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Esipuhe

Käsillä oleva esitys on yksi monista Suomen Akatemian rahoittaman projektin
”Yritykset, liiketoiminnan kustannukset ja institutionaaliset muutokset pitkällä
aikavälillä tarkasteltuna” osahankkeista. Toimin projektissa tutkijana puoli
vuotta vuonna 1999. Hanketta johti professori Juha Näsi (Jyväskylän yliopisto,
Tampereen teknillinen yliopisto) ja sen päätutkijoina olivat dosentti Jari Ojala ja
fil. tri Juha-Antti Lamberg. Tutkimusapulaisina projektissa toimivat filosofian
maisterit Helena Kaksonen ja Mika Skippari. Kiitos kaikille stimuloivista ja
ideoita antaneista keskusteluista sekä hyvin tehdystä työstä! Perusteltuja näkö
kulmia ovat esittäneet myös ennen muuta dosentti Kustaa H. J. Vilkuna, fil. tri
Jari Eilola, Ph.D Jari Eloranta ja fil. maist. Jouko Nurmiainen. Suomalaisen Kir
jallisuuden Seuran ja Suomen Historiallisen Seuran valitsemat kaksi anonyy
miä asiantuntijaa antoivat aiheellista kritiikkiä käsikirjoituksesta, mistä heille
kiitos. Teoksen englanninkielisen käännöksen laativat taidolla Jari ja Charlene
Eloranta. Kukaan ohessa mainituista henkilöistä ei ole vastuussa työssä esiinty
vistä virheistä ja väärinymmärryksistä.

Kiitokset kuuluvat jälleen kerran kollektiivisesti Jyväskylän yliopiston histo
rian (nyttemmin historian ja etnologian) laitoksen henkilökunnalle, joka on
monin tavoin auttanut minua tutkimuksen valmistelussa. Loppuvaiheessa eri
koistutkija Heikki Rantatupa, tutkija Heikki Junnila, valokuvaaja Heikki Hämä
läinen ja osastosihteeri Anne Kuivalainen avustivat merkittävästi kuvitukseen
liittyvissä seikoissa. Tutkimustyö on sitä paitsi tehty suurelta osin virkatyönä
Suomen historian yliassistentin ja saman oppiaineen professorin tehtävissä.

Edelleen kiitän ennen muuta kirjastojen (Jyväskylän yliopiston ja Helsingin
yliopiston kirjasto) ja arkistojen (Jyväskylän, Turun ja Vaasan maakunta-arkis
tot, Kansallisarkisto, Riksarkivet, Kymin Keskusarkisto, Svenska Litteratursäll
skapet, Museoviraston Historian kuva-arkisto, Pohjanmaan museo, Brages
pressarkiv) asiantuntevaa ja ymmärtäväistä henkilökuntaa avusta. Erityiskiitos
Elinkeinoelämän Keskusarkiston (Mikkeli) erittäin joustavalle palvelulle, jonka
ansiosta arkiston ainutlaatuinen aineisto oli helposti tutkijan käytettävissä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on ottanut teoksen julkaistavaksi Histo
riallisia Tutkimuksia -sarjaansa, josta olen erityisen ylpeä.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on tukenut merkittävällä tavalla

Ruotsiin suuntautuneita arkistomatkoja, joiden antia on hyödynnetty paitsi täs
sä teoksessa niin myös useissa aihepiiriin liittyvissä muissa tutkimuksissa.

Lopuksi terveisiä kotiväelle, jonka tuki teoksen pitkän valmistumisajan ku
luessa on ollut oleellisen tärkeää. Kiitos Heli, Eetu Akseli ja Atte Karolus!

Jyväskylässä 24.1.2004

Petri Karonen





I Yrityksen johtamisentutkiminen

1. Lähtökohdat

Kirjan etulehdelle on kuvattu neljä arvokkaan näköistä herraa, jotka olivat aika
naan arvostettuja yritysjohtajia. Tänä päivänä vain harva tuntee heidät ulko
näöltä saati on koskaan kuullutkaan heidän elämäntyöstään, joka on siten jää
nyt, kuten usein sanotaan, historian hämärään.

Täysin tuntemattomia he eivät silti ole, sillä äärimmäisenä vasemmalla esitet
ty kauppaneuvos Abraham Falander (aateloituna Wasastierna) (1746-1815) jät
ti jälkeensä vanhaan Vaasaan komean kaksikerroksisen Falanderin kivitalon,
joka säilyi ainoana yksityisrakennuksena Vaasan palossa 1852. Toisena oikealta
rauhallisesti tarkkaileva kauppaneuvos Ernst Dahlström (1846-1924) oli yksi
keskeisimpiä Äbo Akademin perustajia, kun sellainen opinahjo päätettiin en
simmäisen maailmansodan kuluessa luoda Turkuun. Dahlström luovutti testa

mentissaan uudelle opinahjolle muun muassa asuinpalatsinsa, jossa pitkään on
majaansa pitänyt esimerkiksi mainitun yliopiston historian laitos.

Myös kaksi muuta kuvissa esiintyvää herraa ovat jättäneet jälkeensä fyysisiä
muistomerkkejä. Falanderin vieressä hienostuneesti poseeraava kanslianeuvos,
superkargööri Petter Johan Bladh (1746—1816)kehitti isältään perimäänsä När
piössä sijainnutta Benvikin kartanoa. Teräväkatseinen vuorineuvos Rudolf
Elving (ensimmäinen oikealta) (1849—1927)puolestaan perusti Valkealan kor
peen Kirjokiven kartanon.

Nämä neljä miestä olivat aikanaan huomattavia taloudellisia toimijoita:
kauppiaita, kauppahuoneiden omistajia ja teollisuusmiehiä. Heille kertyi run
saasti taloudellisia, kunnallisia ja valtiollisia luottamustoimia, sillä tällaisille
voimakkaille persoonille oli aina tilaa porvarissäädyssä. Varsinkin Bladh ja
Elving olivat runsaasti esillä laaja-alaisilla ja yhteiskuntaa yleisesti hyödyttä
villä esityksillään. Liike-elämän tutkimuksen kannalta tärkeää on mainita, että
he olivat toisinaan toistensa kilpailijoita, mutta usein myös läheisiä yhteistyö
kumppaneita.

Näissä yritysjohtajissa yhdistyy useita keskeisiä uuden ajan alun ja teollistu
misen ensi vaiheiden talouselämään ja yhteiskuntaan liittyviä seikkoja. Yhdessä
tärkeässä asiassa he kuitenkin erosivat toisistaan oleellisesti. Falander ja Dahl
ström menestyivät yritysjohtajina, eikä heidän arvostuksensa ainakaan vähen
tynyt iän myötä. Sen sijaan Bladh ja Elving joutuivat elämänsä ehtoopuolella
joko tahtomattaan tai tietoisesti tyytymään sivullisen rooliin. Seuraavassa pää
osassa ovat suomalaiset yritysjohtajat ja heidän toimensa yritysmaailmassa
1600-luvulta aina itsenäisyyden ajalle, eivätkä vähiten kirjan kannen johtajat.
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”Johtaminen on aina vaikeaa”

Amerikkalainen yrityshistorioitsija Alfred D. Chandler Jr. luonnehtii teokses
saan The VisibleHand (1977) Yhdysvalloissa 1800-luvulla tapahtunutta yritys
organisaation ja yritysjohtamisen muutosta sanomalla: ”Tämän päivän (1970
luvun) liikemies olisi lähes kotonaan vuoden 1910 liikemaailmassa. Sen sijaan
1840-luvun mies olisi täysin arkaainen kaikin puolin. Sitä vastoin 1840-luvun

Aivan samoihin aikoihin Suo

messa taloushistorian professori Jorma Ahvenainen kirjoitti Kankaan paperi
tehtaan historian esipuheessa seuraavasti: ”- - - (o)n selvää, että liikkeenjohto
yksityiskohdissaan on muuttunut toista maailmansotaa edeltäneeseen aikaan

”1liikemies tulisi toimeen 1400-luvun Italiassa.

nähden. Silti - - - ei ole varmaa, että perimmiltään liikkeenjohto toimisi koko
naan toisin lähtökohdin kuin varhaisen teollisuuden päivinä”?

Kummatkin tutkijat olettavat yritysten johtamisesta mahdollisesti löytyvän
samanlaisia piirteitä pitkälläkin aikavälillä. Tällaisten asioiden pohtiminen on
ollut harvinaista tutkijoiden keskuudessa. Tavallisesti ei ole mietitty vaihtoehto
ja, että yritysten johtamisessa saattaisi olla yhteisiä pitkäkestoisia tekijöitä. Voi
myös kysyä, josko yhtäläisyyksiä löytyisi ”esiteollisen” ja ”teollisen” ajan vä
liltä —tai jos ei löydy, niin miksi ei?

Yritysten johtamisesta kertovia teoksia, artikkeleita tai eri aikakausien ylei
sessä keskustelussa esitettyjä mielipiteitä lukiessa tekee helposti havainnon, että
tietyt asiat toistuvat aikakaudesta, foorumista ja kirjoittajasta riippumatta. Yri
tysjohtamisen olemus on aina kirjoittamisajankohtana, ”tänä päivänä”, hanka
laa ja vaivalloista. Kirjoittajat tekevät säännöllisesti jo heti alussa selväksi, kuin
ka tämä kulloinkin tarkasteltu aika on jotenkin vaikeampi ja hankalammin hal
littavissa kuin löyhänä vertailukohtana esitetyt tai ainakin implisiittisesti vertai
lussa mukana olevat menneet ajat ja aikakaudet. Osittain kyse on inhimillisestä
pyrkimyksestä eritellä omaa aikaa koskevaa todellisuutta. Teksteistä kuultaa sil
ti läpi toinenkin puoli: kehitysusko, menneen ajan väheksyntä tai jopa halvek
sunta.?

Lausumassa ovat käyneet käytännön liikkeenjohdon edustajat, erilaisten liik
keenjohto-oppien kehittäjät, aihepiiriä erilaisista näkökulmista selvittäneet tie
demiehet sekä suuri joukko muitakin asiasta kiinnostuneita. Juha Näsi jakaa lii
ketaloustieteen yritysten johtamisesta esitetyt käsitykset kolmeen osaan: käy
täntöön, oppeihin ja tieteeseen.? Jaon avulla voi erottaa normatiiviset käsitykset
käytännön johtajien ja aikalaistutkijoiden näkemyksistä. Erilaisten arkikäsitys
ten merkitys käytäntöön on todennäköisesti suurempi kuin helposti kirjahyl

1 — Chandler 1981 (1977), 455.
2 — Ahvenainen 1975, 6. Vrt. myös Vesikansa 1996, 21-22.
3 — Myös Ahonen A 2000; Ahonen A 1997b, 5-6 (lainaus s. 5), joka toteaa organisaatio- ja joh

tamisteoreettisessa keskustelussa uskotun vahvasti ”järkeen, valistukseen —ja ennen muuta
edistykseen”. Tutkijoiden käsityksistä, vrt. esimerkiksi Laaksonen 1962, 4—6;Prihti 1980,
7-8; Kotter 1983 (1982), 11, 20; Ropo 1984, 1; Bennis-Nanus 1986 (1985), 151-152; Asp
Peltonen 1991 (kirjoittaja Matti Peltonen), 249; Kets de Vries 1991, 9. Kehitysuskon ylei
syydestä historiantutkimuksessa muun muassa Kalela 2000, 115—116.

4 — NäsiJ 1987c, 14-15; Näsi J 1991a, 28.
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lyyn pölyttymään jäävien tieteellisten tutkimusten, joten Näsin luokitus käy
eräänlaiseksi analyyttiseksi apuvälineeksi pitkän aikavälin tarkasteluun.”

Kehitysuskoon perustuva ajattelutapa vaikuttaa yleismaailmalliselta ilmiöltä.
Seuraavat esimerkit on kerätty etupäässä suomalais-ruotsalaisista keskusteluis
ta, joita muutama eriaikainen lausuma riittänee selventämään. Aineisto on hete
rogeenistä, eikä ”tieteellisiä” johtamiseen liittyviä tekstejä ole tarkoituksellises
ti erotettu tiukasti muista esityksistä.* Tarkoitus on osoittaa kielenkäytön ja kä
sitysten pysyvyys: varsinaisten syiden ja selittäjien havaitseminen ja niiden ana
lysoiminen on yksi tutkimuksen tavoitteita.

Turun kuuluisa historiankirjoittaja, myöhempi Turun piispa Daniel Juslenius
totesi vuonna 1700 puolustamassaan väitöskirjassa, että Turun ”liikemiehillä”
oli ennen ollut useita aluksia omistuksessaan, joilla oli harjoitettu merkittävää
merenkulkua. Kirjoitusajankohtana asiat olivat huonommin, mihin tekijä löysi
osittaiseksi selittäjäksi ”kaiken muuttumisen, sillä ei kukaan voi joka paikassa
aina onnistua”!

Talouselämän ja kaupallisen opetuksen keskeinen vaikuttaja, professori, mo
ninkertainen ministeri ja eduskunnan jäsen Kyösti Järvinen puolestaan kirjoitti
1920-luvun alussa kuinka yrittäjänä oli nykyisin entistä vaikeampaa, koska ”ra
loudellisen elämän kehityskäy niin nopeaksi”?

Usein ”vanhanaikainen” johtaminen on 1900-luvun alkupuolelta lähtien Hi
tetty niin sanottuun patriarkaaliseen johtamistapaan, josta esimerkiksi käy

Yrityksen johtaja oli tuollaisessa järjestelmässä ”kiintopiste, jonka ympärille
elämä yrityksessä keskittyi”, ja joka ”yksin saneli ne oikeusmääräykset ja oi
keusperusteet, jotka säännöstelivät työtä ja elämää työpaikalla”. Tällainen ti
lanne muuttui Ekelöfin mukaan oleellisesti ensimmäisen maailmansodan jäl
keen, kun rationalisointi eli järkeistäminen kehitti maailmaa.?

Edellä mainitut esimerkit osoittavat, kuinka menneisyyden ymmärtäminen,
selittäminen ja siitä kirjoittaminen joutuvat suuriin vaikeuksiin varsinkin silloin
kun käsiteltävää ajanjaksoa verrataan johonkin kaukana kirjoittajan omasta
ajasta olevaan aikaan. Historiantutkimuksessa ja arkiajattelussa muodostuu
usein ongelmaksi, että aika käsitetään etenevän lineaarisesti ja menevän aina
”eteenpäin”. Juuri tästä edellä mainituissa lainauksissa on kyse. Tällainen ajat
telu unohtaa yhtäaikaisuudet, jatkumot, katkokset, syklisyyden sekä muut suo
raviivaista ja yksitasoista aikaa —ja ajattelua —vastaan taistelevat voimat. Sama

5 Pertti Kettunen (1997, 78) toteaa ”ainakin johtamisongelmien laveissa lähestymistavoissa
on suorastaan pitkien syklien piirteitä”. Yhdysvalloissa pehmeät ja kovat arvot ovat seuran
neet toisiaan 1800-luvun lopulta. Kettunen toteaa oppien ja mallien suuren määrän aiheutta
mat ongelmat ja 1900-luvusta kirjoittaessaan toteaa, että ”liikkeenjohdon mallit hallitsevat,
voisi sanoa tyrannisoivat, johtamista” (s. 82).

6 — Mainittujen lisäksi ks. esimerkiksi Pero 1931, 59; P-n, O 1949, 391; Hemmi 1952; Mäki
1964, 1; Numminen 1978, 30.

7 — Juslenius 1987, 70.
8 — Järvinen 1923, 47. Vrt. myös Markku Kuisman (1993b, 402) siteeraama Heikki Renvallin

vastaava käsitys vuodelta 1917.
9 — Silti Ekelöf esitteli patriarkaalisen järjestelmän uudelleenrakentamista. Eklöf 1941, 15 (lai

naukset, alkuperäiset korostukset poistettu), 16; vrt. Kettunen Pa 1994, 227-228.
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ongelma näkyy yhteiskunta- ja taloustieteissä, joissa on toisinaan erotettu esi
moderni, moderni ja postmodemi aika jyrkästi toisistaan. Johtajuuskeskustelus
sa se näkyy esimerkiksi väitteenä, että tarkemmin määrittelemättömäksi jäävä
traditionaalinen patriarkaalinen johtamistapa hävisi nopeasti modemin liik
keenjohdon voittokulun alettua 1900-luvun alussa.!?

