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TID

Kansikuvassa St1-yritysryhmän omistaja Mika Anttonen, kuva Srba Lukić 

Lue TID myös verkossa 
www.tid.fi

Läs också nättidningen 
www.tid.fi

Enligt Albert Einstein är inkomstskatten 
det svåraste i världen att förstå.

I världen finns oändligt många svåra 
saker som behöver lösas. Det är också svårt 
att förstå sig på Einstein, och kanske många 
i de Nordiska länderna förstår sig bättre på 
inkomstskatten än relativitetsteorin.

I detta nummer av TID kommer skatte-
frågorna fram indirekt via ägandet. Skatte-
flykten och företagens aggressiva skattepla-
nering skapar stora problem och orättvisor 
globalt sett. Det Nordiska välfärdssamhället 
utmanas också allvarligt på grund av detta, 
och vi förstår inte ens hur allvarligt detta är, 
funderar St1-miljardären, Borgåbördiga Mika 
Anttonen i TID-intervjun.

Kommunerna fungerar också med skatte-
pengar, men vet vi, vad vi som kommuninvå-
nare äger? Statsbolagens ägarstyrning har 
diskuterats mycket, men vilken är situationen 
vid kommunbolagen? Utmaningen ligger i, 
att få kunniga experter på affärsverksamhet 
med i styrelserna.

Ägandet är ett mångtydigt begrepp. 
Helt konkret kan vi äga saker, ett hus, en 
bil. Någon kan inbilla sig att man kan äga 
en människa och använda denna som 
handelsvara. Jag vill påstå, att vi finländare 
är storägare, eftersom vi har ett stort andligt 
kapital, som ger sig utryck i demokrati och 
jämlikhet. Någon skulle kunna urvattna 
påståendet genom att konstatera, att det 
alltid finns något att bättra på. Förstås finns 
det. Det finns alltid något att bättra på, i 
synnerhet vad gäller globalt medvetande.

Företagen är medvetna om de 
utmaningar globaliseringen för med sig och 
många beger sig modigt ut på spelplanen. 
I de finländska företagen är internationalise-
ringen - och tillväxten överlag - ofta hoplän-
kade med ägararrangemangen. 

I det fjärde numret av tidningen TID lyfter 
vi fram ägarbyten och försäljning av företag.

Planerandet av innehållet och samman-
ställandet av tidningen överraskar alltid. 
Man upptäcker nya sätt att närma sig och 
undersöka de olika ämnena. Rikligt med 
material blir över att publiceras i webbtid-
ningen. Vi tar också gärna emot olika idéer 
här på redaktionen, så kom modigt med tips 
om intressanta ämnen att skriva om från 
östra Nyland.

Albert Einsteinin mukaan vaikein asia maailmassa ymmärtää on 
tulovero. 

Maailmassa on äärettömästi vaikeita asioita ratkottavana. Einstei-
niakin on vaikea ymmärtää, ja voi olla, että Pohjoismaissa monet ymmärtävät 
paremmin tuloveron kuin suhteellisuusteorian. 

Tässä TID-numerossa veroasiat nousevat esiin mutkan takaa, omista-
misen kautta. Veronkierto ja yritysten aggressiivinen verosuunnittelu aiheut-
tavat globaalissa mittakaavassa isoja ongelmia ja epäoikeudenmukaisuutta. 
Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on tälläkin tavalla vakavasti haastettu, 
emme edes ymmärrä, kuinka vakavasti, pohtii St1-miljardööri, porvoolais-
lähtöinen Mika Anttonen TID-haastattelussa.

Verorahoilla kunnatkin pyörivät, mutta tiedämmekö me, mitä kuntalaisina 
omistamme? Valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta on puhuttu paljon, mutta 
miten on laita kuntayhtiöissä? Haasteena on muun muassa saada hallituk-
siin osaavia liiketoiminnan asiantuntijoita.

Omistaminen on käsitteenä moniulotteinen. Konkreettisesti voimme 
omistaa esineitä, talon, auton. Joku voi jopa kuvitella omistavansa toisen 
ihmisen ja tehdä tällä kauppaa. Sanoisin, että me suomalaiset olemme 
suuromistajia, sillä meillä on mahtava henkinen pääoma, joka ilmenee 
demokratiana ja tasa-arvona. Joku vesittää tällaisen ajattelun heti toteamalla, 
että aina on parantamisen varaa. Tietysti on. Parantamisen varaa on ainakin 
globaalissa tiedostamisessa. 

Yrityksissä globalisaation haasteet tiedetään ja monet lähtevät peliken-
tälle rohkeasti mukaan. Suomalaisyrityksissä kansainvälistyminen - ja kasvu 
ylipäänsä - linkittyy usein omistusjärjestelyihin. Omistajanvaihdokset ja 
yrityskaupat ovat vahvasti esillä tässä TID-lehden neljännessä numerossa.

Lehden sisällön suunnittelu ja kokoaminen yllättävät aina. Jokainen 
teema paljastaa yhä uusia ja uusia lähestymistapoja ja tutkittavia aiheita. 
Ammennettavaa riittää vielä runsaasti verkkolehdenkin puolelle. Ammennet-
tavaa otamme myös toimituksessa vastaan, joten vinkatkaa rohkeasti 
hyvistä aiheista itäisellä Uudellamaalla.

Rättelse TID 3/2016 s. 45, rättelse till måttenheterna i artikeln om Kullo gård:
De finländska odlingsförhållandena skiljer sig mycket till exempel från södra Sveriges förhållanden. Då en åkerhektar i södra Sverige 
producerar 10 000 kg (10 ton) spannmål, så producerar motsvarande åkerareal i Finland 3000-4000 kg (3-4 ton) spannmål. 

En ole huolissani siitä, että he varastivat ideani.
Olen huolissani siitä, että heillä ei ole yhtään omaa.              

                                 Nikola Tesla

Jag bryr mig inte om att de stal min idé. 
Jag bryr mig om att de inte har några egna.
                                                 Nikola Tesla

Oikaisu TID 3/2016 s. 43, korjaukset Kulloon kartanon artikkelissa olleisiin mittoihin:
Suomen viljelyolosuhteet poikkeavat paljon esimerkiksi Etelä-Ruotsin oloista. Kun siellä peltohehtaari tuottaa 10 000 kg (10 tonnia) 
viljaa, niin Suomessa määrä on 3 000-4 000 kg (3-4 tonnia).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF1 SIPOO-SUOMEN 
NOPEIN KUNTA
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Små bitar Pikkupaloja

H i e k k a s o t a a

Kaikki maailman aine koostuu ainehiukkasista, mutta mikä on antiaine, antimateria? Sitä kuvaillaan toisinaan ikään kuin aineen peilikuvaksi. 
Ainehiukkasen ja antiainehiukkasen sähkövaraukset ovat erimerkkiset. Kun materia ja antimateria kohtaavat, ne muuttuvat puhtaaksi energi-
aksi. Tämä voisi ratkaista joitakuita energiaongelmia, mutta antimateriaa ei ole helppo löytää. Fyysikot eivät ole päässeet sen salaisuuden 
lähteelle, miksi alkuräjähdyksen jälkeen materia pääsi voitolle, vaikka alkuoletuksena on, että materiaa ja antimateriaa olisi pitänyt syntyä 
tuolloin yhtä paljon.

Kun kysytään, mitkä ovat maailman käytetyimpiä luonnonvaroja, mieleen 
nousee luontevasti vesi, ehkäpä öljy. Harva tulee ajatelleeksi hiekkaa. 
Hiekkaa, tai tarkemmin ilmaistuna piidioksidia eli silicaa, käytetään muun 
muassa kosmetiikassa ja se on myös mikrosirujen raaka-aine. Mutta 
ennen kaikkea hiekkaa on kaupungeissa. Voisi sanoa, että kaupungit 
on rakennettu hiekasta, sillä se on raaka-aineena betonirakenteissa, 
lasi-ikkunoissa ja asfalttiteissä. 

On vaikea uskoa, että hiekasta on pula ja että se aiheuttaa konflik-
teja. Eikö aavikoita ja hiekkadyynejä ole riittämiin? Ikävä kyllä, aavikoiden 
hiekka ei sovellu rakennusteollisuuden käyttöön. Käyttökelpoinen hiekka 
on katoava luonnonvara. Arvokas kauppatavara on löytänyt tiensä myös 
mustaan pörssiin.

Rakentaminen käy kuumana eri puolilla maailmaa, jonka suurimpia 
haasteita tällä hetkellä ovat väestönkasvu ja kaupungistuminen. 
Maailman hiekkaongelmaan paneutunut Vince Beiser kirjoittaa New 
York Timesissa (23.6.2016), että vuosina 2011-2013 Kiina käytti 
enemmän sementtiä kuin Yhdysvallat koko 2000-luvulla. Muun muassa 
Intiassa ja Kambodžassa ns. hiekka-mafia hallitsee rakennusbisnestä. 
Hiekan saamiseksi ei kaihdeta keinoja ja kärsijöinä ovat luonto sekä 
hiekkakaivantojen alueella elävät asukkaat. 

Hintava polttoaine

Maksukorttirikollisuus aiheuttaa vuosittain miljardien 
eurojen menetykset. Europolin vuonna 2010 tekemän 
arvion mukaan rahaa päätyy vääriin taskuihin pelkäs-
tään Euroopan union alueella noin 1,5 miljardia euroa. 
Summa on jo tätäkin suurempi, sillä maksukorttirikosten 
määrä on ollut kasvussa.

Ratkaisuksi saattaa nousta uudenlainen Motion-
Code-teknologialla varustettu maksukortti, jossa kortin 
takana oleva kolminumeroinen turvakoodi vaihtuu tunnin 
välein. Sen ovat pilotoineet kaksi ranskalaispankkia, ja 
teknologia tekee matkaa myös Isoon-Britanniaan. 

Kyperturvallisuuden kannalta on erikoista, että 
maksukortti-innovaatio on antanut odottaa itseään 
näin kauan. Tosin kehittämistä tämäkin innovaatio vielä 
tarvitsee.

Uudenlainen pankkikortti näyttää nykyisenlaiselta, 
mutta painettujen numeroiden sijaan turvakoodi on 
pienessä digitaalisessa näytössä. Jos rikolliset ovat 
saaneet kortin ja koodin haltuun, siitä tulee tunnissa 
käyttökelvoton. Käyttäjän kannalta vaikeuksia aiheuttaa 
esimerkiksi maksaminen Paypal-tilillä, kun muuttuvia 
tietoja tulisi jatkuvasta päivittää. 
Lähteitä: bbc.com, poliisi.fi

Taivutettavia hiilinanokalvoja valmistava suomalaisyritys Canatu 
nousi otsikoihin syyskuussa, kun se keräsi 22 miljoonaa euroa uutta 
rahoitusta. Läpinäkyvillä hiilinanokalvoilla voi minkä tahansa pinnan 
muuttaa kosketusnäytöksi.

Ohuiden ja taipuisien kalvojen pinnalla on niin sanottuja hiili-
nanonuppuja, jotka johtavat sähköä. Maailman suurin auton sisätilojen 
valmistaja, ranskalainen Faurecia on yksi Canatuun sijoittaneista yrityk-
sistä. Kaarevat ja venyvät kosketusnäytöt voivat päätyä pian miljooniin 
ajoneuvoihin.

Kuluttajat suosivat yhä enemmän paikallisia tuotteita ja he haluavat 
tietää, mistä tuote on lähtöisin. Kun alkuperällä on merkitystä, on 
merkitystä myös sillä, että tieto löytyy helposti. Teollinen muotoilija 
Ari Korolainen on kehittänyt Buy Local –merkin, jonka tavoitteena 
on lisätä paikallisten tuotteiden käyttöä ja tukea näin lähituotantoa ja 
alueen taloutta.

Merkin idea on maatunnuksessa sekä sitä seuraavassa postinu-
meroon perustuvassa kaksinumeroisessa aluetunnuksessa. 
Merkin käyttöoikeus muodostuu 50 euron liittymismaksusta sekä 
liikevaihdon mukaan määräytyvästä vuosimaksusta.
www.buylocal.fi

Buy Local

D ig iä  maksukor te i ssa
Antimateriaa voidaan kuitenkin 
valmistaa. Siihen tarvitaan 
jättimäisiä hiukkaskiihdyttimiä, 
joissa hiukkaset törmäytetään 
lähes valonnopeudessa. Antihiuk-
kaset ohjataan törmäyksessä 
erilleen hiukkasista magneettien 
avulla. 

Erilaisia summia on esitetty 
antimaterian hinnasta. Yksi 
arvioista on 81 triljoonaa euroa per 
gramma. Se on maailman kallein 
aine. Jonain päivänä antima-
teria voi toimia avaruusalusten 
polttoaineena.  
Lähteitä: www.msn.com, suomen-
kuvalehti.fi ja prof. Kari Enqvistin 
kirjoituksia

Suomalaisinnovaatio 
miljooniin autoihin

Kuva: Canatu
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Ajattelun aihettaTeksti: Tuula Lukić   Kuvat: Srba LukićAjattelun aihetta

O
mistaminen ei ole 
minulle itseisarvo, 
enkä halua näyttäytyä 
suurena kapitalistina. 

Näen omistamisen tekemisen 
välineenä. Se on resurssi, jolla 
pystyy muuttamaan asioita. 

Mika Anttonen

Mika Anttonen, 50, syntyi 
Helsingissä, jossa asui 
koulun alkuun asti. Hän kävi 

koulut Porvoossa ja asui Hamarissa. 
Urakiito alkoi jo opiskeluaikana Teknil-
lisessä korkeakoulussa, kun hän aloitti 
työt öljytreidarina Nesteellä. 
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Teksti: Tuula Lukić Ajattelun aihetta

Omistajuudella on iso rooli siinä, millainen yhteiskunta-
malli globalisoituvassa maailmassa on mahdollinen. 
Meidän pohjoismainen mallimme on mielestäni ylivoi-

maisesti paras, mutta se on vakavasti haastettu globalisaation 
toimesta. Emme edes ymmärrä, kuinka vakavasti, Anttonen 
aloittaa. 

Ongelman ydin on elintasoeroissa. Maapallon 7 miljardista 
ihmisestä 1,2 miljardia elää äärimmäisessä köyhyydessä, eli 
he joutuvat selviytymään 1 eurolla päivässä tai vähemmällä. 
Juurikaan paremmin ei mene niillä vajaalla 2,5 miljardilla 
ihmisellä, jotka elävät 1,5 eurolla päivässä.

- Voit kuvitella, mitä näillä ihmisillä on mielessä. He ovat 
valmiita tekemään mitä tahansa saadakseen edes ruokaa, 
joten työvoima on näissä yhteiskunnissa halpaa. Myös 
luottamus yhteiskuntajärjestelmään on aika lailla nolla, Mika 
Anttonen puuskahtaa.

Kun yhteiskuntaan ei luoteta, ei synny yhteistä hyvää. Ei 
synny verokertymää, jolla rahoitettaisiin maksuton koulutus, 
terveydenhuolto ja inhimillisen elämän mahdollistama 
sosiaaliturva.

- Näissä maissa yritykset eivät ole sitoutuneet ajatukseen, 
että ne tuottaisivat verotuloa, jolla pidetään yllä yhteiskunnan 
infraa, ja että kaikki pysyisivät samassa veneessä. Päinvas-
toin, kaikilla tasoilla yritetään välttää veroja ja tehdään asiat 
niin, että saadaan itselle kaikki.

Samalla tietoisuus siitä, mitä maailmassa on mahdol-
lista saavuttaa, on lisääntynyt. Anttonen painottaa, ettei ole 
epäoikeutettua pyrkiä parempaan elintasoon, mutta hän 
kysyy, mikä on meidän kykymme Suomessa vastata tähän 
globalisaation tuomaan haasteeseen. 

- Me olemme elintasopyramidin huipulla, masu on täynnä, 
vaatetta päällä ja on vapaa-aikaakin. Ihan hyviä juttuja, hän 
sanoo vatsaansa taputellen.

Mutta.
- Meidän työtä haastetaan koko ajan. Meitä haastetaan 

niiden yritysten toimesta, jotka toimivat sellaisissa maissa, 
joissa kaikki hilavitkuttimet pystytään valmistamaan paljon 
halvemmalla.

Ovatko pörssiyhtiöt demoneja?
Mika Anttonen vakuuttaa, että kilpailussa on mahdollista 
pärjätä. Tästä pääsemme suomalaiseen omistajuuteen.

- Meillä on oltava valittuna globaalissa työnjaossa niitä 
elinkeinoelämän segmenttejä, joissa me voimme olla 
maailman parhaita, ja kehittää osaamista näillä alueilla. Jos 
menestystä tulee, omistajien on oltava sen verran valistuneita, 

että työn hedelmiä kotiutetaan verojen maksun muodossa 
siihen maahan, jossa eletään. Jos meidän omistajat täällä, ne 
jotka pyörittävät suomalaisia yrityksiä, lähtevät siitä ajattelusta, 
että kyllä minä mielelläni täällä asun ja otan kaikki kivat asiat, 
mutta veroja en halua maksaa, niin kyllähän tämä yhteiskunta 
sortuu ennemmin tai myöhemmin. On vain ajan kysymys, 
koska.

Suomalaisella huippuosaamisella saatu hyöty on arvokasta 
vain, kun se tuottaa takaisinpäin yhteiskunnalle. Tarvitaan 
omistajia, jotka tämän yhteyden ymmärtävät. Anttonen nostaa 
esiin vastuullisen, kasvollisen omistajuuden. Kun omistajina on 
ihmisiä, jotka elävät tässä yhteiskunnassa, heidän sitoutumi-
sensa pohjoismaisiin arvoihin on todennäköisesti suurempi 
kuin sijoitusrahaston kautta omistavalla tai institutionaalisella 
omistajalla. 

- Google harrastaa kansainvälistä verosuunnittelua. Mitä 
se on? Aggressiivista verosuunnittelua harjoittava pörssiyritys 
maksaa ehkä pari prosenttia yritysveroa tai ei sitäkään, ei 
mihinkään maahan. Jos omistaja on kasvollinen, se ymmärtää, 
että veroilla on suora yhteys siihen, että Suomi pystyy tarjoa-
maan tällaisen liiketoimintaympäristön. On Suomelle suuri 
kilpailuetu, että meillä on hyvin koulutettua työvoimaa, turval-
lisuusasiat kansainvälisesti katsoen hyvin ja on vielä puhdas 
luontokin, Anttonen luettelee.

Hän ei kuitenkaan kokonaan tyrmää pörssiyhtiöitä, sillä 
niillä on tärkeä rooli esimerkiksi piensijoittajille ja suomalaisille 
eläkeyhtiöille.

- En tekisi pörssiyhtiöistä demoneja, mutta sieltä on turha 
odottaa sellaista omistajuutta, joka tukee meidän yhteiskun-
tajärjestelmäämme. Pörssitoiminta on opportunistista. Siellä 
on oma logiikkansa, jossa sijoituksille haetaan vain ja ainoas-
taan hyvää tuottoa. Kasvotonkin omistaja voi toki toimia 
vastuullisesti, mutta jos tehtaan voi laittaa huomenna kiinni 
ja siirtää muualle, ei sellaista omistajaa kiinnosta, mitkä ovat 
vaikutukset Suomelle.

Painavat pelimerkit
Mika Anttosen henkilökohtaiset tavoitteet ovat muuttuneet 
vuosien varrella. Hän teki nuorena tuottoisaa öljytreidausta, 
kunnes 29-vuotiaana lähti Nesteen Trading-osaston johtajan 
paikalta, perusti yrityksen ja ryhtyi treidaamaan omaan 
lukuunsa.

- Tradingin idea ei ollut muuta kuin osta halvemmalla kuin 
myyt – se ei hirveästi luonut lisäarvoa, mutta hyvin tuli rahaa. 
Ei siinä sinänsä ole mitään pahaa, yrityksen täytyy olla kannat-
tava, mutta minä en kovin kauaa sillä polttoaineella jaksanut 

käydä. Omien lasten myötä alkoi tulla muutosta. Ja kun 
masu oli jo täynnä, pystyi miettimään suurempia henkisiä 
arvoja. Sanon tämän siksi, ettei tulisi väärinkäsitystä, että 
olisin ylevämpi ihminen kuin joku muu. 

Eli vastuu on niillä, joilla on rahaa?
- Juuri näin. Se, jolla on pelimerkit käsissään, voi 

vaikuttaa tuhansien ihmisten elämään. Vastuulliset 
omistajat voivat vaikuttaa siihen, miten rahavirtoja käsitel-
lään, mihin ne ohjataan ja mitä uutta toimintaa niillä 
saadaan aikaiseksi. Ruotsiin nähden meillä on heikompi 
tilanne, sillä olimme pitkään köyhä maa eikä meille ole 
kertynyt omaisuuseriä, jotta olisi kovin paljon kasvol-
lista omistajuutta. Se on yksi meidän händikäppi, että 
yksityiset pääomat ovat vaatimattomat.

Kaikkien on tehtävä oma paras
Sivujuonteena keskustelu käväisee ilmastonmuutok-
sessa. Sen pysäyttämisessä tärkeimpänä yksittäisenä 
toimena Mika Anttonen näkee naisen aseman paranta-
misen kehittyvissä talouksissa. 

- Populaatio kasvaa yhteiskunnissa, joissa toimeentulo 
on siitä kiinni, paljonko saat lapsia. Naisen duuni on vain 
lisääntyä. Uskonnot ovat pahimmassa roolissa, siitä ei 
vain uskalleta puhua. Ei se ole vain yhden uskonnon vika, 
sillä on monia uskontoja, joilla ei ole mitään halua hillitä 
väestönkasvua, päinvastoin. Meidän yhteiskuntamme 
toimii, koska tasa-arvo on hyvällä tolalla. Sitäkään ei 
kukaan koskaan laske mihinkään, vaikka se on mahtava 
kilpailuetu. Kaikki tämä tavallaan linkittyy omistamiseen, 
johon liittyy iso valta ja vastuu. 

Olemme palanneet keskustelun lähtöpisteeseen, 
pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ja globalisaa-
tion haasteisiin. 

- Minä uskon, että ihmiselle riittää ponnistelun 
motiiviksi maksuton koulutus ja terveydenhoito sekä 
inhimillisen elämän mahdollistava sosiaaliturva niille, jotka 
eivät kykene itsestään huolta pitämään. Tämä ajattelu 
pitää sisällään sen, että kaikkien on tehtävä oma paras. 
Systeemimme ei globaalissa kilpailussa kestä minkään-
laisia vapaamatkustajia ja tämä ei ole syyllistämistä, vaan 
kerron nyt faktana, että työllisyystavoitteena 72 prosenttia 
on ehdoton minimi. Jos tähän ei päästä, ei pienempi 
porukka pysty pitämään yllä hyvinvointia ja elintasoa niille, 
jotka eivät ole töissä.

Pienyritysomistajuus on Mika Anttosen sanoin tällä 
hetkellä Suomen yhteiskunnan selkäranka. Pk-sektorilla 
tehdään raaka työ ja sitä tietä hän on itsekin ponnistellut. 

- Olen sanonut monesti, että vaikka liiketoiminta-
mahdollisuudet olisivat Suomessa mitkä tahansa, olen 
suomalainen ja haluan olla osa tätä yhteiskuntaa. En 
päätä olemistani sen mukaan, millaista lainsäädäntöä 
Suomen hallitus kirjoittaa. Tämä on minun kotimaani ja 
minä pysyn täällä, piste. 

