


Pääkirjoitus

”Mitäpä se hyvejää” arvelin 
kainuulaissyntyisen äitini sa-
novan, kun kerroin halustani 
ryhtyä politiikkaan ja tahdos-
tani päästä päättämään kau-
punkimme yhteisistä asioista. 
Tuo pessimismin perimmäi-
nen kommentti on kuulunut 
monesti hänen suustaan, sa-
moin kuin itseään vähättelevä 
kommentti hänen kattamasta 
ja leipomasta sen seitsemän 
sortin kahvipöydästäkin ”eipä 
siinä ole juuri mittään tarjolla, 
mutta ottakaa jos joku kele-
paa”. Arvelemaani kommenttia 
ei kuitenkaan kuulunut ja vai-
mea hymähdys ilmoitukseni 
jälkeen oli minulle enemmän 
kuin hyväksyntä. Hän tiesi 
keskustelemattakin, että tämä 
oli vain ajan kysymys milloin 
teen päätöksen lähteä politiik-
kaan.

Näinhän se meni, että mon-
ta vuotta sulateltuani ja kerät-
tyäni tietoa, koen nyt olevani 
valmis päättäjän tehtävään ja 
haluan sen osoittaa. 

Kuinka moni onkaan mat-
kani aikana kertonut äidistäni 
poiketen, että älä lähde noin 
epäkiitolliseen hommaan, 
mutta keskusteltuamme on 
molempien ajatus ollut yhte-
neväinen: minun on mentävä 
antamaan itsestäni kaikki se, 
joka on annettavissa. Eikä se 
ole vähän, niin kuin ei ne seit-
semän sortin kahvipöydän an-
timetkaan olleet vähän.

Kampanjatyöni olen aloitta-
nut tavallaan jo vuosikymme-
niä sitten. Olen tehnyt kaiken 
työni sillä intensiteetillä, joka 
on minulle ominaista: täysillä. 

Olen ollut aina ihmisille oikeu-
denmukainen ja rehellinen. 
Matkan varrella olen tavannut 
paljon ihmisiä, eikä muuta-
man kuukauden kampanja-
työllä voi mitenkään korvata 
vuosien aikana muodostettu-
jen ihmissuhteiden merkitys-
tä. Joku voisi sanoa, että olen 
onnekas, mutta itse väitän, että 
tuurin lisäksi elämässä tarvi-
taan myös avarakatseisuutta 
ja nöyryyttä. Nöyrää asennetta 
kuunnella ja tehdä. Nöyryyttä 
oppia kokeneemmilta, mut-
ta ajatella myös itsenäisesti ja 
kriittisesti. Nöyristellä on taas 
aivan eri asia. Se on sitä, kun ei 
uskalla kertoa omista ajatuk-
sista tai kumartaa tahoja, joita 
ei ymmärrä. Nöyrä pitää olla, 
muttei nöyristellä. 

Entäs mieheni Tuomaksen 
kommentit ehdokkuuteni jul-
kistamispäivänä lokakuussa: 
”voisihan sitä elämässä päästä 
helpommallakin”. Hän myös 
ymmärsi keskustelemattakin 
tyylini mennä täysillä, kun jo-
honkin lähden. Toisaalta hän 
tiesi myös itsestään, että sa-
manmoinen innostuja löytyy 
hänestäkin. Kampanjaa on siis 
tehty yhdessä ja täysillä.

 En pelkää työntekoa ja joskus 
teen sitä naurettavuuteen saak-
ka. Siinä mielessä naurettavuu-
teen, että oikeasti elämässä voi 
kuulemma päästä helpommal-
lakin. Työn tekeminen on tul-
lut kotoa elämäntapana. Töitä 
on monenlaisia, mutta työn te-
kemisen moraali ja tyyli hoitaa 
luvatut asiat ovat aina samat. 
Isällä on kotona aina joku ra-

kennusprojekti meneillään ja 
vähintään pari jo suunniteltu-
na. Koskaan ei tule täysin val-
mista, vaikka projekti toisensa 
perään valmistuukin. Liekö 
tässä syy, että minun lisäkseni 
myös vanhempi ja nuorempi 
siskoni olemme kukin tahoil-
lamme löytäneet koulutuksen 
ja työpaikkamme rakennus-
alalta? Ne on eri ihmiset, jotka 
”eivät hättäile tässä valamiissa 
maailmassa”. Minullekaan ei 
vielä ole valmista. On paljon 
tekemistä ja niistä selviää vain 
tekemällä, eikä pelkällä valit-
tamisella. Tässä yksi syy miksi 
tahdon tehdä myös kaupun-
ginvaltuutettuna töitä.

Minä tahdon tehdä töitä koh-
ti parempaa Oulua ja pitää 
lupaukseni antamalla itsestä-
ni osan yhteiselle tekemiselle. 
Yksin minun ei tarvitse teh-
dä kampanjamatkaani, vaan 
monta reissun varrella mu-
kaan tullutta ihmistä on mu-
kana luottamassa päämäärää-
ni. Liikuttavan suuret kiitokset 
Teille kaikille. Tässä lehdessä 
kiteytyy mm. talkoohengen 
ja lojaaliuden ydin. Useita eri 
tahoja kirjoittamassa omasta 
aiheestaan ja vain sen vuoksi, 
että oma aihe on tärkeä ja ha-
luamme yhdessä tehdä aiheen 
myös muille tärkeäksi. Kiitos 
myös kaikille minua taloudel-
lisesti tukeneille, koska vain 
harvojen ilmoitus on tässä leh-
dessäni. Kaikkea asiaa ei yh-
teen lehteen ole saatu mahtu-
maan, mutta tule juttelemaan 
kassani eri tilaisuuksiin ja 
haasta minut aiheellasi. Kuun-

telen nöyrästi tai kommentoin 
ja kerron, jos niin pyydetään.

Toivottavasti myös sinä leh-
teni lukija olet yksi meistä pa-
remman Oulun rakentajamat-
kalaisista.

Minä – Hanna Keskiaho

Hanna Keskiaho
Paremman Oulun rakentaja

 
Kuntavaalit pidetään 9.4.2017, 
ja tällöin Oululle valitaan uusi 
kaupunginvaltuusto. Puoluei-
den ehdokasasettelut on nyt 
tehty ja vaalityö on alkanut 
toden teolla; tämä näkyy kau-
punkikuvassa eri tapahtumina 
ja ehdokkaiden jalkautumi-
sena, kuten myös erilaisina 
keinoina tuoda ehdokkaiden 

ohjelmaa esille. Pidät nyt kä-
dessäsi kokoomuksen kun-
tavaaliehdokas Hanna Kes-
kiahon vaalijulkaisua, jossa 
kiteytyy Hannan tahtotila 
asioiden asialliseen ja fakta-
pohjaiseen käsittelyyn. Lehti 
pitää sisällään mielenkiintoisia 
artikkeleita kaikkia kaupunki-
laisia koskevista asioista.

