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Tampereen Kauppaseura ja
vapaussota 1918
Sodan uhreina kuoli neljä Kauppaseuran jäsentä. 

Yritys, älä putoa tekoälyn
kelkasta!
Tekoäly on jo mukana kaikkialla arjessamme, ja 
tulevaisuudessa se mullistaa elämäämme vielä enemmän.

Joulutori on jo joulunlämpöinen
perinne
Keskustorilla on vuodesta 2008 alkaen järjestetty 
laajan arvostuksen saanut Tampereen Joulutori.

Keskolla kulkee kovaa
Länsi-Suomen Keskon aluejohtaja Jari Alanen kertoo, että 
konsernin strategia on osoittautunut ilmeisen toimivaksi.

Pirkanmaan talous toipuu 
pandemiasta 
Kohonneet kustannukset haastavat yrityksiä.

Lentävä kiekko ei sammaloidu
Kokkovuoren haulikko-ampumakeskuksessa 
Pirkkalan lentokentän kupeessa riittää kuhinaa. 

Eläkeuudistus herättää 
keskustelua
Tuskin kukaan vastustaa YEL-uudistuksen tarkoitusta eli 
yrittäjien riittävän toimeentulon turvaamista eläkkeellä. 
Hyväkään tarkoitus ei riitä, vaan keinot ratkaisevat.
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Tampereen Kauppaseura ry

Jäsen- ja sidosryhmälehti

Ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Painosmäärä 2000 kpl. 

Lehti postitetaan n. 1300 jäsenelle, 

yhteistoimintaklubeille ja yhteistyö-

kumppaneille. 

Painopaikka Offset Ulonen Oy.

Päätoimittaja Teuvo Vastamäki

teuvo.vastamaki@gmail.com

Kuvaaja Skyfox Marko Kallio

marko.kallio@skyfox.fi

Mainosmyynti Pasi Borgenström

toiminnanjohtaja@

tampereenkauppaseura.fi
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Tällä hetkellä emme elä helpoimmissa olosuhteissa kriisien ja niistä aiheutuvien seu-

rauksien vuoksi. Kuitenkin olosuhteet ja mahdollisuudet normaalille elämiselle ovat pääosin 
olemassa suurimmalle osalle väestöä. Näissä poikkeusoloissa voidaan pitää positiivisena asiana 
muistutusta siitä, että elämä ei ole aina pelkkää nousukiitoa. Esimerkiksi talouden vauhtisokeus 
voi aiheuttaa ylilyöntejä yksityistalouksiin ja johtaa vaikeuksiin laajempien taantumien osuessa 
kohdalle. Järkevä taloudenpito on hyvä pitää mielessä vakainakin aikoina.

Päivittäinen uutisointi medioissa huolehtii kiitettävästi, jotta negatiiviset uutiset tulevat 
näyttävästi synkistämään kansalaisten jokapäiväistä elämää.  Kännykän näyttöön ilmestyy 
lööppejä ja otsikoita jatkuvasti mikäli asetukset sallivat niiden vastaanoton.  Kaupan kassa-
jonossa viimeistään näemme niitä lehtitelineiden lööpeissä. Illalla tv-uutiset paikkaavat päivän 
negatiivista uutispimentoa jos on jäänyt uutisista vaikka työkiireiden vuoksi paitsi. 

Yöunia voi toki hiukan parantaa, mikäli laittautuu nukkumaan heti kymppiuutisten loppu-
kevennyksen jälkeen ja jättää myöhäiset uutisikkunat katsomatta.  
Asioista pitäisi tiedottaa asiallisesti ja faktat mahdollisimman hyvien tarkistaen välttäen 
klikkaushakuisia lööppejä ja otsikoita. Ne eivät asiallisesti palvele lukijaa vaan enemmänkin 
murentavat uutisoinnin uskottavuutta. 

Jonkinlainen harmitus alkaa jo aamiaista nauttiessa.  Aamun lehdestä löytyy palstoja, 
jotka ovat muodostuneet joidenkin toimittajien henkilökohtaisten ongelmien julkaisupaikoiksi. 
Minua ei kiinnosta toimittajan henkilökohtainen valitus siitä, että hänen työmatkapyöräilynsä 
on loppunut reitillä olevan katutyömaan vuoksi. Mielestäni on positiivista, että kunnallistek-
niikkaa ja katuverkkoa pidetään kunnossa. Ehkä kiertotiekin olisi ollut löydettävissä. Valitet-
tavasti esimerkkejä löytyy huomattava määrä lisää, mutta säästän palstatilaa luettelematta niitä 
tämän enempää. Todellisten epäkohtien esilletuonti lukijoille asiallisesti ja rakentavasti olisi 
suotavampaa. Siitä voisi seurata hyödyllistä kehitystäkin.

Toki luin syyskuun lopussa kyseiseltä palstalta yhden positiivisenkin kirjoituksen, 
kiitokset siitä. Päätän tämän negatiivissävyisen kirjoitukseni positiivisesti kyseistä kirjoittajaa 
lainaten.  
Nyt kannattaa elää ja jaksaa. Moni asia on kohta taas entistä paremmin.

Teuvo Vastamäki
puheenjohtaja

Positiivisuutta
huomiseen
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Pasi Borgenström

toiminnanjohtaja

Klubitoiminta on 
aktivoitunut

Teksti ja kuvat: Pasi Borgenström

Kesän jälkeen toiminta klubilla on 

selvästi piristynyt. Ihmiset ovat jälleen 
valmiita kohtaamaan toisiaan, ja yhteinen te-
keminen on keskiössä. Kesän golf-viheriöiltä 
ja muidenkin ulkopelien parista on vähitellen 
siirrytty sisätiloihin. Kauppaseuralla on 
lanseerattu uusitut Klubi-illat, jolloin väki 
tulee pelailemaan tiistaisin biljardia ja 
seuraamaan yhdessä ruuduilta Ilveksen ja 
Tapparan otteluita. Väkeä on ollut joinain 
iltoina klubin täydeltä. Hauskoja juttuja ja pe-
lailua halukkaiden kesken. Verkostoitumista 
parhaimmillaan. 

Klubimme jäsenistö uudistuu muka-

vasti, ja tänäkin vuonna saavutettaneen yli 
viidenkymmenen uuden jäsenen tavoiteraja. 
Puitteet ovat loistavat ja jäsenrakenne muo-
toutuu kivasti siten, että suurin osa uusista 
tulijoista on neljänkymmenen ikävuoden 
tuntumassa. Mediaani on koko jäsenistössä 
tätä korkeampi, mutta uudet jäsenet peilaa-
vat hyvin muuttuvaa elinkeinorakennetta. 

Klubin ravintoloitsija vaihtui syksyllä, 

ja Ilmari Saarikoski miehistöineen on 
saanut hienosti lounaan lisäksi tapahtumia 
iltaisin ja viikonloppuisin. Hyvä tekemisen 
meininki ja tapahtumien palautuminen 
muutenkin pandemian jäljiltä. Puitteet ovat 
loistavat yritystapahtumille tai vaikkapa hää-
tilaisuuksiin. Moderni tekniikka ja keskeinen 
sijainti ovat valttia tässä. Ehdottaman hyvä 
on myös ruokatuotteen laatu. Lounaskin on 
erinomainen, ja kokouksia varten jäsenistöllä 
on käytettävissään tyylikkäitä kabinetteja. 
Myös vanhoihin klubitiloihin valmistui ke-
väällä koulutus- ja juhlatila, jota vuokrataan 
erilaisiin tilaisuuksiin. Kysyntää sielläkin on 
ollut koulutuksille, ja erilaisiin perhetapahtu-
miin. Tila toimii myös meidän lounasesitel-

miemme pitopaikkana. Muutama mielen-
kiintoinen tilaisuus on jo syksyllä järjestetty 
ja useampi on työpöydällä. Kaavailuissa on 
seuraavaksi tarinaa pankkitoiminnan mur-
roksesta Tampereella 80-, 90- ja 2000-luvuil-
la. Lisää mielenkiintoisia luentoja on luvassa 
heti tammikuussa.

Kauppaseuralla on perinteisesti ollut 

harrastekerhoja, ja ne ovat kaikille 

uusillekin jäsenille avoimia. Viikkokir-
jeissäni on yleisesti eri harrastusmuotojen 
kuulumisia, ja tarvittavia yhteyshenkilöitä. 
Lukekaa niitä ja poimikaa itsellenne mie-
lenkiintoiset ryhmät. Kyseessä on kuitenkin 
aina myös verkostoitumista mukavassa seu-
rassa. Padelin harrastajat ovat tällä hetkellä 
yksittäisistä ryhmistä vahvimmin kasvava 
yhteisö. Kirjautumalla seuramme sawu-app-
likaatioon, pääset tutustumaan omiin 
tietoihisi. Kukin voi päivittää omia tietojaan 
ja merkitä kiinnostuksensa kohteet. Suosit-
telen kaikille omien tietojensa tarkastamista. 
Pyrimme kohdentamaan viestintäämme 
jatkossa eri aiheryhmistä kiinnostuneille. 
Harrastusryhmistä pyrimme saamaan seuraa-
vaan lehteen yksityiskohtaisempaa tietoa. 

Vuosikokous on jälleen edessä, ja toi-

minnan suunnittelu tulevalle kaudelle 

on parhaillaan työpöydällä. Talouden 
hallinta on tässä markkinatilanteessa ai-
empia vuosia haastavampaa alati kasvavien 
kustannusten vuoksi. Harrastustoiminnan 
kustannusten tukemisia klubin ulkopuo-
lella on valitettavasti karsittava. Toivon 
harrastusryhmien johtoporukan miettivän, 
josko harrastajien joukossa olisi tahoja, 
jotka kokevat mahdollisuuksia kattaa joitain 
kustannuksia. 

Vuosikokous on siis 15.12.2022 klo 18.00 

alkaen ja paikkanahan on Ravintola 

Koski kiinteistössämme. Kokousmuo-
dollisuuksien jälkeen nautimme jälleen 
tyylikkään illallisen, ja rakennamme tutusti 
joulun aikaan sopivan tunnelman. Erillinen 
kokouskutsu ja ilmoittautumisohje löytyvät 
tästä lehdestä. Kyseessä on kauden huipen-
nus ja toivon näkeväni teidät runsain joukoin 
mukana tunnelmassa.
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Harrastukset | yhteyshenkilöt
Biljardi: 
J-P Orava | puh. 050 3686989 | 
jporava@gmail.com

Bridge: 
Jorma Artama | puh. 0400 621792 | 
jorma.artama@pp.inet.fi

Golf: 
Pasi Rouhiainen | puh. 040 5123455 | 
pasi.rouhiainen@power.fi

Kauppaseuran pojat: 
Sampo Siuko | puh. 040 5114747 | 
sampo.siuko@enmac.fi

Info

Teetimme yhteistyökumppanimme 
High Peakin kanssa 

Kauppaseuran merkillä varustetun 
Cutter&Buck -malliston.

Mallistoon kuuluu toistaiseksi 
pikeepaita ja neulepaita, 

molemmissa kaksi värivaihtoehtoa.
Neule on laadukasta italialaista 

merinovillaa.

Paitakoot ja värit ovat sovitettavissa
Kauppaseuran klubilla.

Tilaa omasi!

Neulepaitahan on hyvä valinta myös 
klubipukeutumiseen, ja

Tampereen Kauppaseuran
merkki on valmiina rinnassa!

Tampereen Kauppaseura ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS
Kauppaseuralla

torstaina 15.12.2022 klo 18.00
| Lounas- ja tilausravintola Koski, Kirkkokatu 10 |

Kutsu

Käsitellään sääntöjen 8 §:ssä joulukuun kokouksessa määrätyt vaali- ym. asiat sekä 
ilmoitusasiat. Kokouksen jälkeen nautitaan yhteinen jouluillallinen. 

Lopuksi siirrymme Klubin puolelle pelaamaan juhlakärrin.
Tumma puku.

Ilmoittautuminen: 
Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua, mutta illalliselle ilmoittaudutaan 

maksamalla 40 € Kauppaseuran tilille FI61 2046 1800 0028 34. Viite 15121

Keilailu: 
Urpo Versta | puh. 040 5122706 | 
urpo.versta@outlook.com

Padel ja tennis: 
Jorma Heljopuro | puh. 0500 622184 | 
jorma.heljopuro@gmail.com

Tiedejaosto: 
Mauri Grönroos | puh. 040 8004349 | 
mauri.gronroos@transatlanta.net

Kauppaseuran
pikee- ja 

neulepaita

Tiedejaoston syksyn ensimmäinen kirja-

esittely koettiin, kun yläkerran juhlatilassa 
oli ennakkoon paljon kiinnostusta herättänyt 
esiintyjä, suurlähettiläs, tietokirjailija ja val-
tiotieteen tohtori, Alpo Rusi. Keskiössä oli 
hänen viimeisin teoksensa Kremlin Kortti. 
Alpo Rusin viimeisin teos käsittelee KGB:n 
poliittista sotaa Suomessa 1982–1991. Tut-
kimukset perustuvat virallisiin arkistoihin, 
ja niissä on lukuisia dokumentteja, jotka to-
distavat maamme johtohahmojen yhteyksistä 
Neuvostoliittoon.
 
Tähän päivään peilaten valtiojohtom-
me on ollut varsin sinisilmäinen ja avoin 
tekemisistämme Neuvostoliitolle. Naiivia 
ystävällisyyttä on käytetty varsin tehokkaasti 
hyväksi KGB:n toimesta. Varsinkin sosiaali-
demokraatit olivat vahvasti yhteistyöhenkisiä 
naapurimme kanssa. Näihin päiviin vahvasti 
peilautuvia ovat Nord Stream -hankkeet, 
jossa vahvasti lobbareina toimivat mm. 
sosiaalidemokraattien ylin johto. Ilta oli mie-
lenkiintoinen ja tarinaa olisi melko täydessä 
salissa riittänyt pitkästikin. 

