uuden luomiseen. Taantuman tai lama ovat aikaa, jolloin jopa
pakko miettiä uutta, joten laman aikana on syntynyt paljon uusia innovaatioita ja yrityksiä.
Äkillisissä rakennemuutostilanteissa alueilla on vastuu tehdä
tarvittavia toimenpiteitä, kiire on kova ja hätäkin on suuri. Valtiota pyydetään aina apuun ja aina sieltä rahaa on tullut. Monesti alueet ovat kuitenkin pettyneet valtion lupauksiin ja toimiin. Pettymys johtuu siitä, että poliitikot rientävät heti paikalle
ja lupaavat tai ainakin antavat ymmärtää, että valtio tekee kaikkensa kriisin lievittämiseksi. Jämsän Kaipolan tehtaan lakkauttamisen jälkihoito on tästä hyvä esimerkki. Mielikuva jämsäläisillä oli, ettei heitä jätetä yksin ja heitä autetaan kaikin keinoin.
Nyt he ovat joutuneet yli vuoden verran odottelemaan luvattuja
rahoja. Viestintä pitäisi olla selkeämpää, ei saisi luvata enempää kuin pystyy antamaan.

Sovitaanko lähellä vai kaukana?
Oman kokemuksen perusteella kannatan mahdollisimman laajaa paikallista sopimista työhön liittyvissä asioissa. Muistan hyvin, kun Imatran terästehdas meinattiin lakkauttaa 1990 -luvun
alussa. Tuolloin alkoivat pitkät neuvottelut tehtaan pelastamiseksi. Yksi merkittävä seikka vaikutti tehtaan pelastamiseen
paljon, se oli paikallisen sopimisen salliminen. Pääluottamusmiehelle annettiin valtuudet sopia paikallisesti säästöistä. En
tiedä tarkkaan mistä kaikesta työntekijät luopuivat tehtaan säilymiseksi. Tehdas toimii vielä nykyisinkin.
Nyt olisi aika laajentaa paikallista sopimista kaikkiin yrityksiin.
Tosin paikallinen sopiminen vaatii luottamusta puolin ja toisin.
Yrittäjyys ja yrittäjät kehittyvät
Yrittäjyyden kirjo on monipuolistunut valtavasti, nuoruudessani
yrittäjät olivat pitkälti ammatinharjoittajia. Nykyisin on kevytyrittäjiä, alustatalous yrittäjiä, franchising yrittäjiä, sarjayrittäjiä,
Start up yrittäjiä, kasvuyrittäjiä ja niin edelleen. Aiemmin vain
suuret yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla, nykyisin
jopa yritystä suunnittelevat henkilöt miettivät vakavasti kansainvälistymistä jo heti alussa. Rahan saanti oli vielä 1980 -luvulla yritysten suurin ongelma ja rahaa sai yleensä vain pankista täyttä vakuutta vastaan. Nykyisin yrityksillä on lukuisia
keinoja rahoittaa liiketoimintaa, on enkelisijoittajia, riskisijoittajia sekä mahdollisuus päästä pörssiin. Yrittäjät toimivat aiemmin monesti aivan yksin, nykyisin menestyvän yrittäjän taustalla on osaava tiimi. Yrittäjyys on myös elämäntapa, jossa
aiemmin yrittäjä pyöritti samaa yritystä koko ikänsä. Nykyisin
kasvatetaan yritys ja myydään se pois. Saaduilla rahoilla aloitetaan uusien yritysten kasvattaminen. Yrittäjät ovat valmiimpia
ottamaan neuvoja vastaan varsinkin toisilta yrittäjiltä. Tulevaisuus näyttää siis hyvältä.