 
Kaupunginvaltuusto on Ou-
lun kaupungin ylin päättävä 
toimielin ja yhteisistä asioista 
päättäminen on henkilökoh-
taista paloa, asiakokonaisuuk-
sien hallintaa sekä selkärankaa 
vaativa tehtävä. Tällöin myös 
päätöksiä tekevien ihmisten 
olisi täytettävä nämä kriteerit, 
ja Hanna Keskiaho täyttää ne 
kirkkaasti. Hän on näyttänyt 
kykynsä ja halunsa toimia yh-

teisen hyvän eteen niin työelä-
mässä kuin luottamustehtävis-
sä ja onnistunut saavuttamaan 
eri tahojen luottamuksen ja 
arvostuksen tinkimättömällä 
toiminnallaan. 

Hannan kantavia teemoja 
ovat perhe sekä sujuvan arjen 
eläminen, rakennetun omai-
suuden hallinta sekä yrittäjyys 
ja sen kannustaminen. 

Onnistunut kampanja tarvit-
see hyvän ehdokkaan lisäksi 
myös taustalle toimivan tuki-
joukon, jotka tuovat mukaan 
oman työpanoksensa tai ra-
hallista tukea kampanjointiin. 
Hannan osalta tukijoiden löy-
täminen on ollut helppoa, ja se 
kertoo siitä, kuinka laaja kan-
natus Hannalla on eri toimi-
joiden keskuudessa. Tässä vai-

heessa on jo annettava erityisen 
suuri kiitos kampanjaan osal-
listuneille sekä sitä tukeneille.  
 
 

Osallistu sinäkin ja äänestä 
Hanna Keskiaho Oulun kau-
punginvaltuustoon.

 
Sami Mantere
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-Syntynyt 1979 Iissä, lukio-opinnot Pudasjärvellä
-Rakennustekniikan diplomi-insinööri (TTY, Tampere)
-Rakennusliikkeiden tehtävissä yli 14 vuotta (laatu, kehitys, hankin-
ta, työmaatoiminnot, suunnittelunohjaus jne.)
-Äiti: uusioperhe kahden pojan, Tuomaksen ja hänen tyttärensä 
kanssa
-Suomen Rakennusinsinööri Liiton hall. jäsen 2014-2016
-Suomen Rakennusinsinööri Liiton P-S:n pj 2013-2016
-Suomen Rakennusinsinööri Liiton P-S:n hall. jäsen 2011-2016
-Oulun Kokoomuksen varapuheenjohtaja
-Harrastaja golffari, kakkuleipuri, ikuinen remontintekijä…



Pudasjärven pitkä hirsiraken-
tamisen perinne yltää yli vuo-
sisatojen niin yksityisten kuin 
julkisten rakennusten osalta. 
Modernin hirsirakentamisen 
helmiä edustavat Hirsikam-
puksen lisäksi Pikku-Paavalin 
päiväkoti, hirsirivitalot 
erityisryhmille, jouluksi 2016 
valmistunut tuetun palve-
luasumisen Hirsikartano 
ikäihmisille sekä suunnit-
teilla olevat vuokra-asunnot 
hirrestä. Miksi sitten on tähän 
hirteen sitoutumiseen julkisis-
sa rakennuksissa tultu?
Viimeisten kymmenen vuo-
den aikana hirsitaloteollisuus 
on joutunut uusien haasteiden 
eteen. Ilmastonmuutoksen 
ehkäisemiseksi kasvihuone-
kaasupäästöjä pyritään alen-
tamaan kansainvälisillä so-
pimuksilla. EU on asettanut 
kovat tavoitteet rakennusten 
energia-tehokkuuden paran-
tamiseksi. Tähän asti tavoit-
teisiin on pyritty rakennuksen 
käytön aikaista energiankulu-
tusta vähentämällä. Suurin osa 
toimenpiteistä on kohdistunut 
rakennuksen vaipan eristys-
kyvyn parantamiseen. Hirsi-
talon ulkoseinien lämmön- 
eristyskyvyllä on kuitenkin 
rajansa, jolloin yhä kiristyvät 
vaatimukset vaikuttavat voi-
makkaimmin juuri hirsitaloi-
hin.
Ensimmäisen kerran Suomes-
sa energiatehokkuusvaatimuk-
sia kiristettiin huomattavasti v.
2010 voimaan tulleissa määrä-
yksissä. Määräysten valmiste-
luissa myös hirsitalo-teollisuu-
delle annettiin mahdollisuus 

lausua mielipiteensä. Silloin 
huomattiin, että voidakseen 
perustella hirsitalojen erityis-
asemaa, hirsitaloteollisuus tar-
vitsee lisää tietoa hirsitalojen 
tuotannon ja rakentamisen 
ympäristövaikutuksista. Tä-
män hankkeen tarpeellisuus 
nousi esiin vuonna 2008 ym-
päristöministeriössä käydyis-
sä neuvotteluissa, joissa olivat 
mukana hirsitaloteollisuuden 
edustajat ja Pudasjärven kau-
pungin kehittämisjohtaja.  
Jo silloin oli tiedossa, että 
energiatehokkuusvaatimuksia 
tullaan edelleen kiristämään 
lähes nollaenergiatasolle vuo-
teen 2020 mennessä. Pystyäk-
seen säilyttämään asemansa 
yhtenä vaihtoehtoisena talon 
rakennusmateriaalina hirsi-
taloteollisuus tarvitsee kaiken 
mahdollisen tiedon hirren val-
mistukseen ja rakentamiseen 
liittyvistä ekologisista tekijöis-
tä.
Lähtökohta oli hyvä, koska 
puun ja puutuotteiden ekolo-
giaa on tutkittu hyvin paljon 
maailmanlaajuisesti ja puu on 
uusiutuvana luonnonmate-
riaalina yleisesti tunnustettu 
kaikkein ekologisimmaksi ra-
kennusmateriaaliksi. Hoide-
tuista talousmetsistä hankit-
tuna puu on sataprosenttisesti 
uusiutuva. Suomessa vuotuiset 
hakkuut ovat olleet vuosikym-
meniä alle kasvun, joten puun 
käytön lisääminen ei Suomes-
sa hävitä metsiä. Sama tilanne 
on koko Euroopan alueella. 
Pudasjärvellä asian tutkimi-
seksi päätettiin perustaa Pu-
dasjärven hirsikorttelihanke. 