Tämäkin Alpo Rusin kirja on mielen-

kiintoinen, ja uusiakin teoksia on luvassa, 
sillä arkistot ovat nyt käytettävissä. Ohjelman 
referointi on haastavaa, koska sivusimme 
aiempiakin teoksia ja yksittäisiä henkilöihin 
kohdistuvia tapahtumia. Meidän seuramme 
sosiaalisen median sivustolla on edelleen 
kyseisen illan taltiointi. Kremlin Kortti -kirja 
on kirjastossamme lainattavissa, mikäli et ole 
hankkinut omaasi.

Pasi Borgenström
toiminnanjohtaja

Alpo Rusi

Kauppaseuran jäseniä kuulemassa Alpo Rusin esitystä 28.9.2022.
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Juuri itsenäistynyt Suomi joutui vallan-
kaappauksen pyörteisiin tammikuun 
lopulla vuonna 1918. 

Maassa oli runsaasti vieraan vallan 

sotilaita, venäläissotilaita, joita kenraali 
Mannerheimin johdolla vastaperustettu 
talonpoikaisarmeija ryhtyi riisumaan aseista 
Pohjanmaalla. Samaan aikaan sosialistien 
kansanvaltuuskunta julisti vallankumouksen 
alkaneeksi ja vallan siirtämisen sitä kautta 

Tampereen Kauppaseura 
ja vapaussota 1918

Teksti: Jouni Koskela

työväestölle. Punaiset järjestyskaartit saivat 
avukseen maassa vielä olleita venäläissoti-
laita, joita oli myös Tampereella, ja heidän 
aseitaan. Alkoi kapina.

Helmikuun alussa 1918 muodostui rin-

tamalinja punaisen ja valkoisen Suomen 
välille Porin pohjoispuolelta Vilppulaan, 
sieltä Lahden pohjoispuolelle ja kohti Viipu-
rin pohjoispuolta. Tampereen kaupunki jäi 
punaisten valtaan. 

Porvariston vaikea 
tilanne kapinoitsijoiden 
Tampereella

Valkoisten asema kaupungissa oli 

vaikea. Edellisvuonna perustettujen 
suojeluskuntien aktiivit pyrkivät pääse-
mään rintamalle omien joukkoon. Isoin osa 
porvarillisesti ajattelevista joutui jäämään 
kaupunkiin pelon valtaan. Pelkoa aiheuttivat 
pakko-otot punaisten työkomppanioihin, 

Kauppaseuran talo Laukontorilla, pihan puoli. Kuvan valmistusaika v. 1905-1906. Historian kuvakokoelma, Museovirasto.

jatkuvat kotitarkastukset, ryöstelyt, väkival-
taisuudet, jopa murhat. Kun taistelut Tam-
pereen vapauttamisesta maaliskuun lopulla 
1918 alkoivat, oli siviilien tilanne taistelujen 
alla tukala. Taistelujen, erityisesti tykkitulen, 
aiheuttamana tuli myös siviilikuolonuhreja. 
Kaupunkilaiset hakivat turvaa kellareista ja 
kivitalojen pohjakerroksista ja muun muassa 
kirkoista. 

Punavallan aikana porvariväestö pääsi 

toteuttamaan puhelinsalakuuntelua, 
minkä avulla he saivat tietoa punaisten suun-
nitelmista ja taistelutilanteista eri puolilta 
maakuntaa. Salakuuntelu oli organisoitu 
niin, että kuuntelijat järjestäytyivät yötä 
päivää vuorotteleviksi ryhmiksi. Toki tiedon 
välittäminen valkoisille joukoille ei ollut 
helppoa.

Sodan uhreina kuoli 
neljä Kauppaseuran 
jäsentä

Vaarassa olivat myös Tampereen Kaup-

paseuran jäsenet, joita kuoli vapaussodan 
sotatoimien uhreina neljä. Ensimmäiset 
jäsenuhrit tulivat Kangasalan Suinulan 
verilöylyssä 31. tammikuuta. Punaisten 
raakalaismaisessa vangittujen joukkosurmaa-
misessa kuoli isänmaan vapauden uhreina 
kaikkiaan 17 miestä. Kauppaseuran jäseniä 
olivat Tampereen suojeluskunnan päällikkö, 
kapteeni, Tampereen paperikonttorin johtaja 
Ernst Söderholm (1874-1918) ja Tampe-
reen rahatoimikamarin sihteeri, aktiivinen 
suojeluskuntalainen, insinööri Karl Johan 
Karlsson (1864-1918). 
Vuosittain verilöylyn päivänä vapaussotam-
me perinnettä kunnioittavat järjestöt vie-
railevat vuonna 1933 pystytetyllä Suinulan 
muistomerkillä.

Tampereella kirjoilla ollut kauppaseu-

ran jäsen, insinööri, tehtaan teknillinen 
johtaja, Kajaanissa syntynyt Magnus Inberg 
(1882-1918) sai surmansa Oulussa 3. päivä 
helmikuuta. Tuolloin käytiin ratkaiseva 
Oulun vapauttamisen taistelu. Inberg oli 
syksyllä 1917 ollut aktiivinen perustamaan 
suojeluskuntaa Tampereelle. Hänen lisäkseen 
tiettävästi muitakin Kauppaseuran jäseniä oli 
siirtynyt pohjoiseen pois punavallan alta.

Tehtailija K.O. Granath 
surmattiin Kauppa-
seuran tiloissa

Osoitteessa Laukontori 4 sijainnut 

Kauppaseuran rakennus kerhotiloineen 
oli punakaartin tarkastuksien kohteena. 
Punaiset yrittivät estää kokouksien pitoa, 
sillä he tiesivät, että suojeluskuntalaiset 
olivat pitäneet kokouksiaan Kauppaseuran 
tiloissa. Punaiset etsivät myös aseita. 5. päivä 
helmikuuta punakaarti oli taas tekemässä 
tarkastusta ja ilmeisesti myös väkijuomien 
takavarikkoa, kun kerhotiloissa syntyi 
väkivaltainen kamppailu. Sen seurauksena 
kauppaseuran jäsen, tehtailija Kaarlo Oskar 
Granath (1880-1918) sai hengenvaaralliset 
ampumahaavat otsaan ja kaulaan, joihin hän 
kuoli seuraavan päivän aamuna Tampereen 
yleisessä sairaalassa. 

Punavallan aikaan ilmestyi vain työ-

väen lehtiä, niinpä Kansan Lehti uutisoi 
”Kahakka kauppaseuran huoneistossa”. 
Lehden mukaan kahakka oli juopottele-
vien herrasmiesten ja järjestyskaartilaisten 
keskeinen. Tyypillistä työväen lehtien 
propagandaa oli, että tekoa yritettiin vierittää 
herrojen omien aseiden syyksi. Tampereen 
vapauttamisen jälkeen porvarillisissa lehdissä 
kerrottiin, miten Granath kuoli hirmuvallan 
uhrina. Granath ei ollut suostunut lähtemään 
kuulusteluihin työväentalolle. Murhaaja lie-
nee ollut Turun punakaartista, jonka miehiä 
tuolloin oli Tampereella runsaasti.

Maaliskuussa 1918 työväen lehdissä oli 

kuulutuksia, joissa Granathin omistamaa 
Tampereen kassakaappitehdas – Kaarlo O. 
Granath Oy:tä haastettiin punaisten val-
lankumousoikeuteen vastamaan työläisten 
palkkojen maksamattomuudesta marraskuun 
vallankumous-suurlakkoajalta. Mielenkiin-
toista on, että punaisten kansanvaltuuskun-
nan antaman lain mukaisesti he ovat itse ni-
mittäneet suurlakkoa jo vallankumoukseksi. 

Keväällä lehtikirjoituksissa ja Kauppa-

seuran kokouksessa Granathia muistettiin 
aikaansaapana tehtaanjohtajana ja henkilönä, 
joka suhtautui työväkeensä aina hyväntuuli-
sena ja auttavaisena. Surmatulta jäi puoliso ja 
kaksi alaikäistä lasta. 

Kauppaseuran talo 
sotatoimien keskellä. 
Seuran syvä 
isänmaallisuus.

Silloinen vuonna 1905 rakennettu 

Kauppaseuran rakennus kärsi jonkin 

verran osumista. Sisätilat joutuivat puna-
kaartin haltuun ruokailu- ja majoitustiloiksi, 
minkä jäljiltä huoneisto oli likainen ja epä-
järjestyksessä. Huhtikuussa 1918 Kauppaseu-
ran tilat olivat kolmisen viikkoa valkoisen 
armeijan majoituskäytössä.

Huhtikuun alun hyökkäyksissä val-

koiset käyttivät Tammerkosken ylittä-
miseen myös neulapadon reittiä, joka kulki 

Kaarlo Oskar Granath (1880-1918) 
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Karl Johan Karlsson (1864-1918) Magnus Inberg (1882-1918) Ernst Söderholm (1874-1918)

Laukontorin suunnasta katsottuna silloisen 
kattohuopatehtaan (nykyisen Takon alue) 
ja Kauppaseuran talon takaa. Punaisilla oli 
puolustusasema aivan Laukontorin kupeessa. 

Tampereen vapautumisen jälkeen 6. 

päivä huhtikuuta valkoisen armeijan 

joukkoja järjestettiin uudelleen. Tampe-
reen Kauppaseuran nuorempia jäseniä liittyi 
sotajoukkoihin, jotka olivat muun muassa 

Ratinan suvannon rantoja, takana Laukontorin satama eli Alaranta. 

Laukontorilla edessä oikealla oleva tornillinen talo on Kauppaseuran talo. 

Taustalla vasemmalla on Aleksanterin kirkko.

Kuvan valmistusaika n. vuosi 1908. 

Historian kuvakokoelma, M. L. Carstensin kokoelma, Museovirasto.

Viipuria piirittämässä ja valloittamassa. 
Vanhempia jäseniä oli Tampereella vahti- ja 
vartiointipalveluksessa. 

Tampereen Kauppaseuran hyvin 

isänmaallista suhtautumista osoittaa 

kokouspäätös Tampereen vapauttamisen jäl-
keen 3.5.1918. Kauppaseura päätti lahjoittaa 
toimivalle armeijalle 10 000 markkaa sekä 
merkitä 25 000 markalla vapaudenlainaa. 

Aivan oman tarinansa paikka on, kun 
marraskuussa 1918 Kauppaseura perusti 
suojeluskuntakomppanian. Siitä tuli hyvin 
johdettu ja toimiva yksikkö. Vuonna 1935 
siitä tuli osa Tampereen suojeluskunnan 2. 
komppaniaa. 

Jouni Koskela
Vapaussodan Tampereen Seudun 
Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja
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Teksti: Virpi Ekholm | Kuvat: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tilaat sovelluksella kotiovelle ruokaa 
ja varaat majoituksen yksityishen-
kilöltä toisesta maasta. Keskustelet 

verkossa chat-robotin kanssa, joka ohjaa 
sinut oikealle asiakaspalvelijalle. Tunnistat 
poimimasi sienet älypuhelimella ja käännät 
vieraskielisen tekstin suomeksi sekunnin 
murto-osassa.

Tekoäly on jo mukana kaikkialla 

arjessamme, ja tulevaisuudessa se mullistaa 
elämäämme vielä enemmän.

– Uskon, että tekoäly on kuin sähkö 
aikoinaan: se muuttaa perustavalla tavalla 
aivan kaiken. Yrityksillä alkaa olla jo kova 
kiire miettiä, miten ne voisivat hyödyntää 
tekoälyä liiketoiminnassaan, sanoo signaa-
linkäsittelyn professori Joni Kämäräinen 
Tampereen yliopistosta.

Kuten sähkö, tietokoneet tai internet, 
myös tekoäly on herättänyt aluksi epäröintiä 
ja kummastelua. Yritykset, jotka eivät ota sitä 

Yritys, älä putoa 
tekoälyn 
kelkasta!
Signaalinkäsittelyn professori Joni Kämäräinen vertaa tekoälyä sähköön: yritykset, 

jotka eivät aikoinaan ottaneet sitä käyttöön, jäivät auttamatta muiden jalkoihin. 

Tekoälyn mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, mutta niiden hyödyntäminen edel-

lyttää yrityksiltä investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

nyt käyttöön, ovat kuitenkin vaarassa jäädä 
auttamatta muiden jalkoihin.

– Haluan haastaa yrityksiä kokeilemaan 
näitä juttuja ja katsomaan, mitä lisäarvoa 
ne voisivat tarjota asiakkailleen tekoälyn 
avulla. Tämä edellyttää kuitenkin yrityksiltä 
investointeja tutkimukseen ja tuotekehityk-
seen, jotka ovat pois tämän päivän voitoista 
ja bonuksista, Kämäräinen pohtii.

Yksi ongelma alalla on, että yhdysvalta-
laiset teknologiajätit, kuten Meta, Google 
ja Amazon, ovat jo kaapanneet valtaosan 
tekoälytutkimuksesta. Kämäräisen mielestä 
Eurooppaan pitäisi saada vastaavia toimijoi-
ta, jotka pystyisivät kilpailemaan yhdysvalta-
laisjättien kanssa.

– Suomen kokoinen maa ei pärjää yksin tässä 
kilpailussa, mutta EU:n kokoinen maanosa 
voisi siinä jo pärjätä.
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matteja. Nyt tekoäly osaa kirjoittaa tekstejä, 
piirtää kuvia tai luoda animaatioita, joita ei 
erota ihmisten taitavimmista luomuksista – 
ja se tekee sen sekunneissa.

– Ihminen on sen sijaan vahvoilla tehtävissä, 
joissa tarvitaan käsien käyttöä. Jos meidän 
pitää esimerkiksi nostaa henkilö maasta ylös, 
se on todella hankala ongelma robotiikal-
le, mutta helppoa ihmiselle, Kämäräinen 
huomauttaa.

Yliopiston ja yritysten 
yhteistyötä tulisi lisätä

Jotta yritykset voivat innovoida uutta 

ja pärjätä kilpailussa, ne tarvitsevat 
joukkoonsa huippuosaajia. Professori Joni 
Kämäräisen mielestä yritysten kannattaisi 
tehdä tässä entistä enemmän yhteistyötä 
yliopistojen kanssa.

