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Ensi kesänä Suomessa saattaa olla lappilainen päämi-
nisteri. Kutkuttava ajatus.

Ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen voi-
daan lukea aidoksi lappilaiseksi. Hän on syntynyt ja kasva-
nut Kemin maalaiskunnassa maanviljelijäperheen poikana.

Lappilaisuutta ei himmennä edes se, että miehen asuin-
paikkaa piti niin sanotussa jalasmökkikohussa selvitellä 
oikeuskanslerin voimin. 

Milloin Suomea on edellisen kerran hallinnut lappilainen? 
Sukelletaanpa historian syövereihin.
Kauas ei tarvitse sukeltaa. Maatamme hallitsi päämi-

nisterinä Paavo Lipponen kahdessa hallituksessa vuosina 
1995 - 2003.

Lipponen syntyi Turtolassa, nykyiseltä nimeltään Pellos-
sa 1941. 

Lappilaista pääministeriä etsittäessä Lipponen on hylättävä. 
Hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Kuopiossa. 

Myöhemmin mies itse on löytänyt sukujuuriaan sieltä ja 
täältä, muun muassa Roomasta ja keisaripiireistä.

Henkisestikään Lipposta ei voi pitää lappilaisena. Hän ar-
veli kerran muun muassa, että syrjäseutujen ihmiset muut-
tavat kaupunkeihin 
pakoon keskustalaista 
ahdistavaa ilmapiiriä. 
Lappilaisittain ajatte-
levien mielestä ihmiset 
lähtevät kaupunkeihin 
työn tai opintojen vetä-
minä.

Turtolan kunnassa on 
syntynyt toinenkin Suo-
men pääministeri, Kaarlo Castrén. Edistyspuoluetta edus-
tanut Castrén veti vuonna 1919 vähemmistöhallitusta, jossa 
istuivat myös maalaisliitto ja - mikäs muu kuin RKP.

Koska Lipposta ei hyväksytä, toistaiseksi viimeisin lappilai-
nen pääministeri on Martti Miettunen. 

Hän syntyi 1907 Simossa pientilallisen poikana ja ehti 
pitkän poliittisen uransa aikana vetää kolmea hallitusta.

Miettusen ykkönen oli entisvanhaisen tyylin mukaisesti 
vähemmistöhallitus, jossa maalaisliittolaisministerien jouk-
koa täydensi vain yksi virkamiesministeri, kauppa- ja teol-
lisuusministerinä toiminut maantieteilijä Ilmari Hustich, 
suuri Lapin ystävä hänkin.

Miettusen ykkönen istui vain vajaan vuoden: heinäkuus-
ta 1961 huhtikuuhun 1962. Se jäi aikakirjoihin lähinnä siitä, 
että Miettunen toimi presidentti Urho Kekkosen sijaisena 
kuuluisan Yhdysvaltain-matkan aikana 1961 ja joutui vas-
taanottamaan Neuvostoliiton nootin.

Kekkosen luottomiehenä pidetty Miettunen palasi pää-
ministerin paikalta Lapin maaherran virkaan, jota hän oli 
hoitanut vuodesta 1958 lähtien.

Kuuluisin Miettusen hallituksista oli vuonna 1975 aloittanut 
Miettusen kakkonen, jota kutsuttiin hätätilahallitukseksi. 
Työttömiä oli  60 000 ja ongelmaa hoitamaan Kekkonen 
hankki politiikan piireistä ulkopuolisen henkilön, maaher-
ran virasta eläkkeelle jääneen Miettusen.

Maalaisliiton, SDP:n ja SKDL:n varaan koottu laajapoh-
jainen Miettusen toinen hallitus hajosi jo seuraavana vuon-
na. Miettunen johti sen jälkeen keskustalaista vähemmistö-
hallitusta, Miettusen kolmosta vuoteen 1977 asti.

Edellisestä oikeasta lappilaisesta pääministeristä on siis 
aikaa 33 vuotta.