Ilmiöiden peräkkäisyydestä poispääsyn tavoitteleminen liittyy niin ikään kä
sillä olevaan yritysjohtajien tutkimukseen. Uudenlaisten tehokkuusvaatimusten
tulo tietokoneiden myötä on muuttanut yritysjohtamisen ihanteita ja nykyajan
käytäntöjä aikaisemmista. Kyse on eräänlaisesta ”matriisiajattelusta” ja saman
aikaisesti suoritettavien tehtävien ihannoinnista. Tässä suhteessa esimerkiksi

erilaiset funktionalistiset mallit yrityksen johtamisesta ja yrityksen johtajan toi
minnasta saattavat tuntua 2000-luvun alussa vanhanaikaisilta, sillä niissä on sel

vä lähtökohta ja selkeä päämäärä. Silti esimerkiksi byrokraattista (yritys)hallin
toa on vaikea ymmärtää ottamatta huomioon näitä ”aikalaisten teorioita”. Liike
taloustieteessä kehitetyissä johtamisteorioissa ja käytännön sovelluksissa tätä
aikalaisten näkökulmaa ei aina riittävästi huomioida, vaikka esimerkiksi 1930

luvun johtamisoppeja on vaarallista arvioida 1970-luvun kriteereillä.!'
Yritysjohtajien tutkiminen pitkällä aikavälillä voi avata uusia näköaloja tä

mänkaltaisten ongelmien ratkaisuun. Tässä tutkimuksessa valittu linja saattaa
osoittaa joitakin yhtäläisyyksiä kaukaistenkin aikakausien välillä. Yritysjohta
jat ovat herkullinen tutkimuskohde osin myös siksi, että monet heistä omaksui
vat huomattavasti varhemmin kuin muut aikalaisensa lineaarisen aikakäsityk
sen, ”perinteisen” syklisen ajankäsityksen sijaan: näin siis siitä huolimatta, että
makrotasolla eli koko yhteiskuntaa koskevana oletus lineaarisen aikakäsityksen
yhtäaikaisesta ja/tai nopeasti omaksumisesta voi viedä täysin virheellisiin tu
loksiin.'?

Pitkä aikaväli antaa edellytykset havaittujen periodien vertaamiseen edeltä
viin ja niitä seuraaviin jaksoihin täysin riippumatta siitä, millä perusteilla jaksot
on muodostettu. Yritysjohtajien tutkimuksen aikarajauksissa on tietenkin tär
keää huomioida heidän näkökulmastaan keskeiset asiat. Seuraavassa yritysjoh
tajien toiminnalle rakennetaan laaja historiallinen ja yhteiskunnallinen konteks
ti, ja samalla toivottavasti saadaan näkyväksi oleellisia puolia niistä yhteiskun
nista ja niistä aikakausista, joissa yritysjohtajat johtivat yrityksiään.

[0 Tästä esimerkiksi Jorma Kalela (1993, 2000), joka analysoi muun muassa erilaisia aikakäsi
tyksiä ja niiden aiheuttamia ongelmia historiantutkimuksen selitysperusteissa. Johtajuustut
kimuksen kohdalla ks. esimerkiksi Kristensenin, Kjaerin ja Hansenin (2000, esimerkiksi 27,
33—34)luonnehdinta tanskalaisen johtajuustutkimuksen painotuksista. Taloustieteissä mer
kittävä poikkeus on Nobel-palkittu Douglass C. North (muun muassa 1993), joka korostaa,
ettei puhu evolutionistisesta kehityksestä, vaan ”vain” muutoksesta. Kehitysoptimismista ta
loustieteen puolella esimerkiksi Kyrö 1997.

11 Postmodemismia vastaan esitetystä kritiikistä tiivistetysti esimerkiksi Kalela 1993, eri koh
din, Kalela 2000, luku 4. Arvostelua ovat esittäneet ennen muuta sosiaali- ja poliittisen his
torian tutkijat, muun muassa Stone 1991, 217—218;Stone 1992, 189—194;Jones 1996; Smith
J 1997. Ks. myös esimerkiksi Withrow 2000 (1988), 224.

12 Kuten Kalela (1993, 48) toteaa, ”modernissa aikajärjestelmässä” on edelleen syklisiä piirtei
tä, aivan kuten siitä poikkeavista aikajärjestelmissä lineaarisuutta. Silti suomalaisia yritysjoh
tajia tarkasteltaessa juuri heidän piiristään löytyy runsaasti näitä ”modernin” aikakäsityksen
toiminnassaan varhain omaksuneita henkilöitä. Vrt. myös Lönngvist 1996, esim. 13—14.
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Yritysjohtajia koskevia käsitteitä ja joitakin näkökulmia
yritysjohtajan työhön

Johtaja-käsitettä käytetään usein väljästi ilman tarkempaa määritystä. Tässä
teoksessa taloudellista yritystä johtavasta henkilöstä käytetään pääsääntöisesti
nimitystä yritysjohtaja. Valittu linja on kaikkea muuta kuin ongelmaton, ja yksi
keskeisimmistä probleemeista koskee käsitteen yllä leijuvaa anakronismin vaa
raa. Siitä huolimatta ”nykyaikaiseen” käsitteeseen on päädytty.

”Johtaja” voi olla yrittäjä, tehtailija, kauppias tai joku muu henkilö, joka
käyttää taloudellista ja sosiaalista valtaa alaisuudessaan olevia ihmisiä kohtaan.
Yrityksen johtaminen on ensinnä erotettava yksinomaan tai suuresti pakkoon
perustuvista järjestelmistä. Vaatimus vapaaehtoisuudesta rajaa pois esimerkiksi
sotilasorganisaatiot ja epävapaisiin suhteisiin perustuvat pakkolaitokset.'?

Toisaalta yrittäjyys, yrityksen johtaminen ja yrittäjä on yhdistetty toisiinsa.
Määritelmä on seuraavassa jätetty suhteellisen avoimeksi, jotta sen piiriin voi
daan laskea tavanomaisesti yritysjohtajiksi laskettujen teollisuusyritysjohtajien
lisäksi esimerkiksi kauppiaat. Mark Cassonin mukaan yrittäjä tekee punnittuja
(judgemental) päätöksiä niukkojen resurssien koordinoimiseksi. Yritysjohtajan
suuntaan määritelmä tarkentuu Cassonin tapaan toteamalla, että yrittäjän ja yri
tysjohtajan erona on viimeksi mainitun kyky ”moraaliseen manipulointiin”!

Yritysjohtaja päätti periaatteessa yksin keskeisistä yritystään koskevista rat
kaisuista, vaikka käytännössä hän joutui esimerkiksi rahoituspäätöksissä huo
mioimaan muiden osakkaiden ja/tai rahoittajatahojen näkökannat. Tässä tutki
muksessa lähtökohtana on se, että yritysjohtaja oli yksin vastuussa toiminnois
ta. Rajausta tukee tosiasia, että suuri osa johtajista omisti itse merkittävän osan
johdossaan olleesta yrityksestä. Siksi mukaan on otettu vain yrityksen johtohie
rarkian ylimmän tason henkilöt. '*

Yritysjohtajia, johtamistyylejä, johtamisrooleja, johtajan persoonaa ja hänen
työtään on vuosien mittaan tutkittu kymmenistä ellei sadoista eri näkökulmista.
Seuraavassa niistä tarkastellaan vain muutamaa, joilla on tai voi olla merkitystä
tämän työn kysymyksenasettelulle. Esityksessä keskitytään ennen muuta yri

13 Pakon ja vapaaehtoisuuden suhteesta esimerkiksi Pollard 1965, 6-7, 25; Etzioni 1973
(1964), 92-96; Nousiainen 1985, 15.

14 Ks. määritelmistä esimerkiksi Redlich 1964, esimerkiksi s. 95-109; Payne 1978, 180; Corley
1993; Casson 1993, 31, 44 (lainaus); yrittäjän käsitteen määrittelystä myös Ojala 2000a, 201
viite 9. Suomalaisista varhaisista määritelmistä esimerkiksi Aame A. Grotenfeltin (1924,
694) vaikutusvaltaisessa Valtiotieteiden käsikirjassa kuuluu seuraavasti: ”(y)rityksen toi
meenpanijana on yrittäjä - - - yrityksen ja liikkeen läheisen yhteyden vuoksi sanotaan yrittä
jää usein liikkeenharjoittajaksi tai liikemieheksi”. Sen sijaan yrityksen johtamisesta kysei
sessä artikkelissa ei mainita lainkaan, kuten ei Jorma Pohjanpalon toimittamassa Liikemaail
man pikkujättiläisessä vuodelta 1946. Toimittaja ja lopulta ammattien edistämislaitoksen

” »
mon”, ”sakinesimiehen” ja suuren yrityksen pääjohtajan. Viimein vuonna 1948 Kyösti Jär
vinen (s. 17) määrittelee sekä pienyrityksen omistajan että suuryrityksen johtajan yrittäjäksi.

15 Tältä osin Suomessa voidaan yhtyä Sidney Pollardin (1965, 104) luonnehdintaan englan
tilaisista(teollisuus) yrittäjistä esiteollisella ajalla ja teollisen vallankumouksen alkuajoilta:
”(i)n the industrial revolution the typical entrepreneur was his own manager”. —Sidosryh
mäteorioista ja niiden käyttämisestä historialliseen aineistoon, ks. esimerkiksi Näsi J 1995a;
Näsi J 1995b; Näsi J 1995c; Pajunen 2000.
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tysjohdon ja johtamisen ”universaaleihin” ongelmiin.'* Sitä vastoin poliittiseen
johtamiseen"? tai erilaisiin käyttäytymistieteellisiin johtamisen luokitteluihin ei
puututa.!s

Aikaisemman tutkimuksen tuloksia hyödynnetään monin osin tässä tutki
muksessa. Olisiko johtamisesta kenties löydettävissä joitakin ”ajattomia” piir
teitä, vaikka mitä ilmeisimmin suuri osa johtamisen osa-alueista onkin aikaan ja
paikkaan sidottuja? Viimeksi mainitut ominaisuudet eivät tee niistä yhtään vä
hemmän kiinnostavia —ainakaan siinä tapauksessa, että johtaminen sidotaan

Eri tieteenalojen johtajuustutkimusten käsityksiä on syytä tarkastella enem
mänkin teemoittain ja eri näkökulmia silmällä pitäen kuin johonkin tiettyyn tut
kimustraditioon tai tieteenalaan sitoutuen. Seuraavassa keskitytään historiantut
kimuksen näkökulmiin, kun taas liiketaloustieteen piirissä tehtyä tutkimusta
esitellään pelkistetysti, koska sen lähestymistapoihin paneudutaan tarkemmin
yritysjohtajien varsinaista yrityksen johtamistyötä käsittelevässä luvussa 9.

Liiketaloustieteessä johtamisesta tehtyjen havaintojen käyttökelpoisuutta on
usein epäilty. Varsinkin päätelmät tehokkaasta johtamisesta ovat monien mie
lestä jääneet vaatimattomiksi. Osin kyse lienee siitä, että edes johtamisen luon
teesta ei ole päästy yksimielisyyteen. Johtaminen on määritelty vähintään 350
eri tavalla.'

Suurelta osin ongelmat ovat seurausta johtamisen monimuotoisuudesta eri
olosuhteissa ja eri puolilla maailmaa. Tämän vuoksi voi olla vaikeaa tehdä pit
källe meneviä universaaleja päätelmiä. Edelleen kulttuurierot vaikuttavat tulok
siin ja heikentävät maiden tai kulttuuripiirien rajat ylittävien tutkimusten luotet
tavuutta, ellei sitten kyse ole nimenomaan johtamisen kulttuurierojen tutkimuk
sesta. Siksi pitkän aikavälin tutkimus yhden maan tai muuten suhteellisen yk
siselitteisesti rajattavan tutkimusalueen johtajiston toiminnasta saattaa avata
uusia mahdollisuuksia laajemmille synteeseille.

Liiketaloustieteessä yritysjohtajia tutkitaan ensinnä ennen muuta amerikka
laiseen tutkimustraditioon kuuluvan yksilöihin keskittyvän leadership-tutki
muksen keinoin. Toisaalta management-tutkimussuunnan keskiössä on organi
saatio rakenteellisena kokonaisuutena. Leadership-tutkimuksessa yksilöt esite
tään usein riippumattomina toimijoina, kun taas rakenneteoreetikot pitävät yk

16 Alan Bryman (1986) esittelee tiiviisti alan kirjallisuuden klassikoita ja uudempia tulkintoja.
17 —Teoreettisesti suuntautunutta tutkimusta ei ole Suomessa tehty paljon, ks. kuitenkin Jaakko

Nousiaisen (1985) ja Seppo Tiihosen (1990) esitykset. Nousiainen esittää synteesin poliitti
sen johtajuuden tutkimuksen linjoista ja teorioista. Nousiainen pyrkii yhdistämään yksilön
ja hänen persoonansa poliittisen organisaation, kulttuurin ja tilannetekijöiden kanssa.

18 Jaakko Nousiainen (1985, 24) toteaa, että poliittisesta johtamisesta tehdyt johtamisluokitte
lut soveltuvat heikosti ”uusien tutkimusten malleiksi”. Käsitykseen voi pitkälti yhtyä yritys
johtajia koskevassa tutkimuksessakin. Vrt. Weijo Pitkänen teoksessa Noponen-Oksanen
Pellinen Pitkänen 1989. Kets de Vries (1991) puolestaan käyttää psykoanalyysiä apuna esi
tellessään yritysmaailman ja politiikan johtajien ”tautiluokituksia”. Ks. myös Payne 1978,
180.

19 Bennis-Nanus 1986 (1985), 10-11, 21; Bryman 1986, 1-2; Ahonen A 1997a, 5; Ahonen A
2000.

20 Esimerkiksi Tainio-Räsänen-Santalainen 1987 (1985), 14; Hunt 1991, luku 10.
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silöitä passiivisina sopeutujina.?! Nämä johtamisen psykologiset ja sosiologiset
tutkimussuuntaukset eivät ole kohdanneet toisiaan.”

Rakennenäkökulmasta puhutaan tuonnempana enemmän, joten seuraavassa
keskitytään yksilöitä analysoiviin tutkimuksiin. Erityisesti amerikkalaiset ovat
keskittyneet haastattelu-, lomake- ja havainnointitutkimuksiin, joissa pääosassa
on yksittäinen johtaja ja hänen työnsä. Tutkimuksessa analysoitiin 1950-luvulta
aina 1970-luvun alkuun johtamistyön eri osia. Kyse oli eräänlaisista johtamisen
”pikakuvista”. Tutkimusaineistot ja -menetelmät ovat sittemmin laaja-alaistu
neet, jos kohta myös pirstaloituneet ja mosaiikkimaistuneet.

Johtajien työtehtävät ovat keskeinen tutkimusalue. Muun muassa Warren
Bennis ja Burt Nanus erottavat yrityksen johdon työstä johtamisen ja hallinnan
toisistaan. Tällaisia erotteluja on tosimielessä tehty vasta 1970-luvulta lähtien.
Erottelut onnistuvat teoriassa, mutta empiirisiä tuloksia on ollut vaikeampi
osoittaa. Johtaminen on kuitenkin katsottu tärkeämmäksi yrityksen menestyk
selle, sillä hallinta keskittyy rutiiniluonteisiin tehtäviin: ”(h)allinta (manage
ment) tarkoittaa aikaansaamista, suorittamista, vastuussa olemista, velvolli
suuden hoitamista. Johtaminen (leadership) tarkoittaa vaikuttamista, ohjaa
mista johonkin suuntaan, toimintaan, mielipiteeseen.” Visioivajohtaja hyödyn
tää ennen muuta organisaation henkisiä resursseja, kun taas päällikkö keskittyy
aineellisen kapasiteetin käyttämiseen.”

Teesit peilaavat paljolti Yhdysvaltojen tilannetta, eivätkä siten sovellu suo
raan esimerkiksi suomalaisten johtajien arviointiin. Pitkän aikavälin tutkimuk
seen ajatuksia on osin vaikea sovittaa, koska analyysi lähtee yksinomaan tästä
päivästä (nykytilanteesta), jolloin nykypäivä ja tulevaisuuteen tähtääminen ko
rostuvat.* Mielenkiintoisen jaottelun päällikköihin ja johtajiin mielekkyys
heikkenee mitä kauemmaksi ”nykyajasta” mennään, sillä menneisyyden lähde
aineistot antavat harvoin tilaisuuden tämäntyyppisiin erotteluihin.

Colin P. Hales nosti esille käsitteellisesti tärkeän seikan todetessaan, että liik

keenjohdon työ (managerial work) ja johtajan käyttäytyminen (managerial
behaviour) eivät ole toistensa synonyymejä. Johtajan erilaisia rooleja ja hänen
toimintaansa on vain harvoin erotettu toisistaan.