St1 yritysryhmä

- Koostuu kahdesta konsernista: St1 Nordic ja St1 Group
- Polttoaineiden jakeluasemaverkostot Suomessa, 
  Ruotsissa ja Norjassa St1 ja Shell liikemerkeillä (n. 1400 asemaa)
- Öljynjalostamo Göteborgissa
- Useita uusiutuvan energian yhtiöitä
- Liikevaihto 5,9 miljardia euroa (v. 2015)
- Liikevoitto ennen veroja 180 miljoonaa euroa (v. 2015)
- Henkilöstöä n. 700

HAMARIN METSIEN ROBIN HOOD
OMISTAJUUS VELVOITTAA YHTEISEEN HYVÄÄN

Öljy-yrittäjä, miljardööri, Suomen Richard Branson ja etanolikeisari. Energiayhtiö St1:n omistajalla, porvoo-
laislähtöisellä Mika Anttosella riittää julkisuudessa titteleitä. Hän ensin hieman vieroksuu omistajuutta puheen-
aiheena – eikä ihme – onhan aihe vahvasti linkittynyt hänen henkilökohtaiseen rooliinsa. Mutta nyt emme 
keskustele Mika Anttosen omistuksista, vaan Mika Anttosen ajatuksista omistajuudesta. Lanka lähtee keriyty-
mään globaalista vyyhdestä ja Anttonen on pian vauhdissa, omimmillaan. 
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Ägandet spelar en stor roll, då vi tänker på vilken 
samhällsmodell som är genomförbar i en allt 
globalare värld. Vår nordiska samhällsmodell är 

enligt mig den bästa, men den är också starkt utmanad 
på grund av globaliseringen. Vi förstår inte ens hur 
allvarligt det är, börjar Anttonen.

Problemets kärna ligger i levnadsstandardsskillna-
derna. Av jordklotets 7 miljarder människor lever 1,2 
miljarder i extrem fattigdom, de måste klara sig på 1 
euro eller mindre per dag. Det går inte bättre för de 2,5 
miljarder människor som lever på 1,5 euro per dag.

- Du kan föreställa dig vad de här människorna har 
i tankarna. De är beredda att göra vad som helst för 
att ens kunna skaffa sig mat, så arbetskraften i dessa 
länder är billig. Men också tron på samhällssystemet är 
lika med noll, säger Anttonen.

Då man inte litar på samhället, kan inte det 
gemensamma bästa skapas. Det samlas inte heller 
skatteinkomster med vilka man kunde finansiera 
avgiftsfri utbildning, hälsovård och socialskydd, som 
kunde möjliggöra ett människovärdigt liv. 

- I dessa länder har företagen inte förbundit sig vid 
tanken, att de skulle producera skatteintäkter, med vilka 
man kan upprätthålla samhällets infrastruktur, så att alla 
kunde sitta i samma båt. Tvärtom, man försöker på alla 
sätt undvika skatter och agera så att man själv får all 
vinst.

Samtidigt har vetskapen om, vad som är möjligt att 
uppnå i världen, spridit sig. Anttonen poängterar att det 
inte är oberättigat att försöka nå en högre levnadsstan-
dard, men han frågar sig, hur vi i Finland kan svara på 
den här utmaningen som globaliseringen för med sig.

- Vi befinner oss på toppen av levnadsstandardspy-
ramiden, magen är mätt, vi har kläder på oss och vi har 
också fritid. Helt bra grejer, säger han och klappar sig 
på magen.

Men.
- Vårt arbete utmanas hela tiden. Vi utmanas av 

sådana företag, som är verksamma i sådana länder, där 

alla mojänger kan produceras mycket billigare.
Mika Anttonen försäkrar ändå, att det är möjligt att 

klara sig i konkurrensen om alla gör sitt bästa. Välfärds-
samhället klarar inte av fripassagerare och det finländska 
ägandet spelar också en viktig roll i helheten.

Ansvarsfullt ägande
Nyttan man har av det finländska toppkunnandet är 
värdefullt endast då samhället också får någonting 
tillbaka. Vi behöver ägare som förstår sammanhanget.

- När det gäller den globala arbetsfördelningen bör 
vi välja ut de segment inom näringslivet, där vi kan vara 
världsbäst och vi bör utveckla kunnandet inom dessa 
utvalda segment. Om framgångar nås, bör ägarna vara 
till den grad upplysta, att de returnerar vinsten i form 
av skatter till det land där de lever. Om våra ägare här 
i Finland, som upprätthåller finska företag, utgår ifrån 
tankesättet, att man gärna bor här och tar åt sig av alla 
trevliga saker, men inte vill betala skatter, då leder det 
till att samhället raseras förr eller senare. Det är bara en 
tidsfråga när så sker.

Anttonen lyfter fram ett ansvarsfullt ägande med ett 
ansikte utåt. Då ägarna är människor, som bor i vårt 
samhälle, är det mera sannolikt att de håller fast vid våra 
nordiska värderingar, än om man äger via ett finansie-
ringsbolag eller är en institutionell ägare.

- Google sysslar med internationell skatteplanering. 
Vad betyder det? Börsbolaget bedriver en aggressiv 
skatteplanering och betalar kanske ett par procent 
i företagsskatt, om ens det, till inget land alls. Om 
företaget har ett ansikte, förstår företaget att skatterna 
är direkt kopplade till det faktum att Finland kan erbjuda 
en bra affärsverksamhetsmiljö. Det är en stor konkur-
rensfördel att vi har välutbildad arbetskraft, internatio-
nellt sätt är säkerhetsfrågorna på en bra nivå och så har 
vi dessutom en ren natur, räknar Anttonen upp.

Han avfärdar ändå inte börsbolagen helt och hållet, 
eftersom de spelar en viktig roll för små-investerare och 
de finländska pensionsbolagen.

- Jag skulle inte säga att börsbolagen är 
demoner, men det är onödigt att förvänta 
sig att ägarna vid börsbolagen skulle stöda 
vårt samhällssystem. Börsverksamheten är 
opportunistisk. De har de sin egen logik, där 
man endast söker efter den bästa vinsten 
för sina placeringar. En ansiktslös ägare kan 
också agera ansvarsfullt, men om man kan 
stänga fabriken imorgon och flytta den någon 
annanstans, då är den ansiktslöse ägaren inte 
intresserad av, vilka följderna blir för Finland.

- Vi var länge ett fattigt land och det har inte 
samlats så stora egendomar här. Därför finns 
det inte heller så många kända ägare. Det är 
ett av våra handicap, att det privata kapitalet är 
så anspråkslöst.

Enligt Mika Anttonen är småföretagsägandet 
det finländska samhällets ryggrad. De små och 
medelstora företagen gör det hårda arbetet 
och den vägen har han själv också tagit.

- Jag har ofta sagt, att trots att affärsverk-
samhetsmöjligheterna skulle vara hurdana som 
helst i Finland, så är jag finsk och jag vill vara 
en del av det här samhället. Jag bestämmer 
inte var jag bor på basen av hurdan den Finska 
regeringens lagstiftning är. Det här är mitt 
hemland och här stannar jag, punkt.

St1 företagsgruppen
- Består av två koncerner: St1 Nordic och 
  St1 Group
- Stationsverksamhet i Finland, Sverige och          

       Norge under St1- och Shellvarumärket 
  (ca 1400 stationer)
- Oljeraffinaderi i Göteborg
- Flera bolag inom förnybar energi
- Omsättning 5,9 miljarder euro (år 2015)
- Vinst före skatt 180 miljoner euro (år 2015)
- Personal ca 700

Robin Hood från 
H a m m a r s  s k o g a r

Ägandet förpl iktar t i l l  det gemensamma bästa

Olje-företagaren, miljardären, Finlands Richard Branson och etanolkejsare. Energibo-
laget St1:ans ägare, Borgåbördiga Mika Anttonen har många titlar i offentligheten. Till 
en början känner han sig en aning främmande för idén att diskutera ägandet – inte så 
konstigt – ämnet är starkt ihopkopplat med hans personliga roll. Men nu diskuterar 
vi inte Mika Anttonens egendom, utan Mika Anttonens tankar om ägandet. Vi börjar 
spinna på tråden från ett globalt perspektiv och Anttonen kommer snabbt i gång, det 
här är hans område.

Översättning: Jenny Törnroos   Kuvat: Srba LukićDags att tänka

Mika Anttonen, 50, föddes 
i Helsingfors, där han 

bodde ända till skolstarten. Han 
gick i skola i Borgå och bodde 
i Hammars. Yrkeskarriären fick 
sin början redan under studie-
tiden vid Tekniska Högskolan, 
då han började arbeta som 
olje-trader på Neste.
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Historian Ilmiö

Tiedätkö, kuka on Hendrick de Keyser? Ehkä et. Ehkä 
tiedät ja mietit, miten hän liittyy talouteen. 

Utrechtissa vuonna 1565 syntynyt de Keyser oli 
hollantilainen kuvanveistäjä ja arkkitehti, ehkä hollantilaisen 
renessanssin merkittävin taiteilija, Amsterdamin kaupungin 
virallinen kuvanveistäjä. Eikä siinä kaikki. Hänen nimeään 
kantoi myös maailman ensimmäinen pörssi, Beurs van 
Hendrick de Keyser.

**
de Keyserin lisäksi pörssin alkuun liittyvät olennaisesti hollan-
tilaiset retkikunnat. Nuo mahtavat laivastot, jotka matkasivat 
yli maailman merien, valloittivat ja tekivät kauppaa. 
1600-luvun alun Hollanti oli vahva talous- ja sotilasmahti. Sen 
tärkeimmät kauppareitit suuntautuivat Itä-Aasiaan. Matkat 
olivat kuitenkin kalliita ja riskejä oli paljon.

Tavallinen käytäntö oli, että kunkin Itä-Aasian matkan 
rahoittamiseksi perustettiin oma yhtiönsä. Sijoittajille tämä oli 
raskasta. Laivojen varustelu ja takaisin tuotavan lastin turvaa-
minen kysyi valtavia varoja, ja samaan aikaan riskit olivat 
suuret. Oli rosvoja, tauteja, haaksirikkoja ja vihollisia. Ehkä 
sijoittajat eivät koskaan saisi omiaan takaisin.

Tähän ongelmaan hollantilaiset alkoivat miettiä ratkaisua. 
Sen nimeksi tuli ”Verenigde Oostindische Compagnien”, 

Hollannin Itä-Intian kauppakomppania. 
Vuonna 1602 perustettu kauppakomppania sai monopolin 

Itä-Aasian kauppaan. Tarvittiin pääomaa. Sen keräämiseen 
perustettiin pörssi. Samalla syntyi uusi tapa ajatella riskialttiin 
toiminnan rahoittamista.

Sijoittajaksi Itä-Intian kauppakomppaniaan pääsi kohtuul-
lisella investoinnilla, johon kykeni keskivertokauppiaskin. 
Osakkeet houkuttivat. Oli mukana jossain suuressa. Idästä 
rahdattiin aarteita ja rikkauksia. Ensimmäinen osakeanti 
keräsi yli 6 miljoonaa guldenia.

Siinä missä aiemmin kutakin retkeä varten perustettu 
yhtiö oli purettu heti matkan jälkeen, uusi kauppakomppania 
oli ja pysyi. Jos sijoittajat halusivat varansa takaisin, heidän 
täytyi myydä osakkeensa. Jos halusi mukaan, täytyi ostaa. 

Syntyi Amsterdamin pörssi, maailman ensimmäinen. 
Ajatus oli käänteentekevä. Pääoman kerääminen monelta 
taholta yhteen ja riskien jakaminen usealle eri taholle sekä 
kaupankäyminen myös futuureilla osoittautui hyväksi ratkai-
suksi. Seuraavan vajaan sadan vuoden aikana Itä-Aasian 
kauppakomppania lähetti matkaan lähes viisituhatta laivaa – 
enemmän kuin kukaan muu.

**
Takaisin Keyseriin. 

de Keyserin pörssi mullisti tavan ajatella sijoittamista ja riskejä
Teksti: Leena-Kaisa Laakso 

Ensin osakkeita myytiin ja ostettiin pitkin kaupunkia. 
Kaupankäyntiin haluttiin kuitenkin varta vasten suunni-
teltu paikka, ja kaupunki kutsui apuun virallisen taiteilijansa, 
Keyserin. Hänen käsialaansa olivat jo monet Amsterdamin 
arkkitehtonisista merkkipaaluista, kuten Zuidenkirke ja Mint 
Tower.

Vuonna 1611 uusi pörssirakennus oli valmis. Sen nimeksi 
tuli ”Beurs van Hendrick de Keyser”, Hendrick de Keyserin 
pörssi. 

Tulppaanimania
1630-luvulla Amsterdamin pörssissä kuohui. Käsillä oli 
maailmantalouden ensimmäinen kupla. Ja sen ytimessä 
olivat mitkäpä muutkaan kuin kukat. Tulppaanit olivat 
menneet pörssiin ja sekoittaneet sen.

Kaikki sai alkunsa puutarhasta.
Puutarhanhoito ajanvietteenä oli vasta tullut Hollantiin. 

Se oli uutta ja ihmeellistä. Kasvitieteilijä Carolus Clusius oli 
1500-luvun lopulla perustanut kasvitieteellisen puutarhan 
Leidenin yliopistoon. Hänellä oli myös yksityinen puutarha, 
jossa kasvatti tulppaanikokoelmaansa. Ottomaanien ja 

aasialaisten tulppaanit olivat Euroopassa uutta, ja pian 
muutkin kuin kasvitieteilijät kiinnostuivat niistä.

Kasvitieteilijät alkoivat vaihtaa harvinaisia tulppaanin-
sipuleita keskenään. Kun vaihtoverkosto kasvoi, sipuleita 
alettiin myydä. Harvinaisuudet alkoivat houkuttaa varakasta 
keskiluokkaa ja kauppamiehiä. Kysyntä nousi, hinnat alkoivat 
nousta.

Liikkeellä oli paljon rahaa ja ihmiset varakkaita. Arvometal-
lien hinta oli alhaalla. Haettiin seuraavaa rikkauksien lähdettä. 

Alkoi armoton tulppaanikeinottelu. Tulppaaninsipuleita 
myytiin toreilla ja kahviloiden takahuoneissa. Spekuloitiin, 
käytiin futuurikauppaa, jossa kaupan kohteena oli sipulien 
tuleva arvo, ei itse kukka. Luotiin uusia lajikkeita, jännitettiin 
kukinta-aikaa.

1630-luvulla yhden sipulin hinnalla saattoi ostaa talon 
Amsterdamista. Tulppaanit toimivat rahana. Kuume yltyi. 
Huhut äkkirikastumisista levisivät. Elämä oli hullua, keinot-
telua, toiveita, spekulaatiota.

Kunnes tultiin talveen 1636-7. Hinnat olivat 
karanneet ulottumattomiin, kysyntä laski. Huhu 
kaukomailta saapuvista uusista lajikkeista hermos-
tutti sijoittajat. Sipulit jäivät käsiin. Kupla oli puhjennut. 
 

Historian Ilmiö
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Vet du vem Hendrick de Keyser är? Kanske du inte 
vet. Eller så vet du, men du kanske undrar vad han 
har med ekonomi att göra.

de Keyser föddes 1565 i Utrecht och var en holländsk 
skulptör och arkitekt, troligen den största konstnären inom 
holländsk renässans och Amsterdams stadskonstnär. Men 
det var ännu inte allt. Världens första börs bar hans namn, 
Beurs van Hendrick de Keyser.

Förutom de Keyser, förknippas också de holländska 
expeditionerna med börsen. Dessa mäktiga flottor, som 
seglade över världshaven, erövrade och idkade handel. 
1600-talets Holland var en stor ekonomisk och militär 
makt. De viktigaste handelsrutterna sträckte sig till 
Ostasien. Resorna var dyra att genomföra och riskerna var 
stora.

Det vanligaste förfaringssättet var, att man för att finansiera 
varje enskild resa till Ostasien, grundade ett nytt bolag. För 
investerarna var detta betungande. Att utrusta fartygen 
och trygga frakten krävde enorma tillgångar, samtidigt som 
riskerna var stora. Det fanns rövare, sjukdomar och fiender 
och fartyg förliste. Det hände att investerarna aldrig fick sitt 
eget tillbaka.

Holländarna började fundera på en lösning på problemet. 
På det sättet uppkom ”Verenigde Oostindische Compag-
nien”, Holländska Ostindiska Kompaniet.

Handelskompaniet som grundades år 1602 fick monopol 
över handeln med Ostasien. Man behövde kapital. För att 
samla ihop kapitalet grundades börsen. Samtidigt uppkom 
ett nytt sätt att finansiera riskfyllda företag.

Man kunde delta som investerare också med en mindre 
placering, det gjorde det möjligt för genomsnittsköp-
mannen att delta. Aktierna lockade. Man deltog i någonting 
stort. Från öst skeppades skatter och rikedomar. Den 
första aktieemissionen bestod av över 6 miljoner gulden.

Då man tidigare hade upplöst varje bolag efter expeditio-
nerna, stod nu handelskompaniet på stadig grund. Om 
investerarna ville ha sina pengar tillbaka måste de sälja 
sina andelar. Om man ville komma med, måste man köpa 
andelar.

Så föddes börsen i Amsterdam, den första i världen. 
Tanken var revolutionerande. Man samlade ihop kapital från 
många olika aktörer och delade på riskerna. Handlandet 
med terminskontrakt visade sig också vara en bra lösning. 
Under de därpå följande hundra åren skickade Ostindiska 
handelskompaniet iväg nästan femtusen skepp – mera än 
någon annan.

Tillbaka till de Keyser

Till en början köpte och sålde man aktier runt omkring i 
staden. Man ville ändå ha en plats som var enkom planerad 
för ändamålet. Staden bad om hjälp av sin stadskonstnär, 
Keyser. Han hade redan skapat flera kända arkitektoniska 
verk såsom Zuidenkirke och Mint Tower.

År 1611 stod det nya börshuset färdigt. Huset fick 
namn efter sin skapare ”Beurs van Hendrick de Keyser”, 
Hendrick de Keysers börs.

Tulpanmani
På 1630 – talet kokade det i Amsterdams börs. Den första 
världsekonomiska bubblan stod för dörren. I centrum 
av bubblan stod blommor. Tulpanerna hade kommit till 
börsen och stökat till det.

Allting fick sin början i en trädgård.

Trädgårdsskötsel som tidsfördriv var en ny företeelse i 
Holland. Det var både nytt och spännande. Botanisten 
Carolus Clusius hade i slutet av 1500-talet anlagt en 
botanisk trädgård vid Leidens universitet. Han hade också 
en privat trädgård där han hela tiden utökade sin tulpan-
samling. Ottomanernas och asiaternas tulpaner var en 
nyhet i Europa och snart var även andra än botanisterna 
intresserade av dem.

Botanisterna började utbyta sällsynta tulpanlökar 
sinsemellan. Då allt flera deltog och var med och bytte 

de Keysers börs förändrade sättet att se på investerandet och riskerna
Historian Ilmiö Fenomenen från historienÖversättning: Jenny Törnroos

tulpaner började man sälja lökarna. Den rika 
medelklassen och handelsmännen intresse-
rade sig för de sällsynta tulpanerna. Efterfrågan 
växte, priserna steg.

Det fanns mycket pengar i rörelse och männis-
korna var rika. Priset på värdemetallerna var 
lågt. Man letade efter nästa källa till rikedom.

En oerhörd tulpanhandel startade. Tulpanlökar 
såldes på torg och i kaféernas bakre rum. Man 
spekulerade och idkade terminshandling, där 
man köpslog om lökarnas kommande värde, 
inte om själva blomman. Man skapade nya 
tulpansorter och väntade med spänning på att 
blommorna skulle slå ut.

På 1630-talet kunde man för priset av en lök 
köpa sig ett hus i Amsterdam. Tulpanerna 
fungerade som betalningsmedel. Febern 
steg. Rykten om snabba pengar spred sig. 
Livet var galet och fyllt av svindleri, hopp och 
spekulationer.

Men så kom vintern 1636-37. Priserna var 
skyhöga, efterfrågan sjönk. Rykten om nya 
sorter från fjärran länder gjorde investerarna 
nervösa. Lökarna förblev osålda. Bubblan hade 
spruckit.

Text: Leena-Kaisa Laakso 
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Toimiva ICT-ympäristö tukee 
liiketoimintaa

MarkkinointiyhteistyöMarkkinointiyhteistyö

Porvoon Maske Oy:ssä voidaan keskittyä omaan rakennusalan osaamiseen, kun ICT-ympäristö 
toimii saumattomasti, toteavat toimitusjohtaja Jari Pekkala (vas.) sekä Printcomin tekninen 

asiantuntija Sakari Saarela.

Tarpeisiin pohjautuvat, konkreettiset 
parannusehdotukset

Kustannustehokkaat, liiketoimintaa 
tukevat ehdotukset

Suositukset ICT:n turvallisuuden 
parantamiseksi

Suositukset ICT-ympäristön tehokkuuden 
lisäämiseksi

Tuottavuuden kasvattaminen toimintoja 
tehostamalla 

Perusteellinen raportti ICT-toimintaympäristöstä

Analyysi toimivuudesta, suorituskyvystä ja 
tietoturvasta

Tutkimus käyttäjien kokemuksista nykyisestä 
ICT-ympäristöstä

Selvitys lisenssien ja takuuaikojen 
voimassaolosta

Arvio ICT-ympäristön toiminnasta tavoitteiden 
kautta

ICT-ympäristön nykytilan 
kartoitus

Printcom Roadmap 
-suunnitelma

Printcom Oy, Teollisuustie 26, 06150 Porvoo, p. 020 756 2460, www.printcom.fi

Yritysten ICT-ympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, 
kun tietotekniikka kehittyy ja uusia palveluita tulee markki-
noille. Myös yritysten omat tarpeet muuttuvat jatkuvasti, 

kun digitalisaation tuomista mahdollisuuksista haetaan enemmän 
tehoja koko liiketoiminnalle.

- Kaikkeahan ei voi ennustaa, mutta ICT-puoltakin tulisi tarkas-
tella pitkällä aikavälillä siten, että kokonaisuus tukee liiketoimintaa 
ja sen tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti, kuvaa Printcom 
Oy:n tekninen asiantuntija Sakari Saarela.

Suunnittelematon ICT heikentää yrityksen tulosta. Ongelma-
kohdista ei olla aina tietoisia, kun oman liiketoiminnan ydin on 
aivan muualla. Tällainen oli tilanne teolliseen kunnossa- ja ylläpi-
toon erikoistuneessa Porvoon Maske Oy:ssä, jossa Printcom teki 
kattavan ICT-kartoituksen viime keväänä.

- Kartoituksessa kävi ilmi monia heikkoja lenkkejä, jotka vaikut-
tivat erityisesti toimiston ja varaston työtehtäviin. Kävimme läpi 
kriittiset kohdat ja kerroimme yrityksen tarpeet. Loppu olikin 
meidän osaltamme helppoa, kun Printcom hoiti asiat toiveidemme 
mukaisesti kuntoon, toimitusjohtaja Jari Pekkala kertoo.

Kriittisimmät solmukohdat Porvoon Maske Oy:ssä liittyivät 
internet-yhteyksien toimivuuteen. Yrityksellä on käytössään muun 
muassa maksuliikenne- ja palkanlaskentaohjelmat pilvipalveluina. 

- Kun yhteys jostain syystä katkesi, kaikki joutuivat systeemistä 
ulos ja sitten odotettiin, että voidaan kirjautua uudelleen sisään. 
Yhteys oli hidas ja takkuili. Varajärjestelmän ansioista nyt kukaan 
ei edes huomaa, jos yhteys on välillä muutaman sekunnin poikki, 
Jari Pekkala kertoo.

