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Lapsuus

Synnyin 31.3.1942 Kerttu-äitini ja
Olavi-isäni esikoisena Korpelan salissa. Isäni sai ensin rintamalle tiedon, että hänelle on syntynyt poika
hänen omana syntymäpäivänään eli
30.3. Eroa oli kuitenkin päivä. Sotaajasta en juuri muista kuin usein näkemäni painajaisunen. Sen mukaan
iso lentokonelaivue oli synnyin kotini yllä. Ehkä olin sellaisen pihalla
ollessani nähnyt.
Minua ärsytti pikkulapsena, kun taloon tulleet vieraat aina minut nähdessään totesivat, että sinusta tulee aikanaan Korpelan talon isäntä. Ilmoitin jo 4-vuotiaana, että on
kenkkua olla isäntä. Perhe kasvoi
ja kaikkiaan meitä lapsia oli kuusi.
Vanhimpana joudun nukuttamaan
nuorempia sisaruksiani päiväunille
ennen kuin pääsin rantaan ongelle.
Kalastus oli tärkeä asia, ja pyydystin
Oiva-vaarini kanssa verkoilla ja rysillä pikkupojasta alkaen ruokaa
pöytään – haukea, ahventa, särkeä
ja lahnaa. Syksyisin kävimme pyytämässä kutumuikkua rovasti Laaksin luvalla pappilan vesillä. Niillä
reissuilla näin vielä riekkoja Riuttasaaressa. Muistan myös, kuinka
sain yksin aamuvarhaisella uistelureissulla 3,8 kiloisen hauen ja menin
ylpeänä haukea roikottaen vaarin
sängyn viereen.

”On kenkkua olla isäntä” ilmoitti Tarmo
4-vuotiaana, vierellä 2-vuotias Timo-veli

Korpelan perhe vuonna 1947, Tarmo s. 1942 (vas.), äiti Kerttu sylissään
Tapio s. 1947, Terttu s. 1946, Timo s. 1944 ja isä Olavi

Vuonna 1949 talvella kalastin mateita vaarini veljen majuri Viljo Korpelan kanssa. Hänellä oli Sahilan salmessa myös koukkuja, ja joku oli
laittanut avantojen reunoille ketunmyrkkyä. Viljon pystykorvakoira
kuoli järkyttävästi syötyään myrkkyä. Samana kesänä olin ravustamassa serkkujeni Valkkisen Hannun
ja Harrin kanssa Virkajärven saaressa. Innostuin ja päätin itsekin aloittaa ravustuksen. Seuraavana talvena
rutto vei ravut Kuorevedestä.

Kouluaika

Lahdenkylän kouluun menin syksyllä 1949. Kouluun oli tullut uusi
opettaja Esteri Neuvonen. Matkaa
oli alle kilometri ja se taittui jalan
ja talvella suksilla. Toki talvella piti
usein koulun jälkeen mennä Syvänlahden hyppyrimäkeen. Lukutaidon karttuessa aloitin vaarini kirjastosta koko elämän jatkuneen lukuharrastuksen. Sanoinkin aikanaan
kansakouluni 125-vuotisjuhlassa pitämässäni puheessa, että en mennyt
pilalle, vaikka luin paljon Mika Waltarin teoksia jo alakouluikäisenä.
Kotitalon töihin osallistuin kesäisin
ja erityisesti muistan haravakoneen
ajon. Se kävi alle 10-vuotiaalle liian
raskaaksi, kun en jaksanut painaa
karhoja keräävää poljinta tarpeeksi pitkään. Hermostuin moitteisiin
ja karkasin kesken päivää riihipel-

lolta ja olin piilossa puoleen yöhön
saakka.
Mäntän yhteiskouluun menin vasta
viidenneltä luokalta, sillä olin huono syömään ja laiha. Meitä oli muuten ensimmäisellä luokalla 44 oppilasta. Koulumatkan kuljin pyörällä,
eikä se ollut talviaikaan aina helppoa. Ennätykseni taisi olla 20 kaatumista auraamattomassa loskalumessa 2,5 kilometrin matkalla kotitiehaaran ja Runttimäen välillä. Olin
jo aikaisemmin asunut mummulan
puolella vaarini ja mummuni kanssa ja asuin vaarini kanssa kaikki yhteiskouluvuoteni. Totuin samalla lukemaan hänen tilaamiaan Helsingin
Sanomia. Tosin posti toi ne päivän
myöhässä.
Kalastusharrastukseni jatkui vahvana ja teetättipä isäni minulle talven pilkkireissuja varten Runttimäen sepällä lyhytvartisen kairankin.
Voin tunnustaa, että jäin pois jopa konfirmaatioharjoituksista Mäntän kirkossa, kun puolustin pilkkikilpailuissa kiertopalkintoa – voitin ja sain pytyn omakseni. Ripillekin pääsin.
Ensimmäiset taskurahani olin tienannut jo kansakouluikäisenä harventaessani sokerijuurikkaan taimia
kotona. Keväisin pyydystin piisa
meita. Kunto nousi monen kilomet-