Tekoäly voi korvata jopa 
luovaa työtä

Mitkä sitten ovat niitä konkreettisia 

hyötyjä, joita tekoäly voi tarjota yrityksille?

Joni Kämäräisen mukaan mahdollisuu-

det ovat lähes rajattomat. Tekoäly pystyy 
ratkomaan ihmistä tai perinteisiä tietojär-
jestelmiä tehokkaammin suurimman osan 
kaikesta, mikä liittyy tietoon ja toiminnan 
optimointiin.

– Esimerkiksi lääkärin työssä vaikeinta on 
diagnosoida, mikä sairaus potilasta vaivaa. 
Tässä tekoäly voisi olla äärettömän hyvä 
apuri. Tekoäly voisi ehdottaa potilaalle 
diagnoosia, jonka kyseisen erikoisalan lääkäri 
vahvistaisi. Se nopeuttaisi potilaskäyntejä 
merkittävästi, Kämäräinen visioi.

Aiemmin ajateltiin, että viimeiset amma-
tit, jotka häviävät tekoälylle, ovat luovia am-

Pöydällä oleva robotti on vuorovaikutteinen assistenttirobotti Edison.

– Yliopisto on yrityskentällä toimija, jonka 
tärkein rooli on tuottaa osaavaa henkilö-
kuntaa. Toki meidän pitää myös luoda uutta 
tietoa ja olla mukana tieteen kehityksessä, 
mutta yritysten näkökulmasta vielä tärkeäm-
piä ovat ihmiset, joita tuotamme, hän sanoo.

Yliopiston ja yritysten yhteistyö on par-

haimmillaan toimintaa, jossa molemmat 
voittavat. Yliopiston tutkijat saavat tietoa 
käytännön ongelmista, joihin tarvitaan uusia 
ratkaisuja, ja yritys saa kehitetyt ratkaisut 
käyttöönsä.

Kämäräisen mielestä Suomessa on herät-

ty varsin myöhään siihen, että yritykset 
voivat rahoittaa suoraan yliopistossa tehtä-
vää tutkimusta.

– Toivon, että yritykset oivaltaisivat, 
millaista etua ne voisivat saada yhteistyöstä 
yliopistojen kanssa, hän kiteyttää.

Signaalinkäsittelyn professori 

Joni Kämäräinen

Yliopiston ja 
yritysten yhteistyö 
on parhaimmillaan 

toimintaa, jossa 
molemmat voittavat.

Yrityksille räätälöityä 
tohtorikoulutusta

Yksi toimiva tapa tehdä yhteistyötä on 
Tampereen yliopistossa toimiva teollisuuden 
innovaatioiden tohtorikoulu, DSII.

Siinä yliopisto palkkaa tohtorikoulutet-

tavat neljäksi vuodeksi projektiin, jonka ra-
hoitukseen yritys osallistuu. Väitöstutkimus-
ten aiheet tulevat yrityksiltä, ja työtä ohjaavat 
sekä professorit että yritysten edustajat.

– Yritys saa mahdollisuuden ratkaista heille 
tärkeitä tutkimuskysymyksiä. Ja mikä pa-
rasta, yritys voi palkata väitöskirjaprojektin 
jälkeen itselleen osaajan, jolle on annettu 
juuri heidän tarpeisiinsa räätälöity koulutus, 
Kämäräinen kertoo.

Tampereen yliopistossa on vahvaa 

osaamista erityisesti ääneen, kuvaan ja ro-
botiikkaan liittyvässä tekoälytutkimuksessa. 
Kämäräinen keskittyi itse aiemmin erityisesti 
tietokonenäön kehittämiseen, mutta viime 
aikoina robotiikka on alkanut kiinnostaa 
häntä entistä enemmän.

Robottikamera, jota 

voidaan ohjata etänä. 

Se toimii kotihoidossa 

etäläsnäolorobottina, 

kun pitää nähdä mitä 

asiakkaan kotona tapahtuu 

silloin, kun hoitaja 

ei voi olla paikalla.
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Tampereen yliopistosta löytyy 
kaikkea sellaista osaamista, jota 

onnistumisessa tarvitaan.

Humanoidirobotti Pepper – sitä käytetään asiakaspalvelutehtävissä neuvomassa ihmisiä.

Tampereen yliopistossa toimiva 

teollisuuden innovaatioiden toh-

torikoulu (The Doctoral School of 
Industry Innovations, DSII) on tar-
koitettu tutkimustietoon investoiville 
yrityksille sekä teollisuuden johto- ja 
asiantuntijatehtäviin tähtääville 
jatko-opiskelijoille.

Yritykselle se tarjoaa toimivan 

rekrytointi- ja koulutuspolun 
vaativiin asiantuntijatehtäviin, 
ratkaisuja liiketoiminnan kehityk-
sen kannalta tärkeisiin tutkimus-
kysymyksiin sekä mahdollisuuden 
uusimman tutkimustiedon hyödyn-
tämiseen.

Väitöstutkimusten aiheet tulevat 

yrityksiltä. Yliopisto palkkaa 
tohtorikoulutettavat neljäksi vuo-
deksi projektiin, jonka rahoitukseen 
yritys osallistuu. Työtä ohjaavat sekä 
professorit että yritysten edustajat. 
Lisäksi tohtoriopiskelijat osallistuvat 
DSII-yhteisön work-
shopeihin, tapahtumiin ja innovaa-
tiokoulutuksiin.

Tohtorikouluun valitaan 6–10 

uutta jatko-opiskelijaa ja yritys-

aihetta vuosittain. Uusia aiheita 
haetaan alkuvuonna, opiskelijat 
valitaan syksyllä ja uusi vuosikurssi 
aloittaa tammikuussa.

Lisätietoa: https://www.dsii.fi/

– Tietokonenäkö on muuttunut niin tylsäksi 
aiheeksi! Minkä tahansa idean saamme, 
Google tekee sen nopeammin ja paremmin. 
Robotiikassa on vielä enemmän tilaa tehdä 
mielenkiintoisia juttuja, hän perustelee.

Robotiikassa kytee nyt paljon uutta ja 

kiinnostavaa, josta voi syntyä Tampereel-
le uutta yritystoimintaa tulevaisuudessa. 
Kämäräisen mukaan Tampereen yliopistosta 
löytyy kaikkea sellaista osaamista, jota onnis-
tumisessa tarvitaan.

– Meillä on osaamista laitteista ja vempai-
mista tekoälyyn, ohjelmistoihin, kameroihin, 
mikrofoneihin ja kaikkeen, mikä vastaa ih-
misen aisteja. Lisäksi meiltä löytyy filosofian 
ihmisiä, jotka miettivät eettisiä kysymyksiä, 
sekä hoitotietelijöitä ja lääkäreitä, jotka voi-
vat soveltaa keksintöjä käytäntöön.

Antaudu villiin anar-
kiaan!

Suomalaisista yliopistoista valmistuvat 

teknologian osaajat eivät Kämäräisen 
mielestä kalpene maailman huippuyliopisto-
jen kasvateille.

– Tällä porukalla, joka meiltä valmistuu, voi 
tehdä ihan mitä tahansa. Suomalaisille yri-

tyksille se kuitenkin tarkoittaa, että asioita ei 
pidä tehdä kuten ennen vanhaan. Esimerkik-
si tietotekniikalta valmistuvat ihmiset ovat 
positiivisella tavalla taiteilijoita. Yritysten 
pitäisi antautua villiin anarkiaan ja ryhtyä 
tekemään mielenkiintoisia juttuja!

Merkittävä osa alan opiskelijoista tulee 

Suomeen ulkomailta. Moni heistä jää val-
mistumisensa jälkeen tutkijoiksi yliopistolle. 
Kämäräisen mukaan suomalaiset yritykset 
ovat vielä turhan arkoja rekrytoimaan kan-
sainvälisiä osaajia.

– Mikään yritys, joka on päättänyt, että di-
versiteetti on heille hyvä asia, ei ole katunut 
päätöstään. Rohkeasti vain entistä pienem-
pien yritysten kannattaisi palkata riveihinsä 
erilaisia, eri puolilta maailmaa tulevia ihmi-
siä, hän kannustaa.

Tutkimusta 
yritysten 
tarpeisiin

Tekoäly kuvien muokkaamisessa
Teksti ja kuvat: Skyfox, Marko Kallio

Tekoäly on ollut käytössä am-
mattilaisten kuvankäsittelyssä jo 
pitkään. Kuvasta on voinut pois-

taa esineitä ja ihmisiä kädenkäänteessä. 
Ohjelma luo poistetun alueen tilalle 
oletettua sisältöä ympäristön mukaan. 
Nykyisin henkilön kasvojen ilmeitä voi 
muuttaa liukukytkimellä lisäämällä 
onnellisuutta tai vaikka ikävuosia. 
Esimerkissä muutokset on tehty ta-
vallista suuremmiksi, jotta eron näkee 
selvemmin. Keskimmäinen kuva on 
alkuperäinen valokuva.

AI Art – word to image 
Tänä kesänä suureen suosioon on nous-
sut netissä toimivat AI Art -tekoälyohjel-
mat, joilla voidaan luoda kokonaan uusia 
kuvia pelkän tekstin avulla. Sanoista 
kuvia generoiva ”word to image” -palve-
lussa kuvan sisältöä, tyyliä, asettelua jne. 
kuvaillaan englanniksi. Ohjelma generoi 
tekstistä mallikuvia, joista voi halutes-

”Flying gardener by Picasso” -kuvassa on 

mielenkiintoinen sisältö. Puutarhuri ei 

lennäkään taivaalla, vaan ehkä taiteilija 

Picasso kuvaisi saman asian mielen ja 

ajatusten lentämisenä. Juuri tällaista 

sanojen tulkintakykyä ja luovuutta 

on pidetty koneelle mahdottomana tai 

vähintään vaikeana ymmärtää. 

Antaa tekoälyn yllättää. ”An astronaut 

playing basketball with cats in space, 

digital art” -kuva on luotu “surprise me”

-toiminnolla, jos haluaa satunnaisia 

ideoita. 

saan jatkojalostaa pienin muutoksin ja 
rakentaa ihan uusia versioita. Kuvien 
käyttöoikeus on kaikille vapaa – myös 
niille, jotka eivät ole osallistuneet kuvan 
tekemiseen. 

Myös omista kuvista voi poistaa 

sisältöä, ja ohjelma rakentaa tilalle uutta 
sisältöä annettujen sanojen mukaan. 
Kuvasta poistetaan kukka ja annetaan 
sanat ”colorful butterfly”, jolloin tekoäly 
täydentää taustan ja lisää kukan paikalle 
värikkään perhosen. Tarvittaessa tekoäly 
osaa rakentaa paljon monimutkaisempia-
kin sisältöjä aihepiirin mukaan. 
Käyttäjän antamassa valokuvassa teko-
älylle tulee haastetta ymmärtää kuvan 
valon luonne, perspektiivi ja terävyys-
alue. Näistä tekoäly selviää vaihtelevasti. 
Omien havaintojeni mukaan ihmisten 
silmät ovat tekoälylle vielä vaikea aihe.



18 19 Tampereen Kauppaseura     3  |  2022 Tampereen Kauppaseura     3  |  2022

Joulutori on jo 
joulunlämpöinen 

perinne

Teksti: Mikko Närhi, Traff Finland Oy | Kuvat: Skyfox Marko Kallio

Tampereen Joulutori on vuodesta 2008 saanut pienyrittäjät kojuineen Keskustorille ja 

kymmenettuhannet ihmiset nauttimaan tunnelmasta ja tapaamaan tuttuja. Joulutori 

on osa Tampereen hyvää vetovoimaa. Kaupungin aloitteesta syntynyt moniviikkoinen 

tapahtuma kaupungin, yrittäjien ja kaupunkilaisten toimivasta yhdessäolosta.

Joulupukki on kommentoinut Tampereen 

Joulutoria:

”Minusta tuntuu niin hyvältä kun näen 

ihmisiä joulun tunnelmissa Tampereen 

Joulutorilla. Tampereella on tehty oikein 

mukava Joulutori – siellä on viihtyisää, 

vilkasta, kauniita joululahjoja, mukavia 

ihmisiä ja kilttejä lapsia.

Olen usein käynyt Joulutorilla ja monta 

monituisen kertaa ovat tonttuni kierrelleet 

kojuillanne. 

Mielellään he sinne lähtevät, puuro on 

erinomaista ja kauppiaillanne on loistavia 

lahjaideoita, ihmiset ovat iloisia – nauravat 

lapset ovat sitten hauskaa katseltavaa.

Kaikesta huokuu hyväntahtoisuus ja ajatus 

joulusta. Silloin on maassa rauha ja hyvä 

tahto.” 

Joulutorin avajaisia vietettiin 
12.12.2008, lumettomana pakkaspäi-
vänä. 

Takana oli vuoden innokas suunnittelu, 
työryhmät olivat istuneet ja maailmaa oli 
kierretty ottamassa oppia muiden maiden, 
lähinnä saksalaisten joulutoreista. Traff 
Finland Oy oli konsultoinut kaupunkia 
tapahtuman kokoamisesta ja toimintaideois-
ta, asiantuntijoina siinä olivat kaupunkilaiset 
Susanna Ihanus ja Mikko Närhi.

Joulutorin ohjausryhmässä oli ensim-

mäisen vuoden ajan puheenjohtajana 
johtaja Kari Kankaala ja  edustajia kaupun-
gilta elinkeino-, matkailu-, kiinteistöt-, 
kulttuuri- ja tapahtumatoimistosta sekä por-
mestarin esikunnasta. Mukaan oli pyydetty 
edustajat keskustan tavarataloista ja yrittäjis-
tä sekä Aamulehdestä ja Pirkanmaan käsi- ja 
taideteollisuus -yhdistyksestä.  Ohjausryh-
mässä ovat olleet, lähes koko Joulutorin pian 
viidentoista vuoden historian ajan,  kiin-
teistöisännöitsijä Juhani Pentinmäki ja 
taideteollisuudesta Virve Pajunen.

Joulutorin käytännön tuottaja valittiin 
kilpailutuksella ja siitä lähtien on Event 
Company ja sen vetäjä Rami Lehtinen 
koonneet ja ohjelmoineet vuosittaisen 
joulutorin.