Printcom selvitti parhaan mahdollisen datayhteyden Porvoon 
Masken toimitiloihin Kilpilahteen. Samalla varmistettiin riittävän 
hyvä palvelusopimus, joka takaa mahdolliset korjaukset nopealla 
vasteajalla.

- Myös kaikki koneet uusittiin. Skannerit ja tulostimet ovat 
mukana systeemissä. Kaikki hyötyvät tästä saumattomuudesta, 
Jari Pekkala painottaa.

Printcomin lähtökohtana ICT-kartoituksessa on aina asiakkaan 
tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen. Katseet suunnataan 
tulevaan, kolmen tai jopa viiden vuoden päähän. Kun kyseessä on 
asiakkaan liiketoiminta, on avainsana tietysti luottamus.

- Rakensimme käytännössä uudelleen Porvoon Maske Oy:n 
ICT-ympäristön. Yksinkertaistimme toimintamallin ja vakioimme 
laiteympäristön.  Alkuinvestoinnin jälkeen alkaa asiakkaalle syntyä 
säästöä jo pelkästään siitä, että kokonaisuus toimii eikä meitä 
tarvita parin päivän välein tulipalojen sammuttamiseen, Sakari 
Saarela toteaa.

Jari Pekkala on tyytyväinen investointiin.
- Koneetkin on nyt liisattu eli saamme palvelusopimuksella 

uudet tuliterät laitteet nopeasti rikkoutuneiden tilalle tai kun näistä 
nykyisistä aika jättää. Nyt me voimme keskittyä omaan rakennus-
alan osaamiseemme.

Ota yhteyttä Printcomiin lukemalla QR-koodi tai 
jättämällä yhteydenottopyyntö sivuilla www.printcom.fi.
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Sibbo SibboText: Tuula Lukic  Foto: Srba Lukić

I Sibbo mångdubblas den positiva utvecklingen på många 
fronter, men mest konkret syns tillväxten i byggandet. 
Sloganen Lyftkranar till Sibbo, som skrivits in i kommunens 

strategi, förverkligades först i Söderkulla. Nu sträcker sig 
lyftkranarna mot skyn också i Nickby och snart står Tallmo i tur.

Den påhittiga sloganen ”Sibbo – Finlands mest eftertraktade” 
håller på att förverkligas. Statistiken säger det samma. Sibbo, 
med sina 20 000 invånare är en av Finlands snabbast växande 
kommuner. Kommundirektör Mikael Grannas är mycket nöjd. 
Vad har hänt? Varifrån kommer denna livskraft?

- Befolkningsutvecklingen och näringslivet är starkt samman-
länkade. Befolkningstillväxten har möjliggjort utvecklandet av 
servicen och så har vi å andra sidan kommit så långt med 
planläggningen, att vi på allvar kommer igång med att förverk-
liga saker, berättar Mikael Grannas.

För ett antal år sedan var situationen en annan, kommunen 
hade ingen fungerande plan för markanvändningen. Problemet 
identifierades och man tog målmedvetet tag i saken. Enligt 
Grannas är generalplanen och landskapsplanen nu i en bra 
balans och dessutom har kommunen satsat på detaljplanerna. 
I praktiken betyder det till exempel, att då byggandet förut 
baserade sig på undantagsloven, så kan man i dagsläget 
förverkliga en mångsidig tillväxt på ett planerat sätt.

- För tillfället byggs bostäder och målsättningen är att kunna 
erbjuda olika boendeformer, från höghus till egnahemshus, 
konstaterar Grannas.

Utökningen av hyresbostäder är ett av målen i det så kallade 
MBT-avtalet*, som Sibbo har ingått tillsammans med de andra 
KUUMA-kommunerna* i Nyland, samt tillsammans med 
Helsingfors och staten. Sibbo lockar invånare med sitt ypperliga 
läge alldeles intill metropolområdet. Flygplatsen är nära och 
man tar sig på en halv timme in till Helsingfors centrum. Sibbo 
hör också till Samkommunen Helsingforsregionens trafik, HRT.

- Vi strävar så klart inte efter att bli en sovstad, trots att 
vi har mycket pendeltrafik. Byggandet av bostäder stöder 
också industribyggandet, karikerat sagt så har vi hittills byggt 
arbetsplatser också för invånarna i Vanda och Kervo, nämner 
Grannas.

Han syftar speciellt på Finlands största enskilda byggnads-
komplex, S-gruppens logistikcentrum i Tallmo nära Kervovägen. 
För tillfälle görs enorma tillbyggnadsarbeten vid logistikcentret. 

- Samarbetet med grannkommunerna är viktigt.  En viktig 
faktor som spelat en stor roll i Sibbos tillväxt är att kommunen 
hör till KUUMA-området. Tillsammans med Kervo lobbade vi i 
många år för att få vägförbättringsfinansiering. Att trafiken löper 
i Tallmo och i Bastukärr är enormt viktigt både för Sibbo och 
Kervo, påpekar Grannas.

Radikala förändringar
Sibbo Företagares ordförande Kimmo Virtanen bekräftar 
kommunens starka tillväxt. Hans företag Bluenote Software Oy 
har erbjudit IT-kunnande sedan år 1992, så han har redan 25 
års erfarenhet av företagandet i kommunen.

- Det är sant, att det har skett radikala förändringar och 
förändringarna pågår fortfarande. Vi har bara börjat. Tillväxten 
är hisnande och sakerna sköts tillsammans med kommunen 
inom en rimlig tid. Förut hade vi svårigheter till exempel med 
byggrätterna. Nu förnyas byggnadsordningen så, att en del 
ärenden i framtiden kan skötas ännu lättare, men förstås 
lagenligt, berättar Virtanen, som också är medlem i byggnads- 
och miljöutskottet i Sibbo.

Det intensiva byggandet har orsakat en del 
utrymmesproblem, då man behövt riva gamla byggnader för 
att ge plats åt nya. En lösning på de här tillfälliga problemen har 
visat sig vara företagshuset Bubbishuset som öppnade för cirka 
ett år sedan. Kommunen hyr ut tillfälliga verksamhetsutrymmen 
i Bubbishuset.

- Till all tur byggs det också centrala affärsutrymmen för 
specialaffärer. Det är ett sätt att hindra Sibbo från att bli en 
sovstad, påminner Kimmo Virtanen.

Specialaffärerna är viktiga serviceproducenter för invånarna, 
hit hör också Virtanens företag.

Sibbos företagsstruktur motsvarar situationen i resten av 
landet, där andelen mikro- och småföretag är över 90 procent. 
Sibbo Företagare rf verkar aktivt för just dessa företag. Sibbo 
Företagare är en lokal förening och hör till Nylands Företagare. 

Tillväxten mångdubblas på många fronter

Översättning: Jenny Törnroos  Foto: Srba Lukić

nlands  snabbaste
Sibbo strävar målmedvetet efter att bli Finlands mest eftertraktade kommun. I 
visionen som kommunen utarbetade för några år sedan blickar man mot år 2025. 
Det är en lockande vision och det bästa med den är, att den redan syns i praktiken. 
Befolkningsutvecklingen och det allt livligare näringslivet stöder varandra. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF1
Sibbo – 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Takorganisationen är Företagarna i Finland, som arbetar 
med att förbättra verksamhetsförutsättningarna för de 
små- och medelstora företagen.

Förra våren överraskades Sibbo av Företagarna i 
Finland, då de presenterade resultaten av Företagarna i 
Finlands Näringspolitiska mätare. Sibbo var kommunen 
med det bästa lyftet för företagare. Mätaren baserar sig 
på svar som företagarna gett och det ger anledning att 
tro på, att berömmet inte bara är tomt prat.

- Näringschef Rauno Tiainen står också för en viktig 
del av helheten, det är hans förtjänst att samarbetet 
mellan kommunen och företagarna fungerar så bra, 
säger både Mikael Grannas och Kimmo Virtanen.

Sibbo Företagare arrangerar utbildningstillfällen för 
medlemmarna och varje månad träffas man tillsammans 

med kommunen för att dricka morgonkaffe och diskutera 
aktuella angelägenheter. Företagen samarbetar också 
med varandra. Nästa stora gemensamma kraftan-
strängning går av stapeln nästa sommar 10 -11.6.2017, 
då företagarna och kommunen tillsammans ordnar det 
stora evenemanget Sibbo Mässa.

* MBT – avtal rörande markanvändning, boende och 
trafik, som staten ingår med de största stadsregionerna.

* KUUMA-området: Sibbo, Borgnäs, Mäntsälä, 
Kervo, Träskända, Tusby, Nurmijärvi, Vichtis och 
Kyrkslätt.

Tröskeln till Sockengården i Sibbo är låg. Kommundirektör Grannas (till vänster) och Sibbo Företagares ordförande Kimmo Virtanen 
sitter i den trivsamma hallen i andra våningen. Utrymmet är öppet för alla och fungerar som en distansarbetspunkt. Ett så kallat ”tyst 
rum” finns också till förfogande för till exempel telefonsamtal och skype-möten.
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Sipoossa myönteinen kehitys kertautuu monella rintamalla, mutta 
kaikkein konkreettisimmin kasvusäpinän huomaa rakentami-
sessa. Kunnan strategiaan iskulauseeksi kirjattu "Nostokurkia 

Sipooseen" toteutui ensin Söderkullassa. Nyt nostokurjet kurkotte-
levat korkeuksiin myös Nikkilässä ja pian Talmassa. 

Kekseliäs slogan ”Sipoo - Suomen halutuin” on hyvässä toteutu-
misvauhdissa. Tilastotkin sen kertovat: noin 20 000 asukkaan Sipoo 

on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista. Kunnanjohtaja 
Mikael Grannas on syystäkin tyytyväinen. Mitä on tapahtunut, mistä 
tämä elinvoima kumpuaa? 

- Väestökehitys ja elinkeinoelämä ovat linkittyneet vahvasti toisiinsa. 
Väestömäärän kasvu on antanut edellytyksiä palveluiden kehittämi-
selle ja toisaalta olemme saaneet kaavoituksen siihen pisteeseen, että 
voimme todella toteuttaa asioita, Mikael Grannas kertoo.

Sipoo Sipoo

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISipoo –
Suomen nopein

Kasvu kertautuu monella rintamalla

Sipoo tavoittelee määrätietoisesti Suomen halutuimmaksi kunnaksi. Muutamia 
vuosia sitten muotoiltu kunnan visio suuntaa katseet vuoteen 2025. Visio on 
houkutteleva, ja mikä parasta, se näkyy jo käytännössä. Väestökehitys ja 
elinkeinoelämän vilkastuminen ruokkivat toisiaan.

Joitakin vuosia sitten tilanne oli toinen, 
kun kunnalla ei ollut toimivaa maankäytön 
suunnitelmaa. Ongelma tiedostet-
tiin ja siihen tartuttiin määrätietoisesti. 
Nyt yleiskaava ja maakuntakaava ovat 
Grannaksen mukaan hyvässä sopusoin-
nussa ja lisäksi kunta on panostanut 
asemakaavoitukseen. Käytännössä 
se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun 
aiemmin rakentaminen perustui pitkälti 
poikkeuslupiin, nyt pystytään toteutta-
maan suunnitelmallisesti monipuolista 
kasvua.

- Tällä hetkellä rakentaminen on painot-
tunut asuntoihin ja tavoitteena on tarjota 
vaihtoehtoja erityyppisille asumismuodoille 
kerrostaloista omakotitaloihin, Grannas 
toteaa. 

Vuokra-asuntotuotannon lisääminen 
sisältyy tavoitteena niin sanottuun 
MAL-sopimukseen*, jonka Sipoo on 
solminut yhdessä muiden Uudenmaan 
KUUMA-kuntien sekä Helsingin seudun ja 
valtion kanssa. 

Asukkaita Sipooseen houkuttelee 
erinomainen sijainti metropolialueen 
kyljessä. Lentokenttä on lähellä ja Helsingin 
keskustaan pääsee puolessa tunnissa. 
Sipoo kuuluu Helsingin seudun sisäisten 
liikennejärjestelyjen, HSL:n, piiriin.

- Nukkumalähiöksi emme tietenkään 
pyri, vaikka olemmekin pendelöintikunta. 
Asuntorakentaminen tukee teollisuusra-
kentamista ja karrikoidusti sanoen olemme 
tähän asti tehneet työpaikkoja myös 
vantaalaisille ja keravalaisille, Grannas 
mainitsee.

Tällä hän viittaa erityisesti Suomen 
suurimpaan yksittäiseen rakennus-

kompleksiin, S-ryhmän logistiikkakeskuk-
seen Talman alueella Keravantien varrella. 
Logistiikkakeskuksen valtavat laajennus-
työt ovat käynnissä.

- Yhteistyö naapurikuntien kanssa on 
olennaista. Sipoon kasvun yksi merkit-
tävä elementti on ollut kuuluminen 
KUUMA-seutuun. Esimerkiksi Keravan 
kanssa teimme vuosia yhteislobbausta 
tieparannusrahoituksen puolesta. Sekä 
Sipoolle että Keravalle liikenteen sujuvuus 
Talmassa ja Bastukärrissä on äärimmäisen 
tärkeää, Grannas huomauttaa.

Radikaalia muutosta
Sipoon Yrittäjien puheenjohtaja Kimmo 
Virtanen vahvistaa kunnassa meneil-
lään olevan kasvuilmiön. Hänen yrityk-
sensä Bluenote Software Oy on tarjonnut 
tietotekniikan osaamista vuodesta 1992 
eli näkökulmaa yrittäjyyteen Sipoossa on 
kertynyt jo 25 vuoden ajalta.

- Totta on, että asiat ovat muuttuneet 
radikaalisti ja muuttuvat yhä. Olemme 
vasta alussa. Kasvu on huimaa ja kunnan 
kanssa asiat hoituvat nykyään kohtuu-
ajassa. Ennen koettiin vaikeuksia esimer-
kiksi rakennuslupien kanssa. Rakennus-
järjestystäkin uudistetaan eli asioita 
voidaan tulevaisuudessa tehdä vielä vähän 
kevyemmin, tietysti lakien mukaisesti, 
kertoo Virtanen, joka on myös Sipoon 
rakennus- ja ympäristövaliokunnan jäsen.

- Sipoossa voimakas rakentaminen 
on aiheuttanut jonkin verran tilaongelmia, 
kun rakennuksia on purettu uusien tieltä. 
Näihin väliaikaisiin ongelmiin hyväksi 
ratkaisuksi on osoittautunut noin vuosi 
sitten avattu yritystalo Bubbis, josta kunta 
vuokraa toimitiloja lyhyille jaksoille.  

- Keskeisille alueille on onneksi tulossa 
liiketilaa myös kivijalkakaupoille. Se on 
yksi tekijä, jolla estetään se, ettei Sipoosta 
tule nukkumalähiötä, Kimmo Virtanen 
muistuttaa.

Kivijalkaliikkeissä toimii asukkaille 
tärkeitä palveluyrityksiä, joihin Virtasenkin 
erikoisalan yritys lukeutuu. 

Sipoon yritysrakenne vastaa Suomen 

yleistä tilannetta, jossa pien- ja mikroyri-
tyksiä on yli 90 prosenttia. Sipoon 
Yrittäjät ry toimii aktiivisesti juuri tällä 
kentällä. Se on paikallisyhdistyksenä osa 
alueellista Uudenmaan Yrittäjät ry:tä. 
Kattojärjestö on Suomen Yrittäjät, joka 
parantaa maassamme pk-yrittämisen 
edellytyksiä. 

Viime keväänä Suomen Yrittäjät yllätti 
Sipoon, kun se julkisti Elinkeinopoliit-
tinen mittaristo –kyselyn tulokset. Sipoo 
oli Suomen kovin nousija. Tunnustus 
perustui yrittäjien antamiin vastauksiin, 
mikä antaa aiheen uskoa, ettei kunnan 
kehuminen ole pelkkää sanahelinää. 

- Kyllä tässä tärkeä osansa on 
ollut myös elinkeinopäällikkö Rauno 
Tiaisella, että yhteistyö kunnan ja yrittä-
jien välillä toimii hyvin, kiittävät sekä 
Mikael Grannas että Kimmo Virtanen.

Sipoon Yrittäjät järjestää jäsenilleen 
koulutusta ja kunnan kanssa on yhteiset 
aamukahvitapaamiset joka kuukausi 
ajankohtaisen aiheen parissa. Yrittäjät 
ovat myös keskenään hyvin verkostoi-
tuneita. Seuraava suuri näyttö on ensi 
kesänä 10.-11.6.2017, kun yrittäjät 
toteuttavat kunnan kanssa yhteistyössä 
suuret Sipoon messut.

*MAL – maankäytön, liikenteen ja 
asumisen sopimukset, joita valtio solmii 
suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.

*KUUMA-seutu: Sipoo, Pornainen, 
Mäntsälä, Kerava, Järvenpää, 
Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää, Vihti ja 
Kirkkonummi.

Sipoon kunnanjohtaja Mikael 
Grannas (vasemmalla) iloitsee 
Suomen kovin nousija -palkinnosta, 
jonka Sipoo sai Suomen Yrittäjiltä.
- Hyvään suuntaan ollaan menossa, 
toteaa myös Sipoon Yrittäjien 
puheenjohtaja Kimmo Virtanen.

Teksti: Tuula Lukić   Kuvat: Srba Lukić

Sipoon kunnantalon läheisyyteen Nikkilässä rakennetaan "Iloisen mielen puistoa". Etualalla liikenneympyrän pupunkorva-veistokset on suunni-
tellut sipoolainen kuvanveistäjä Pekka Paikkari. 
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Talous Teksti: Tuula Lukić   Kuvat: Srba Lukić

Suomen talouskasvun odotukset 
kohdistuvat tällä hetkellä pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin. Myös 

valtion omistama Finnvera näkee, että 
kasvun ja kansainvälistymisen potenti-
aali on nyt pk-sektorilla. 

- Työllistäminen on viime vuosina 
tapahtunut pääosin pienissä ja keskisuu-
rissa yrityksissä, joiden elinvoiman 
ja kasvumahdollisuuksien edistämi-
seen Finnvera haluaa panostaa, toteaa 
aluejohtaja Markus Laakkonen.

Pienten ja keskisuurten yritysten 
osuus Suomen viennistä on noin 15 
prosenttia. Kilpailijamaihin verrattuna 
osuus on pieni. Kyse ei välttämättä 
ole haluttomuudesta, sillä kansain-
välisiä kauppoja saatetaan menettää 
myös rahoitusratkaisujen hyödyntä-
mättä jättämisen vuoksi tai tietämyksen 
puutteesta, millaisia rahoitusratkaisuja 
on olemassa. Monesti  tarjouskilpailua 
ei voi voittaa, jollei kykene tarjoamaan 
myös rahoitusratkaisua. Finnvera toimii 
tällaisissa tilanteissa kaupan mahdollis-
tajana tarjoamalla lainoja, takauksia ja 
vientitakuita. 

Asiakkuuspäällikkö Janne Koivu-
niemi kertoo, että yrityksissä on nyt 
positiivista virettä vientipanostuksiin. 
Monissa tapauksissa liike kohti uutta 
kytkeytyy omistajanvaihdokseen.

- Pk-sektorilla on yrityksiä, joiden 
kasvun rajat Suomessa ovat tulleet 

vastaan. Niillä on jo muskeleita ja seuraava askel 
tarjoaisi taas lisää kasvua, mutta kasvu edellyttää 
yrityksessä muutoksia. Usein kasvun ajurina on näissä 
tapauksissa yrityskauppa tai omistajanvaihdos.

Koko yhteiskunta hyötyy, kun yrityksistä löytyy 
halukkuutta kasvaa, mutta ratkaisut ovat aina 
omistajan käsissä. Onko halua riskinottoon, onko 
kunnianhimoa? Omistajuudella on suuri merkitys. 

Finnverassa rohkaistaan omistajia miettimään 
yrityksen arvoa pitkällä tähtäimellä. Jos itsellä ei ole 
voimavaroja tai innokkuutta kehittää firmaa, voisiko 
sen tehdä joku muu, kuten uusi omistaja, sen sijaan, 
että yritys jää paikoilleen, vaikka mahdollisuuksia 
kasvuun ja kansainvälistymiseen olisi?

On tärkeää valmistautua myymiseen hyvissä 
ajoin ja tunnistaa oikea hetki. Finnveralla on välineitä 
prosessin eri vaiheisiin niin myyjän kuin ostajan 
avuksi. 

 
Mikä on kasvustrategiasi – yrityskauppa?
Suomessa tehdään vuosittain parituhatta yritys-
kauppaa. Näistä noin puolet on sellaisia, joissa 
Finnvera on mukana rahoittajana. Kun kyse on 
pk-sektorin yrityskaupoista, liikkuvat volyymit 
keskimäärin muutamissa sadoissa tuhansissa 
euroissa. 

- Olemme yleensä toisena rahoittajana ja 
tarjoamme pankille vakuudet. Tavoitteena on, 
että yrittäjän riski pysyisi kohtuullisena. Aloittavien 
yritysten kohdalla voimme antaa pankille jopa 80 

PK –yritykset kasvun 
moottorina

prosentin takauksen. Finnvera ei käytä vakuutena 
yrittäjän yksityisomaisuutta ja  suurenkaan 
rahoituksen osalta ei yrittäjän antaman takauksen 
määrä ylitä 20.000 euroa, Markus Laakkonen 
selvittää.

Yrityskauppoja tehtiin runsaasti nousukaudella 
2004-2008. Tuolloin oli havaittavissa yrityskaup-
pamarkkinan selvää ylikuumenemista. Nyt yritys-
kentällä on jo pientä patoumaa. Monilla toimialoilla 
menee hyvin, mutta yritysten kauppahinnat eivät 
palaa entiselleen.

- Tämä on nyt uusi normaali, joka myyjienkin on 
huomioitava. Ostajien kannalta tilanne on alhaisen 
korkotason ansiosta hyvä. Finnveran rahoittamissa 
omistajanvaihdoksissa onkin ollut Uudellamaalla 
alkuvuoden aikana euromääräisesti 50 prosentin 
kasvu edelliseen vuoteen verrattuna, toteaa Janne 
Koivuniemi.

Rahoitustarpeessa kannattaa avata rohkeasti 
keskustelu ja ottaa yhteyttä Finnveraan. 

- Etukäteen on turha miettiä liian teknisesti, 
mikä toimisi parhaiten, sillä mahdollisuuksia on 
monia. Kannattava liiketoiminta ja terve rahoitusra-
kenne ovat ohjaavia tekijöitä. Meidän tavoitteemme 
Finnverassa on olla mahdollistamassa uutta ja 
myönteistä pk-sektorin dynamiikkaa.

www.finnvera.fi

Finnveran uudet tilat upeassa Team 
Finland -talossa Helsingin Porkkalanka-
dulla ovat omiaan verkostoitumisessa, 
kertovat aluejohtaja Markus Laakkonen 
(oik.) ja asiakkuuspäällikkö Janne 
Koivuniemi.

Talous
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Itäisellä Uudellamaalla Askolassa tehtiin merkittävä yrityskauppa 
viime vuonna, kun hammaslääkäreiden hoitoyksiköitä valmis-
tavan Fimet Oy:n omistajat myivät koko osakekannan sijoitta-

jaryhmälle. Yhtiön vuonna 1981 perustanut Timo Janhunen jäi 
kaupan myötä eläkkeelle.

Samassa yhteydessä, kun Fimet Oy:n omistus vaihtui, yritys 
kasvatti omistajuuttaan 50 prosenttiin kiinalaisessa tytäryhtiös-
sään Shangai Fimet Medical Instrument Co. Ltd:ssä lunastamalla 
Finnfundin ja Sitran osakkeet.