Hanke käynnistyi vuoden 
2009 keväällä. Hankkeeseen 
olennaisena osana kuului hir-
sitalokorttelin rakentaminen. 
Hirsitalojen rakentamisella 
oli tarkoitus tuottaa aineistoa 
rakentamisen aikaisten ym-
päristövaikutusten laskentaa 
varten. Samoin näitä kohteita 
oli tarkoitus käyttää asumisen 
aikaisen tutkimusdatan kerää-
miseen.
Pitkäkestoisen hankkeen ai-
kana saatuja tuloksia on jo 
käytetty vuoden 2012 energia-
tehokkuusmääräysten laadin-
nassa hirsirakennusten osalta. 
Hankkeen aikana on myös 
käynnistynyt EU-alueella yh-
teistyö hirsitaloja valmistavien 
yritysten välillä. Tämän yhteis-
toiminnan tarkoituksena on, 
että lainsäätäjät EU-alueella 
saisivat objektiivista tietoa 
hirsitalojen rakentamisen ym-
päristövaikutuksista energiate-
hokkuusmääräysten muutos-
ten valmistelua varten.
Hankkeessa selvitettiin katta-
vasti Pudasjärvelle rakennet-
tujen hirsirakennusten raken-
tamisen ympäristövaikutuksia, 
sekä valmisteltiin tiedonke-
ruujärjestelmä rakennusten 
energiankulutuksen seuraa-
mista varten. Rakennettujen 
talojen lisäksi tarkasteltiin ske-
naariolaskelmilla rakennusten 
ympäristövaikutuksia, jos ne 
olisi toteutettu tämänhetkisen 
käytännön mukaisilla yleisim-
millä rakenteilla (normitalo), 
tai ekologisimmalla mahdol-
lisilla rakenteilla (ekologisin). 
Skenaariolaskelmilla selvi-
tettiin yhden rakennuksen 

elinkaaren aikaisia ympäris-
tövaikutuksia. Hankkeeseen 
kuluneen kolmen vuoden ai-
kana rakennettiin Pudasjär-
velle Karhukunnaan alueelle 
viisi hirsirakennusta, joiden 
yhteenlaskettu kerrosala on 
1832 m2.
Hyvien kokemusten jälkeen 
päätettiin kokeilla hirren käyt-
töä seinäratkaisuissa myös 
isoissa julkisissa rakennuk-
sissa. Pudasjärvellä tiedettiin, 
että hirsi on hieman kalliimpi 
rakenne kuin toisin rakenne-
tut seinäratkaisut, mutta kun 
halutaan hyvää, hinta ei ole 
ratkaiseva tekijä. Ongelma-
na oli löytää oikea malli ra-
kentaa isoja hankkeita niin, 
että tulos olisi mahdollisim-
man hyvä. Pudasjärvi päätyi 
elinkaarimalliin ja kaupunki 
solmi elinkaarihankkeen lea-
sing-sopimuksen Kuntarahoi-
tuksen kanssa, koska halusi 
kustannukset hallintaan sekä 
pitkäikäiset muunneltavat ja 
terveelliset tilat. Tärkeää oli 
myös työllistäminen ja raken-
nus-teollisuuden kehittämi-
nen. Kaupunginhallitus päätti 
20.12.2012 rakennuttaa ”uu-
den, terveellisen, älykkään ja 
muuntuvan oppimis-, harras-
te ja sivistysympäristöraken-
nuksen”. Mallia haettiin Aalto 
yliopiston InnoSchool simu-
lointilaboratoriosta (SimLab), 
Oulun Ritaharjun ja Kuopion 
Martti Ahtisaaren kouluista. 
Kohteen elinkaarisuunnitte-
lu vietiin pitkälle. Koulu on 
rakennettu elinkaarimallilla, 
jossa toteuttaja vastaa kou-
lun ylläpidosta ja huollosta 25 

vuoden ajan. Talon tilat on 
suunniteltu joustaviksi siten, 
että rakennusta voidaan käyt-
tää myöhemmin muihin käyt-
tötarkoituksiin kuten seniori-
kodiksi.
Elinkaaritoimittajaksi valittiin 
Lemminkäinen Talo Oy, joka 
suunnittelee, rakentaa, hoi-
taa ja ylläpitää sekä luovuttaa 
hyväkuntoisen kiinteistön ti-
laajalle 25 vuoden sopimus-
kauden päätteeksi. Sen ajan 
Lemminkäinen Talo Oy vastaa 
rakennuksen hoidosta ja tekee 
yhteistyötä opettajien, emän-
tien, oppilaiden ja muiden 
kiinteistöstä vastaavien ja sitä 
käyttävien kanssa.
Hirsikampus on saanut run-
saasti valtakunnallista tunnus-
tusta; vuoden 2016 Puupalkin-
to ja myös Pohjois-Suomen 
paras rakennusteko vuonna 
2016. Hirsitaloteollisuus, ja 
etenkin Pudasjärven kaupunki 
on kauttaaltaan saanut hyvää 
mainosta näistä hankkeista.

Eero Talala

Yhteistyö on voimaa

Pudasjärven Hirsikampuk-
sen ja Hirsikartanon vaati-
vien hirsikohteiden työmaa-
insinöörinä ja hankinnoista 
vastaavana henkilönä toimi 
rakennustekniikan diplomi-
insinööri Hanna Keskiaho. 
Hänen työpanoksensa 
hankkeiden onnistumisen 
kannalta oli merkittävä.

Eero Talala
vs. tekninen johtaja, tarkas-
tusinsinööri
Pudasjärven kaupunki

Pudasjärven kaupunki julistautui Hirsikampuksen vihkiäistilaisuudessa Suomen hirsipääkaupungiksi 26.8.2016. 



Ajelimme Hannan kanssa 
tammikuisen iltapäivän päät-
teeksi tapaamaan Sirpa Heik-
kistä Ylikylän päiväkotiin. 
Talvinen piha lumosi kau-
neudellaan, tuntui kuin tulisi 
vierailulle kotiin eikä lasten 
päivähoitopaikkaan. Sisällä 
kodikkaassa lämmössä hoito-
lasten päivä on juuri loppu-
maisillaan; vanhemmat ovat 
hakemassa lapsiaan ja huo-
neen täyttää ystävällinen ru-
pattelu päivän kuulumisista ja 
tapahtumista. Yksi hoitolapsi 
juoksee vastaan ja kertoo in-
noissaan, että hänellä on aar-
rekartta. Pienoisen etsinnän 
ja pohtimisen jälkeen aarre oli 
piilotettu sipsihyllyyn, jossa 
herkut olivat valmiina tulevia 
synttäreitä varten.