Hanke kilpailutetaan kolmen vuoden 

välein. Kilpailutus on perustunut tarjouk-
seen, jossa kysytään toimijaa, joka tekee 
Joulutorin parhaiten ja pienimmällä kaupun-
gin avustuksella. Kaupungin taloudellinen 
avustus on merkittävä.

Tutkitusti Joulutori vetää vierailijoita 

eri puolta Suomea, joten aluetalouden 
suhteen on syytä olla tyytyväinen. Yllättävin 
kansainvälinen kävijäryhmä on ollut joukko 
touhukkaita pohjois-korealaisia, jotka jutut-
tivat joulupukkia melkoisen tovin. Mukana 
oli toki vakava esiliina. 

Joulutorin lentävä lähtö

Hyvin kaikki alkoi: Aamulehti uutisoi 
avausta ”Joulutorille lentävä lähtö” ja ”Tuhan-

net tahtoivat joulutorille”. Parin joulukuun 
viikon aikana Joulutorilla kävikin kymmeniä 
tuhansia ihmisiä. Laura Voutilainen esiintyi 
ja tarjolla oli kauppiasmökkien lisäksi herne-
keittoa ja riisipuuroa. Tunnelma joulutorin 
vierailla ja kauppiailla oli uteliaan tyytyväi-
nen. Kauppa kävi hyvin ja tavaroiden pelät-
tiin jopa loppuvan. Paikallisia esiintyjiä oli 
paljon; muun muassa Kanjonin ja Vatialan 
koulujen kuorot, Nekalan koulun tiernapojat 
sekä tamperelaisten pappien tiernapojat.
Joulutori oli tehnyt itsestään halutun perin-
teen jo ensimmäisenä vuotena. 

Suuri tamperelainen tapaus on päässyt 
muutamaankin kertaan kansainvälisessä 
mediassa esiin, se on arvostettu yhdeksi 
Euroopan parhaista Joulutoreista. 

Vuosien aikana Joulutorin idea on 

pysynyt samanlaisena. Torin mökkien 
sijoittelu on muuttunut, ensimmäisen jouluna 
torin läpi johti suora käytävä, myöhemmin 
kopit ovat muodostaneet kuin kylän pienine 
kujineen. Joulutorin  kuusia, valoja ja valora-
kenteita on tullut lisää, joka vuosi Joulutori 
on vähän yllättänyt uudella valokuviolla tai 
erikoisella idealla. Viimeisin lienee ravintolan 
tuntumaan tuodut kuuden hengen iglut, ne 
ovat kuin pieniä kabinetteja.

Kanelihiekka joulun 
asialla 

Mökkien määrä on lisääntynyt ja haluk-

kaita on tullut koko ajan lisää, moni on jo 
jonotuslistalla. Vetäjien perusidea on pysynyt 
suomalaisissa tuotteissa, käsityöläisyydessä ja 
kotimaisissa herkuissa. Saksalaiset ovat tuo-
neet mukaan kansainvälisyyttä muun muassa 
paahdetuilla manteleilla.

Kivoja joulujuttuja keksitään hauskoista 
paikoista, esimerkiksi jäätyneitä käytäviä kek-
sittiin hiekottaa kanelinsekaisella murskeella, 
joulun tuoksu levisi jaloista muistoihin.
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rakennettu torin reunaan vuonna 1825, 
ettei hevoskauppaa sopinut siinä harjoittaa, 
se siirrettiinkin vuonna 1836 hautausmaan 
taakse Hevosplassille eli nykyiselle Pyynikin-
torille.

Vuoden 1832 pidettyjen alkusyksyn 
Perttelinmarkkinoiden tileissä kerrotaan 
markkinoilla olleen toistasataa kauppakojua 
tai myyntipaikkaa. 

Torikauppaa ja markkinoita vauhditti 

kaupanteon kielto, joka muun muassa 
esti vuoteen 1859 kaupan harjoittamisen 
maaseudulla, kaupungeissakin se oli tiukasti 
säänneltyä ja luvanvaraista.

Markkinat panivat rahan kiertämään, 
ne määräsivät ja tasoittivat toiminnallaan ta-
varoiden hinnat. Markkinat olivat maalaisille 
ja käsityöläisille melkein ainoita tilaisuuksia 
myydä tuotteitaan ja ansaita rahaa. 

Ohjelmalavalla on pidetty aina pormes-

taritasoiset avajaiset, Joulutorin vuosina 
ajan pormestarit ovat vaihtuneet, mutta 
pormestarivetoisuus on keskeinen, 
Timo P. Niemisen johdolla Joulutori perus-
tettiin ja sitä ovat tukeneet vahvasti seuraajat 
Anna-Kaisa Ikonen ja Lauri Lyly.  
Tamperelaiset koulut ovat tuoneet ohjelmaa, 
samoin monet kaupunkiseudun omat artistit 
ovat esiintyneet. 

Eniten ongelmaa on tuonut alkoholi-

laki, tai oikeammin sen tulkinnoista päättä-
vät virkamiehet. Ensimmäiseen ehdotukseen 
tuli selkeä vastaus ”Ei muuten tipu”. Toisella 
kerralla anomus kaatui tarjoiluteltan pyöre-
ään muotoon. 

Tampereella koottiin oikein pieni 

lähetystö ministeriöön, että asia saatiin 
edes samaan tasoon kuin Helsingin Jouluto-
rilla. Terästetty glögi, glühwein, kyllä kuuluu 
jouluun.  Tampereella pistettiin vielä pa-

remmaksi, ravintola Ohranjyvän kehittämä 
Moro-klöki on vuosien varrella osoittautu-
nut saksalaista paremmaksi.

Keskustorilla torimyyntiä 
jo 1700-luvulla

Tampereen Keskustori ja joulu ovat 
kuuluneet yhteen jo pitkään.

Keskustorilla on pidetty vuoden eri 

aikoina toria jo 1700-luvulla, luultavasti 
myös paljon aikaisemmin, mutta faktaa on 
vasta vuodesta 1794, neljä vuotta kaupungin 
virallisen perustamisen jälkeen, Keskustorille 
(silloin Kauppatori) jopa 38 torikojua kah-
dessa rivissä, toinen Kauppakadulta kirkkoon 
päin ja toinen rivi Hämeenkadulta nykyisen 
Tampereen teatterin kulmalle. 

Kauppatori oli päättäjien mielestä 

niin tärkeä ja hieno ja Vanha kirkko oli 

Joulukuusikauppaa 

Keskustorilla 1932. 

Veikko Kanninen, 

Vapriikin kuva-arkisto.

Markkinaväkeä 
enemmän kuin 
kaupungissa asukkaita

Tampereella pidettiin 1800-luvulla 

vuosittain kahdet ”lailliset päämarkki-

nat”, Perttelimarkkinat avattiin syyskuun 
2. päivänä ja Antinmarkkinat joulukuun 12. 
päivänä. Markkinat kestivät useita päiviä 
ja vetivät väkeä pitkin maakuntaa, vuoden 
1831 markkinoilla oli maistraatin virallisen 
laskennan mukaan yli 8000 ihmistä, joka 
oli moninkertainen verrattuna Tampereen 
silloiseen väkilukuun.

Vähitellen markkinoita alkoi olla 

useammin, niiden ”laittomuudesta” huo-
limatta. Kaupunkilaisille markkinat olivat 
elintärkeät ruoan saannin vuoksi. 

Tamperelaiset saivat myös mukavaa 

lisätienestiä kun he markkinoiden aikaan 
pitivät ”trahtööriä” eli tarjoilivat kodeissaan 
ruokaa ja juomaa.

Vuonna 1879 säädettiin elinkeinovapaus, 

jolloin Tampereen kauppaliikkeiden määrä 
ja monipuolisuus, muun muassa ruokata-
varakaupat, lisääntyivät, vuosien varrella 
markkinoiden merkitys vähitellen väheni.

Suomen ensimmäinen 
sähkölampuilla 
koristeltu joulukuusi

Ensimmäinen varma tieto, kuusien 

myymistä lukuunottamatta, jouluajan 

tuomisesta Keskustorille on vuodelta 

Hevosia Kauppatorilla 1900-luvun alussa. 

Vapriikin kuva-arkisto.

1894. Joulukuusessa oli sähkövalot – en-
simmäisenä Suomessa – kuusen ja sen valot 
lahjoitti Finlaysonin patruuna Wilhelm 
von Nottbeck. Kuusi on koristeltu erilaisin 
lipuin, mikä oli tyypillinen näky eurooppalai-
sissa joulupuissa jo 1800-luvulla. Finlaysonin 
tehtailla oli sähkövalo ollut vuodesta 1882, 
ensimmäisenä koko Venäjän valtakunnassa, 
johon Suomi silloin kuului.

Kuusi pystytettiin 18.12.1894. Alkuaikoi-
na kuusen juurelta jaettiin lahjoja köyhille 
lapsille.
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Enimmillään mökkien määrä on 
ollut vuonna 2020, koronajouluna, 
jolloin 53 mökkiä oli täynnä.

”Wärillisillä sähkö-
lampuilla walaistu kuusi”

Tampereen Sanomat kuvaili Keskustorin 
ensimmäistä kuusta jouluaattona 1894 näin:

”Kaunis, wärillisillä sähkölampuilla walaistu 

kuusi, seisoo uljaana wanhan kirkon edustalla 

ja sitä kohden nyt kaupunkimme köyhäin lapset 

luowat toiwowan ja hellän katseen. He tietäwät, 

että sen juurella heille ropoja kootaan, jotta 

heidänkin joulunsa juhlalle tuntuisi ja loisi 

kaihonlapsen mielen keweäksi.”

Joulukuusiperinne unohtui välillä 
1900-luvulla Nottbeckien muutettua pois 
Tampereelta. Kaupunki elvytti perin-
teen  vuonna 1930.

Marraskuun lopusta joulun aaton-

aattoon asti on Keskustorilla vuodesta 2008 
alkaen järjestetty Tampereen kaupungin 
tuella toimiva ja laajan arvostuksen saanut 
Tampereen Joulutori.

Tampereen keskustan asema joulun ajan 
keskipisteenä vahvistui vuonna  1966 perus-
tettujen Tampereen Valoviikkojen mukana, 
ideana oli pimeän ajan piristäminen, mutta 
keskeisesti se miellettiin kaupunkilaisten 
mielissä joulun ajan alkamisena.

Keskustorilla on järjestetty aikaisem-

min useita jouluun liittyviä tapahtumia. 
Vuosina 2000-2002, kolmena perättäisenä 
jouluna järjesti Round Table 50 talkoilla 
yhden viikonlopun kestävät Joulumarkkinat. 

Vuonna 2020 Keskustorin jouluilme 

muuttui merkittävästi, kun kaupungin 
juhliessa 240 vuoden takaista perustamis-
päiväänsä, Keskustorin vanhat rakennukset 
valaistiin näyttävästi ja värikkäästi Itse-
näisyyspäivästä 6.12. alkaen tammikuun 
ensimmäiseen päivään saakka. Joulutorista ollaan 

ylpeitä

Joulutori aloitti 30 mökillä vuonna 

2008, enimmillään mökkien määrä on 
ollut vuonna 2020,  koronajouluna, jolloin 
53 mökkiä oli täynnä, joissakin jopa kaksi 
myyntipistettä. Useina vuosina Joulutoril-
la on ollut myös seurakunnan tekemänä 
seimi muistuttamassa joulun perimmäisestä 
taustasta.

Mökkien määrä on lisääntynyt ja halukkaita on tullut koko ajan 

lisää, moni on jo jonotuslistalla. Vetäjien perusidea on pysynyt 

suomalaisissa tuotteissa, käsityöläisyydessä ja kotimaisissa 

herkuissa. Saksalaiset ovat tuoneet mukaan kansainvälisyyttä 

muun muassa paahdetuilla manteleilla.

Joulukuussa päivän pituus on noin kuusi 
tuntia. Pimeässä ja hämärässä, mutta joulun 
tunnelman valoissa on touhuttu.

Vuodesta 2008 alkaen kauppiaita on ollut 
liki 800 kpl, moni kauppa on ollut useam-
man kerran, joten yksittäisten kauppiaiden 
määrä lähentelee 300:a. Kaikki ne on huolella 
hakeneet ja valittu. Aina on tiukasti pidetty 
kiinni siitä, että kaupan on vain kotimaisia ja 
joulunomaisia tuotteita.

Aivan tarkkoja vierailumääriä ei ole 

pystytty laskemaan. Vetäjällä, isotonttu 
Rami Lehtisellä on ollut käytössä valokuva-
menetelmä, jolloin joka vuosi saman aikana 
otetaan samasta kohtaa valokuvia ja tehdään 
niiden perusteella laskenta, joka on vaihdel-
lut 150 000 -180 000 välillä.

Aluksi tamperelaiset ihmettelivät 

Joulutoria, tuollaisen kiinnostavan pikku 
kylän on pormestari keksinyt. Seuraavassa 
vaiheessa alettiin Tampereella puhua jo 

ylpeydellä meidän Joulutorista, Tampereella 
on tällainenkin hieno juttu.  Nykyään se on 
ylpeyden ohella paikka, johon tullaan vierai-
den kanssa tutustumaan ja istuskelemaan, se 
on tuttu ja mukava ympäristö kaveritapaa-
misille.
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       ari Alanen on Pohjanmaan poikia. 
       Syntymäkunta Alavus ei tosin säilynyt 
       asemapaikkana juuri lainkaan, sillä 
       lääkäri-isän opiskelujen ja työn perässä 
perhe ehti asua niin Turussa, Oulussa kuin 
Kainuussakin.
– Tosin koulupolkuni kävin Seinäjoella, hän 
kertoo. Yliopistokin löytyy samasta maakun-
nasta, sillä Alanen on valmistunut kauppatie-
teen maisteriksi Vaasan yliopistosta.