- Prosessi oli pitkä niin myyjän kuin ostajan kannalta, enkä 
tarkoita nyt vain konkreettisia toimia, vaan myös henkistä valmis-
tautumista. Näitä asioita ei kannata tehdä kiireellä, miettii Fimet 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Turo Levänen.

Hän toimi käytännössä kaupan promoottorina ja on myös yksi 
uusista omistajista. Kymmenen miljoonan liikevaihtoa pyörittävä 
Fimet on Leväselle tuttu jo pitkältä ajalta ja hän oli muutamia vuosia 
yrityksen toimitusjohtajana 1990-luvulla. 

- Kun Timon eläkeikä lähestyi, kävimme mielenkiintoisia keskus-
teluja hänen elämäntyönsä jatkosta. Ehdotin, että hän myisi yhtiön 
toimivalle johdolle. Henkilökunta sekä joukko yrittäjiä, jotka olivat 
olleet hallituksessa, lähti ajatukseen mukaan.

Fimet-kaupat tehtiin 
         pitkällä kaavalla

Jatkuvuus
Rahoitusalalla ja yrityskehitystehtävissä työskennellyt Turo Levänen 
kuvailee yrityskauppoihin sisäänrakennettuja tulokulmia. 

- Ensinnäkin on ymmärrettävä koko substanssi, mitä on 
ostamassa, ettei tule yllätyksiä. Tämä on niin sanottu due diligence 
eli kartoitetaan yrityskauppaan liittyvät riskit ja vastuut. Toinen 
näkökulma on yhtiön arvo ja taloudellinen tuottokyky.

Fimet Oy:n kohdalla ostajat näkivät selkeitä kasvumahdolli-
suuksia eritoten Kiinan markkinoilla. Uusilla omistajilla on myös alan 
asiantuntemusta, joten heille sijoituskohde oli tässäkin suhteessa 
mielekäs. 

- Oikeanlainen sitoutuminen on tärkeää. Raha tietysti sitoo, 
mutta pk-yrityksessä on omistajan vaihtumisenkin jälkeen taattava 
jatkumo. Nyt se hoitui siten, että yritys oli uusille omistajille tuttu, 
Levänen toteaa.

Asiantuntemuksen jatkuvuus tulee yrityskaupan jälkeen taata 
kaikissa toiminnoissa. Fimetin kohdalla oleellista oli ylläpitää ja 
vahvistaa kansainvälistä bisnestä – suuntaa, johon kasvuodotuk-
setkin tähtäävät. Toimitusjohtaja, DI MBA Jan Tollet on toiminut 
kansainvälisissä tehtävissä monialaisesti jo kahdenkymmenen 
vuoden ajan. Aasia on hänelle tuttu pelikenttä.

- Yhtiön kasvun elementit ovat tiimihenkisyydessä ja systemaat-
tisessa bisnesprosessissa. Näihin Fimetin vahva yrittäjätausta on 
luonut hyvän pohjan, Jan Tollet toteaa.

Luottamus
Yrityskauppojen yksityiskohdat ovat aina luottamuksellisia, eikä 
esimerkiksi Fimetin kauppasummaa ole tuotu julkisuuteen. 
Päärahoittajia ovat Itä-Uudenmaan Osuuspankki sekä Finnvera. 
Mukana on henkilökohtaista riskirahaa useita miljoonia euroja.

Jotta kauppa syntyy, tarvitaan koko prosessin aikana 
äärimmäistä luottamusta. Tämä myös siksi, että kauppa koskettaa 
monia kolmansia osapuolia, kuten työntekijöitä ja asiakkaita. Kilpai-
lijat käyttävät markkinoilla erilaisia huhuja säälimättä hyödykseen.

Turo Levänen suosittelee, että niin ostaja kuin myyjä hyödyn-
tävät prosessin aikana ulkopuolista osaamista. Sopimukset ovat 
pitkiä ja edellyttävät juristia. Henkinen valmistautuminen puolin ja 
toisin on tärkeää, mutta samalla on syytä hankkia myös luotettava, 
tunnetasosta riippumaton taloudellinen neuvonantaja.

Under de följande fem åren kommer uppskattningsvis var femte 
företagare i Nyland att nå ”pensionsåldern” och många funderar 
på att avstå från sitt företag. Hur når vi ett slutresultat där både 
företagaren som avstår från sitt företag får en bra ersättning för 
sitt arbete och det välfungerande företaget kan fortsätta med sin 
verksamhet?

Nylands Företagare behandlar på hösten företagsköp och 
ägarbyten med små företag i fokus.

Kompensation i form av pengar, processen i praktiken, 
kontrakten, skatterna, finansieringen av företagsköp, bevarandet 
av kundkretsen, förnyandet av företaget – alla dessa saker 
funderar företagare ofta på före ägarbytet. I efterhand har 
utmaningarna visat sig vara av ett helt annat slag. Det svåraste 
har varit att komma igång.

Kom igång!
En del av företagarna omorganiserar verksamheten i företaget 
med några års mellanrum, beroende på situationen. Företagaren 
avstår kanske ifrån en viss funktion eller ett verksamhetsställe, 
köper upp ett konkurrerande företag, slår sig samman med en 
affärskumpan eller skiljer åt till exempel fastigheterna så att de 
bildar ett eget bolag.

Fördelarna med ett sådant förfarande är, att alla de förmågor 
företagarna har, så som förmågan att analysera företagets 
situation samt insikten i att kunna avstå och modet att förnya 
företagets verksamhet, förflyttas från den normala affärsverk-
samheten till att gälla också vid företagsförsäljningen. Samma 
företagare har också lärt sig att prata om företagsköpen. Var 
och en kan försöka tänka enligt detta tänkesätt. Man kan alltid 
diskutera sitt företags angelägenheter!

I Nyland finns många aktörer som erbjuder utomstående 
expertis vid ägarbyten. Utvecklingsbolagen ger gratis råd vid det 
första skedet, hjälper till att synliggöra processen samt hjälper till 
med att välja rätt experthjälp. Privata aktörer sköter sedan en del 
av företagsköpet eller deltar i hela processen. Finansiärerna kan 
också ha egna experter. Den första kontakten är ofta den egna 
revisionsbyrån.

Det viktigaste är att ta det första steget i god tid. På det sättet 
kan man själv påverka guldkrukans storlek.

Hjärtligt välkommen på Nylands Företagares ägarbyteskvällar!

Kati Liikanen
Utvecklingschef
Nylands Företagare

Ägarbyten i Nyland-
man kan alltid diskutera

Seuraavan viiden vuoden aikana arviolta joka viides yrittäjä 
Uudellamaalla saavuttaa ”eläkeiän” ja pohtii yrityksestään 
luopumista. Miten päästään tilanteeseen, että luopuva 
yrittäjä saa hyvän korvauksen työstään ja hyvin toimiva 
yritys jatkaa toimintaansa? 

Uudenmaan Yrittäjät nostaa syksyllä esiin yrityskaup-
poja ja omistajanvaihdoksia erityisesti pienten yritysten 
näkökulmasta.

Rahallinen kompensaatio, käytännön prosessi, 
sopimukset, verot, yritysoston rahoitus, asiakkaiden 
säilyminen, yrityksen uudistaminen – näitä asioita yrittäjät 
usein miettivät ennen omistajanvaihdosta. Jälkeenpäin 
katsottuna haasteet ovat olleet toisenlaisia. Vaikeinta on 
monesti ollut liikkeellelähtö. 

Lähde liikkeelle!
Osa yrittäjistä järjestelee yrityksensä toimintaa tilanteen 
mukaan muutaman vuoden välein. Yritys ehkä luopuu 
jostain toiminnosta tai toimipisteestä, ostaa kilpailijansa, 
yhdistyy kumppaniinsa tai yrityksestä irrotetaan vaikkapa 
kiinteistöt omaksi yhtiökseen. 

Tällaisessa toimintatavassa on se etu, että kyky 
analysoida tilannetta, taito luopua ja rohkeus uudistaa 
yrityksen toimintaa, siirtyvät normaalibisneksestä 
koskemaan myös omaa yritystä kaupan kohteena. Samat 
yrittäjät ovat myös oppineet puhumaan yrityskaupoista. 
Ajattelutapaa voi testata jokainen. Oman yrityksen asioista 
on aina oikea aika keskustella! 

Uudellamaalla on paljon toimijoita, jotka tarjoavat 
ulkopuolista näkökulmaa omistajanvaihdoksiin. Kehittä-
misyhtiöistä saa maksutonta ensivaiheen neuvontaa, 
listoja prosessin hahmottamiseen ja apua asiantuntijan 
valitsemiseen. Yksityiset toimijat hoitavat jonkun kohdan 
yrityskaupasta tai koko prosessin. Rahoittajilla on myös 
omia asiantuntijoitaan. Ensimmäinen juttukaveri voi olla 
oma tilitoimisto. 

Tärkeintä on tehdä ensimmäinen siirto hyvissä ajoin. 
Näin kultaruukun kokoon pääsee itse vaikuttamaan.

Lämpimästi tervetuloa Uudenmaan Yrittäjien 
omistajanvaihdosiltoihin!

Kati Liikanen
Kehittämispäällikkö
Uudenmaan Yrittäjät

Omistajanvaihdokset 
Uudellamaalla - 
aina on oikea aika 

keskustella

Asiantuntemuksen jatkuvuus 
tulee yrityskaupan jälkeen 
taata kaikissa toiminnoissa, 
toteavat Fimet Oy:n toimitus-
johtaja Jan Tollet (vas.) sekä 
hallituksen puheenjohtaja 
Turo Levänen.

Översättning: Jenny Törnroos 
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Paikka ja aika: 
Keskiviikkona 26.10.2016 klo 17.00 - 20.30
Verkostoitumiskahvit klo 17.00; puheenvuorot alkavat klo 17.30
Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo
  
Ohjelma:
klo 17.00 verkostoitumiskahvit
klo 17.30 puheenvuorot

Tervetuloa
kehityspäällikkö Antti Vaittinen, Posintra

• Omistajanvaihdokset Itä-Uudellamaalla
• Kehittämisyhtiö on yrityksen kehittämiskumppani

Omistajanvaihdos on kahden kauppa
Asko Virén, Suomen Yrityskaupat

• Yrityskaupan eteneminen – mihin aikaa tarvitaan?
• Yrityksen arvonmääritys. Mitä ostaja arvostaa yrityksessä? 
   Miten myyjä saa parhaan tuoton kaupasta?
• Mitä myydään, kun myydään yritys? Mitä seurauksia 
  kaupankohteen valinnalla on?

Mitä yrityskaupoista ja omistajanvaihdoksista 
tulee tietää?

Omistajanvaihdos on kahden kauppa, jossa niin myyjä kuin ostaja pyrkivät hyvään tulokseen. Miten kehität 
yrityksesi myyntikuntoon ennen yrityskauppoja? Mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota yritystä ostaessa? 

Milloin asiantuntijasta on apua ja mistä lähteä liikkeelle?

Tärkeät rahat
 konttorinjohtaja Lena Forsström, Nordea

• Yrityskaupan rahoitus. Mitä apua ja palveluja luopuja saa         
       ennen ja jälkeen yrityskauppaa pankilta?

Näkökulmia omistajanvaihdoksiin
asiakkuuspäällikkö Janne Koivuniemi, Finnvera

• Finnveran palvelut yrittäjille
• Yrityksestä luopuja, kirkasta tavoitteesi!

Yrityscase
 
Asiantuntijaverkostoa käyttämällä parannat yritys-    

     kaupan lopputulosta
kehittämispäällikkö Kati Liikanen, Uudenmaan Yrittäjät

• Yrityspörssi.fi on matalan kynnyksen kauppapaikka
• Löydä oikea asiantuntija omistajanvaihdoksen eri vaiheissa

 Lämpimästi tervetuloa!
 

Ilmoittaudu verkossa viimeistään torstaina 20.10. 
www.uudenmaanyrittajat.fi

Lämpimästi tervetuloa Uudenmaan Yrittäjien ja kumppaneiden yhteiseen 
omistajanvaihdostilaisuuteen 26.10. Porvooseen!

Hintaa pidetään yhtenä yleisimpänä syynä 
yrityskauppojen kaatumiseen. Usein syyksi 
nostetaan myös rahoitusongelmat. Nämä syyt 

ovat todennäköisimmin kuitenkin seurauksia heikosta 
valmistelusta.  

- Usein esitetään, että kauppa jää tekemättä pankin 
tai rahoituslaitoksen nihkeän suhtautumisen takia, 
mutta sanoisin, että yleensä syy on siinä, miten kauppa 
on rakennettu ja hinnoiteltu, sanoo aluejohtaja Asko 
Virén Suomen Yrityskaupat Oy:stä. 

Hyvin valmistellulle ja kannattavalle yrityskaupalle 
löytyy kyllä rahoitusta, mutta valmistelu edellyttää aikaa 
ja asiantuntemusta. Isoilla yrityksillä on tätä varten omat 
koneistonsa. Pk-sektorilla tilanne on toinen.

- Jokainen pk-sektorin yrittäjävetoinen yritys 
tulee jossain vaiheessa tilanteeseen, jossa yrittäjän 
on pakko miettiä, miten toiminta loppuu tai jatkuu. 
Siinä ei pitäisi olla mitään salailtavaa. Tiedämme, että 
yrittäjäkunta vanhenee ja on paljon sellaisia yrityksiä, 
jotka ansaitsevat toiminnan jatkuvuuden, Asko Virén 
painottaa.

Yrityskaupan valmistelu voi kestää muutamia 
vuosia. Kun aikaa on varattu riittävästi, pystyy myyjä 

Hyvin valmisteltu on puoliksi myyty

tekemään mahdollisia korjaustoimia ja muutoksia, 
jotka lisäävät ostajien kiinnostusta. 

Myös rahoitusratkaisuja tarjoava Finnvera korostaa 
hyvää, varhaisessa vaiheessa aloitettua valmistelua. 
Finnveran osuus muodostuu yrityskaupoissa yleensä 
takauksesta. Ratkaisut räätälöidään yhdessä yrittäjän ja 
pankin kanssa.

- Ostajalle saattaa olla haasteellista saada pankki-
lainalle vakuudet, mutta Finnvera voi antaa osan 
pankin vakuusvaadetta. Siinä mielessä kannamme 
riskiä. Ennen päätöstä arvioidaan yrityksen edelly-
tykset kannattavaan liiketoimintaan, kertoo Finnveran 
asiakkuuspäällikkö Janne Koivuniemi.

Kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikalla
Pk-sektorilla myyjän ja ostajan tiet kohtaavat usein 
välittäjän toimesta. Talouden vaikeat vuodet ovat 
hidastaneet yrityskauppaa, mutta nyt alkaa tunnelin 
päässä näkyä valoa.

- Olemme jo nousuväylällä. Monet ovat myös 
todenneet, että asiat eivät odottamalla muutu, Asko 
Virén kertoo.

Suomen Yrityskaupat Oy toimii pk-sektorilla, joka 

Suomen Yrityskaupat 
Oy:n aluejohtaja Asko 
Virén työskentelee 
Myrskylän toimistostaan 
käsin.

kattaa yli 90 prosenttia suomalaisista yrityksistä. Välitys-
toimeksiannoissa yritysten kauppahinnat liikkuvat noin 
100 000 eurosta viiteen miljoonaan euroon. Yleisellä tasolla 
myynnissä on paljon pieniä palvelualan yrityksiä, ravintoloita 
ja kahviloita. Aliedustettuna on valmistusteollisuus ja erityi-
sesti sellainen, joka ei ole alihankintaketjun häntäpäässä. 

Ostajat kyselevät yrityksiä, joilla on alihankinnan lisäksi 

omia tuotteita. Lisäksi kysyntää on tarjontaa enemmän 
muun muassa maahantuontiyrityksistä. Myös tilitoimistoille 
riittää ostajia.

On paljon niitäkin yrityksiä, joita ei voi yrityskaupalla siirtää. 
Ne ovat yleensä joko huonosti kannattavia tai liiaksi omista-
jien henkilökohtaiseen osaamiseen tai suhteisiin perustuvia. 
Näissäkin tapauksissa konsultointiapu on usein paikallaan.
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Antti VaittinenKolumni

Suomalainen yrityskenttä elää muutoksessa. Yrittäjistä yli 
78 000 on vähintään 55-vuotiaita ja valtaosa heistä jää 

eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suurimmalle 
osalle yrittämisestä on tullut elämäntapa ja yrityksestä osa omaa 
identiteettiä.  

Muutos koskettaa useita satoja yrityksiä myös itäisellä Uudella-
maalla. Kuinka käy elämäntyölle ja yritykselle, kun eläkeikä lähestyy. 
Vaihtoehtoina ovat sukupolvenvaihdos, yrityksen myynti ulkopuoli-
selle ja yrityksen lopettaminen.

Suomen Yrittäjien 2015 valtakunnallisen omistajanvaihdosba-
rometrin mukaan 27 prosenttia yrittäjistä suunnittelee ajavansa 
yrityksen alas eläkkeelle siirtyessään. Jatkajaa toiminnalle ei välttä-
mättä edes etsitä. Syitä voi toki olla useita, mutta etenkin pien- tai 
mikroyrittäjä usein itse myös aliarvioi yrityksen kiinnostavuutta ja 
kauppa-arvoa jatkajan näkökulmasta. 

Joissain pienissä, mutta silti kannattavissa yrityksissä jatkajaa 
on havahduttu etsimään vasta ulkopuolisten esitysten pohjalta. 
Jatkaja voisi usein kuitenkin löytyä, mikäli myytävä yritys on hinnoi-
teltu oikein. Uusi yrittäjä pääsee näin jatkamaan liiketoimintaa 
olemassa olevalta, kannattavalta pohjalta huomattavasti pienem-
mällä riskillä kuin jos käynnistäisi oman yritystoiminnan kokonaan 
alusta saakka. Ja rakkaudella vaalittu yritys saa uuden elämän.

Usein omistajanvaihdoksiin myös havahdutaan liian myöhään. 
Aikaa tulisi varata kylliksi mm. jatkajan löytämiseen ja perehdy-
tykseen, yrityksen valmisteluun luovutuskuntoon ja arvonmääri-
tykseen. Omistajanvaihdoksiin on saatavilla ammattiapua ja sitä 
kannattaa käyttää prosessin alkumetreiltä saakka. 

Itäisellä Uudellamaalla kehitysyhtiö Posintra Oy tarjoaa alueen 
elinkeinojen kehittäjänä asiantuntijapalveluja myös omistajanvaih-
dostilanteissa. Posintran kautta saa sekä kehitysyhtiön omaa, 
maksutonta neuvontaa että yhteistyössä muiden omistajavaihdos- 
ja rahoituspalveluja tarjoavien tahojen kanssa tuotettua apua niin 
yritystoiminnasta luopuville kuin sitä jatkavillekin. 

Antti Vaittinen
Kehitysjohtaja
Posintra Oy

Yrityskin ansaitsee uuden elämän

YRITYSPALVELUT

Yksityisnäytös 50 hlö

alk.  364€ + alv. 

Ennen klo 17.00, sisältäen 30 min 
omaa presentaatio-aikaa!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!

Yritysliput alk.

8,64€ + alv. 

Yritysliput omalla personoidulla 
viestillä -minimitilaus 25kpl

Edgar Nieminen  I  Edgar.Nieminen@biorex.fi  I  075 756 1272
Käyntiosoite: Bio Rex Porvoo, Läntinen Aleksanterinkatu 1

Anna lahjaksi BioRex:n Yrityslippuja tai järjestä oma leffanäytös! 

Muista henkilöstöä sekä 
yhteistyökumppaneitasi!

Det finländska arbetsfältet lever i förändringens tid. Över 78 000 
företagare är 55 år eller äldre och en stor del av dem går i 

pension inom de närmaste tio åren. För de flesta har företagandet 
blivit en livsstil och företaget en del av identiteten.

Förändringen berör också flera hundra företag i östra Nyland. 
Hur går det för livsverket och företaget när pensionsåldern närmar 
sig? Alternativen är generationsskifte, försäljning till en utomstå-
ende eller nedläggning av företaget.

Enligt Företagarna i Finlands nationella ägarskiftesbarometer 
från år 2015, funderar 27 procent av företagarna att lägga ner 
företaget vid pensioneringen. Många letar inte heller aktivt efter 
någon som kan ta över. Orsakerna kan vara många, men i 
synnerhet mikro- och småföretagare underskattar det egna företa-
gets attraktivitet och värde sett ur övertagarens perspektiv.

I en del små, men lönsamma företag, har man vaknat till insikt 
om att försöka hitta en efterträdare först då förslaget kommit från 
en utomstående part. I många fall är det möjligt att hitta en efterträ-
dare, ifall företaget är rätt värderat. Den nya företagaren kan då 
fortsätta driva affärsverksamheten från en redan existerande grund 
och med en avsevärt mindre risk än om man skulle starta ett eget 
företag helt från grunden. På samma gång får det kärleksfullt 
omskötta företaget ett nytt liv.

Ofta reagerar man på ägarbytet alldeles för sent. Det borde 
reserveras tillräckligt med tid bland annat för att hitta en efterträdare 
och för att introducera verksamheten för efterträdaren. Företaget 
skall också förberedas inför överlåtelsen samt värderas. Det finns 
experthjälp att få vid ägarbyten och det lönar sig att utnyttja den 
hjälpen genast från början.

I östra Nyland erbjuder utvecklingsbolaget Posintra Oy expert-
hjälp också vid ägarbyten. Posintra erbjuder både egen avgiftsfri 
rådgivning och experthjälp producerad i samarbete med andra 
som erbjuder ägarbytestjänster och finansieringstjänster. Hjälp 
finns att få både för dem som avstår från företagsverksamheten 
och för dem som tar över.

Antti Vaittinen 
Utvecklingschef
Posintra Oy
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HANNA HEINONEN 
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
puh. 020 780 2473
gsm 0400 493 471

ANNE IDMAN-TUNTURI
Senior, Kiinteistönvälittäjä, LKV, DV
puh. 020 780 2462
gsm 0400 490 207

MARITTA SUHONEN 
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
puh. 020 780 2472
gsm 050 318 1843

CATARINA HEIKKILÄ 
Myyntijohtaja, LKV
puh. 020 780 2466
gsm 050 511 1124

PAULA PIELA 
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
puh. 020 780 2468
gsm 040 673 6535

TIMO PARTTIMAA 
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
puh. 020 780 2508
gsm 044 311 0168

KUN KOTI  
KÄY PIENEKSI
Me etsimme toiveittesi kodin ja haluamasi ostajan.

Företaget förtjänar 
också ett nytt liv

DEALER LOGO
Dealer name Company
Katuosoite 000
Puh. 000 0000
www.dealer.fi

Uusi Vivaro Sportive tuo tavara-auto mallistoomme reilusti vääntöä ja edustusluokan varustelun. 140 hv:n moottori tarjoaa hyvän kiihtyvyyden 
ja miellyttävän ajon alhaisella 6,1 litran keskikulutuksella. Korin väriset puskurit, kromattu etumaski ja kevytmetallivanteet korostavat Vivaro 
Sportiven tyylikästä ulkonäköä. Turvallisuutta varmistamassa ovat turvatyynyt ja -verhot niin kuljettajalla kuin matkustajalla.