Kaikesta tekemisestä ja ym-
päristöstä aistii heti, että päi-
väkodin ilmapiiri on kuin 
kodinomainen ja lapset viih-
tyvät todella hyvin päivät päi-
väkodin aikuisten hoidossa 
ja opetuksessa. Päiväkodissa 

on tällä hetkellä 32 lasta ja he 
ovat jakaantuneet neljään ryh-
mään; eskarit, viskarit ja kaksi 
alle nelivuotiaiden ryhmää. 
Ryhmät ovat koko ajan täynnä, 
mutta uudet lapset kyllä mah-
tuvat mukaan, mikäli päiväko-
tiin ollaan ajoissa yhteydessä 
hoitopaikka-tarpeista.

Sirpa Heikkinen kertoo avoi-
mesti päiväkotiensa toimin-
nasta. Päiväkodit eivät toteuta 
mitään erityistä kasvatuksellis-
ta oppisuuntaa, vaan ne luovat 
pieninä yksikköinä turvallisen 
kasvuympäristön ja toimin-
nallaan tukevat vanhempia 
kasvatustyössään. Toimintaa 
ohjaavat myös liikunta, luonto 
ja musiikki. Musisointi liittyy 
luontevana osana arkeen ja 
luonto löytyy heti päiväkodin 
ympäriltä. Sinne voi mennä 
vaikkapa Metsämörriretkel-
le tai ihan muuten vain op-
pimaan ja ja innostumaan 
ympäristöstä. Kerran viikossa 
Mansikkamaan päiväkodin 
lapset pääsevät käymään Yli-

kylän koulun liikuntasalissa. 
Sirpan toiminnan ohjenuorat 
eivät jää pelkästään puheiden 
varaan, vaan kasvattamisen 
punainen lanka näkyy hänen 
jokapäiväisessä toiminnas-
saan. Ohimennen hän silittää 
leikkivän lapsen päätä, juttelee 
iloisesti lapsille sekä aikuisille; 
huomioi ja antaa aikaa. Hänen 
välittämisensä ja omistautu-
misensa työlleen on selvästi 
havaittavissa sekä ympärillä 
olevista ihmisistä että päivä-
kodissa huokuvasta hyvästä ja 
lempeästä tunnelmasta, sekä 
koko henkilökunnan tavasta 
huolehtia lapsista: täällä ollaan 
läsnä.

Sirpa kertoo, että 17 vuo-
den aikana haasteita on ollut 
monenlaisia, alkaen siitä että 
yrittäjäperhe teki lähes kaiken 
itse alkuaikoina, lasten ruuista 
lähtien. Koko ajan jatkuvana 
haasteena on ollut yksityisen 
hoidon tuen ailahtelevuus, se 
on aiheuttanut epävarmuut-
ta toiminnan jatkumista aja-

tellen. Yksityisiä päiväkoteja 
piinaava ennakkoluulo niiden 
kalleudesta ei pidä lainkaan 
paikkaansa, sillä tälläkin het-
kellä kuukauden hoito maksaa 
ainoastaan 16 euroa enemmän 
kuin kunnallisen päivähoidon 
maksimimaksu.

Sirpa Heikkisen sanomassa 
toistuvat usein teemat turvalli-
nen ja kodikas kasvuympäristö 
sekä aito välittäminen lasten 
hyvinvoinnista sekä varhais-
kasvatuksesta. Jokainen lapsi 
otetaan vastaan yksilönä ja ja 
myös siitä pidetään huolta, 
että hän löytää kaverisuhteet 
sekä paikkansa osana Mansik-
kamaan laajaa perhekuntaa. 
Vanhemmat arvostavat todel-
la Mansikkamaan toimintaa, 
siitä kertovat esimerkiksi las-
tensa hoitoon tyytyväiset van-
hemmat ja tästä seuranneet 
pitkätkin asiakassuhteet. Usein 
päiväkodissa aiemmin hoidos-
sa olleet lapset käyvät täällä 
moikkaamassa entisiä hoitaji-
aan, ja heitä on myös työhar-

joittelussa aina välillä.
Mitä tulevaisuus tuo tul-

lessaan? Heikkisten suunni-
telmissa on tehdä aikanaan 
sukupolvenvaihdos yritys-
toiminnassa ja ehkä perustaa 
myös yrityksen kolmas päivä-
koti. Sinänsä Sirpa Heikkinen 
näkee tulevaisuuden valoisana, 
koska yksityinen päiväkotitoi-
minta tukee julkisen puolen 
toimintaa täydellisesti, eikä 
suinkaan kilpaile sen kanssa. 
Yksityinen yritys antaa mah-
dollisuuden pienille yksiköil-
le, jolloin toiminnassa lasten 
tarpeet on helpompi ottaa 
huomioon ja työskentely on 
myös henkilökunnalle mielek-
käämpää, ja myös virikkeitä 
on mahdollista tarjota laajem-
min kuin suurissa yksiköissä. 
Pienet päiväkodit ovat jo ver-
kostoituneet ja siten myös tätä 
kautta ovat vahvempia ja val-
miimpia ottamaan vastaan tu-
levaisuuden tuomat haasteet. 

Sami Mantere

Yksityinen päiväkotitoiminta jakaa kunnan varhais-
kasvatuksen vastuuta

Vuonna 2000 Sirpa Heikkisellä 
vahvistui mielessä jo pitkään 
itänyt ajatus oman päiväko-
din perustamisesta. Hän oli 
työskennellyt kunnallisessa 
päiväkodissa ja hänellä oli palo 
perustaa oma yritys alalla, jonka 
hän tunsi omakseen. 

Kun aika oli kypsä ja koska 
sopivia vuokratiloja ei löytynyt, 
päätyi hän miehensä kanssa ra-
kentamaan Kiimingin Ylikylään 
kokonaan uuden talon. Tilat 
suunniteltiin päiväkotikäyttöön, 
mutta rakennus soveltuisi tarvit-
taessa myös perheen asunnoksi.

Päiväkoti Mansikkamaa Oy
Perustettu vuonna 2000
Päiväkodit Kiimingin Yli- 
kylässä ja Isoahonkankaalla
Työntekijöitä n. 10
Liikevaihto n. 0,7 milj €

Kuvat: Lasten kanssa luonnonjäillä.  Lomamatka Balilla 2016.  Rakentajamessuilla Kokoomuksen teltalla.



Elinkaarihankkeet ovat 
pääomavaltaisia ja pitkävai-
kutteisia uudis- ja peruskor-
jaushankkeita, joissa palve-
luntuottaja kantaa perinteistä 
takuuaikaa pidemmän ja laa-
jemman vastuun ja tärkein 
peruste mallin käytölle on 
kiinteistö- ja infraomaisuuden 
tuottavuuden kokonaistalou-
dellisuuden parantaminen.

Elinkaarimallissa yksi pal-
veluntarjoaja vastaa yleensä 
hankkeen suunnittelusta, ra-
kentamisesta ja kiinteistöpal-
veluista. Palvelusopimus teh-
dään sovituksi ajaksi, usein 20 
tai 25 vuodeksi.