Keskolaisuus käyntiin kesätyöllä

Ei geenitutkimuksessa ainakaan vielä ole 
Kesko-geeniä löydetty, mutta täydellinen 
yllätys sellaisenkaan tunnistaminen ei olisi. 
Aika usein kun tuntuu keskolaisuus kulke-
van suvussa – etenkin kauppiaisperheissä. 
Aluejohtaja Jari Alasen ydinperheessä ei 
ole keskolaisia, täti tosin oli K-kauppias. 
Alasen oma päätyminen konsernin palkka-
listoille oli hänen omien sanojensa mukaan 
kuitenkin täysin ”sattumien summa”. Alasen 
ihka ensimmäinen Kesko-pesti oli kesätyö. 
Tuolloin kauppatieteen maisteriksi Vaasasta 
valmistunut Alanen aloitti K-ketjun parissa. 
Toimenkuva oli hinnoittelija. 
– Käsittelin niin sanottuja kauttakulku-

Keskolla kulkee kovaa – 
Jari Alasen mukaan 
tästä voi kiittää pitkälti 
seitsemän vuotta sitten tehtyä 
strategista linjausta

Teksti: Ville Kulmala | Kuvat: Skyfox Marko Kallio ja Kesko

Jari Alanen on pitkän linjan keskolainen. Asemapaikka ja positio on ollut nykyinen 

vuodesta 2007, Länsi-Suomen Keskon aluejohtaja. K-konserni tosin oli hänelle tuttu 

jo aikaisemminkin. Hän teki debyyttinsä Keskolla jo heti yliopiston jälkeen pari 

vuosikymmentä takaperin. Tampereen Kauppaseura -lehti istui Alasen kanssa 

turisemaan hänelle siis taatusti tutusta Keskosta, joka on ollut viime vuodet 

erittäin hyvässä kiidossa.

laskuja. Siis ihan paperisia. Niihin lyötiin 
muutama leima ja kirjoitettiin alennuskoodit 
ennen kuin vein ne eteenpäin niin sanotuille 
lävistäjille, jotka syöttivät ne sen aikaisille 
tietokoneille, Alanen muistelee. 
– Näistä päivistä on vähän maailma muutta-
nut, Alanen huomauttaa hymyssä suin.

Myös kauppakeskukset kävivät tutuiksi

Sittemmin kesätyöstä tuli vakituinen työ 
eikä mikään ihan pikakeikka.  Ensimmäisellä 
kierroksella Alanen ahersi Keskon palkka-
listoilla yhdeksän vuotta, ja toimenkuvia oli 
useampia eri puolella Suomea.  
– Kuopio, Seinäjoki, Lahti, Alanen luettelee 
ja laskeskelee, että neljän eri paikkakunnan 
ajanjaksoon mahtui kaikkiaan seitsemän eri 
toimenkuvaa.  Seuraavat kymmenen vuotta 
menikin Keskon ulkopuolella. Kauppaa työ 
sivusi tuolloinkin, mutta pääosin kauppa-
keskuksia. Käyntikortissa oli tuolloin ensin 
Polar Kiinteistöt Oyj, joka vaihtui myöhem-
min Cityconiksi yrityskaupan seurauksena. 
Vastuualue oli tuolloinkin laaja, sillä hänen 
vastuullaan oli 21 kauppakeskusta, kuten 
esimerkiksi tamperelaisille hyvin tutut Koski-

keskus, Duo ja Tullintori.  

Jari Alanen kertoo, että seitsemän vuoden 

aikana konserniin tuolloin nuijittu strategia on 

osoittautunut ilmeisen toimivaksi. 

– Se, että olemme keskittyneet kolmeen pää-

toimialaan ja luopuneet niistä toiminnoista, 

jotka eivät tähän kuulu ja vielä kauppias-

liiketoimintamalli ja kauppakohtainen liikeidea, 

siinä ne isot asiat olivat. 

Ja kyllähän se on tuottanut toivottua tulosta.
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maata sekä Etelä-Pohjanmaata, hän kertoo. 
Alasen perheen koti on tosin sijainnut 
Pirkanmaalla jo pidemmän aikaa, vuodesta 
1996.  
– Pari ensimmäistä vuotta asuimme Nokian 
puolella, mutta sittemmin olemme kotiutu-
neet Peltolammille, hän kertoo. 
On miehellä Helsingissäkin ollut työhuone 
muutamaan otteeseen, mutta koskaan hän 
ei ole tosissaan edes harkinnut muuttoa 
pääkaupunkiseudulle. Tampereelle on hänen 
mukaansa helppo kotiutua. 
– Tämä on todella monipuolinen, viihtyisä ja 

sanoisin tavallaan myös hyvin helposti lähes-
tyttävä kaupunki. Tämä on iso, muttei liian 
iso kaupunki. Ei tätä turhaan pohjalaisten 
Amerikaksi ole sanottu, hän virnistää.

Onnistunut strategia

Alanen voi hymyillä rentoutuneesti myös 
oman ketjunsa tekemän tuloksen valossa.  
– K-Ryhmällä on mennyt viime vuosina hy-
vin, ja Pirkanmaalla jopa erittäin hyvin, hän 
tiivistää. Hyvien vuosien siemen istutettiin 
jo 2015, jolloin Keskon strategia uudistettiin 

Paluu Keskolle

 
– Vuonna 2007 virisi keskustelu paluusta 
Keskolle ja Keskon silloinen pääjohtaja pyysi 
haastatteluun. Asiaan saattoi toki vaikuttaa 
myös Keskon silloinen hallituksen puheen-
johtaja, tamperelainen K-rauta-kauppias 
Heikki Takamäki, hän taustoittaa. Silloin 
Jarista tuli aluejohtaja, ja siinä pestissä hän 
on ollut siitä saakka, jo yli 15 vuotta. Alasen 
vastuualueeksi on kirjattu Länsi-Suomi.  
– Se tarkoittaa meidän maantieteessämme 
Pirkanmaan lisäksi Keskisuomea, Pohjan-

nykyiseen malliin. 
– Silloin tehtiin selkeä valinta siitä, että 
keskitymme päivittäistavarakauppaan, 
rakentamiseen ja talotekniikkaan sekä auto-
kauppaan, hän kertoo. Se tarkoitti myös, että 
monesta asiasta luovuttiin.  
– Anttila, K-Maatalous, Yamahan maahan-
tuonti, Konekesko ja Musta Pörssi, Alanen 
listaa ja myöntää, että yhteensä vuoden 2015 
jälkeen Kesko on myynyt liiketoimintojaan 
pois yli miljardilla eurolla. Merkittävä ja 
nykyvalossa erittäin onnistunut peliliike 
konsernilta oli myös vuonna 2018 tehty 

kauppa, jolla Kesko luopui kaikista sen Ve-
näjän liiketoiminnoista.  
– Jotta Venäjän liiketoiminta olisi saatu kan-
nattavaksi, olisi investoinnit pitänyt tuplata. 
Riskit koettiin liian suuriksi, ja nykyvalossa 
se oli tietysti täydellisen oikea tilannearvio, 
Alanen kertoo.  Toisaalta vielä enemmän 
samalla ajanjaksolla on tehty investointeja. 
Uutta liiketoimintaa on vuoden 2015 jälkeen 
ostettu kaikkiaan yli kolmella miljardilla. 
Näihin kuuluvat Suomessa esimerkiksi Siwat 
ja Valintatalot sekä Onninen Oy:n liiketoimin-
ta. Myös autokauppaan on panostettu lisää-
mällä Porchen ja Bentleyn maahantuontiimme, 
kuten myös autojen vähittäiskauppaan, ja 
esimerkiksi Tampereella autokaupasta vastaa 
K-Auto. 
– Onninen ostettiin täydentämään siihen 
asti puuttunutta LVI-puolta, Alanen huo-
mauttaa. Lisäksi etenkin Ruotsin ja Norjan 
puolella ostoskoriin poimittiin useampia 
rautakauppaketjuja. Vaikka Kesko vahvasti 
kotimaiseksi liitetäänkin, tosiasiassa sillä on 
toimintaa tänä päivänä kahdeksassa maassa. 

Joka kaupalla pitää olla oma liikeidea

Haastattelun aikana Alanen nostaa useaan ot-
teeseen esiin niin ikään strategiassa mainitun 
ajatuksen ”kauppakohtaisesta liikeideasta”. 
Siihen kehitystyössä on panostettu erityisen 
paljon. Siis siihen, että jokainen yksittäinen 
kauppa on rakennettu juuri tälle paikalle ja 
juuri tälle asiakaskunnalle. Tätä edesaut-
tamaan Keskolla on tarjota kauppiailleen 
valtavat määrät dataa. 
– Kun pääjohtajamme Helander oli Piilaak-
sossa vierailemassa, hänelle oli sanottu, että 
vähittäiskaupan sijaan hän on nykypäivänä 
pikemminkin datatalon johtaja viitaten 
siihen, kuinka paljon asiakasdataa meillä on 
käytössämme, hän kertoo.  Se, että kaup-
pakohtainen liikeidea onnistutaan myös 
jalkauttamaan, nojaa puolestaan vahvasti 
ketjussa elintärkeisiin kauppiasyrittäjiin. 
– He pyörittävät sitä etulinjan toimintaa, 
Alanen huomauttaa. 

Kauppiaskoulutuksen imu on hyvä

Keskon toiminta nojautuu vahvasti kauppiai-
siin, joten uusien kauppiaiden kouluttaminen 
on tärkeässä roolissa tulevaisuutta luotaessa. 
Keskolla tämä tarkoittaa omaa kauppiasval-
mennus-ohjelmaa, joka on Alasen mukaan 
ollut viime aikoina hyvässä vedossa. 
– Tulokkaita on ollut hyvin, ja hakemassa 

sinne on ollut todella kovatasoista porukkaa, 
hän kertoo. Yhtenä syynä tähän hän pitää 
yrittäjyyden arvostuksen selkeää nostetta. 
Koulutuksessa annetaan tuleville kauppiaille 
paitsi teoreettista osaamispohjaa myös käy-
tännönläheistä oppia. 
– Iso osa valmennuksesta keskittyy siihen, 
että tulevalle kauppiaalle annetaan kasvat-
tajakauppias, jonka kaupassa hän on töissä. 
Alanvaihtajia on paljon, kuten vaikkapa teol-
lisuudesta tai pankeista. Ja on siellä entinen 
oopperalaulajakin, Alanen listaa.

Kotimaisuus kunniaan

 
Myös kotimaisuus ja paikallisuus ovat Kes-
kon strategiassa mainittuja panostuskohteita. 
– Esimerkiksi K-Ruokakaupan kaikista 
myynnissä olevista tuotteista yli 80 pro-
senttia on kotimaista tuotantoa, hän kertoo. 
Kaikkiaan Kesko ostaa suomalaista ruokaa 
joka vuosi yli kuudella miljardilla eurolla. 
Jo pidemmän aikaa puhuttanut keskustelu 
tuottajien tulonmuodostuksesta, on Alasen 
mukaan todella tärkeää, mutta muistuttaa sa-
malla, että esimerkiksi Keskon ostoista peräti 
98,5 prosenttia tehdään teollisuuden kanssa. 
Aluejohtaja tietää senkin, että yksittäiset 
kauppiaat ostavat mielellään paikallisilta 
tuottajilta. 
– Tämän toivon ja uskon lisääntyvän jatkossa 
entisestään, Alanen kertoo. Hän viittaa myös 
Reijo Karhisen tekemään raporttiin, jossa 
ainakin osasyy tuottajien ahdingosta sälytet-
tiin valtion tukipolitiikan harteille. Toisin 
sanoen, rakennemuutos on jäänyt tekemättä, 
tai on ainakin pahasti kesken.  
- Tilakoot ovat kasvaneet, mutta keskikoko 
on selkeästi pienempi kuin verrokkimais-
sa. Ja pitää muistaa, että Suomi on myös 
maailman pohjoisin maa, jossa maataloutta 
harjoitetaan, Jari Alanen huomauttaa.  Hän 
näkee suomalaiselle ruoalle myös vahvaa 
vientipotentiaalia, sillä tätä nykyä Suomen 
elintarvikeviesti on vahvasti alijäämäinen. 
- Tällä hetkellä elintarvikevienti Suomesta 
on vain 1,8 miljardia, kun se esimerkiksi 
Tanskassa on 16 miljardia euroa ja Irlannis-
sakin 13 miljardia.  
- Sen sijaan ruoan tuonti Suomeen on 
kolminkertaistunut vuodesta 2003 ja on noin 
viisi miljardia euroa, Alanen jatkaa. 

Isoja lukuja

Jos maataloudessa rakennemuutos onkin 
osin toteutumatta, kaupan alalla kyllä raken-
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teita on ryskytelty reippaasti uusiksi Alasen 
uran aikana. Hän muistuttaa, että vielä 
90-luvulla Suomen päivittäistavarakaupassa 
oli neljä isoa ja melko tasavahvaa peluria, ny-
kyisten S- ja K-ketjujen lisäksi myös T(Spar), 

ja E-ketjut. Tosin sen verran tilanne on elänyt 
myös 2000-luvulla, että mukaan Suomen 
markkinoille on tullut myös saksalaisketju 

Lidl, joka on muuten kokoluokaltaan maa-
ilmanlaajuisesti aivan omissa sfääreissään. 
Ja erikoistavarakaupassa kilpailukenttä on 
mennyt täysin uusiksi erityisesti ulkomaisten 
toimijoiden rantauduttua Suomeen. 
– Lidl-ketju on noin 15 kertaa Keskon 
kokoinen, Alanen huomauttaa. Suomen 
mittakaavassa Keskokin on kyllä valtavan 
iso tekijä. Pelkästään Pirkanmaalla ketjulla 
on peräti 170 kauppaa. Niistä suurin osa on 
K-Marketteja, joita on tätä nykyä tasan 101. 
Työnantajanakin K-ryhmä on melkoinen 
kolossi Pirkanmaalla, sillä sen logolla varus-
tetun palkkakuitin saa joka kuukausi lähes 
4 000 työntekijää. Tätä nuppilukua nostaa 
se, että koko konsernin Business Center, 
eli talouspalvelut ja HR-palvelukeskus on 
keskitetty Tampereelle. Hatanpäällä sijaitseva 
yksikkö on noin 400 ihmisen työpaikka. 
- Toki myös vaikkapa terminaali ja K-Nou-
totukku tuovat oman lisänsä, Alanen lisää. 

