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Veikko Hulkko (s. 1932, Tornio) 
on Elektrobit Oy:n ensimmäinen hal-
lituksen puheenjohtaja ja yksi perusta-
jista. Hän valmistui insinööriksi Tek-
niska Läroverket i Helsingforsista 1956. 
Pisimmän työuransa hän on tehnyt 
Käyttöauto Oy:ssä ensin työnjohtajana 
ja korjaamonpäällikkönä, myöhemmin 
toimitusjohtajana ja hallituksen pu-
heenjohtajana.

Veikko Hulkko on ollut Oulun kau-
punginvaltuuston jäsen ja toimi myös 
kaupunginhallituksessa 1970-luvulla. 
Vuosina 1975–1997 hän toimi Ruotsin 
konsulina Oulun läänin alueella. Toi-
minnastaan liike-elämässä ja kunnallis-
politiikassa hän sai kauppaneuvoksen 
arvonimen vuonna 1996.

Pitkäaikaisia harrastuksia ovat luke-
minen, radioamatööritoiminta ja tähti-
tiede. Eläkevuosina pääharrastus on ol-
lut matkailu. Yhdessä vaimonsa kanssa 
hän on vieraillut yli sadassa maassa.
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Arvoisa lukijani!

Olen iäkäs. Mietit, voiko kirjallani olla Sinulle annettavaa. Sitä minäkin olen miettinyt ja mietin. 
Päätin kuitenkin ryhtyä työhön, sillä yli kahdeksankymppisiä kirjoittajia on vähän. Tämän ikäisil-
läkin on ajatuksia ja näkemyksiä muustakin kuin omasta terveydentilastaan. Juttuni rakentuvat elä-
mänkokemukselleni, pitkäaikaiselle kiinnostukselleni erilaisiin asioihin ja toimimiselleni ihmisten 
kanssa.

En pyri opettamaan enkä myöskään yritä uskotella, että ajatukseni ovat oikeita. Ainoa, mihin 
pyrin, on rohkaista Sinua, arvoisa lukijani, edelleen pohtimaan elämäsi ilmiöitä. Yritän sanani voi-
malla soittaa herätyskelloasi. Sinun ei tarvitse olla samaa mieltä kanssani, parempi vain, jos olet eri 
mieltä, sillä silloin voi syntyä uusia ajatuksia. Toiveeni on, että lukiessasi mietit kanssani, miksi me 
ihmiset suhtaudumme asioihin kovin eri tavoin. 

Onko Sinulle käynyt samoin kuin minulle? Tapaat uuden ihmisen ja pidät häntä jotenkin outo-
na. Myöhemmin tutustut häneen paremmin. Pian huomaat, että hän onkin oikein mukava ja saat 
hänestä tuttavan tai jopa ystävän. Se pinnallinen ennakkokäsitys, jonka aluksi muodostit, oli väärä. 
Käyköhän meille samoin monissa muissakin elämäämme liittyvissä asioissa? 

Kun muodostat käsityksiä miettimistäsi asiasta, älä hyväksy mielipiteesi perusteeksi: ”Koska 
muutkin ajattelevat näin, koska muutkin sanovat näin tai koska muutkin tekevät näin.” Jos perus-
telet kevyesti, et opi ajattelemaan itsenäisesti eikä itsetuntosi vahvistu. Silloin elämässäsi jää paljon 
aitoa ja hyvää kokematta etkä opi erottamaan viisaita ja tyhmiä väitteitä toisistaan. Rohkea ja valpas 
oma pohdinta voi ohjata elämääsi onnistumisen suuntaan. 

Ajatteleminen on elinikäinen kuntoilulaji. Erilaisten näkemysten ja mielipiteiden tutkiminen ja 
pohtiminen voi ehkä vähitellen tuottaa viisautta.

Tämän kaiken kirjoitan nöyränä ja tietoisena siitä, että paras, jonka me kukin elämässämme 
saavutamme, saavutetaan yhdessä toisten ihmisten kanssa.



5Kiitokset vaimolleni Irikselle, joka on jaksanut kuunnella ajatuksiani, pohdiskelujani ja hö-
pötyksiäni jo yli kuusikymmentä vuotta. Kiitokset myös tyttärellemme Johannalle ja pojallemme 
Juhalle, jotka yhdessä innostivat minut kirjoittamaan nämä jutut. He ovat myös monipuolisesti 
auttaneet minua, Johanna kirjan tekstien jalostajana ja toimittajana ja Juha kirjan kustantajana. 

Jos haluat verrata ajatuksiani todellisten asiantuntijoiden näkemyksiin ja ajatuksiin, suosittelen 
neljää tuoretta kirjaa: Ilkka Niiniluodon Hyvän elämän filosofiaa 
(SKS 2015), Sari Kivistön, Sami Pihlströmin ja Mikko Tolosen 
toimittamaa teosta Talous ja moraali (Gaudeamus 2016), 
Marja-Liisa Mankan ja Marjut Mankan Työhyvinvointia 
(Talentum Pro 2016) sekä Johanna Korhosen kirjaa 
Mikä niitä riivaa (Kirjapaja 2016).

Oulussa 6.10.2016
Veikko Hulkko
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”Poika, älä hosuta...”

Olin vasta valmistunut insinööri ja sain ensimmäisen työpaikkani autokorjaamon työnjohtajana. 
Meitä oli kaksi siinä työssä. Kumppanini hoiti kuorma- ja pakettiautokaluston työt ja minä henki-
löautot. Tehtävänämme oli huolehtia siitä, että työn vastaanotto oli tietoinen työkuormituksesta. 
Työruuhkaa voitiin siten säädellä. Meidän oli pidettävä huolta siitä, että asentajille ei syntynyt 
turhia odotusaikoja. Siksi yritimme pysyä selvillä, kuinka kauan kukin työ vie aikaa. Näin saatoim-
me suunnitella kuormitusta. Toverini oli kokeneempi, minä vasta aloittelija. Siksi tulin aika usein 
kyselleeksi asentajilta työn kestosta.

Ilmeisesti olin vähän liian innokas, sillä kerran eräs asentaja, jonka tunsin jo harjoitteluajaltani, 
sanoi minulle: ”Kuule poika, älä sinä hosuta minua. Teen hommani niin nopeasti kuin osaan. En 
kuitenkaan halua tehdä sitä huonosti.” 

Ensin nolostuin, ehkä vähän harmistuinkin. Sitten kerroin, että kyselin asiaa, koska minulla ei 
ollut kokemuspohjaa sen tietämiseen. 

Tämä ammattimies vastasi: ”Opettele sitten, mutta älä hosuta.”
Kun keskustelumme jälkeen siirsin hänelle jonkin työn, hän aina sanoi itse, kauanko hän arvioi 

sen kestävän. Aloin kysyä arvioita työn kestosta muiltakin, samalla kun jaoin heille töitä. Opin ja 
työni alkoi luistaa.

Opin ainakin kaksi asiaa: Jos et tiedä, kysy, mutta kerro ensin toiselle osapuolelle, miksi kysyt. 
Opin myös sen, kuinka avuliaita, ystävällisiä, huumorintajuisia ja elämänviisaita työtoverini oli-
vat. Kun kerroin heille, mitä en heidän työstään tiennyt tai ymmärtänyt, he aina auttoivat minua 
leppoisaan tapaansa. Lisäiloa minulle tuotti heidän ilmeinen tyytyväisyytensä siihen, että he saivat 
alansa ammattimiehinä auttaa ja opastaa minua. 

Arvovaltaa minulla tuskin oli, kun tulin ensimmäistä kertaa työmaalleni. Tähän ikään jatkunees-
ta keskustelu- ja kyselytavastani huolimatta arvovaltani on hyvin riittänyt erilaisissa töissä, joita olen 



9elämässäni tehnyt. Olen huomannut, että ihmiset kertovat mielellään omaan työhönsä liittyvistä 
asioista. Kaikkien tasojen esimiesten yksi tehtävä on kysellä niistä. Sellainen juttelu lisää työpaikan 
yhteisöllisyyttä ja luo iloa, viihtymistä ja tehokkuutta. Samassa yhteydessä saa paitsi tietoa, on myös 
luonteva antaa palautetta ja kiitosta. Rupattelu on lisäksi oiva tilaisuus kertoa vähän laajemmin jos-
takin yritykseen liittyvästä ja vaihtaa mielipiteitä siitä tai yleisistä asioista. Keskustelu on luonteva 
tapa rakentaa siltoja.

En usko nykyajankaan liike-elämän olevan niin kiireistä, että tällaiseen jutteluun ei voisi käyttää 
aikaa. Jospa esteenä onkin esimiesten turha ujous, tärkeily tai rohkeuden puute. Aikaa kyllä on, 
mutta sitä pitää haluta ja osata käyttää olennaiseen. 
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Johtamisen maaottelu

Helmikuussa 2016 Helsingin Sanomien Ura & työ -osiossa kokenut suomalainen headhunter 
Christopher Thölix kaipaa ihmisjohtajuutta työelämäämme. Hän sanoo: ”Suomessa arvostetaan 
numeroita ja muutosjohtajuutta, Ruotsissa ihmisjohtajuutta.” Artikkelissa kerrotaan, että Suomessa 
etsitään johtajia, joilla on numero-osaamista ja näyttöä muutosjohtajuudesta. Johtamista leimaa 
kärsimättömyys ja aika on tehokkuuden mitta. 

Ruotsissa puolestaan arvostetaan enemmän ihmisjohtajuutta. Hyvä johtaja ei keskity vain lukui-
hin vaan saa myös ihmiset toimimaan toivotulla tavalla. Hän rohkaisee ihmisiä ja antaa heille tilaa 
toimia. Jutussa Thölix myös pohtii, mistä erot mahdollisesti johtuvat.

Nyt olisi aika suunnata rohkeutta ja tarmoa oman johtamistapamme parantamiseen, vaikka 
ruotsalaisilla onkin ollut hyvä tuuri ja kaikkea muuta, jota voimme halutessamme kadehtia. Itse he 
silti ovat tekemisillään ja tekemättä jättämisillään luoneet menestyksensä. 

Taloudellinen menestys on Suomessa useiden vuosien aikana hitaasti hiipunut. Puhetta huonon 
kehityksen syistä on tuotettu valtavasti.

Minä väitän, että yksi Ruotsin menestyksen tekijöistä on yhteisöllisyys. Meillä ristiriitojen ra-
kentamisesta ja korostamisesta on tullut ikävä ja täysin hyödytön tapa. Meille tuntuu riittävän, että 
voitamme kanssaihmisemme kiistoissa eikä muulla ole niin väliä.

Nyt tarvitaan johtamisen rohkeutta, ei johtamisen röyhkeyttä. Koska nykyisillä keinoilla ei pär-
jätä, toimintatavoissa on jonkin muututtava. Vuosia kestänyt kuihtuminen ei voi olla pelkästään 
ulkopuolisten syy. 

Liikeyrityksissä muutoksesta vastaavat johtajat. Jos johtaja ei saa yritystä kukoistamaan, vika voi 
olla siinä, että hän hakee menestystä liian yksin eikä kuuntele tarpeeksi muita osaajia ja työtovereitaan. 

Kuuntelemattomuus voi jopa olla laiskuutta ja mukavuudenhalua. Kun ei kuule eikä etsi, ei 
tiedä eikä siis voi tarttua toimeen. Johtaja voi myös karkottaa avun ja tuen liiallisella itsetietoisuu-



11dellaan. Kestävään menestykseen tarvitaan monia innostuneita ihmisiä. Johtamisen rohkeudesta, 
taidosta ja laadusta riippuu, miten hyvin johtaja onnistuu saamaan kanssakulkijat tuekseen. Hyvät 
ja osaavat ihmiset, joiden omat arvot ovat kunnossa, voivat johtaa muita ihmisiä menestykseen. 

Modernissa johtamistyössä menestyvät sellaiset ihmiset, jotka osaavat, haluavat ja uskaltavat joh-
taa ihmisiä kumppanuuden avulla. He saavuttavat omalla toiminnallaan ja esimerkillään ympäris-
tönsä luottamuksen ja rakentavat siten henkilökohtaisen arvovaltansa. Pelkkä tittelin, hierarkian, 
ison auton, kovan palkan ja monien etujen pönkittämä, kuviteltu arvovaltaa ei enää nykyisessä ja 
tulevassa työelämässä toimi. 

Kumppanuusjohtaminen ei tarkoita päätösvallasta luopumista tai sen automaattista jakamista. 
Päätösvalta on sillä, jolle se annetaan. Kumppanuusjohtaminen tarkoittaa päätöksien valmistelun 
tieto- ja osaamispohjan aktiivista syventämistä ja laajentamista. 

Tässä tilanteessa meidän on vain myönnettävä, että naapurin johtamistapa on nykyaikaisempi 
kuin meidän. Me voimme tarttua rohkeasti toimeen ja uudistua. Ei meidän Suomessakaan tarvitse 
aivan tyhjästä lähteä. Meilläkin on menestyviä yrityksiä ja osaavaa johtajuutta. Malleja voimme 
alkaa tosissamme etsiä, kehittää ja soveltaa kaiken kokoisiin yrityksiin ja niiden organisaatioihin. 
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Miltä työmme jälki näyttää?

Jokainen on mielestäni omassa työssään yrityksen paras asiantuntija. Toimitusjohtajana olin paras 
talossa silloin palveleva toimitusjohtaja. Tämä ei tarkoita, että olin mielestäni hyvä, päinvastoin, 
olin nuori ja kokematon. Olin kuitenkin se, jonka työnä ja vastuuna oli ohjata ja johtaa yrityksen 
toimintaa ja kehitystä. Teimme asiakaskyselyjä, joista saimme paljon ohjausta. Yrityksen toiminta 
näkyy kuitenkin aina moneen muuhunkin suuntaan kuin välittömään asiakassuhteeseen.

Siksi yritin asettua eri huomioitsijoiden kenkiin ja miettiä, miltä me näytimme. Sen jälkeen mie-
tin, miten toivoin heidän meidät näkevän. Seuraavaksi pyrin korjaamaan virheellisiksi mieltämiäni 
menetelmiämme. Ajattelin, että liikeyrityksen tulee olla kohtuullisen hyvä niissäkin asioissa, jotka 
eivät ole sen varsinaista leipätyötä. Vanha nimi tälle oli yrityksen maine, uudempi on imago.

Kävin mielessäni läpi erilaisia näkökulmia. Ensiksi mietin, ketkä olivat yrityksellemme tärkeim-
mät henkilöt. Tulin siihen tulokseen, että he olivat omaan henkilökuntaamme kuuluvat ihmiset. 
Kysyin itseltäni, millaisia olimme toisillemme työtovereina. Siihen aikaan oli yleistä, että henkilö-
kunta teititteli liikkeen johtoa. Olin monen asentajan kanssa tuttu jo kouluajoilta, kun olin ollut 
kesätöissä. Heitä luonnollisesti sinuttelin. Tuntui tyhmältä olla sinuttelematta muuta väkeä. Ehdo-
tin henkilökunnalle palkkapussiin joka kuukausi kirjoittamassani tilipussilehdessä, että me kaik-
ki alkaisimme sinutella toisiamme. Liitteenä oli nimetön vastauslappu, jolla jokainen sai ilmaista 
mielipiteensä aiheesta. Ehdotus hyväksyttiin ylivoimaisella enemmistöllä ja niin päättyi teitittely. 

Tämä tarina tuntuu varmaan typerältä nykyajan ihmisistä. Suomi eli silloin vielä erilaista aikaa. 
Siirtolaisuus Ruotsiin oli jo ollut voimakasta, mutta siellä yleinen sinuttelu ei ollut vielä tullut 
meidän kulttuuriimme. Tämä pieni ele silloisessa yhteiskunnassamme vaikutti hyvin positiivisesti 
työilmapiiriimme. Väkemme tunsi ehkä iloa ja yhteenkuuluvuutta. Poistimme tarpeettoman aidan.

Onkohan työelämässä edelleen olemassa muita, poistettavia aitoja?
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Rohkeat johtajat

Kauppalehden tilausliite Optio on julkistanut seitsemännen kerran Suomen parhaat johtajat. Valinnan 
suorittivat Kauppalehden lukijat. Valintakriteerit ovat luultavasti eri lukijoilla moninaiset ja vaihtelevat. 
Lehden lukijaprofiili ei toisaalta ole erityisen monipuolinen. Se koostunee pääasiassa liikemaailman 
edustajista. Valittujen listan alkupäähän on selvästi nimetty hyvin päteviä johtajia. Heidän pätevyytensä 
on tunnistettavissa muun muassa kyvystä tehdä tulosta. Ainakin osakeyhtiölakimme mukaan tuloksen 
tekeminen omistajille on osakeyhtiön ainoa tehtävä. Mitään kokonaisvaltaisempia velvoitteita ei siinä 
hämmästyttävää kyllä tuoda esille. Tavalliselle kansalaiselle annetaan runsaasti velvollisuuksia yhteis-
kuntaa kohtaan, mutta yrityksen tehtävänä on ainoastaan hankkia rahaa omistajilleen.

Tiedän, että parhaiksi valikoituneet johtajat päteviä ja heillä on laaja tietopohja. He myös hahmot-
tavat vastuunsa monella eri tavalla. Heidän yhteiskunnallinen vastuuntuntonsa ei ole listausperusteena 
esillä, mutta useat alkupään henkilöt ovat aiemmin eri yhteyksissä ja eri tavoin ilmaisseet kantansa siihen. 

Heillä varmasti on kykyjä johtaa ihmisiä omalla tyylillään, sillä ilman sitä taitoa ei ainakaan pi-
tempiaikainen menestyminen todellisessa kilpailutilanteessa onnistu.

Eräs johtajan ominaisuus, jonka haluan nostaa esille, on rohkeus. Tämä piirre yhdistää kaikkia listan 
alkupäähän valituilla. Se ilmenee eri ihmisillä ja eri tehtävissä sekä tilanteissa monin tavoin. Sen tärkein 
sisältö on valmius ja into tarttua ongelmiin, ei odotella aikaa parempaa, eikä sitä, että joku toinen toimisi. 

Toinen painottamani johtajan ominaisuus on aito halu ja kyky toimia ja onnistua yhdessä mui-
den ihmisten kanssa. 

Näissä kahdessa asiassa johtajan on kuljettava edellä ja näytettävä esimerkkiä. Menestyksen ideat 
syntyvät tiedoista, aatteista, arvoista, ajatuksista ja sanoista. Menestys syntyy vasta teoista.

Albert Einsteinin kerrotaan sanoneen, että maailma on vaarallinen paikka ”ei niiden vuoksi jot-
ka tekevät pahaa, vaan niiden vuoksi jotka katsovat vierestä, eivätkä tee mitään”.

Onkohan Suomen talouselämässä nyt liian monta vierestä katsojaa?
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Tarkista mittakaava

Eräs pankissa työskentelevä tuttavani totesi jokin aika sitten, että Kiinan kansantulon prosentuaa-
linen vuosikasvu on selvästi pienentynyt aikaisemmasta ja että sillä on merkittävä vaikutus maail-
mantalouteen. Muutama prosentti Kiinan kansantaloudesta on valtava summa. Se lisäosa, jonka 
Suomen pieni kansantalous siitä tarvitsee pysyäkseen entisellään tai jopa kasvaakseen, on pieni. Jos 
lisäämme vähän vientiponnistelujamme, uskoisin kasvun olevan suhteellisen helposti saavutettavis-
sa. Ystäväni kertoi myöhemmin lainanneensa ajatustani jossakin yhteydessä. 