Elinkaarihankkeissa tilaaja 
yleensä määrittelee kokonais-
taloudellisuuden toimivuus- 
ja laatuvaatimukset, ja jättää 
palveluntuottajalle vapauden 

valita tekniset ratkaisut ja pal-
veluntuotannon tavat.

Elinkaarihankkeissa tilaaja 
ostaa palveluntuottajalta käy-
tännössä rakennuksen käytet-
tävyyttä. Siten on luonnollista, 
että tilaaja myös määrittelee 
tarvitsemansa käytettävyyden 
tasot itse jo tarjouspyyntövai-
heessa. Tarjouksissa on aina 
kiinteä hinta, mutta hankkeen 
aikana voi luonnollisesti tulla 
myös tarjoukseen sisältymät-
tömiä lisä- ja muutostöitä. 
Näissä yhteyksissä käytetään 
normaalia lisä- ja muutostyö-
menettelyä rakennusurakan 
yleisten sopimusehtojen mu-
kaisesti. 

Elinkaarimalli takaa, että kor-
jausvelkaa ei synny ja tilaaja 
maksaa ainoastaan tuotetuista 
palveluista. Palveluntuottaja 

vastaa luovutuskunnosta mikä 
turvaa sen, että tilaaja saa so-
pimuskauden päättyessä hal-
lintaansa hyvässä kunnossa 
olevan kiinteistön. 

Elinkaarimallin hyödyt tu-
levat palveluntuottajan sitou-
tumisesta pitkän aikavälin 
vastuuseen sekä toteutuksen 
joustavuudesta ja nopeudes-
ta. Elinkaarimallissa palvelun 
tuottajalle tarjoutuu mahdol-
lisuus tuottaa jatkuvaa lisäar-
voa kehittämällä rakennuksen 
ominaisuuksia, valitsemalla 
elinkaaritaloudellisesti mah-
dollisimman kestäviä ratkaisu-
ja ja ylläpitämällä korkeaa pal-
velutasoa kiinteistöjen käyttö-, 
hoito- ja ylläpitojaksolla. 

Elinkaarimallissa pitkäjän-
teinen, toimivuus- ja laa-
tuvaatimuksiin perustuva 

sopimuskokonaisuus tarjo-
aa mahdollisuuden tilaajan 
ja palveluntuottajan laajalle 
”win-win”-periaatteita nou-
dattavalle yhteistyölle, mikä 
vauhdittaa tuottavuuskehitystä 
ja kannustaa palveluiden ke-
hittämiseen ja uusimman tek-
nologian hyödyntämiseen. 

Elinkaarimalli ohjaa tarkas-
telemaan kokonaiskustannuk-
sia hankkeen alusta loppuun 
ja kannustaa rakentamaan laa-
dukkaasti sekä pitämään tilat 
kunnossa kohteen luovutus-
kunnon ja jäännösarvon var-
mistamiseksi. 

Elinkaarimallissa voidaan 
päästä parempaan laatutasoon 
tai laajempaan palvelutarjon-
taan ja alhaisempiin kustan-
nuksiin kun pitkän aikavälin 
suunnitteluratkaisut, käytettä-

vät materiaalit ja tekniset jär-
jestelmät voidaan optimoida 
ja tilaajan / omistajan taseen 
ulkopuolinen kustannusrasite 
voidaan jakaa tasaisesti käytön 
aikaisille vuosille.

Kokemuksia: Suurin osa 
hankkeista on saatu toteutet-
tua aikataulu- ja budjettiraa-
meissa. Hankemalli on lisän-
nyt palveluita ja innovaatiota, 
jotka ovat laskeneet elinkaari-
kustannuksia ja –riskejä sekä 
nostaneet sekä hankkeiden 
että lopputuotteiden laatua. 
Elinkaarimalli on antanut ti-
laajalle mahdollisuuden kes-
kittyä tuotettuun palveluun ja 
vapauttanut tilaajat hankkei-
den johtamisesta.

Esa Kemppainen

Kunnan kiinteistöjen kustannukset hallintaan  
elinkaarihankkeilla

Kuva vasemmalla: Lemminkäisen elinkaarihankkeena toteuttama 
Kastellin Monitoimitalo Oulussa.

Kirjoittaja on elinkaari-
hankkeiden asiantuntija Esa 
Kemppainen, joka työskente-
lee liiketoiminnanjohtajana 
Lemminkäinen Oy Elinkaari-
hankkeissa.

Järkipolitiikkaa 
suurella sydämellä

Tutustuimme Hanna Keski-
ahon kanssa noin 15 vuotta 
sitten. Olin Oulun yliopiston 
Ympäristörakentajakillan pu-
heenjohtaja ja Hanna oli Tam-
pereen (teknillisen yliopiston) 
Rakentajakillan puheenjoh-
taja. (Niissä pesteissä olimme 
mukana Suomen Rakennus-
insinööriliiton hallituksessa.) 
Sittemmin Hanna muutti Ou-
luun, lähemmäksi kotiseutu-
aan. Yhteistyömme syveni niin 
rakentamisalan kuin yhteis-
kunnallisissa merkeissä. Han-
na on ollut myös allekirjoitta-
neen ahkera apuri/tiimiläinen 
kunta- ja eduskuntavaaleissa.

Oulun kaupunki ostaa tuot-
teita ja palveluita lähes puolella 
miljardilla vuosittain. Toimies-
sani Oulun kaupunginhallituk-
sen puheenjohtajana (v.11-12), 
teimme Oulun ensimmäisen 

hankintapoliittisen kehittä-
misohjelman. Siinä tunnistim-
me, että meidän on panostet-
tava mm. tilaajaosaamiseen ja 
markkinatuntemukseen, jotta 
saamme hankinnoista alueel-
lisesti vaikuttavampia ja työl-
listävämpiä. On tärkeää, että 
myös luottamushenkilöillä on 
tämän alan osaamista. 

Tulevaisuudessa kunnan roo-
li muuttuu palveluiden järjes-
täjästä elinvoiman moottorik-
si, sivistyksen ja hyvinvoinnin 
edistäjäksi ja kuntademokra-
tian vahvistajaksi. Valtuusto-
työskentely on vastuunkantoa, 
valintoja ja joukkuepeliä.

Tiedän Hannan uskomatto-
man osaamisen, yhteistyöky-
vyt ja innostuksen. Hänellä 
on laajaa hankintaosaamista ja 
asenne kohdallaan. Siksi hän 
on luonteva valtuustoehdokas.

Olemme molemmin perheel-
lisiä diplomi-insinöörejä. Mei-
tä yhdistää kiinnostus Oulun 
asioihin, niihin vaikuttami-
seen ja tulevaisuuden raken-
tamiseen. Meillä on tahtoa, 
kykyä ja innostusta rakentaa 
kotikaupungistamme yhdessä 
hyvä.