35 441 €
399 €/kk

Uusi Vivaro Sportive alkaen

1,9 %
Rahoitustarjous*

+kuluttai

TÄYDELLISILLÄ VARUSTEILLA:
- Navi50 IntelliLink -multimediajärjestelmä
- Sportive Design toimisto-ohjaamo
- avaimeton lukitus ja käynnistys 
- FlexCargo-kuljetusjärjestelmä
- värillinen 7" kosketusnäyttö
- peruutuskamera

Vivaro Van yhdistetty polttoaineen kulutus 5,9–6,9 l/100 km, CO2-päästöt 155–181 g/km. Vivaro Van Sportive L1H1 kokonaishinta 35 440,68 € (autoveroton hinta 31 390 €, autovero CO2-päästöllä 
160 g/km 3 450,68 €, toimituskulut 600 €). *TARJOUSLASKELMA 1,9 %: Vivaro Van Sportive L1H1 kokonaishinta toimituskuluineen 35 440,68 €, perustamiskulu 195 €, käsiraha 8 400 €, luottoaika 
60 kk, käsittelymaksu 10 €/kk, kk-erä 399,40 €, suurempi viimeinen erä 5 850 €, KSL:n mukainen luottohinta 37 822,25 €, KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 2,9 %. Edellyttää luottopäätöksen 
ja kaskovakuutuksen. Rahoitusyhtiö: Nordea Rahoitus, Aleksis Kivenkatu 9, 00500 Helsinki. Rahoitustarjous on voimassa 31.5.2016 saakka.
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A utotalo Järven omistajat, Pasi ja 
Petri Järvi, malttavat tuskin istahtaa. 
Asiakaspalvelu on veljeksillä syvällä 

selkäytimessä. Kun Porvoon Tarmolassa 
Loviisantiellä autokaupan ovi käy - ja se käy 
tiuhaan – ovat miehet jo menossa. 

Autotalo Järven kasvu on ollut huima ja 
lisää kasvua ovat tuoneet syyskuun alusta 
uudet edustukset, Kia ja Mitsubishi. Uutta 
on myös oma merkkihuolto, jonka toiminta 
alkaa vuodenvaihteessa samassa pihapii-
rissä automyymälän kanssa. Lisäksi yrityksille 
tarjotaan leasingpalvelua. 

Aina ajanmukainen auto
Leasing sopii kaikille yrityksille aina yhden 
miehen firmasta isoihin yrityksiin, joilla on 
satoja autoja. 

- Jos yrittäjä ostaa esimerkiksi 20 000 euron 
auton, nuo rahat on sidottu ja ne ovat yleensä 
taseessa rasitteena. Kaiken lisäksi auton 
arvo laskee. Leasingissä pääomaa ei sidota, 
vaan yritys maksaa tietyn kuukausierän ja saa 
vastineeksi koko paketin eli auton, huollot, 
renkaat, mahdollisesti vakuutuksetkin. Kulut 
pysyvät hallussa ja rahaa jää oman liiketoi-
minnan kehittämiseen, Petri Järvi selvittää 
leasingin etuja.

Autotalo Järven leasingpalvelu kattaa koko 
Suomen ja valikoimissa on sekä uusia että 
käytettyjä autoja.

- Uusista merkeistä saatavilla on kaikki 
Ferrarista Ladaan. Käytetyt ovat vuoden tai 
kahden ikäisiä autoja, joilla on ajettu kohtuul-
lisesti, noin 50 000 – 60 000 kilometriä. 
Sopimuskausi tehdään yleensä kolmeksi 
vuodeksi eli asiakkaalla on aina uusi ajanmu-
kainen auto, Pasi Järvi jatkaa.

Johtotähtenä palvelu
Autotalo Järvi on täyden palvelun autotalo, ja 
paino on nimenomaan sanalla palvelu. Liikkee-
seen on juuri rekrytoitu lisää myyjiä ja kaikkien 
johtotähtenä on asiakas.

- Asiakas on ykkönen. Auto on iso hankinta, 
joten ei siinä myyjällä saa pipo olla kireällä. 
Haluamme, että asiakas viihtyy ja kokee, 
että hänestä välitetään. Ja kyllä täällä moni 
viihtyykin, Pasi Järvi myhäilee tyytyväisenä. 

                       – täyden palvelun autotalo

Vuosittain kaupat tehdään noin tuhannesta autosta 
ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle 
on kasvutavoitteita, joille löytyy vankat perusteet Kian 
edustuksesta ja uudesta huoltopalvelusta. 

Kia on yksityisautopuolella Suomen neljänneksi 
myydyin auto ja tavoittelee kärkipäätä.

- Kia ja Mitsubishi täydentävät henkilöautovalikoi-
maamme, johon ovat jo aiemmin kuuluneet Suzuki, 
SsangYong ja Isuzu. Meillä on myös paljon hyötyajoneu-
voja ja maastoautoja. Skaala on nyt laaja pick-upiin asti, 
Petri Järvi kertoo.

Valikoiman monipuolisuus koskee myös vaihtoautoja, 
joita on kaiken kokoisia, -ikäisiä ja -hintaisia. Myynnistä 
noin 80 prosenttia on vaihtoautokauppaa.

- Pidämme huolen siitä, että myös käytetty auto on 
kunnossa, kun se lähtee täältä uudelle omistajalle. Oma 
huolto on siksikin meille tärkeä, ja huoltopuolella asiantun-

MarkkinointiyhteistyöMarkkinointiyhteistyö

teva palvelu on yhtä olennainen osa toimintaamme kuin 
myyntipuolella, Järven veljekset vakuuttavat.

Luotettavan yhteistyön vakuutena Autotalo Järvi on 
saanut Suomen Vahvimmat –sertifikaatin, joka kertoo, 
että yritys on hoitanut taloutensa mallikkaasti. Lisäksi 
Kauppalehden myöntämät Menestyjäyritys ja Kasvuyritys 
- tittelit kruunaavat viimeisimmät huimat kasvuvuodet. 
Suunnitelmissa on laajentua Porvoosta muillekin 
paikkakunnille.

Autotalo Järvi
Loviisantie 12
06150 Porvoo
0207 340 429
automyynti@autotalojarvi.fi
Avoinna: arkisin klo 9-18, lauantaisin klo 10-15
www.autotalojarvi.fi
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Aja

Teksti: Leena-Kaisa Laakso 

Omistamisen tarve taitaa alkaa jo lapsuudesta. Muistatko, 
kun lapsena kinasit sisarustesi kanssa leluista? Suomalaisilla 
tärkein omistamisen muoto on edelleen oma asunto ja auto. 
Maatalousvaltaisessa yhteisössä oli aikoinaan tärkeää omistaa 
maata ja metsää. Historiasta muistamme myös orjien omista-
misen vallan merkkinä. Uutisissa olemme kuulleet historiallisista 
löydöistä, joissa muinaishaudoista on löydetty vainajan henkilö-
kohtaisia tavaroita. Eipä taida tulevilla historioitsijoilla olla paljon 
haudoilla kaivamisen tarvetta, kun nykyään ei omaisuutta haudata 
mukana.

Vielä nykyisinkin mitalin saaneelle urheilijalle lahjoitetaan tontti, 
jonne voi rakentaa oman talon. Entä lottovoittaja: maksaa asunto-
lainansa, jotta koti on varmasti ikioma, ja sitten ostaa auton. 
Puhumattakaan miljonääreistä ja miljardööreistä, mitä he omistavat 
ja kuinka monta taloa ja autoa…

Omistamiseen liittyy vapauden ja riippumattomuuden lisäksi 
myös velvoitteita aina juridisia määrittelyjä myöten. Omaisuuden 
ja omistamisen ala on muuttunut ja muuttuu kehityksen mukana. 
Myös kestävän kehityksen arvot kyseenalaistavat omistamisen 
tarpeen. Pitääkö kaikilla olla oma työkalu vai voiko sitä lainata 
yhteisön kesken? Kirjasto on tästä hyvä kansallinen esimerkki – ei 
kaikilla tarvitse olla omaa kotikirjastoa..

Aiemmin luonto määriteltiin niin, ettei sitä voi omistaa. Mutta 
luonnonvarojen ehtyminen sai aikaan muutoksen ajattelussa: 
1900-luvun jälkipuoliskolla luonto muuttui ihmiskunnan omaisuu-
tena suojelupainotteiseksi. Luonto ei ollutkaan ehtymätön, vaan 
sitä piti alkaa käyttää kestävästi, jos lainkaan. 

Omaisuuden ala elää, tulee uusia kohteita ja osa katoaa 
kehityksen ja teknologian ansiosta. Esimerkiksi jätteestä on tullut 
kauppatavaraa, jota halutaan ostaa lisää ja myydä kierrätettäväksi 
ja raaka-aineeksi uusiutuvia tuotteita varten. Kierrätys ja kestävä 
kehitys vaikuttavat resurssien riittävyyteen ja saatavuuteen, ja 
sitä kautta muun muassa jätteistä ja sivuvirroista tulee arvokkaita 
raaka-aineita.

Omistamisen kaventuminen kohdistuu eniten ihmiseen. Historiaa 
taaksepäin tarkastelemalla isä omisti kaiken, hän oli perheenpää. 
Hän omisti orjat, lapset ja ehkä vaimon ellei vaimo kuulunut isänsä 

omistukseen. Onneksi noista ajoista on tultu huimasti eteenpäin ja 
ihmisen omistaminen tuntuu nykyisessä universaalissa ajattelussa 
ihan mahdottomalta. Tästä päästään myös eettiseen kysymyk-
seen: Omistaako raskaana oleva äiti sikiönsä ja onko abortti 
oikeutettu? Tai voiko yksilö myydä elimensä tai ruumiinsa osia sitä 
tarvitsevalle? Ja ehkä vanhin tunnetuin ammatti itsensä myyminen: 
Myykö joku vapaaehtoisesti omaa vartaloaan vai omistaako 
sutenööri hänen vartalonsa?

Mutta jos luulemme, että olemme jo tuon kaiken sivuuttaneet, 
niin uudet teknologiat tuovat uusia eettisiä päätöksiä pohditta-
vaksi: geeniteknologian synnyttämä uusi bioetiikan ongelma. 
Voiko ihminen esineellistää omistamansa ruumiin ja myydä sen 
osia hyödykkeinä? Ristiriitainen ajatus ihmisarvon kanssa, mutta 
toisaalta, voimmeko rajoittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta 
omasta vartalostaan? 

Omistaminen ei aina kohdistu konkreettiseen esineeseen tai 
kohteeseen, se voi olla myös aineetonta omaisuutta. 1900-luvulla 
immateriaaliset oikeudet tulivat ajankohtaisiksi. Näitä ovat tekijän-
oikeudet ja teollisoikeudet, joihin kuuluvat patenttioikeus, mallioi-
keus, tavaramerkkioikeus ja kasvinjalostajan oikeus. Keskeinen 
argumentti omistamisessa on tässä ollut tekijä ja hänen luova uusi 
idea tai keksintö, ja hänelle siitä kuuluva korvaus. 

Kolmas omaisuuden laajenemisen käsite on markkinallis-
tuminen, jossa pyritään luomaan markkinamekanismi sellaisiin 
niukkeneviin varoihin ja varantoihin, joiden käyttöä eivät markkinat 
ole ohjanneet. Usein nämä liittyvät luontoon ja luontovaran-
toihin. Kohde hyödykkeellistetään ja sille määritellään rahallinen 
arvo. Tyypillinen esimerkki on päästökauppa: kukaan ei omista 
ilmakehää, mutta sitä ei saa pilata luvatta. Lupa pitää ostaa ja siten 
mahdollistuu tuotteen luvallinen käyttö. Tästä esimerkkejä ovat 
fossiiliset polttoaineet teollisuudessa tai aavan meren kalakannat 
eli kalastajille on kalastuskiintiöt. Pietarikaan ei saisi enää kalastaa 
maksimaalista saalista, vaan vain luvallisen määrän kaloja kansansa 
ruokkimiseen. 

Omistamisen muodot ja vaiheet muuttuvat. Epävarma talous 
vaikuttaa asuntomarkkinoihin, vuokra-asunnot ja työn vaihtuvuus 
tuntuvat nykynuorelle varteenotettavalta vaihtoehdolta pankki-
lainan sijaan. Elämältä halutaan myös muuta kuin työtä ja lainanly-
hennysten maksua. Matkustaminen ja uudet kokemukset houkut-
tavat enemmän. Muistoja ei voi myydä eikä niillä toiset tee mitään. 
Lähde: Omistaminen: käsite ja sisältö. Markku Oksanen, www.filosofia.fi

”Ihmiset tahtovat kaikenlaista
Vieraita tavaroita vieraista maista.
Pian ovat kaapit täynnä kamaa,
Elämä on kuitenkin yhtä ja samaa.
Iloon ei tarpeen tavaraa hankkia.
Onneen ei tarvita edes pankkia.”– Uppo-Nalle

”Omistaminen merkitsee vain huolia ja matkalaukkuja, 
joita joutuu raahaamaan mukanaan.” (Pikku Myy)

”Minä omistan kaiken mitä näen ja mistä pidän. Minä 
omistan koko maailman.” (Nuuskamuikkunen)

Ajattelun aihetta

Ihmiskauppa on ennen kaikkea 
vallankäyttöä

Suomen ihmiskaupparikokset useimmiten työvoiman hyväksikäyttöä

Kaappauksia. Salakuljetusta. Sana ihmiskauppa herättää 
vahvoja tunteita ja dramaattisia mielikuvia. 

Ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreille tukea 
tarjoavan Pro-tukipisteen erityisasiantuntija Essi Thesslund haluaa 
murtaa stereotypioita, sillä ihmiskaupassa on kyse ennen kaikkea 
globaalista taloudesta ja valtasuhteista. Olennaista on vallankäyttö. 

- Ihmiskaupan juuret ovat esimerkiksi massiivisissa elintaso- ja 
valtaeroissa. Koko kysymys on osa globaalia taloutta, kuten vaikka 
työperäinen siirtolaisuuskin. Kyse on siitä, millaisilla ehdoilla töitä 
tehdään, millaista on ihmisarvoinen elämä, Thesslund sanoo. 

Ihmiskaupasta puhutaan usein abstraktisti ja latautunein 
käsittein.

- Ilmiötä on usein hankala hahmottaa arjen tasolla, käsitteet 
eivät tavoita arkea. Stereotypiat ovat vahvoja, ajatellaan vain 
tiedottomana kaapattuja, seksuaaliseen hyväksikäyttöön päätyviä 
ihmiskaupan uhreja, hän sanoo.

Seksuaalinen hyväksikäyttö on yksi osa ihmiskauppaa. 
Suomessa tunnistettu ihmiskauppa on liittynyt kuitenkin useimmiten 
työvoiman hyväksikäyttöön.

Sellaisen uhri voi olla vaikkapa mies, jolla ei ole kotimaassaan 
pääsyä työmarkkinoille. Hän haluaa parempaa, hänelle luvataan 
töitä ja parempaa elämää toisaalla. Hän lähtee. Mutta työolot 
ovatkin toista kuin luvattu eikä paluuta ole. Usein kuvioon liittyy 
uhkailu ja kiristys.

- Suomessakin ihmiskauppaa on monenlaista: työperäistä 
hyväksikäyttöä, seksuaalista hyväksikäyttöä ja rikoksiin pakotta-
mista. Suomessa tunnistetut ihmiskaupparikokset ovat useimmiten 

olleet perinteisillä, työvoimaa vaativilla matalapalkka-aloilla, kuten 
ravintola-, siivous-, maatalous- tai rakennusalalla, tapahtuvaa 
työvoiman hyväksikäyttöä, Thesslund sanoo.

Pro-tukipisteellä on kohdattu kymmenen vuoden aikana 
64 ihmiskaupan uhria, joista valtaosa on joutunut seksuaa-
lisen hyväksikäytön uhriksi. Osa on joutunut ihmiskaupan uhriksi 
Suomessa, osa jo ennen Suomeen tuloa. 

- Viime vuosina Pro-tukipisteen asiakkuudessa on ollut 15-20 
ihmiskaupan uhriksi tunnistettua ihmistä vuosittain, Thesslund 
sanoo.

 Kaikki uhrit eivät tule kaukaa.
- On myös suomalaisia. Monella heistä taustalla on pitkällinen 

psykologinen manipulointi, joka saa ihmisen kokemaan, ettei 
hänellä ole vaihtoehtoa, Thesslund sanoo.

Pro-tukipisteellä on juuri käynnistynyt hanke, jonka tavoitteena 
on edesauttaa ihmiskaupan tunnistamista.

- Mielikuvat elävät vahvoina. On vaikea hahmottaa, että lähika-
dulla kävelevä lukiolaistyttö voi myös olla ihmiskaupan uhri, 
Thesslund sanoo.

Kyse on laajasta, globaalista ongelmasta, jossa yksi tie ulos on 
uhrin oikeuksien laajentaminen.

- On myös tärkeää, että on olemassa tahoja, joihin on matala 
kynnys ottaa yhteyttä. Tällaisia voivat olla vaikka seurakunta, 
järjestöt, ammattiliitot tai samasta kulttuurista oleva toinen ihminen. 
Monesti apua haetaan vasta äärimmäisen epätoivon hetkenä, 
Thesslund sanoo.

muuttuu kehityksen mukanaO istaminen m
Kolumni Silja Metsola
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Kunnat ovat nykyisin merkittäviä yrityskonser-
nien pyörittäjiä ja omistajia. Kuntien on pitänyt 
viime vuosina taloustilanteen takia organi-

soida ja tehostaa toimintaansa, sillä muuten ne eivät 
selviäisi lukuisista tehtävistään ja niihin kohdistuvista 
kustannuksista. 

Muutokset jatkuvat eikä nykyinen taloustilanne ole 
vieläkään helpottanut kuntien tilannetta. Päinvastoin valtion 
tukieuroja leikataan jatkuvasti, toki joitain kuntien tehtäviä 
on jäänyt pois, mutta aina tulee jotain uutta tilalle. Virastoja 
on muutettu liikelaitoksiksi ja liikelaitoksia yhtiöiksi, osaksi 
johtuen kuntalain yhtiöittämisvelvoitteesta ja osaksi on tehty 
omaehtoisia muutoksia. 

Olemme tottuneet kuulemaan talousuutisissa valtion 
omistajaohjauksesta valtion yhtiöiden roolia käsitellessä, 
mutta kuntayhtiöiden omistajaohjaus on jäänyt vähemmälle 
huomiolle, vaikka toisaalta niissä on mahdollisuus päästä 
lähemmin vaikuttamaan kyseessä olevien yhtiöiden toimin-
taan esimerkiksi luottamushenkilöiden istuessa kuntayhti-
öiden hallituksissa. 

Kunnan tytäryhteisöjen hallintoelimiin valittavat henkilöt 
voivat olla luottamushenkilöitä, viranhaltijoita sekä konser-
nijohdon ulkopuolisia asiantuntijoita. Tärkeää on, että kyseisillä 
henkilöillä on kykyä ja taitoa arvioida tytäryhteisöjen toimintaa 
kaupungin asettamien tavoitteiden ja strategioiden näkökul-
masta. Lisäksi liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen hallitusten 
jäseniltä edellytetään talouden ja yhteisön toimialueen 
tuntemusta. 

Kunnilla ei välttämättä ole vielä strategista ja selkeää 
omistajaohjausta ja politiikkaa tai ohjelmaa puhumatta-
kaan hallitusammattilaisten nimittämisestä yhtiöiden hallituk-
siin. Kuntien konserniyhtiöissä ei kuitenkaan ole mahdollista 
rikastua hallituspalkkioilla tai bonuksilla, vaan kokouspalkkiot 
ovat usein vaatimattomia korvauksia hallitusten säännölli-
sistä kokouksista. Todellisten hallitusammattilaisten mukaantulo 
voisi toisaalta tuoda kunnan kassaan kilinää, jos osaavia liiketoi-
minnan asiantuntijoita saataisiin kuntayhteisöjen hallituksiin. 

Kunnilla on vielä paljon tehtävää systemaattisen omistaja-
ohjauksen toteuttamiseksi. EY selvitti pari vuotta sitten kuntien 

Kehitysyhtiö Posintra on erikoistunut itäisen
Uudenmaan pk-yritysten liiketoiminnan

kehittämiseen ja tarjoaa seuraavia palveluita:

• Alkavien ja toimivien yritysten neuvontapalvelut
• Kehittämishankkeet
• Energiatehokkaan asumisen kehittäminen
• Saariston kehittäminen
• Seudulliset kehittämispalvelut
• Verkostoitumis- ja koulutustilaisuudet

Neuvontapalvelut aina ajanvarauksella:
puh. 050 597 3887

Tervetuloa!

POSINTRA Oy • 010 836 7700
Rihkamakatu 4 A, 06100 Porvoo

Loviisan toimipiste, Brandensteininkatu 11
www.posintra.fi • www.facebook.com/posintraoy
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• Kehittämishankkeet
• Energiatehokkaan asumisen kehittäminen
• Saariston kehittäminen
• Seudulliset kehittämispalvelut
• Verkostoitumis- ja koulutustilaisuudet

Neuvontapalvelut aina ajanvarauksella:
puh. 050 597 3887

Tervetuloa!

POSINTRA Oy • 010 836 7700
Rihkamakatu 4 A, 06100 Porvoo

Loviisan toimipiste, Brandensteininkatu 11
www.posintra.fi • www.facebook.com/posintraoy

POSINTRA Oy • 010 836 7700 
• Rihkamakatu 4 A, 06100 Porvoo 

• Loviisan toimipiste, Brandensteininkatu 11
www.facebook.com/posintraoy

www.posintra.fi

Tervetuloa!

• Alkavien ja toimivien yritysten neuvontapalvelut
• Kehittämishankkeet
• Ympäristöliiketoiminta
• Saariston kehittäminen
• Seudulliset kehittämispalvelut

Haluatko 
yritystoimintaasi 

uutta 
kipinää?

Kuntien omistajaohjauksen rooli 
kasvaa tulevaisuudessa

omistajaohjauspolitiikkaa. Selvityksen mukaan eniten kehitet-
tävää näyttäisi olevan omistusten salkuttamisessa ja salkku-
kohtaisten strategioiden määrittelyssä, konsernin toiminnan 
ennustamisessa, omistaja-arvon seurannassa ja omistuksesta 
luopumisen periaatteiden määrittelyssä. Viimemainitun osalta 
kunnan exit-strategiaa oli vain harvoin määritelty, osa ei pitänyt 
sitä edes tarpeellisena. 

Parhaiten kunta onnistuu omistajaohjauksessaan, jos se 
toteuttaa sitä strategisena kokonaisuutena. Aktiivinen omista-
jaohjaus tunnistaa omistuksen todellisen arvon ja perustaa 
strategiset päätöksensä luotettavaan ja relevanttiin tietoon, 
miten kehittää toimintaa ja taloudellista liikkumavaraa. 

Nykyisin myös kunnan täytyy huolehtia, miten se saa 
parhaan hyödyn omistuksestaan, ja varmistaa, että tytäryh-
tiön johto toteuttaa omistajan linjaamaa strategiaa. Toisaalta 
keskustelua on viime aikoina herättänyt julkisen omistajan 
yhteiskunnallinen vastuu muun muassa työllistämisestä työttö-
myyden vähentämiseksi. 
Lähde: EY Arvoa omistajille 2014 -selvitys

Asiantuntevaa kiinteistönvälitystä 
Itä-Uudellamaalla
Mannerheiminkatu 1 Porvoo

www.scasi.fi  

Teksti: Silja Metsola Talous
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• Itäinen Uusimaa

All You need is LOVE
Love to sell

PÄÄTEEMAT:
• MYYNNIN KEHITTÄMINEN
• KETÄ VARTEN ON VIENTI
• VIENTIRAHOITUS
• B2B VERKOISTOITUMINEN

MERKITSE KALENTERIISI 
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LovisaTeksti: Tuula Lukić   Kuvat: Srba LukićLoviisa

Maita, metsää, kiinteistöjä, koneita ja infraa. Kunnilla on 
valtavia omistuksia. Ne ovat osakkaina yhtiöissä tai omistavat 
kokonaan yhtiöitä. Kunnat harjoittavat myös sijoitustoi-
mintaa. Kaikkeen omistajuuteen pätee sama sääntö eli 
kunnan omistusten on oltava taloudellisesti tarkoituksenmu-
kaisia tai niiden on mahdollistettava kuntalaisten tarvitsemia 
palveluita.