Henry Mintzbergin (1980 (1973)) roolitypologia (tarkemmin luku 9.) jakau

miin, joiden mukaisesti johtajalla on yhteensä kymmenen osittain päällekkäistä
roolia. Mintzberg korostaa mainittujen osien muodostavan kokonaisuuden,

21 Ropo 1984; Ropo 1989. Mintzberg 1980 (1973), luku2 on tiivis katsaus erityisesti 1940-lu
vulta 1960-luvun lopulle tehtyyn leadership-tutkimukseen. Sosiaalipsykologiassa erotelta
via piirre- ja tilanneteorioita voidaan pitää osana tällaista ajattelua, muun muassa Rainio
1986, 243. Organisaatioteorioista lyhyesti, tosin jo osittain vanhentuneesti esimerkiksi
Etzioni 1973 (1964).

22 Bryman 1986, 160-161.
23 Bennis-Nanus 1986 (1985), esimerkiksi s. 22 (lainaus), 66; arvio tulosten vakuuttavuudesta

Bryman 1986, 5-7.
24 Esimerkiksi Bennis-Nanus 1986 (1985), 21, 50-51. Henry Mintzberg (1991b, 21—25)sitä

vastoin katsoo historian olevan tärkeää yrityksen toiminnan analyysissä. Management-tutki
muksessa esiintyvästä ”historia on tarpeetonta” -keskustelusta myös Brady 1997.

25 Hales 1986, 89, 95—96.
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vaikka niitä voidaankin kuvata erikseen.? Kontingenssi-näkökulman mukai
sesti johtamistyön kokonaisuus muodostuu työn erityispiirteistä, henkilön per
soonallisuudesta, tilannetekijöistä sekä ympäristön vaikutuksesta. Siksi ei ole
olemassa yleisesti toimivaa ja kaikkialle käyvää johtamistyyliä.? Mintzberg
pohtii kiinnostavasti johtajan työtä yrityksensä ulkopuolellakin, sillä roolitypo
logian kohdat 3, 6 ja 10 viittaavat suoraan yrityksen yhteyksiin ulkomaailmaan.

Yritysjohtajia on historiantutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden alalla tutkittu
Suomessa suhteellisen niukasti. Historiantutkijat ovat käsitelleet asiaa yritys
historioissa ja joidenkin tärkeiden poliitikko-yritysjohtajien elämäkerroissa.?
Oma lukunsa ovat Suomessa suuren suosion saavuttaneet poliittisten johtajien
elämäkerrat, joissa vain harvoin ylletään yksilön ja rakenteen luontevaan koh
taamiseen.” ”Kollektiivista” ja/tai systemaattista tutkimusta aihepiiristä on teh
ty vain vähän, eikä yritysjohtajia aseteta laajempaan kontekstiin. Yrityshisto
rioissa käsitellään laajasti yrityksen johtoa, johtajia ja yrityksen hallintoraken
netta, mutta johtajan persoona saa toisinaan liikaa painoa ilman että hänen toi
mintaansa suhteutetaan kunnolla ympäröivään todellisuuteen tai arvioida kriit
tisesti yrityksen tuloksen ja johtamisen suhdetta. Toisin sanoen johtajaa katso
taan harvoin muuten kuin yksinomaan yrityksen sisäisenä toimijana. Tässäkin
mielessä edellä mainittu mintzbergiläinen ajattelutapa voi tuoda uusia ideoita
analyysiin."

Joissakin tutkimuksissa yritysjohtajien työ on toki ollut esillä. Niistä voidaan
tässä nostaa esille vain muutama.? Esimerkiksi käy Sylvi Möllerin 1600-luvun
suomalaisten tapulikaupunkien valtaporvaristoa käsittelevä väitöskirja (1954),
jossa kiinnitetään huomiota suurporvarien toimintatapoihin suurvalta-ajalla.
Kyse ei suoranaisesti ole johtajuustutkimuksesta, mutta ilman muuta yritysjoh
tajien tutkimisesta. Kustaa H. J. Vilkuna (1994) puolestaan käsittelee aihepiiriä
tutkimuksessaan Suomen rautateollisuudesta 1600-luvulla. Vilkuna analysoi
monipuolisesti muun muassa ensimmäisiä porvarisyrittäjiä. Hänen havainto
jaan voidaan käyttää laajasti vertailukohtana.

26 Mintzberg 1980 (1973), esimerkiksi s. 58, 92-93 (tiivistys rooleista), luku 4 ja s. 167-170;
Hunt 1991, 150-151; Järvenpää 1998, 268. Suomenkielisiä perusesityksiä Mintzbergin luo
kituksista ovat esimerkiksi Näsi J 1987b, 236; Salminen A 1998, 107—108;Vanhala-Lauk
kanen-Koskinen 1995, luku 1.3.

27 Mintzberg 1980 (1973), 101—103;Järvenpää 1998, 267. Vrt. myös Helkama-Myllyniemi
Liebkind 1998, 271.

28 —Yrityshistoriallisentutkimuksen painopisteistä ja esitys sen uudistamiseksi Karonen-Lam
berg J-A-Ojala 2000 ja siinä mainittu kirjallisuus.

29 —Suuri osa suomalaisesta elämäkertatutkimuksesta on poliittista historiaa. —Vrt. Roiko-Jokela
1997b; Koivunen-Soikkanen 1994 (muun muassa Auvo Kostiaisen, Jaakko Paavolaisen ja
Vesa Saarikosken artikkelit).

30 J.K. Paasikiven elämäkerrassa politiikan ja talouselämän sulautuminen näkyy hyvin, vaikka
siinä poliitikko-Paasikivestä ja talousmies-Paasikivestä kirjoittavatkin eri tutkijat. —Polvi
nen-Heikkilä-Immonen 1989 (erityisesti Hannu Heikkilän osuudet).

31 Tutkimuksia käsitellään tutkimuksen kunkin osa-alueen kohdalla erikseen. —Ks. esimerkiksi
Annala 1950; Hoving 1949; Ojala 1999. Aikalaiskirjallisuudeksi katsottavia, mielenkiintoi
sia näkökulmia sisältäviä ovat Norrmen; Norrmen 1924. Susanna Fellman (1999) tutkii kes
kijohdon (talousjohtajien) työtä, ja hänen mukaansa keskijohtoa ja ylempiä toimihenkilöitä
on tutkittu vain vähän.
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Markku Kuisma on pohtinut yritysjohtajien merkitystä monissa tutkimuksis
saan. Artikkelissaan Keskusvalta, virkavalta, rahavalta (1993a) hän esittelee

muun muassa 1800-luvun alkupuolen johtajien sukulaisverkostoja. Hän analy
soi myös valtion, yritysten ja yrittäjien välistä suhdetta sekä valtion yritystoi
minnan alkua ja sen vaikutusta liike-elämään ja johtamiseen. Samoja teemoja
Kuisma kehittelee esimerkiksi teoksessaan Metsäteollisuuden maa (1993b).?

Historiatieteen näkökulmasta yritysjohtaja-tutkimus on jäänyt yksittäisiä
johtajia koskevia esityksiä lukuun ottamatta vähäiseksi jopa yrityksen talous
historian voimakeskuksessa Yhdysvalloissa. Eniten mainetta lienee saavutta
nut Alfred D. Chandler Jr, jonka suuryrityksiä käsittelevissä tutkimuksissa joh
tajia tutkitaan ennen muuta organisaationsa osana ja kvantitatiivisesti. Johtami
seen sinänsä niissä ei juuri puututa. Ratkaisu on tietoinen, sillä kuten Chandler
osuvasti toteaa, on yrityshistoriassa keskitytty henkilöihin instituutioiden ja or
ganisaatioiden sijaan. Hän kritisoi sekä historioitsijoita että taloustieteilijöitä
siitä, että nämä ovat tutkineet moderneja yrityksiä luoneita yrittäjiä enemmän
moraalisin kuin analyyttisin käsittein. Chandlerin mukaan varhempi amerikka
lainen tutkimus keskittyi joko ”rosvoparoneihin” tai ”teollisiin valtiomiehiin”.
Vaikkahän korostaa tuoreemmissakin töissään tutkivansa johtajia, ennen muuta
palkkajohtajia, niin silti heitä on usein vaikea erottaa rakenteiden takaa.*! Eräs
The VisibleHandin arvioija totesikin, että chandlerilainen yrityshistoria on his
toriatieteen neutronipommi: tappoi yrittäjän, mutta jätti organisaation ehjäksi.
Arvio on kärjistetty ja epäoikeudenmukainen, vaikka vahva rakennefunktiona
listinen näkemys Chandlerin tutkimuksista huokuukin.

Chandlerin mukaan Yhdysvalloissa palkkajohtajat nousivat omistajajohta
jien tilalle vuosien 1840-1920 välisenä aikana. Johto erotettiin omistamisesta.
Tämän managerial revolutioniksi kutsutun ilmiön taustoista ja ylipäätään sen
olemassa olosta on keskustelu suhteellisen paljon. Chandleria on kritisoitu run
saasti esimerkiksi materialistisesta suuryritysten nousun ja ”yritysjohtajien val
lankumouksen” tulkinnasta. Hänelle uusi organisaatiomuoto —jossa palkkajoh
tajilla oli keskeinen rooli —ja uuden teknologian käyttöönotto olivat keskeisim
mät ja lähes ainoat merkittävät taustatekijät. Politiikka, rahamarkkinat, yrittä
jien kyvyt tai vaikkapa ”yhteiskunta” ylipäätään eivät tässä selitysmallissa mer
kitse juuri mitään. Kuitenkin The VisibleHand on yksi tärkeimpiä, ellei tärkein,
yksittäisiä liiketoimintahistoriallisia tutkimuksia viimeisten parin vuosikym
menenaikana.

32 Antti Kuusterän (1989) tutkimus valtion sijoitustoiminnasta autonomian ajan jälkipuoliskol
la sivuaa kiintoisasti valtion ja yksittäisten liike-elämän edustajien suhteita ja riippuvuuksia.

33 Esimerkiksi Corley 1993, 12-15. Teollisen vallankumouksen tutkimuksessa yrityksen johta
minen on noussut valokeilaan vasta 1980-luvulta, Berg M 1985, 15-16 ja passim., Hays
1992; Zunz 1992 (1990), 5+6.

34 —Vrt.kuitenkin Chandler 1962.

35 Chandler 1981 (1977), esimerkiksi s. 4, 490-491; arvio John 1997, viittaus neutronipommiin
s. 188; myös esimerkiksi Zunz 1992 (1990), 6, 68—69.

36 Ks. esimerkiksi Chandler 1981 (1977); Chandler 1984. Chandlerin käsityksiä on Suomessa
esitelty ja edelleen kehitelty suhteellisen vähän, esimerkiksi Tainio-Räsänen-Santalainen
1987 (1985); Kuisma 1993b. Muissa Pohjoismaissa tilanne on osin toisin, ks. Business His
tory 1993. Chandler analysoi suhteellisen runsaasti kritiikkiä saanutta yritysten johtamisen
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Tutkimus keskittyy suurelta osin 1800-lukuun, varsinkin teollisen vallanku
mouksen aikaan ja sen mukaisesti teollisuusyrityksiin.?? Saksassa, kuten Suo
messakin, valtion rooli teollistumisessa oli keskeinen. Jirgen Kocka viittaa
Saksasta havaittavaan byrokratian ja perheyritysten välisen jännitteeseen.
Kockan mukaan ei byrokratia (kankeaksi ja hierarkkiseksi väitetty järjestelmä)
eikä perheyritys (sukulaisuus tärkeämpi kuin tehokkuus”) kumpikaan sopinut
kapitalistisen teollisuuden perusvaatimukseen, jossa oli oleellista ottaa markki
nat huomioon. Tämä ristiriita on kiinnostava jo siksi, että Saksan ja Suomen ti
lanne vaikuttaa tässä suhteessa monin tavoin analogiselta.

Rakenteen ja yksilön vuorovaikutus: yritysjohto ja organisaatio —
yritysjohtaja ja yhteiskunta

Jo useaan otteeseen viitattu rakenteen ja toimijan ongelma näyttäytyy tässä ta
pauksessa yritysjohtajan ja organisaation sekä johtajan ja yhteiskunnan välisenä
jännitteenä. Teema on tälle tutkimukselle aivan keskeinen.

Yritysjohtajien toiminnasta voi erottaa useita puolia, vaikka jaottelu saattaa
kin vaikuttaa hieman mielivaltaiselta, koska asiat kuuluvat niin läheisesti toi

siinsa. Käsitteiden selventämiseksi tyypittely on joka tapauksessa tehtävä, kos
ka eri tutkimusten näkökulmat ja menetelmät eroavat toisistaan selvästi. Lähes
kään aina ei ole tiedostettu johtamiseen ja johtajaan liittyvien ongelmien mää
rää ja laatua. Liiketaloustiede on paljolti keskittynyt käytännön työn kartoitta
miseen, eikä historiantutkimuksessa puolestaan ole tarkasteltu teemaa niin
moniulotteisesti kuin tieteenala antaa mahdollisuuden.

Klassinen rakenteen ja toimijan suhde on yksi keskeisimpiä ongelmia tällai
sessa työssä.” Miten yritysjohtaja sijoitetaan laajempaan kontekstiin ja siten
valaistaan hänen toimiaan myös yrityksensä ulkopuolella, aivan kuten hän itse
aikanaan eläessään toimi? Asialla on suuri merkitys jo yksistään siksi, että vain
ottamalla yrityksen ja yritysjohtajan relevantit kontekstit huomioon pystytään
tutkimuskohteelle tekemään oikeutta. Samalla yksilöä voidaan analysoida oi
keissa mittasuhteissa, ilman liiallisen tympeän jälkiviisastelun makua.

ja omistamisen välisen suhteen muutosta paljolti Adolf A. Berle Jr:n ja Garnider C. Meansin
teoksessa The Modern Corporation and Private Property (1932) kehittelemän teorian mu
kaisesti. —Ks. esimerkiksi Ullenhag 1993, 68-70; Hjerppe 1979, 19; Scott-Griff 1984.

37 Esimerkiksi Pollard 1965, Payne 1978; Kocka 1978; Kocka 1999; Crouzet 1985. Vrt. myös
Fohlen 1978; Gourvish 1987.

38 Kocka 1999, 28-29, 42, 76, 78.
39 —Keskustelustaesimerkiksi Ruostetsaari 1992, luku 1; Tosh 1994, luku 8; Peltonen 1996;

Kallioinen 1997; Kallioinen 2000, 29—31.Sosiologi Philip Abrams (1982, xvi, 108-109,
227) esittää paljolti Marxiin vedoten, että ”ihmiset tekevät historiaansa, mutta vain tiettyjen
olosuhteiden” määrittämissä rajoissa. Toimintaa ohjaavat säännöt, joita ihminen itse luo, rik
koo ja uudistaa. György Noväky (2000, 1) viittaa ongelmaan yrityshistorian näkökulmasta.
Ks. myös esimerkiksi Mäller 1998. Elämäkertatutkimuksen näkökulmasta asiaan puututaan
erityisesti teoksessa Bertaux 1981 (muun muassa Glen Elder ja Aspäsia A. de Camargo).
Johdatus elämähistorialliseen tutkimukseen historiantutkimuksen näkökulmasta on Heikkilä
1984, 51-59. Mills (1990 (1959), esimerkiksi luku 8) käsitteli näitä kysymyksiä jo
varhemmin.

40 Oikeuden tekemisestä tutkimuskohteelle erityisesti Kalela 2000, esimerkiksi s. 113; relevan
tit kontekstit Hyrkkänen 1995, 57.
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Johtajuutta ja johtajia voidaan lähestyä erottelemalla rakenne- ja toimijanä
kökulmat toisistaan, jolloin päästään tarkemmin käsiksi yritysjohtajiin ja hei
dän relevantteihin konteksteihinsa. Jotta yritysjohtajien tutkimus tuottaisi muu
takin kuin vain uutta tietoa, on johtajien toiminta sidottava paitsi toisiinsa, niin
myös kulloinkin tutkittavaan aikakauteen. Näin muutoksen ja pysyvyyden ana
lyysi nousee keskiöön: periaatteessa rakenneanalyysi voi paljastaa yhteiskun
nallisen muutoksen. Toimijoihin, jotka voivat olla joko yksilöitä tai kollektiivi
sia, kohdistuva tarkastelu osoittaa muutoksen eri puolia. Pitkän aikavälin tutki

mus pystyy paljastamaan (mahdollisia) pysyviä tekijöitä eli muuttumattomuut
ta. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on näiden kaikkien näkökulmien yhdistäminen.