Tervetuloa rakentamaan 
(kanssamme) ihmisenkokois-
ta Oulua - niin lapsille, nuo-
rille ja opiskelijoille, perheen 
äideille ja isille kuin yrittäjille, 
työttömille tai työssäkäyville, 
senioreille.

Mari-Leena Talvitie
kansanedustaja, Kokoomuk-
sen puoluevaltuuston pj. 
Oulun kaupunginvaltuutettu 
2005-, valtuuston pj. 2012-15



 Oli kesä. Heräsin puhelin-
soittoon, ystäväni kysyi sain-
ko opiskelupaikan. Juoksin 
tarkistamaan Opintopolusta 
olinko päässyt vai en. Sydän 
pampaten kirjauduin sisään ja 
tuijotin edessä olevaa ruutua. 
Minut oli hyväksytty opiskele-
maan Oulun Yliopiston Kaup-
pakorkeakouluun…

Seuraava etappi oli asunnon 
etsiminen. Se hoitui yllättävän 
vaivattomasti enkä joutunut 
asumaan kadulla. Pian olin 
ensimmäisen vuoden opis-
kelija ja aloitin jo yliopiston 
tutustumisviikolla elokuussa. 
Kokeneemmat saapuivat vasta 
syyskuussa. Me fuksit saimme 
tutustua rauhassa yliopistoon 
ja totta kai toisiimme. Kau-
punki tuli myös tutuksi lukuis-
ten tapahtumien aikana heti 
ensimmäisillä viikoilla.

Sopeutuminen Ouluun tun-
tui jopa liian helpolta, joillekin 
se varmasti oli pidempi pro-
sessi. Uudet ystävät ja muuta-
mat vanhat auttoivat asiassa. 
Kaupunki on opiskelijaystä-

vällinen, julkinen liikenne toi-
mii, mutta se voisi toimia vielä 
sujuvammin, jos vertailee esi-
merkiksi Tampereeseen. 

Oulu on hurmannut meidät 
kaupunkina. Oulussa ihmiset 
ovat mukavampia ja aidompia, 
kuin monessa kaupungissa 
Etelä-Suomessa.

Harrastusmahdollisuuksia 
on paljon, kunpa niihin olisi 
vain enemmän aikaa. Löysim-
me nopeasti esimerkiksi lii-
kuntakeskuksen, johon rakas-
tuimme. 

Opiskelu Oulu Business 
Schoolissa on ollut yksi elä-
mämme parhaista syksyistä. 
Kaikki on vastannut odotuk-
sia ja olemme kokeneet monia 

ikimuistoisia hetkiä opiskeli-
jajärjestöiden järjestämissä ta-
pahtumissa niin Oulussa kuin 
muuallakin Suomessa. 

Vaikka opiskelu on välillä 
rankkaa, niin on se sen arvois-
ta. Välillä tulee luettua pitkiä 
päiviä, jopa 09-19 yliopistolla 
ennen seuraavaan viikon tent-
tejä. Kaverit ja ystävät ovat ol-
leet suuri voimavara tämmöi-
sinä päivinä. Ryhmätyötkin 
ovat tähän mennessä onnistu-
neet hyvin.

TULEVAISUUUS
Mitä toivomme: lisää tut-

tavuuksia ja itsensä kehittä-
mistä työmaailmaa varten, 
opiskeluelämästä nauttimista 

parhaimman mukaan suoritta-
en kuitenkin opinnot ajallaan. 
Toivomme myös kiinnostavia 
luentoja ja vaihto-opiskelua 
Erasmus -ohjelman kautta ke-
hittääksemme kielitaitoa.

Tämä oli yhdistelmä kahden 
tuoreen opiskelijan kokemuk-
sesta koulun aloittamisesta ja 
Ouluun muuttamisesta. Vaik-
ka tulemmekin eri puolilta 
Suomea, niin kokemuksemme 
ovat olleet samanlaisia ja Oulu 
on osoittautunut todella mu-
kavaksi paikaksi asua. 

 
Lauri Luomalahti ja Julius 
Erkkonen  
Opiskelijat, Oulun Yliopisto, 
kauppatieteet

Kun ihmisiltä kysytään mitä 
he arvostavat, on useimpien 
toiveena pysyä terveenä, ja 
elää pitkä ja hyvä elämä. ”Py-
syä terveenä ja elää pitkä, hyvä 
elämä” vaatii nykytiedon mu-
kaan monipuolisesti liikuntaa 
sekä terveellisiä ruokailutottu-
muksia ja hyvät yöunet siihen 
vielä päälle. 

Kuitenkin me elämme näis-
tä arvoista pois emmekä niitä 
kohti. 

Työelämässä kiire ja niin 
myös kotona. Joskus emme 
edes muista tai ehdi päiväs-
aikaan syödä, ja sitten kun 
iltasella ehdimme, niin syöm-
mekin kunnolla. Nälkäisenä 
ahmitun aterian jälkeen on 
pakko pistää sohvalle pöt-
kölleen vähäksi aikaa ja sen 
jälkeen on taas kiire viemään 

lapsia harrastuksiin. Omalle 
liikkumiselle ei taaskaan jää-
nyt aikaa. Miten tämä nyt näin 
meni? Minähän haluan arvoje-
ni mukaan elää hyvän ja pitkän 
elämän?

Vuosi huonoilla elämänta-

voilla elettyä elämää ei vie-
lä vaikuta kovinkaan paljoa, 
mutta 10 tai 20 vuotta näkyy jo 
varmasti. Tulee helposti 15 ki-
loa lisää painoa eikä jaksa enää 
hölkätä, kun polviin koskee. 
Happi ei kulje ja unenlaatukin 

on kiireen vuoksi vähän katko-
naista.

Tässä vaiheessa elämänta-
pamuutoksen tekeminen on 
jo haasteellista.  Kun ryhtyy 
muuttamaan vuosien saatossa 
kertyneitä elämäntapoja, jou-
tuu väistämättä epämukavuus-
alueelle. Ei auta jäädä syönnin 
jälkeen odottamaan sohvalle, 
tulisiko se motivaatio vai ei. 
Ei se tule! Pitää itsekin alkaa 
tehdä asioita, jotka edistävät 
elämäntapamuutosta eli syödä 
terveellisesti ja monipuolisesti, 
nukkua hyvin, liikkua riittä-
västi eikä ottaa pulttia pienistä 
vastoinkäymisistä. Tämän kun 
muistaa, niin pääsee jo pitkäl-
le. Nukkumaan mennessä voi 
aina miettiä, että tuliko tänään 
elettyä kohti tavoitetta, vai siitä 
pois.