Rupesin itsekin miettimään asiaa uudelleen. Kun me kuulemme maailmalta jonkin negatiivisen 
talousuutisen, otammeko sen vastaan faktana puntaroimatta sen todellista vaikutusta juuri oman 
maamme mittakaavassa? Pitäisikö meidän suhteuttaa se meidän oloihimme? Medialla on taipumus 
yliuutisoida. Seuraako siitä lamaannuttava ylihuolestuminen? Onko varmaa, että Kiinan markkina 
on nyt meiltäkin jumittunut? Täytyykö meidän alistua siihen vai voimmeko yrityksessämme pyrkiä 
aktiivisesti tekemään asialle jotain? Voisimmeko tehdä jotakin napataksemme pienen lisäosan Kii-
nan kaupasta?

Seurasin syksyllä 2015 hetken Helsingissä järjestettyä Slush-tapahtumaa. Siinä monet taitavat 
nuoret esittelivät kehitteillä olevia uutuustuotteita rahoittajaehdokkaille. Ihailin nuorten aitoutta, 
rohkeutta, kielitaitoa, luontevuutta ja ammattitaitoa. Jos minulla olisi yritys, joka tuottaa jota-
kin Kiinan markkinoille mahdollisesti sopivaa tuotetta, palkkaisin tällaisen nuoren myyntitykin 
ja ottaisin hänet alkuun kolmeksi kuukaudeksi töihin yritykseeni. Hänen tulisi sinä aikana saada 
talostamme, Kiinaan tähdätystä tuotteestamme, sen tekemisestä ja tekijöistä mahdollisimman pal-
jon tietoja ja näkemyksiä. Sen jälkeen kustantaisin hänet kahden kuukauden matkalle Kiinaan. 
Tehtävänä olisi selvittää tuotteemme sopivuus sinne, rakentaa mahdollisimman paljon kontakteja 
ja tehdä myös alustavia kauppoja, mikäli suinkin mahdollista.

Viimeisen kuukauden aikana kokoaisin häneltä kaiken mahdollisen tiedon. Sitten päättäisimme 



15porukalla, lähdemmekö yrittämään Kiinan-projektia. Jos niin päättäisimme, meillä olisi siihen jo 
innokas, osaava ja todennäköisesti hyvin onnistuva vetäjä sekä asian omakseen tunteva, innostunut 
ja luova työryhmä. Jos emme rohkenisi käynnistää projektia, meillä olisi kuitenkin paljon uutta 
kokemusta tulevia projektejamme varten. 

Myös lähettiläämme olisi kustannuksellamme saanut arvokasta kokemusta, joten hänenkään 
kannaltaan työ ei olisi turhaa. Ehkä voisimme käyttää häntä jo jossakin muussa projektissa.

Kustannus olisi meille selvä, rajallinen summa. Emme olisi kuitenkaan tehneet vielä mitään 
tuleviin menoihin sitovia päätöksiä. Näin aloitettuna saattaisi projektilla olla hyvät mahdollisuudet 
edetä ja onnistua. Tämä sama toimintamalli sopii sovellettuna mihin hyvänsä muuhunkin ulko-
maanprojektiin. 

Jos toteuttaisin edelleen vanhaa johtamismallia, päättäisin ehkä joku kaunis päivä viisaudessani 
ilmoittaa alaisilleni, että mepä lähdemmekin nyt Kiinan markkinoille. Kun olisin sen kerran ilmoit-
tanut, olisin sitonut itseni ja yritykseni sangen epävarmaan asiaan.
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Todellista johtajuutta näkyvissä

Luin ilahtuneena Kalevan 14.12.2015 yläkerran. Siinä Oulun kauppakamarin eroava ja tuleva 
puheenjohtaja kertovat yhdessä näkemyksiään. Sanoman keskeisenä sisältönä on kutsu tekemään 
yhdessä uutta ja entistä parempaa Oulua. Kirjoituksessa ei moitita eikä rajata ketään yhteistyön 
ulkopuolelle. Siinä ei ole kuppikuntaisuutta eikä jonkin nimetyn ryhmän edunvalvontaa. Nämä 
johtajat sanovat rohkeasti, että asioita pitää hoitaa yhteishengessä ja yhteisen edun hyväksi. He luot-
tavat, että siitä hyötyvät kaikki. Yhteistyön toteuttajiksi he nimeävät oululaiset, seudun yritykset ja 
julkishallinnon.

Olemme viime vuosina Suomessa nähneet ja nähtävästi myös ymmärtäneet, että kuppikuntai-
nen edunvalvonta ja saavutetuissa eduissa roikkuminen vaurioittavat vakavasti maatamme. Oikea 
tie on rakentaa yhteiskuntaamme yhdessä, yhteistä etua tavoitellen. Se on parlamentaarisen demo-
kratian syvin tarkoitus. Sitä parempaa hallintojärjestelmää ei ole löytynyt. Se toimii sekä kunnalli-
sella, että valtiollisella tasolla. Ehkä meidän kansalaisten pitäisi entistä enemmän tutkia sitä, tukeu-
tua siihen ja myös puolustaa sitä häikäilemättömiä edunvalvontahyökkäyksiä vastaan, tulivatpa ne 
mistä suunnasta hyvänsä.

Nyt Oulun kauppakamarin puheenjohtajiston viestistä voi lukea, että yritys on osa yhteiskuntaa, 
koska sen tulee toimia rakentavassa yhteistyössä alueen väestön ja hallinnon kanssa. Tämä on roh-
kea johtamisen kannanotto, jota on kaivattu. Hienoa, että sen sanoo Kauppakamarilaitos, joka on 
asetukseen perustuva, kauan toiminut ja aikanaan arvovaltaisena toimijana pidetty yhteisö. 

Nyt Kauppakamarilaitos haluaa profiloitua yhteistyöjärjestöksi. Toivottavasti pian myös edun-
valvojiksi itsensä nimenneet järjestöt seuraavat sitä. 

Suomi on liian pieni maa tuhlaamaan hengenvoimiaan riitelyyn. Luottamus syntyy luottamusta 
rakentamalla ja luotettavasti toimimalla. Riitely, häikäilemättömyys ja kuppikuntaisuus eivät lisää 
keskinäistä luottamusta.



17Luulen, että myös se osa mediaa, joka harrastaa hyökkäävää ja repivää tiedotuspolitiikkaa, ha-
luaisi mielellään lieventää rooliaan ja alkaa käyttäytyä enemmän neljännen valtiomahdin arvon 
mukaisesti. Se lisäisi kansalaisten luottamusta mediaan. Juuri luotettavuuden maine on se arvo, jolla 
perinteinen media voi parhaiten puolustaa asemaansa. 

Kalevaan kirjoittaneiden johtajien kannanotolla on erityisen suuri arvo, sillä he molemmat joh-
tavat Oulussa hyvin tunnettuja, hyvämaineisia ja menestyviä yrityksiä.

(Kirjoitus on ensimmäisen kerran julkaistu sanomalehti Kalevassa 17.12.2015)
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Yritysjohtaja, mitkä ovat arvosi?

Oscar-palkittu näyttelijä Leonardo DiCaprio puhui tämän vuoden Oscar-gaalassa tavanomaisen 
kehu- ja kiitospuheen sijaan meille kaikille yhteisestä asiasta, ilmastonmuutoksesta. Se oli mieles-
täni rohkea teko. Asian käsittely puhetta arvioineessa Helsingin Sanomissa oli tosin pintapuolista. 
Siinä pohdittiin lähinnä, kuinka täsmällisiä olivat DiCaprion kertomat faktat. Tärkeämpää olisi 
ehkä ollut keskittyä siihen uutiseen, että hän kansalaisena näki ilmastonmuutoksen hyvin tärkeäksi 
asiaksi. Globaalisti tunnettuna julkisuuden henkilönä hän koki ehkä jopa velvollisuudekseen puhua 
koko maailmalle uutisoitavassa tilaisuudessa juuri tästä aiheesta. On vaikeaa kuvitella hänen halun-
neen kiillottaa puheellaan julkikuvaansa. 

Lehden olisi ehkä ollut asiallista rohkeasti ja rakentavasti todeta, että jokaisella ihmisellä on 
elinikäinen velvollisuus sekä sanoin, että teoin kantaa vastuunsa maapallon tulevaisuudesta. Sen 
olemme velkaa menneille ja tuleville sukupolville. 

Lehden tavassa käsitellä uutista ilmeni aikamme ikävästi yleistynyt tapa rajata vastuu asioista 
vain heille, jotka hoitavat niitä leipätöinään. Muiden ei tarvitse vaivautua. He saavat elellä mukavas-
ti vailla mielipidettä ja vastuuta, välinpitämättöminä tai korkeintaan likietuisina ja kuppikuntaisen 
kriittisinä. Sellainen rooli on helppo mutta ei rakenna yhteenkuuluvuutta eikä demokratiaa.

Jokin aika sitten luin kirjoituksen, jossa kaivattiin sanomalehtiin suomalaisen yritysjohdon poh-
dintoja arvoista, ajatuksista ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Se varmasti lisäisi heidän toimintansa 
laajempaa arvostusta. 

Muutamaan yksityiskohtaan keskittyviä haastatteluja olen lukenut, mutta liiketoiminnan sy-
vemmistä, todellisista arvoista puhutaan harvoin. Liian usein haastattelut ovat kliseemäisiä ja vailla 
uusia avauksia. Ne eivät sisällä yhteisöllisyyttä. Sanoma on usein valmiiksi vesittynyt, varovainen ja 
ympäripyöreä. Onko liiketoimintamme arvoissa jotakin hävettävää? Jos on, silloin niissä on myös 
jotakin korjattavaa. 



19Olen iloinen siitä, että asuinpaikkani laadukas maakuntalehti Kaleva on vuosikymmeniä ollut 
valmis ja halukas julkaisemaan alueen liikkeenjohdon näkemyksiä. Muutaman paikallisen pörs-
siyhtiön johtokin on käyttänyt tilaa ja puhunut aatteistaan ja arvoistaan. Kauan sitten sanottiin: 
”Aateluus velvoittaa.” Nykyään se kuuluu: ”Vastuu ja asema velvoittavat.”

Hyvää keskustelua tarvitaan. Sitä syntyy silloin, kun osaavat, laajakatseiset ja muitakin kuin 
itseään arvostavat ihmiset tuovat avoimesti ja perustellusti esille arvomaailmansa ja mielipiteensä. 
Siihen voisi suomalainen yritysmaailma ja liikkeenjohto laajemminkin ryhtyä. 

Keskustelu ei tarkoita pelkkää edunvalvontaa ja oman reviirin puolustamista. Siihen kuuluu 
myös omien arvojen ja ajatusten rohkea julkituominen. Ehkä lehdistökin voisi enemmän hakea 
kontakteja yritysten johtohenkilöihin ja pyytää heiltä juuri heidän arvomaailmastaan kertovia nä-
kemyksiä. Sellaiseksi ei riitä pelkästään oman yhtiön toiminta-ajatus ja lyhyt strategiakuvaus ja vielä 
vähemmän osakeyhtiölain mainitsema tehtävä ansaita rahaa omistajille.

Yritys on osa yhteiskuntaa. Kansalaisena ja ihmisenä toimiminen vaatii johtajalta kuten kaikilta 
muiltakin henkilökohtaista rohkeutta. Valmius arvojen käsittelyyn kehittää myös lehden, lukijoi-
den ja kirjoittajan välistä luottamusta. 

Ilmiselvä velvollisuutemme ihmisinä ja kansalaisina on tehdä työtä välttääksemme ilmastoka-
tastrofin. Yhtä tärkeää on liike-elämän johdon pitää huoli oman reviirinsä laadusta, eli yrittämisen 
arvoista ja hyvän liiketavan sekä liikemoraalin säilymisestä. 

Vanhat toimintamallimme eivät kanna, sen olemme jo nähneet. Meidän on yhdessä löydettävä 
jotakin parempaa. Sinun etusi on tärkeä, minun etuni on tärkeä. Kaikkein tärkein on yhteinen etu, 
sillä se pitää huolen yhteisistä asioista ja myös vähäosaisista. Yhteisestä edusta huolehtiminen kuu-
luu ihmisyyteen ja sivistykseen.



20 Lehtitietojen mukaan Suomessa on 78 000 yritystä, joiden johtohenkilö pian vaihtuu. Ilmiön syy 
on päävastuuta kantavien ikääntyminen. Toinen syy voi olla tapahtuneet ja edelleen jatkuvat kolme 
suurta muutosta: viestintäjärjestelmien vallankumous, kansainvälistyminen ja digitalisoituminen.

Vetovuorossa ovat kohta ne, jotka lapsuudestaan saakka ovat kasvaneet näiden kolmen ilmiön 
vaikutuspiirissä. Vetäytymisvorossa ovat ne, jotka eivät koskaan ole oikein päässeet täyteen ja luon-
tevaan vuorovaikutukseen niiden kanssa. 

Monien yritysten mallit ja toimintatavat ovat myös muuttuneet. Ne yritykset, joissa johtoa uu-
sitaan, eivät olekaan enää sellaisia kuin ne ovat ehkä vuosikymmeniä olleet. Uuden vetäjän on hy-
pättävä nopeasti kulkevaan ja jopa kiihdyttävään junaan. 

Siinä missä vanhoilla vetäytyjillä on paljon osaamista oman aikansa yrittämisestä, uusilla vetäjillä 
ei sitä vielä ole ja yrittämisen ympäristökin on muuttunut. Kaikesta huolimatta vetovastuun vaih-
don pitää onnistua. Siinä tarvitaan yhteisöllisyyttä, ihmissuhdetaitoja ja paluuta perusasioihin. On 
etsittävä kestäviä peruskiviä.

Ensin on tarpeen miettiä, mistä seuraajaa etsitään. Varsinkin pörssiyhtiöissä on tullut tavaksi ottaa 
uusi johtaja yrityksen ulkopuolelta. Samaa mallia näkee joidenkin keskikokoistenkin yritystenkin 
noudattavan. 

Pienen ja keskikokoisen yrityksen ja varsinkin perheyrityksen kannattaa etsiskellä johtoa ensin 
omasta joukosta. Oma väki tuntee ihmiset, talon ja sen toiminnan. Aina tämä toimintatapa ei ole 
kaikille mieleen vaan taloon haluttaisiin saada uutta verta. 

Paras tilanne tietysti on, jos seuraajaa on jo alettu aikanaan etsiä, kasvattaa ja kouluttaa. Jos 
seuraajaa etsitään ulkopuolelta, hyviä ehdokkaita ovat saman tapaisissa yrityksissä ja erityisesti par-
haissa yrityksissä työskentelevät parhaat osaajat.

Yritysten johtohenkilöiden vaihtopäivät



21Toinen peruskivi on tulevan vetäjän kyky vaikuttaa ihmisiin, tulla heidän kanssaan toimeen ja 
johtaa heitä. Liian monella on käsitys, että ihmisiä ei nykyään enää voi, tarvitse eikä jopa saakaan 
johtaa. Kyllä voi, tarvitsee ja saa. 

Johtaminen ei ole pomottamista vaan ihmisten kanssa yhteistyössä toimimista. Se on kertomista 
siitä, mikä on meidän tehtävämme, mitä halutaan ja miksi. Todellisen johtajan on osattava kertoa se 
aidosti, rehellisesti ja innostavasti. On synnyttävä luottamus ja halu tehdä yhdessä työtä. Se syntyy 
vain, jos kertojalla on puhtaat jauhot pussissa. Johtaminen on osattava tehdä arvoilla, aatteilla ja 
esimerkillä. Pelkät johtamistemput loppuvat aina kesken. Kun arvot, aatteet ja tavoitteet ovat kaik-
kien tiedossa ja riittävän yhteiset, syntyy halu ja kyky onnistua yhdessä. Ihmiset haluavat onnistua. 
Ihmiset haluavat toimia myönteisessä ilmapiirissä.

Kolmas peruskivi on koulutus. Seuraajalla tulee olla työhön sopiva koulutus. Ei mahdollisimman 
korkea vaan sopiva. Ylikoulutettu ei ehkä aina onnistu sopeutumaan.

Parhaiten ihminen kasvaa haasteissa. Paras haaste on työn vaativuus, siinä koettu kehittyminen 
ja sen ohessa omaksuttava lisäkoulutus. Koulutuksesta riippumatta jokaisella liike-elämän hakeutu-
valla tulee olla luotettava olemus ja asiallinen käytös. Se on kohteliaisuutta asiakkaita ja työtovereita 
kohtaan. Kaikkea ei vetäjän ja yrittäjän tarvitse osata itse. Erikoisasiantuntemus voidaan ostaa. 
Luotettavat, oikeamieliset ja hyvämaineiset asiantuntijat ovat suuri apu. Pelureita on paras välttää. 

Neljäs peruskivi on ahneuden välttäminen. Pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä johdon vaihtu-
minen tarkoittaa usein myös omistuksen osittaista tai täydellistä vaihtumista. On luonnollista, että 
luopuva yrittäjä haluaa sellaisessa tapauksessa elämäntyöstään kohtuullisen korvauksen. Jos tässä 
tilanteessa ahneus voittaa, seuraava omistaja-vetäjä – jos sellainen yleensä löytyy – on jo valmiiksi 



22 ahdingossa. Se ei lupaa hyvää. Paras omistaja-jatkaja on se, joka on innostunut ja aidosti uskoo 
mahdollisuuksiinsa menestyä. Kohtuullisin ehdoin elämäntyöstään luopuva yrittäjä voi auttaa hän-
tä tässä. Luopujan on myös hyvä muistaa, että yritykseen töihin jäävät ystävät ja työtoverit ovat 
myöskin omalla työpanoksellaan ansainneet itselleen seuraavaksi esimieheksi asiallisen omistajan. 
Jos uusi yrittäjä haluaa, on hänen tässä vaiheessa myös mahdollista tehdä jostakin ostetun yrityksen 
ammattilaisesta vähemmistöosakas yritykseensä. Se voi hyvin suunniteltuna ja toteutettuna lisätä 
yrityksen vakautta ja vähentää omistajanvaihdoksen luomaa huolta sekä asiakkaissa että omassa 
väessä. Muutoinkin on hyvä säilyttää molemminpuoliset, hyvät ja kunnioittavat suhteet vanhan ja 
uuden omistuksen välillä.

Viisasta apua ei koskaan pidä ylenkatsoa. Uuden omistajan tulee kuitenkin ohjata laivaansa. 
Osaava kapteeni muistaa keskustella henkilökuntansa kanssa, kuunnella heitä ja ottaa huomioon 
heidän hyvät ehdotuksensa.

Varsinaisen peruskallion yrittämiselle muodostavat rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja luotetta-
vuus.
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Mikä johtamisessa on tärkeää?