Analyyttisenä työkaluna on erotettavissa toisaalta toiminta, jota voi nimittää
tietoiseksi ja toisaalta käyttäytyminen, jota voi kutsua ainakin osittain tiedosta
mattomaksi. Vaikkajako on tietenkin liian jyrkkä, niin silti osat on tärkeää erot
taa väliaikaisesti toisistaan, sillä esimerkiksi henkilöhistoriassa tällaiset asiat se

koavat usein toisiinsa. Tämä liittyy suoraan yksilön ja yhteisön suhteeseen.
Henkilöhistoriassa yksilön voi (ankarasti kärjistäen) katsoa toimivan ja yhtei
sön puolestaan vaikuttavan käyttäytymiseen.

Edellä sanottu on tarkoitettu manifestoimaan näkemys, jonka mukaan yksi
löllisellä toimijalla, yritysjohtajalla, oli vaikutusta yhteisössään, eikä häntä siten
voida vaihtaa keneen tahansa toiseen. Yritysjohtaja ei ollut passiivinen sopeutu
ja, mutta ei silti kaikkeen pystyvä supermieskään. Liiketaloustieteilijä Ari Aho
nen (1997a, s. 8) jakaa yritysjohdon vaikutusmahdollisuuksista laaditut teoriat
kolmeen osaan, joista ”väestöekologisen” näkemyksen mukaan lähes kaikki
toiminta riippuu pohjimmiltaan sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä. Ainoa
na poikkeuksena ovat suuret, monopoliasemassa olevat yritykset. ”Resurssi
riippuvuusteorioiden” käsitykset ovat lähellä edellistä, sillä yrityksen ja ympä
ristön voimavarat saavat suurimman osan asioista ”tapahtumaan”. Näiden vasti
neeksi strategisen valinnan teorioiden mukaan johtajat pystyvät vaikuttamaan
melkein mihin asiaan tahansa. Yritysjohtajia käsitellään seuraavassa sekä yri
tyksen sisäisinä johtajina että yksilöinä, jotka halusivat aktiivisesti muuttaa toi
mintaympäristöään.

Tavoitteeseen pääsemiseksi mukaan on otettava sekä tämän päivän teoreetti
nen tietämys että aikalaisten omat teoriat ja kokemukset. Kyse on yksinkertais
tetusti hermeneuttisen ja rakennefunktionalistisen käsittelytavan yhdistämises
tä. Tietynlainen ”hermeralisti” lienee paras vaihtoehto yksilön ja rakenteen yh
teensovittamiseksi. Silloin yksilöllinen toimija on pääosassa, mutta ei yksinään,
vaan kollektiivisten toimijoiden ja rakenteiden tukemana. Jirgen Kocka
(1999, luku 3) käyttää tätä muistuttavaa näkökulmaa tutkiessaan Werner Sie

41 —Toimijanäkökulmasta Floren 1996, 131-156. Rakenne- ja yksilö- (subjekti) selitysten
ongelmista kootusti esimerkiksi Aronsson-Johansson-Schällergvist-Silow-Ägren 1988.

42 Vrt. myös Tainio-Lilja-Räsänen (1983, 1-2, 5), jotka esittelivät alustavat neljä toiminta
kenttää (areenaa), joilla yrityksen johdon oli toimittava. Ne olivat 1) rahoitus, 2) markkinat,
3) työvoima sekä 4) valtio ja politiikka.

43 Ks. ja vrt. esimerkiksi Nilsson G 1994, 54, 57. Börje Björkman (1997, 73—74)puolestaan
esittää, että elämäkerrallisessa tutkimuksessa pitää olla vähintään kunnon henkilökuvaus ja
sen liittäminen aikakauden analyysiin.
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mensiä hänen rakentaessaan perheyrityksensä suuryritykseksi. Kocka pyrkii
ymmärtämään Siemensiä tämän oman patriarkaalisen järjestelmän kautta, mut
ta samalla esimerkiksi vertailemaan yhteiskunnan ja yrityselämän muutosta.*

2. Suomalaiset yritysjohtajat tutkimuksen kohteina

Suomalaisia yritysjohtajia tutkitaan noin 300 vuoden aikajänteellä eli noin vuo
sina 1600-1920. Suomi on kohteena ilmeisestä anakronismin vaarasta huoli

matta. Pitkän aikavälin tarkastelussa kulttuurisesti suhteellisen yhtenäinen
maantieteellinen alue mahdollistaa johtajien luontevan ajallisen keskinäisen
vertailun.

Aikarajauksen ulkoisina perusteina ovat ennen muuta työssä tärkeäksi nouse
va keskitetyn valtiovallan ja yritysjohtajien välisen vuorovaikutuksen korostu
minen. Tuonnempana selvitetään johtajien valitsemisperusteita suhteessa kysy
myksenasetteluun, joten tässä riittää vain lyhyt perustelu aikarajaukselle. Tiivis
tetysti kyse oli siitä, että yritysten johtajat —1600-1700-luvulla käytännössä
kauppiaat —eivät Ruotsin valtakunnassa pystyneet olemaan tuloksellisessa ja
edes jossain määrin ennakoitavissa olevassa vuorovaikutuksessa valtiovallan
kanssa ennen 1600-luvun alkua, jolloin Ruotsissa siirryttiin niin muodollisesti
kuin käytännössäkin poikkeuksellisen nopeasti uudenaikaiseen valtioon niin
sanotun 1590-luvun kriisin jälkeen. Vastaavasti 1910-luvun loppu, tai 1920-lu
vun alku, on selvä murroskohta jo yksistään Suomen itsenäistymisen vuoksi,
mutta myös siksi, että tuosta ajasta lähtien valtiovalta alkoi muun muassa omien
yritystensä voimin puuttua entistä voimakkaammin yritysten ja yritysjohtajien
toimenkuvaan. Lisäksi vuoden 1920 vaiheilla yritysjohtajien sosiaalinen tausta
muuttui oleellisesti, kun aiemmin vain vähäisenä ryhmänä olleet palkkajohtajat
nousivat nopeasti merkittäville paikoille.

Jo hieman aiemmin ”perinteiset” johtajat olivat joutuneet antamaan periksi
poliittisella rintamalla. Yrityksen johtaminen oli Suomessa aina 1900-luvun al
kuun suurelta osin sidoksissa säätyyn, ja vuoden 1906 eduskuntauudistukseen
asti valtiopäiväedustus riippui paljolti neljään säätyyn kuulumisesta. Valtiopäi
vätoiminnan perusteet tulivat Ruotsin ja Suomen yhteisen historian ajalta, eivät
kä autonomian aikaiset venäläiset elementit niihin paljoa vaikuttaneet. Valtiolli
sen toimintakentän yhtenäisyys on Suomeen keskittymisen tärkeä peruste, sillä
yritysjohtajien suhde ympäröivään yhteiskuntaan on keskeinen tutkimuskohde
ja siten perusteltu kriteeri tutkimuksen toimijoita valittaessa.*

44 Tässä ei oteta kantaa yksilöiden toiminnan mielekkyyteen ja rationaalisuuteen, vaan sitä
pohditaan tuonnempana rent seeking -teoriaa käsittelevässä osassa ja teoksen loppuluvussa.

45 —Yrityksen ja yhteiskunnan suhteen kannalta keskeinen valtiopäivätoiminta vaikuttaa hieman
eri aikoina ”kelpoisiksi” katsottujen johtajien alueelliseen jakaumaan. Ruotsin ajalta muka
na on ainoastaan Ruotsin valtakunnan alamaisia. Siitä syystä vuosilta 1721-1812 ei niin sa
notun Vanhan Suomen yritysjohtajia ole mukana. Suurimmat puutteet koskevat Viipuria, jo
ka on koko mainitun ajan tutkimuksen ulkopuolella, ja Haminaa, joka kuului vuodesta 1743
Venäjään. Suomen eri osista Ruotsin ajalla kootusti esimerkiksi Karonen 1999a ja siinä mai
nittu kirjallisuus.
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Den 15 och 16 mars stä valen. Sedan se
nast har valmanskären svällt ut (rän nägra
och hundratusen till en miljon och nägra
huudratusen väljare. Redan detta anger hvil
ken betydelse den stumdande kampanjen kom
mer att fä. Med kännedom om den nydanings
ilver för att icke säga -feber. som bemäktigat
sig en stor del af värt folk mäste det erkännäs,
att resultatet af dessa val kan blilva af o6fver
skädlig bärvidd för en läng tid framät.

Nya paroller och nya lösen gifvas, och mänga
af dem äro tyvärr sä obestäinda och t. o. m. sä
missvisande att näpon säkerhet för framitiden
icke finnes.

Desto mera oafvislig blir plikten för enhvar
alt med sin röst lörsöka inverka pä valets nt
gäng.

Det är icke vär uppgilt att här uppställa
ett partipolitiskt program, ty vi ha ställt oss
enbart ekonomiska mäl. Vära läsare och gyn
näre torde äiven höra till olika partier. Men
det vi vilja, kunna och 46rg lägga valmännen

pä hjärtat är, att de skola rösta pä sakkunniga,
omdöimesgillaoch beprölvade kandidater, hvilka
böra vara möjligast förtrogna med landets ma
teriella villkor och dessas behof.

Mä hvar och en besinna, att den valda kain
maren kommer att lagstifta i tre länga är, n
der en period, som grytt under ljusaste för
hoppuingar och lofvar goda konjunkturer; där
för bör hvar i sin stad oa/visiegen göra bruk
af sin rösträtt, utan att läta sig lamsläs af
den näraliggande tanken, att den stora massan
dock kommer att hembära segern. Deltagan
det pä landet blir säkerligen icke sä talrikt,
som man föreställer sig. Mä därför hvar och
en som inser dessa vals stora bärvidd aflämua
sin röstsedel och [örmä likatänkande, kolleger,
underordnade tjänstemän och biträden att göra
sin plikt, och samtidigt undvika eventualiteten
att under valdagarna vara stadd pä resor utan
att ha lagstadgadt utdrag ur vallängden frän
sin valkrets.
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Tutkimuskohteina olevat yritysjohtajat ovat ensi sijassa kaupungeissa vaikut
taneita talouselämän johtajia. Ajalla ennen yksikamarista eduskuntaa kyse on
porvarissäätyyn kuuluneista miehistä. Osin rajaus on pakon sanelema, sillä mo
nia muita pääsääntöisesti taloudellisesta toiminnasta elantonsa saaneita henki
löitä ei Suomessa ollut. Heidän toimintansa ulottui laajalle esimerkiksi kauppa
huoneiden, erilaisten manufaktuurien, teollisuusyritysten ja yhteenliittymien
ansiosta. ”Nykyaikaisia” teollisuusyrityksiä tai palkkajohtajia ei Suomessa
esiintynyt edes kuriositeetteina ennen 1800-luvun loppua. Silti mikään ei ala
tyhjästä. Suomessa on osattu johtaa yrityksiä ja hallinnoida tehtaita jo ennen 20.
vuosisataa. Siksi kaukaisen menneisyyden yritysten johtajien työn tutkiminen
on perustelua, aiheellista ja jopa välttämätöntä nykyaikaisen johtamisen ym
märtämiseksi.

Keitä tutkitaan

Tässä yhteydessä on otettava kantaa professiotutkimukseen, jos ei muuten niin
siinä merkityksessä, ettei pitkän aikavälin yritysjohtajia käsittelevä tutkimus ole
sellaista. Karl-Erik Michelsenin (1999, s. 5) mukaan ”(m)odernilla ammattipro
fessiolla tarkoitetaan ryhmää - - - joilla on samankaltainen koulutus, tietova
ranto ja työympäristö sekä enemmän tai vähemmänyhtenäiset yhteiskunnalliset
tavoitteet. Professiotutkimuksessa funktionaalinen teoria keskittyy ennen muu
ta pitkään aikaväliin, jolloin huomiota kiinnitetään professioon ulkoisesti ja si
säisesti vaikuttaneisiin käännekohtiin. Sosiaalisen sulkemisen teorian lähtö

oletus puolestaan on, että nykyajan byrokraattisissa yhteiskunnissa eri intressi
ryhmät taistelevat vallasta, reviiristään sekä yhteiskunnan taloudellisista resurs
seista ja eduista. Käytännössä profession on muututtava, laajennettava aluksi
piiriään ja lopuksi sulkeuduttava.f?

Tämä työ ei ole professiotutkimusta ensinnä siksi, että esimerkiksi johtajien
koulutustasoon ja vastaaviin asioihin kiinnitetään huomiota vain rajoitetusti.
Toisaalta yritysjohtajat eivät ole muodostaneet professiota, jolla olisi edes vä
hän yhteisiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Yritysjohtajat pyrkivät voiton han
kintaan yrityksensä avulla ja persoonallaan yrityksensä menestykseen. Tämä
periaate on viitoittanut pitkälti heitä kaikkia, eikä se aina ollut minkään yhteisön
yleisten etujen mukaista.

47 Michelsen 1999, 5-6; myös Konttinen 1991; Hansen (D 2000, 241—244)esittelee mainittuja
teorioita hieman laajemmin. Hansenin mukaan funktionaalisissa professio-teorioissa paino
tetaan objektiivisia rationaalisia arvostuksia, jolloin yhden yksittäisen profession monopo
liasema korostuu liikaa. Sosiaalisen sulkemisen teoriassa puolestaan professio näyttäytyy
työmarkkinoilla helposti liian kyynisenä toimijana. Hansen esittelee edelleen 1980-luvulla
kumpaakin pääsuuntausta vastaan noussutta kritiikkiä, jossa korostetaan ”sisäisen ja ul
koisen” kehityksen dynaamisuutta. Professiota ei toisaalta pidetä yhtä homogeenisena ryh
mänä kuin aikaisemmin ja toisaalta keskeiseksi nousee profession toiminta ryhmänä, joka
problematisoi rajansa suhteessa muihin ammattiryhmiin. Ks. professionalisoitumisesta Hie
tala 1992, 25-33.

48 Michelsen näyttää tulleen samaan tulokseen tutkimiensa insinöörien kohdalla (vrt. myös
Tulkki 1996). Suuri osa tämän tutkimuksen johtajista kuuluu porvaristoon, mutta sitä ei
voida pitää merkkinä ”professiosta”, vaan ennemminkin säätyyn liittyvänä ominaisuutena. —
Vrt. Michelsen 1999, 61.
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Hankkeen mielekkyyden lisäämiseksi tutkimuskohteiden määrää on rajatta
va. Voitaisiin esimerkiksi valita kaikki kauppaneuvokset, vuorineuvokset tai

aineisto soveltuu vaikkapa koulutuksen ja liikeyrityksen menestyksen välisten
riippuvuuksien selvittämiseen. Tässä asiaa lähestytään toisin, vaikka samalla
taustaksi on laadittu suhteellisen laajat henkilöhistorialliset tietovarastot.

Henkilöiden valinta tehtiin kolmen kriteerin perusteella:

Ensinnäkin johtajan tuli harjoittaa päätoimisesti valtakunnallisesti mer
kittävää kaupankäyntiä, merenkulkua (varustamoliike), teollisuutta,
muuta taloudellista toimintaa tai edellä mainittujen yhdistelmiä. Ulko
maan- ja kotimaankaupan sekä niihin liittyvien kuljetusten lisäksi kysee
seen tulivat siten rauta- (erityisesti ruukit), saha-, telakka-, lasi-, tekstiili
ja tupakkateollisuus.*9

Toiseksi yritysjohtajien tuli toimia kunnallisissa virka- ja/tai luottamus
tehtävissä omassa paikallisyhteisössään. Tällä tavoin päästään käsiksi
”suurten joukkojen” johtamisen ongelmaan. Virkatehtävissä yritysjohta

koista säännöistä perillä olleet, niitä noudattamaan tottuneet ja kier
tämäänkin kyenneet yritysjohtajat totuttautuivat jo varhain kirjallisiin
selkeisiin ohjeisiin. Tämä puolestaan on tärkeää —käsitteen positiivises
sa merkityksessä —byrokraattisen kaupunki- tai yrityshallinnon kannalta*!

Kolmanneksi valittujen tuli olla mukana valtiollisessa toiminnassa val
tiopäivillä, jolloin yrityksen ja yhteiskunnan usein problemaattista suh
detta voidaan tarkastella ylimmällä valtiollisella tasolla.

Tutkittavissa johtajissa tuli siis yhdistyä yritys, paikallisyhteisö ja ”valtio”.
Niinpä lähitarkastelusta jää pois muun muassa 1800-luvun teollisuusmiehiä,
joilta puuttui mainitunlainen kosketus paikallisyhteisöön ja/tai valtakunnan ta
son luottamustoimiin. Tästä huolimatta he ovat ”läsnä” sekä vertailussa että tut

49 Kvantitatiivinen analyysi yrittäjien taloudellisen menestyksen mittaamisesta on Foreman
Peck-Boccaletti-Nicholas 1998.