Entäpä se korona?

Maailmalla on eletty viime vuoden hyvin 
poikkeuksellisia aikoja. Aasiasta liikkeelle 
lähteneestä koronasta kehittyi pandemia. Se 
vaikutti luonnollisesti myös kaupantekoon. 
Rautakauppa jopa hyötyi koronasta. Kun 
matkustelut jäivät pakostakin väliin, päätet-
tiin kotiin ja puutarhoihin panostaa entistä 
enemmän. 
– Se näkyi selvästi myynnissä, joskin sittem-
min tahti on tasaantunut. Tällä hetkellä yksi 
muutos on, että rautakaupan osalta olemme 
kehittäneet yritysasiakkaiden osuutta. Alasen 
mukaan kauppiasmalli osoitti vahvuutensa 
myös koronassa, sillä ketju pystyi reagoi-
maan muuttuneeseen tilanteeseen nopeasti. 
– Ja varmasti paljon tuli käyttöön sellaisiakin 
asioita, jotka tulivat jäädäkseen, kuten nyt 
vaikka Teams-kokoukset ja käsidesipullot, 
Alanen pohtii.

Verkkokaupassa riittää vielä kasvun-

varaa

Kaikkein eniten korona kuitenkin vaikutti 
ruoan verkkokauppaan, joka Alasen mukaan 

”räjähti”.  
– Vuoden 2020 aikana verkkokaupan lisäys 
oli meillä yli 400 prosenttia. Ja varmasti tästä 
porukasta osa jää tähän malliin jatkossakin, 
hän kertoo. 
Vaikka sähköinen ruokakauppa-asiointi 
onkin kasvanut kovasti, on sen osuus koko-
naiskaupasta vielä vähäistä, Keskon tietojen 
mukaan noin 3,6 prosenttia. Se on vielä mer-
kittävästi vähemmän kuin Ruotsissa, jossa 
luku on 6,7 prosenttia. Euroopassa ykkös-
paikkaa pitää Iso-Britannia, jossa mennään 
jo niukasti yli 10 prosentissa. Maailmalla 
ykköspaikkaa pitää Etelä-Korea, jossa jo 16 
prosenttia ruokakaupasta tehdään verkossa. 
Myös Suomessa kasvun oletetaan jatkuvan. 
– Arviot ovat, että 2026 meillä oltaisiin noin 
viidessä prosentissa, Jari Alanen kertoo. 

Energia-asiat tapetilla

Vaikka viruksen kanssa näyttääkin nyt paljon 
paremmalta, leimaa epävarmuus Euroo-
pan tulevaisuutta tälläkin haavaa. Kuluvaa 
syksyä ja talvea kehystää luonnollisesti myös 

keskustelu energian riittävyydestä.  -Isona 
toimijana Keskolla on tässäkin sanansa 
sanottavanaan. Konsernilla on Ankkuri–Säh-

kö-yhtiö, jolla on tässä oma roolinsa. 
– Tiedän, että eri kaupoissa on suunnitelmia 
siitä, miten toimitaan esimerkiksi kylmä-
laitteiden ja valaistuksen suhteen, jos ihan 
oikeasti tulee energiasta pulaa, Alanen sanoo. 
Ja viittaa siihen, että tässäkin kauppiasmallin 
joustavuus on avainasemassa. Vain vähän 
tämän haastattelun jälkeen sosiaalisessa 
mediassa kiersi valtavasti huomiota saanut 
postaus, jossa yksittäinen kauppias kertoi 
esimerkiksi luopuneensa juomakaappien 
viilennyksestä. Kovasti se sai suosiota. 
– Energia on vahvasti tapetilla ja K-ryh-
mäkohtaiset suunnitelmat kyllä olemassa. 
Poikkeustoimilla saamme laskettua kulutusta 
noin 15-20 prosenttia, Alanen tuumaa.

Sumuinen kuva

Kesko-konsernin tulevaisuus noin puolen 
vuoden säteellä näyttää Jari Alasen mukaan 
ihan asialliselta, jopa hyvältä, mutta toisaalta 

kuvassa on edelleen paljon sumua.  
– Me emme tiedä, miten korona kehittyy 
ja kauanko Ukrainassa soditaan. Ja tuo 
energiahuoli on nyt jo tapetilla. Kuluttajan 
luottamus tulevaisuuteen on alimmillaan, 
hän kertoo.  Alasen toiveet poliittisille 
päätöksentekijöille liittyvät lähinnä sääntelyn 
purkamiseen, kuten jo pidempään kaupan 
liiton esityslistoilla olleisiin viinien sekä 
reseptivapaisen lääkkeiden saamiseen kaupan 
hyllyille.  
– Tästä olisi apua etenkin syrjäseuduilla tai 
maakunnissa.
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Pirkanmaan talouskatsauksen tuottavat vuosittain Tampereen 
kauppakamari, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan Yrittäjät ja 
Business Tampere. Siihen kerätyt luvut on saatu tilasto-

keskukselta.  

Kasvua kautta linjan

Pirkanmaan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto 

kasvoi 10,6 prosenttia tammi-kesäkuussa 2022 verrattuna vastaa-
vaan ajanjaksoon vuonna 2021. Eniten liikevaihto kasvoi majoitus- ja 
ravitsemisalalla, jolla kasvua kertyi 50,1 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Ekonomistia ei tämän avaamiseen tarvita, sillä eiköhän 
yksi kappale kulkutautia riitä sen avaamiseen. Ja kuten jo introssa 
todettiinkin, liikevaihto supistui ainoastaan metsäteollisuuden toimi-
aloilla, joilla liikevaihto laski 3,9 prosenttia. 

Puut ja metsät sikseen, muuten teollisuuden toimialoilla nähtiin 
Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 2022 oikeinkin vauhdikasta menoa. 
Esimerkiksi kumi- ja muovituoteteollisuuden liikevaihto kasvoi jopa 
20,3 prosenttia ja teknologiateollisuus 16,3 prosenttia. Yhteensä 
teollisuustoimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Pirkanmaalla 
mukavat 11,4 prosenttia ja vientiliikevaihto sekin reilut 10 prosenttia, 
eli tarkkaan ottaen 10,7. Kauas ei jääty rakennuspuolellakaan, jonka 
osalta liikevaihto ylsi komeaan 10,5 prosentin kasvuun. Vaikka duu-
narihanskat jätettäisiin naulaan, heikkoina ei Pirkanmaan talouskatsa-
uksen lukuja voi pitää myöskään konttoripuolella. Asiantuntijapalve-
luissa liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 12,5 prosenttia ja tukku- ja 
vähittäiskaupassa 5,6 prosenttia. Informaatio- ja viestintätoimialan 
liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia ja toimialan sisällä olevan tietojen-
käsittelypalveluiden liikevaihto kasvoi 11 prosenttia.

Syksyllä julkaistu maakunnan talouskatsaus näytti pelättyä paremmalta. Ainakin 

vuoden alkupuolisko näytti hyvältä, mutta se myönnetään avoimesti, että tällä hetkellä 

horisontin edessä oleva sumupilvi on varsin tuuhea. Metsäteollisuutta lukuun ottamatta 

kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 2022. Ja mikä 

parasta, myös teollisuuden vientiliikevaihto kasvoi tänä aikana. Se on oleellista, koska 

täällä Pirkanmaalla nimenomaan teollisuus on yleensä se veturi.

Pirkanmaan talous toipuu 
pandemiasta, 
kohonneet kustannukset 
haastavat yrityksiä

Kasvua jo toista vuotta putkeen

Pirkanmaan talouden nykytilaa ei näillä numeroilla voi kovin 

heikkona pitää. Ei vaikka vertailuajankohtana toki olikin koronan 
leimaama edellisvuosi.  Lukujen valossa tilanne on toistaiseksi hyvä. 
Myöskään viennissä ei ole nähty suurta pudotusta Venäjän aloittamas-
ta hyökkäyssodasta huolimatta. Teollisuustoimialoilla ei koettu pan-
demian aikana merkittävää pudotusta, joten teollisuuden uudet luvut 
kuvaavat nykytilannetta realistisesti. Metsäteollisuuden laskeneissa 
liikevaihtoluvuissa näkyvät alkuvuoden lakot. Ja vaikka toimialojen 
liikevaihtoluvut ovatkin kasvussa, on suuri kysymysmerkki, kuin-
ka yritysten kannattavuus kehittyy, kun kustannukset kohoavat ja 
kuluttajien ostovoiman ennustetaan tästä heikentyvän. Sekin voidaan 
todeta, että myös edellisvuonna 2021 Pirkanmaan toimialojen liike-
vaihto kasvoi joka ikisellä mitatulla toimialalla. Yhteensä maakunnan 
kokonaisliikevaihto olikin vuonna 2021 noin 38,6 miljardia euroa, 

Teksti: Ville Kulmala ja Markus Sjölund

C Teollisuus
Elintarviketeollisuus
Tekstiiliteollisuus
Teknologiateollisuus
Kemikaalien ja kumituotteiden
valmistus
Metsäteollisuus

Suurimpien teollisuustoimialojen
vienti

10,7
7,2
6,9

16,8

27,6
-8,3

28,6
15,9
14,1
18,5

42,0
19,2

Pirkanmaan maakunta Koko maa
1. puolivuosi, 2022

joka tarkoittaa että edellisvuodesta kasvua tuli kaksilukuinen määrä, 
eli 10,3 prosenttia.  Huomion arvoista on sekin, että kuluvan vuoden 
ensimmäinen neljännes oli vielä heikko, mutta sittemmin kasvu kiih-
tyi, koronarajoitusten hellittäessä.

Viennissäkin 15 prosentin kasvu
 
Teollisuustoimialoilla kasvuvauhti oli Pirkanmaalla keski-

määrin samaa luokkaa koko maan kasvulukemien kanssa. 
Teollisuuden liikevaihto vuonna 2021 oli 13,7 miljardia euroa, joka oli 
13,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Koko maan tasolla teollisuu-
den liikevaihto kasvoi 12,8 prosenttia. Vientiliikevaihtoa Pirkanmaalle 
kertyi 8,2 miljardia, joka on 15,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. 
Kaikissa näissä kehitys oli siis varsin hyvänsuuntaista. Tukku- ja 
vähittäiskaupan toimialalla kasvua kertyi 7,8 prosenttia. Vuonna 
2021 kaupan toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto ylitti Pirkan-
maalla ensimmäistä kertaa yli 10 miljardin rajan. Uusi ennätys on 
10,3 miljardia euroa. Muilla palvelualoilla kasvua kertyi keskimäärin 
7–12 prosenttia vuonna 2021. Liikevaihtolukujen valossa Pirkanmaa 
näyttää siis elpyneen pandemiasta varsin hyvin. Pandemiaa edeltänyt 
taso on saavutettu ja ylitettykin lähes kaikilla toimialoilla ja matkailu- 
ja ravintolapalveluissakin taso ylitetään tänä vuonna.

Huolenaiheina geopoliittinen 
epävarmuus sekä 
kohoavat kustannukset

Pirkanmaan talouskatsauksen kanssa likipitäen samaan 

aikaan julkaistiin myös Tampereen kauppakamarin jäsen-

yrityksilleen teettämä barometrikysely, joka toteutetaan kaksi 
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39 %
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INFORMAATIO JA VIESTINTÄ
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2 %
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PIRKANMAAN LIIKEVAIHTO
TOIMIALOITTAIN 2021
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Liikevaihto, teollisuus
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38 640 M€
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527 478 (31.12.2021)
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2022*

19 952 M€
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11,4 %
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10,7 %

*1. puolivuosi %-osuus koko toimialan 
liikevaihdosta

RAKENTAMINEN
3 739 M€

kertaa vuodessa. Siinä tiedustellaan yrityksiltä esimerkiksi liikevaih-
don, investointien ja viennin tilaa ja odotuksia seuraavan puolen 
vuoden aikajänteellä. Myös syksyn barometrin tuloksista pääteltävissä, 
että vuosi 2022 on ollut yrityksille pääosin hyvä, joskin odotukset ovat 
heikentyneet edellisen, viime kevättä ja kesää koskeneen kyselyn jäl-
keen. Liikevaihdon kasvuun uskoo edelleen 61 prosenttia vastaajista. 
Kasvun jatkumiseen tulevalla puolivuotisjaksolla uskoo 44 prosenttia 
vastaajista ja supistumiseen 19 prosenttia. Vielä toukokuun kyselyssä 
supistumiseen uskoi ainoastaan 12 prosenttia vastaajista.

Pirkanmaan työllisyystilanteeseen ei barometrin tulosten 

valossa ole odotettavissa mitään mullistavia muutoksia. 
Henkilöstömäärä oli nyt edellistä kyselyä suurempi 42 prosentilla 
vastaajista. Kuuden seuraavan kuukauden aikana suurin osa vastaajista 
(51 %) uskoi määrän säilyvän ennallaan. Kasvua odottaa 35 prosenttia 
ja pienenemiseen uskoi 14,2 prosenttia vastaajista. Perusmittaristo 
liikevaihdon, henkilöstön ja investointien osalta näyttää vielä positii-
viselta. Sen sijaan tunnelmia kuvaavat mittarit ovat heikentyneet. Jo 
kolmannes vastaajista kuvaa toimialansa tunnelmaa pessimistiseksi. 
Yrityksiä huolestuttavat erityisesti kannattavuushaasteet ja geopo-
liittinen epävarmuus, eivätkä pitkään jatkuneet ongelmat osaavan 
työvoiman löytämisessä ole helpottuneet.

Vuoden 2021–2022 liikevaihtotiedoista lisää osoitteessa 

https://pirkanmaantalous.fi ja 

www.tampereenkauppakamari.fi
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Kokkovuoren haulikkoampumakeskuksessa todettiin jo kauan 
sitten, että ellei pian tehdä jotakin, toiminta lakkaa vähitel-
len kokonaan, kun harrastajakunta vanhenee, luonnollisen 

poistuman kautta jäsenet kaikkoavat eikä uusia saada tarpeeksi tilalle. 
Viimeinen sammuttaa valot ja puomi vedetään pysyvästi kiinni. 
Tarvittiin siis uusia harrastajia ja piristysruisketta koko toimintaan. 
Haulikkokerhon väki alkoi suhtautua hyvin avoimesti kaikenlai-

Lentävä kiekko 
ei sammaloidu

Pohjois-Hämeen Ampujat on Tampereen vanhin urheiluseura, perustettu jo vuonna 1879. 