Nuorena ihminen kohtaa usein autoritaarisen johtamismallin. Lapsuus, kouluaika, teini-ikä, mah-
dollinen sotaväki, joiltakin osin opiskeluaika ja jopa alkava työelämäkin voivat olla vahvasti ohjat-
tuja ja johdettuja. Omien elämänkokemustensa perusteella aloitteleva nuori johtaja saattaa siksi 
tukeutua työssään helposti mallin mukaiseen autoritaariseen johtamiseen.

Malli lähtee ajatuksesta: ”Minulla on koulutus ja minut on valittu parhaana ehdokkaana tähän 
homman ja aseman. Minä tiedän ja kerron, miten alaisteni tulee toimia. Tarvittaessa käytän käsky-
valtaani.” 

On arvokasta, jos olet kuitenkin jo lapsuudessasi ja nuoruudessasi kohdannut omassa elinym-
päristössäsi kuuntelevaa, kunnioittavaa ja arvostavaa kasvatusta. Jos sinulla edelleen opiskeluaikana 
ja sen jälkeen on mahdollisuus, aikaa ja malttia osallistua perustason työelämään ja sinulla on siellä 
hyviä esimiehiä, opit toivottavasti hyvän johtamisen perusteet. Pelkän aseman antaman auktoritee-
tin painoarvo johtamisvälineenäsi menettää silloin merkitystään. Sinulle syntyy aito valmius ottaa 
vastaan esimiestehtävä, jossa haluat ja tunnet voivasi onnistua yhdessä toisten kanssa ja itsekin 
pääset oppimaan ja kehittymään. Silloin sinulle voi muodostua todellinen, omiin kykyihisi ja per-
soonaasi perustuva johtamiseen tarvittava arvovalta.

Silloin on käytössäsi johtajuuden parempi malli: ”Olen opiskellut ja tehnyt näitä töitä. Olen 
oppinut ja haluan oppia lisää. Jotta yhdessä menestymme johdollani työssämme, minun tulee saada 
nämä ihmiset innostumaan ja osallistumaan. Tarvitsen heidän luottamuksensa. Epäonnistumisesta 
kannan minä vastuun. Onnistumisemme on yhteinen ja olennaisesti riippuvainen siitä, osaanko 
minä johtaa näitä ihmisiä.” 

Kone Oy:ssä erinomaisen johtamisuran tehnyt toimitusjohtaja Matti Alahuhta sanoo johtamista 
käsittelevässä kirjassaan mielestäni osuvasti: ”Ihmisten johtamisessa pitää ymmärtää, mikä on toi-
selle tärkeää.” 
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Ajatuksia parisuhteesta

Löysin internetistä Kaarina Määtän vuonna 2000 kirjoittaman kahdeksankohtaisen luettelon pari-
suhteen elementeistä. Muutin sen kahdeksaksi kysymykseksi, joihin aloin säveltää kokemusperäisiä 
näkemyksiä.

Erään määritelmän mukaan parisuhde tarkoittaa kiintymykseen, rakkauteen ja seksuaalisuuteen 
perustuvaa, kahdenvälistä suhdetta. Näkökulmani on kestävä parisuhde, sillä sellaisessa elän. Tutki-
muksen mukaan lähes kaikki parisuhteet on niitä solmittaessa tarkoitettu pitkäaikaisiksi.

Kommenttini ovat epätieteellisiä ja perustuvat omaan elämänkokemukseen. Olen ollut naimi-
sissa 62 vuotta. 

1. Ymmärränkö kumppanini erilaisuuden ja muuttumisen?

Parisuhde ei ole ikuinen kuherruskuukausi. 
Tiedetään, että valintaa tehdessämme etsimme kumppanistamme itsemme kaltaisia ominaisuuksia. 
Olen kumppanini kanssa erilainen nyt ja myös tulevaisuudessa.  
Olen hyväksynyt tosiasian, että pitkässä parisuhteessa elämässä tapahtuu ajan kuluessa monia 

yksilöllisiä muutoksia.

2. Tajuanko arjen arvon ja loistokkuuden?

Uuden ja tuoreen parisuhteen loiston ja huuman ei tarvitse loppua.
Arki, rutiinit ja jokapäiväisyys tulevat kuvaan vuosien saatossa.  
Tämä on molempien osapuolien ymmärrettävä ja yhdessä rakennettava koko elämän ajan on-

nellista ja viihtyisää arkea. 
Onni on siellä, missä arki on mukavaa. Juhlaa ei kenellekään ole usein tarjolla.



273. Tahdonko ja osaanko aidosti ilahduttaa kumppaniani? 

Tämä minun tulee tehdä joka päivä, läpi koko elämän.
Rakkaus on rakkauden sanoja ja tekoja. Se ei riitä, että on joskus rakastuttu ja menty yhteen. 
Keskinäistä rakkautta on molempien osapuolien hoidettava ja hellittävä jatkuvasti.
Yhdessä tekeminen luo yhdessä viihtymisen. Yhdessä viihtyminen luo läheisyyden ja terveen 

riippuvuuden toisesta ja rakentaa yhteisen maailman. 
Yhteinen maailma on yhteinen turvasatama.

4. Haluanko, ymmärränkö ja olenko valmis päättämään, että rakkautemme on ikuinen?

Kun yhteen mennään, luvataan ikuista rakkautta. 
Kun sitä tarkoitetaan, sen eteen on molempien osapuolten myös haluttava ja opeteltava työsken-

telemään. 
Tahto elää yhdessä on parisuhteessa ratkaiseva. Se on avain kestävään parisuhteeseen. Keinot 

etsitään ja löydetään yhdessä.

5. Osaanko arvostaa itseäni, jotta osaisin arvostaa kumppaniani?

Ihmiset, jotka arvostavat itseään ja toisiaan, tuntevat keskinäistä vastuuta ja ovat valmiita tukemaan 
toisiaan, keskustelemaan ongelmistaan ja ratkaisemaan niitä yhdessä.

Keskinäinen huumori ja leikinlasku, sekä niiden jatkuva viljely, ovat parisuhteen ehtymättömiä 
voimavaroja ja voiteluaineita. 



28 6. Osaanko aidosti ja tasapuolisesti keskustella kumppanini kanssa?

Jos keskustelumme on kilpailua siitä, kumpi on oikeassa tai kumpi on parempi, on ehkä syytä 
aloittaa aidon keskustelun harjoittelu. Sitä voi oppia vain keskustelemalla yhdessä. Rakkaus ja kes-
kinäinen kunnioitus ovat hyvän keskustelun vahvoja rakennuskiviä.

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Aloittaa voi vaikka keskustelemalla aiheesta: ”Osaamme-
ko keskustella?”

7. Osaammeko yhdessä ratkaista keskinäiset, vaikeatkin ristiriitamme?

Mitä paremmin opitaan ratkaisemaan keskinäisiä ristiriitoja, sen vähemmän niitä syntyy, ja samalla 
opitaan tuntemaan kumppani ja välttämään turhia ristiriitoja ja erimielisyyksiä.

Rakkaus elää ja kasvaa toisen toiveiden ja ajatusten ymmärtämisestä ja niiden huomioonottami-
sesta.

8. Ymmärränkö onneni määrän?

Täydellistä parisuhdetta ei ole olemassakaan.
Jos asetat itsellesi ja kumppanillesi realistisia ja kohtuullisia vaatimuksia, voit kokea parisuhtees-

sasi todella paljon iloa ja onnea.
On hienoa ymmärtää ja osata olla onnellinen onnestaan.
Ruoho on harvoin todella vihreämpää aidan takana, vaikka se etäämpää voi joskus siltä näyttää 

ja kuulostaa. 
Ihmisen hienoimpia mahdollisia kokemuksia on yhdessä eletty pitkä elämä. 



29Parisuhde on hyvin tärkeä liitto inhimillisen onnen tavoittelussa. ”Onni on sivutuote, joka syn-
tyy yrityksestä tehdä joku toinen onnelliseksi”, sanoi Gretta Palmer. Oulun Lyseon toisen luokan 
saksan kirjasta mieleeni taas jäi syvästi virke: ”Wie Du mir, so Ich dir!” eli “Mitä Sinä minulle, sitä 
minä Sinulle!”

Lauseet sopivat erinomaisesti myös hyvän parisuhteen ohjenuoriksi.
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Esimerkin vaikutus

Lapsuudenkodissani vanhempani opettivat jo ennen kouluikää meitä lapsia katsomaan esimerkkiä 
ihmisistä ja asioista. He halusivat valittujen esimerkkien kehittävän meidän arvojamme, ajatuk-
siamme ja toimiamme heidän viisaana pitämäänsä suuntaan. 

Sama jatkui koulussa. Siellä meitä opetettiin varsinaisen valistuksen lisäksi laajemmin näkemään 
ja erottamaan oikea ja väärä, hyvä ja pahaa. Siellä käytettiin paljon varsinkin historiasta löytyviä 
esimerkkejä. 

Monet asiat maailmassa ovat muuttuneet ja kehittyneet, mutta lapsuudessa ja koulussa saadut 
perusarvot ovat kestäneet sangen hyvin. Lapsena mielsimme esimerkeiksi valitut asiat kokonaisval-
taisesti joko hyviksi tai huonoiksi, oikeiksi tai vääriksi.

Murrosikä muutti paljon. Selvisi vähitellen, että asioissa oli eri puolia. Asiat olivat yhdellä kri-
teerillä mitattuina hyviä, toisella huonoja, oikeita ja toisella mitalla vääriä. Tämä havainto herätti 
entistä paljon vahvemmat omat ajatukset ja näkemykset ja joskus myös vahvatkin ristiriidat ympä-
ristön kanssa. Syntyi terve ja vahva oma ajattelu ja kriittisyys. 

Aikuisiän alussa, vahvuuden ja voiman tunnossa esimerkkien etsintä, löytäminen ja seuraami-
nen olivat säästöliekillä. Vasta elämänkokemuksen karttuminen ja työelämän vastuiden kasvaminen 
nöyristivät etsimään esimerkeistä uudelleen tukea ja ohjetta. Silloin myös paremmin ymmärsin, 
kuinka tärkeää on tiedostaa olevani itse esimerkkinä muille. Minun tulee toteuttaa itse sitä, mitä 
pidän oikeana ja hyvänä ja mitä odotan ja edellytän muilta. Tunsin suurta vastuuta.

Lapsuuden ja murrosiän jälkeen valitsemani esimerkit eivät enää useinkaan olleet ihailtavia yk-
silöitä vaan eri ihmisissä ja asioissa erottuvia erilaisia arvoja tai ominaisuuksia. Ne ohjasivat minua.

Edelleen etsin maailmasta hyvää ja hyviä esimerkkejä, nyt myös jo itseäni paljon nuoremmilta. 
Olen kiitollinen vanhemmilleni, että he aikanaan opettivat minulle tämän tavan.



31Katselin Aki Kaurismäen elokuvan Le Havre. Olen nähnyt myös muita hänen elokuviaan ja pitänyt 
niistä. Ne ovat puhutelleet minua.

Näkemäni vaikutti minuun syvästi. Siinä kerrottiin eräs episodi tavallisten, vaatimattomasti elä-
vien ihmisten elämästä. Ensisilmäyksellä siinä ei ollut mitään muuta erikoista, kuin hyvä kertomus, 
ohjaus, kuvaus, ja näyttelijäsuoritukset. Koin kuitenkin hyvin vahvana sen syvän keskinäisen myö-
tätunnon, arvostuksen ja luottamuksen, joka vallitsi elokuvan henkilöiden keskinäisessä elämänpii-
rissä. Vain ilmiantaja jäi sen ulkopuolelle. 

Useita Aki Kaurismäen elokuvia on palkittu. On yllättävää, että ne kerta toisensa jälkeen panevat 
katsojan tuntemaan, että hän on nähnyt ja saanut jotakin arvokasta. Sen olen myös huomannut, 
että eri ikäkausina minussa syviä tuntemuksia aiheuttaneet sisällöt ovat vaihdelleet.

Jotakin on kuitenkin säilynyt samana. Elokuvat, joissa ihmiset ottavat toisensa huomioon, huo-
lehtivat kanssaeläjistään, eivät tavoittele häikäilemättömästi vain omaa etuaan eivätkä muutenkaan 
toimi elämän vastaisesti, ovat aina miellyttäneet minua ja tuntuneet hyviltä ja oikeilta. Jos päähen-
kilöillä on vielä filmissä onni mukanaan, kokemus on ollut todella myönteinen. Olen kokenut aitoa 
iloa. 

Kun ajattelemme sitä suurta kansansuosiota, jota Kaurismäen elokuvat meillä ja muualla ovat 
saaneet, ehkä juuri hyvyys, hyvän arvostaminen ja rakentaminen ovat niitä asioita, joita me ihmiset 
sisimmässämme etsimme. Niitä me haluamme omassakin elämässämme kohdata. Ne ovat yhteisöl-
lisyyden rakenneosia. Ne lisäävät iloamme, onneamme, turvallisuuttamme, mielenrauhaamme ja 
tyytyväisyyttämme.

Kaurismäki puhuu ihmisille



32 On mukavaa olla vanha mies. Nyt tiedän, että olen elämässäni nähnyt ja oppinut lähes kaiken sen, 
mitä elämä tulee minulle tarjoamaan. Yksi tärkeimmistä saamistani opeista on rakkauden merkitys 
ihmiselle.

Kun yli kuusikymmentä vuotta sitten solmimme vaimoni kanssa avioliiton, solmimme sen lop-
puiäksemme. Se oli siihen aikaan tapana. Tahdoimme, että meillä on kaikki yhteistä ja että tulemme 
olemaan toisillemme koko loppuelämämme tärkeimmät ihmiset. Yhteisen tahtomme seurauksena 
koimme, että meidän molempien tulee jatkuvasti hoitaa rakkauttamme. 

Parasta rakkauden hoitamista on mielestäni toisesta huolehtiminen, toisen auttaminen, yhteis-
ten asioiden hoitaminen ja hellyyden ja rakkauden osoittaminen. Naiset osaavat kokemukseni pe-
rusteella tehdä tuon kaiken luontevammin ja elämänläheisemmin kuin me miehet. Se ei kuitenkaan 
ole antanut minulle miehenä valtakirjaa olla hoitamatta rakkauttamme. Minun on tahdottava huo-
lehtia rakkaastani ja rakkaudestamme ja löydettävä siihen aidot ja sopivat keinot. 

Jo lapsuudenkodissani isäni osti äidilleni ja myös sisarilleni joskus pienen korun joulu- tai merk-
kipäivälahjaksi. Tärkeäksi asian teki se, että ostaja ja lahjan antaja oli isäni. Isä oli lapsuusaikanani 
kodeissa yleensä perheen pää ja hänen tekemisiään pidettiin arvossa. Jo silloin opin arvostamaan 
koruja kun huomasin, että äitini suhtautui niihin kunnioittaen ja hellästi. Hänkin varmasti piti 
niitä rakkauden lahjoina. 

Nuorena aviomiehenä pyrin saamaan selville vaimoni korumaun seisoskelemalla hänen kanssaan 
kultasepänliikkeiden näyteikkunoiden edessä ja keskustelemalla korujen kauneusarvoista. Raham-
me riittivät korkeintaan joskus merkkipäiväksi ostettuun pieneen hopeakoruun, mutta jo silloin 
pyrin löytämään sellaisen lahjan, josta tiesin vaimoni pitävän. 

Vuosien mittaan kiinnostukseni koruihin kasvoi ja vihkisormusta seuraavan kultasormuksen ostin 
vaimolleni 10-vuotishääpäiväksemme. Se oli sormus, jossa oli viisi tuskin silmin näkyvää pientä timanttia.

Korut ja rakkaus



33Korujen ostaminen on edelleen jatkunut läpi vuosikymmenten. Olen myös hankkinut joitakin 
koruja ja jalokiviä käsitteleviä kirjoja. Koruista on tullut minulle harrastus. Niitä on helppo har-
rastaa, vaikka ostoksia ei usein tekisikään. Hyvissä kultasepänliikkeissä palvellaan aina ystävällisesti 
myös katsoja-asiakkaita. Jatkan edelleen vaimoni ilahduttamista ja siinä sivussa myös koruharras-
tustani.

Olen myös ostanut muutamia vanhoja koruja. Pyrin löytämään sellaisia, joihin liittyy jokin tari-
na. Ostin kerran riipuksen, jossa oli pieni salalokero ja sen sisällä edellisen antajan hiuskiehkura. Se 
kertoi korun olevan lahja rakkaalle. Siksi se tuntui hyvin sopivan myös minun rakkaalleni, vaikka 
en halunnutkaan korvata menneen ajan hiussuortuvaa omallani. 

Minulle on tärkeää, että lahjan saaja haluaa kantaa antamaani korua ja on siihen tyytyväinen. Sil-
loin tunnen ostokseni onnistuneen. Pyrin antamaan sellaisen korulahjan, että saaja huomaa minun 
arvostavan häntä. Kerron hänelle mielelläni hankintaan liittyviä ajatuksiani ja arvostuksiani. Paras 
lahja ei suinkaan ole kallein lahja vaan sellainen, joka on rakkaudella ostettu ja arvostaen annettu. 

Jos ostan koruja tyttärilleni tai miniöilleni, varon liian arvokkaita hankintoja. Minun ei tarvitse 
voittaa heidän aviomiehiään lahjojen arvossa. 

Miehenä kannan iloisena kahta vaimolta saamaani kaunista korusormusta ja pientä kaulaketjua 
amuletteineen. Minun miehentuntoani ei häiritse vähääkään, jos huomaan jonkun katselevan yli-
määräisiä sormuksiani.

Siihen olen kiinnittänyt huomiota, että yhä useammin kuulen naisten ostavan itse itselleen ar-
vokkaitakin koruja. En nosta asiaa esiin siksi, että naisten ei sopisi niin tehdä, vaan siksi, että joku 
mies on ehkä harmillisesti menettänyt tilaisuuden osoittaa rakkauttaan naiselleen.

Uskon ihmisen saavan rakkautta sitä muille antamalla ja onnea pyrkimällä tekemään toisia on-
nelliseksi.



34 Joskus kouluaikanani sain vanhemmiltani lahjaksi Ferenc Molnárin kirjan Koulupoikia. Teos ilmes-
tyi alkujaan 1907 ja suomeksi 1913. Se kertoi hyvin innostavasti unkarilaisista koulupojista, heidän 
leikeistään, ajatuksistaan, tunteistaan, aatteistaan ja myös heidän arvoistaan. 

Kirjan merkityksestä unkarilaisille kertonee parhaiten se, että se kuuluu maassa edelleen perus-
koulun viidennen luokan lukemistoon. 

Kouluaikanani sekä tytöt että pojat lukivat paljon. Minulle tämä kirja oli aikoinaan antoisa ja 
innostava. Muistan myös, että monet koulutoverini pitivät siitä. Se vaikutti sekä leikkeihimme että 
ajatuksiimme. Oma kirjani annettiin sodan loppuvaiheessa sotasairaalaan, joten alkuperäiskappa-
letta ei minulla enää ole.

Kerroin tyttärellemme tästä monesti muistelemastani teoksesta, jonka päähenkilön nimen on-
neksi edelleen muistin. Hän löysi kirjan eräästä käytettyjen kirjojen kaupasta. Tilasin sen ja iloitsin, 
kun sain täsmälleen saman vuoden 1937 painoksen, jonka aikanani menetin. Ensimmäisestä suo-
mennoksesta tehtiin kaikkiaan peräti yhdeksän painosta.