rin pyyntilenkeillä ja nahoista saamillani rahoilla ostin mm. virvelin ja ilmakiväärin. Pyyntimatkalla
törmäsin heti jäiden lähdön jälkeen
Mäntän tehtaiden likaannuttamalla
Paalisella Mikkolan lahden rannalla
kalojen joukkokuolemaan. Sain siitä kuvan kera ison jutun KMV-lehteenkin.
Korpelassa viljeltiin 1950-luvulla sen
ajan huippuperunaa Eigenheimeriä.
Kävimme yhteiskouluvuosina yhdessä veljeni Timon kanssa Mäntän torilla myymässä varhaisperunaa. Perunat kaivoimme edellisiltana kuokalla rantapellon rinteestä. Hevosen hain kello neljä aamulla
laitumelta ja ajoimme kiireesti torille, koska parhaat myyntipaikat menivät ensiksi saapuneille.
Kun täytin 15, aloitin metsästyksen. Äitini osti minulle syntymäkylältään Palsinalta koiranpennun,
joka jäi pian auton alle, mutta sain
uuden samasta pentueesta. Aseenani oli pienoiskivääri, joten hiipivä
lähestyminen oli tarpeen. Kuva ensimmäisestä pyystäni ja koppelostani on edelleen kirkas.
Yhteiskoulu ja varsinkin lukio meni
hyvin kiitos innostavien opettajien.
Historia oli mieliaineitani ja ruotsin
kielikin sujui paremmin kuin yhteiskoulussa. Pääsinpä lukioaikana
testaamaan taitojani Ruotsissa kum
mikuntavierailulla. Ylioppilaskirjoitukseni keväällä 1962 tuottivat yleisarvosanaksi laudaturin kiitos erityisesti reaaliaineiden ja yllättäen ruotsin kielen.

Asepalvelus

Asepalvelukseen menin jalkaväkeen Ouluun heti kesällä 1962. En
muuten ollut sitä ennen käynyt Jyväskylää pohjoisempana. Alokasaikaa kaupungin kasarmeilla seurasi AUK uusilla kasarmeilla Hiukkavaarassa. Sieltä minut komennettiin
RUK:hon Haminaan kurssille numero 111. Kolmen tolpan kurssi, kuten me sitä kutsuimme. Haminassa
taisi olla Suomen ensimmäinen pizzeria, joten pizza tuli tutuksi. Palasin kokelaana Oulun Hiukkavaaraan ja kävin myös sissikurssin Lapissa. Kotiutusta edeltävänä päivänä ennen vänrikiksi ylentämistä
komppanian päällikkö kutsui mi-

nut luokseen ja ehdotti uraa armeijassa. Ilmoitin suuntaavani korkeakouluopintoihin.
Kävin opiskeluaikana kertausharjoituksissa ja ylenin luutnantiksi ja
käytyäni 1980-luvun alussa valtakunnallisen maanpuolustuskurssin
numero 84 vielä yliluutnantiksi.

Opiskelu

Pääsin syksyllä 1963 laudaturin papereilla suoraan opiskelemaan Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Samalla liityin
jäseneksi Hämäläiseen osakuntaan,
jonka ruokalassa kävin syömässä lähes joka arkipäivä. Pääaineeksi tuli
kansantaloustiede ja muiksi tilastotiede, matematiikka ja sosiaalipolitiikka. Yhden kesän olin töissä Tukholmassa viinatehtaalla. Asuin opiskeluajan lopun opiskelija-asunnossa
Domuksessa. Kevättalven Seurasaaren retkellä olin lähellä hukkua, kun
putosin keskellä Seurasaaren selkää
kevätauringon haurastuttamiin jäihin – onneksi pääsin heti ylös.
Opinnot sujuivat hyvin ja olin keväällä 1966 tenttinyt kaikki aineet.
Saman vuoden kesäkuussa pääsin
Tilastolliseen päätoimistoon töihin
Suomen Pankin rahoittaman kasvututkimuksen tutkimusapulaiseksi.
Lopputyöni eli graduni tein talonrakennusalan ennustemalleista työn
ohella ja valmistuin valtiotieteiden
kandidaatiksi tammikuussa 1968 –
kansantaloustieteestä laudatur, tilastotieteestä cumlaude ja matematiikasta sekä sosiaalipolitiikasta approbatur. Gradustani sain erinomaisen arvosanan ja myös Yrjö Jahnssonin säätiön vuoden gradu -stipendin. Se oli suuruudeltaan noin puolen vuoden palkka.
Jatkoin opintojani työn ohessa 1970-
luvulla tekemällä kansantaloustieteessä lisensiaattityön ja tilastotieteessä laudaturtyön. Tenttejäkin suoritin, mutta niin vain lopputentit jäivät suorittamatta ja lisensiaattitutkinto kesken.

