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Lenita Airiston mielestä työ on ihmisen 
elämälle hyvä sisältö. Perheyrityksiä hän  
pitää erinomaisen tärkeinä.

TeksTi: EvEliina talvitiE

kuvaT: RaMi SallE

Lenita Airisto: 
Yrittäjällä ei      
ole ikärajaa

– Perhe on se paikka, jossa opitaan riskin-
ottoa ja yrittäjyyttä. Ja ilman niitä ei synny 
menestystä tai kasvua. Siksi perheyritykset 
ovat erityisen tärkeitä Suomen kannalta, 
Lenita Airisto totesi jo viime kesänä Porin 
SuomiAreenassa vetämässään tilaisuudessa. 

Airisto on edelleen täysin samaa miel-
tä. Siksi hän innostui ajatuksesta moderoi-
da myös Perheyritysten liiton seuraajapol-
ven edustajista koostuvaa paneelia.

– Olen hyvin utelias kuulemaan, mitä 
mieltä tämä nuori polvi on globaaleista 
talouden haasteista, tasa-arvosta ja tie-
tenkin siitä, millaisia arvoja ja asenteita he 
ovat perheestään omaksuneet.

Junioreita ja senioreita
Väestö vanhenee, mutta seniorit ovat 
hyväkuntoisia. Kohtaavatko seniorien 
vankka kokemus ja juniorien uudet näke-
mykset perheyrityksessä? Mikä on suurin 
muutos sukupolvien työtavoissa? Mikä on 
perheyrityksen kulttuuriarvojen merkitys 

toiminnoissa? Kysymykset sisältävät asioita, 
joita Airisto haluaa perheyritysten tulevai-
suuden toivoilta selvittää.

Työssä jaksamisesta tai ikärasismista 
Airisto sen sijaan ei ole halukas keskuste-
lemaan. Hän katsoo asiaa toisenlaisesta 
tulokulmasta.

–Henkisesti ja fyysisesti huippukuntoi-
set 60+-seniorit ovat uusi ilmiö ihmiskun-
nan historiassa. Jo vuonna 2009 Suomessa 
oli yli 65-vuotiaita enemmän kuin alle 
15-vuotiaita, ja määrä vain kasvaa. 

Airiston arvion mukaan kuusikymppi-
set myös vanhenevat eri tavalla kuin hei-
dän vanhempansa. He eivät halua vaihtaa 
”aktivoivaa työyhteisöä eläkeläiskerhoon, 
jossa keskustelunaiheet ajautuvat helposti 
golfiin ja kolotuksiin”. 

Peukalot korviin
Airisto on vaikuttanut bisneksessä vuosi-
kymmeniä. Häntä pidetään myös eräänä 
maamme ensimmäisistä tv-persoonista. 

Airisto on aina hämmentänyt, ärsyttä-
nyt, ihastuttanut ja puhuttanut. Sydämel-
tään hän on yrittäjä, joka on kiinnostunut 
jatkuvasta kehittymisestä.

– Yrittäjällä ei ole mitään ikärajaa. Täs-
sä asiassa hän on täysin suojatulla alueella. 

Airisto ei usko, että olisi omassa 
elämässään voinut toimia muuna kuin 
itsenäisenä yrittäjänä. 

– Monissa työpaikoissa en aikoinaan 
olisi päätynyt kuin korkeintaan nuolemaan 
postimerkkejä. Sen, mitä olen saanut 
aikaiseksi, olen saanut aikaiseksi yrittäjänä. 
Niiden varalta, jotka ovat yrittäneet minua 
mitätöidä, olen työntänyt peukalot korviin. 

Airiston mukaan pärjätäkseen yri-
tyksen on seurattava, mitä maailmalla 
tapahtuu. On seurattava mediaa, myös 
kansainvälistä. On matkustettava. Seeing is 
believing. Airiston kanssa ei voi keskustella 
ilman viittauksia siihen, miten yritykset 
maailman kasvualueilla toimivat. 

– Aasiassa käydessään näkee sen 
valtavan nälän tehdä työtä. Ymmärrys ja 

oppiminen seuraavat vasta kun on käynyt 
paikan päällä. 