Pelkkä tuttu kansikuva elvytti muistojani. Mainitsin kirjan löytämisestä eräälle ikätoverilleni. 
Hän muisti heti kirjailijan nimen ja tuntui myös arvostavan teosta. Luin sen uudelleen ja mieleni 
täyttyi muistoista. Yli 70 vuotta oli kulunut edellisestä lukukerrasta, mutta koin kaiken vahvasti 
uudelleen. Kirjan herättämät tunteet, tunnelmat, ajatukset ja kirjan arvomaailma olivat edelleen 
minulle vavahduttava kokemus. 

Kirja on kirjoitettu ennen 1914–1918 maailmansotaa. Siinä poikien elämän keskiössä olivat 
koulu, sotaleikit, taistelut, strategiat ja urhoollisuus. Elämän arvomaailmaa olivat rohkeus, kun-
niantunto, yhteishenki, vastustajan kunnioittaminen, ystävyys, veljeys, oikeudenmukaisuus ja mo-
net muut yleisinhimilliset arvot. 

Lukumuisto lapsuudestani



35Kirja on ollut tärkeä osa sitä kasvuympäristöä, jossa monet ikäpolveni pojat ovat kasvaneet ja 
josta he ovat elämänohjeitaan koonneet. Ehkä tämä teos on osaltaan ollut tekemässä meistä mo-
nista niitä kansalaisia, joille lapsuus-ja nuoruusvuosien sota- ja jälleenrakennusaika opettivat paljon 
yhteenkuuluvuudesta. 

Kirjasta on 2012 ilmestynyt Otavan julkaisemana, uusi ja ajanmukaistettu käännös. Kirjan ker-
tomaa pidetään ilmeisesti edelleen nykynuorillekin käypänä.

Isoisät ja isät, jos satutte innostumaan tästä monien vuosikymmenten takaisesta aiheesta, hank-
kikaa kirja. Arvioikaa, sopiiko se mielestänne poikanne tai pojanpoikanne luettavaksi ja viitsisikö 
hän ehkä lukea sen. Kirjasta kannattaa myös keskustella lukemisen jälkeen. 

Kirja sopii mainiosti myös tyttöjen luettavaksi, vaikka elämänpiiri onkin hyvin poikamainen. 
Elämän kestävimmät arvot ovat kaikille ihmisille yhteisiä.



36 Tämä juttu ei ole suunnattu naisille, jotka ajattelevat, että miehet ovat pelkkiä riistäjiä joita voi 
opettaa vain joukkovoimalla. Tämä ei myöskään sovi miehille, jotka ovat sitä mieltä, että naisista ei 
ole mihinkään merkittäviin ja vastuullisiin töihin. Molempien on varottava, koska tämä juttu pyrkii 
vaikuttamaan ajatuksiinne.

Oho! Tulipa paperille vahvaa tekstiä. Todellisuudessa haluan puhua lähinnä siitä, että joskus 
miesten tavatessa keskenään joku heistä saattaa heittää halveksivan kommentin naisista. Joku muu 
ehkä yhtyy näkemykseen, kolmas heittää lisää löylyä. Enemmistö kuuntelee yleensä vaivautuneena. 
Ehkä he siinä samalla muistelevat sitä omaa armastaan, joka nyt ei ainakaan ole tuollainen. Joskus 
joku rohkea sanoo naisia puolustelevaksi tarkoitetun kannanoton, johon keskustelu aiheesta yleensä 
pysähtyy.

Kun naiset kokoontuvat keskenään, en luonnollisesti ole ollut läsnä. Sillä perusteella, mitä välillä 
sangen aggressiiviset naiset sanovat tiedotusvälineissä, saattaa silläkin puolella olla joillakin miettimistä.

Olemme kaikki täysin tietoisia siitä, että miehen ja naisen rooleissa on yksi suuri ero, joka on tär-
keä. Naiset ovat biologisia äitejä. Me miehet emme ole. Tämä ero on elämän kehittymisestä lähtien 
ollut vaikuttamassa ja on vaikuttanut kauan ja syvällisesti sukupuolten rooleihin. Oikeastaan vasta 
parilla viimeisellä vuosisadalla ovat asiat todella kehittyneet tästä biologisesta erosta huolimatta 
tasa-arvon suuntaan. Olisikohan aika nyt alkaa nähdä ja hyväksyä tasa-arvoisuus täydellisesti ja ko-
konaan. Se olisi demokraattista, kunnioittavaa ja arvokasta käytöstä ainakin tällaisessa maassa, jossa 
naisten oikeudet yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä eli äänestäjinä, ovat kolmanneksi vanhimmat 
maailmassa.

Tämä asia on tärkeä siksi, että sekä arvostamisen että väheksymisen malleilla on taipumus siirtyä 
sukupolvelta toiselle. 

Naiset ja miehet



37Meillä kaikilla on riittävästi parannettavaa taidoissamme kunnioittaa toisiamme. Sen osoittaa 
myös nykyään yleistyneiden vihapuheiden runsaus ja rumuus. 

Eikö meidän kannattaisi aloittaa tasa-arvoajatuksiamme ja tekojamme parantaminen kotipiiris-
tämme? Silloin saisimme pienestäkin kehityksestä iloa läheisillemme ja itsellemme. Silloin huolehti-
simme myös siitä, että emme siirrä huonon perinteen taakkaa seuraavalle sukupolvelle. Keskinäinen 
kunnioitus ihmisten kesken ei onnistu yksipuolisena. Yleensä se saa aina vastakaikua, kun sitä alkaa 
harrastaa.



38 Onnellisuudella ei tarkoiteta satunnaista onnenpotkua kuten lottovoittoa vaan pitempiaikaista on-
nellisuuden tunnetilaa. Ihmiset pohtivat julkisuudessakin oikeuttaan onneen ja onnelliseen elä-
mään. He miettivät myös mahdollisuuksiaan itse vaikuttaa onneensa. Saadaanko onni vai hanki-
taanko se itse?

Duodecimin Terveyskirjastossa sanotaan onnellisuudesta: ”Viimeaikaisen onnellisuustutkimuk-
sen mukaan jopa 40 % ihmisen onnellisuudesta on hänestä itsestään kiinni. Onnellisuus on hyvin-
voinnin tila, jossa ihminen pitää elämäänsä mielekkäänä, näkee tulevaisuuden valoisana ja kokee 
voivansa rikastuttaa muiden elämää. Onnellinen voi olla, vaikka ei olisi täysin tyytyväinen sen-
hetkisiin olosuhteisiin. Onnellisuuden taidot liittyvät vahvasti onnellisuuteen, ja taitoja voi myös 
harjoitella ja oppia. Usein seurauksena on entistä onnellisempi, terveempi ja pitempi elämä.” 

Lapsuudenkotini arvot, työni liikemiehenä, oma perhe-elämä ja pitkä elämänkokemus ovat 
opettaneet minulle, että harva asia tulee ihan itsestään. Vanhuus tosin tulee automaattisesti, jos elin-
päiviä riittää. Silti monet asiat tarvitsevat tapahtuakseen jonkinlaista omaa panosta. Uskon, että on-
nen etsinnässä ovat positiiviset ja myönteiset teot hyödyllisempiä kuin pessimistiset ja negatiiviset.

Tähän uskoen olen yrittänyt osaltani rakentaa onnea. Keskeisenä ohjeenani on ollut filosofi 
Gretta Palmerin lause: ”Onni on sivutuote, joka syntyy yrityksestä tehdä joku toinen onnelliseksi.”

Olen ehkä itsekäs, kun omaa onneni saavuttamiseksi olen valmis yrittämään toisten onnellis-
tamista. Toisaalta elämä luultavasti on meillä elämän jatkumiseksi ja onnellisuuden lisäämiseksi. 
Kaikki, mitä teemme, vaikuttaa aina ympärillämme oleviin ihmisiin. Se onni, jota toisia onnellis-
tamalla itse saavutamme, on oikein keinoin hankittua onnea. Siksi siitä syntyy hyvä mieli, mukava 
olo ja toimivia ihmissuhteita. Niille rakentuu ihmisten luottamus itseensä ja toisiinsa. Tunnemme 
niiden vahvistavan meitä.

Voisihan omaa onneaan yrittää etsiä myös häikäilemättömin, toisista piittaamattomin ja ahnein 
keinoin. Mahtaisikohan sitä siten löytyä?  

Onni on sivutuote



39Nuorten ja vanhusten välinen keskustelu on molemmille osapuolille antoisaa. Aloittaminen ou-
tojen kesken on vaikeaa, mutta juttelu on alkuun päästyään helpompaa. Saatamme istua junassa 
rinnakkain useamman tunnin ilman, että vaihdamme sanaakaan naapurin kanssa. Siihen mahtaa 
olla joku syy. 

Nuoruudessani noin 70 vuotta sitten ei ollut tapana, että nuori aloittaisi keskustelun tuntemat-
tomien vanhojen ihmisten kanssa. Se johtui lähinnä siitä, että ikää kunnioitettiin. Nuoria kasvatet-
tiin välttämään vanhempien ihmisten häiritsemistä, sillä ei ollut hyvän tavan mukaista eikä sopivaa 
nuoren aloittaa keskustelua paljon vanhemman kanssa. Tämä johti helposti myös siihen, että jos 
tuntematon vanhempi henkilö aloitti keskustelun, nuori hämmentyi niin, ettei mielipiteiden vaih-
toa syntynyt.

On kummallista, että kohtaan tämän saman esteen edelleen vanhanakin, vaikka sille ei pitäisi 
olla enää perusteita. Mehän kaikki tarvitsemme toisiamme. Silti nuoret edelleen kunnioittavat ikää 
eivätkä useinkaan aloita keskustelua. 

Vanhojen estot tässä asiassa ovat yleensä ohi. He uskaltavat olla aloitteellisia. Minä pyrin vaih-
tamaan aina muutaman sanan kanssaihmisteni kanssa esimerkiksi hississä. Samaa harrastan kas-
sajonoissa ja kassoilla. Yleensä saan positiivista vastakaikua sekä nuorilta että ikääntyneiltä. Ääneen 
ilmaistu positiivinen lausahdus johtaa usein pieneen, leppoisaan sananvaihtoon tai ainakin ystäväl-
liseen hymyyn. Siitä syntyy arjen iloa.

Me kaikki viihdymme mukavassa ilmapiirissä. Sellainen syntyy, jos joku haluaa sen synnyttää. 
Ehkä niin nuoren kuin vanhankin tehtävä voisi useammin olla ilon tuottaminen kanssaihmisille. 
Sen teemme helposti olemalla kiinnostuneita heistä ja pyrkimällä vuorovaikutukseen heidän kans-
saan. Samalla opimme kuin itsestään sellaista rupattelua, jonka osaamattomuudesta meitä suoma-
laisia usein moititaan. Keskustelun luonteva aloittaminen ja hyvä keskustelutaito ovat niitä ihmis-
suhdetaitoja, joista on aina iloa sekä muille, että itselle. 

Yli ikärajojen



40 Joskus voi käydä niin, että keskustelualoitteemme ei saa vastakaikua. Siitä ei pidä masentua eikä 
loukkaantua. Aina ei kaikilla ole hyvä päivä.

Asiaan liittyy toinenkin näkökohta. Kautta historian vanhan ja nuoren sukupolven välinen kes-
kustelu on toiminut yhtenä tiedon, perinteen ja kulttuurin välittäjistä sukupolvien kesken. Tästäkin 
syystä on tärkeää pyrkiä vahvistamaan vuorovaikutusta. Elämme aikakautta, jolloin nuorten keski-
näinen viestintä siirtyy paljolti someen. Vanhojen enemmistö on jäänyt siitä ulkopuolelle. 

Keskustelun tulisi mielestäni pysyä elävänä yli ikäpolvirajojen. Se kehittää ja tuottaa iloa kaikille 
osapuolille.



41Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista pitää töitä tärkeinä. Työ antaa turvaa, riippumattomuutta ja 
valinnanvapautta. 

Minunkin mielestäni työ on tärkeää. Nuorena, kun asutaan vielä kotona ja tullaan toimeen vä-
hällä, asia ei ehkä tunnu tärkeältä. Rahaakin saa pikku puuhastelua vastaan vanhemmilta, pienistä 
keikkatöistä ja nykyisin myös anomalla yhteiskunnalta. 

Jossakin vaiheessa elämään alkaa tulla monenlaisia uusia arvoja, sisältöjä ja tarpeita. Silloin tulee 
halu itse onnistua jossakin ja myös tarve osoittaa itselleen ja muille, että kykenen ja onnistun. Silloin 
työt ovat jokaiselle oikeasti tärkeitä. Silloin on hienoa, jos on työpaikka tai saa sellaisen. Sen tärkeys 
syntyy omista lähtökohdista, eikä siitä, että joku niin sanoo. Se hetki tulee toivottavasti jokaiselle.

Joskus kannattaa pysähtyä miettimään, minkälaisen mielikuvan toiset saavat minusta käytök-
seni ja olemukseni perusteella. Erikoisen tärkeää tätä olisi mielestäni miettiä niiden, jotka ovat 
työelämänsä alussa tai vasta pyrkivät sinne. On helppoa ajatella, että hoidan kyllä hommani, mutta 
ulkonäköni ja käytökseni ovat minun yksityisasiani.

Silti jos ihminen on työelämässä mukana, hän edustaa myös työnantajaansa. Yritys maksaa palk-
kaa kaikille siellä työssä oleville. Rahan se saa hyvää ja asiallista palvelua vastaan asiakkailtaan, jos 
saa. Sana jos tarkoittaa, että paremmin palveleva yritys saa enemmän, parempia ja paremmin mak-
savia asiakkaita kuin muut. Hyvä yritys ansaitsee siksi enemmän. 

Asiakkaan mielestä yrityksen hyvyys näkyy osaltaan siinä, millaista sen henkilökunta on osaa-
miseltaan, toiminnaltaan, olemukseltaan ja käytökseltään. Mikäli työntekijä siis haluaa pitää kiinni 
esimerkiksi hyvin erikoisesta tyylistä ja katsoo, että se ei kuulu kenellekään, työhön voi olla vaikea 
päästä. Se ei johdu syrjinnästä vaan siitä, että työnantajalla on oikeus valita työntekijä, joka parhai-
ten sopii avoinna olevaan työhön ja työpaikkaan.

Työn merkitys



42 Vaikka työntekijä ei osallistuisi asiakaspalveluun, hän on silti yrityksen edustaja. Yrityksen työn-
tekijän velvollisuus on antaa työnantajastaan mahdollisimman hyvä, toki totuudenmukainen kuva. 
Jos työntekijä ei osaa tai voi tällaiseen sopeutua, työurasta ei tule helppo. 

Töitä, joissa olemus ja käytös saavat olla millaisia hyvänsä, on todella vaikeita löytää. Kenenkään 
pelleksi ei silti tarvitse alkaa vaan siisteys ja asiallisuus riittävät. Työnhaussa onnistuvat yleensä par-
haiten osaavat, ahkerat, sitkeät, yritteliäät ja asialliset. Näitä ominaisuuksia työnantajat toivovat ja 
odottavat. Niitä voi halutessaan alkaa kehitellä jo nuorena. 



43Varttuneen väen keskuudessa on aina niitä, jotka eivät näe nuorisossa mitään hyvää. Hämmästyt-
tävän usein he ovat samoja, jotka eivät näe missään muussakaan arvoa. He ovat ruikuttajia. Totuus 
on, että mitään ihmisryhmää ei voi panna yhteen pakettiin ja lyödä päälle leimaa hyvä tai huono. 
Jokainen ihminen on yksilö, jonka lähtöpisteet määräytyvät geeneistä, kasvuympäristöstä ja saadus-
ta ohjauksesta ja opetuksesta. 

Geenejämme emme itse valitse. Kasvuympäristöömme vaikutamme jo lapsena ja nuorena it-
sekin, kun valitsemme leikkitoverimme, kaverimme, ystävämme sekä mieltymystemme kohteet. 
Näihin valintoihin vaikuttaa paljon myös kotiympäristömme. Kasvuympäristömme on pääasiassa 
edellisen sukupolven voimin rakennettu ja ohjattu. Teini-iässä alkaa nuorten vaikutus kotipiirissään 
nopeasti kasvaa. Se vaikutus tulee hyväksyä. Se muokkaa kaikkien elämää. Siihen ilmestyy vanhem-
pien lisäksi muitakin mielipidevaikuttajia ja tahtoja. 

Nuoria tulee kuunnella, kunnioittaa ja ohjata. Heidän mielipiteitään pitää arvostaa ja niistä olla 
valmis ja halukas heidän kanssaan keskustelemaan. Muutoin he kävelevät ovesta pysyvästi ulos. Se ei 
yleensä tapahdu fyysisesti, koska maailma on nuorelle liian kova paikka olla yksin, vaan henkisesti. 
Henkisen kasvun luonteva paikka eli koti on silloin hylätty ja mallit haetaan vain maailmalta. Näin ei 
saisi käydä. 

Vanhemmilla on vaikuttamisen paikka. Kodin arvot voivat olla kotoisin Marxilta, Alkiolta, 
Snellmanilta, uskonnosta, poliittiselta puolueelta, arjesta tai mistä tahansa. Niin kauan, kun ne 
ohjaavat rakentamaan demokraattista yhteiskuntaa ja yhteisöllisyyttä, ne ovat kunnioitettavia.

Kodissa kuuluu keskustella arvoista. Kun nuori oppii keskustelemaan niistä, hän on saanut hy-
vät eväät kohdata maailman ristiriitaisuuden. Silloin hänen on helpompi valita omikseen ne arvot, 
jotka kantavat omaa ja muitten elämää eteenpäin. 

Opetuksen saamme kouluissa. Meidän koululaitoksemme on hyvä ja toimiva. Erikoisen arvo-
kasta siinä on tasa-arvoisuus, joka tarjoaa yhdeksän vuoden alkusuoralla kaikille yhtäläisen tien. 

Tämä nykyajan nuoriso



44 Moittijat väittävän, että järjestelmä tasapäistää ja estää huippujen etenemisen. Huippuja on aina 
ollut ja tulee olemaan. Olen aikanaan koulussa ja myös elämässäni saanut kohdata joitakin huip-
puyksilöitä. Heille on ominaista vireys, luovuus ja vahva tahto. Sellainen yksilö kyllä etsii jossakin 
vaiheessa tiensä sille tasolle, jolle hänen kykynsä yltävät. Ei järjestelmä sitä estä.

Tasa-arvoisuus on pienen kansan todellinen voimavara. Se rakentaa ihmisten omanarvontuntoa. 
Se on vahva voima silloin, kun yksilö haluaa saavuttaa tavoitteensa, olipa se millainen hyvänsä. Jos 
luomme varallisuudesta riippuvaisen koulujärjestelmän, jaamme pienen kansamme väärällä tavalla. 
Se on myös helppo hyväksyä, että lahjakkaat saavat edetä kykyjensä mukaan. Sitä on vaikeampaa 
hyväksyä, että rahalla työnnetään keskinkertaisuuksia ohi niiden, joilla on huippukyvyt mutta vaa-
timattomat resurssit.