Miettusen toisesssa hallituksessa opetusministerinä toimi 
muuten muuan Paavo Väyrynen. 

Toistaiseksi edellisessä lappilaisen vetämässä Miettusen 
kolmoshallituksessa työvoimaministerinä taas oli - kukas 
muu kuin Väyrynen.
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V aikka on sydäntalvi, ja tulevan 
suven marjasadosta ei kukaan 
vielä tiedä, jatkuu keskustelu 
ulkomaalaisten marjanpoimi-
joiden asemasta. Eriäviä mie-

lipiteitä esitetään nyt siitä, kuka vastaa, 
etteivät kaukomailta tulleet joudu Lapissa 
ahdinkoon, kun saalis jää odotettua vähäi-
semmäksi.

Vähemmistövaltuutettu Johanna Suur-
pään kanta on, että kutsujayritykset pitää 
panna nykyistä suurempaan vastuuseen 
poimijoiden kuluista. Vaatimus kuuluu, et-
tä poimijoille tulee taata jonkinlainen toi-
meentulon taso.

Sinänsä kaunis ajatus ei odotetusti saa 
kovin myönteistä vastakaikua marjayrit-
täjiltä. Sillä rintamalla nähdään, että Suo-
meen ja Lappiin tulevat poimijat tietävät 
kyllä riskin ennakkoon.

Riitan Herkun toimitusjohtaja Tommy 
Gustafsson pukee marjayrittäjien ajatuk-

set sanoiksi. Jos ulkomaalaisille maksetaan 
kulukorvauksia, pitää myös suomalaisille 
maksaa vaikkapa polttoainekuluja.

Ulkoministeriöstäkin todetaan, ettei kut-
suvaa yritystä voida pakottaa maksamaan 
lentolippuja tai päivärahaa, vaan kyse on 
luottamuksesta. Tällä tarkoitetaan ainakin 
sitä, että tulijoille on kerrottava totuus, eikä 
tuloja saa liioitella tai menoja vähätellä.

Marjanostajat sanovat, että näin on tehty 
tähänkin saakka. Yrityksissä nähdään, että 
tulijat saavat satotietoja jo aiemmin ke-
sällä. Kuinka pitäviä ne ovat, siitä voidaan 

keskustella. Valkoisenaan kukkiva hillajän-
kä kun ei vielä merkitse sitä, että marjasaa-
liit ovat syyskesällä hulppeita.

Vuoropuhelu on käynnissä, mutta mitä 
siitä seuraa, onkin jo eri asia. Todennä-
köistä on, että ensi suvenakin pohjoiseen 
saapuu kaukomatkalaisia. Kun paluumatka 
alkaa, on osa tyytyväisiä, mutta myös pet-
tyneitä on joukossa.

Kun ulkomaalaisten poimijoiden matkat 
Lappiin ovat ainakin näillä näkymillä tul-
leet jäädäkseen, ei keskustelua pidä vaien-
taa. Siihen pitää ainakin pyrkiä, etteivät he 
joudu ahdinkoon. Ja siitäkin pitää puhua, 
kenen on vastuu, jos näin tapahtuu.

Tähän saakka on enemmän puhuttu pe-
lisäännöistä, jotka marjamaille pitää saa-
da. Monet paikalliset ihmiset ovat valit-
taneet, että marjat viedään kotinurkilta, 
eikä esimerkiksi suomalaisia liikennesään-
töjä marjastusmatkoilla noudateta. Maas-
sa maan tavalla on tässäkin asiassa oikea 

ajatus.
Sen verran ongelmatilanteita on jo edel-

lisvuosina koettu, että niiden ennaltaehkäi-
sy on tärkeää. Se pitää kaikkien osapuolten 
ymmärtää, jotta jonkinlainen marjarauha 
saadaan palautettua.

Yksi ristiriita on siinä, että marjayritys-
ten mielestä ei ole tärkeää, kuka marjat 
poimii. Suomalainen hillastaja ajattelee 
kuitenkin usein hieman toisin.