50 Markku Kuisma (1993b, 66) määrittelee varhaiskapitalismin tutkimuksen tärkeimmäksi
kohteeksi vientisahoihin liittyvän tutkimuksen. Kuitenkin monilla ”tavallisilla? —ei metsiä
hyödyntävillä —porvarikauppiailla oli usein monta rautaa tulessa. Niinpä kaupankäynnin Ili
säksi kauppahuoneiden johtajat saattoivat olla yhtä aikaa kiinnostuneita laivanrakennukses
ta, merenkulusta ja raudantuotannosta, kuten myös terva- ja pikituotteiden myynnistä ja ja
lostuksesta. Sahateollisuuden lisäksi voidaan tutkia muitakin kaupan ja teollisuuden aloja.
Jaosta uudenaikaisiin ja konservatiivisiin yrittäjiin, ks. Kuisma 1990. Esiteollisen ajan teol
lisuustuotannon eri ryhmistä tiiviisti Kaukiainen 1990, 80-81; Schybergson P 1980. Kustaa
H. J. Vilkuna (1994, 17) laskee 1600-luvun teollisuustuotantoon mukaan salpietari- ja potas
katehtaat.

51 Ks. esimerkiksi Pollard 1965, 25. Jiirgen Kocka toteaa (1999, 28, 32-33) Werner Siemensin
teollisuusyrityksen saaneen byrokraattisesta hallintomallistaan selvän kilpailuedun. Kocka
viittaa ennen muuta Saksan pitkiin byrokraattisiin perinteisiin. Suomalaisessa yhteiskunnas
sa byrokratialla oli lähes yhtä pitkät, viimeistään 1600-luvun alusta alkavat perinteet.
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kittavien yritysjohtajien tärkeinä liikekumppaneina, rahoittajina tai yritysten
osaomistajina.*?

Rajausten jälkeen kaikki johtajat kuuluivat porvarissäätyyn. Sitä vastoin
aatelis- ja pappissäädyssä liiketoimintaa harjoittaneet henkilöt jäävät ulkopuo
lelle. Joitakin johtajia kylläkin aateloitiin, mutta esimerkiksi autonomian ajalla
Suomen harvalukuisista porvarillisia elinkeinoja tai teollisuutta harjoittaneista
aatelismiehistä ei moni ollut kiinnostunut valtiopäivätyöstä.**

Tutkimuksen pääasialliset kohteet valittiin liitteessä 2 mainittujen yhteensä
262 yritysjohtajan joukosta, jotka jakautuivat vuosisadoittain 1600-luvulta
1900-luvun alkuun seuraavasti: 80 + 69 + 113.5*Näistä varsinaiseen tutkimuk

seen otettiin ajanjakson, toimialan ja alueellisten seikkojen perusteella yhteensä
75 (vuosisadoittain: 20 + 22 + 33) henkilöä eli lähes joka kolmas perusjoukosta
(liite 1). Mukana on niin teollisuusyritysten kuin kauppiastaustaisia johtajia.
Kauppiaiden menettelytavat olivatkin monen teollisuuden harjoittajan ohjenuo
rana, eikä varsinkaan ennen teollisuuden vallankumousta toimineiden kaup
piaiden merkitystä ideoiden antajana ja hyväksi havaittujen käytänteiden siirtä
jänä voi väheksyä. Myös esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Saksassa kauppiaiden
pääomavaltainenja organisoitu liiketoiminta siirtyi teollisuusmiesten käyttöön.

Vaatimus,jonka mukaan johtajien piti toimia omassa kaupunkiyhteisössään
virka- tai luottamustehtävissä, tarkoittaa, että suurvalta-ajalta (1600-luku) ”kel
poisiksi” on luokiteltu kaupunkien pormestarit. Paikallisyhteisön hallinnolli
nen, poliittinen ja taloudellinenkin valta keskittyi 1600-luvulla pormestarille.
Valtio tuki voimakkaasti tätä kehitystä, sillä valtiovalta määräsi kaupunkeihin
1600-luvulla niin sanottuja kuninkaallisia pormestareita, joiden tuli hallinnol
listen ja oikeuslaitokseen liittyneiden velvollisuuksiensa lisäksi edistää kaupun
kien taloudellista toimintaa. Itse asiassa suuri osa tässä kaksoisroolissa menes

tyneistä suurvalta-ajan kuninkaallisista pormestareista oli nimenomaan kaup
piaita. Heistä osa oli entisiä raatimiehiä, joten aineiston kattavuus paranee tä
män myötä entisestään.”

52 Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi Keijo Alhon (1961) esittelemät Suomen teollisuuden
suurmiehet J. F. Hackman (*), Axel Wahren (*), A. A. Levön (*), Alfred Kihlman, Antti Ahl
ström, G. A. Serlachius (*), Fredrik Rosenlew (*), Fredrik Idestam (*), William Ruth (*), Hu
go Standertskjöld (*), Gottfrid Strömberg, Rudolf Walden. Tähdellä merkityt olivat läheisis
sä liikesuhteissa tutkimuksen kohteena oleviin yritysjohtajiin. Tutkimuksessa mukana ole
vista johtajista monet olivat tulojensa puolesta menestyneitä. —Jutikkala 1991, 93-94, 100.

53 Eino Jutikkala (1972, 14) mainitsee 1800-luvulta vain neljä sukua poikkeuksena tästä sään
nöstä. Antti Koivumäen (1968, 61) mukaan teollisuudessa tai liike-elämässä toimineita aate
lisia istui valtiopäivillä 1890-luvulle saakka vain puolenkymmentä kullakin valtiopäivillä.
Tuosta ajasta lähtien heitä oli kymmenkunta. Samaan aikaan pankkien tai vakuutuslaitosten

na keskimäärin noin 20/valtiopäivät.
54 Näiden liitteen 2 ”potentiaalisten” yritysjohtajien joukossa on joitakin rajatapauksiksi luoki

teltavia henkilöitä.

55 Liitteeseen | on koottu tutkimuksessa mukana olevien johtajien perustiedot, joihin ei käsitte
lyssä systemaattisesti viitata.

56 Pollard (1965, 5-6, 9, 14, 30) korostaa johtamisen tutkimisen välttämättömyyttä Iso-Britan
niassa teollista vallankumousta edeltävältä ajalta. Hän itse keskittyy teollisen yritysorgani
saation kuvaamiseen ja analysointiin, jolloin poissa ovat kauppiaat, kuljetusalojen edustajat
(varustajat yms.) sekä pankkilaitoksen johtajat. Saksasta Kocka 1999, esimerkiksi s. 78.

57 —Kuninkaallisistapormestareista Karonen 1994a; Karonen 1995. Ks. myös Möller 1954, 71—
72.
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Kaupungin johtajana pormestari oli usein itseoikeutettu valtiopäiville. Vuosi
na 1660-97 Suomen kaupunkien 221 porvarisedustajasta lähes puolet eli sata
oli pormestareita, kun taas kauppiaita ja porvareita viitisenkymmentä sekä raa
timiehiä ja kaupunginkirjureita oli seitsemisenkymmentä. Pormestareiden suh
deluku on korkea, sillä heidän määränsä oli huomattavasti pienempi kuin mui

den ”potentiaalisten” kaupunkiedustajien.**
Ruotsin ja Suomen yhteisen historian viimeiseltä vuosisadalta mukaan on

kelpuutettu sekä pormestarit että raatimiehet.? Säätyjen ajan (1718-72) alkaes
sa valtiovallan vaikutusmahdollisuudet kaupunkien hallinto- ja oikeuslaitok
seen vähenivät oleellisesti, kun kuningas joutui nimittämään pormestarin vir
kaan yhden kolmesta tarkasti määritellyn virkapätevyyden omanneesta henki
löstä. Virat muuttuivat sangen nopeasti juristien yksinoikeudeksi, eivätkä oi
keusoppineet harjoittaneet yleensä lainkaan kauppaa tai muita porvarillisia elin
keinoja. Sen sijaan raatimiehet olivat entistä tärkeämpi osa kaupunkiyhteisössä,
minkä vuoksi heidät on kelpuutettu mukaan. Raatimiehistä osa harjoitti edel
leen 1700-luvulla merkittävää liiketoimintaa, vaikka pitkään yleinen käsitys oli,
että säätyjen ajalla ”byrokraateilla” eli päätoimisilla virkamiehillä oli valta-ase
ma valtiopäivilläkin.

Raatimiestenkin tehtävät muuttuivat 1800-luvulla päätoimisiksi, minkä
vuoksi autonomian ajalta mukana ovat erilaisissa porvariston edustuselimissä
vaikuttaneet henkilöt. Hallintojärjestelmän voimakkaasti muuttuessa ”kelpoi
siksi” on luokiteltu pormestarit, raatimiehet ja erilaisissa porvariston edustus
elimissä toimineet yritysjohtajat. Porvariston luottamusmiehet olivat aiemmin
yleisesti nousseet raastuvanoikeuteen tai maistraattiin, mutta eivät enää 1800
luvulla. Edustuselinten päätäntövalta kaupungin asioista kasvoi, ja kaupunki
hallinnon uudistuksessa (1873) suurimpiin kaupunkeihin määrättiin perustetta
vaksi kaupunginvaltuustot. Äänioikeus koski pienin poikkeuksia kaikkia veroa
maksavia kaupunkilaisia, ja rikkaimpien asukkaiden äänimäärää rajattiin.*' Au

58 Renvall 1962, 160-161. Suhde muuttuu pormestareille epäsuotuisammaksi, jos mukaan ote
taan koko 1600-luku ja erilaiset valiokunta- ja maakuntakokoukset. Tuolloin vajaasta 400
edustuksesta noin 160 tuli pormestareiden hoidettavaksi (40 prosenttia). Raatimiehet vasta
sivat noin kolmasosasta edustuksista. —BRFF, liite II; Bonsdorff C 1893.

59 Perussäännöstä on yksi poikkeus. Kaskisten kaupungissa ei ollut aluksi raastuvanoikeutta,
vaan oikeuslaitoksen toimivuudesta vastasi kihlakunnanoikeuden alainen järjestysoikeus.
Sisäisessä hallinnossa kaupunkien vanhimpien merkitys oli suuri. Kaskisten tärkeä tuk
kukauppias Petter Johan Bladh oli mukana järjestysoikeuden toiminnassa, ja muutenkin
käytännössä johti kaupunkia, mistä syystä hänet on kelpuutettu mukaan tutkimukseen. Ks.
esimerkiksi Finell 1984a, 56-59; järjestysoikeudesta Nikula 1981a, 216-220.

60 Vasta Sten Carlsson (1963) muutti vallinnutta käsitystä byrokratian valta-asemasta. Hänen
porvarillista ammaltia harjoittaneiden pormestareiden ja raatimiesten luettelo ei silti ole liki
mainkaan täydellinen.

61 Matti J. Castren (1954, 209) toteaa Helsinkiä käsittelevässä tutkimuksessaan ”virkamieskaup
piaiden” hävinneen 1800-luvun puolimaihin mennessä, sillä asioiden hoitamisen viedessä
paljon aikaa syntyi ammattilaisten ryhmä. ”Todellisille” kauppiaille jäi enemmän aikaa kau
pankäyntiinsä, vaikka luottamustehtävät kaupungin vanhimmissa yms. eivät hävinneet. Ei
no Jutikkalan (1972, 111) mukaan 1800-luvun mittaan valtiopäivillä esiintyi entistä vähem
män sivutyönään raatimiehen tai pormestarin virkaa hoitaneita kauppiaita. Vastaavasti pää
toimisten maistraatin jäsenten määrä lisääntyi. Kaupunkien hallinnon uudistamisen merki
tyksestä porvariston asemaan, Mauranen 1981, 198. Yleisesti kunnallishallinnon kehittä
misestä Kuusanmäki 1983, ks. myös Mäntylä 1981a; Hallomaa 1982; Boström 1922, 1924.
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toistuvasti valtiopäiville, kertoo se hänen yhteisössä nauttimastaan luottamuk
sesta. Asia liittyy läheisesti rent seeking -käsitteeseen. Valtiopäivät avaavat
ennen muuta yritysjohtaja-poliitikkojen oman edun tavoittelua ja yritystoimin
nan kehittämismahdollisuuksia koskevia kysymyksiä. Talous ja politiikka yh
distämällä törmätään väistämättä erilaisiin intressiryhmiin, joissa yritysjohtajat
ovat luontevasti kytkettävissä rakenteisiin ja relevantteihin konteksteihinsa.

Ruotsin ajan porvariston tutkimuksessa kauppias-valtiopäivämiesten oman
edun ajamisen mahdollisuuden pohtiminen valtiopäivillä on ollut harvinaista.*
Usein korostetaan porvarisedustajien mieltäneen itsensä oman kaupunkinsa ja
porvarissäädyn edusmiehiksi. Tämä pitää varmasti osittain paikkansa, mutta
kysymystä ei voi jättää problematisoimatta tarkemmin.

Aikalaiset valittivat vain harvoin esimerkiksi 1700-luvun porvarisedustajien
käyttäneen edustustehtävää vain oman asemansa pönkittämiseen. Aikakauden
sinänsä laaja-alainen yhteiskunnallinen ja poliittinen kritiikki suunnattiin kol
lektiivisesti säätyjen ajan väitettyihin väärinkäytöksiin valtion tukien yms. jaos
sa sekä erilaisiin poliittisiin virkanimityksiin. Yksittäinen porvarisedustaja jou
tui vain harvoin valitsijoidensa tai paikallisten vastustajiensa kritiikin kohteek
si. Jos tehtävänhoito ei tyydyttänyt paikallisyhteisöä, niin edustajaa ei valittu
uudestaan valtiopäiville.

Säätyjen ajalla valtiopäiväedustajaksi pääsemisestä kamppailtiin verisesti,
mitä on tavallisesti selitetty säätyjen ajan poliittisen järjestelmän yleisluontee
seen kuuluvaksi ilmiöksi, sillä säädyt todella päättivät tärkeissä kysymyksissä.
Porvariston edustajat, kuten kollegansa muissa säädyissä, saattoivat silti ajaa
omiakin etuja.**

62 —Ylimääräisillävaltiopäivillä (1899, 1905—06) käsiteltiin lähes ainoastaan hallitsijan esityk
siä, sillä säädyillä ei ollut aloite- eikä anomusoikeutta. Valtiopäiväjärjestyksen mukaan voi
tiin käsitellä vain hallitsijan esityksiä tai valtiopäiväkutsussa ilmoitettuja asioita. Ylimääräi

sillä valtiopäivillä. —Tarkemmin Lilius 1972, 169-171.
63 Vrt. Sylvi Möllerin (1954, 78-79) luonnehdinta Turun ja Viipurin suurporvarien halusta läh

teä valtiopäivillä ajamaan kaupungin asioita 1600-luvulla. Niin tapahtui hänen mukaansa lä
hinnä vain silloin, kun heidän omat etunsa olivat kyseessä. Turkulainen Petter ”Thorwöste
ottikin (vuonna 1649) vastoin tapojaan tämän luottamustoimen vastaan, koska tervakaupan
järjestely koski mitä läheisimmin hänen omia henkilökohtaisia etujaan”. Thorwöste olikin
poikkeus joukossa, sillä oikeastaan kukaan muu todella merkittävä raatiin kuulumaton por
vari ei ollut mukana suurvalta-ajan valtiopäivillä, ks. Bonsdorff C 1893. Niin ikään Markku
Kuisma (1984, passim.) korostaa toistuvasti säätyläisten ja porvareiden oman edun ta
voittelua ja omia intressejä metsänkäyttöön liittyvissä asioissa 1700-luvulla.

64 Esimerkiksi Carlsson S 1963; teemaa on tutkittu keskusvallan ja paikallisyhteisön vuorovai
kutuksen näkökulmasta, sillä sitä on sivuttu ”kollektiivisena” ilmiönä monissa yhteispoh
joismaisen 1700-lukua käsittelevän Centralmakt och lokalsamhälle -projektin tutkimuksis
sa. Esimerkiksi porvarissäädyn eri toimijoiden valtiopäivätoimintaa ei kuitenkaan ole tutkit
tu systemaattisesti. Henkilöiden intressien tarkastelu on muutenkin ollut harvinaista. —Ks.
ennen muuta Centralmakt och lokalsamhälle -projektin loppuraportti (Gustafsson 1994) ja
siinä mainittu kirjallisuus; erillisistä tutkimuksista varsinkin Kuisma 1983.