Ensimmäinen vakinainen työpaikka

Varsinainen työurani alkoi vuonna 1967 apulaisaktuaarina Tilastollisessa päätoimistossa rakennuskustannusindeksien laskijana. Laske-

mani indeksit julkaistiin joka kuukauden 15. päivä. Puhelimeni soi
heti aamusta ahkerasti, kun isojenkin yhtiöiden johtajat soittivat itse
nuorelle virkamiehelle ja kysyivät,
mikä se indeksi on. Jouduin kysymään aluksi, mitähän indeksiä vuorineuvos tarkoittaa, kunnes opin
tuntemaan kunkin tarpeet. Taustalla oli se, että urakat ja osaurakat olivat kaikki tuolloin sidottu indeksiin
ja johtajilla oli kiire laittaa heti lisälasku rakennuttajille.
Jo vuonna 1968 silloiset esimieheni
siirtyivät urallaan eteenpäin ja minusta tuli koko rakennustilaston vetäjä kesken kriittisessä vaiheessa olleen rakennuslupatilaston sisällön
ja tietokoneohjelmiston uudistamista. Tämä vaikea vaihe kesti monta
kuukautta ja vasta talon ylijohtajalle
Eino H. Laurilalle tekemäni hätäraportti sai johdon reakoimaan ja ohjaamaan tarvittavat lisäresurssit lupakäsittelysuman purkamiseen. Tilasto oli silloin tärkeä taloudellisen
kehityksen indikaattori.
Toinen tärkeä tehtäväni tuolloin oli
talonrakennusalan kansantulolaskelmien teko osana koko kansantulolaskentaa.

Työtehtävät laajenivat

Vuodet 1970–71 toivat suuren muutoksen tehtäviini. Tilastollisessa päätoimistossa päädyttiin laajaan organisaatiouudistukseen, jota valmistelemaan ylijohtaja Laurila nimitti vanhemman tutkijan Eero Heikkosen ja kaksi nuorta virkamiestä nimittäin Heikki Salmen ja minut. Heikki Salmi kohosi myöhemmin työurallaan uudistetun Tilastokeskuksen pääjohtajaksi ja siirtyi sen jälkeen EU:n tilastovirastoon
ja sieltä Suomen komissaarin kabinettipäälliköksi. Uudistyön tekijänä
nousin yli 100 henkilöä käsittävän
elinkeinotilastotoimiston päälliköksi ja alaisenani oli yli viidesosa koko
uudistettua Tilastokeskusta. Johdollani toteutettiin laajat teollisuustilaston ja yritystilaston uudistukset.
Jo rakennustilaston ajoista lähtien
osallistuin pohjoismaisiin ja ECE:n
(YK:n Euroopan alajärjestö) tilastotyöryhmiin. Suomen liityttyä vuonna 1969 OECD:n jäseneksi osallistumiseni laajeni myös sen työryhmiin.

Geneve ja Pariisi kokouspaikkoina
pohjoismaista puhumattakaan tulivat tutuksi. Myös Lapin vaellusmatkat jatkuivat useana kesänä Näätämön lohijoen ja Pulmankijärven väliseen kairaan työtoverini kanssa ja
kerran Arjankin kanssa.
Valtionhallinnon virkojen politisoituminen kiihtyi 1970-luvulla ja ulottui yllättävän alas. Niinpä arvioin
urakehityksen epävarmaksi julkisella sektorilla ja päädyin hakeutumaan yksityiselle sektorille.

Perheen perustaminen

Tutustuin tulevaan vaimooni Arjaan opiskeluaikana. Arja opiskeli Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella. Hän osallistui 12 naisen
voimisteluryhmään, joka oli marras-joulukuussa vuonna 1967 Suomen 50-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi pitkällä näytöskiertueella Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Seurasin
ryhmän matkaa isoon karttaan piirtämälläni reitillä ja samalla minulla oli hyvää aikaa viimeistellä edellä
kertomani valtiotieteen kandidaatin tutkinnon lopputyö. Arjan voimisteluryhmä esiintyi muuten seuraavana vuonna Mäntässä GAS:n
100-vuotisjuhlilla.
Tein vuonna 1968 ensimmäisen pitkän Lapin vaellukseni yksin Saariselällä ja testasimme seuraavana vuonna Arjan kanssa suhteemme kestävyyttä Karhunkierroksella
Kuusamossa. Kihloihin menimme
vuonna 1969 ja naimisiin 1970. Ensimmäinen tyttäremme Hanna syn-

Yksinäinen Lapin kalamatka Saariselälle
vuonna 1968

tyi vuonna 1973 ja Tiina-tyttäremme
1977. Arja kantoi hyvin suuren vastuun perheestä ja tyttäremme saivat
hyvät eväät kotoa.