Kuntien omistukset käyvät selkeimmin ilmi tilinpäätöksistä, jotka 
ovat julkisia ja löytyvät yleensä myös kuntien verkkosivuilta. 
Yhtiöomistukset sisältyvät erilliseen konsernitilinpäätökseen, jossa 
ovat mukana kunnan tytäryhteisöt, osakkuusyhtiöt ja kuntayhtymät. 

Loviisan kaupungin talousjohtaja Kirsi Kettunen kertoo, että 
kaikki ei käy ilmi tilinpäätöksistäkään. 

- Taseessa näkyvät vain ne omaisuuserät, joilla on kirjanpito-
arvoa. Kunnilla on sellaistakin omaisuutta, joka on jo poistettu 
kirjanpidosta, mutta jolla on yhä käyttöarvoa. 

Loviisassa rakennuksia ja kaikkia yli 10 000 euron investoin-
tihankkeita koskee samanlainen poistomenetelmä eli jossain 
vaiheessa ne jäävät pois taseesta. Tilinpäätöksissä ne näkyvät 
senkin jälkeen esimerkiksi kulupuolella, jos niihin kohdistuu 
vaikkapa kunnossapitoa.

Tiedämmekö edes, 
mitä kuntalaisina omistamme?

Askola

433 000

19 472 000

5 444 000

2 978 000

12 207 000

3 978 000

Loviisa

760 899

64 480 678

26 915 122

8 124 341 

28 633 624

25 172 301

Myrskylä

94 166,73

10 208 294,30

2 040 548,78

1 423 347,38

6 319 099,92

2 213 845,89

Porvoo

2 530 452,30

205 626 390,50

50 042 204,84

23 856 616,69

110 636 937,13

61 809 757,33

Pukkila

503 000

8 291 000

2 478 000

1 260 000

3 914 000

3 014 000

Sipoo

255 008,13

163 920 288,76

14 376 071,30

32 140 201,52

87 348 580,43

20 435 436,42

KUNTIEN OMISTUKSIA ITÄISELLÄ UUDELLAMAALLA  Poimintoja vuoden 2015 tilinpäätöksistä, tase/pysyvät vastaavat €

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

Maa- ja vesialueet

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Aineellisista hyödykkeistä:

Loviisan kaupungin omistuksissa haastetta riittää kiinteistöjen 
suuressa määrässä ja niihin liittyvässä korjausvelassa. Perusteel-
linen kiinteistökartoitus olisi Kirsi Kettusen mielestä paikallaan.

- Kouluverkkoselvitys tehtiin jo vuonna 2012 ja sen jälkeen 
on myöhemmin tehty erillinen keittiöverkkoselvitys. Selvityksen 
tuloksena listattiin 35 keittiötä, joista vain kaksi sai niin sanotusti 
puhtaat paperit. Muut on saneerattava, esimerkiksi sähköjärjes-
telmiä on uusittava. Tämä erityisesti nyt, kun Loviisa päätti säilyttää 
kaikki kyläkoulut.

Säilytettävien ja saneerattavien koulujen lisäksi Loviisaan 
rakennetaan kaksi uutta koulua, jolloin kaupungin omistukset 
kasvavat. 

Loviisan lähihistorian merkittävimpiin omistusmuutoksiin 
lukeutuu Sataman yhtiöittäminen ja satamatoimintaan liittyvien 
maa- ja vesialueiden siirtäminen yhtiön omistukseen vuonna 2014. 

Arvonmääritystä
Taseessa omaisuuserät on jaoteltu aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin sekä sijoituksiin. Kirjanpitoarvo ei ole yksiselitteisesti 
sama kuin markkina-arvo. 

- Arvonmäärityksistä keskusteltiin Loviisassa vilkkaasti viimeksi 
kaupungin omistuksessa olevien rantatonttien osalta. Vuokratont-
tien lunastaminen on haluttu mahdollistaa, mutta hinnan määrittä-

minen ei ole ollut helppoa, Kirsi Kettunen miettii.
Kaavoitetuilla tonteilla on arvoa, jota asukkaat eivät ehkä tule 

ajatelleeksi. Näille tonteille kunnat rakentavat infran. 
- Loviisalla on paljon erilaista infraa, kuten puistoja, katuja, tiever-

kostoja, siltoja, vesijohto- ja viemäriverkostoja. Näiden merkitys on 
elintärkeä ja ne lisäävät jokaisen viihtyvyyttä ja asumismukavuutta, 
Kirsi Kettunen muistuttaa.

Sijoituksia Loviisalla ei juurikaan ole. Kuntien osakesalkuissa on 
yleensä helposti rahaksi muutettavia, suomalaisten vakavaraisten 
yritysten osakkeita. 

- Kunta voi kyllä sijoittaa, mutta ei lainarahalla. Tämä on ainakin 
minun linjani, Kirsi Kettunen toteaa.

Aineettomat hyödykkeet voivat olla esimerkiksi käyttöoikeuksia 
ja suunnitelmia. Loviisassa hyvänä esimerkkinä on tietohal-
lintajärjestelmä. Loviisan kaupunki oli Suomen kuntasektorilla 
ensimmäinen, joka otti käyttöön pilvipalvelut. KuntaPron tarjoama 
järjestelmä lisää hallinnon tehokkuutta. 

Tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa omaisuusjärjes-
telyt ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Kunnissa ei ainakaan 
haluta tilannetta, jossa maakunnat saisivat parhaat palat ja 
huonokuntoiset kiinteistöt jäisivät rasittamaan kuntien taloutta. 
Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, mikä vaikutus uudistuksella tulee 
olemaan yksittäisten kuntien omistuksiin.

Loviisassa suurimmat 
haasteet kaupungin 
omistuksissa ovat kiinteis-
töjen suuri määrä ja niihin 
l i ittyvä korjausvelka, 
toteaa talousjohtaja Kirsi 
Kettunen.
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Loviisa Teksti: Tuula Lukić  Kuvat: Sara Lukić Loviisa

Luontoon tukeutuvien menetelmien hyödyntäminen sosiaali-, terveys- 
ja kasvatuspalveluissa, niin sanottu green care, on kansainvälinen ilmiö, 
jonka asemaa on viime vuosien aikana tietoisesti pyritty vahvistamaan 
myös Suomessa. 

Luonnon merkitys hyvinvoinnille ei ole suomalaisille uusi asia, mutta green 
care on jotain muuta kuin yleinen luontoelämyksellisyys. Green care on 
toimintaa, jolla ammattimaisesti edistetään terveyttä ja hyvinvointia.

Alan yrittäjyys kehittyy Suomessa nyt laajalla rintamalla. Kesällä 2016 
käynnistynyt Luo hyvää –yritysryhmähanke on tästä hieno esimerkki 
itäisellä Uudellamaalla. Euroopan unionin maaseuturahaston tukemassa 
hankkeessa on mukana kuusi yrittäjää, jotka tarjoavat luonto- ja eläin-
avusteisia palveluita. Yksi heistä on Katriina Mähönen. Hänen tilallaan 
Villitarhassa, Loviisan Paavalinkylässä, luodaan hyvää muun muassa 
alpakoiden ja kanojen seurassa.

Uteliaat alpakat
Alpakkalauma hölköttelee aitauksessa vierailijoiden ympärillä kiinnittä-
mättä ihmisiin juurikaan huomiota. Alpakat eivät lähesty ihmistä rapsut-
telun toivossa, eivätkä ne liioin ole millään tavalla hyökkääviä. Alpakat 
ovat kyllä uteliaita, mutta kiinnostuvat ihmisistä lähinnä ruoka-aikana – ja 
ne syövät mieluiten heinää, jota Katriina Mähönen asettelee eri puolille 
aitausta. Toisinaan ne saavat herkutellakseen pihlajanlehdillä.

- Carlos antaa silittää itseään. Ulpukkakin on rohkea – se on syntynyt 
täällä. Kotiympäristössä eläimet ovat rauhallisia ja tuo rauhallisuus tarttuu 
myös ihmisiin. 

Alpakka on etelä-amerikkalainen, villantuotantoon jalostettu kameli-

eläin. Se pärjää hyvin Suomessa. Katriina 
Mähöselle eläimet ovat ensisijaisesti osa 
kotipiiriä. Alpakoista hän kiinnostui, koska on 
perehtynyt vuosien mittaan eläinten käyttäyty-
miseen ja uuteen eläinlajiin tutustuminen kiehtoi 
häntä.

- Eläinavusteisessa toiminnassa eläimet 
ovat aina omasta tahdostaan. Pyrin välttämään 
kaikkea, mikä ei kuulu eläinten luontaiseen 
käyttäytymiseen, hän kertoo.

Kiehtova kanaparvi
Villitarha sijaitsee keskellä maaseutua, pienen 
metsikön suojissa. Tilalla on alpakoiden lisäksi 
kanoja, kyyhkyjä, viiriäisiä ja koiria. Vanha 
navetta on kunnostettu asiakaskäyttöön 
tapahtumille ja tapaamisille. Tontin laidalla, 
puutarhan perällä, on herttainen, puulämmit-
teinen hirsisauna. 

- Eläinavusteinen toiminta perustuu 
vuorovaikutukselle, mutta sen enempää eläimiä 
kuin ihmisiäkään ei täällä pakoteta mihinkään. 
Kohtaamisissa on tärkeää rauhallisuus, mikä 
pätee kaikkiin kohtaamisiin ympäröivässä 
luonnossa, Mähönen kuvailee.

Kanojen seuraaminen on yllättävän hauskaa. 
Yksi toisensa jälkeen ne pyrähtävät ulos 
kopista ja alkavat puuhata omiaan. Yksi kuopii 
maata matojen toivossa, toinen pörhistelee, 
kolmas nokittelee neljättä ja viides näyttää vain 
huviksensa tepastelevan ympäriinsä. Kuudes ei 
oikein uskalla edetä kopin suulta mihinkään ja 
jumittaa tien muilta. Parin kuukauden ikäisenä 
siitä ei voi vielä olla aivan varma, onko se kukko 
vai kana.

- Lapsiryhmien kanssa voimme leikkiä 
aarteen piilotusta ja kanat saavat etsiä 
ruokakätköt. Kanojen toimet herättävät 
ajatuksia ja keskusteluavauksia myös aikuisten 
tyky- ja tyhy-ryhmissä, kun kanaparven sisäisiä 
suhteita aikansa tarkkailee, Katriina Mähönen 
vinkkaa.

Green care luo hyvää
Luo hyvää –yritysryhmän jäsenet tarjoavat 
palveluitaan yksin tai toistensa kanssa yhteis-
työssä. Terapiatoiminnassa alan ammattilaiset 
voivat käyttää Villitarhan tiloja pienille erityisryh-
mille, kuten mielenterveyskuntoutujille.

- En itse ole terapeutti. Olen käynyt eläin-
avusteisen valmentajan koulutuksen ja 
erityisen kiinnostunut olen aistien vaikutuksesta 

GREEN CARE 
          vahvistaa asemiaan

hyvinvointiin, mutta päätoimeni on kielenkääntäjä. 
Monin tavoin olen kuitenkin mukana kursseilla, joita 
Villitarhassa järjestetään, vaikka vetäjä olisi joku toinen, 
Mähönen kertoo. 

Syksyn aikana on järjestetty muun muassa kehräys- 
ja värjäyskursseja sekä antigymnastic-kursseja. 
Loka-marraskuussa Katriina Mähönen toteuttaa 
psykoterapeutti Päivi Puroveden kanssa Mielipaikka-
kurssin, jossa herätellään aisteja, kehoa ja mieltä tilan 
lähipiirissä.

- Monet ovat kadottaneet yhteyden omaan 
kehoonsa eivätkä tunnista kropan viestejä, eivät ehkä 
sitäkään, että on nälkä. Luonnon ja eläinten läheisyys 
antaa mahdollisuuden irtautua kiireestä, rauhoittua. 
Tarkoituksellisesti täällä ei näy missään kelloja eikä 
kursseilla ole minuuttiaikatauluja, Mähönen kertoo.

Eläinavusteiset palvelut ovat hänen mukaansa 
Suomessa vielä lapsenkengissä. Green care vahvistaa 
kuitenkin asemiaan. Luo hyvää –yritysryhmän jäsenet 
tapasivat toisensa Työtehoseuran organisoimassa 
GreenCareLab-hankkeessa keväällä 2016 ja päättivät 
yhdistää voimansa Itä-Uudellamaalla. Yrittäjät ovat 
jo saaneet koulutusta tuotteistamisessa ja hinnoitte-
lussa ja he ovat kehittäneet palvelukonseptejaan. Luo 
hyvää –yritysryhmähankkeen tavoitteena on kartuttaa 
ammattiosaamista ja tehdä toimintaa laajemminkin 
tunnetuksi. 
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Green care-företagandet ökar för tillfället på en bred 
front i Finland. Samarbetsprojektet Luo hyvää (sv. 
skapa gott), som startade på sommaren 2016 

i Östnyland av en grupp företagare, är ett fint exempel 
på detta. I projektet som stöds av Europeiska unionens 
landsbygdsfond, deltar sex företagare som erbjuder tjänster 
med natur och djur i välbefinnandesyfte. En av företagarna 
är Katriina Mähönen.  På hennes gård Villitarha i Påvalsby i 
Lovisa, skapar man gott tillsammans med med bland annat 
alpackor och hönor.

Alpackaflocken lunkar runt besökarna i inhägnaden utan 
att ta desto mer notis om människorna. Alpackorna närmar 
sig inte människan i hopp om att bli klappade och de är på 
inget sätt hotfulla. Alpackorna är väldigt nyfikna, men intres-
serar sig för människor närmast vid mattiderna. De äter allra 
helst hö som Katriina Mähönen placerar ut runt omkring i 
inhägnaden.

care vinner terräng

Lovisa Översättning: Jenny Törnroos  Foto: Sara Lukić Lovisa

Green

Villitarha-gården är belägen mitt på landsbygden i skydd 
av en liten skogsdunge. På gården finns förutom alpack-
orna också hönor, duvor, vaktlar och hundar. Den gamla 
ladugården har restaurerats och kan användas av kunderna 
till exempel för olika evenemang och möten. Vid utkanten 
av tomten, längst bak i trädgården finns en mysig vedeldad 
stockbastu.

- Då man använder sig av djur i välbefinnandesyfte är 
växelverkan det viktigaste, men varken människorna eller 
djuren blir tvingade till något på min gård. När människor och 
djur möts är det viktigt med lugn och ro, det gäller också i alla 
möten med den närliggande naturen, beskriver Mähönen.

Luo hyvää – samarbetsgruppens medlemmar erbjuder 
tjänster antingen som enskilda företagare eller i samarbete 
med varandra. Villitarhas utrymmen kan också användas i 
terapisyfte av professionella yrkesutövare för små special-

grupper, som till exempel rehabiliteringsklienter inom mentalvården.
- Själv är jag ingen terapeut. Jag har gått en kurs i att använda djur i välbefinnandesyfte och jag är speciellt intres-

serad av hur människans olika sinnen påverkar vårt välbefinnande, men till min huvudsyssla är jag översättare. Jag 
deltar ändå på olika sätt i kurserna som ordnas här på Villitarha, torts att någon annan fungerar som ledare, berättar 
Mähönen. 

Företagarna i Luo Hyvää – samarbetsgruppen träffades via GreenCareLab-projektet som ordnades av Työteho-
seura. Gruppens målsättning är bland annat att utveckla sin yrkeskunskap och öka kännedomen om verksamheten.
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Herrgårdar i Östnyland Översättning: Jenny Törnroos  Herrgårdar i Östnyland

En vacker förhöstdag sprätter tröskmaskinen ut vetekorn 
på traktorflaket. Havren och kornet är redan tröskat, nu 
väntar rypsen på sin tur. Man ser åkrar så långt ögat 

når. Inte så konstigt, då det hör 320 åkerhektar till Tjusterby 
gårds marker. Det växer skog på 600 hektar och vattenom-
rådena är 250 hektar stora. Tjusterby är en av Finlands tio 
största odlingsgårdar.

Förutom markområdena finns det flera välskötta 
byggnader på gården. I ett av husen finns herrgårdsbolaget, 
Tjusterby gårdsbolags, kontor.

Den svarta dörren öppnas och ut tassar Odin, en labrador 
retriever, glatt viftande på svansen. Mikael Antell, 68, 
ekonomieråd och ordförande för styrelsen, välkomnar oss 
med ett leende.

- Bolagets omsättning består av inkomster från skogen 
samt hyresinkomster från åkrar och nio hyresbostäder, 
berättar Antell. 

Bolagsformen har långa rötter och sträcker sig ända till 
förra århundradets början, till Kasten Antells och Emilie de 
la Chapelles tid.

De fick nio barn och när Emilie blev änka tog hon reda 
på hur gårdens framtid skulle organiseras. Eftersom ingen av 
arvingarna kunde lösa ut gården till ett gängse pris, bestämde 
man sig för att grunda ett släktbolag. Senaten godkände 
bolagsordningen år 1913. Under årens lopp förändrades 
ägandeförhållandena. Några av syskonen sålde sina andelar 
och nio släktgrenar blev sex. Mikael Antells farfar, kanslirådet 
Kurt Antell inlöste aktier av syskonen, så att han tillslut ägde 

hälften av gården. Då Mikaels far, diplomingenjör Erik Antell 
var ordförande i styrelsen, bestämdes att alla medlemmar i 
hans generation som ville, kunde inlösa en tomt för fritids-
boende mot en eller två aktier. Nuförtiden finns det cirka 20 
fritidsboenden på området.

- Det är trevligt att släkten har ett starkt band till gården, 
säger Mikael Antell.

Från ekonom till jordbrukare
Ända till år 1994 brukade herrgårdsbolaget jorden. 
Situationen förändrades på grund av jordbrukspolitiken, 
eftersom det bestämdes att bolag och stiftelser på grund av 
överproduktion måste låta 50 % av åkrarna ligga i träda. För 
andra odlare räckte det med 20 %. Att låta cirka 150 hektar 
åkermark ligga i träda var en ohållbar situation för herrgården. 
Så Antell hyrde åkrarna för eget bruk och blev jordbrukare. 
Antell är utbildad ekonom och hade tidigare en agenturaffär 
inom textilbranschen.

- Jag lyckades sälja mitt företag på en läglig tidpunkt 
alldeles innan handeln med Sovjetunionen kollapsade, 
berättar han.

Han fortsatte med att hyra och odla marken ända till år 
2011, då han sålde maskinerna och hyrde ut åkrarna till en 
utomstående. Herrgårdens skogar och byggnader sköts av 
aktiebolaget.

- I min barndom hade vi ett trettiotal arbetare, nu har 
bolaget en annan arbetstagare förutom mig själv och arrenda-
torn har en och en halv person plus sig själv på lönelistan.

På jaktmarkerna
I blickfånget framför den stora eldstaden i kontoret ligger 
en stor zebrafäll. Vi börjar prata om Antells jaktintresse. 
Han berättar att han åker utomlands för att jaga åtmins-
tone en gång om året. På gårdens marker jagar han bland 
annat älg och hjort tillsammans med Odin.

- Förra året fällde jag det första vildsvinet här. Om 
några år kommer det att finnas mycket av dem, eftersom 
de förökar sig så snabbt.

Vi ger oss iväg för att bekanta oss med gården och 
besöker platsen för den första huvudbyggnaden. Slotts-
herren Wildeman lät bygga en herrgård i sten i mitten 
av 1500-talet. Det var den enda karaktärsbyggnaden 
i sten i östra Nyland på 1500-talet. Slottet förstördes 
1571, men sanerades i slutet av decenniet. Den gamla 
herrgården förstördes slutgiltigt under stora ofredens tid 
på 1700-talet. Nu återstår endast källaren och delar av 
nedersta våningen.

- Huset har troligtvis fungerat som en försvarsborg. 
I källaren finns en källa med vatten som fortfarande är 
drickbart, nämner Antell.

Kungligt besök
I november 1555 fick gården besök av Gustav Vasa 
(1496-1560). Ett halvt århundrade senare fick gården än en 
gång besök av en kunglighet.

- I våra dokument står det att den då 19-åriga Gustav II 
Adolf (1594-1632) gästade gården i maj 1614. Jag har hört 
att han var speciellt förtjust i gårdsölet, skrattar Antell.

Under kungens tre dagar långa besök styrdes kungariket 
ifrån Tjusterby. 

Gårdens följande rappade huvudbyggnad färdigställdes 
år 1767 och hundra år senare byggdes det nuvarande 
karaktärshuset i tegel. I toppen av det åtta-kantiga och fyra 
våningar höga tornet vajar den gulröda husbondsvimpeln.

Efter att vi har beundrat slottet förflyttar vi oss till parken 
som går i engelsk stil. Där har man placerat ut bänkar att vila 
på och från en av bänkarna kan man se ut över Pernåviken. Vi 
tar ännu en biltur på herrgårdens marker. Odin är förstås med. 
Antell berättar att han har två döttrar och båda har söner som 
nyss börjat skolan. De tillbringar mycket tid på de närbelägna 
villorna och morfar Antell, som blev änkling för sex år sedan, 
har ofta välkommet sällskap.

Historiens vingslag på 

Tjusterby gård

Släkten har ett starkt band till gården, säger Mikael Antell.

Av Tjusterbys äldsta 
bostadsbyggnad är det 
endast stenfoten som 
syns på bilden som finns 
kvar. I källaren finns en 
källa med vatten som 
fortfarande är drickbart, 
berättar Mikael Antell.

Text: Leila Toffer-Kares   Foto: Srba Lukić
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Itä-Uudenmaan kartanotTeksti: Leila Toffer-Kares   Kuvat: Srba LukićItä-Uudenmaan kartanot

Kuninkaita ja metsästystä
Toimiston suuren takan edessä huomion kiinnittää komea seepran-
talja. Puhe kääntyy isännän metsästysharrastukseen. Hän kertoo 
käyvänsä ainakin kerran vuodessa ulkomailla metsästämässä. 
Tilan mailla hän linnustaa Odinin kanssa ja pyytää mm. hirviä ja 
kauriita.

- Viime vuonna sain täällä saaliiksi ensimmäisen villisian. 
Muutaman vuoden päästä niitä on varmasti jo paljon, sillä ne 
lisääntyvät nopeasti.

Antell on kansainvälisen riistansuojeluneuvoston CIC:n* Suomen 
delegaation puheenjohtaja. 

- Se on kansallinen riista-alan asiantuntija- ja vaikuttajayh-
teisö, joka toimii osana kansainvälistä CIC:tä. Delegaatio edistää 
Suomen riistatalouden tavoitteita, osallistuu aktiivisesti kestävän 
riistatalouden periaatteiden edistämiseen kansainvälisesti sekä 
välittää tietoa riistan kestävän käytön kansainvälisistä suuntauk-
sista, Antell kertoo.

Hän on myös Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivan 
valtakunnallisen riistaneuvoston varapuheenjohtaja, Uudenmaan 
alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja ja Suomen Metsästys-
museon hallituksen varapuheenjohtaja sekä Loviisan riistanhoito-
yhdistyksen petoyhdyshenkilö.