65 Valtiopäivien yleisluonteesta 1600- ja 1700-luvulla esimerkiksi Metcalf 1985 a-b; Roberts
1986; Gustafsson 1994; Karonen 1999a; suomalaisten edustajien toiminnasta erityisesti
Renvall 1962. Taloudellisia intressejä ei korosteta yhdessäkään mainitussa esityksessä.
Yleisesti 1700-luvun valtiopäivillä harjoitetusta talouspolitiikasta Annala 1928a; Heckscher
1949; Virrankoski 1986a; Magnusson 1997.
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Aihepiiriin kiinnitettiin julkisuudessa huomiota vasta 1800-luvun jälkipuo

Helsingfors Dagblad korosti, että valtiopäiväedustajilta oli vaadittava ”koko
isänmaan eikä yksityisen ryhmän etujenajamista”. Käytännössä yhteisten etu
jen ajaminen unohtui edelleen usein omien paikallisten etujen taakse. Aikalaiset
eivät panneet merkille edustajien yksityisten etujen ajamista.* Jukka Kekkonen
korostaa tutkimuksessaan Merkantilismista liberalismiin (1987) ryhmäintres
sien merkitystä elinkeinovapauden synnyssä ja problematisoi valtion roolia.
Hänen mukaansa eniten menettämässä olleet edustajat vastustivat suhteellisen
voimakkaasti uudistuksia. Vastaavasti virkamiehistöön kuuluneet porvarisedus
tajat olivat kaikkein liberaaleimpia. ”Valtio” puolestaan piti tavallisesti vanho
jen privilegioitujen tuotannonalojen ja kauppiaiden puolta, sillä mainittujen
ryhmien edustajat suunnittelivat ja päättivät uudistuksista. Päätelmä pakottaa
pohtimaan kysymystä pitkällä aikavälillä sekä tarkastelemaan yksittäisiä yritys
johtajia ja heidän yrityksiään.

Tutkimuksen yritysjohtajat on valittu heidän monia roolejaan silmällä pitäen.
Yritysjohtamisen lisäksi heitä seurataan oman yhteisönsä jäseninä ja ennen
muuta valtion asioista päättäjinä valtiopäivillä, jotka olivat viimeistään 1700
luvulta keskeinen vaikutuskanava yrityksiä koskevissa asioissa.

Nelikamarisesta kansanedustuslaitoksesta (1500-luvulta vuoteen 1906) de

mokraattiseen järjestelmään siirtyminen pudotti pohjan kauppias-porvareiden
itseoikeutetulta edustukselta*?, vaikka muutos näkyi porvarissäädyssä jo 1860
ja 1870-luvun valtiopäiviltä lähtien. Eduskuntauudistuksen myötä yritysjohtaji
en osallistuminen valtiopäiville loppui lähes kokonaan, ja vaikuttaminen siirtyi
entistä enemmän varta vasten perustettujen eturyhmien tehtäväksi. Jo aiemmin
on osoitettu, ettei teollisuudella ja liike-elämällä paria poikkeusta lukuun otta
matta ollut ”omia” edustajia eduskunnassa. Yritysjohtajille valtiopäivillä istu
minen oli kannattavaa niin kauan kuin sinne pääseminen perustui privilegioihin
(porvarissääty). Mitä enemmän edustustehtävän eteen joutui työskentelemään,
sitä vähemmän se houkutteli.

Mitä tutkitaan

Colin P. Hales puntaroi 1980-luvun puolimaissa kriittisesti liiketaloustieteen
yritysjohtajatutkimusta. Hänen mukaansa usein esitettyyn kysymykseen, ”mitä
johtajat tekevät?”, on annettu vain harvoin vastauksia. Empiiriset laajaan ai
neistoon perustuvat tutkimukset ovat harvinaisia. Sitä vastoin normatiivisia
muistilistoja —eräänlaisia alansa ”keittokirjoja” —siitä, mitä johtajien tulisi teh
dä, on laadittu runsaasti.

66 Ks. ja vrt. Nordenstreng 1920, 103 (lainaus); Jutikkala 1972, 98 (lainaus), 110, 114; Tuo
minen U 1964; Tuominen U 1981.

67 Itseoikeutettuun asemaan viittaa muun muassa Kuisma 1993a, 54, 77.
68 Ongelma liittyy tuonnempana esiteltävään rent seeking -näkökulmaan.
69 Hales 1986, 88. Saman kysymyksen ja siihen liittyvän jatkokysymyksen oli aiemmin esit

tänyt muun muassa Henry Mintzberg 1980 (1973), 1.
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Kysymystä ”mitä johtajat tekevät?” pitää muokata muotoon ”mitä johtajat
tekivät ja missä konteksteissa?”, jolloin huomiota kiinnitetään henkilön koko
naistoimintaympäristöön. Keitä johtajat olivat ja miten johtivat yrityksiään?,
millaisia keinoja he käyttivät ajaessaan valtiopäivillä omaa ja yrityksensä etua?
Kysymykset saattavat vaikuttaa liiankin helpoilta, jopa itsestään selviltä. Aikai
semman tutkimuksen perusteella ongelmat eivät ehkä sittenkään ole aivan niin
yksinkertaisia, eikä eri aikakausina pystytä soveltamaan samaa ”formaattia”
vastausten löytämiseksi.

Johtajien toiminta, käyttäytyminen (kärjistäen työt ja tulos) ja persoona tulee
sisällyttää tutkimukseen. Johtamista ja johtajia on tutkittava laajemmalla rinta
malla osana yhteiskuntaa. Tällä tavoin irtaannutaan usein toteutetuista yksilö
keskeisistä näkökulmista, mutta myös makrotasolle pysähtyvistä rakenneana
lyyseistä.”?

Varhemmilta tutkimusjaksoilta johtajan persoonasta ja käyttäytymisestä tie
detään ainakin suhteellisesti arvioiden enemmän kuin heidän toiminnastaan eli

tuloksistaan. Esimerkiksi johtajien työrooleista ei koko tutkimusajalta ole ole
massa systemaattista aineistoa, mutta aineistoja yhdistelemällä eri lähteiden
puutteita pystytään riittävästi paikkaamaan.

Johtajat ja heidän yrityksensä upotetaan ympäröivään yhteiskuntaan, jolloin
varsinkin suhde valtiovaltaan saa paljon painoarvoa. Valtion merkitys yritysten
toimintaedellytysten turvaajana ja ylipäätään toiminnan aloittamisen takaajana
oli usein ratkaiseva.

Monien eri aikakausien johtajien tutkimuksella tavoitellaan kokonaisvaltais
ta kuvaa yritysjohtamisesta Suomessa. Tutkimusote on ennen muuta kvalitatii
vinen, millä saadaan kysymyksenasettelun kannalta parhaat tulokset. Silti ei
edes jokaista lähitarkasteluun valittua johtajaa käsitellä tasapuolisesti ja yhtä
läisellä painoarvolla. Sen estää lähdeaineksen laadun vaihtelut ja se, että mekaa
nista samankaltaisten piirteiden esittelyä on haluttu välttää, koska työssä on jo
nyt paljon toimijoita.”'

Päätelmiä on pakko tehdä lähdeaineiston ohi, lukea rivien välistä sellaista,
mitä asiakirjoihin ei suoraan ole kirjoitettu. Esimerkiksi yritysjohtajien johto
työtä käsittelevässä jaksossa ei voida tyytyä ainoastaan kuvaamaan ja luokitte
lemaan johtajien eri toimintamuotoja, vaan on yritettävä nähdä asia muinakin
kuin suoraan lähdeaineistosta poimittavina kuvauksina.??

70 Arja Ropon (1984, 1; 1989) mukaan leadership -tutkimuksessa toiminnan ”tapahtumisym
päristö, konteksti on laiminlyöty”. Kontekstilla hän tarkoittaa ennen muuta yritystasoa.
Tanskassa historiantutkijat ovat ryhtyneet eksplikoimaan tämäntyyppisen tutkimuksen tar
peesta. Marianne Rostgaard ja Michael F. Wagner (2000b, 12) toteavat, että teollisuus
yritysten johtajien toimista yhteiskunnallisina vaikuttajina tiedetään vain vähän, vrt. Rost
gaard 2000.

71 —Pitkän aikavälin tutkimuksen tärkeyttä on Pohjoismaissa korostanut esimerkiksi Ekdahl
1986, 452. Tutkimusta on olemassa vain niukasti. Tanskalainen tuore artikkelikokoelma

miseen siinäkin otetaan vain vähän kantaa. Rosemary Steward (1989, 9) on korostanut liike
taloustieteessä kvalitatiivisten menetelmien hallinnan välttämättömyyttä pyrittäessä kehittä
mään johtajien työtä koskevaa tutkimusta.

72 —Vrt. esimerkiksi edellä s. 19ja luvussa 9 esitetty kritiikki mintzbergiläistä johtamistyön tut
kimusta kohtaan.
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Menestyjien, voittajien, toimien seuraamisen ohella on vähintään yhtä tär
keää tarkastella epäonnistujia ja unohdettuja johtajia sekä heidän johtamiaan
yrityksiä. Usein historian tutkimuskohteiksi valikoituu yksinomaan sankareita,
etabloituneita instituutioita tai voittajavaltoja ja vastaavasti epäonnistuneet tai
jostain muusta syystä sivuraiteelle ajetut tai torjutut vaihtoehdot jäävät syrjään.
Tämä vinoutuma on tässä koetettu välttää ottamalla mukaan kymmenkunta joh
tajaa, jotka esitutkimusten, aikalaislausuntojen tai muiden työn varrella ilmen
neiden seikkojen perusteella eivät näytä onnistuneen toimissaan. Epäonnistu
jat aiheuttavat tutkijalle ongelmia siksi, että tämä tietää (tai ainakin luulee tietä
vänsä) enemmän kuin kulloinenkin toimija omassa elämässään on voinut tietää,
mikä lisää jälkiviisastelun vaaraa.”*

Työssä yhdistetään johtajien henkilöhistorialliset tiedot ennen muuta talous
historian, liiketaloustieteen ja hallintotieteen lähestymistapoihin, joiden toivo
taan mahdollistavan yritysjohtamisen ja johtajaominaisuuksien pysyvyyden ja/
tai muutoksen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Yritysjohtajia tutkitaan niin oman
aikakautensa konteksteissa vertaisarvioinnein kuin pidemmälläkin aikajanalla.

Oheisessa kaavakuvassa hahmotellaan millaiseen kokonaisuuteen yritysjoh
tajan ja yrityksen johtaminen tutkimuksessa asettuu:

Yritysjohtaja
(yksilö —toimija)

- Yritysjohtajan ja yrityksen
suhde valtioon ja muuhun
ympäröivään yhteiskuntaan

- Rent Seeking
(erityisvoitonpyynti)

- Yritysjohtaja henkilönä
- Jälkimaine
- OnnistujaV/epäonnistujat

LiiketoimintaG —|4litio
; ; ; -Yrityksen johtami j

(Yritys —organisaatio) ”Muutos/p SYVYYS (Yhteiskunta —rakenne)
- Kunkin aikakauden

erityispiirteet
- 'Universaalit tekijät”

1997, 72-73; Kalela 2000, 112-113; Berg M 1985, 17. Charles Tilly (1990) tarkastelee sa
maa ongelmaa valtioiden tasolla.

74 —Tutkimuksen edetessä ”paljastui” lisäksi useiden aiemmin menestyjiksi luokiteltujen johta
jien (esimerkiksi Adolf Fredrik Wasenius ja Gustaf Adolf Lindblom) menneisyydestä suuria
taloudellisia vaikeuksia.
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Nämä kolme toisistaan erottamatonta lohkoa —yritysjohtaja, liiketoiminta ja

”valtio”- on käytännössä ollut pakko irrottaa väliaikaisesti toisistaan.
Yritysjohtajia tutkiessa on usein sivuseikaksi jäänyt heidän suhteensa valtio

valtaan ja politiikkaan. Yritysjohtajien vaikutusmahdollisuuksien kannalta ne
ovat tärkeitä, sillä asiat eivät vain yksinkertaisesti tapahdu, eikä yritys —eikä sen
johtaja —elä ilmatiiviisti vailla yhteyksiä muuhun yhteiskuntaan. Ennen kaikkea
merkantilismin huippuaikoina (noin 1600-1860) valtiovallan merkitys yritys
ten toiminnan ohjaajana oli huomattavasti suurempi kuin myöhemmin, sillä
myöntämillään privilegioilla ja monopoleilla valtio pystyi voimakkaasti vaikut
tamaan liiketoimintaan.

Yritysjohtajat pystyivät tutkimusjaksolla itse vaikuttamaan suoraan valtioon.
Osallistumalla valtiopäivätyöskentelyyn, tekemällä hallitsijalle anomuksia sekä
olemalla aloitteellinen pystyi hankkimaan itselleen ja yritykselleen valtion tar
joamia etuoikeuksia.” Valtiopäivätyöstä säilynyt aineisto mahdollistaa tavan
omaista huomattavasti syvemmälle luotaavan analyysin yritysjohtajien persoo
nasta ja yleisestä ajattelusta. Siksi teoksen pääluku III pureutuu sangen yksityis
kohtaisesti johtajien tekemisiin valtiopäivillä. Tavoitteena on houkutella ”poliit
tiset” puheet ja tekstit lavertelemaan ohi suunsa eli kertomaan nimenomaan joh
tajasta ja hänen yrityksensä johtamisesta.

Työ perustuu sangen laajaan ja monipuoliseen kirjalliseen aineistoon eli yri
tysjohtajien, yritysten ja erilaisten valtiollisten viranomaisten materiaaleihin.
Useimmissa varhemmissa esityksissä empiirinen näyttö esitettyjen teorioiden
tueksi on ollut sangen niukka ja usein perustunut pariin tai korkeintaan muuta
maan, toisinaan melko kaukaakin haettuun case studyyn. Tämä tutkimus yrittää
ainakin tässä suhteessa päästä pidemmälle.”

Lähdeaineistoa esitellään kussakin luvussa erikseen. Eri aikakausilla painot
tuvat hieman erilaiset lähdesarjat. Suurvalta-ajan empiirinen pohja rakennetaan
oikeuslaitoksen lähteiden eli renovoitujen tuomiokirjojen varaan. Tuomiokir
jojen merkitys on suuri edelleen 1700-luvulla, mutta tuolloin niiden rinnalle ja
ohikin nousevat valtiopäiväasiakirjat sekä yrityskirjeenvaihto. Kirjeenvaihtoa
on säilynyt vain harvalta tutkimuksen johtajalta, mutta sen anti on yleistettävis
sä koskemaan laajempaa kokonaisuutta. 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa yri
tysten kirjeenvaihto, valtiopäiväaineisto sekä sanomalehdet ovat keskeisimmät
tiedonlähteet.

75 Johtajien työtä koskevaa tutkimusta summatessaan Rosemary Steward (1989, 3) toteaa, että
poliittiset realiteetit on tutkimuksissa unohdettu. Markku Kuisma (1993a, esimerkiksi s. 10—
11, 54) korostaa valtion roolia sekä valtion ja virkamiesten yhteenkuuluvuutta. Hän osoittaa
1800-luvun jälkipuoliskolla liikemiehillä olleen hyvät vaikutusmahdollisuudet aatelis- ja por
varissäätyjen kautta. Ruotsista vrt. Nilsson T 1999; saksalaisesta politiikan ja talouden tutki
muksen traditiosta Jaeger 1993, 150-152; Suomen 1900-luvun alun osalta Lamberg J-A 1999.
Ks. myös Bennis-Nanus 1986 (1985), 18; Ari Ahonen (1997a, 8-9) toteaa johtamis- ja orga
nisaatioteoreettisia diskursseja esitellessään vallan ja politiikan analysoinnin vähäisyyden.

76 Liiketaloustieteessä menetelmien ja teorioiden soveltaminen empiiriseen aineistoon on usein
jäänyt sinänsä korkealuokkaisen teoreettisen keskustelun varjoon. —Ks. tutkimustilanteesta
sekä joitakin esimerkkejä tutkimuksesta muun muassa Hales 1986, 91-92; Bryman 1986,
15-16; Tuominen R 1984; Tainio-Räsänen-Santalainen 1987; Asp-Peltonen 1991, 36—46;
Hunt 1991; Partanen 1997; Laine J 2000. Historiantutkimuksesta edellä esiteltyjen lisäksi
muun muassa Ullenhag 1992; Ullenhag 1993; Ullenhag 1996.
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Heterogeeniset lähdeaineistot kertovat monipuolisesti yritysjohtajista, hei
dän toiminnastaan sekä yritysjohtajan, ”valtion” ja yhteiskunnan välisestä vuo
rovaikutuksesta. Yksityinen ja julkinen aineisto yhdistyvät, vaikka esimerkiksi
oikeuslaitoksen piirissä syntyneet asiakirjat olivat 1600- ja 1700-luvulla tiukas
sa valtiollisessa kontrollissa. Kuitenkin hallinto- ja oikeuslaitoksesta kaupun
geissa vastanneiden kämnerin- ja raastuvanoikeuksien tuomiokirjat ovat parhai
ta säilyneitä lähteitä tämänkaltaiseen tutkimukseen. Ajan tuomiokirjoihin mer
kittiin paljon sellaisia asioita, joita ei enää myöhemmin tavata oikeuslaitoksen
aineistosta. Ennen 1800-lukua tuomiokirjoissa on nimittäin laajasti oikeudellis
ta, hallinnollista ja taloudellista materiaalia, jotka kertovat suoraan yritysjohta
jien toiminnasta yritystensä kehittämiseksi sekä yritysjohtajan persoonastakin,
jota myöhemmästä aineistosta on hankala saada näkyväksi.