Pienteollisuuden Keskusliiton
toimitusjohtajaksi

Tulin valituksi tiukassa kisassa Pienteollisuuden Keskusliiton (PTK) toimitusjohtajaksi 1.2.1976. Olin silloin
33-vuotias ja uuteen taloon tullessani
10-henkisen toimiston nuorin. Vuonna 1898 perustettu PTK oli jäänyt
Teollisuuden Keskusliiton synnyttyä itsenäiseksi keskusjärjestöksi jäseninään käsi- ja pienteollisuusalan
toimialaliittoja ja saman nimisiä paikallisyhdistyksiä. Varsin nopeasti
sain toimistoon lisäresursseja vahvistamaan PTK:n asiantuntemusta
ja palvelukykyä sekä lainopillisissa että kansantaloudellisissa kysymyksissä. Vuotuinen päätapahtuma
oli PTK:n liittokokous, jonne sain
pääministeristä alkaen ministereitä
pääpuhujaksi.
Liiton toiminnoista poikkeava tehtävä tuli eteeni yllättäen, kun helsinkiläisille tutun Mannerheimintien
varrella sijainneen ”Sipoon kirkon”
purkupäätöksestä tehdyt valitukset
hylättiin. Nimi tuli talossa aikanaan
asuneista sipoolaisista raitiotievaunujen rahastajista. Kolme pientä
keskusliittoa mukana PTK päättivät
useita vuosia jäissä olleen suunnitelman mukaisesti rakentaa vapautuneelle tontille toimisto- ja asuinrakennuksen. Minut valittiin rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi
tähän monen kymmenen miljoonan
markan hankkeeseen. Sen myötä tuli tutuksi se, miten rakennushankkeita tuolloin toteutettiin. Taloudellisesti hanke onnistui hyvin, mutta
kriittisiltä arkkitehdeiltä ei juuri kiitoksia herunut.
Työni PTK:ssa vei minut liiton
edustajana moniin valtionhallinnon työryhmiin. Pienen ja
keskisuuren teollisuuden kannalta erittäin tärkeä tulos oli,
kun ehdotin Kalevi Sorsan hallitukselle vuonna 1977 näiden
yritysten ongelmiin keskittyvän
toimikunnan perustamista. Toimikunnan jäseneksi tuli laaja joukko virkamiehiä ja järjestöjen edustajia minä mukaanluettuna. Ilmestyessään vuon-

na 1978 tämä PKT-toimikunnan raportti sai laajaa huomiota.
Näin jälkeenpäin voi sanoa pienten
ja keskisuuren yritysten merkityksen, arvostuksen ja ongelmien ratkomisen käynnistyneen toden teolla
tuon raportin ja sitä seuranneen keskustelun ja prosessin myötä. Näin
uskallan sanoa, vaikka tuolloin tuntui, että raportissa esitettyjä lukuisia toimenpiteitä toimeenpantiin liian hitaasti.
Monista muista elimistä, joissa olin
tuolloin mukana, mainitsen vain yritysten erityisrahoitukseen osallistuneiden valtiontakuukeskuksen hallintoneuvoston varapuheenjohtajuuden ja valtioninvestointirahaston
(INRA) lisätyn johtokunnan jäsenyyden. Puheenjohtajana oli PSP:n
pääjohtaja Heikki Tuominen ja jäseninä mm. legendaariset kansliapäälliköt Bror Wahlroos ja Teemu
Hiltunen. Järjestöjä edusti lisäkseni
Teollisuuden Keskusliiton (TKL) varatoimitusjohtaja Vesa Vainio.
Osallistuin kutsuvieraana isomman
veljen eli TKL:n kevät- ja syysko
kouksiin sekä sen PKT-valiokunnan
kesäkokouksiin ja opin täten tuntemaan suuren joukon keskeisiä suomalaisia yritysjohtajia.
PTK:n toimitusjohtajuus toi mukanaan uudet kansainväliset yhteistyökuviot. PTK:lla oli sekä toimitusjohtaja- että puheenjohtajatasolla tapaamisia pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa. Täten tutuksi tulivat
sekä kollegat että iso joukko pohjoismaisia yritysjohtajia. Islannin sisarjärjestön toimitusjohtajasta tuli
pitkäaikainen perhetuttu. Pääsinpä
hänen kanssaan matkoilla Islannissa onnistuneesti lohijoillekin.