Tämä yli 140-vuotias toimija ei suinkaan ole hidastunut iän myötä, päinvastoin. 

Seuran alajaoksista virein on Haulikkokerho, jonka pyörittämässä Kokkovuoren haulikko-

ampumakeskuksessa Pirkkalan lentokentän kupeessa riittää kuhinaa. 

siin yhteistyöehdotuksiin, minkä seurauksena alkoivat esimerkiksi 
erityisryhmille järjestetyt omat tapahtumat sekä säännölliset yritysten 
tykypäivät. Yhteistyö vammaisjärjestöjen kanssa on myös noteerattu 
muun muassa Lempäälän vammaisneuvoston esteettömyyspalkin-
nolla. Nykyään haulikkosimulaattori on erittäin kysytty aktiviteetti 
koulujen liikuntapäivissä, ja lähes kaikilta messuiltakin löytyy seuran 
oma osasto.

Teksti: Elina Eskola | Kuvat: Laura Tammisto / Studio Torkkeli Oy

Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen (vas.) ja 

klubi-isäntä Janne Hokkanen (oik.) esittelevät tiluksia Kroatian suur-

lähettiläs Josip Buljevicille.

Maaliskuussa 2020 pahimpaan koro-

na-aikaan Kokkovuoressa syntyi ajatus 

yritysten omasta klubista, joka auttaisi 
jäseniään verkostoitumaan keskenään ja 
samalla virkistäytymään haulikkoammunnan 
parissa. Näin sai alkunsa ratamestari ja klu-
bi-isäntä Janne Hokkasen vetämä Business 
Shooting Club, joka keräsi ensimmäisen 
vuoden aikana jo noin 80 jäsenyritystä – nyt 
jäseninä on jo noin 150 yritystä ja yhteisöä. 
Jäsenyrityksiä on yksinyrittäjistä pörssiyhti-
öihin lähes kaikilta mahdollisilta aloilta. 

Klubin suosio perustuu melko yksin-

kertaiseen konseptiin sekä todelliseen 

hyötyyn: jäsenmaksu sisältää seitsemän 
tapahtumaa vuodessa, ja jokaiseen tapahtu-
maan kuuluu mielenkiintoista asiasisältöä 
ja hyviä puhujia, ruokailu, haulikkoam-
muntaa sekä verkostoitumista. Tapahtumat 
järjestetään joko kokonaan Kokkovuoressa 
tai vaihtoehtoisesti ne alkavat jossakin yh-
teistyöravintolassa, josta siirrytään ruokailun 
jälkeen Kokkovuoreen. Hyvänä esimerk-
kinä klubitapahtumasta toimii viimeisin, 

elokuussa järjestetty tapahtuma. Tuolloin 
Visit Tampereen toimitusjohtaja Jari Ah-
joharju oli pauhumassa Pirkanmaan alueen 
elinkeinoelämän ja lentokentän näkymistä, 
Pancho Villa -ravintola järjesti Kokkovuo-
reen ruokatarjoilun, ja erityisvieraina klubiin 
olivat tutustumassa Kroatian suurlähettiläs 
Josip Buljevic sekä kansanedustaja Pauli 
Kiuru, jotka molemmat viihtyivät tapahtu-
massa hyvin.

Klubijäsenille järjestetään vuoden 

mittaan myös erilaisia retkiä joko jäsen-
yrityksiin tai muualle. Esimerkiksi Teiskon 
Viini on ollut mukava kesäkohde, ja jäsenet 
ovat vierailleet myös muun muassa Ruutis-
avussa, Ikaalisten kylpylässä sekä Lappeen-
rannan Sako Shooting Centerissä. Yhtenä 
klubijäsenenä on alusta asti ollut Ison-Bri-
tannian ja Kansainyhteisön kauppakamari-
yhdistys Suomessa (B3CF). B3CF:n kautta 
klubijäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua 
esimerkiksi Ison-Britannian suurlähetys-
tön vuosittaiseen Garden Partyyn. Lisäksi 
Kokkovuoressa järjestetään myös kaksi 

klubin omaa haulikkokilpailua, pikkujouluai-
kaan kisailtava Tonttu-Trap sekä syksyisin 
ammuttava B3CF:n kilpailu. Aktiivinen 
klubi oli myös keväällä järjestämässä Kentin 
prinssi Michaelin Suomen-vierailua yhdessä 
B3CF:n kanssa. Tuolloin klubin vastuulla oli 
vierailun kaksipäiväisen Tampereen-osuu-
den järjestäminen yhdessä yhteistyökumppa-
neiden kanssa.

Tykypäiviä järjestetään Kokkovuoressa 

nykyään keskimäärin kolme viikossa, 
tosin välillä niitä saattaa olla jopa kolme 
päivässä. Kokkovuoren haulikkoampuma-
keskuksen tilat mahdollistavat suurienkin 
tapahtumien järjestämisen ruokailuineen ja 
saunomisineen. Tapahtumien järjestämisessä 
hyödynnetään paikallisten yhteistyökumppa-
neiden palveluita. Klubijäsenet ja kumppa-
niyritykset saavat tykypäivät etuhintaan. 
Tykypäivään sisältyy usein alkuinfo kahvei-
neen, opastus, ammunta, ruokailu ja sauna. 
Paketti on räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden 
mukaan, ja tarvittaessa hankitaan vaikkapa 
palju saunan läheisyyteen. Lentävän kiekon 

Klubijäsenet Hannele Hyödynmaa (vas.), 

Jari Ahjoharju ja Manu Yli-Juoni verkostoi-

tumassa haulikkoammunnan lomassa.
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metsästys on niin koukuttavaa, että suuri 
osa tykypäiviä Kokkovuoresta viettäneistä 
yrityksistä tulee myös uudestaan.

Pohjois-Hämeen Ampujien Haulikko-

kerhon, Kokkovuoren haulikkoampu-

makeskuksen ja Business Shooting Clu-

bin aktiivisuus on myös huomioitu. Janne 
Hokkaselle myönnettiin B3CF:n Chairman’s 
Award ja Haulikkokerholle Lempäälän kun-
nan Erik Edner -mitali pitkäjänteisestä työstä 
kunnan ja kuntalaisten eteen. Mitali on Lem-
päälän kunnan korkein kunnianosoitus.

Kokkovuoren haulikkoampumakeskus 

on Suomen ainoa ampumarata, joka 

työllistää henkilöitä omalla rahoituk-

sellaan. Ilman klubia, yritysasiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita ampumaratatoimin-
nan pyörittäminen olisi pitkällä aikavälillä 
mahdotonta. Keskus ei saa kaupungilta 
toimintaansa tukea, eikä ole hakenutkaan. Se 
pyrkiikin pitämään erittäin hyvät välit kaik-
kiin lähikuntiin ja sidosryhmiin. Kokkovuori 

verkostoituu todella aktiivisesti, osallistuu 
eri tapahtumiin ja messuille sekä kuuluu 
Tampereen kauppakamariin, B3CF:ään, 
Pirkkalan Yrittäjiin ja sitä kautta Pirkanmaan 
Yrittäjiin. Janne Hokkanen kuuluu lisäksi 
Tampereen Kauppaseuraan. Näistä kaikista 
on ollut hyötyä, kun vain itse osallistuu 
tapahtumiin. Kokkovuori pyrkii saamaan 
myös ulkomailta yhteistyöklubeja haulik-
koammunnan parista, jolloin viereisestä 
lentokentästä on etua.

Suurin investointi lähivuosina on 

Kokkovuoren hallihanke: monitoimi-
halli rakennetaan Kokkovuoren alueelle 
olemassa olevien ratojen ohelle. Suunnitteilla 
on lähes 4 000 neliömetrin rakennus, johon 
tulevat sisäampumaradat (pistooli, kivääri, 
ilma-aseet, Shooting Cinema), täyden mitan 
urheilusali, jossa voi järjestää esimerkiksi 
koripallo-, lentopallo- ja salibandytoimin-
taa, pukuhuoneet, sosiaalitilat, edustustilat 
saunoineen, aseliike ja ravintola, joista kaksi 
jälkimmäistä ulkoistettuna. Kiinteistökehit-

täjänä hankkeessa on Taitokaari Oy / Hannu 
Koivuniemi, ja piirustukset on laatinut Neva 
Arkkitehdit / Petteri Neva. Tarkoituksena 
on saada myytävästä Tampereen Aitovuoren 
ampumarata-alueesta käypä hinta, jolloin 
kaikki voittavat – rakennuttaja, seura ja 
kaupunki. Toteutuessaan halli mahdollistaisi 
monipuolisen harrastustoiminnan monessa 
eri lajissa sekä tapahtumat Pohjois-Hämeen 
Ampujille, eri yrityksille ja muille urheilu-
seuroille.

Kokkovuoren puomi pysyy siis auki, 
pauke jatkuu ja kiekot lentävät.

Jos kiinnostuit Business Shooting Clubin 
ja Kokkovuoren haulikkoampumakeskuksen 
toiminnasta, ota yhteyttä:
ratamestari / klubi-isäntä Janne Hokkanen
janne@kokkovuoren.fi
044 5956 399
www.kokkovuoren.fi

Vasemmalta oikealle: klubijäsen Nishan Chelvachandran, klubi-isäntä Janne Hokkanen, Kroatian suurlähettiläs Josip Buljevic, 

kansanedustaja Pauli Kiuru sekä klubijäsen Manu Yli-Juoni.
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”Jos ei tehdä 
hyvää, ei sitten 

tehdä ollenkaan!”
- Anna Wigren -
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Eläkeuudistus herättää 
keskustelua
Yrittäjän eläkelain ehdotettu uudistus (jäljempänä “YEL-uudistus”) on herättänyt 

viime aikoina runsaasti keskustelua julkisuudessa. Kyse on yrittäjän eläkelakiin 

(1272/2006, lyhyemmin “YEL”) ehdotetuista muutoksista, joita koskeva Hallituksen 

esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muutta-

misesta (HE 102/2022 vp) annettiin kesäkuussa 2022. Tätä kirjoitettaessa asia on 

käsittelyssä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa käsittelyvaiheena 

on asiantuntijoiden kuuleminen.

Teksti: Petri Rajala Hallituksen esityksessä pääasiallinen 
sisältö on ilmaistu seuraavasti:

“Esityksen tavoitteena on parantaa 

yrittäjien eläketurvaa ja tukea yrittäjän 

eläkelain toimeenpanoa, jotta yrittäjän 
työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän 
työpanoksen arvoa sekä yritystoiminnan 
alkuvaiheessa että toiminnan jatkuessa.

Esityksen mukaan yrittäjän eläkelaissa 

säädettäisiin työtulon säännöllisestä seu-
rannasta ja työtulon tarkistamisesta, jolloin 
yrittäjälle vahvistettava työtulo vastaisi ny-
kyistä paremmin lain edellyttämää työtulon 
tasoa myös yritystoiminnan jatkuessa. Työ-
tulon määritelmää ei muutettaisi, mutta sen 
perusteena olevia tietoja koskevaa sääntelyä 
tarkennettaisiin.”

Uudistustyön voidaan katsoa alkaneen 

vuonna 2017, jolloin sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö asetti työryhmän, jonka tehtäväksi 
annettiin selvittää ratkaisuvaihtoehtoja ali-
vakuuttamiseen ja työtulon määrittämiseen 
liittyviin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin. 
Hallituksen esityksen (s. 4, av. 1) mukaan 
“alivakuuttamisella tarkoitetaan sitä, että elä-
kelaitoksen yrittäjälle vahvistama työtulo on 
liian alhainen suhteessa YEL:n edellyttämällä 
tavalla määriteltyyn työtuloon eli yrittäjän 
työpanoksen arvoon.” Uudistustarvetta on 
siis keskeisesti perusteltu väitetyllä aliva-
kuuttamisella sen taustalla väitetysti olevalla 
työtulon määrittämisellä alhaisemmaksi kuin 
laki edellyttäisi.

Hallituksen esityksen mukaan yrit-

täjien työtulon arviointiin on aikojen 
saatossa muodostunut sellaisia käytäntöjä, 
että työtuloa ei ole arvioitu työpanoksen 
mukaisesti ja yrittäjän työtulo on vahvistettu 
ainoastaan yrittäjän ilmoituksen mukaisena, 
mikä olisi johtanut ilmiöön, jossa työtulon 
taso ei välttämättä vastaa todellista työpa-

nosta ja ansioita. Näin ollen koko YEL-uu-
distuksen kannalta olennainen esikysymys 
on, missä määrin väitettyä alivakuuttamista 
tosiasiassa esiintyy ja, sikäli kuin sellaista 
esiintyy, muodostaako se sellaisen ongelman, 
joka edellyttää lainsäätäjän toimenpidettä eli 
mittavaa lakiuudistusta.

Eläkejärjestelmän 
uudistustarve 
tunnustetaan laajasti

Yrittäjien eläketurva säädettiin osaksi 

työeläkejärjestelmää vuoden 1970 

alusta, kun maatalousyrittäjien eläkelaki 
(467/1969) ja yrittäjien eläkelaki (468/1969) 
tulivat voimaan. Yrittäjäeläkelakien tarjoama 
eläketurva pyrittiin säätämään yhdenmu-
kaiseksi työntekijöiden vakuutuksen kanssa, 
ja näin on toimittu myös myöhemmin 
työntekijöiden eläketurvaa kehitettäessä. 
Yrittäjien eläkevakuuttamista koskevat rat-
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Koska yrittäjät ovat niin heterogeeninen joukko, ei liene miele-
kästä tarkastella yrittäjiä yhtenä massana. Yrittäjän eläkelain sovel-
tamisala kattaa kuitenkin kaikki yrittäjät, mikä jo itsessään aiheuttaa 
haasteita lainvalmistelutyölle.