Yhteiskuntamme arvomaailma ei kaikilta osin ole kunnossa. Nuorten ohjaamisessa ja heidän 
arvopohjansa tukemisessa voimme me kaikki kykyjemme mukaan auttaa. Varotaan me vanhat kui-
tenkin liikaa nuorille paasaamasta. Kuunnellaan heitä. Minäkin.



45Keskustellessamme perhepiirissä kodin arvomaailmasta ilmeni, että Suomessa esiintyy negatiivisia 
näkemyksiä naapureistamme venäläisistä ja jossain määrin myös ruotsalaisista.

Yksi lapsistamme totesi olevansa iloinen siitä, että ei itse ole nuoruudessaan saanut vanhemmil-
taan mitään negatiivista rokotusta naapurikansojamme kohtaan. Hän jopa motivoitui aikanaan 
opiskelemaan venäjän kääntämistä ja tulkkausta yliopistossa. 

Muistelin omaa lapsuuttani ja nuoruuttani kodissani ja totesin, että itsekin olen säästynyt moi-
silta vihanpidoilta. Myös vaimoni yhtyi ajatukseen omalta osaltaan.

Olemme aina ajatelleet, että emme omista lapsiamme, vaan heidät on meille annettu. Martin 
Kochin runoa lainatakseni: ”He saapuvat meille, kun rakkaus kutsuvi heitä.” Tehtävämme on rakas-
taa heitä ja kykyjemme mukaan ohjata heitä elämään. 

Olemme aina puhuneet perheessämme muista kansallisuuksista hyväksyen ja tasavertaisina ja 
muutenkin yrittäneet ohjata jälkikasvuamme näkemään ja löytämään elämässään hyvää ja positii-
vista.

Isäni oli syntynyt 1904, äitini 1902, joten he elivät läpi itsenäisen Suomen kaikki sodat. Isäni 
puhui vähän sotatoimistaan, mutta olen myöhemmin lukenut, että hän täytti sodassa hyvin velvol-
lisuutensa. Itse koin, että äitini hoiti rakkaudella meitä kolmea sisarusta läpi sodan vaivan ja puut-
teen. Sota-ajan raskaudesta huolimatta en ole tullut rokotetuksi naapurivihan piikillä. 

Arvojen kautta periytyvän negatiivisuuden taustana on luultavasti se osa historiaamme, jolloin 
kuuluimme ensin Ruotsiin ja sitten Venäjään. Sotiessamme ruotsalaiset kehittyivät ja vaurastuivat 
kauas ohi meidän. Meille on ehkä muodostunut heihin nähden tarpeeton alemmuudentunne, jota 
eivät edes maaotteluvoitot, olympiamitalit ja satunnaiset kiekkovoitotkaan ole voineet parantaa. 
Mutta onko perusteeton alemmuutemme siirtynyt ja siirtymässä perittynä asenteena edelleen seu-
raaville sukupolville? Se olisi täysin turhaa.

Arvot lähtevät kotoa



46 Onnistunut kansallistunteen nosto ennen itsenäistymistä, itsenäistymisen prosessi ja ilmapiiri 
sekä sen jälkeenkin 30-luvulla edelleen voimakkaasti vahvistunut kansallistunne ovat nähdäkseni 
ohjanneet käsityksiämme venäläisistä. Jopa raskaat sodat, joista kuitenkin selvisimme itsenäisenä 
kansana, ovat kenties luoneet rauhan aikaan kasvaneille kuviteltua ylemmyyttä venäläisiä kohtaan. 
Se on alkanut nyt lisääntyvästi purkautua venäläisiin kohdistuvana paremmuuden kuvitelmana, 
rehvasteluna ja jopa öykkäröintinä. Tuorein ilmiö on arvomaailmamme kärjistyminen ylimielisyy-
deksi jopa pakolaisia ja maahanmuuttajia kohtaan.

Tällainen asenne koituu Suomen omaksi vahingoksi. Kansainvälistyminen ei ole sana, josta voi 
tykätä tai olla tykkäämättä kuten somessa ikään. Se on jo toteutunut tosiasia.

Pienen kansakunnan menestymisen ydin on kaikkien ihmisten ja kansakuntien arvostaminen ja 
kunnioittaminen. Se tulee ilmetä avoimuutena, luotettavuutena ja yhteistyövalmiutena.
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50 Susanna Lundell kirjoittaa Kauneus & Terveys -lehdessä kiitollisuudesta seuraavasti: ”On kosolti 
tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat, että kiitollinen elämänasenne lisää pysyvämpää tyytyväi-
syyttä ja vahvistaa suhteita muihin ihmisiin.” Edempänä hän jatkaa: ”Kiitollinen ja onnellinen 
ihminen ei suinkaan ole kritiikitön ongelmien kieltäjä. Hän näkee vaikeudet vaikeuksina, muttei 
anna niiden lannistaa itseään. Hän muuttaa ongelmat haasteiksi ja tavoitteiksi ryhtyä toimeen. Hän 
erottelee asiat niihin, joihin voi vaikuttaa ja niihin, joihin ei.”

Olen huolissani siitä, että tiedotusvälineet ruokkivat turvattomuutta ja epävarmuutta, jotka vuo-
rostaan syövät ihmisten voiman, ilon ja kiitollisuuden tunteita. Ei osata ja jakseta olla iloisia ja tyy-
tyväisiä niistä hyvistä asioista, joita jokainen voi halutessaan elämästään löytää. Ihminen lamaantuu 
negatiivisuuden paineessa ja aito ilo kuihtuu. Huoli yritetään sitten korvata pinnallisella viihteellä.

Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeissa puhutaan aivan tosista tavoitteista: ”Näiden oh-
jeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää 
ammattieettistä keskustelua.” ja ”1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoil-
leen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.” ja edelleen ”8. 
Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.”

Mielestäni nämä tavoitteet eivät nykymediassa toteudu.
Journalistien ammattietiikka on kokemukseni mukaan rapautunut, koska se sallii esimerkik-

si vähäistenkin kohu-uutisten tarpeettoman dramatisoinnin, liialliset toistot ja jopa höystämisen 
mehevillä lainauksilla somesta tai sensaatiomediasta. Uutisten painoarvot menevät sekaisin ja aito 
totuudellisuus kärsii. 

Varsinkin kaupallisen television toimittajat jakelevat ajankohtaisohjelmissa omia mielipiteitään 
tai kohtelevat vieraitaan tökerösti. Kansalaisille ei enää uutisoida vain yhteiskunnan tapahtumista 
vaan toimittajan sympatioista ja antipatioista. Sisään lämpiäminen vahvistuu, kun saman media-

Toimittajien työ ei ole helppoa



51kustantajan toimittajat haastattelevat uutisissa toisiaan tai ”sopivia” ulkopuolisia asiantuntijoita 
neutraalien sijasta. 

Somen osuus tiedonvälityksessä on suuri, ja siellä liikkuu lähes kontrolloimatonta ja osin val-
heellista tietoa. Totuutta etsivänä uutisten välittäjinä pitäisi ammattijournalismin paneutua vahvasti 
myös somen väärän tiedon kumoamiseen. Se olisi osa totuudellista uutisointia ja samalla keino 
poistaa tarpeetonta levottomuutta ja huolta. 

Usein luodaan myös aivan vääriä mielikuvia. Esimerkiksi usein uutisoinnin sisältönä ovat olleet 
yt-neuvottelut, lomautukset ja irtisanomiset. Hämmästyin, kuin media äsken kertoi kuin ohimen-
nen, että viime vuonna irtisanottiin maassamme kaikkiaan 12000 ihmistä. En halua väheksyä tä-
män luvun monelle tuottamaa huolta ja tuskaa, mutta koko työvoimasta se on pieni osa. Vuoden 
2015 aikana minulle uutisoinneilla luoma mielikuva irtisanottujen määrästä on paljon suurempi. 
Uutisten synnyttämien mielikuvien tulee olla totuudellisia.

Tuore esimerkki väärän mielikuvan rakentamisesta syntyi, kun kaupallisen kanavan politiikan 
ja taloustoimituksen vetäjä loi itse itselleen oman uutisen ja sensaation ilmoittamalla tasavallan 
presidentin maahanmuuttoa käsittelevän puheen jälkeen, että nyt on alkanut presidenttipeli. Se 
kuulemma alkoi, kun pari arvovaltaista poliitikkoa toi esille näkemyksensä presidentin puheesta. 
Tällainen on manipulointia, ei uutisointia.

Tiedotusvälineet ovat perinteisesti ottaneet osaa myös kansanvalistukseen. Yhteisen hyvän ja sen 
arvostuksen rakentamista pidettiin silloin oikeana toimintana. Jotakin vastaavaa voisi tiedotusvä-
lineiden toimintaan mielestäni viisaasti ja varoen lisätä. En kaipaa mennyttä yltiöisänmaallisuutta 
enkä propagandaa vaan asiallista, vastuullista ja hyödyllistä tiedonjakoa. 

Lopuksi haluan palata kiitollisuuteen. Ehkä meidän kannattaisi vähän useammin yhdessä tuoda 
ilmi ilomme niistä monista hyvistä asioista, joita maksamillamme veroilla ja maksuilla edelleen 



52 saamme. Siinä voisi mediakin tärkeästä vallankäytön vartiointitehtävästään huolimatta olla aktiivi-
sesti mukana. Mahdollisimman totuudellinen, aito ja monipuolinen kuva yhteiskunnasta palvelee 
meitä kaikkia parhaiten – ei mahdollisimman surkea. Ilo luo iloa, surkeus luo surkeutta. 

 



53Kuuntelin Ylen ykköskanavalta keskustelua, jota johti toimittaja Sari Valto. Keskustelijoina olivat 
kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila ja kaupunginvaltuutettu Leo Stranius. Anttila edusti lihantuot-
tajia ja Stranius vegaaneja. Keskustelun keskeinen aihe oli osanottajien eroavat näkemykset lihan 
sopivuudesta ja tarpeellisuudesta ihmisten ravitsemiseen. Toinen osa-aihe oli eläinten oikeudet.

Keskustelu oli erinomainen. Kertaakaan kukaan ei puhunut toisen päälle. Kertaakaan kukaan ei 
keskeyttänyt toista. Juontava toimittaja esitti keskustelua edistäviä kysymyksiä ja sopivasti myös omia, 
harkittuja näkemyksiään.  Missään vaiheessa ei tuntunut, että hän yrittää viisastella tai mestaroida 
vieraitaan. Hän ohjasi keskustelua taitavasti pyrkimättä mitenkään olemaan ohjelman tähti. Vieraat 
eivät myöskään viitanneet puoluekantoihin tai muuten yrittäneet tuoda puoluepolitiikkaa aiheen kä-
sittelyyn. 

Haastattelijan vieraat olivat hyvin valittuja, asiantuntevia ja asiansa osaavia. He olivat taitavia kes-
kustelijoita ja kykenivät käsittelemään aihetta arvokkaasti ja johdonmukaisesti. Heillä tuntui olevan 
yhteinen halu kuunnella toisiaan ja ymmärtää aihetta toisenkin näkökulmasta. He halusivat myös 
löytää ja käsitellä eriäviä mielipiteitään yhdistäviä asioita. He löysivät sellaisen esimerkiksi todetessaan, 
että riippumatta siitä, mitä syödään, ylimääräistä ruokaa ei tulisi heittää pois vaan käyttää ravinnoksi. 

Keskustelusta ei silti jäänyt sopuilevaa tai hampaatonta tunnelmaa. Siitä syntyi luotettava nä-
kemys aiheen monimutkaisuudesta. Osanottajilla oli hyvät tiedot ja myös taito kertoa niistä. Tie-
dotusvälineissä on yleistä, että keskustelemaan pannaan kaksi tai useampi jotain asiaa eri puolilta 
katselevaa henkilöä. Kun kuulemaani ohjelmaa vertaa joidenkin TV-keskustelujen suunsoittoon ja 
rehvasteluun, ero on merkittävä. Liian usein keskustelua johtaa ja manipuloi joku omasta erinomai-
suudestaan vakuuttunut toimittaja. Siinä ei kuunnella toisia, eikä keskustelusta myöskään synny 
mitään uutta ja rakentavaa. Lopputulos on luovan ja luotettavan keskustelun sijasta ohjelma, jossa 
yritetään voittaa, nolata, hämätä tai halveksia. Ainoa tyytyväinen sellaisen keskustelun jälkeen on 
ehkä toimittaja, joka on saanut pönkitetyksi huonoa itsetuntoaan.

Osaavaa, luovaa ja luotettavaa keskustelua



54 Sananvapaus on suuri oikeus, mutta oikeuksiin liittyy yleensä myös velvollisuuksia. On aina mu-
kavaa huomata, muistaa ja korostaa oikeuksia. Velvollisuudet saattavat taas tuntua raskailta ja siksi 
ne helposti unohtuvat. 

Ilokseni olen huomannut lehtiin ja uutisiin ilmestyneen entistä useammin oikaisuja, joilla pyri-
tään parantamaan tietojen totuudellisuutta. Maallikolle on tästä syntynyt käsitys, että uutisoinnilla 
on tarkoitus pyrkiä mahdollisimman totuudenmukaiseen tilannekuvaan. Toisaalta, kun liikutaan 
suuressa uutisvirrassa, virheitä ja totuudesta poikkeamisiakin varmasti sattuu. Se on inhimillistä. 
Hienoa, että niitä säännöllisesti korjataan.

Eräs epätotuuden muoto minua kuitenkin huolettaa. Seuratessaan ja punnitessaan uutisaiheitten 
käsittelyä eri ohjelmaosioissa kansalainen luo uutisen tärkeydestä mielikuvan itselleen. Perusteena 
on esimerkiksi, paljonko, kuinka suurilla otsikoilla, kuinka monesti, millä paatoksella ja millaisella 
kohulla asioista puhutaan. Eräs uutisoinnin tasapuolisuuden ilmenemismuoto oli aikanaan juuri 
sen johdonmukaisuus. Asiat kerrottiin samalla tyylillä ja jokaiselle jäi vapaus luoda oma, henkilö-
kohtainen näkemyksensä niiden tärkeydestä. Kukaan ei myynyt niiden tärkeyttä, vielä vähemmän 
viestitti henkilökohtaisia mielipiteitään. Oli tavallaan olemassa jonkinlainen painoarvostandardi, 
johon kansalaiset olivat tottuneet ja jota osattiin tulkita. Lähinnä se rakentui kerrottavan paikalle 
uutisoinnissa ja asian saamalle huomiolle. 

Olennaisen oivaltaminen on aina ollut tärkeää. Ennen oli kansalaisen helpompi hahmottaa olen-
nainen. Nykyään se ei toimi, kun media ilmeisesti keskinäisen kilpailun painostamana välillä kertoo 
vähemmän merkittäviä mutta mehukkaita asioita laajasti ja suurella paatoksella. Sillä ehkä yritetään 
voittaa kilpailijan sanoma. 

Onko tämä rehellistä sananvapauden käyttöä? Onko uutisoijan tehtävä ajankohtaisohjelmassa 
kertoa kansalaisille, mikä on hänen omasta mielestään kiehtovinta ja tärkeintä? Kuuluuko hänen 

Sananvapauden mukana tulee velvollisuuksia



55viestittää siitä, mitkä ovat hänen omat arvonsa, mielipiteensä, sympatiansa ja antipatiansa? Kun 
lisäksi entistä useammin asioita yritetään syventää siten, että samassa tiedotusvälineissä työskentele-
vät haastattelevat toinen toisiaan, asiasisällön painotukset ovat helposti yksilön tai mediayhtiön ar-
vojen värittämiä. Tietysti sanotaan, että puolueisiin sitoutumattomalla mediayhtiöllä ei ole mitään 
tekemistä uutisoinnin kanssa. Niin varmaan, mutta mieleeni tulee vanha sanonta: ”Kenen leipää 
syöt, sen lauluja laulat.” 

Toinen ikävä tapa on käyttää huonokäytöksisiä, röyhkeitä ja vieraaseensa halveksivasti suhtautu-
via haastattelijoita. Se on rumaa ja ikävää seurattavaa, mediaan pesiytynyttä roskakulttuuria. Asiat 
hoituvat ilman päälle puhumista, nenäkkyyttä ja röyhkeyttä, jos omaan työhön on kunnolla pa-
neuduttu ja valmistelutyö hyvin tehty. Onneksi siitäkin on mediassa runsaasti hienoja esimerkkejä 
luettavissa, kuultavissa ja nähtävissä. Satiiri on hieno ja jalostunut taiteen laji mutta ei osa uuti-
sointia. Tarkoitus lienee uutisoida asioista, eikä haastattelijoiden röyhkeydestä tai haastateltavien 
hämmennyksestä ja kiusaantuneisuudesta. 

Kokemukseni ja ymmärrykseni työelämästä sanoo, että ei edes sananvapaus voi viedä uutisten ja 
ajankohtaisohjelmien vastaavalta johtajalta oikeutta ja velvollisuutta määrittää, miten kansalaisia ja 
asiakkaita hänen vastuualueellaan kohdellaan. Mistähän mahtaakaan olla kotoisin somen töykeiden 
ja loukkaavien vihapuheiden mallit?

Kansa, jota median tulisi palvella, arvostaa sananvapautta keskeisenä arvona. Media ei ole temmel-
lysareena vaan vastuullinen tiedonantaja. Hallituksemme marraskuussa 2015 kohtaaman SOTE-krii-
sin aikana ja vielä sen jälkeenkin mediaa tuntui eniten kiinnostavan se, kuinka huono neuvotteluil-
mapiiri oli ja kuinka rikki hallituskumppaneiden välit olivat menneet. Sitä jaksettiin vatkata. Ne 
tiedot taisivat olla yrityksiä luoda turhaa sensaatiota, huolta ja hämmennystä eikä uutisoida.

Kokeneet neuvottelijat osaavat hyvin pitää asiat ja henkilökohtaisuudet erillään. Sen he yrittivät 



56 kysyttäessä kertoakin medialle. Siitä huolimatta suulaimmat tiedottajat ja asiantuntijat jakelivat 
innolla omia näkemyksiään asiasta. Olisikohan Suomen vaikeuksien keskellä tiedottajien ollut ra-
kentavampaa keskittyä tosiasioihin, eikä tukeutua omiin toisarvoisuuksiinsa? Huono ja arvoton 
uutisointi lisää aiheettomasti kansalaisten huolestuneisuutta.

Sananvapauden aitojen arvojen toteuttaminen on tärkein velvollisuus, joka ammattimaisille sa-
nankäyttäjille on sananvapauden mukana annettu. Sananvapaus ei ole mikään villi vapaus. Asialli-
nen toiminta ei ole itsesensuuria vaan sivistystä.



57Sanomalehti Kaleva kertoi vasta, että Oulun käräjäoikeuden laamanniksi on nimitetty Antti Save-
la. Häntä ilmeisesti arvostetaan alansa ammattimiehenä. Savela on myös ottanut vahvasti kantaa 
oikeuslaitoksen uudelleenorganisointiin. Nykymuodossaankin oikeuslaitokseemme ja sen toimin-
taan luotetaan. Savela haluaisi kuitenkin kehittää sitä vahvasti edelleen ja korvata 27 käräjäoikeutta 
yhdellä. 

Hän on varmasti harkinnut esitystään ja sen perusteluja tarkkaan, sillä en usko arvostetun oi-
keusoppineen heittelevän uusia ideoita kovin keveästi. 