Luovaa älykkyyttä
No Pain, No Gain. No Guts, No Glory. 
Miten toteutuu perheyrityksen tyttärien 
ja poikien välinen tasa-arvo ja kuka on 
kovin riskinottaja? Onko lasikatto vastassa 
tytöillä myös perheyrityksessä? Voiko veli 
olla sisarensa alainen? Mitä uutta ja mer-
kittävää perheen tyttäret tuovat yrityksen 
johtoon? Airiston kysymykset nousevat 
niistä aihealueista, jotka häntä itseään 
liikuttavat.

Naisten asema liikuttaa. Lenita kertoo 
tavanneensa Ugandassa luku- ja kirjoitus-
taidottomia naisia, jotka saavat 50 dollarin 
mikrolainan ja nostavat koko heimonsa sillä. 
Lainan avulla he ovat ostaneet puhelimen ja 
ryhtyneet myymään puheaikaa. 

– Hyvin nopeasti näillä naisilla on 
alihankkijoita, takseja ja lehmiä siellä täällä. 
Kyse on luovasta älykkyydestä. 

Airisto korostaa, että työ on hänelle 
ollut aina elämän sisällöistä antoisin. Tätä 
konseptia hän suosittelee lämpimästi muil-
lekin, joilla on intohimoa ja halua muuttaa 
maailmaa. 

– Niitä, jotka vievät elämää eteen-
päin, on yksi prosentti ihmisistä. Joukkoja 
johdetaan edestäpäin. Meitähän on joka 
junaan, menestyjät voivat tulla Kainuusta 
ja Kauniaisista. Tämä on luonnekysymys, 
luonne ratkaisee, Airisto lataa.

Töitä, töitä, töitä
Airisto kertoo tutustuneensa omista-
jayrityksiin, joiden tarinan päättymisen 
on nähnyt. Yhdellä tällaisella yrittäjällä oli 
toimipiste maaseudulla. Viikonloput hän 
vietti saaressa. Airiston kriittisen tulkinnan 
mukaan kyse on suomalaisen kulttuurin 
erikoispiirteistä, jotka näivettävät uudistu-
mista ja kehittymistä. Lenitan mielipiteet 
risteävät maaseudun rauhaa ihannoivan 
suomalaiskansallisen näkemyksen kanssa.

– Joka viikonloppu mennään maalle. 
Miksi ei Wieniin, Pariisiin, Berliiniin, Tallin-
naan tai Pietariin, hän ihmettelee. 

– Kun tähän vielä lisätään täydellinen 
sulkeutuminen ulkomaailmalta niin, että 
ei lueta lehtiä eikä seurata uutisia, alkaa 
tilanne jo muistuttaa erakkoelämää. Siitä 
ei voi kehittyä mitään. 

Menestymisen jälkeenkään ei Airiston 
mielestä saa jäädä paikalleen. Hän on 
seurannut monen yrityksen hiipumisen 
tilanteessa, jossa ensin on tehty valtavasti 
töitä, mutta menestyksen jälkeen ajatuk-
set ovat eksyneet golf-kentälle, purjeve-
neeseen, huvilalle. Sinänsä hyviä asioita, 
mutta vievät ajatukset muualle. 

– Jos on iso vene, kyllä sitä putsaa 
mielellään työpaikallakin. Kilpailu on niin 
kovaa, että tällaiseen ei ole varaa. n

lenita tapasi Klaus K -hotellin yrittäjä-
omistajapariskunta Mia Cederberg-
Skvorcin ja Marc Skvorcin. lenitan filoso-
fian kanssa yhteneväisyyttä löytyi ainakin 
työn tekemisen määrässä. 
– Perheyrityksessä työn ja elämäntavan 
raja on hyvin häilyvä. varsinkin meidän 
tapauksessamme, jossa on kyseessä 24h 
-operaatio, pariskunta nauroi.
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Syysseminaarin päättänyt seuraajapolven paneeli kulki 
Lenita Airiston vetämänä globaalin talouden haasteista 
perheen merkitykseen. Perheyrityksen jatkamista osallis-
tujat pitivät kaiken kaikkiaan enemmän mahdollisuutena 
kuin pakkona.