PS. Valtaosa kansasta on sitä miel-
tä, että lapsilisät voidaan poistaa suuritu-
loisilta, jos etuuksia pitää leikata valtion 
menojen pienentämiseksi. Suomalaisten 
kanta tuli tietoon tehdyssä kyselyssä.

Mielipiteen voi helposti ymmärtää, mut-
ta valitettavasti tämä toimenpide ei riitä, 
kun puhutaan valtiontalouden tervehdyt-
tämisestä. Huomattavasti suurempia tal-
koita tarvitaan.

Ristiveto jatkuu marjamailla
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a Ristiriita on siinä, että 
yritysten mielestä ei ole 

tärkeää, kuka marjat poimii. 
Suomalainen hillastaja ajattelee 
usein toisin.

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen ilmoittautumi-
nen kilpaan keskustan johtajuudesta oli Kainuun Sanomien 
mukaan ympäristöministeri Paula Lehtomäen vetäytymisen 
jälkeen vain sinettiä vailla. Kokenut pelimies, ulkomaankaup-
pa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen kiirehti viime viikolla 
edelle.

Väyrynen suostui olemaan käytettävissä samaan aikaan, 
kun toinen kokeneen kaartin edustaja, elinkeinoministe-
ri Mauri Pekkarinen, oli virkamatkalla Arabiemiraateissa. 
Onkin kovin epävarmaa, tuleeko Pekkarinen enää kuvioihin 
mukaan.

Jos euroedustaja Anneli Jäätteenmäki ilmoittautuisi, 
kilpa leimautuisi omituiseksi entisten puoluejohtajien re-
vanssiotteluksi. Pilapiirtäjät ja pakinoitsijat saisivat lisää 
herkullista ainesta.

Nykyinen Väyrynen-Kiviniemi -asetelma kuvastaa kes-
kustan sisäistä jakautumista selkeällä tavalla.

63-vuotias Väyrynen ei ole suostunut siirtymään kunnia-
puheenjohtajana taustavaikuttajaksi vaan on mielestään 
jatkuvasti paras johtamaan ja uudistamaan puoluetta. Väy-
rysellä on paljon entisiä kannattajia, jotka eivät hänen uran-
sa pahimpiakaan virheitä muistele.

Satakunnan Kansa huomauttaa, että sananvapaus voitti sit-
tenkin lähdesuoja-asiassa. Lehti viittaa ministerin lupauk-
seen.

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) lupasi maanantai-
na Helsingissä Päätoimittajain yhdistyksen järjestämässä 
seminaarissa, ettei hän aio viedä lähdesuojan heikennystä 
koskevaa esitystä eteenpäin. Poliisi-, pakkokeino- ja esitut-
kintalain uudistusta ehdottanut toimikunta sisällytti tällai-
sen esityksen yksimieliseen esitykseensä.

Muut lehdet

Vanha legenda vai uusi agenda

a Väyrynen herättää suuria tunteita 
puolesta ja vastaan. 

Aamulehti pääkirjoituksessa

JORMA KAJAVA     JUHANI ANTTILA

L appilainen sinnikkyys on ollut palkitse-
vaa, kun se on kohdistunut todelliseen 
toimintaan, prosessiin, ja tarpeen mu-

kaisiin konkreettisiin tuloksiin. Hyvällä uunilla 
saadaan lämpöä sekä hyviä rieskoja ja orsilei-
piä. Perustana on kiireettömyys ja se, että on 
aikaa ajatella - jopa hetkeksi kesken työn pik-
kupirtissä nukahtaa. Lisäksi edellytyksenä on 
hyvä ja monipuolinen osaaminen, myönteinen 
sosiaalinen yhteisöllisyys, yhteiskunnan vakaa 
ja ylläpidetty infrastruktuuri sekä asianmukai-
set työvälineet (A. Hyry: Uuni. 2009).