- Joku aika sitten havaitsin rannassamme karhun jäljen, hän 
kertoo ja näyttää kännykästään kookkaan käpälänpainauman.

Lähdemme tutustumaan tilaan ja ensimmäisenä kohteena 
on luonnollisesti sen ensimmäinen päärakennus. Linnanpääl-
likkö Wildeman rakennutti kartanoon kivisen asuinrakennuksen 
1500-luvun puolivälissä. Se oli Itä-Uudenmaan kartanoiden ainoa 
kivinen päärakennus 1500-luvulla. Linna tuhottiin 1571, mutta 
kunnostettiin saman vuosikymmenen lopulla. Lopullisesti vanha 

asuinrakennus tuhoutui isovihan aikana 1700-luvulla. Nyt siitä on 
jäljellä kellari ja hieman alimman kerroksen osia.

- Se on todennäköisesti ollut puolustuslinnake. Kellarissa 
sijaitsee lähde, jonka vesi on edelleen juomakelpoista, Antell 
mainitsee.

Marraskuussa 1555 tilalla kävi kuningas Kustaa Vaasa 
(1496–1560). Reilu puolivuosisataa myöhemmin kartano sai kokea 
vielä toisenkin kuninkaallisen visiitin.

- Asiakirjamme kertovat tuolloin 19-vuotiaan kuningas Kustaa 
II Adolfin (1594–1632) vierailleen täällä toukokuussa 1614. 
Olen kuullut hänen pitäneen erityisesti kartanon oluesta, Antell 
naurahtaa. Kuninkaan kolmipäiväisen vierailun ajan valtakuntaa 
johdettiin Tjusterbystä.

Tilan toinen, pitkulainen rapattu päärakennus, valmistui 1767 
ja sata vuotta myöhemmin nykyinen päärakennus, punatiilinen 
linna. Se putkahtaa näkyviin hieman yllättäen kujanteen päässä. 
Kaksikerroksisessa rakennuksessa on nähtävissä piirteitä englanti-
laisesta myöhäisgotiikasta. Sen kahdeksankulmaisessa nelikerrok-
sisessa tornissa hulmuaa keltapunainen isännänviiri.

Linnaa ihailtuamme askellamme englantilaistyyliseen puistoon. 
Sinne tänne on sijoitettu penkkejä levähtämistä varten ja yhdestä 
niistä voi katsella Pernajanlahdelle. Pienen peltoaukean reunalla 
sijaitsee Kasten Antellin muistomausoleumi rintakuvineen.

Kiertelemme tiluksia vielä autolla. Odin on tietysti mukana. 
Isäntä kertoo, että hänellä on kaksi tytärtä, joilla molemmilla on 
juuri koulunsa aloittaneet pojat. He viettävät paljon aikaa läheisillä 
huviloillaan, joten kuusi vuotta sitten leskeksi jääneellä isoisällä on 
usein mieluista seuraa.

*International Council for Game and Wildlife Conservation

Kartanon historia
Tjusterbyn rälssisäteri perustettiin Itä-Uudellemaalle Pernajan pitäjään (nyk. 
osa Loviisaa) keskiajalla. Ensimmäiset maininnat siitä ovat 1400-luvun 
alusta. Omistajina vilahtaa Dieknin, Flemingin, Lillen, Wildemanin, Creutzin, 
Rålambin, Muhlin, De Geerin ja de la Chapellen suvut. Antellien kausi alkoi 
1872, kun Emilie de la Chapelle avioitui eversti (myöh. senaattori ja prokuraat-
tori) Kasten Antellin kanssa. Antell-suku aateloitiin 1866.

Tilan nykyinen päärakennus rakennettiin vuosina 1863–67 C.J. von 
Heidekenin piirustusten mukaan. Tyyliltään se edustaa uusgotiikan 
Tudor-muunnosta.

Historian havinaa,
jyvien rapinaa

Tjusterbyn kartanossa
He saivat yhdeksän lasta ja leskeydyttyään Emilie 
selvitytti, miten maatilan tulevaisuus kannattaisi 
järjestää. Koska kukaan perillisistä ei pystynyt lunasta-
maan paikkaa käypään hintaan, sovittiin yhdessä 
sukuyhtiön perustamisesta. Senaatti hyväksyi 
yhtiöjärjestyksen vuonna 1913. Vuosien saatossa 
omistajasuhteet muuttuivat. Sisarusten välillä tehtiin 
kauppoja ja lopulta yhdeksän sukuhaaraa kutistui 
kuudeksi. Mikael Antellin isoisä, kanslianeuvos Kurt 
Antell, lunasti osakkeita sisaruksiltaan niin paljon, 
että hän lopulta omisti puolet kartanosta. Mikaelin 
isän, diplomi-insinööri Erik Antellin, ollessa yhtiön 
puheenjohtajana päätettiin, että kaikki halukkaat 
hänen sukupolvensa jäsenet saivat lunastaa itselleen 
tontin vapaa-ajan asuntoa varten yhtä tai kahta 
osaketta vastaan. 

Kesämökkejä alueella on nyt reilut parikymmentä.
- On mukavaa, kun suvulla on kiinteä suhde tilaan, 

Mikael Antell sanoo.
Vuoteen 1994 asti peltoja viljeli kartanoyhtiö. 

Tilanteen muutti maatalouspolitiikka, joka edellytti 
ylituotannon vuoksi yhtiöt ja säätiöt kesannoimaan 
50 % pelloistaan, kun muille viljelijöille riitti 20 %. 
Puolentoistasadan peltohehtaarin kesannointi oli 
kartanolle kestämätön paikka. Niinpä Antell vuokrasi 
pellot itselleen ja ryhtyi maanviljelijäksi. Aiemmin 
ekonomiksi kouluttaunut mies oli työskennellyt 
tekstiilialan agentuuriliikkeensä parissa.

- Onnistuin sopivasti myymään yhtiöni ennen 
Neuvostoliiton kaupan romahdusta, hän mainitsee.

Hän jatkoi vuokraviljelijänä vuoteen 2011 saakka, 
jolloin hän myi koneet ja vuokrasi pellot ulkopuoli-
selle viljelijälle. Kartanon metsät ja kiinteistöt hoitaa 
osakeyhtiö. Mikael Antell vastaa vielä sekä vuokra-
viljelijän että osakeyhtiön hallinnosta, kirjanpidosta ja 
verotuksesta.

- Maanviljelys on Suomessa vaikeaa hinnoitte-
lupolitiikan vuoksi, sillä alkutuottaja ei juurikaan voi 
vaikuttaa tuotteiden hintaan, Antell sanoo ja kertoo 
esimerkin. Kauranjyvästä saa huonomman hinnan 
kuin oljesta. Se johtuu siitä, että viljaa ostavat suuret 
keskusliikkeet määräävät hinnan, kun taas olkea 
hankitaan pienimuotoisesti esimerkiksi hevostiloille 
ja hinnan asettaa myyjä. Vilja on Suomessa EU:n 
halvinta.

Vielä muutama vuosikymmen sitten maatalouden 
parissa työskenteli paljon ihmisiä. Nykyisin koneet 
hoitavat ison osan töistä.

- Lapsuudessani meilläkin oli kolmisenkym-
mentä työntekijää, kun nyt yhtiöllä on lisäkseni yksi 
ja vuokraviljelijällä itsensä lisäksi puolitoista henkilöä 
palkkalistalla.

Varhaissyksyn kuulaana päivänä vihreä puimakone sytkyttää 
vehnänjyviä traktorin lavalle. Kaura ja ohra ovat jo puidut, rypsi 
odottaa vuoroaan. Peltoja näkyy niin pitkälle kuin silmä kantaa. 

Eikä ihme, sillä Tjusterbyn kartanon maihin kuuluu 320 peltohehtaaria. 
Metsää huminoi 600 hehtaaria ja vesialueita on noin 250 hehtaaria. 
Tjusterby on yksi Suomen kymmenestä suurimmasta viljelytilasta.

Maiden lisäksi alueella sijaitsee lukuisa määrä hyvin hoidettuja 
rakennuksia. Yhdessä niistä on kartano-osakeyhtiön, Tjusterby Godsak-
tiebolagin, konttori.

Musta ovi avautuu ja sieltä tassuttelee häntä pyörien labradorinnou-
taja Odin. Hymyilevä isäntä, talousneuvos ja hallituksen puheenjohtaja 
Mikael Antell, 68, kutsuu peremmälle.

- Yhtiön liikevaihto koostuu metsätuloista sekä peltojen ja yhdeksän 
asunnon vuokratuotosta, Antell kertoo.

Yhtiömuodolla on pitkät, viime vuosisadan alkupuolelle ulottuvat juuret 
Kasten Antellin ja Emilie de la Chapellen aikaan.

Mikael Antell ja 
labrador innou-
taja Odin kulkevat 
usein yhdessä 
kartanon mailla.

21.10. - 31.12.2016
Tjusterby – sukukartano tässä ja nyt
Näyttely Almintalossa esittelee Tjusterbyn kartanon 
elämää, taidekokoelmia ja interiööriä.
Almintalo, Brandensteininkatu 3, Loviisa
Avoinna ti-la klo 12-17 
Vapaa pääsy
Järjestää: Loviisan Taidekeskuksen Tukiyhdistys ry
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JOULUTAIKA
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PORVOO - BORGÅ
ainutlaatuinen ympäristö, unohtumattomat lahjat

TUNNELMAA ja TAPAHTUMIA

Ilmoitusmyynti 
 0400 - 707097,  040 - 7314642

www.joulutaika.fi
www.tuulet.fi

Jokikatu 31, 06100 PORVOO
www.albaravintolat.fi   info@albaravintolat.fi

www.facebook/Albaravintolat
0207912899 tai 050-4695163

PIKKUJOULUJEN PARAS 
TUNNELMA

ALBA RIO on AVOINNA JOKA PÄIVÄ 
MA-TO 11-21, PE 11-22, LA 13-22, SU 13-19

Porvoo

MIKÄLI MIELESSÄ ON PITÄÄ YRITYKSESSÄNNE TAI 
VAIKKA PERHEEN TAI YSTÄVIEN KESKEN PIKKUJOU-
LUJA TAI MUITA TILAISUUKSIA, NIIN OLEMME HYVÄ 
VAIHTOEHTO NIIN ISOLLE KUIN PIENEMMÄLLE 
PORUKALLE.

Tule Joulu Porvooseen on tuttu tapahtuma-
kokonaisuus, joka aloittaa tunnelmoinnin kohti 
vuoden lämminhenkisintä juhlaa. Joulupukki 
saapuu kaupunkiin lauantaina 19. marras-
kuuta mukanaan hauska tonttujoukkonsa. 

Koko perheen perinteikäs tapahtuma tuo 
Porvoon keskustaan iloisen joulumielen, 
josta riittää runsaasti vielä tulevillekin viikoille 
eri puolille kaupunkia. Vanhan kaupungin 
joulunavajaiset ovat lauantaina 26.11.

Porvoon joulutapahtumat löytyvät kalente-
reista www.porvoo.fi sekä www.joulutaika.fi

Joulukaupunki 
Porvoo

Ilmoita tapahtumasi JouluTaika-lehteen 28.10.2016 
mennessä: toimitus@tuulet.fi.
Joulutaika.fi -sivuille tapahtumia voi päivittää koko 
joulun ajan!
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Myrskylä MörskomTeksti: Tuula Lukić   Kuvat: Srba Lukić

Jessica ja Petri Stenberg tekevät tällä hetkellä 
pitkää päivää. Päiviä pidentää Pukkilan-
tiellä Myrskylässä oleva työmaa, jonne he 
rakentavat uusia tiloja Suomen Eläintuhkaus 
Oy:lle. Toiminnan on tarkoitus siirtyä noin puolen 
kilometrin päästä uuteen osoitteeseen viimeis-
tään vuodenvaihteen tienoilla.

Tuhkauksia tehdään vielä toistaiseksi 
entisissä tiloissa, punaisen maalaistalon pihapii-
riin vuonna 1988 Jessican äidin, Isa Lindforsin, 
perustamassa pieneläintuhkaamossa. Tässä 
pihapiirissä Jessica kasvoi, mutta yrityksen 
jatkaminen ei ollut mikään suoraviivainen päätös.

- Olin 8-vuotias, kun äiti perusti firman. Olen 
kasvanut tähän hommaan. Siinä mielessä äidin 
työn jatkaminen oli luontevaa, mutta ennen 
lopullista päätöstä kokeilimme Petrin kanssa 
vuoden verran sitä, miten pärjäämme, Jessica 
kertoo.

Haastavinta on ollut rajanveto kodin ja työn 
välillä, ja haastavaa se on erityisesti nuorelle 
lapsiperheelle. Tietoisella päätöksellä koti sijait-
seekin Porvoossa. Välimatkaa on sen verran, 
että työstä pystyy välillä oikeasti irrottautumaan, 
kunhan uudet tilat vain valmistuvat.

Jessicalle yrittäjyys on elämäntapa ja hän 
myöntää, ettei se sovi kaikille. Petri siirtyi 
yrittäjäksi aivan toiselta alalta. Hän 
on YO-merkonomi, erikoiskaupan 
ammattimyyjä. Mies paikallaan, kuten 
Jessica sanoo. Myynnin ja markki-
noinnin taitoja yrityksessä tarvitaan, ja 
lisäksi Petri on paneutunut antaumuk-
sella yrityksen kehittämiseen.

- Kun aloittaa uutta, miettii tietysti 
rahaa ja kustannuksia, mutta nopeasti 
pääsin jyvälle toiminnasta. Kipinä 
syttyi, kun ymmärsin, että yritystä 
voi todella kehittää ja että tässä on 
mielenkiintoista potentiaalia. Sitten 
mietimme Jessican kanssa yhdessä, 
mitä haluamme ja lähdimme toteutta-
maan sitä, Petri kuvailee.

Hienotunteisuutta surun äärellä
Krematorio-toiminta on ala, joka ei 
juurikaan kylve otsikoissa. Jessica ja 
Petri Stenbergin mukaan Suomessa 
on kolme suurta eläinkrematoriota ja 

parikymmentä pienempää. Yrittäjäpariskunnan 
tavoitteena on viedä alaa Suomessa eteenpäin. 

Tärkein on asiakas, lemmikkinsä kanssa 
paikalle saapuva sureva ihminen. Nenäliinoja kuluu 
paljon.

- Ihmiset ovat erilaisia. Toiset ovat hiljaisia, 
toiset haluavat puhua ja jakaa kokemaansa. Me 
kunnioitamme jokaisen omaa tapaa. 

Jos eläimen tuo tuhkaukseen itse, se tapahtuu 
aina ajanvarauksella. Uusissa tiloissa ympäristö 
on hyvästijätöille rauhallinen. On aikaa henkilökoh-
taiselle hetkelle ja aikaa myös keskustella, mikäli 
haluaa. 

- Pyrimme välttämään kliinisyyttä, se ei meidän 
mielestämme kuulu hyvästijättöjen hetkeen. 
Tietysti tilojen on oltava siistit. Toisaalta asiakkaan 
arvostukseen kuuluu myös se, että hoidamme 
asiat paperitöineen luotettavasti. Meillä on myös 
hautauspalvelu.

Tuhkaukseen tuodaan pieneläimiä koirista 
kilpikonniin. On rakkaita lintuja, marsuja, 
sammakoita. Pienin on ollut taistelukala. Jokaisella 
on oma tarinansa.

Suomen Eläintuhkaus myös noutaa poisnukku-
neita lemmikkejä eläinlääkäriasemilta sopimuksen 
mukaan. Yhteistyöeläinlääkäreitä ja -asemia on 
kymmeniä eri puolilla Suomea. Eläinlääkäriase-
milta tulee pieneläimiä säännöllisesti niin yksilö- 
kuin yhteistuhkaukseen. 

Arvomaailma viedään käytäntöön
Yksilötuhkauksessa lemmikki tuhkataan omassa 
kammiossa ja tuhka otetaan asiakkaan valitse-
maan uurnaan. 

- Kaikki uurnamme ovat kotimaisia, 
haluamme tälläkin tavalla tuoda esiin yrityk-
semme arvoja. Suosituimmat uurnat ovat pellava-
uurna ja pahviuurna. Ne ovat luontoystävällisiä, 
biohajoavia, mikäli haluaa haudata lemmikkinsä, 
Jessica kertoo.

Ympäristöasioiden huomioiminen on näille 
nuorille yrittäjille tärkeää ja se on ollut yrityksen 
kehittämisessäkin johtotähtenä. Suomen Eläintuh-
kauksen uusissa tiloissa energiatehokkuus on 
otettu huomioon kaikessa aina liiketunnistimista 
lämmöntalteenottojärjestelmiin. 

Kaksi tuhkausuunia siirretään vanhoista tiloista 
uusiin, mutta yksi uuni korvataan kokonaan 
uudella.

- Uunit on teetetty varta vasten tähän käyttö-
tarkoitukseen ja niiden ympäristövaikutukset 
ovat mahdollisimman pienet. Uusi laitteisto tulee 
Englannista, koska Suomessa ei tekniikka ole 
meidän tavoitteisiimme riittävä. Tuhkausproses-
sissa ympäristöasioihin ollaan Suomessa vasta 
heräilemässä, Petri toteaa.

Ympäristöystävällisyys ulotetaan myös toimis-
totyön puolelle, kun yrityksessä siirrytään sähköi-
seen, ajantasaiseen lähetejärjestelmään. 

Yrittäjinä Jessica ja Petri Stenbergin yksinker-
taisena tavoitteena on saada firmasta oma elanto. 
Palkattuja työntekijöitä on kolme. 

- Myrskylässä koemme, että apua annetaan aina 
puolin ja toisin. Täällä on yhteisöllistä kylähenkeä ja 
yrittäjätkin vetävät täällä hyvin yhtä köyttä.

Tuhkaamossa jätetään hyvästejä
Kotieläin on uskollinen kaveri elämän monissa vaiheissa ja sen menetys aiheuttaa suurta surua ja 
ikävää. Monille omistajille lemmikin tuhkaus on osa surutyötä. Myrskylässä sijaitsee yksi maamme 
tunnetuimmista pieneläinten tuhkaamoista, Suomen Eläintuhkaus Oy. Perheyrityksessä toteutettiin 
vuonna 2011 sukupolvenvaihdos ja nyt nuori yrittäjäpariskunta rakentaa uutta.
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Porvoon Tarmolan teollisuusalueella Liisa 
Heimo ja Henry Elonen ovat uppoutu-
neet lasin ihmeelliseen maailmaan. 

Pariskunta on vauhdissa omassa yrityk-
sessään X Glassissa pidettyään muutaman 
vuoden yritystoiminnassa hengähdystaukoa. 
Lähes verenperintönä saatua innostusta on 
vaikea sammuttaa, ja asiakkaat, niin yksityiset 
kuin yritykset, ovat ottaneet paluun innolla 
vastaan.

Liisa Heimon kauniit uniikkityöt hehkuvat 
Mestarintien myymälässä sulassa sovussa 
erilaisten lasiovien ja –pintojen kanssa. 
Teknisissä, lasirakentamiseen sekä autonla-
seihin liittyvissä ratkaisuissa päävastuu on 
Henryllä. Liisa on omimmillaan taidelasin 
parissa. Hän tekee mittatilaustöinä monenlaisia 
sisustuselementtejä, kuten upotettuja ikkuna-
koristeita, valaisimia ja tauluja. Lisäksi hän 
järjestää kursseja ja opettaa muillekin lasin 
lumoavia salaisuuksia.

- Sanotaan, että lasi on hankala materiaali, 
mutta sillä on oma sielunelämänsä ja se kyllä 
tottelee, kun sitä osaa käsitellä, Liisa Heimo 
kertoo.

Syksyn edetessä valo vähenee ja lasikin 
muuttaa ilmettään valon myötä. Juuri se 
kiehtoo lasimestaria. Varsinainen työ edellyttää 
kärsivällisyyttä ja tarkkuutta. Liisa Heimolle ei 
tuota vaikeuksia leikata lasia suoraan oikeisiin 
mittoihin.

- Kädentaitoihin harjaantuu ainoastaan 
tekemällä. On oltava armollinen itselle ja 
erehdyksille, hän sanoo.

Luovan työn äärellä
Tilaustöissä Liisa Heimo toteuttaa asiakkaan 
toiveita. Kokemus on tuonut herkkyyttä 
ymmärtää ja taitoa toteuttaa vaativiakin töitä. 
Omassa luovassa työssään häntä kiehtoo 
erityisesti mosaiikki. Mielikuvitukselliset, 
satumaiset puut ja luontoaiheet ovat hänelle 
läheisiä.

Ideointia ja omaa luovuutta Liisa Heimo 
tähdentää myös kurssilaisilleen. Hän opettaa 
sekä kansalaisopistossa että omalla pajalla. 
Kurssien lisäksi X Glassilla on non-stop –paja, 
jonne voi tulla juuri silloin, kun itselle sopii. 
60 euron vuosimaksu oikeuttaa työkalujen ja 

Lasin lumoa

Lasi on ihmeellinen materiaali. Hauras ja vahva 
samanaikaisesti, sulava ja särmikäs, valon ja värien 

heijastuksissa moni-ilmeinen. Sen käsittely niin 
teknisissä kuin taiteellisissa ratkaisuissa vaatii vahvaa 

asiantuntemusta.

koneiden käyttöön - ja niitä on pajalla monen eri 
lasitekniikan soveltamiseen. 

- Toivoisin, että lasielementtejä näkyisi suomalai-
sessa sisustuksessa enemmän. Euroopassahan 
esimerkiksi koristellut lasi-ikkunat ovat yleisiä. 
Suomessa ehkä vielä ajatellaan, että lasikoristelu 
kuuluu vain kirkkoihin, Liisa Heimo miettii.

Kirkkojen ikkunat ovat toki nekin tuttuja Liisa 
Heimolle. Hänen tarkka kädenjälkensä näkyy 
lyijylasi-ikkunoissa entisöintiprojektien kautta 
mm. Loviisan kirkossa sekä Porvoon tuomio-
kirkossa. Heimo hallitsee niin lyijytekniikan 
kuin tiffanyn, sulatuksen ja mosaiikin. Mestarin 
mukaan mielenkiintoisinta jälkeä syntyy, kun osaa 
yhdistellä erilaisia tekniikoita ja omaa luovuutta.

X Glass
Mestarintie 28, 06150 Porvoo
p. 040 0476759
Avoinna ma-pe 7-18, la 10-13
www.xglass.fi

Liisa Heimon ja Henry Elosen pitkä kokemus takaa luotet-
tavan työn jäljen ja palvelua saa sujuvasti niin suomeksi kuin 
ruotsiksi. 

MarkkinointiyhteistyöMarkkinointiyhteistyö
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Mistäkö idea alun perin syntyy? Ei sitä tiedä kukaan, sanoo 
huonekalusuunnittelija Antti Evävaara suoraan. Studion 
hyllyillä on kattoon asti yhden ihmisen elämäntyötä, 

Silencen rauhoittavia kaaria ja Toron veikeitä vekkejä. Istahdan 
Pesä-tuoliin ja saan pian kuulla lisää, paljon. Vuolaassa keskuste-
lussa saan ehkä kiinni olennaisimmasta. Tärkein kysymys ei ole se, 
mistä idea on syntynyt, vaan mitä ideasta syntyy.

Antti Evävaaran Silence -tuoli tekee parhaillaan maailmalla matkaa 
maineeseen. Monet ovat viivähtäneet akustisen Silence-tuolin 
suojissa esimerkiksi Frankfurtin kansainvälisellä lentokentällä, 
jonne niitä äskettäin asennettiin 42 kappaletta. Niitä on myös 
muun muassa Pariisin L`oréalin pääkonttorissa sekä Göteborgin 
lentokentällä. 