Säätyjen ajan yritysjohtajien valtiopäivätoiminnan selvittämisessä on Kan
sallisarkistoon sijoitettu Suomen historian perustutkimustoimikunnan aineisto
ollut korvaamaton apuväline. Se koostuu kortistosta, johon on koottu säädyit
täin tiedot kultakin valtiopäiviltä Suomen puoleisen valtakunnan valtiopäivä
miesten kirjallisista ja suullisista lausunnoista, sekä mikrofilmatuista lähteistä.
Vähäisiä aukkoja on paikattu lukemalla Ruotsin valtionarkistoon sijoitetut al
kuperäiset aineistot.

Vastaavasti 1800—1900-luvun valtiopäivien pöytäkirjat antavat runsaasti li
sätietoa johtajista sekä erityisvoitonpyynnin eli rent seekingin näkökulmasta
että yleisemminkin heidän johtamisperiaatteistaan ja persoonastaan, mihin
myös aikalaisten juhlapäivä- ja nekrologikirjoittelu tuo lisävalaistusta.

Aikaisempi tutkimus on tärkeä perusaineisto, sillä muun muassa kaupunki
historioissa on usein yksityiskohtaista tietoa liikeyrityksistä ja niiden johtajista.
Paikallishistorioissa on usein hyödynnetty tämän esityksen ulottumattomiin
jäänyttä paikallisia lähteitä. Paljon tärkeää informaatiota sisältyy laajaan yritys
historialliseen ja elämäkerralliseen kirjallisuuteen.

Esimerkit ovat tietenkin pääsääntöisesti otettu tutkimuksen johtajien työs
kentelystä, mutta ovat suurelta osin yleistettävissä koskemaan laajaa joukkoa
kulloisenkin ajanjakson yritysten menestyksestä vastuussa olevista henkilöistä
ja heidän aikakaudestaan.
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II Yritysjohtajat

3. Yritysjohtajat

Kauppiaista monialaisiksi yritysjohtajiksi

Tutkimuksen kohteena olevien johtajien toimialan luokittelu on käytännön
syistä jätetty väljäksi. Oleellisinta on havaita jatkuvuuksia ja murroskohtia.
Esitettävät tiedot eivät anna täydellistä kuvaa suomalaisista yritysjohtajista,
mutta tuloksia voi pitää suuntaa-antavina, kuten vertailu koko ”potentiaaliseen”
johtajajoukkoon (n = 262) osoittaa (taulukot 1—2).

Useiden johtajien alaa on vaikeaa yksiselitteisesti määritellä. Monet aloittivat
”tavallisina” kauppiaina, mutta päätyivät ennen pitkää monialayrittäjiksi, tyy
pillisimmillään kauppias-laivanvarustajiksi (1600—1700-luku),kauppias-teolli
suudenharjoittajiksi (1800-luku) tai lopulta yksinomaan teollisuuteen. Tältä
osin tutkimusjaksolla taloudellinen toiminta oli diversioitunutta tai vertikaali
sesti integroitunutta.!

Yritysjohtajat on oheisissa taulukoissa 1—2luokiteltu pääasiallisen ja pitkä
aikaisimman toimialansa mukaan.? Koulutuksen luokittelu on eri vaihtoehtojen
kompromissi. Kohta C (yliopisto-opintoja) on kovin väljä määritelmä tämän
päivän näkökulmasta katsottuna. Löyhän käsitteen perusteena on muun muassa
se, että yliopistoissa voitiin opiskella liiketaloustieteitä tai vastaavia yritystoi
minnan kannalta keskeisiä aineita vasta 1900-luvun alusta. Sitä ennen opetus
keskittyi kansantaloustieteen historiallisen koulukunnan kysymyksenasettelui
hin. Koulutuksella tähdättiin joko tutkijaksi tai virkamieheksi, mutta ei käytän
nön liike-elämään.?

Suurvalta-ajan yritysjohtajat Ruotsissa olivat pääosin kauppiaita.* Ajan myö
tä yksinomaan tai pääasiallisesti kauppaan keskittyneiden määrä väheni selväs
ti. Kiintoisa seikka on, että 1800-luvun pääasiassa tai yksinomaan vain kauppaa
harjoittaneet johtajat eivät onnistuneet liiketoimissaan. Niin Alfred Carlström,

1 — Tainio-Räsänen-Santalainen 1987 (1985), 48—49.Esimerkiksi Aimo Wuorinen (1959, 291)
toteaa 1700-luvun jälkipuoliskon turkulaisista tehtailijoista suurimman osan olleen kauppa
porvareita ”joiden käsissä oli myös raaka-ainehankinnat ja teollisuustuotteiden markkinoin(.

2 — Pitkän aikavälin sukututkimuksiin perustuvasta sosioekonomisesta tutkimuksesta ks. Ojala
2000a. Hän käyttää esimerkkinä muun muassa Donner-sukua, jonka edustajat aloittivat
kauppiaina ja merenkulkijoina, mutta siirtyivät ennen sääty-yhteiskunnan lopullista rappeu
tumista teollisuuden pariin. Per Schybergsonin (1977, 128—130)tehdasyrittäjien luokittelu
on tarkempi kuin tässä laadittu. Ks. myös Fellman 2000b, luku 4.
Yleisesti ks. Björkgvist 1986; Pihkala 2000.

4 — Arne Munthen (1941, 9, myös viite 1) mukaan Ruotsissa oli suurvalta-ajalla vain kaksi mer
kittävää kotimaista lainoittajaa, eräänlaista pankkiiria tai ”spekulanttia”, jotka keskittyivät
yksinomaan rahamarkkinoilla pelaamiseen. Tätä taustaa vasten kauppiasryhmän merkitys
tulee ymmärrettäväksi.

—
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Konkurser och proklamor.
(Finl. Allm. Tidn. N:ris (292—298.)

Alftan, Ernst Fredrik, handl. konk., 29 Mars
1884, Abo rädh.

Berg, Andreas Karl Alexander, löjtnant, konk.,
11 T'cbr,, F:hamns rädh.

Borgström,Ilenrik, kommerseräd,prok], 2:dra
mänd. i December, IL:fors rädl.

Blom, Johan Ferdinand, hand]., konk., 10Mars,
Äho rädh.

Danielsson, Carl Oskar, stabskapten, konk.
1 Mars, Äbo rädh.

Drugg, Anton, handl., konk., 1 April, Halikko
härader.

Flinckman, Hjalmar Ferdinand Arthur; stu
dent, konk., 21 Jan, J:kylä rädh.

Granberg, Gustaf Pordinand, handl., konk., 21
Jan, U:borgs rädh.

Kainsson, Carl Johan, poliskammarsekr., konk.,
10 Mars, Wiborgs rädh.

Krieger, Johan Alexander, handl., konk, 1
Mars, Abo rädh.

Lilja, Johan August, handl., konk. 21 Jan,
T:fors rädh.

Mustonen, Karl, murare, prokt., 1 är frän 21
Jan. 1883, U:borg rädh.

Puustinen, David, handl, konk., I:sta mänd.
i Febr., Joensuu rädh,

Rahkonen, Alexander, stenhuggare, konk., 3
Mars, Wiborgs rädh.

Raijalin, Gustaf Leonard, tapetserare, konk,
25 Febr., Äbo rädh,

Sandell, Maria PBlisabeth,länekonduktörsenka,
prokl.; 15 Decemb., Wiborgs rädh.

Sjöman, Carl Emil, apothekare, konk., 51'ebr.;
Lappträsk häradsr.

Sternberg, Carl Fridolf, larare, prokl. sista
lörd. i Jan. 1885, Abo rädh

Söderlund, Johan Herman, kofterdiskeppare,
konk., 25 Febr., Äbo rädl.

'Pollet,Frans Axel Konstantin, färgaremn.,konk.,
5 Maj, Nystads rädh,

Willenius, Gustaf, haadl., konk,, 21 Jan., Itau
mo rädh.

Elinkeinovapauden

voimaansaattaminen

vuonna 1879 ei

tuonut helppoja

hetkiä kauppiaille.

Suomen ensimmäisen

kaupan ja teollisuu

den asioiden

raportointiin

keskittyneen Tidning

för Finlands handel

och industri -lehden

vuoden 1883

viimeisenä päivänä

julkaistussa ja

Suomen Virallisesta

Lehdestä tiivistetystä

konkurssien ja

vuosihaasteiden

listassa on sangen

monta konkurssiin

päätynyttä

kauppiasta.

mijaksi.5
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Monialayrittäjiä oli suhteessa hieman enemmän lähitarkastelussa olevien
ryhmässä kuin ”kelpoisten” joukossa ylipäätään, ja vastaavasti tutkimuskohteet
harjoittivat vähemmän yksinomaan tai pääasiallisesti kauppaa. Sen sijaan kou
lutuksessa erot olivat pienempiä. Ainoa poikkeus oli luokka B, jossa henkilö on
todistettavasti hankkinut käytännön harjoittelun lisäksi teoreettista koulutusta.
Tutkimuksen johtajat saivat selvästi verrokkiryhmää useammin tämän kaltaista
harjaannusta. Osittain erot johtunevat vertailuryhmää koskevien tietojen puut
teellisuudesta, mutta todennäköisesti myös tutkimuskohteiden keskimääräistä
paremmasta valmistautumisesta uralleen.

Omena ei kauas puusta putoa

Yritysjohtajien sosiaalisen taustan ja koulutuksen tarkastelussa mielenkiinto
kohdistuu ennen muuta siihen, johtiko yritysjohtaja perittyä yritystä, rakensiko
itse liikkeensä vai toimiko palkkajohtajana jonkun toisen omistamassa firmassa.

Yli puolet yritysjohtajista oli päässyt suhteellisen hyvin alkuun liiketoimis
saan. Eri vuosisatojen väliset erot —jako on keinotekoinen, mutta esitystekni
sesti välttämätön —olivat suuria: 1600-luvun yritysjohtajista vain joka kolman
nella oli varmasti perittyä omaisuutta. Sen sijaan kaksi kolmesta 1700- ja 1800
luvun johtajista oli saanut varallisuutta isänperintönä, muilta lähisukulaisilta tai
esimerkiksi naimakaupan avulla (taulukko 1). Perintö on tässä ymmärretty en
nen muuta taloudelliseksi hyödykkeeksi, vaikka henkinen pääoma oli aloittele
valle yritysjohtajalle usein korvaamaton ”pesämuna”.*

Sääty-yhteiskunnassa tilanne tarkoitti usein sitä, että talouselämässä mukana
olleet isä ja poika olivat samassa säädyssä. Oma lukunsa ovat ne harvat tapauk
set, joissa poika nousi aatelissäätyyn eli saavutti aikakaudella korkeimman sosi
aalisen arvostuksen asteen.

Aatelissäätyyn korottaminen oli Ruotsissa ja myöhemmin autonomisessa
Suomessa hallitsijan yksinoikeus. Ruotsissa suoranaisia massa-aatelointeja
suoritettiin todenteolla vasta 1640-luvulta, minkä seurauksena säädyn rakenne
muuttui oleellisesti. Sotilaiden ja virkamiesten lisäksi sääty sai näin lisävahvis
tusta porvaristosta, vaikka itsevaltiuden aikaa lukuun ottamatta porvarien aate
lointi oli harvinaista.

Uusien tulokkaiden myötä aateliston ajatusmaailma lähestyi aatelittomien
säätyjen ajattelua. Suuren Pohjan sodan murskatappion jälkeen aateloinnit har
vinaistuivat entisestään, minkä vuoksi porvarissukuja aateloitiin sekä 1700-lu
vulla että 1800-luvulla vain muutamia.? Autonomian ajalla porvarislähtöisiä tai
kauppaan ja teollisuuteen keskittyneitä aatelissukuja oli Suomessa piirun päälle
toistakymmentä, ja uusaatelointeja tehtiin vain vajaat kymmenen*

6 —Eino Jutikkalan (1991, 92) mukaan 1860-luvun suostuntaveroluetteloiden perusteella perin
nöillä ei ollut samanlaista merkitystä suurituloisille kauppiaille kuin virkamiehille.

7 — Valentin 1915, 235, 237-242, 246; Carlsson S 1962, 27, 31—32,36-40; Dahlgren 1973,
111—112;Elmroth 1981, 10-11, 206, 223; Englund 1994 (1989), 13, 227-228, 238-240;
Samuelson 1993, 197 ja passim.

8 — Törne 1926, 1935; Carpelan 1937—42.
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Jakob af Forselles

ja Frans von

Frenckell kuuluivat

harvinaisiin

porvarista

aatelisiksi kohon

neisiin miehiin.

Kummankin

jälkeläiset siirtyivät

pois isiensä töistä.

af Forselles -suvun

miehet suuntasivat

sotilas- ja virka

uralle. Frans von

Frenckellin lapsista

vain yksi jatkoi

isänsä paperi

tehtaassa, kun taas

tyttäret naitettiin

korkeille upseereil

le. —Granfelt 1888,

s. 18, 25.

af Forselles. von Frenckell.

Markku Kuisma (1993b, s. 246) toteaa 1800-luvun tärkeimpien sahayrittä
jien tulleen ulkomailta: ”historialliselta ja etniseltä taustaltaan suurelta osin ei
suomalainen liikemiesryhmä muodosti 1800-luvun jälkipuolen Suomessa koti
maisen yrittäjäkunnan ydinjoukon.”

Tilanne oli yleisemmällä tasolla paljolti ollut jo varhemmin, ennen muuta
suurvalta-ajalla. Tutkimuksessa mukana olevista 20:sta 1600-luvun johtajasta
noin puolet oli todistettavasti kotoisin Ruotsin tai Suomen ulkopuolelta?

Sen sijaan 1700-luvulla vaikuttaneista yritysjohtajista vain vähemmän kuin
joka viides oli ulkomaalainen, eikä 1800-luvulla enää kukaan. Tulokset eivät
näin kaikilta osin tue Kuisman havaintoa sahateollisuudesta. Taustalla lienee

ensinnä se, että sahateollisuus oli teollisuuden alalla yksi dynaamisimpia toimi
aloja, sillä suurin osa laitoksista oli sijoitettu maaseudulle, jonne monet kaupun
keihinsa juurtuneet porvarisyrittäjät eivät olleet valmiita lähtemään. Toisaalta
kyse voi olla ”etnisen taustan” laveasta ymmärtämisestä, sillä tässä jo toisessa
polvessa Suomessa toimivaa henkilöä on pidetty ”suomalaisena”, sillä useat in
tegroituivat suomalaiseen yhteiskuntaan esimerkiksi avioliittojen ja liikesuhtei
densa kautta. Silti suomalainen yritysmaailma ei 1800-luvullakaan ollut sisään
päin kääntynyt, sillä tuolloin oltiin kansainvälisiä, mikä näkyi mukana olevien
johtajien laajoista harjoittelujaksoista ulkomailla ja monipuolisista liikesuh
teista Eurooppaan ja muuallekin.

9 — Ulkomaalaisten tulo Ruotsin kaupunkeihin oli selvästikin 1600-luvun alkupuolen ilmiö,
sillä 1500-luvulla Ruotsiin tai Suomeen ei sanottavasti tultu kauppiaaksi valtakunnan rajo
jen ulkopuolelta. Vastaavasti 1600-luvun jälkipuoliskolla ainakin Suomessa uusien tulok
kaiden virta ehtyi. —Vrt. esimerkiksi Heckscher 1935, passim., Heckscher 1936, passim.;
Bonsdorff C 1889; Carpelan 1890; Ruuth JW 1906, 174, 177, 309-310; Möller 1954.
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Laaja-alainen käytännöllinen koulutus omaa yritystä varten

Yritysjohtajat saivat koulutuksensa pitkään etupäässä käytännön työssä kauppi
aiden kauppakonttoreissa ja vähittäismyymälöissä. Suurvalta-ajalta tunnetaan
ensimmäiset viralliset normit, joita kauppiaaksi aikovan tuli noudattaa halutes
saan päästä kiinni liiketoimintaan. Tukholmassa kauppiaiden pätevyysvaati
muksista annettiin vuonna 1635 määräys, joka sovellettuna kävi ohjenuoraksi
muihinkin valtakunnan kaupunkeihin. Ordinantian mukaan kauppiaaksi aiko
van oli palveltava ensin kuusi vuotta oppipoikana ja sen jälkeen vielä kaksi
vuotta kauppakisällinä entisen isännän taloudessa. Ainakin Turussa tämän kal
taista järjestelmää oli noudatettu jo aiemmin, mistä voi päätellä määräyksen lä
hinnä kodifioineen varhemman käytännön. Suurvalta-ajalla kauppiaan oppi
pojaksi ryhdyttiin noin 12-15-vuotiaana, ja harjoitteluaika kesti tavallisesti
kymmenisen vuotta.!?