Paljon käytetyn ranskankielisen sanonnan 
mukaan ”Plus ca change,  plus c’est la même 
chose”, mitä enemmän jokin muuttuu, sitä 
enemmän se pysyy samana. 

Erityisesti kiire voi vaikuttaa turmiollisesti 
koko yhteiskunnan toimintaan. Jos kaiken te-
kemisen lomassa ei ole aikaa pysähtyä ja poh-
diskella asioita, niin silloin uuden luominen on 
mahdotonta ja edistys on vain harhaa.

Vaikeina aikoina suomalaiset ovat perintei-
sesti turvautuneet sisuun. Poliitikkojen ja mi-
nisteriöiden toiminnasta huolimatta maassa 
vallitsee positiivinen henki, vaikka taloudel-
linen tilanne on vaikea. Yrityksille on tarjottu 
elvytysrahaa etupainotteisesti. Tämäkin antaa 
yrityksille uskoa selviytyä.

Valoa tunnelin päästä?
Ministeri Anu Vehviläinen on pohtinut lä-
hivuosien liikennepolitiikan haasteita: ”Äly-
käs liikenne ja liikkuminen ovat myös paljon 
muuta kuin vempaimia, bittejä tai laajakaistaa. 
Älykäs liikenne on saumatonta yhteispeliä ja 
kumppanuutta. Se on liikkujan, ajoneuvon ja 
infrastruktuurin yhteispeliä ja kumppanuutta 
eri  toimijoiden kesken. Koneet eivät tee liiken-
teestä älykästä, vaan me itse teemme.”

Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys kuuluvat ny-
kypäivän yhteiskuntaan - myös liikenteeseen. 
Palveluiden käyttäjät tuottavat tietoa ja ovat 
siten osa liikenteen yhteisöä. Liikenteen ajan-
tasainen tilannekuva koostuu tulevaisuudessa 
entistä enemmän käyttäjien itsensä tuottamas-
ta ja muokkaamasta tiedosta. 

Tavoiteltaessa suurta muutosta myös liiken-
nepolitiikan on muututtava. Uuden liikennepo-
litiikan keskeisiä elementtejä ovat asiakasläh-
töisyys ja innovatiivisuus. Ei riitä, että tehdään 
oikeita asioita, niitä on tehtävä oikein.

Nähtäväksi tulee, miten Rovaniemellä tam-
mikuussa 2010 käynnistynyt osa Liikenteen 
turvallisuusvirastosta (TraFi) tulee tarttumaan 
näihin uusiin haasteisiin, vai painottuuko toi-
minnassa vain ”plus c’est la même chose”, toi-
sin sanoen olemassa olevien rutiinien jatkami-
nen kiireessä niukoilla resursseilla.

Tietoyhteiskunnassa etäisyydet menettävät 
merkityksensä. Tämä korostuu nimenomaan 
tietojen ja ohjelmistojen käytössä.

Käänteentekevään teknologiaan
Organisaatioita johdetaan organisaation ra-
kenteen (struktuurin) ja todellisen toiminnan 
(prosessien) kautta. Riippuu paljon organisaa-
tion ja sen johdon kehittyneisyydestä, miten lii-
ketoimintaprosesseja käytännössä painotetaan 
ja miten ne toimivat johdonmukaisesti yhteen. 
Asioissa on usein virheellinen painotus, kun 
prosessit on alistettu tai suorastaan pakotettu 
tapahtumaan tietyissä rakenteissa. 

Eikö vihdoinkin voitaisi siirtyä jatkuvista ra-
kennemuutoksista jo todellisen toiminnan ke-
hittämiseen? Rakenneratkaisuilla tuetaan ole-
massa olevia toimintamalleja tai jopa aiheute-
taan toimintaan häiriöitä. Vasta innovatiivisella 
prosessien kehittämisellä voidaan päästä uusiin 
ja entistä parempiin toimintamuotoihin.