– Pitää osata innostua ja innovoida, kiteytti Keski-
kuljetus Oy:n Sanna tronti.

Paikalleen jähmettymisestä nuorta polvea ei ainakaan 
voi syyttää. 

– Jos olisi resursseja, olisin valmis perustamaan yhden 
yrityksen kuukaudessa, Fregatti Oy:n Jaakko Wäänä-
nen paljasti.

Tronti kertoi, että hänen perheyrityksessään työnte-
kijöiden keskimääräinen työsuhde on pituudeltaan  
14 vuotta. Työntekijöistä pidetään huolta.

Hakaniemen metallin lauri nurminen korosti 
hänkin henkilöstön merkitystä. 

– Henkilöstö on todella tärkeä voimavara. Ilman erikois-
osaamista ei pärjää. Tavallisia asioita ei kannata tehdä.

Airisto välitti nuorille panelisteille oman elämän-
oppinsa: Epäonnistumisista oppii enemmän kuin  
onnistumisista. 

– Finanssikriisin turbulenssi vei turhat luulot pois. Sen 
jälkeen olen oppinut oikeaa työn tekoa, myötäili Wäänä-
nen.

Yhteiskunnan suureen sukupolvenvaihdoksiin liitty-
vään haasteeseen panelistit osasivat ottaa omakohtaisesti 
kantaa. Trontin mielestä olennaista omistajuuden siirtä-
misessä on kommunikointi. 

– Vanhemman sukupolven pitää antaa mahdollisuus 
onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Pitää luottaa, antaa tilaa 
ja vastuuta.

Nurminen myönsi, että vanhemmalla polvella saattaa 
olla mielessä hokema ”ennenkin on tehty niin”. – Oma 
isäni on vahva persoona, jonka puoleen kaikki helposti 
edelleen kääntyvät, Nurminen kuvaili hymynkare suu-
pielessään.

Tasa-arvokysymyksiin EM Groupin Jenni Raitavuon 
vastaus oli napakka. 

– Epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä on voinut 
olla aiemmin. Jos minulle asetettaisiin sukupuoleen liittyvä 
este, astuisin itse sen yli. n

Seniori tenttasi junioreita 
CapMan – Muutoksen ja 
kasvun mahdollistaja
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen 
sijoitusluokan toimijoita. Jo 20 vuoden ajan CapMan on ollut 
mukana kehittämässä useita yrityksiä luomalla niille pysyvää ja 
pitkäjänteistä lisäarvoa kasvun, kannattavuuden parantamisen 
sekä strategisen aseman vahvistamisen kautta. CapMan on ollut 
mukana kehittämässä mm. seuraavia perheyrityksiä: Junttan Oy, 
Karelia-Yhtymä Oyj, Lappset Group Oy, Matkatoimisto Oy Matka- 
Vekka, Royal-Ravintolat Oy, Teknikum-Yhtiöt Oy ja Tokmanni 
Oy. Toimintaamme ohjaavat CapManin arvot eli korkea moraali, 
sitoutuminen ja aktiivinen omistajuus. CapMan hallinnoi noin 3,5 
miljardin euron pääomia rahastoissaan, ja sen kuusi sijoitusaluetta 
(CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, 
CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate) 
kattavat lähes kaikki toimialat Pohjoismaissa ja Venäjällä. Jokaisella 
sijoitusalueella on omat rahastot, ja niistä vastaa oma sijoitustiimi. 
Yhteensä CapManin palveluksessa on 150 ammattilaista Helsingissä, 
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa.

www.capman.com

Helsinki  l  Kööpenhamina  l  Tukholma  l  Oslo  l  Moskova  l  Luxemburg
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Jäsenyritykset voivat nyt ostaa ilmoitustilaa

Puolen sivun ilmoitus  750 euroa (+ alv)
Koko sivun ilmoitus  1500 euroa (+ alv)

Lisätietoja: jasenpalvelu@perheyritystenliitto.fi
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