Liike-elämässä olen huomannut, että reippaat ideat ja näkemykset vievät maailmaa eteenpäin. 
Asiaa tuntevan, positiivisesti virittyneen ryhmän pohdinta ja aito yhteistyö voivat jalostaa uudet 
ajatukset toimiviksi kokonaisuuksiksi. Uusi ajatus ei heti alkuun kaipaa tyrmäävää kritiikkiä, olipa 
se yksittäisen tyrmääjän mielestä kuinka oikeutettua hyvänsä. 

Jostakin me suomalaiset olemme omaksuneet tavan lyödä heti sen sijaan, että aloittaisimme 
kiinnostuneen ja positiivisen keskustelun asioista. Olemme innostuneita ja loistavia inttäjiä mutta 
avuttomia, kun erimielisten pitäisi löytää yhteinen ratkaisu. Silloin yleensä turvaudutaan pomoon 
ja pomottamiseen eli katsotaan, kenellä on eniten nappeja kauluksessaan. Hän saa päättää, kun 
mikään muu ei onnistu. 

Joskus taas halutaan helpotusta vastuuseen ja äänestellään kaikesta. Lopulta aikaan saadun pää-
tösten toteuttamisessa ei vuorostaan haluta olla aloitteellisia. Vastoin demokratian pelisääntöjä vä-
hemmistöön jäänyt ei pane tikkuakaan ristiin enemmistön äänestämällä tekemän päätöksen toteut-
tamiseksi. Sen seurauksena liian monet hyvätkin uudistukset jäävät puolitiehen tai jopa vesittyvät. 

Ammatti-ihmiset ovat esittäneet Savelan ajatuksesta Kalevan helmikuisen uutisen mukaan ris-
tiriitaisia näkemyksiä, joissa tyrmäystä on yrittänyt jo ainakin yksi isonappinen. Onneksi joukossa 
on muitakin kannanottoja. 

Kritiikin karenssiaika



58 Toivoa sopii, että aiheesta alkaa riittävän laaja asiantuntijakeskustelu, joka lähtökohtaisesti yrit-
tää luoda jotakin uutta. Sitä ilmeisesti tarvitaan, kun kokenut ammatti-ihminen ehdottaa näin 
radikaalia muutosta.

Ehdotan, että kehitämme yleiselle ja usein toistuvalle pikakritiikillemme karenssiajan. Asiantun-
tijat ja edes ne isokenkäiset eivät saa heti alussa sortua sellaisiin kannanottoihin, joita he myöhem-
min joutuvat kaavamaisesti puolustamaan ”kun tuli kerran sanotuksi”.

Kertovatko välittömät tyrmäysiskut lyöjän heikosta itsetunnosta, rohkeuden puutteesta, oman 
asiantuntemuksen epävarmuudesta vai pelkästä vaivalloisen muutoksen välttelemisestä? Sanotaan, 
että hyökkäys on paras puolustus. Kehitystä se ei ainakaan rauhan töissä vie eteenpäin.
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61POLITIIKKA



62 Mitä tapahtuisi, jos kauppias sanoisi asiakkaalleen: ”Voin käydä kanssasi kauppaneuvotteluja, mut-
ta haluan varmistaa, että saan tässä tilanteessa kaikki mahdolliset edut itselleni ja sinä saat niin vä-
hän, kuin mahdollista.” Kauppias suhtautuisi siis kauppatilanteeseen ahneen edunvalvojan tavoin. 

Jos asiakas yleensä alkaisi kauppoihin, hän ei tuntisi minkäänlaista luottamusta vastapuoleen, 
vaan yrittäisi neuvotellessaan kaikilla tavoin huolehtia omista eduistaan. Hän saattaisi jopa yrit-
tää mustamaalata kauppakumppaniaan saadakseen yleisen mielipiteen puolelleen. Varmaan hän 
yrittäisi löytää myös yhteistyöhaluisemman kauppiaan, jonka kanssa voisi sopia asiat mukavasti ja 
molemmat osapuolet tyytyväiseksi tekevällä tavalla. Jos ala olisi monopolisoitunut, vaihtoehtoa ei 
kuitenkaan olisi. Kaupantekoon olisi ryhdyttävä vailla luottamusta ja yhteistä, osapuolia innostavaa 
tavoitetta.

Tässä olisi vastakkain kaksi edunvalvojaa. Jos nämä kaksi tuntisivat toistensa likietuisuuden ja 
pelihengen jo vuosikymmenien takaa, olisivat heidän kauppaneuvottelunsa - jos niitä edes tosissaan 
käytäisiin - ilmapiiriltään huonoja. Luottamus olisi kadonnut ja kyräily korvannut sen.

Tunnistammeko jotakin tämän liioitellun tarinan mukaista ”etujärjestöyhteiskunnassamme”?
Jossakin vaiheessa monet järjestöt terävöittivät profiiliaan leimautumalla itse entistä selvemmin 

etujärjestöiksi. Tämän katsoi jopa aiheelliseksi joku, jonka asema ja arvovalta yhteiskunnassa pe-
rustui asetukseen ja aikanaan yleistä arvostusta saaneeseen toimintaan. Sillä ei ollut vastapuolta. Se 
vain halusi olla etujärjestö.

Useita vuosikymmeniä sitten tuli yhteiskunnassamme muotiin olla näkyvästi tärkeä ja rakennella 
merkittäviä ja voimasisältöisiä järjestöjä ja niiden johtajuuksia. Piti kasvattaa vahvoja esikuntia, joi-
ta sitten johdettiin. Tällä toimenpiteellä järjestöjohtajuuden ansiotasokin nousi pian sellaiseksi, että 
niistä töistä oli vaikeaa palata tavalliseen työhön. Siksi luotiin yhteiskuntaan yhdistysuraa seuraavia 
suojatyöpaikkoja. Näkyvyys, lausuntojen antaminen ja omalle kuppikunnalle hankittavista eduista 

Etujärjestöistä yhteistyöjärjestöiksi



63näkyvästi kamppaileminen tuli tärkeäksi jo siksi, että oman leipäpuun puolustaminen vaati sitä.
Neuvotteluihin lähdettiin taistelemaan eduista ilman mitään aitoa, vahvaa ja yhteistä tavoitetta 

osapuolten kesken.
Tätä järjestelmää on vaikea nopeasti pehmentää. Hyvä alku olisi, jos kaikki etujärjestöiksi itsensä 

nimenneet päättäisivät muuttua yhteistyöjärjestöiksi. Niiden tehtävänkuvaan voisi yhtenä asiana 
kuulua: löytää, kehittää ja vahvistaa yhteisiä tavoitteita neuvotteluosapuolten välille. Keskusteluja ja 
informaationvaihtoa voitaisiin silloin käydä luontevan vähäeleisesti ja aina tarvittaessa keskustellen, 
ilman suurta julkisuutta. Varsinaisessa neuvottelutilanteessa olisi sitten helpompaa löytää ratkaisuja 
yhteistyössä keskusteltujen ja kehiteltyjen tavoitteiden ja näkemysten pohjalta. 

Myös osapuolten edustamat kuppikunnat hyväksyisivät varmasti sen, että yhteistyöjärjestöt te-
kevät keskenään yhteistyötä, eivätkä yhteistä hyvää rakennettaessa taistele toisiaan vastaan. Suomi 
on liian pieni kansantalous kansainvälisessä kilpailussa syyttelemään vastapuolta ja käymään turhia, 
sisäisiä taistoja.



64 Ennen kutsuttiin takinkääntäjäksi henkilöä, joka lähinnä omaa tai kuppikuntansa hyötyä tavoitel-
lessaan äkkiä ja vailla näkyvää ja hyväksyttävää syytä vaihtoi kantaansa. Ellei u-käännökselle löyty-
nyt muuta syytä kuin likietuisuus, saattoi halveksuntaan viittaava nimike olla jopa paikallaan. Niin 
asia aikanaan miellettiin.

Vähitellen on nimikkeen käyttö yleistynyt ja arkipäiväistynyt. Nykyään lähes jokaista mielipi-
teen vaihtamista kutsutaan takinkääntämiseksi. Sanasta on tullut tapa halventaa toista ihmistä il-
man, että sille on todellista asiaperustetta. Jotkut ehkä kuvittelevat, että kunnon suomalainen ei 
koskaan saa vaihtaa mielipidettään. 

Jos mielipiteen vaihtoa aina olisi pidetty ja pidettäisiin edelleen häpeänä, saisimme me kivikau-
den miesten tapaan, nuija kourassa ravata metsissä elämänkumppania etsimässä. Mikään ei olisi 
voinut muuttua eikä kehittyä, jos uudelleenajattelu olisi aina ollut paheellista ja halveksittua. Mil-
lähän osaamisella olisi voitu lentää kuuhun? 

Lisäksi ongelma on, että jos mielipidettään ei takinkääntäjäksi joutumisen pelossa voisi koskaan 
vaihtaa, tulisi meidän jokaisen tietää kaikki tuleva tästä ikuisuuteen. Muutoin emme uskaltaisi 
sanoa mielipidettämme pelkän silloisen tiedon pohjalta. Myöhempi uusi tieto tekisi meistä takin-
kääntäjiä. Eikö tämä olisi jo vähän liikaa vaadittu?

Itse olen syyllistynyt moneen takinkääntöön elämäni aikana. Olen siis vaihtanut mielipidettäni, 
kun olen saanut uutta tietoa ja ajatellut.

Olisiko aika jo haudata tämä termi ja ruveta käyttämään aivojamme. Voisimme vaikka pohtia, 
miten parantaa asioita omassa elämässämme. Parannuksia tehdessämme hylkäämme vanhan, etsim-
me tietoa, ajattelemme, päätämme uudesta ja toteutamme sen.

Mielestäni takinkäännöstä vaahtoaminen vähentää tämän kansakunnan luovuutta. Kohta ei voi 
ilmaista uutta ajatusta joutumatta takinkääntäjäksi. 

Ovatko vihapuheet kohta ainoa hyväksytty tapa olla jotakin mieltä?

Me kurjat takinkääntäjät



65Kuulin taannoin hyvänä asiantuntijana pitämäni henkilön esitelmän verotuksesta suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Hän lähestyi aihetta kertomalla verotuskäytännöstä maassamme. Sitten hän vertasi 
meidän verotustamme muutamien muiden maiden vastaavaan ja esitti lopuksi joitakin ehdotuk-
siaan parannuksiksi. Tähän saakka esitys oli mielestäni normaalia, laadukasta asiantuntijan tiedon-
jakoa, jota oli mukava kuunnella.

Lopuksi esitelmöijä avasi hieman sitä arvomaailmaa, joka lienee hänen verotuspohdintojensa 
taustalla.

Hän sanoa paukautti: ”Mielestäni verotus on laillistettua ryöstämistä.” Sitten hän yritti perus-
tella kantaansa. 

Toivon tietysti, että lause oli vain huono vitsi. Esitelmöijän maine laadukkaana, tunnettuna ja 
monen yrityksen ja yrittäjän kanssa tekemisissä olevana veroasiaintuntijana ei tosin tehnyt tällaista 
lausumaa mielestäni edes vitsinä sopivaksi.

Ymmärtääkseni verotus on yksi osa nykyaikaisen parlamentaarisen demokratian talousjärjestel-
mää. Sillä rahoitetaan yhteiskunnan eli meidän kansalaisten yhteisiä menoja. En ymmärrä, kuinka 
maamme laillisten hallitusten ylläpitämät ja eduskunnan säätämät lait voisivat olla ryöstämiseen 
oikeuttavia ohjeita. 

Sen tiedän ja ymmärrän, että verotuslakeja ei aina ole onnistuttu eikä onnistuta säätämään niin, 
että ne sattuisivat kaikkien mielestä juuri kohdalleen. Siksi niitä lienee muutetaan. Uskon, että 
moni suomalainen ajoittaisesta veroärtymyksestään huolimatta ymmärtää verotuksen tehtävän yh-
teiskunnassa ja siksi haluaa täyttää velvollisuutensa.

Jokaisella arvostetulla asiantuntijalla on vastuu sanomisistaan ja puheistaan. Siihen kuuluu taju 
siitä, millaista sanomaa aiheestaan sopii levittää. Sorrumme jokainen helposti välillä suunsoittoon, 
mutta sille on oma paikkansa. Tilaisuus, jossa asiantuntija jakaa tietoa omalta erikoisalaltaan, ei ole 
oikea tilanne halveksia yhteiskuntamme keskeistä lainsäädäntötyötä. 

Onko verotus ryöstämistä?



66 Eduskunnassa on yleensä oppositio. Sen rooli on muun muassa tuoda vaihtoehtoja hallituksen esit-
tämien toimenpiteiden rinnalle. Hallitus kantaa ensisijaisen vastuun ja sen tehtävänä on kuunnella, 
onko opposition puheissa mielekkäitä ajatuksia ja ottaa ne harkintansa mukaan huomioon. Näin 
ainakin teoriassa. 

Opposition ja hallituksen tulisi rakentaa yhteistä hyvää. Käytännössä kaikki puolueet päätyvät 
vuorollaan oppositioon. Siellä ne käyttäytyvät kuin lapset hiekkalaatikolla. Kaikki tekevät hiek-
kakakkuja. Jotkut kehittävät oppositiossa nopeasti mantran, jota toistavat vastauksena kaikkeen. 
Mantran alkuosa sisältää lähes aina lausuman hallituksen virheellisistä ajatuksista tai suorastaan 
kansan tahdon vastaisesta toiminnasta. Mantran loppuun sijoittuu yksinkertainen kuvaus, joka 
esittäjän mielestä ratkaisisi ongelmat. Jossakin vaiheessa se oli yhteisöveron iso alentaminen. Nyt se 
on: ”Pannaan vienti vetämään.”

Molemmat mantrat ovat oikeita asioita, mutta eivät ne yhtenä temppuna riitä talousongelmien 
ratkaisemiseen.

Yhteisöveron lasku ei ratkaissut työttömyysongelmaa. Viennin vetämään paneminen tarkoittaa 
juuri sitä, mitä hallitus nyt yrittää tehdä sopeuttamalla hintatasoa. Tätä mantraa jatkuvasti toistava 
puolue tekee parhaansa, että hallitus ei onnistuisi yrityksissään. Joku ammattijärjestö jopa uhkailee 
hallitusta.

Mielestäni tämä ei ole parasta ja oikeaa demokratiaa.
Siitä me kaikki parlamentaarisen demokratian kannattajat olemme varmasti yhtä mieltä, että 

ulkoparlamentaaristen voimien harjoittamat uhkailut eivät kuulu hallitusmuotoomme. Niissä on 
kiristyksen maku. Hallituksella on laillinen oikeus käyttää valtaa. Myös oppositiolla on tarpeellinen 
ja laillinen tehtävänsä, jota sen tulisi paremmin toteuttaa.

Vika on ehkä siinä, että valitsijoittensa äänestämät puolueet alkavat oppositioon joutuessaan 

Opposition monet roolit



67valmistella seuraavia vaaleja. Ne hyökkäävät häikäilemättömästi hallitusta vastaan välittämättä siitä, 
mikä olisi maan ja kansan etu. Tämä on demokratian sisältämä ongelma. Sitä ei kuitenkaan olisi, 
jos politiikan teossa olisi ohjeena ja perinteenä vahvat eettiset säännöt. 

Toimiva lääke olisi, että puolueet keskenään saisivat aikaan sopimuskäytännön, joka poistaisi 
oppositiolta tarpeen riehua heti, kun tilaisuus tulee. Voitaisiin sopia, että tämänhetkisen talouson-
gelman suuruiset asiat valmisteltaisiin yhdessä siten, että päälinjana pidetään hallitusvastuun kan-
tajien sopimia suuntaviivoja. Näin voitaisiin ehkä välttää turha riitely vakavissa, koko kansakuntaa 
haavoittavissa kriiseissä. Tarpeeton teatraalisuus voitaisiin jättää pois. Se on vaarallista huvia, sillä se 
syö koko järjestelmän luotettavuutta. Järjestelmää saa kyllä mielellään kehittää edelleen yhteiseksi 
hyväksi. Esimerkiksi monet edunvalvojajärjestöt voisivat ryhtyä yhteistyöjärjestöiksi ja alkaa toimia 
rakentavasti.

Uskon että viisaat ja vastuunsa tuntevat kansanedustajat voisivat yhteistyössä kehittää työskente-
lyään ja palauttaa eduskunnalle ja edustajille sen arvovallan, joka niille kuuluu. Se olisi kansalaisten 
etu. Silloin myös luottamus demokratian ytimeen eli puolueisiin alkaisi palautua ja osallistumisinto 
vaaleihin voisi nousta. Show kuuluu viihteeseen, ei yhteiskuntamme tärkeimpään instituutioon. 



68 Kävelin Oulun kaupungintalon takana ja ihailin jälleen kerran Sanna Koiviston veistosta Ajan kulku. 
Oulun elinkeinoelämä lahjoitti patsaan kaupungille sen täyttäessä 400 vuotta. Kaleva kertoi tuolloin 
2005 patsaan paljastamisesta ja totesi, että se on sijoitettu ”lähes kaupungin paraatipaikalle”.

”Lähes” olisi ilmeisesti jäänyt uutisesta pois, jos veistos olisi sovitettu kaupungintalon etupuo-
lelle. Siihen sitä ei kuitenkaan pantu. Se on nykyään arvostettu teos, jota sekä kaupunkilaiset että 
turistit käyvät katselemassa ja puhuttelemassa.

Vuonna 1967 Ouluun sijoitettiin Reserviupseerikerhon aloitteesta Jääkäripataljoona 27:n muis-
tomerkki. Professori Seppo Valjus teki tyylikkään veistoksen, jonka keskeisenä osana olivat matala, 
alustalle asetettu numero 27. 

Eräs kaupunkimme puolueista ei pitänyt patsashankkeesta. Asiaa käsitteli viime vaiheessa kau-
punginhallitus. Kyseisen puolueen silloinen keulamies oli lahjakas ja virkeä ihminen ja hän pyysi 
puheenvuoron. Hän totesi, että matala patsas jää meidän pitkässä talvessamme lumen alle eikä sitä 
näe kukaan. Hän ehdotti, että veistosta korotettaisiin reilusti.

Kaupunginhallituksen asialistalla oli usein 80–100 asiaa, joten järkevän tuntuinen ja helposti 
hyväksyttävissä oleva esitys nuijittiin nopeasti pöytään. Kun patsas aikanaan pääsi paikalleen, kävi 
ilmi, että niin pitkää katsojaa ei ollut joka näkisi numeron 27, vaikka juuri se muodosti muistomer-
kin keskeisen osan ja sanoman. 

Ajan kulku



69Mikä on tarinan poliittinen opetus?
Kulttuuritoimintakin on kiinteä osa yhteiskuntaa ja siihen pätee sama kuin muuhunkin. Asiat 

ovat erilaisilta riippuen siitä, kuka ja mistä suunnasta niitä katsoo. Yllättävän usein asiat edellyttävät 
poliittisia ratkaisuja. Se, mikä toiselle on rutiiniasia, saattaa toiselle olla syvempi kysymys.