Bittiohjauksessa toimivien tehtaittemme ta-
voitteena on ollut saada tuotetuksi yhä enene-
vässä määrin tuotteita yhä halvemmalla. Tämän 
tien eteneminen ei ole enää menestyksellistä, 
vaikka kyseisten tuotteiden ominaisuuksia ja 
tuotantoprosessien tehokkuutta hiottaisiin ää-
rimmäisyyksiin. 

Harvardin professori Clayton Christensen 
kuvasi tällaista kehittymistä olevan nykyisessä 
perusteknologiassa sinnikkäästi pysymisessä 
(sustaining technology) ja sen jatkuvassa hi-
omisessa paremmaksi (The Innovator’s Di-
lemma: When New Technologies Cause Great 
Firms to Fail, 1997). Hän osoitti, että tällaisella 
tiellä monet menestykselliset yritykset ajau-
tuivat konkurssiin. Hänen mukaansa yritys-
ten pitäisi strategisissa suuntauksissaan ottaa 
vakavasti huomioon, miten tuollainen kehitys  
voidaan katkaista ja siirtyä hallitusti johonkin 
aivan toisenlaiseen teknologiaan (disruptive 
technology). Samalla on pyrittävä yksinkertai-
suuteen.

Käänteen tekevä kehittyminen lähtee kään-
teen tekevästä ajattelusta. Eivätkö esimerkiksi 
paperi- ja autoteollisuus voisi oppia jotain uu-
sia ”googlemaisia” liiketoimintamalleja?

Toimintaa käänteentekevästi
On melkoinen sinnikkyyden osoitus, että huo-
mattava osa uudesta Liikenteen turvallisuus-
virastosta on saatu Lappiin. Virastolla on sille 
vuosien varrella vakiintuneet laajat tehtävät ja 
struktuuri olemassa. Kuitenkin pärjätäkseen 
tarvitaan kykyä nähdä tulevaisuuden yhteis-
kunta ja sen tarpeet. Eikö turvallisuus voisi olla 
juuri se  ominaisuus, joka tekisi Liikenteen tur-
vallisuusvirastosta käänteentekevän?

Kemijärven sellutehdas on nyt historiaa. Sel-
luloosa on jo vuosia ollut maailmalla bulkki-
tuotetta, josta on ollut ylituotantoa. Sen sijaan 
teollisuushallien rakentamisessa tarvitaan lii-
mapuupalkkeja, joiden valmistuksessa tarvi-
taan uudenlaista ammattitaitoa. 

Kun on mahdollista käyttää myös pienpuu-
ta, voidaan järeämpiä tukkeja säästää muuhun 
mekaaniseen jalostukseen. Mitä muuta uutta 
voitaisiinkaan luoda?

Rovaniemi on perinteisesti ollut hallinnon, 
kaupan ja liikenteen keskus Lapissa. Uusia 
mahdollisuuksia ovat Haltik ja TraFi. Aikai-
semmin oli kyse palvelujen keskittämisestä. 
Nyt käänteentekevää on palvelujen hoitaminen 
tietoverkkojen avulla. Kohdealueena ei enää ole 
Lappi, vaan koko maa tai jopa maailma.

Lappi ja sen matkailu tuovat todella mielen-
kiintoisia uusia ajatuksia. Mitenkähän Harvar-
din professori Clayton Christensen mahtaisi 
meitä neuvoa?

Etäisyydet menettävät merkityksensä
a Uuden liikennepolitiikan 

keskeisiä elementtejä ovat 
asiakaslähtöisyys ja 
innovatiivisuus. Ei riitä, että 
tehdään oikeita asioita, niitä on 
tehtävä oikein.

Tietoyhteiskunnassa etäisyydet menettävät 
kirjoittajien mukaan merkityksensä. Tämä ko-
rostuu nimenomaan tietojen ja ohjelmistojen 
käytössä.

Marita Tuomilaakso

Kirjoittajat ovat riippumattomia tietoturvallisuuden asiantuntijoita.
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