Islannin lohijoella

nolainsäädäntö ja ympäristöasiat. Tehtävään
kuului entistä laajempi
joukko jäsenyyksiä valtiovallan elimissä. Syksyllä 1986 hoidin Timo
Relanderin sairauden
aikana muutaman kuukauden TKL:n toimitusjohtajan tehtäviä.
TKL:ssä erittäin tärkeitä työjaksoja olivat
hallitusohjelmaneuLomamatka kuumien lähteiden maassa islantilaisen ystävä- ja
votteluihin liittyvien
kollegapariskunnan luona: Tarmo Korpela (vas.), Elisabet
tavoitteiden valmisJónsson, Arja Korpela ja Thorleifur Jónsson
telu ja neuvotteluihin
PTK oli myös jäsenenä alan euroop- vaikuttaminen sekä budjettineuvotpalaisessa yhteistyöelimessä IGU:ssa, teluihin vaikuttaminen. Vedin niissä
jonka kokouksiin myös osallistuin. TKL:n asiantuntijajoukkoa ja niinpä
Yksi osa PTK:n toimintaa oli kan- monet yötkin tuli valvottua tiedonsainvälisten yritysvierailujen järjes- hankinnan ja kommenttien laadintäminen. Niinpä vedin halukkaille nan parissa.
yrityksille matkat mm. Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Englantiin.
Tässä yhteydessä haluan kuvata
omalta kannaltani Harri Holkerin
Teollisuuden Keskusliiton (TKL)
hallituksen syntyvaiheita keväälvaratoimitusjohtajaksi
lä 1987. Tunnetusti veropolitiikalla
Urakehitykseni käänne oli aika eri- ja Suomen Työnantajien Keskusliikoinen. Puhelimeni keväällä 1985 ton (STK) vastuulle kuuluneilla työsoi ja langan päässä oli TKL:n toimi- lainsäädäntökysymyksillä oli näistusjohtaja Timo Relander. Hän sanoi sä hallitusneuvotteluissa keskeinen
”hyppää heti taksiin ja tule tänne”. asema. Hallitusneuvottelujen kriitKun saavuin paikalle, hän sanoi tisessä vaiheessa TKL:n puheen”mennään Palacen saunaan”. Lau- johtaja Nokian pääjohtaja Kari Kaiteilla hän kysyi, olisinko valmis tu- ramo soitti minulle Tornioon, jossa
lemaan Vesa Vainion jälkeen TKL:n olin puhujamatkalla. Hän määräsi
varatoimitusjohtajaksi. Vastasin ai- minut kutsumaan heti seuraavakka pian myöntävästi.
si päiväksi koolle keskeiset järjestöt
arvioimaan hallitusneuvottelutilanValintani tapahtui TKL:n kevätko- netta. Kokous totesi neuvotteluista
kouksessa Tampereella, jonne mi- kuullut tiedot huolestuttaviksi.
nutkin oli kutsuttu vieraaksi. Bussimatkalla joukko toimittajia arvuut- Minut määrättiin yhdessä paikalteli, kukahan valitaan Vesa Vainion le kutsutun TKL:n verovaliokunseuraajaksi. Minun nimeäni ei mai- nan puheenjohtajan Vesa Vainion
nittu ja yritin olla huomaamaton. kanssa laatimaan tiedote, jossa järValintani julkistettiin kokouksen jestöt ilmoittivat seuraavansa erityiyhteydessä. PTK:n toimistossa oltiin sen tarkasti hallituksen toimia vehyvin hämmennyksissä lähdöstäni.
ropolitiikassa ja työlainsäädännösTKL:n varatoimitusjohtajana vastuu- sä. Tiedotteesta nousi julkisuudessa
alueikseni tuli veropolitiikka, elinkei- suuri viikkoja jatkunut kohu ja koHolkerin
sinipunahallituksen
ministerit Erkki
Liikanen, Harri
Holkeri, Ilkka
Suominen, Ilkka
Kanerva ja Pertti
Salolainen vannoivat
ministerivalan
30.4.1987