Kansainvälinen läpimurto on ottanut aikansa, vaikka tuolista 
on kohistu jo kauan. Evävaara kertoo olleensa hiljaisuuden 
maailmassa 2000-luvun alusta lähtien, paljon ennen muita muotoi-
lijoita. Kysytään siis kuitenkin, mistä juuri Silence-tuoli sai alkunsa.

- Aloitin kaaresta. Ajattelin kattoa ja seinää, mutten halunnut 
tehdä toisintoa suomalaisesta pallotuolista. Mietin, miten istun, kun 
puhelin on kädessä. Siitä syntyi muoto, Antti Evävaara muistelee.

Kaupankäynnin kannalta hän oli liian varhain liikkeellä, ja myynti 
sai todenteolla vauhtia vasta, kun markkinoille alkoi ilmaantua 
samantyyppisiä tuotteita. Alkuvaiheessa häneltä messuilla 
kysyttiinkin usein, miksei kukaan muu tee tätä samaa. 

”Olet aikaasi edellä. Muista jaksaa odottaa”, rohkaisi Avotakan 
toimittaja Leena Nokela.

Materiaalin kanssa äärilaidoille
Silence-tuolin kehittely tapahtui pitkälti Orimattilan Kehräämöllä, 
jossa Antti Evävaaralla oli studio parikymmentä vuotta. Nyt koti 
ja studio ovat Lahdessa, mutta hän jätti kädenjälkensä vanhalle 

villatehtaalle muun muassa Hemmottelukeidas Hellimön sekä 
Hotelli Teltan muodossa.

Orimattilaan Evävaara oli muuttanut Porvoosta vuonna 1993.
- Olen alun alkaen saanut huonekalukonservaattorin 

koulutuksen. Työskentelin vuosia Saksassa konservoinnin parissa 
ja sittemmin Porvoossa, jossa tein entisöintitöitä ja pidin kursseja 
muun muassa museoammattilaisille. Paja oli ensin Hummelsun-
dissa Vessössä ja sen jälkeen Kulloossa.

Materiaalin tuntemus on Antti Evävaaran vahvuus. Ja nyt 
puhutaan puusta. Euroopassa ei ole kovin montaa hänen kaltais-
taan suunnittelijaa, joka kehittää huonekalun ja valmistaa tuotanto-
valmiin proton alusta alkaen itse. Lahden studiolla sorvi soi ja raspi 
rallattaa.

- Materiaalin tuntemus on äärimmäisen tärkeää, vain siten 
voi tehdä jotain merkityksellistä. Toki on oltava myös luova. 
Puun kohdalla pystyn menemään äärilaidoille. Ymmärrän rajat, 
mutta aina voi viedä ratkaisuja vähän eteenpäin. Se tekee tästä 
työstä mielenkiintoisen. Olenkin sanonut, että teen parhaan työni 
85-vuotiaana.

Siihen on vielä matkaa neljännesvuosisata. 

Hermotyötä
Palataan vielä Silence-tuoliin, sillä Antti Evävaara ei ole toistai-
seksi tehnyt minkään muun tuotteensa kanssa niin paljon työtä – 
mukaan lukien hermotyön. Frankfurtissa prosessi kesti kaksi vuotta 
siitä, kun ostosta oli tehty periaatepäätös.

Turvallisuusvaatimukset muuttuivat kolme kertaa tuona aikana. 
Tuolissa on integroitua teknologiaa ja johdotuksia, sillä se on tarkoi-
tettu yhden hengen tilaksi, jossa voi rauhoittua musiikin kuunteluun 
tai työntekoon kannettavalla tietokoneella.

- Pienyrittäjät joutuvat ahtaalle sertifikaattien kanssa. Ne 
maksavat ja vievät aikaa ja sitten tulee vielä muutoksia. Ymmärrän 

Luova Talous Teksti: Tuula Lukić   Kuvat: Srba Lukić Luova Talous
Aloitamme TID-lehdessä uuden, Luovan Talouden -juttusarjan.

Muotojen maailmassa

määräysten tarpeellisuuden ja päätin tehdä kaikkeni. 
Tällaista luovaa ihmistä alkaa kuitenkin ärsyttää, kun 
sertifikaatit tuntuvat välillä olevan tärkeämpiä kuin itse 
tuote.

Myynnin osalta Antti Evävaara voi vähän jo huokaista 
helpotuksesta, sillä hän on tehnyt Silence-tuolista 
yksinmyyntisopimuksen ranskalaisen Studio Packin 
kanssa. Tuotanto on Ranskassa ja Portugalissa.

- Suomessa ongelma on siinä, että täällä ei ole 
suuria kansainvälisiä sisustus- ja arkkitehtitoimistoja, 
jotka saisivat suomalaistyötä läpi merkittäviin kohteisiin, 
esimerkiksi hotelleihin. Muissa Pohjoismaissa tällaiset 
toimistot ovat tärkeitä linkkejä, ja ne vaikuttavat näiden 
maiden koko huonekaluteollisuuteen.

Onko kaikki jo keksitty?
Rakkaus huonekaluihin vie Antti Evävaaraa jatkuvasti 
kohti uutta. Huonekaluissa häntä kiinnostaa nimenomaan 
kolmiulotteisuus. Tähän on yhdistettävä käytännöllisyys ja 
kauneus. Suunnittelijan työ on pitkälti karsimista, niin että 
lopulta jäljelle jää vain olennainen.

- Työn ilo tulee haasteista. On haastettava vanha ja 
annettava lisäarvoa jo olemassa olevalle. Ei kannata 
tehdä sellaista, mitä jo on, Evävaara toteaa. 

Maailma muuttuu ja tarpeet muuttuvat, mutta trendit 
eivät ole Antti Evävaaran kiinnostuksen kohteina. 

- Maailma on täynnä tavaraa ja paljon tehdään tyhjän-
päiväistä. Joskus mietin, onko kaikki jo keksitty. Tai 
jännitän, törmäänkö jossain johonkin samaan, jonka olen 
itse tehnyt ja minua syytettäisiin kopioinnista. Me olemme 
kaikki alttiita vaikutuksille, joten ei voi tietää, mistä jokin 
lähtee itämään. Kaikesta huolimatta on oltava uskollinen 
omalle idealle.

Suomalaisesta huonekaluteollisuudesta on jäljellä 
enää vain häivähdys, joten suunnittelijoidenkin on 
pyrittävä suoraan kansainvälisille markkinoille. Antti 
Evävaaralle maailma on avoin. Tärkein tapahtuu 
kuitenkin omalla studiolla.

Antti Evävaarasta ja hänen mielenkiintoisesta 
matkastaan huonekalujen maailmassa kertova kirja 
julkaistaan marraskuun alussa. Kirjasta on tulossa 
suomen-, englannin- ja saksankieliset painokset.



54 55

Möbeldesigner Antti Evävaaras Silence-stol gör 
sig som bäst känd över hela världen. Många 
har redan stannat upp och vilat sig i skydd av 

den akustiska Silence-stolen bland annat på Frankfurts 
internationella flygfält, där man nyligen installerade 42 
stolar.

Det internationella genombrottet har dröjt, trots att 
man redan länge har talat om stolen. Evävaara berättar 
att han befunnit sig i tystnadens värld ända sedan början 
av 2000-talet, långt före de andra formgivarna.

Med tanke på försäljningen var han för tidigt ute. 
Försäljningen tog fart först då motsvarande produkter 
började dyka upp på marknaden. ”Du är före din tid. Kom 
ihåg att du ska orka vänta”, uppmuntrade Leena Nokela, 
redaktör på Avotakka.

Utvecklandet av Silence-stolen skedde till största 
delen i Kehräämö i Orimattila där Evävaaras arbetsut-
rymme fanns i tjugo års tid. Evävaara flyttade till Orimattila 
från Borgå år 1993. Nu finns hemmet och studion i Lahtis.

- Jag har allra först utbildat mig till möbelkonser-
vator. Jag arbetade många år i Tyskland med konser-
vering och sedan cirka tio år i Borgå där jag arbetade 
med restaureringsarbeten och höll kurser för museiarbe-
tare. Verkstaden fanns först i Hummelsund på Vessö och 
sedan i Kullo.

Trä som material

Kärleken till möblerna för Antti Evävaara konstant mot 
nya utmaningar. Det tredimensionella i möblerna är enligt 
honom det mest intressanta. Dessutom måste man 
därtill kunna kombinera det praktiska och det vackra. En 
designers arbete kräver att man kan gallra, så att bara det 
väsentliga blir kvar.

- Arbetsglädjen finns i utmaningarna. Man måste 
utmana det gamla och ge mervärde åt det som redan 
finns. Det lönar sig inte att skapa sådant som redan finns.

Materialkännedomen är Antti Evävaaras styrka. Och 
nu pratar vi om trä. Det finns inte många designers i 
Europa som både utvecklar möblerna och dessutom 
själv tillverkar prototyperna från början till slut. I arbets-
utrymmet i Lahtis hörs både svarvens och raspens ljud.

- Materialkännedomen är viktig, bara då kan man 
skapa någonting betydelsefullt. Förstås måste man 
också vara kreativ. Med trä som material kan jag töja på 
gränserna. Jag vet materialets begränsningar men man 
kan alltid gå ett steg vidare i processen. Det gör arbetet 
intressant. Jag har sagt att jag kommer att göra mina 
bästa arbeten när jag är 85 år.

Det är ännu ett kvarts sekel dit.

Kreativ Ekonomi Text: Tuula Lukić 

I formernas värld

"Aloitin kaaresta. Ajattelin kattoa ja seinää, 
mutten halunnut tehdä toisintoa suomalai-
sesta pallotuolista. Mietin, miten istun, kun 
puhelin on kädessä. Siitä syntyi Silence-
tuolin muoto", Antti Evävaara muistelee.

Antti Evävaara formgav 
i slutet av 1980-talet 
"Pesä"- bord och stolar 
till Borgå Sparbanks 
allmänna utrymmen. 
Designen är aktuell ännu 
efter 30 år. 

"Jag började med bågen. Jag tänkte på 
tak och väggar, men jag ville inte göra en 
kopia på den finska bollstolen. Jag tänkte 
på, hur jag sitter, när jag håller telefonen i 
handen.  Så skapades formen på Silence-
stolen", minns Antti Evävaara.

Översättning: Jenny Törnroos Foto: Juha Taskinen Kreativ Ekonomi
TID-tidningen inleder en ny artikelserie om Kreativ Ekonomi.
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Tid AikaTeksti: Leila Toffer-Kares

Arvoitusta on pohtinut lukuisa määrä tiedemiehiä. Kukaan 
heistä ei ole pystynyt vastaamaan kysymykseen täsmälli-
sesti. Teorioita on useita.

Jokaiselle vanhemmalle on tuttu lapsen esittämä 
kysymys: Koska ollaan perillä? Aikuisistakin menomatka 
tuntematonta reittiä tuntuu pidemmältä kuin paluumatka. 
Joidenkin tutkijoiden mukaan kokemus ajan hitaasta 
kulumisesta johtuu aivojemme työskentelystä uuden 
reitin parissa ja muistikuvien ahkerasta tallentamisesta. 
Mitä useammin kuljemme samaa tietä, sitä vähemmän 
aivoilla on uutta arkistoitavaa ja sitä nopeammin matka 
tuntuu sujuvan.

Saman teorian oletetaan pätevän kokemukseen ajan 
kulumisen nopeudesta iän karttumisen myötä. Vanhetes-
samme toistamme totuttuja tapojamme ja koemme 
samoja asioita yhä uudelleen. Asiat, joita teemme 
ensimmäisen kerran jättävät pysyvän muistijäljen ja mitä 
enemmän muistissa on jälkiä samasta tapahtumasta, 
sitä pidempään se tuntuu kestäneen. Lapselle kaikki 
kokemukset ovat uusia ja saattaa olla, että he sen vuoksi 
kokevat ajan kuluvan hitaasti.

Ranskalaisen filosofi Paul Janetin vuonna 1877 
esittämän matemaattisen kaavan mukaan aikakokemus 
syntyy suhteessa eletyn elämän pituuteen. Esimerkiksi 
5-vuotiaan vuosi tuntuu pitkältä, koska se muodostaa 
viidenneksen hänen elämästään. Sen sijaan 50-vuotiaana 
vuosi edustaa yhtä viideskymmenesosaa iästä ja sen 
seurauksena vuosi tuntuisi menevän nopeammin. Janet 
ei pystynyt perustelemaan väitettään eikä ole pystynyt 
kukaan sen jälkeenkään.

Jotkut sanovat ratkaisun ajan nopeutumiseen 
löytyvän dopamiinista, hormonista, joka vaikuttaa elimis-
töön piristävästi. Teorian mukaan aivoissa on aikavälejä 
sekunneista minuutteihin seuraava kello, jota säätelee 
dopamiini. Kello käy sitä nopeammin, mitä enemmän 
hormonia erittyy. Esimerkiksi onnettomuustilanteessa 
dopamiinia syöksyy aivoihin ja se voisi selittää, miksi 
aika tuntuu hidastuvan eli pari sekuntia voi tuntua parilta 
minuutilta. Iän myötä dopamiinitaso laskee ja kenties se 
vaikuttaa ajan kokemiseen.

Unkarilais-yhdysvaltalainen psykologi Mihály 
Csíkszentmihályi tutki 1970-luvulla flow-kokemuksia, 
joilla tarkoitetaan mukaansatempaavia ja siksi ainakin 
jossain määrin ajantajun hämärtäviä elämyksellisiä 
tilanteita. Kun ihminen on keskittynyt tekemään jotain 
mieluisaa, vaikkapa lukemaan, niin aika rientää huomaa-
matta. Olosuhteissa, joissa ei ole mitään kivaa, aika 
matelee.

Aikakokemusta tutkineen hollantilaisen psykologian 
professori Douwe Draaisman mukaan ihmisen kannattaa 
yrittää elää mahdollisimman vaihtelevaa elämää. Uudet 
paikat, ihmiset ja tapahtumat luovat muistoja, jotka 
kiikkustuolissa muuttuvat tunteeksi pitkästä elämästä.

Gåtan har sysselsatt otaliga vetenskapsmän. Ingen 
av dem har kunnat svara exakt på frågan. Men det 
finns många teorier.

Varje förälder är bekant med barnens fråga: När 
är vi framme? Ibland kan ditresan på en obekant väg 
kännas längre än vägen hem. Vissa forskare anser 
att känslan av att tiden går långsamt beror på att 
hjärnan arbetar med den nya rutten och aktivt lagrar 
minnesbilder. Då vi ofta tar samma rutt, finns det inte 
lika mycket nytt för hjärnan att lagra och resan verkar 
gå snabbare.

Samma teori anser man att påverkar upplevelsen 
av hur snabbt tiden går då man blir äldre. Då vi åldras 
upprepar vi samma vanor och upplever samma 
saker om och om igen. Händelser som vi upplever 
första gången lämnar en bestående minnesbild och 
ju fler minnesbilder vi har av samma händelse desto 
längre verkar händelsen räcka. För ett barn är alla 
upplevelser nya och det kan tänkas att barn därför 
upplever att tiden går långsamt.

Den franska filosofen Paul Janet presenterade 
år 1877 en matematisk formel där tidsupplevelsen 
korrelerar med hur länge man levt. Till exempel känns 
5-åringens liv långt, eftersom ett år motsvarar en 
femtedel av barnets liv. Å andra sidan är 50-åringens 
år en femtiondedel av livet och därför verkar ett år gå 
fort. Janet kunde inte motivera sitt påstående och 
det har ingen annan heller kunnat göra efter honom.

Vissa säger att svaret på hur man upplever 
tid finns i dopaminet, i hormonet som inverkar 
uppiggande i kroppen. I teorin finns det en klocka 
i hjärnan som följer med sekunder och minuter 
och den klockan styrs av dopaminet. Klockan går 
snabbare ju mer hormoner som frigörs. Till exempel 
får hjärnan en dopaminrush vid en olyckssituation 
och det kunde förklara varför tiden tycks stanna upp. 
Några sekunder kan kännas som några minuter. Då 
man åldras minskar dopaminnivåerna och det kan 
tänkas påverka tidsupplevelsen.

Den ungersk-amerikanske psykologen Mihály 
Csíkszentmihályi undersökte på 1970-talet 
flow-upplevelser. Flow-upplevelser är medryckande 
upplevelser och situationer där tidsuppfattningen 
periodvis fördunklas. Då människan är fokuserad på 
att göra någonting roligt, till exempel läsa, rusar tiden 
obemärkt iväg. Då inget roligt händer sniglar sig tiden 
fram.

Den holländska professorn i psykologi Douwe 
Draaisman, som undersökt hur man uppfattar tid, 
anser att människan bör sträva efter att leva ett så 
varierat liv som möjligt. Nya platser, människor och 
händelser skapar minnen, som sedan i gungstolen 
förvandlas till minnen från ett långt liv.

Text: Leila Toffer-Kares   Översättning: Jenny Törnroos  

Varför flyger tiden iväg ibland, 
då den emellanåt tycks stå 

stilla?

Miksi aika joskus lentää 
ja välillä se ei kulu millään
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Kunnallisveroprosentti: 21,50
Työttömyysaste %: 14,1

Yritystoimipaikkojen lkm: 226
Merkittäviä työllistäjiä:
- Art-Pak
- Myrskylän Säästöpankki
- Ok Hämeenmaa
- Hoivakoti Auringonnousu

Mörskom
Ämbetsvägen 5
07600 MÖRSKOM
www.myrskyla.fi

Telefon: +358 (0)19 510 850
E-post: kunta@myrskyla.fi

FO-nummer: 0203282-3

Kommundirektör: 
Sabah Samaletdin

Invånarantal: 1973
Markareal km2: 200,35
Vattenareal km2: 6,00
Inkomstskattesats %: 21,50
Arbetslöshetsgrad %: 14,1

Företagsarbetsställen: 226
Väsentliga arbetsgivare:
- Art-Pak
- Myrskylän Säästöpankki
- Ok Hämeenmaa
- Hoivakoti Auringonnousu

Lapinjärvi
Lapinjärventie 20 A
07800 LAPINJÄRVI
www.lapinjarvi.fi

Puhelin: +358 (0)19 510 860
Faksi: +358 (0)19 610 708
S-posti: kunta@lapinjarvi.fi

Y-tunnus: 0203135-3

Kunnanjohtaja: 
Tiina Heikka

Asukasluku: 2768
Maapinta-ala km2: 329,87
Vesistöt km2: 9,44
Kunnallisveroprosentti: 20,50
Työttömyysaste %: 11,9

Yritystoimipaikkojen lkm: 383
Merkittäviä työllistäjiä:
- Carlo Casagrande & Co
- Pukaron Paroni
- JJP Herkut
- Kaivinkoneyhtymä Lindholm
- Porlammin Osuusmeijeri

Lappträsk
Lappträskvägen 20 A
07800 LAPPTRÄSK
www.lapptrask.fi

Telefon: +358 (0)19 510 860
Fax: +358 (0)19 610 708
E-post: kunta@lapinjarvi.fi

FO-nummer: 0203135-3

Kommundirektör: 
Tiina Heikka

Invånarantal: 2768
Markareal km2: 329,87
Vattenareal km2: 9,44
Inkomstskattesats %: 20,50
Arbetslöshetsgrad %: 11,9

Företagsarbetsställen: 383
Väsentliga arbetsgivare:
- Carlo Casagrande & Co
- Pukaron Paroni
- JJP Herkut
- Kaivinkoneyhtymä Lindholm
- Porlammin Osuusmeijeri

Askola
Askolantie 30
07500 ASKOLA
www.askola.fi

Puhelin: +358 (0)19 529 100
Faksi: +358 (0)19 6630 538
S-posti: askola@askola.fi

Y-tunnus: 9000162-0

Kunnanjohtaja: 
Jouni Martikainen

Asukasluku: 5102
Maapinta-ala km2: 212,42
Vesistöt km2: 5,61
Kunnallisveroprosentti: 20,25
Työttömyysaste %: 8,7

Yritystoimipaikkojen lkm: 463
Merkittäviä työllistäjiä:
- Kattotutka
- Fimet
- Asennuspojat
- SimFors
- Hakevuori

Askola
Askolantie 30
07500 ASKOLA
www.askola.fi

Telefon: +358 (0)19 529 100
Fax: +358 (0)19 6630 538
E-post: askola@askola.fi

FO-nummer: 9000162-0

Kommundirektör (tf):
Jouni Martikainen

Invånarantal: 5102
Markareal km2: 212,42
Vattenareal km2: 5,61
Inkomstskattesats %: 20,25
Arbetslöshetsgrad %: 8,7

Företagsarbetsställen: 463
Väsentliga arbetsgivare:
- Kattotutka
- Fimet
- Asennuspojat LM
- SimFors
- Hakevuori

Lähteet/Källor: Väestörekisterikeskus/Befolkningsregistercentralen (asukasluku/invånarantal 28.2.2016), Maanmittauslaitos/Lantmäteriverket (pinta-alat/areal 
1.1.2016), Uudenmaan liitto/Nylands förbund (mm. toimipaikat/verksamhetsställen 2014), TEM/ANM (työllisyyskatsaus/sysselsättningsöversikt 08/2016)

Lähteet/Källor: Väestörekisterikeskus/Befolkningsregistercentralen (asukasluku/invånarantal 28.2.2016), Maanmittauslaitos/Lantmäteriverket (pinta-alat/areal 
1.1.2016), Uudenmaan liitto/Nylands förbund (mm. toimipaikat/verksamhetsställen 2014), TEM/ANM (työllisyyskatsaus/sysselsättningsöversikt 08/2016)

Pukkila
Hallitustie 2
07560 PUKKILA
www.pukkila.fi

Puhelin: +358 (0)40 152 0460
S-posti: palvelupiste@pukkila.
fi

Y-tunnus: 0130729-0

Kunnanjohtaja:
Juha Myyryläinen

Asukasluku: 1971
Maapinta-ala km2: 145,03
Vesistöt km2: 0,91
Kunnallisveroprosentti: 22
Työttömyysaste %: 9,1

Yritystoimipaikkojen lkm: 247
Merkittäviä työllistäjiä:
- Yli-Hyrylä
- Myllylän Betoni
- Nicemedia
- Pukkilan Liikenne
- Pukkilan Osuuspankki

Pukkila
Hallitustie 2
07560 PUKKILA
www.pukkila.fi

Telefon: +358 (0)40 152 0460
E-post: palvelupiste@pukkila.fi

FO-nummer: 0130729-0

Kommundirektör:
Juha Myyryläinen
 
Invånarantal: 1971
Markareal km2: 145,03
Vattenareal km2: 0,91
Inkomstskattesats %: 22
Arbetslöshetsgrad %: 9,1

Företagsarbetsställen: 247
Väsentliga arbetsgivare:
- Yli-Hyrylä
- Myllylän Betoni
- Nicemedia
- Pukkilan Liikenne
- Pukkilan Osuuspankki
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Kun palvelulla on merkitystä, se velvoittaa meidät
olemaan luotettava asiantuntija ja 
yhteistyökumppani aina kun asiakas astuu
liikkeeseemme. Me palvelemme Sinua.

“

 Olemme aloittaneet Kian ja Mitsubishin jälleenmyyjänä.
Tervetuloa tutustumaan upeaan mallistoon!

Loviisantie 12, 06150 Porvoo
Puh. 0207 340 429
Ma-Pe 09:00 – 18:00 ja La 10:00 – 15:00
www.autotalojarvi.fi