Kehittyneen yhteiskunnan yhteiset asiat ratkaistaan demokraattisen järjestelmän sääntöjen mu-
kaan ja päätökset ovat kaikkia sitovia. Siten ylläpidetään luottamusta siihen, että tasa-arvo kehittyy 
ja demokratia toimii ja säilyttää arvonsa. Hyvällä huomiokyvyllä ja vireydellä on tietysti myös aina 
arvonsa.

Mitä me äänestäjät voimme tarinasta oppia? 
Ehkä sen, että kannattaa etsiä puolueitten listoilta lahjakkaita ja virkeitä ehdokkaita ja äänestää 

heitä. He hoitavat asioita. Heidän vaalilupauksensa ovat vähemmän tärkeitä. Kukaan ehdokas ei 
todellisuudessa voi tehdä lupauksia muusta kuin niistä elämän arvoista, joihin hän itse haluaa val-
tuutettuna sitoutua. Päätökset asioista tehdään joko yksimielisesti tai usean puolueen ja edustajan 
yhteisvoimin muodostamalla enemmistöllä.

Ajan kulku ei päässyt paraatipaikalle, vaikka elinkeinoelämä on kansantaloutemme kantava voi-
ma. Sitä ei silti vieläkään mielletä riittävästi yhteiseksi asiaksi. Elinkeinoelämän yleistä arvostusta 
pitää parantaa avoimuudella, yhteistyöllä ja muulla kansalaisten keskinäistä ymmärtämystä ja luot-
tamusta lisäävällä toiminnalla. 
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71YRITTÄMINEN



72 Perinteisesti sanotaan: ”Yritys on taloudellinen järjestelmä, jonka tarkoitus on tuottaa voittoa” 
Tämä koruton lause kertoo yhden yrityksen tehtävistä, mutta ei määrittele mitään muuta.

Olen mietiskellyt, miten asian voisi sanoa vähän laajemmin ilman pitkiä lauseita. Tässä on tä-
mänhetkisen ajatukseni: ”Yritys on taloudellinen, sosiaalinen ja tekninen järjestelmä, jonka avulla 
tyydytetään yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tarpeita.”

Määritelmän taustana on ajatus siitä, että yritys on osa yhteiskuntaa. Kärkkäimmät voivat sanoa: 
”Tuohan on sosialismia?” Mielestäni ei ole. En puhu omistamisen muodosta. Kaikki nykyiset tavat 
omistaa ovat käypiä. Puhun vastuusta. Laillisessa, järjestäytyneessä ja demokraattisessa yhteiskun-
nassa kaikki kansalaiset ja toimijat ovat vastuussa itselleen ja omalle yhteisölleen eli yhteiskunnal-
leen. Sitä vastuuta he kantavat monella muullakin tavoin kuin maksamalla veronsa. 

Talouselämä, johon yritykset kuuluvat, on yhteiskunnan suurin toimija. Sen on palveltava, tuo-
tettava tulosta ja pidettävä pyörät pyörimässä. Sillä on suuri vastuu. Yritys talouselämän osana ei 
mielestäni voi edes määritelmällisesti olla yhteiskuntaan ja sen vastuisiin sitoutumaton toimielin, 
jonka ainoa tehtävä olisi tuottaa voittoa. Sellainen määritelmä antaa väärän kuvan yrityksen todel-
lisesta roolista. 

Osakeyhtiölaissamme tosin sanotaan ykskantaan, että yrityksen tehtävä on tuottaa omistajilleen 
voittoa. Mielestäni se on epäonnistunut määritelmä, koska se ei motivoi osakeyhtiössä työskentele-
viä. Se voi myös antaa huonoille johtajille vääriä alibeja tökeröön toimintaan. On selvää, että vain 
voittoa tuottavat yritykset voivat ajan saatossa tehdä kestävää tulosta niin yhteiskunnan tarpeisiin 
kuin omistajilleenkin. Voiton tuottaminen ei kuitenkaan voi olla yrityksen ainoa velvollisuus.

Yhteiskunnan muodostamme me kansalaiset yhdessä. Valtiovalta on toimielin, jonka me äänes-
täjät valitsemme etsimään ja toteuttamaan yhteistä hyvää.

Omassa määritelmässäni sana sosiaalinen muistuttaa siitä, että yritysten keskeiset toimijat ovat 

Mikä on yrityksen määritelmä?



73niissä ja niiden kanssa työskentelevät ihmiset eivätkä pelkästään raha ja toiminnan puitteet. Sana 
tekninen taas muistuttaa siitä, että liiketoiminnalle tarvitaan ajanmukaiset puitteet ja menetelmät.



74 Näyttää siltä, että yhä useampi nyt ja tulevaisuudessa työllistää itsensä eli alkaa yrittäjäksi. Joidenkin 
kohdalla kehitys vie varmaan muidenkin työllistämiseen. Yrittäjyys tuo aina itsenäisyyttä ja vapaut-
ta, mutta toki myös paljon työtä ja vastuuta. Vastuusta on turha hämmentyä, sillä se on periaat-
teessa ihan samanlaista kuin se kansalaisvastuu, jota me jokainen jo nyt kannamme yhteiskunnan 
jäseninä. Yrittäjän asiat voivat joiltain kulmiltaan olla monipuolisempia kuin työssäkäyvän, mutta 
ongelmiin on saatavissa koulutusta ja asiantuntija-apua.

Perusvastuumme kansalaisena on sama kuin yrittäjänäkin eli sitoutua noudattamaan yhteiskun-
tamme hyväksyttyjä normeja, sääntöjä ja liiketapoja. Kun sen päätämme, olemme yhteiskunnan 
hyväksyttyjä yrittäjäjäseniä ja samalla olemme etukäteen luopuneet suuresta määrästä itse hankittu-
ja, turhia huolia. Kuulostaako liian juhlalliselta? Toivottavasti ei.

Yrittäjänä joudut panostamaan paljon hengenvoimiasi ja energiaasi liiketoiminta-ajatuksesi sel-
keyteen ja laatuun. Sen perusteella sinun on aidosti voitava palvella asiakkaitasi saadaksesi työstäsi 
korvauksen. Aikaasi ja voimiasi tulee kulumaan paljon työhön, jolla olet päättänyt leipäsi ansaita. 
Jos heti alussa olet sitoutunut yhteiskunnan normeihin eli päättänyt toimia oikein, kohtuullises-
ti, rehellisesti, muita ihmisiä kunnioittaen ja asiakkaitasi asiallisesti palvellen, olet jo menestyksesi 
ovella. 

Voit keskittyä olennaiseen. Sinun ei tarvitse uhrata hengenvoimiasi ja aikaasi temppuihin ja 
keplotteluun. Säästyt huonolta omaltatunnolta ja tunnet itsesi voimakkaaksi. Omanarvontuntosi 
vahvistuu. Keplottelu, juonittelu ja epärehellisyys syövät ihmisen voimat sisältä päin. Silloin olen-
nainen hämärtyy ja voimattomuus iskee.

Yrittäjyys ja vastuu



75Käytän usein sanaa mantra tarkoittamassa sellaisia ajoittain toistuvia, pinnallisia lausahduksia, joita 
keskusteluissa toistetaan eri asioihin liittyvinä totuuksina vaivautumatta miettimään ja ottamaan 
selvää, paljonko ne sisältävät totuutta ja paljonko tarua.

1. ”Yrittäjän työnä on tienata keinoista piittaamatta itselleen mahdollisimman paljon rahaa.”

Yritys on osa yhteiskuntaa. Sen tehtävänä on palkita yrittäjä tehdystä työstä ja myös riskin ottami-
sesta. Sen lisäksi yrityksen kuuluu osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen. Sitä se tekee palvele-
malla asiakkaitaan, huolehtimalla väestään ja hoitamalla muut yhteiskunnan asettamat velvoitteet. 
Yhteiskunta antaa vastavuoroisesti yritykselle sen järjestäytyneen ympäristön, jossa se voi toimia.

Työntekijät, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja pääoma ovat palvelu- ja tuotantokoneiston perus-
ta. Jos yrittäjä ei halua tai kykene tyydyttämään näiden osapuolten oikeutettuja ja kohtuullisia odo-
tuksia, ei hän myöskään voi odottaa yritykselleen kestävää menestystä. Itsekkyydellä ja ahneudella 
on lyhyet jäljet. Oikeaa ja varminta menestystä on vain sellainen menestys, josta kaikki osapuolet 
oikeutetusti hyötyvät.

2. ”Johtaja johtaa ja edustaa, muut tekevät työt.”

Oma ahkeruus ja esimerkillisyys ovat yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia. Jokainen työntekijä ym-
märtää, että kaikki eivät voi yrityksessä tehdä samoja töitä. Eri töissä tarvitaan eri osaamista ja siksi 
työt on jaettu ja porrastettu. Itselleen erivapauksia suova ja velvollisuuksiaan laiminlyövä yrittäjä 
ja esimies on huono esimerkki väelleen. Jos yrittäjä tai esimies unohtaa tiedottaa työntekijöilleen 

Yrittämiseen liitettyjä mantroja 



76 yritystään koskevista asioista olivatpa ne mukavia tai ikäviä, hän laiminlyö velvollisuutensa. Jos 
työntekijä ei tiedä riittävästi oman työpaikkansa asioista, ei hän myöskään sitoudu siihen muutoin 
kuin taloudellisesta välttämättömyydestä.

3. ”Verotus on maassamme niin kovaa, että yrittäjänä on vaikea pärjätä.”

En ole tavannut osaavaa ja taitavaa yrittäjää, jonka liiketoiminta olisi kaatunut pelkästään siksi, että 
hän on maksanut veronsa ja hoitanut velvollisuutensa yhteiskuntaa kohtaan. 

Sen sijaan olen tavannut entisiä yrittäjiä, jotka yrittämisensä alkutaipaleella eivät ole ottaneet 
selvää verotuksen aikatauluista, säännöistä ja määräyksistä tai eivät ole piitanneet niistä. He ovat 
joutuneet sellaiseen kierteeseen, josta ei ole helppo selvitä. 

Olen myös tavannut yrittäjiä, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin ja konkurssiin, vaikka ovat hoi-
taneetkin velvollisuutensa parhaansa mukaan. Niinkin voi käydä. Yrittäminen on riskitoimintaa, 
jonka onnistuminen ei ole taattua eikä itsestään selvää. On yleinen totuus, että ahkerimmat, osaa-
vimmat, rehellisimmät, sitkeimmät ja onnekkaimmat pärjäävät pitkän päälle elämän virrassa vähän 
muita paremmin.

4. ”Toisilla on aina helpompaa kuin meidän vaikealla alalla.”

Suhdanteet vaihtelevat yleisesti ja myös aloittain. Niiden kanssa on pärjättävä. Niihin on myös va-
rauduttava. On turha huutaa ulkopuolisia apuun heti, kun vaikeuksia tulee. Vaikeudet ovat yleensä 
paremmin voitettavissa, jos niihin on varauduttu ja jos yrityksen tiedottaminen on hyvinäkin ai-
koina avointa ja kunnossa. Kun vaikeuksia kohdataan, on ikävää tehdä ikäviä asioita. Niiden kanssa 



77tahtovat mennä yöunet, ja yrittäjä kokee silloin voimakkaasti yksinäisyytensä. Ikävätkin asiat on 
kuitenkin tehtävä. 

Onneksi ihmiset eivät ole tyhmiä. He ymmärtävät ja haluavat ymmärtää järkipuhetta, jos heitä 
on yrityksessä tapana käsitellä järkevinä ja ajattelevina ihmisinä.

Jos yrittäjä ja yritys toimivat hyvinä aikoina avoimesti, rehellisesti ja kunnioittavasti omaa vä-
keään kohtaan, myös vaikeista ajoista selvitään helpommin. Yrityksen velvollisuus ahdingossa on 
ensisijaisesti pyrkiä säilyttämään yrityksen olemassaolo. Siten säilyy pohja, jolle voi jälleenrakentaa, 
vaikka koviakin leikkauksia jouduttaisiin tekemään.

5. ”Liian monet työntekijät ovat laiskoja, välinpitämättömiä ja jopa epärehellisiä.”

Joidenkin harvojen kohdalla tämä voi olla tottakin, mutta suurin osa ihmisistä on kelpo porukkaa. 
Kysymys on paljolti siitä, miten yrittäjä itse toimii, minkälaisen esimerkin hän antaa väelleen ja 
millaista toimintaa hän kertoo työntekijöiltään haluavansa. Toisin sanoen, on ratkaisevaa, mikä on 
yrittäjän oma, yritykselle määritelty ja yrityksessä työskenteleville sovellettavaksi tarkoitettu arvo-
maailma. Yrityksen arvomaailmasta on sidoksissa asiakkaisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Työn-
tekijät ovat yleensä valmiita innokkaasti osallistumaan hyvään ja positiiviseen toimintaan, jossa 
vallitsee rehti luottamuksen ilmapiiri. 

Yrittäjän työhön liittyy paljon velvollisuuksia ja vähän etuoikeuksia eikä ollenkaan pomottamis-
ta. Hommansa asiallisesti hoitava yrittäjä ja yritys saa hyviä ja pysyviä asiakkaita ja työntekijöitä. 
Sana kiertää.



78 6. ”Meillä on loistava liikeidea, mutta kukaan ei anna rahaa sen toteuttamiseen.”

Tämä on joskus totta, mutta usein myös vain kirje joulupukille. Rahoittajat ovat tarkkoja. Se on 
hyvä. Pelkillä puheilla ei heidän kanssaan menestytä. Ei myöskään pelkille unelmille perustuvilla 
laskelmilla.

Joskus rahoittajat ovat valitettavasti myös ahneita, häikäilemättömiä ja jopa epärehellisiä. 
Kaikkeen yhteistyöhön kuuluu alusta saakka ehdoton keskinäinen luottamus, luottamukselli-

suus ja rehellisyys. Se mitä sanotaan ja luvataan, on totta ja myös pidetään. Tämä koskee kaikkia 
yhteistyöstä neuvottelevia osapuolia. 

Joku voi kuvitella, että hyvän liikemiehen kuuluu olla vikkelä, sukkela ja hieman kiero. Näin ei 
ole. Toki tempuillakin on tässä maailmassa hetkittäin pärjätty, mutta tasaista, hyvää ja kunniallista 
yrittäjämenestystä tekevät rehelliset ja kunnolliset yrittäjät. Ketkulla on pian ketkun maine. Heitä 
ja heidän toimintatapojaan kannattaa varoa. 

Suuret omakehut, rehvastelut ja lupaukset ovat varoitussignaaleja, kun haetaan yhteistyökump-
paneita. Parasta onkin hakea kokeneita kuuntelijoita, jotka tyytyvät keskustelemaan esittelemättä 
heti omaa erinomaisuuttaan, taloudellisia tavoitteitaan ja vaatimuksiaan. Kokemus on hyödyksi. 
Jos sitä ei vielä ole itsellä, löytyy sitä kokeneilta ihmisiltä. Ruotsissa sanotaan: ”Kysyä saa aina, kun-
han kysyy kohteliaasti.”

Rahoittaja tuskin antaa sinulle rahaa, ellet hänen asemassaan sitä itse antaisi.



79Kaakkurin yhtenäiskoulun opetusohjelmassa on valinnaisaineena yrittäjyys. Lupauduin muutama 
vuosi sitten auttamaan paria oppilasta heidän pienimuotoisessa, opetusohjelmaan liittyvässä yritys-
projektissaan. Seuraavassa pari kirjettä jotka lähetin pojille: 

Tervehdys Jaakko ja Miika!  |  Oulu, 15.11.2011

Kiitos viestistänne. Oli mukava kuulla, että kauppa käy ja yritys menestyy.
Seuraavassa pari yrittäjyyteen liittyvää ajatusta: Pahoittelitte, että teillä on ollut kiire ettekä ole 

ehtineet lähettää sähköpostia. Ymmärrän kiireenne, sillä tehän hoidatte yritystänne koulutyön ohel-
la. Se on varsin vaativaa ja aikaavievää. Tärkeintä on, että ette laiminlyö koulutyötä. Opiskelu kan-
nattaa aina.

Nuorena ihminen oppii oppimaan. Se on tärkeä taito, jota tarvitsette läpi koko elämänne, rupe-
attepa tekemään mitä hyvänsä. Tiedot vanhenevat, mutta se, joka on oppinut oppimaan, hankkii 
aina uutta tietoa ja osaa oppia siitä.

Pitkään yrittäjänä toimineena voin sanoa, että yrittäjällä ei koskaan ole tarpeeksi aikaa. Siksi pyy-
dän teitä jo nyt nuorena pohtimaan ja keskustelemaan keskenänne siitä, mikä on enemmän tärkeää 
ja vähemmän tärkeää ajankäyttöä. Kuten jo yllä totesin, varmasti tärkeitä teille ovat nyt kouluasiat. 
Jos ajattelen teidän roolianne yrittäjänä, niin totean, että ehkä tärkeintä yrittäjän menestymiselle 
on kyky hoitaa ihmissuhteitaan.  Kaikki asiat hoidetaan toisten ihmisten kanssa. Siksi ihmissuhteet 
ovat niin tärkeitä.

Luettelen yrittäjän ihmissuhteita tässä mielestäni jonkinlaisessa, löyhässä tärkeysjärjestyksessä: 
perhe, omaiset ja läheiset, ystävät, työntekijät, liikekumppanit ja asiakkaat, yhteistyökumppanit, 
harrastustoverit, naapurit ja muut tutut, maamme kansalaiset ja koko ihmiskunta. 

Yrittäjyyttä peruskoulussa  



80 Tämä lista ei tarkoita, että välittäisimme toisista ihmisistä juuri tässä järjestyksessä. Elämän onni 
syntyy onnen jakamisesta. Jos osaamme antaa onnea, saamme sitä myös itse. Jos välitämme muista, 
välittävät he myös meistä.

Kun puhun yrittäjän ajan riittämättömyydestä, tarkoitan, että juuri teidän, Jaakon ja Miikan, on 
itse päätettävä siitä, mihin aikaanne käytätte. Aikaa ei saa lisää, mutta sitä voi aina käyttää parem-
min tai huonommin. Kannattaa opetella käyttämään sitä hyvin.

Eräs toinen tärkeä asia on tavaran ja palveluiden oikea hinnoittelu. Siitä voisimme jutella, kun 
tapaamme seuraavan kerran. Tulen mielelläni tapaamaan teitä koulullenne, kunhan sovitaan ajasta.

Parhain terveisin ja menestyksen toivotuksin, 
Veikko

Tervehdys Jaakko ja Miika!  |  Oulu, 25.11.2011

Kiitos lähettämästänne viestistä. Hienoa, että olette oivaltaneet tärkeän asian: yrityksellä tulee olla 
jatkuvuutta.  Vaikka paljon työtä on tehtävä yrityksen päivittäisen liiketoiminnan hoitamiseen, on 
myös annettava ajatuksia tulevaisuudelle. Olette oikealla tiellä.