kous leimattiin Etelärannan kriisikokoukseksi. Julkisuuden reaktiossa taisi kyse olla siitä, että tällaisiin
kannanottoihin ei oltu elinkeinoelämän osalta totuttu. Ammattiyhdistysten puolelta tällainen menettely
on yleistä.
Yhteistyö puheenjohtaja Kari Kairamon kanssa oli muutoinkin yllättävän tiivistä ja avustin usein häntä
mm. puheiden laatimisessa.
Holkerin hallituksen ja elinkeinoelämän välit olivat varsin jännitteiset koko hallituskauden ajan. Se
myös tiivisti elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyötä, ja mm. vedin koko
TKL:n ajan järjestöjen yhteistä verotyöryhmää. Aloitteestani käynnistetiin kuitenkin Holkerin hallituksen
talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja TKL:n hallituksen työvaliokunnan säännölliset tapaamiset.
Toki muillakin alueilla oli vaikuttamisvastuullani tärkeitä hankkeita
mm. kilpailulainsäädännön uudistus unohtamatta ympäristölainsäädännön uudistushankkeita.
Kaikkiaan Holkerin hallituksen loppukauden aikana tehtiin suuri verouudistus osin jo liian myöhään. Rahamarkkinoiden liian myöhäinen ja
epätasapainoinen vapautus ja idänkaupan vaikeudet johtivat suuriin
ongelmiin ja romahdukseen koko
kansantaloudessa. Siitä varoitettiin
niin valtion tutkimuselinten kuin
TKL:n raporteissa. Holkerin hallituksessa niitä varoituksia ei kuitenkaan uskottu.
Esko Ahon hallitus, jonka useaan
ministeriin olin tutustunut hyvin
talvella 1990 eduskunnan verojaoston pitkällä matkalla maailman ympäri, syntyi keväällä 1991 ja joutui
heti taloudellisen kriisin eteen. Kiistaa oli myös Suomen Pankin kanssa markan kurssista, jota ei muutettu. Niinpä TKL:n silloinen puheenjohtaja Casimir Ehrnrooth erosi vastalauseena järjestön puheenjohtajan
paikalta.
Yhteistyö Ahon hallituksen ja TKL:n
kanssa oli selvästi edellistä hallitusta parempaa. Hallitus joutui pitämään useana viikonloppuna kriisikokouksia ennen pörssimarkkinoi-

Kotimaiset ja kansainväliset tehtäväni ja yhteyteni laajenivat edelleen, ja
mm. Bryssel tuli entistä tutummaksi, kun osallistuin EU:n toimintaan
vaikuttavan teollisuuden eurooppalaisen yhteisjärjestön UNICE:n kokouksiin. Yhdysvaltain hallituksen
kutsumana vierailin vuonna 1996
kuukauden ajan eri puolilla Yhdysvaltoja tutustumassa maan talouteen ja pääomamarkkinoihin. Maan
suuret sisäiset erot olivat silmiinpistäviä.
Sitran Suomi 2015 -kurssilla kävin
kansainväliset jaksot sekä Yhdysvalloissa että Moskovassa. Eduskunnan
verojaoston kutsumana olin mukana mm. Japanissa ja Yhdysvalloissa.
Pääministeri Esko Aho (vas.) ja ministerit
palaamassa Etelärannan neuvonpidosta
valtioneuvoston juhlahuoneistoon
Smolnaan jatkamaan neuvotteluja talouspoliittisesta paketista 4.4.1992

den avautumista maanantaiaamuna. Omalta osaltani tärkeä onnistuminen oli vuonna 1992 huhtikuun
alun viikonvaihde, kun hallituksen
kärkijoukko tuli lauantaiaamuna
TKL:ään kysymään, mitä pitäisi tehdä ennen maanantaiaamua. Ehdotin, että ilmoittakaa valmisteilla olevan yritys- ja pääomaverouudistuksen verokannaksi vuoden 1993 alusta 25 prosenttia, vapauttakaa ulkomaalaisomistus ja päättäkää arvonlisäverotukseen siirtymisestä. Näin
hallitus myös päätti ja näillä uudistuksilla oli erittäin merkittävä vaikutus koko kansantalouden toipumiseen lamasta.

Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliiton (TT) varatoimitusjohtajaksi

TKL ja STK päättivät yhdistää keskusliitot vuoden 1993 alusta. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Johannes Koroma ja varatoimitusjohtajiksi Tapani Kahri ja minut. Tämä
kolmikko valmisteli vuoden 1992
aikana toimiston uuden organisaation. Sen seuraukseni vastuualueeni
laajeni entisten lisäksi käsittämään
myös yritysrahoituksen, tutkimusja teknologia- sekä koulutus- ja liikennepolitiikan. Hallitusohjelmaneuvottelut ja vuotuiset budjettineuvottelut jatkuivat tärkeinä vaikuttamiskohteina normaalin edunvalvonnan ohella.