Hyvä elämä on tässä ja nyt, 
johon tämän päivän elämänta-
vat vaikuttavat.  Muista myös, 
että tosi-TV ohjelmien nopea 
viikkojen tai kuukausien elä-
mänmuutosremontti tai edes 
kokonainen vuosi omien ar-
vojen mukaista elämää ei vielä 
takaa hyvää ja pitkää elämää. 
Muuta pieniä asioita kerral-
laan ja pidä muutoksista kiin-
ni. Usko itseesi jättäen entiset 
tavat ja uskomukset, koska 
sinä onnistut muutoksessa. 
Pian huomaat nauttivasi siitä 
ja voit elää arvojesi mukaista 
elämää.

 
Kari Heljasvaara  
Personal trainer, ravinto- 
valmentaja, NLPT True Coach

Oulu on monipuolinen opiskelukaupunki

Elä arvojesi mukaista elämää

Oulun pohjoispuolella Kii-
mingissä elämme joka päivästä 
arkea lukiossa, peruskouluissa 
ja muiden palveluiden ym-
pärillä. Arki Kiimingissä on 
meille lukiolaisille vielä suh-
teellisen helppoa, mutta on 
selvää, että kaikille kiiminki-
läisille arki ei ole vaivatonta. 
Jokirannan koulu kärsii isois-
ta sisäilmaongelmista, mikä 
tekee yläkoululaisten arjesta 
haastavaa. Viime keväänä ja 
kesänä Kiimingin lukion opet-
tajia ja meitä lukiolaisia koe-
teltiin esillä olleen kouluverk-
koesityksen vuoksi. Oulun 
kaupungin kouluverkkoesityk-
sen vaarana oli, että Kiimingin 
lukion peruspilarit horjuisivat.   

Kiimingin lukio on saanut 

reunalukioaseman viimevuo-
tisen kouluverkkokeskustelun 
myötä. Lukion opiskelijat ja 
opettajat kuulivat monta ker-
taa ydin-Oulusta päin viime 
kevään aikana: ”Eihän Kii-
mingissä edes asu ketään. Mi-
hin siellä tarvitaan lukiota? 
Keskitetään vaan kaikki Ou-
luun.” Kiimingissä asuu noin 
13 500 ihmistä. Keskikokois-
ten lukioiden säilyttäminen 
Oulun alueella on tärkeää, 
erityisesti reuna-alueilla. Jo-
kaisella nuorella pitäisi olla 
mahdollisuus käydä kou-
lua omalla asuinpaikallaan.  
Se, että Kiimingin lukio päätet-
tiin jättää peruspilareilleen vii-
me kesän kaupunginvaltuus-
ton äänestyksellä, oli helpotus 

kiiminkiläisille. Koulutus on 
jo vuosia ollut suuri ylpeyden 
aihe Suomessa, miksi siis lei-
kata nuorten koulutuksesta? 

Palveluita pitäisi kehittää Ou-
lun alueella, varsinkin alueen 
nuorille. Miksi? Meissä nuo-
rissa on tulevaisuus. Jos Kii-
mingin alueella kehitettäisiin 
palveluverkkoa, se palvelisi 
lähes koko pohjoista aluetta 
kuten Yli-Iitä ja Ylikiiminkiä. 
Kiimingin lukiossa käy opis-
kelijoita päivittäin jopa Pudas-
järveltä.  

On siis tärkeää muistaa, että 
Oulun asiat koskevat myös 
meitä nuoria. Jokaiselle nuo-
relle pitäisi tarjota eväät tule-
vaisuuteen omalla asuinpai-
kallaan. Siksi nimenomaan 

koulutus on erityisen tärkeässä 
asemassa. Asuitpa missä päin 
tahansa, tulee jokaisesta kol-
kasta olla yhtäläiset mahdolli-
suudet ponnistaa eteenpäin.
 

Kiimingin lukion opiskelijat 
Katri Säävälä 
Sauli Jussila
Riku Kuusijärvi
Kalle Pyky

Samanlainen ponnahduslauta elämään kaikille



Viihtyisä ja menestyvä kau-
punki tarvitsee ympärilleen 
yrityksiä. Yritykset luovat työ-
paikkoja, houkuttelevat alu-
eelle asukkaita sekä tarjoavat 
palveluja. Osa yrityksistä hou-
kuttelee palveluillaan matkaili-
joita, jotka tuovat alueelle vau-
rautta. Yritykset luovat omilla 
hankinnoillaan lisää toimin-
taedellytyksiä alueen muille 
yrityksille ja vauhdittavat täl-
läkin tavoin alueellista talous-
elämää. Yritysten maksamista 
yhteisöveroista osa tuloutetaan 
yrityksen kotikuntaan. Lisäksi 
yritykset maksavat kiinteistö-
veronsa kiinteistöjen sijainnin 
perusteella suoraan kunnal-
le. Yritysten toiminnalla on 
myös suora vaikutus alueen 
vaurauteen työntekijöidensä 
sekä omistajiensa palkoista 
kerättävien kunnallisverojen 
ansiosta. Hyvinvoivat yrityk-
set työllistävät aina enemmän 
ja asialla onkin suora vaikutus 
alueen työllisyystilanteeseen. 
On siis selvää, että alueilla jois-
sa   yritykset voivat hyvin, on 
enemmän töitä, vaurautta sekä 
onnellisempia ja terveempiä 
ihmisiä. Yritystoiminnan mu-
kanaan tuomien veroeuroil-
la parannetaan merkittävästi 
kunnan tai kaupungin edel-
lytyksistä tarjota asukkailleen 
hyviä palveluita, kuten koulut, 
terveydenhuolto ja vanhusten-
hoito.

Tarjotakseen alueensa yri-
tyksille edellytykset elinvoi-

maiseen liiketoimintaan sekä 
pystyäkseen houkuttelemaan 
alueelleen uusia yrityksiä, tu-
lee kunnasta löytyä yrityksille 
hyviä toimitiloja, tontteja sekä 
riittävästi ammattitaitoista ja 
koulutettua työvoimaa. Lisäksi 
kaupan alan yritykset tarvitse-
vat hyviä kauppapaikkoja sekä 
riittävästi maksukykyisiä asi-
akkaita. Yritysten tarvitsemat 
elinkeinopalvelut tulee olla 
helposti saatavilla yrityksen 
kokoon ja toimialaan katso-
matta ja niiden tulee olla am-
mattitaitoisesti toteutettuja. 
Kaupungin tai kunnan aktii-
visella toimilla on suuri mer-
kitys lähes kaikkien yritysten 
toimintaedellytyksiin.