Lakiehdotusten ja muiden reformien taloudellisista vaikutuk-

sista puhuttaessa on tapana eritellä staattiset ja dynaamiset vaiku-
tukset. Staattisilla vaikutuksilla tarkoitetaan uudistukset välittömiä 
vaikutuksia nimenomaan uudistuksen kohteena olevaan asiaan. Dy-
naamisilla vaikutuksilla puolestaan viitataan uudistuksen vaikutuksiin 
järjestelmässä kokonaisuutena. Yhden osan muutos saattaa nimittäin 
aiheuttaa vaikutuksia myös siellä, mihin uudistusta ei nimellisesti ole 
ollut tarkoitus kohdistaa.

Tässä tapauksessa YEL-uudistuksen staattisena vaikutuksena 

voitaisiin esittää arvio siitä, minkä verran väitetty alivakuutta-
minen vähenisi ja YEL-eläkemaksukertymä kasvaisi uudistuksen 
seurauksena. Tällaiseen arvioon sisältyy implisiittinen oletus siitä, että 
nykyiset yrittäjät jatkaisivat toimintaa ja uusia yrittäjiä tulisi samaan 
malliin kuin ennenkin. Dynaamisina vaikutuksina on kuitenkin huo-
mioitava se, kuinka moni yrittäjä lopettaisi toimintansa tai vähentäisi 
sen mittakaavaa YEL-uudistuksesta aiheutuneiden kannattavuus- ja 
maksuvalmiushaasteiden seurauksena. Olennaista on myös se, kuinka 

kaisut ovat säilyneet sittemmin voimaan tulleessa yrittäjän eläkelaissa 
(1272/2006) asiasisällöllisesti olennaisilta osin alkuperäisinä sanotusta 
säädösmuutoksesta huolimatta.

Työeläkejärjestelmää luotaessa väestöllinen huoltosuhde oli 
merkittävästi erilainen kuin nykyään. Huoltosuhteen heikkeneminen 
asettaa tänä päivänä ja varsinkin tulevaisuudessa paineita koko työelä-
kejärjestelmän kestävyydelle. Nuorten keskuudessa on alettu tiedostaa, 
että työeläke ei sijoituksena edes ole kovin tuottava, jos vertailukoh-
daksi otetaan saman rahamäärän sijoittaminen vaikkapa osakemarkki-
noiden keskivertotuottoa heijastelevaan indeksiin. Eläketurvakeskus-
kin on myöntänyt, että työeläkemaksuille kertyvä reaalituotto riippuu 
maksajan syntymävuodesta. Suuret ikäluokat ovat saaneet työeläke-
maksuilleen vielä ihan kelpo tuoton, mutta nykynuorilla tuotto jäänee 
negatiiviseksi tai parhaimmillaankin olemattomaksi. 

Eläkkeitä voidaan rahoittaa eri tavoilla, joita voidaan kuvata 
kahden ääripään välisenä janana. Jakojärjestelmässä eläketurva rahoi-
tetaan juoksevasti kulloinkin perittyjen maksujen avulla, jolloin tällä 
hetkellä työssä olevat rahoittavat eläkkeellä olevien eläkkeet. Rahas-
toivassa järjestelmässä puolestaan eläketurvan kustantamiseksi perityt 
maksut rahastoidaan eli sijoitetaan eläkkeen perusteena olevan tulon 
ansaintahetkellä vastaisia eläkemenoja varten, jolloin kukin sukupolvi 
kustantaa itse omat eläkkeensä. Suomessa palkansaajien eläkejärjestel-
mä asettuu näiden ääripäiden väliin, sillä osa työeläkemaksuista menee 
heti käyttöön eli nykyisten eläkkeensaajien eläkkeisiin ja osa maksuis-
ta rahastoidaan. Toisin kuin palkansaajien eläkkeet, yrittäjäeläkkeitä ei 
rahastoida, joten yrittäjien eläkejärjestelmä on puhdas jakojärjestelmä. 
Ottaen huomioon, että lainsäätäjän julkilausuttuna tavoitteena on 
edellä todetusti ollut saattaa yrittäjien eläketurva yhdenmukaiseksi 
palkansaajien eläketurvan kanssa, herää kysymys, miksi rahoitusjärjes-
telmissä on kuitenkin niin olennainen ero eikä yrittäjäeläkkeitä alun 
alkaen päätetty rahastoida.

Hallitus on ilmoittanut kantavansa huolta alivakuuttamises-

ta. Ylivakuuttamisesta sen sijaan ei juurikaan ole puhuttu. Yrittäjillä 
voi olla myös muunlaista turvaa eläkepäivien varalle kuin YEL:n 
mukainen eläke. Samoja rahoja voi sijoittaa myös vapaaehtoisesti ja 
eläkepäivinä nostaa tarpeen mukaan. Alasta ja tilanteesta riippuen 
yrittäjä voi saada pääomaa vanhuuden päiviä varten yrityskaupan 
myötä tai, mikäli osakeomistus yhtiössä säilyy vetovastuun siirtyessä 
nuoremmille, osinkojen muodossa. 

Pienyrittäjien maksuvalmius ja 
kannattavuus koetuksella

Tuskin kukaan vastustaa YEL-uudistuksen tarkoitusta eli 
yrittäjien riittävän toimeentulon turvaamista eläkkeellä. Hyväkään 
tarkoitus ei kuitenkaan riitä, vaan keinot ratkaisevat.

Yrittäjät ovat hyvin moninainen joukko, jonka keskuudessa 
taloudelliset olosuhteet vaihtelevat huomattavasti. Pien- ja yksinyrit-
täjistä tilastollisesti merkittävä osa on pienituloisia. Näille yrittäjille 
YEL-maksun korotus voi vaikuttaa yritystoiminnan kannattavuuteen 
jopa ratkaisevasti.

Kokonaiseläkemenot vuonna 2021

Lähde: Eläketurvakeskus

Työeläkemaksuprosentit vuonna 2022

Lähde: Eläketurvakeskus

Työeläkkeet

Kelan eläkkeet

Erityisturvan
eläkkeet
Vapaamuotoiset
eläkkeet

30 309 milj. €

2 461 milj. €

437 milj. €

631 milj. €

33 838
milj. €

1) Vahvistetut YEL-maksut.
2) Maatalousyrittäjien keskimääräinen maksuprosentti on 13,9 ja apurahansaajien 13,3.
3) Vahvistetut MYEL-perusprosentit.

Maksukertymä %
työtulosta (arvio)

Alle 53 v ja
vähintään 63 v

työntekijän
maksuosuus, %

53 v – 62 v
työntekijän

maksuosuus, %

Palkansaajat

Yrittäjät

TyEL
MEL
JuEL (Keva)
JuEL (valtio)
JuEL (kirkko)

YEL
MYEL

24,85
19,0
27,9
24,85
28,97

7,15
7,15
7,15
7,15
7,15

8,65
8,65
8,65
8,65
8,65

23,1
13,9/13,3 ²⁾

24,1 ¹⁾
24,1 ³⁾

25,6 ¹⁾
25,6 ³⁾

moni yrittäjyyttä harkitseva jättäisi uudistuk-
sen seurauksena toteuttamatta ideansa. Yrit-
täjyyden vähentyessä työttömyysturvamenot 
erittäin todennäköisesti kasvaisivat, mikä 
puolestaan lisäisi yhteiskunnan maksutaak-
kaa. Niinpä se, mikä vähentyisi valtionosuu-
desta YEL-järjestelmään (vuonna 2020 
yhteensä 349 miljoonaa euroa), tulisi ainakin 
osittain lisäykseksi työttömyysturvamenoi-
hin. Nettovaikutusta lienee vaikea arvioida 
tarkasti. Vertailun vuoksi todettakoon, että 
valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen 
loppusumma on 80,5 miljardia euroa, ja 
Tampereen kaupungin kokonaismenot olivat 
vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan 2,16 
miljardia euroa.

Vapautta ja vastuuta 
vaiko tasapäistämistä?

Yrittäjyyteen on perinteisesti katsot-

tu kuuluvan vapaus, ja nimenomaan 
vapauden perässä moni on palkkatyön sijaan 
päätynyt valitsemaan yrittäjyyden. YEL-uu-
distuksen voitaneen katsoa olevan askel 
yksilön vapaudesta ja vastuusta kohti valtion 
sääntelyä ja tasapäistämistä.

Hallituksen esityksessä uudistusta perus-
tellaan seuraavasti:

“Yrittäjätyön vakuuttamisen tasolla voi 

olla pidemmällä aikavälillä vaikutusta, 
paitsi yrittäjien itsensä eläketurvaan, myös 
työmarkkinoiden rakenteeseen työn hinnoit-
telun kautta, jos yrittäjien työtä vakuutetaan 
jatkuvasti ja laajamittaisesti työntekijän 
vastaavaa vakuuttamista alhaisemmalla 
tasolla. Jos yrittäjän vakuutettava työtulo 
vahvistetaan eläkelaitoksessa vastaavaa 
työtä tekevälle työntekijälle maksettavaa 
vastiketta pienemmäksi ja yrittäjä voi 
käytännössä maksaa pienempiä lakisääteisen 
sosiaaliturvan maksuja, on olemassa 
mahdollisuus, että hän voi myös hinnoitella 
oman työnsä palkansaajana tehtyyn työhön 
verrattuna halvemmaksi. Kun vastaavaa 
työtä palkansaajalla teettävän työnantajan 
tulee maksaa lakisääteiset sosiaaliturvamak-
sut työntekijälle työstä maksetun palkan 
perusteella, alivakuuttaminen voi käytännös-
sä merkittävässä määrin ohjata valintaa sen 
suhteen, palkataanko työtä tekemään työn-
tekijä vai teetetäänkö työ yrittäjällä. Lisäksi 
yrittäjien keskinäinen kilpailu voi vääristyä, 
jos osa yrittäjistä vakuuttaa työskentelynsä 

lain edellyttämällä työtulotasolla ja osa tätä 
matalammalla tasolla.”

Kuten lainatusta kohdasta ilmenee, 

esitystä perustellaan myös kilpailun 

ohjaamisella. Toisaalta yrittäjyyteen voi-
taneen katsoa kuuluvan hinnoitteluvapaus, 
eikä yrittäjää voida rinnastaa palkansaajaan, 
sillä mikäli yrittäjä ei maksa korkeampaa 
YEL-maksua, hän ei vastaavasti myöskään 
saa kovin korkeaa YEL-eläkettä. Tällöin ei 
myöskään ole tarvetta siirtää YEL-maksujen 
kustannuksia suuressa määrin hinnoitteluun.

Työntekijän palkka, jonka perusteel-

la TyEL-maksu määräytyy, on hyvin 
konkreettinen käsite. Siinä on kyse työso-
pimuksessa sovitusta palkasta, joka lakisää-
teisillä ennakonpidätyksillä vähennettynä 
suoritetaan työntekijälle. Yrittäjän työtulo 
sen sijaan on varsin hypoteettinen. Oikean 
ja kohtuullisen työtulon määrittäminen 
yksittäistapauksessa on vaikeaa ja rajoittaa 
yrittäjän hinnoitteluvapautta. Toisin kuin 
TyEL-maksun perusteena oleva palkka, 
YEL-työtulo ei perustu rahan liikkumiseen 
- teoreettisesti täydellisestikään määri-
tetty työtulo ei vielä tarkoita, että yrittäjä 
tosiasiassa olisi saanut tai tulisi saamaan eu-

roakaan tuloa. Täten hypoteettisen työtulon 
perusteella määritetty YEL-maksun suuruus 
voi jopa tehdä yritystoiminnan kannatta-
mattomaksi tai ainakin aiheuttaa vaikeuksia 
maksuvalmiudessa, jos hypoteettinen työtulo 
ei vastaa todellisuutta.

Petri Rajala
Kirjoittaja on tamperelainen kaupungin-

valtuutettu, lakimies ja ekonomi

Eläkemeno ja valtion osuus vuosina 1991–2020

Lähde: Eläketurvakeskus

1991      1994     1997     2000     2003      2006     2009     2012     2015      2018
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VEHO TAMPERE  Taninkatu 11, Lielahti veho. 
010 569 3100 | Ma–pe 9–18, la 10–15

Huolto: 010 569 8080 | Ma–pe 7.30–18
Puhelun hinta 010-numeroihin: 

8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. 
(sis. alv. 24 %).

Uusi, odotettu GLC ladattava hybridi näyttää tietä innovatiivisilla ratkaisuillaan ja markkinoiden pisimmällä, 
jopa 121 km sähköisellä toimintamatkallaan. Älykäs 4MATIC-neliveto, vahva varustelu ja erilaiset turva- ja ajoavustin-

järjestelmät maksimoivat mielenrauhan ja ajonautinnon kaikissa tilanteissa. Vakiona on mm. aktiivinen etäisyysavustin, 
kaista-avustin, jarruavustin ja pysäköintiavustin sekä toisen sukupolven oppiva ja puheohjattava MBUX-käyttöliittymä.

Tervetuloa kysymään lisää myyjiltämme.

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC A kokonaishinta alk. 74 933,07 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toim.kulut 600 €). Vapaa autoetu 1 115 €/kk, käyttöetu 1 010 €/kk. 
CO2-päästöt (WLTP) 12 g/km, EU-keskikulutus 0,5 l/100 km. Toimintamatka pelkällä sähköllä jopa 121 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 

44 €/kk. Lämpötila, ajo-olosuhteet, auton kuormaus sekä kuljettajan ajotapa voivat vaikuttaa auton toimintamatkaan, akun kapasiteettiin ja suorituskykyyn. 
Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan auto lisävarustein.

U U D E N  S U K U P O L V E N  G L C  L A D A T T A V A 
H Y B R I D I  E N N A K K O M Y Y N N I S S Ä  M E I L L Ä .

V A L M I I N A
Y L I T T Ä M Ä Ä N

O D O T U K S E T

CO2-päästöt 12 g/100 km | Sähköinen toimintamatka jopa 121 km | Uusi GLC ladattava hybridi alk. 74 934 €
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