Toimitusjohtajaksi tammikuussa
2003

TT:n toimitusjohtajaksi tulo oli pikainen tapahtuma. Silloinen toimitusjohtaja Johannes Koroma tuli
tammikuussa 2003 ennen liiton hallituksen kokousta työhuoneeseeni
ja käski mennä kokouskabinettiin
liiton puheenjohtajan Heikki Pentin
luo. Pentti ilmoitti Koroman jättävän toimitusjohtajan tehtävät ja kysyi, ottaisinko vastaan toimitusjohtajan tehtävät. Olin tuolloin lähes
61-vuotias. Samalla hän kertoi, että Kalevi Hemilä tulee uudeksi toimitusjohtajaksi saman vuoden elokuun alusta. Vastasin välittömästi
ottavani tehtävän vastaan.
Alkuvuodesta 2003 tuli minulle todella tiukka. Ensinnäkin oli normaalit toimitusjohtajan tehtävät. Pentti pyysi lisäksi heti parin viikon kuluttua käynnistämään valmistelut
TT:n ja Liiketyönantajain Keskusliiton (LTK) yhdistämiseksi.

Maaliskuussa 2003 käytiin eduskuntavaalit, mikä tarkoitti TT:n tavoitteiden esittämistä ja vaaleja seuranneiden hallitusohjelmaneuvottelujen tiivistä seuraamista ja niihin
vaikuttamista.
Tässäkin olisi ollut tarpeeksi, mutta
olin samanaikaisesti Helsingin Arvopaperipörssin (HEX) hallituksen
puheenjohtaja ja johdin salaiset yhdistymisneuvottelut Ruotsin pääpörssin OM:n kanssa. Valmistelut,
kuten yritysfuusioissa kuuluu, piti
tehdä salassa ja onnistuimme siinä.
Pörssien yhdistäminen voitiin julkistaa toukokuussa 2003.
Kesäkuussa isännöin vielä eurooppalaisten toimitusjohtajakollegojeni
kesäkokouksen Helsingissä.
Kalevi Hemilä otti suunnitellusti
vastuun TT:n toimitusjohtajuudesta
elokuussa 2003, mutta hän sai vakavan sairauskohtauksen jo syyskuun
puolessa välissä. Sen seurauksena
toimitusjohtajan tehtävät siirtyivät
takaisin minulle. TT:n ja LTK:n yhdistämisvalmistelut teettivät paljon
työtä, mikä jatkui 2003 loppuvuoden. Eri vaiheiden jälkeen TT ja LTK
yhdistyivät nykyiseksi Elinkeinoelämän Keskusliitoksi (EK) vuoden
2005 alusta. Oma toimitusjohtajuuteni päätyi 1.6.2004, jolloin siirryin uuden toimitusjohtajan Leif Fagernäsin erityisasiantuntijaksi. Valmistelin sinä aikana vetämäni TT:n palveluyhtiön ja LTK:n vastaavan yhtiön
yhdistymisen ja jatkoin hallitustyöskentelyä useissa organisaatioissa.
Eläkkeelle EK:sta siirryin 64-vuotiaana 1.4.2006, mutta hallitustyöskentely jatkui edelleen.

Eurooppalaisten
kollegojen tapaamisessa
1990-luvulla

Olin tullut Helsingin Arvopaperipörssin hallituksen jäseneksi jo 1986 ja
olin ensimmäisen kerran
puheenjohtaja vuodesta
1992 vuoteen 1995. Tänä
aikana toteutettiin pörssikaupan siirtyminen sähköiseen muotoon ja aikaisemman osuuskuntamuodon muuttaminen osakeyhtiömuotoon ensimmäisten joukossa Euroopassa. Kun arvopaperiPohjoismaisten pörssien kokous 1990-luvulla. Tukholman pörssi ja arvo-osuusjärjespörssin toimitusjohtaja Bengt Rydén (vas.), Vesa Vainio ja telmää ylläpitävät yhtiöt
Tarmo Korpela
yhdistyivät vuoden 1998
lopussa, palasin HEX:n
Tärkeimmät luottamustoimet
hallituksen puheenjohtajaksi. MiAikaisemmin kertomani mukaisesti nullahan oli hallituskokemusta moolin jo Pienteollisuuden toimitusjoh- lemmista.
tajuuden aikana jäsenenä valtion erityisrahoituslaitosten hallintoelimis- Maailman pörssien puheenjohtajilsä. Tämä jatkui TT:n aikana mm. Ke- la oli eri puolella maailmaa kerran
hitysaluerahaston hallintoneuvos- vuodessa kokous. Kokouksissa käton jäsenyytenä ja yhdistymisten jäl- vin Euroopan lisäksi mm. Chileskeen Finnveran hallintoneuvoston ja sä, Meksikossa, Australiassa ja Etemyös hallituksen jäsenyytenä. Olin lä Koreassa. Sieltä jäi mieleen mm.
perustamisesta lähtien ulkomaisia korealaisten tehokkuus, kun he tarinvestointeja Suomeen tavoitelleen joilivat 45 minuutissa seitsemän
Invest in Finlandin hallituksen jäsen ruokalajin päivällisen. Oslon pörssi
ja puheenjohtaja vuodesta 2005 vuo- puolestaan vei kokousväen Finnaiteen 2009. Nykyisin tämä tehtävä on rin lennoilla yhden päivän retkelle
osa Business Finlandia.
Huippuvuorille.
Pitkäaikaisin hallitustyöskentelyni
oli Helsingin Arvopaperipörssissä
ja paperittomiin osakekirjoihin siis
arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen organisaatioissa.