Uuden liikeidean löytäminen on ehkä syytä aloittaa inventoimalla, mitä teillä nyt on:
teillä on halua ja rohkeutta yrittämiseen,
teillä on keskinäinen yrittäjäkumppanuus,
teillä on yrittäjäkokemusta,
teillä on aloittelevan kauppiaan kokemuksesta syntynyttä ammattitaitoa,
te osaatte käyttää myyntikirjettä markkinointiin,
teillä on asiakaskunta (toivottavasti olette rekisteröineet kalenterinostajien nimet ja osoitteet ja 



81myös ne talot, joihin olette jakaneet myyntikirjeitänne),
teillä on koulun puitteissa tämän lukuvuoden voimassa oleva ”yrittäjälupa”,
teillä on pienissä puitteissa omaa pääomaa (toivottavasti kalentereista tienattu on pääosin tallel-
la) ja myös lupaus pienimuotoisesta, halpakorkoisesta lainasta,
olette kertoneet, että myös perheissänne on yrittäjyystaustaa.
Näistä lähtökohdista voitte lähteä miettimään seuraavaa siirtoa.
On helpointa, jos keksitte itse jonkin tai joitakin myytäviä tuotteita, sillä silloin yrittämisenne 

rakentuu suoraan saamallenne kokemukselle. Jätän tämän asian tässä vaiheessa harkintaanne, mutta 
olen luonnollisesti valmis keskustelemaan kanssanne kaikista vaihtoehdoista, joita keksitte.

Eräs tuote voisi olla oheisen mallin mukaiset tarrat, joita tuotatte tietokoneella valmiina ostetta-
ville A4 tarra-arkeille. Niille mahtuu 65 tarraa. Myös muita tarrakokoja on saatavissa eri tarkoituk-
siin, mutta niitä ei ole järkevää heti ottaa tuotevalikoimaan vaan varovasti ehkä laajentaa valikoimaa 
jos kysyntää on. Tietokoneelta tulee löytyä tarranteko-ohjelma. 

Tarroja voisitte myydä arkeittain, kohtuullisella arkki-hinnalla. Ostajapiiri voisi erikoisesti ra-
kentua vanhemmista ihmisistä, jotka eivät ole hyviä tietokoneen käyttäjiä. He voisivat merkata 
kotitavaroitaan, kirjojaan, kirjeitään ja muita kohteitaan. Niin minäkin olen tehnyt. Olen käyttänyt 
vuosien mittaan yli tuhat tarraa ja jatkan sitä edelleen, kuten olette ehkä lähettämistäni kirjeistä 
huomanneet. Erikoisesti talot ja alueet, joissa asuu paljon vanhempaa väkeä, voisivat olla hyviä 
kohteita.

Tässäkin liiketoimessa on tärkeää laatia hyvä myyntikirje (voin avustaa), jakaa sitä ja muutaman 
päivän jälkeen kerätä tilaukset ja asiakkaan tarraan haluamat tiedot. Ehkä olisi järkevää tehdä yksin-
kertainen, kirjallinen tilauslomake, josta jää kopio molemmille osapuolille. Voin avustaa tässä.

Toiminnan tulee olla rehellistä, laadukasta, lupaukset täyttävää ja täsmällistä. Hyvä liiketoimi on 



82 aina win-win -liiketoimi. Asiakkaan tulee olla tyytyväinen tuotteeseen ja palveluun ja yrittäjän on 
saatava kohtuullinen korvaus hyvin tekemästään työstä ja antamastaan palvelusta.

Toinen, vaativampi vaihtoehto voisi olla: ”Jaakon ja Miikan pikkuapu”. Sen voisi aloittaa lähi-
naapuristoon jaettavalla myyntikirjeellä, jossa kuvattaisiin, millaista apua voitte antaa. Kerrottaisiin 
jälleen, että kysymyksessä on koulun projekti, ja että alaikäisinä ette voi ottaa itsenäistä vastuuta 
annettavista palveluista vaan haluaisitte avustaa aikuisia heidän kotiprojekteissaan. 

Sellaisia voisivat olla esimerkiksi kauppakassin kantaminen, pikkuasiointi, roskien ja sanoma-
lehtien vieminen, pienet pihasiivoukset, pienet lumityöt, nurmikon leikkaaminen keväällä, avus-
taminen autotallisiivouksessa, auton sisäpuhdistuksessa tai kodin sisäsiivouksessa, koiran ulkoilut-
taminen, perheen lasten kanssa leikkiminen asiakkaan kotipihalla tai mikä tahansa muu asiakkaan 
kotipiirissä tai sen lähellä tapahtuva avustustyö.

Palvelussanne käytettäisiin asiakkaan omia aineita ja työvälineitä.
Hinnoittelun kannattaisi lyhytaikaisissa jutuissa olla kiinteä perushinta, muissa töissä: tuntitaksa. 
Tällaisessa toiminnassa on tärkeää, että valitsette kriittisesti ne työt ja kohteet, jotka hyväksytte. 

Maailmassa on myös keljuja ihmisiä ja asiakkaita, jotka voivat yrittää käyttää palveluanne väärin. 
On myös varottava liikoja töitä, sillä koulu on tärkein.

Tässä on teille joitakin mietittäviä ajatuksia. Puhukaa myös opettajanne kanssa, mikä on hänen 
mielestään mahdollista.

Parhain terveisin ja menestyksen toivotuksin,
Veikko



83Suuret yritykset hoitavat mainontansa ja viestintänsä ammattimaisesti ja niillä on sitä varten käy-
tettävissä tarpeelliset osaajat. Pienikin yritys voi tarvita mainostamista, mutta ainakin se tarvitsee 
omalle väelleen ja ulospäin suunnattua tiedottamista. Usein tiedottaminen jää johdon tehtäväksi. 
Johdon tulee selvittää, mitä halutaan, miksi ja miten se toteutetaan. 

Yksi ajatusmalli on, että omalle väelle tiedotetaan se mikä on pakko ja asiakkaille mainostetaan 
tuotteita ja palvelua, jos kauppa ei käy. Silloin jää kuitenkin jotakin huomaamatta ja saavuttamatta.

Tiedottamista ja mainostamista ei tehdä siksi, että sitä joku vaatii tai se on tapana. Sen tarkoitus 
on edistää liiketoimintaa. Tuotteiden tai myytävien palveluiden mainostaminen kaipaa aina edes 
jonkinasteista mainosalan ammattitietoa joko yrittäjältä itseltään tai ulkopuolelta ostettuna. Yrittä-
jän on syytä huolehtia, että mainos on laadukasta, totuudellista ja järkevää. Mainokseen sijoitetta-
van panoksen on oltava kooltaan oikein harkittu, jotta se edistää sekä myyntiä että kannattavuutta. 
Se vaatii pohdintaa, näkemystä ja kokemusta.

Tiedottamisen kaikkein tärkeimmät kohteet ovat oma väki ja asiakkaat. Näistä varsinkin oma 
väki usein unohtuu. He haluavat tietoa omasta onnistumisestaan työssään ja myös siitä, miten yri-
tyksellä menee ja mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät. Vastoin epäilyjä tiedot eivät kiinnosta sik-
si, että voitaisiin heti pyytää palkankorotusta, vaan siksi, että jokaisella työntekijällä on halu tietää 
omista kyvyistään, menestyksestään ja mahdollisuuksistaan suunnitellessaan elämäänsä eteenpäin. 
Jokaisella heistä on vastuu itsestään ja monella myös perheestään. 

Kun muistelen omaa uraani palkkatyössä, nämä asiat olivat nuorelle insinöörille ja perheenisälle 
hyvin tärkeitä. Niin ne ovat muillekin. Omalle väelle tiedottamista oppii ja siinä kehittyy. Pian 
huomaa, että on sangen vähän asioita joista ei voi kertoa, mutta yhä enemmän niitä joista on syytä 
jutella muiden kanssa. Näin tulee asteittain otetuksi käyttöön koko yrityksen laajaa osaaminen. 
Myöskään hyvästä työstä kiittämistä ei voi työelämässä liioitella.

Mainonta ja viestintä yrityksissä 



84 Tiedottaminen asiakkaille on tärkeää pääasiassa siksi, että meidän tulee saada asiakkaamme luot-
tamaan meihin. Siksi tärkein tehtävä on huolehtia, että palvelumme on todella laadukasta ja luo-
tettavaa. 

Toinen tehtävä on kertoa asiakkaillemme ja myös yhteistyökumppaneillemme toiminnastamme, 
sen periaatteista ja arvoista, sen tavoitteista ja kehittämisestä ja alamme tulevaisuuden näkymistä. 
Näin kasvaa yrityksemme tunnettavuus ja samalla lisäämme asiakkaiden ja yhteiskunnan luotta-
musta yritykseemme ja sen henkilökuntaan. 

Mainonnassa ja tiedottamisessa suoruus, selvyys ja rehellisyys ovat luonnollisesti avainsanoja. 
Asiakas, joka pettyy, on pian menetetty asiakas. Sellaisia ei yrittäjällä ole varaa hankkia. Kukaan ei 
varmasti halua myöskään pettää omaa väkeään. 



85Olen seurannut ajoittain Huutokauppakeisari-ohjelmaa televisiossa. Siinä on tavallista ja pieni-
muotoista pienyrittäjyyden mallia. Akin isä aloitti 1987 huutokauppojen pidon, sai yrityksen toi-
mimaan ja jatkoi vuoteen 2006. Siitä lähtien Aki ja hänen vaimonsa Heli ovat yhdessä olleet vas-
tuussa yrityksestä. 

Minusta tätä sarjaa on mukava katsella. Siinä palvellaan asiakkaita, kehitetään palvelua, hoide-
taan velvollisuudet kunniallisesti ja hankitaan perheelle yhdessä toimeentulo. Työn ohessa tavataan 
ihmisiä ja ollaan heidän kanssaan ystävällisessä kanssakäymisessä. Eletään täyttä, tavallista elämää. 

Pienyritykset ovat tärkeitä. Niillä on merkittävä rooli palvelusten tarjoajina, työllistäjinä ja myös 
elämän sisällön rikastuttajina.  

Monet kohtaamamme yritystarinat ovat tai haluavat olla menestystarinoita. Sellaisissa yrityksissä 
joudutaan toimimaan kapitalismin kovilla ehdoilla. Yritetään rakentaa suuria yrityksiä ja jos onni 
on myötä vaurastua nopeasti. 

Kaikki kunnia sellaiselle työlle ja toiminnalle. Sellaisessa toiminnassa tarvitaan nopeutta, tehok-
kuutta, koulutusta, toistuvaa uuden oppimista ja runsaasti pääomaa. Sellaiset liikeyritykset tarjosi-
vat ennen turvallisen leipätyön suurelle joukolle. Niitä yrityksiä on tulevaisuudessakin, mutta kun 
ihminen enenevästi korvautuu työelämässä ajattelevilla ja monipuolisesti toimivilla järjestelmillä ja 
roboteilla, saattaa osa meistä jäädä tällaisen työelämän ulkopuolelle. Siitä voi kasvaa syrjäytymisen 
tunne. Kansalaispalkka tietysti saattaa tulevaisuudessa antaa perustoimeentulon, jos kaikki menne 
hyvin ja yhteiskuntamme vaurastumiseen perustuvat verotulot jatkuvasti kasvavat. 

Onko meillä silloin kaikki, mitä tarvitsemme?

Heli ja Aki 



86 Ihmiselle on tärkeää säilyttää itsekunnioitus ja omanarvontunto. Pelkkä hupi ja helppous eivät 
tuo elämän onnea ja sisältöä. Ihminen etsii tarkoitusta elämälleen. Minuus on meille jokaiselle ar-
vokas ja tärkeä asia ja persoonallisuutemme perusta.

Alkavatko hengenvoimamme siis tulevaisuudessa kuihtua? Käsittääkseni ei, sillä ihminen ei ole 
periksi antava laji. Tulevaisuutemme on paljolti meidän omissa käsissämme. Sellainen toiminta, 
jossa saamme, osaamme ja haluamme olla ihmisten kanssa tekemisissä ja yhteistyössä, on osa tule-
vaisuuden työelämää. 

Ikuiseen elintason nousuun emme voi luottaa. Se riippuu tulevista tieteen saavutuksista ja ihmis-
kunnan halusta ja kyvystä elää tasapainossa luonnon kanssa.  

Yksilön kannalta on kuitenkin tärkeintä, että elämämme sisältö vastaa odotuksiamme. Kun 
opimme elämään toisiamme arvostaen, kunnioittaen ja palvellen, saavutamme sen tyytyväisyyden 
ja onnen, joka tekee elämämme tavoitteisiimme sopivaksi. 

Monelle se voi entistä useammin olla Helin ja Akin palvelevan pienyrittäjyyden laajakirjoinen 
maailma. Työllistäjänä pienyrittäjyys eroaa vanhasta työelämästä siinä, että yrittäjälle ei tarjota val-
mista työpaikkaa, vaan se on itse haettava, löydettävä ja rakennettava. Se on luovaa, kiinnostavaa ja 
itsenäistä työtä.



87Volkswagenin, Nokian Renkaiden ja Wärtsilän liiketoimet ovat synnyttäneet moraalista pohdintaa. 
Missään näistä tapauksista ei ole kysymys turhasta kärjistämisestä. On toimittu väärin ja epärehel-
lisesti. Sen yritykset ovat myös itse julkisesti myöntäneet. 

Epärehellisyyttä on aina ollut liikemaailmassa, mutta siitä ovat yleensä joutuneet ahtaalle keplot-
telijat ja hämärämiehet. Nyt toimijoina ovat yllättäen hyvämaineiset pörssiyhtiöt, joiden ainoaksi 
nimetty vastuu osakeyhtiölaissamme on rahan hankkiminen omistajilleen.

Ilmeisesti tämä on joidenkin suomalaisyritysten johdossa tulkittu siten, että häikäilemättömät 
ja moraalittomat keinot ovat vapaasti käytettävissä. Omistajille ja samalla myös tulospalkatulle joh-
dolle voidaan nyt epärehellisyydellä hankkia lisää rahaa, kunhan ei jäädä kiinni. Kun yritysten 
hallitukset ovat maksaneet ahneelle johdolle suuria tulospalkkioita, muutamat niiden saajista ovat 
alkaneet mennä yli siitä, mistä aita on matalin. 

Onneksi näin ovat toimineet vain harvan yrityksen vetäjät. Pimennossa saattaa vielä tosin piillä 
kiinnijoutumattomia. Kun johto, tai osa siitä kvartaalitaloudessa usein vaihtuu tiuhaan tahtiin, 
väärät teot saattavat huomaamatta hautautua. 

Liikemaailman suuri enemmistö ei kiistä, että rehellisesti toimiminen on keskinäisen luottamuk-
sen syntymisen ja säilymisen edellytys. Ilman luottamusta pohja liikeyritysten kaikelta luontevalta 
sopimiselta ja kanssakäymiseltä putoaa. Valta valuu vähitellen ja huomaamatta suurimmille, täysin 
kasvottomille ja usein sangen häikäilemättömiksi osoittautuneille kansainvälisille suuryrityksille.

Entä rehellisyys kuluttajaa kohtaan? Kun laissa vain omistaja mainitaan liiketoiminnan oikeu-
tettuna hyötyjäosapuolena, yhteiskuntaa ja kuluttajaa saa kai sitten vapaasti pettää oman ahneuden 
tyydyttämiseksi. 

Omistajien oikeuksiin kuuluu valita yrityksen hallitus. Heidän tulisi valita niihin osaavia, roh-
keita ja rehellisiä ihmisiä. Hallitus valvoo omistajien etua. Se etu ei kuitenkaan saa koskaan perustua 

Liiketoiminnan moraali 



88 toimiin, joita laki, hyvä liiketapa ja hyvä liikemoraali eivät hyväksy.
Osakeyhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. He vastaavat. Kun jotakin menee vikaan, syy 

on siinä, että he ovat tehneet jotakin väärin tai huonosti tai jättäneet jotakin kokonaan tekemättä. 
Se on huonoa vastuunkantoa ja huonoa johtamista. Se kertoo johtajien riittämättömistä taidoista, 
välinpitämättömyydestä tai jopa vajavaisesta liikemoraalista. 

Tehtäviä jaetaan organisaation eri tasoille. Jos jossakin niistä syntyy käsitys, että on sallittua 
huijata, siitä käsityksestä vastaa liikkeenjohto. Siitä vastuusta johto ei pääse vakuuttelemalla syyt-
tömyyttään tai pyytelemällä anteeksi. Epärehellisyyttä ei vain voi sallia johtamassaan yrityksessä. 
Tämä rehellisyyden vaatimus on liitettävä yrityksen arvoihin ja lisäksi huolehdittava siitä, että koko 
väki sen tietää. Vasta silloin väärin toiminutta voidaan etsiä muualtakin kuin johtoportaasta.

Taloutta pohtinut Adam Smith loi 1700-luvulla käsitteen ”näkymätön käsi”, jonka hän näki 
ohjaavan taloutta terveeseen suuntaan kysynnän, tarjonnan ja luonnollisen hinnanmuodostuksen 
avulla. Niin sanottu Chicagon koulukunta kehitteli Smithin ajatuksesta 1900-luvulla ahneen ja 
yltiökapitalistisen näkemyksen, jonka mukaan talous ja moraali on syytä erottaa toisistaan. Yksi 
tämän näkemyksen seurauksista on USA:n muutaman vuoden takainen suuri kiinteistöhuijaus. 

Nyt ollaan tilanteessa, jossa vapaan markkinatalouden jyrkimmät kannattajat ovat taitavasti 
markkinoineet Suomeenkin likietuisen ja ahneen ajatuksen, että moraali on erotettava liiketoimin-
nasta. Sen ovat liian monet ottaneet ohjeekseen. Se on helppo tapa päästä eroon ikävistä, vaikeista 
ja vastuuta lisäävistä asioista. Onko Smithin näkymätön käsi muuttunut ahneuden rautahanskaksi? 
Siltä näyttää päätellen innosta jolla meilläkin monessa yrityksessä yritetään välttää rehellistä keskus-
telua yhteiskuntavastuusta.  



89Näkymättömän käden kuvitellaan kai pitävän huolen lähes kaikesta kestäviin arvoihin sitoutu-
misesta yrityksissä itsestään ja ilman johtajien otetta, valppautta, vastuuta ja aktiivisia toimia. Näitä 
arvoja ovat esimerkiksi liiketoiminnan moraali, tasa-arvo, demokraattisuus, oikeudenmukaisuus ja 
vastuu yhteiskunnan osapuolena. 

Näitä asioita on jätetty huonolle hoidolle. Minusta tuntuu, että Chicagon opit ovat vain alibi 
huonolle vastuunkannolle, ahneelle johtamiselle ja häikäilemättömyydelle. Ehkä Suomen talouson-
gelmatkin osittain kertovat siitä, että ihmiset ja ihmisten arvot ovat unohtuneet, keskinäinen luot-
tamus on hiipumassa ja ahneus ja likietuisuus ohjaavat.

Jos liikemaailma ei itse valvo liikemoraalia, vaarana on, että rötöstely lisääntyy ja leviää ja luot-
tamus kuihtuu edelleen. Lisääntyviä kansantalouden vaurioita on silloin entistä vaikeampi ja ennen 
pitkää ehkä mahdoton korjata. 

Tästä on jo merkkejä, sillä tuoreet uutiset kertoivat juuri, että kansalaisten tapa käyttää väärin 
luottokorttejaan on selvästi lisääntynyt. Epärehellisyys ja ahneus ovat tarttuvia tauteja. Mitä isot 
edellä, sitä pienet perässä.