Liike-elämän kannalta aja-
tellen kuntapolitiikka on rat-
kaisevassa roolissa, kun ollaan 
päättämässä kaavoituksesta, 
maankäytöstä, kauppapaikois-
ta sekä kunnan sisäisistä kul-
kuyhteyksistä. Kuntapolitiikka 
on ratkaisevassa roolissa myös 
yrityspalveluiden resursseista 
päätettäessä. Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK:n Kuntaran-
king tutkimuksen tulosten 
perusteella Oulun seudulla on 
paljon kehitettävää kunnan 
tarjoamien yrityspalveluiden 
osalta. Vaikka alueemme yri-
tyksissä viime vuosien aikana 
tapahtuneista rajuista joukko-
irtisanomisista onkin selvitty 
kiitettävästi ja alueelle on saa-
tu osin kaupungin tarjoamien 
palveluiden avulla perustettua 

suuri joukko lupaavia ja työl-
listäviä yrityksiä, ei pidä unoh-
taa jo olemassa olevia muilla 
kuin tietotekniikan alalla toi-
mivia yrityksiä sekä niiden 
tarpeita. 

Oma kaupungin päättäjiltä 
huomiota vaativa kehittämis-
alueensa on Oulun kaupungin 
keskusta. Suuri Kallioparkki-
investointi on tuonut saata-
ville paljon helposti saatavilla 
olevaa pysäköintitilaa. Samaan 
aikaan keskustan liiketiloissa 
on pyörähtänyt ruletti ja ti-
loista merkittävän suuri määrä 
on tyhjillään. Keskustan kehit-
tämiseksi ja sinne kauppojen 
sekä uusien toimijoiden saa-
miseksi on tehtävä nyt kau-
pungin toimesta kaikki mah-
dollinen!

Koska demokraattisessa yh-
teiskunnassamme kuntapoli-
tiikassa tehdään suuri osa alu-
eellisista päätöksistä tarvitaan 
päätöksentekijöiltä viisautta 
ymmärtää alueen yritysten 
tarpeita, kuunnella yrityksiä 
ja nähdä kauas tulevaisuuteen. 
Yritysten etua tulee ajaa tasa-
puolisesti aina pienistä suuriin 
yrityksiin saakka, toimialasta 
riippumatta.

Suomalainen yrittäjyys
Suomalainen pienyrittäjyys, 

jolla suurin osa työvoimastam-
me on työllistynyt, ei ole ai-
heena uutisten otsikoissa eikä 
kahvipöytien keskusteluissa. 
Yrittäjyys on usein sukupolvi-
en yli siirtyvää sitoutunutta ja 

vastuullista puurtamista oman 
ja työntekijöiden toimeentulon 
turvaamiseksi. Pienyritykset 
toimivat usein aloilla, joissa ei 
ole mielenkiintoisia huippuin-
novaatioita eikä valtavia tek-
nologisia uudistuksia. Yrityk-
set toimivat aloilla, joita usein 
emme ajattele yrittäjyydeksi; 
emme miellä käymällä par-
turissa, autoa huollattamassa 
tai soittamalla isännöitsijälle 
toimivamme yrittäjän kanssa. 
Tarvitsemme heitä oman ar-
kemme pyörittämiseen. 

Pienyrittäjyys on kuitenkin 
osa kehittyvää ja muuttuvaa 
maailmaa. Yritykset kehittyvät 
muun maailman mukana ja 
yritysten henkiset resurssit tu-
levat vaatimaan tulevaisuudes-
sa uutta ja varmasti uudenlais-
ta osaamista. Työntekijöiden 
tavoitteet ovat muuttuneet, ja 
suhtautuminen työntekoon on 
erilaista kuin aikaisemmin. 

Mediasta kuulemme usein 
suuryritysten yt-neuvotteluis-
ta ja henkilöstön irtisanomi-
sista. Pienissä yrittäjävetoisissa 
yrityksissä ollaan perinteisesti 
oltu maltillisempia turvautu-
maan henkilöstön vähentämi-
seen. Yrittäjät ovat halunneet 
omaa toimeentuloaan kaven-
taen pitää osaavat henkilöt 
töissä. Tästäkään ei usein leh-
dissä kirjoiteta. 

Yritykset kasvavat Suomessa 
usein kansainvälisesti mitaten 
varovaisesti. Meillä yrityksil-
tä puuttuu rahaa ja osaamista 

kasvun toteuttamiseen. Viime 
vuosina pankki- ja rahoitus-
markkinoiden kehitys on ol-
lut pienyrityksille haastavaa, 
rahoitusta on ollut vaikeaa 
saada. Rahoituksen saannin 
niukkuus on varmasti ollut 
yritysten kasvuhalukkuutta ra-
joittava tekijä. Miten voimme 
kuntapolitiikassa auttaa meil-
le niin tärkeiden pienyritys-
ten toiminnan kehittämistä? 
Milloin olemme viimeksi kar-
toittaneet kotikaupunkimme 
yrittäjien ajatuksia ja toiveita? 
Olemmeko ohjanneet heitä ak-
tiivisesti verkostoitumaan kes-
kenään, jotta osaaminen laa-
jentuisi kokemusten vaihdolla. 
Miten voimme auttaa yrityksiä 
rahoitusvajeiden täydentämi-
sessä? Miksi yrittäjä kokee niin 
usein olevansa yksin? Kuka on 
yrittäjän puolella?

Faktaa suomalaisesta yrittä-
jyydestä:
• Yritysten kokonaismääräs-
tä 89 % on alle 5 henkilöä 
työllistäviä pienyrityksiä, jotka 
työllistävät 19 prosenttia kaik-
kien yritysten työllistämistä 
henkilöistä.
• 5 – 100 henkilöä työllistävät 
yritykset työllistävät 38 pro-
senttia kaikesta työvoimasta. 
• Suomessa on vain noin 1500 
yli 100 henkilöä työllistävää 
yritystä. 

Tuomas Haipus
Yrittäjä

Yritykset ovat taloutemme selkäranka

Äänestä Hanna Keskiaho Oulun kaupunginvaltuustoon!

Terveisin Hannan tukiryhmä



  

VAIHDA SEINÄ NÄKÖALAAN.
LUO ITSELLESI MAISEMA LASILIUKUSEINÄLLÄ.

PÄÄSTÄ VALO SISÄÄN

Profin lasiluikuseinällä häivytät sisä- ja ulkotilojen rajat ja 

saat näköalan, josta voit nauttia kesät ja talvet. Profin on 

kestävä, ekologinen ja energiaa säästävä valinta. Raaka-

aineena käytämme tiheäsyistä mäntyä, tammea tai Siperian 

lehtikuusta. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. 

Profin lasiliukuseinät  saat johtavilta talotoimittajilta.

SUUNNITTELE OMA LASILIUKUSEINÄ

Valitse suosikkimallisi ja luo siitä yksityiskohdilla juuri 

sellainen kuin haluat: WWW.PROFIN.FI

WOOD, NATURALLY.