Vuonna 2003 toteutui edellä kertomani HEX:in ja ruotsalaisen OM yhdistyminen ja syntyi OMX. Jatkoin
neljä vuotta OMX:n hallituksen jäsenenä Tukholmassa kevääseen 2007.
Harrastustoiminnan piirissä merkittävin luottamustehtäväni oli Tuomas Niilonpoika Mäntsän Jälkeläisten sukuseuran hallituksen puheenjohtajuus vuosina 2003–2012.

60-vuotispäivänä 27 kilometrin juhlahiihto
Rukalla vielä laskettelun jälkeen

Elämääni pyrin tasapainottamaan
harrastuksilla. Erilainen kuntoilu
on ollut tärkeä osa aina. Hiihtoharrastus on jatkunut lapsesta saakka ja
pitkään myös hölkkäilin. Talvilomilla laskettelin perheeni kanssa Rukalla ja teimmepä muutamana vuonna
laskettelumatkan autolla Itävaltaankin. Kaupunkiasuminen toi mukanaan jo opiskeluaikana tenniksen ja
25 vuotta sitten myös golfin.
Golf-matkoja olen eläkeläisaikana tehnytkin vaimoni kanssa säännöllisesti. Euroopan kenttien lisäksi olemme
käyneet pelimatkoilla mm. Etelä-Af-

Elämän hallintaa ja eläkeläiselämää

Varsinkin järjestöissä työskennellessäni työrytmini oli aika kiivas. Tyypillisesti työpäivät venyivät arkisin ja olin tyytyväinen, jos ehdin kotiin kello seitsemän uutisille. Useimmat esitelmäni valmistelin normaalin työajan jälkeen. Työviikkoni aikoi tyypillisesti jo sunnuntaina illansuussa seuraavan viikon tehtävillä. Tällaisen työtavan mahdollisti opettajavaimoni Arja, koska hän
hoiti lapset ja kodin.
Kovassa pakkasessa hiihtoladulla

Skotlanti St Andrews Old Course. Arja ja
Tarmo kuuluisan 18. reiän sillalla

rikassa, Arabiemiraateissa, Kiinassa
ja jopa neljän viikon kerran elämässä
-matkalla Uudessa Seelannissa. Kuntosaliharrastuskin on tuttu.
Lapsuudessa alkanut lukuharrastus
on säilynyt. Olen varsinkin elämäkertojen ja muistelmien ahkera lukija. Oman mausteensa niihin tulee
silloin, kun voi verrata kirjojen sisältöä omiin muistikuviin kyseisiltä ajoilta.
Minulla on ollut vuodesta 1982 lähtien kesämökki syntymäkodin laitumen reunalla Kuoreveden rannalla. Suuren osan kesälomistani ja
vuoden 2006 jälkeen useita kuukausia olen viettänyt mökillä kalastuksen ja metsästyksen merkeissä. Virkajärven hirviseurueeseen olin toki
liittynyt jo vuonna 1977, mutta osallistumiseni oli työkiireiden vuoksi
pitkään satunnaista.
Syksyisin olen ollut entistä ahkerammin hirvi- ja peurametsällä ja
myös saaliin käsittelyssä. Hirvipeijaisten juontokin kuului tehtäviini
yli 10 vuotta.
Eläkeläisenä uutena harrastuksena
aloitin vaatimattomien perintömetsien taimikoiden hoitotyöt. Kuusen
taimia olen istuttanut monta tuhatta, ja taimikoiden vesakon raivaus
on vaatinut usean viikon työn vuodessa. Siinä työssä näkee todella
kättensä jäljen ja on ilo katsella hyvinvoivien taimikoiden nopeaa kasvua.

Onnistunut kaato

Omien tyttärien ja eläkeläisenä viiden lapsenlapsen elämää ja kasvua
on ollut ilo seurata. En ole varmaankaan ollut mikään malli-isä tai isoisä. Ehkä osuuttani parhaiten kuvaa
sana edellytysten luoja.
Kirjoitustyötä olen harrastanut jonkin verran ja viimeksi suvustani ainakin jälkipolville muistoksi. Muistelmia en ole koskaan suunnitellut
kirjoittavani, vaikka muistiinpanoja
ja arkistoaineistoa on kertynyt. Olkoon siis tämä kirjoitus jonkinlainen
välähdys elämänurastani.
Tarmo Korpela 23.9.2021