Viralliset normit pysyivät pitkään lähes muuttumattomina. Kauppiaaksi
pääseminen perustui 1700-luvulla muodollisesti 1734 annettuun kauppasään
töön, jossa ei puututtu kauppiaan teoreettiseen koulutukseen. Kauppiaaksi pyr
kivän tuli palvella puoli vuotta kauppakonttorissa tai yksi vuosi rihkamakau
passa. Sen lisäksi 15 vuoden iästä laskien oli toimittava seitsemän vuotta oppi
poikana ja neljä vuotta kauppapalvelijana. Jos kokelas oli ahertanut oppipoika
aikanaan kirjanpitäjänä tai ulkomaankirjeenvaihtajana, pakollisesta harjoitte
lusta vähennettiin yksi tai kaksi vuotta. Ulkomaanharjoittelusta sai lisää helpo
tuksia. Kauppiaan minimioppiaika oli yleensä 11 vuotta, mutta käytännössä ai
ka vaihteli 6-19 vuoden välillä. ”Teoreettinen” kauppiaaksi pääsyn alaikäraja
oli noin 27 vuotta. Tavallisesti nuorimmatkin olivat kolmekymmentä täyttänei
tä, mutta perityn liikkeen omistaja tai isäntänsä kuoleman jälkeen paikkaa hake
nut hyväksyttiin vähemmälläkin työkokemuksella. 1700-luvun menestyksek
käimmistä tutkimuksessa mukana olevista johtajista käytännössä kaikki olivat
vähintään pari vuotta alle edellä mainitun ”teoreettisen” kauppiaan alaikärajan.!'

Autonomian ajan alussa samainen 27 vuoden ikä riitti esimerkiksi Helsingis
sä oman liikkeen aloittamiseen, jos nimittäin harjoittelua oli takana yhteensä 11
vuotta. Oppiajan kokonaispituus oli silti 1810-luvulla lähes 15 vuotta. Harjoit
teluaika laski myöhemmin 1800-luvun alkupuoliskolla parilla vuodella, niinpä
Porissa Carl Anton Björnbergille vuonna 1845 riitti 24 vuoden ikä.'?

Harjoitteluajat epäilemättä edelleen lyhenivät 1800-luvulla. Silti uudeksi on
gelmaksi muodostui osittain se, että isänsä tai muun lähisukulaisen omistamaan
yrityksen palvelukseen meneminen ei välttämättä mahdollistanut nuoremman

10 Esimerkiksi Jochim Timme toimi turkulaisen kauppiaan opissa yhteensä 12 vuotta. —Möller
1954, 86-87, 89-90; Karonen 1995, 64. Möllerin (s. 97) mukaan koulutus oli lähes yk
sinomaan käytännöllistä, vaikka suurkauppiaat pistivätkin poikiaan kaupunkikouluihin tai
hankkivat heille yksityisopetusta. Ks. Suolahti E 1946, tarkemmin pääluvut II, IV, V; Ström
berg 1996.

11 —Sellaisia johtajia olivat Nils Larsinpoika Burtz, Carl Clayhills, Jakob Falander, Jakob
Abraham Falander, Jakob Forsell, Jakob Johan Tesche, Nils Töhlberg ja Esaias Wechter.
Vähemmän menestyneistä alle 25-vuotiaina porvarisvalansa tekivät vain isä ja poika Trapp.
Wuorinen 1959, 164-165, 167-168; liite 1; luku 9.

12 Castren M 1957, 134-136.
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polven yritysjohtajien kovin nopeaa itsenäistymistä, vaikka heille olisikin us
kottu yritysten johtotöitä.!! Tämä näkyy tutkimuksessa mukana olevien kaup
paneuvosten Ernst Dahlströmin ja Leonard Borgströmin kohdalla. Turkulaisen
Ernst Dahlströmin harteilla oli periaatteessa monia keskeisiä Dahlströmin
kauppahuoneen toimialoja, mutta vasta isänsä C. M. Dahlströmin kuoleman
(1875) jälkeen hänen johtamisensa alkoi myös näyttää itsenäiseltä. Ernst Dahl
ström ei tosin tuolloin ollut vielä edes lähellä kolmeakymmentä ikävuotta.

Vielä selvempi ”itsenäistymisongelma” oli helsinkiläisellä Leonard Borg
strömillä, joka muun muassa hoiti suuren osan Forssa Oy:n rahoituksesta, tuot
teiden markkinoinnista ja myynnistä. Hän omisti osan Tervakosken paperi
tehtaasta, mutta tärkein toiminnan suuntaaja ja rahoittaja oli Borgströmin kaup
pahuoneen ohjia pitkään pidellyt isä Henrik Borgström (1799-1883), vaikka
periaatteessa suuri osa johdosta oli viimeistään 1860-luvun alusta Leonardilla.'*

Täysin edellisille vastakkainen oli sekä Borgströmin että Dahlströmin liike
kumppanin, kauppaneuvos G. A. Lindblomin tie yritysmaailman huipulle. Hän
muutti vuonna 1840 12-vuotiaana maalta Turkuun äitinsä veljen suurkauppias
Adolf Serenin palvelukseen, joka piti Lindblomia päivisin töissä ja istutti iltai
sin vastaperustetun Turun kauppakoulun penkillä. Enon kuoltua jo vuonna
1849 Lindblom sai porvarisoikeudet 21-vuotiaana ja jatkoi suuren kauppahuo
neen ja varustamon johtajana. Hän joutui aikuistumaan jo varhain, mikä ei kui
tenkaan pelastanut suurilta ongelmilta 1860-luvun ahtaissa oloissa.'*

Muodollisen koulutuksen yhdistäminen intensiiviseen, usein vuosikausia jat
kuneeseen käytännön harjoitteluun ulkomaisissa liikeyrityksissä nousi 1800
luvulla suosituksi tavaksi johtajaksi vartuttaessa.'* Yksinään se ei taannut johta
jan ja hänen johtamansa yrityksen menestystä, mutta kertoo joka tapauksessa
pyrkimyksestä varmistaa selusta ja tulevaisuuden liikeverkostot tälläkin tavoin.”?

Kaupallinen koulutus alkoi Suomessa todenteolla vasta 1800-luvulla, sillä
Ruotsin ajalla ei ollut erityisiä opinahjoja liike-elämän toimintoja vahvistavaan
koulutukseen.'* Ulkomaille oli vielä 1800-luvullakin mentävä, mikäli mieli

13 Vanhojen patriarkkojen vaikeudesta luopua yrityksen johdosta ks. tarkemmin esimerkiksi
Ojala 1999; Ojala 2000a; toisesta näkökulmasta asiaa lähestyy Kocka 1999, 57.

14 Ks. myöhemmin luku 13; Dahlström 1943; Nordström 1961, esimerkiksi 30-31; Hoving
1949, 137, 145, 206; Ojala 2000d. Victor Hovingin mukaan Leonard Borgström hankki
muodollisesti osaomistuksen Tervakoski Oy:öön 1856, vaikka todellisuudessa takana oli isä
Henrik. Henrik Borgström otti poikansa Leonardin osaomistajaksi (associe) kauppahuonee
seen jo vuonna 1859. —Hoving 1949, 96 (lainaus), 99—100, 145.

15 Lindblom oli lisäksi äitinsä puolelta Dahlströmin sukulaisia. Carpelan 1910, 128; Ramsay
1930b, 444445; Jutikkala 1957, 396-398; Lindblom 1985, 18-19; luku IV 13.

16 C. M. Dahlström murehti vielä 1864 Suomen kauppiaiden muodollisen pätevyyden alhai
suutta, ja esitti ratkaisuksi kauppakoulun käymistä, ”mitä meillä yleisesti sangen paljon lai
minlyödään”. —BP 1863-64, 229.

17 Jari Ojala (1999, esimerkiksi s. 278) on skeptinen muodollisen koulutuksen merkityksestä
tutkimiensa kauppahuoneiden menestyksessä.

18 Ruotsissa oli 1700-luvun puolimaissa turhaan pyritty muuttamaan aikaisempaa klassiseen si
vistykseen perustuvaa koulutusta enemmän käytännön ja talouselämän vaatimuksia vas
taaviksi. Hanhon (1947, 247-255) mukaan ainoa käytännöllinen uudistus Ruotsin ajalla oli
aivan 1800-luvun alussa Turun katedraalikoulun reformi, jolla kouluun muodostettiin reaali
linja. Suomi oli 1800-luvun alussa aikalaisarvioiden mukaan käytännöllisen opetuksen, jo
hon katsottiin kuuluvaksi myös kaupallisten alojen opetusta, osalta jäljessä Ruotsin puolen
hiippakuntien koulutuksesta. Esityksiä reaaliluokkien lisäämisestä kouluihin tehtiin Turun
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Borgare- och handelsskolan i Bra
hestad.

Direktorn vid ofvannämnda läroverk,
herr Felix Heikel, har nyligen i tryck
publicerat en beräitelse med anledning
af denna skolas verksamhet under dess
första läseär. Ealigt ,N. Pr.'* meddela
vi derur följande:

Utgifvaren lomnar ossi sin berättelse
säväl en redogörelse för skolans invig
ving senaste höst, dess direktion, lära
re och elever äfvensom akolans läroplan,
som älven en intressant och för gamla
tiders förhällanden betecknanden lefnads
skildring af skolans donatorer, de enkle,
rättänkande, patriotiske bröderne Johan
och Paltzar Fellman, äfvensom en redo
görelse för förvaltningen af de af dem
doncrade medien.

Den ene af bröderne, Johan Fellman,
den äldste af nio syskon, född den 4 sep
tembor 1781, hede efter det han äinjutit
en förmodligen icke synnerligen grundlig
eller vidt omfattande undervisning iPra
hestads pedagogi samt besökt en handels
skole i Hull, begifvit sig till sjös, hvar
under han bl. a. uti en Westindisk hamn,
der gula feberu rasade; ehuru enligt egen
uppgift frisk, likväl affördes till ett feber
lasarett och undgick sitt öde endast ge
nom att fly med ett norskt fartyg till
Cadir.

Är 1803 (Johan var dä 22 &rgammal)
dog fadren, och dA boet mäste lemnas
Gill fordringsegarenes förnöjande, blef det

nu äldste brodren Johans pligt att draga
försorg äfven för sin mor och sina sy
skon. Han for äter till sjös, undergick
styrmans och 1808 kaptensexamen vid
Stockholms navigationsskola samt afiade
tillika borgareed i denna stad.

Hans yngte broder, Baltzar Fellman,
den tredje i ordningeo af syskonen och
född den %5 april 1789, kom först som
handelsbiträde till sin morbroder, hand
landen i Brahestad Didrik Freitag, los
hvilken han ej tyokes trifvits rätt bra,
men dock gvarstennade samt till lön
härför bl, a erhöll säsom gäfva af mor
brodren en gärd i Brahestad. Kort efter
dennes död pä hösten 1817 vann Baltzar
Fellman burskap säsom handlanden i
Brahestad.

Frän denna tid började bröderns med
dels under &rens lopp inbesparade, dels
upplänade medel gemensart bedrifva han
dels- och rederirörelse. De första ären
var Baltzar korrespondentredare och chef
för bolaget, medan Johan säsom befäl
hafvare förde deras fartyg , Maria. Men
1820 ölvergaf han sjölifvet, der han ej
haft rätt tur med sig, och slog för hela
sin äterstäende lefnad ned sina bopälar
i Brabestad, efter att redan [810 hafva
erhällit burskap som borgare derstädes
samt 1815 pä egen anhällan blifrit be
iriad frän sitt burskap i Stockholm.

Härefter blef Johan, för hvilken den
yugre Baltzar städse hyste den största
respekt, den ledande själen i deras affär,
ehuru han först 1836 erhöll burskap som
handlande. Han var korrespondentreda
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saada teoreettista koulutusta elinkeinoelämää varten. Jo varhemmin oli tieten

kin suunnattu käytännön harjoitteluun ulkomaille.

lienee tyydytty valtakunnan ”sisäiseen” harjoitteluun esimerkiksi Tukholmassa
tai jossakin muussa lähellä sijainneessa tapulikaupungissa.? Pohjalaiskauppa
huoneissa ulkomailla oleskelun merkitys näyttää nousseen Ruotsin ja Suomen
eroamisen jälkeen, jolloin alettiin suunnata entistä useammin kauppakonttorei
hin Brittein saarille.?! Iso-Britanniassa tulevien yritysjohtajien koulutus oli
joustavan monimuotoista: tietty määrä teoriaa kuului opintoihin, vaikka työ
harjoittelua erilaisissa yrityksissä vaadittiin.?

Tiedot suomalaisten 1800-luvun yritysjohtajien koulutuksesta perustuvat
usein muistokirjoitusten ja vastaavien aikalaistekstien mainintoihin, joita voi
pitää luotettavina. Koulutus tähtäsi ensi sijassa elinkeinoelämän eri puolten
hallintaan, eikä joukossa ollut montakaan miestä, jolla olisi ollut esimerkiksi
yliopistollinen oppiarvo. Poikkeuksena on vain muutama lakimies, mutta heiltä
puolestaan puuttui usein ainakin kansainvälistä käytännön kokemusta talous
elämästä. Suurelta osin suomalaisten johtajien poissaolo yliopistosta johtui
siitäkin, että tulevaa ammattia suoraan hyödyttäviä oppiaineita oli vain niukasti
tarjolla aina 1900-luvun alkuun, sillä yliopistotasoista liiketaloustieteen opetus
ta oli Suomessa tarjolla vasta kauppakorkeakoulun perustamisen jälkeen (1911).

hiippakunnassa ja Ruotsin puolen eräissä hiippakunnissa samanaikaisesti 1800-luvun ensi
vuosina. Turun tuomiokapituli esitti vuonna 1803 reaaliluokan perustamista Turun katedraa
likouluun. Esitys hyväksyttiin seuraavana vuonna. Opetusta jaettiin reaaliluokalla seuraavis
sa aineissa: äidinkielen (ruotsin) kielioppi, saksa, ranska, yleinen historia ja valtio-oppi, si
veysoppi, geometria, luonnonhistoria. Opetusta piti antaa myös kirjanpidossa ja teettää

Hanho 1955: Kiuasmaa 1982.
19 Ruotsissakin ”(kauppa)konttori menetti entistä enemmän merkitystään” kaupallisen koulu

tuksen keskeisimpänä muotona 1800-luvun alkupuolella. Turussa aloitti Suomen ensimmäi
nen kauppakoulu vuonna 1839. Helsingissä Henrik Borgström suunnitteli 1850-luvun alus
sa, että J. V. Snellmanista tulisi perustettavan kauppakoulun johtaja, mutta senaatti ei hyväk
synyt ehdotusta. —Bonsdorff L G 1957, 65-68 (lainaus s. 66).
Tosin jo 1600-luvulla suurkauppiaat lähettivät poikiaan harjoittelemaan ulkomaille, minkä
lisäksi teoreettisempi oppi oli suhteellisen yleistä (Möller 1954, 91-93). Ilmiö liittynee ylei
semminkin suurvalta-ajan yritysjohtajien kansainvälisyyteen ja tilaisuuteen käyttää valmiita
sukulais- ja tuttavaverkostoja ulkomailla. Wuorinen (1959, 177-179) toteaa 1700-luvun tur
kulaisilla kauppiailla olleen usein ulkomaista käytännön harjoittelua, mutta ei viittaa teo
reettisempaan koulutukseen.

21 Jari Ojalan (1999, 270-276) mukaan pohjalaisten kauppahuoneiden nuorukaiset lähtivät
isiensä liikekumppanien luokse käytännön harjoitteluun. 1800-luvulla muodollisen, ulko
mailta etsityn koulutuksen merkitys nousi tulevien laivanvarustajien keskuudessa, vaikka
heille oli tärkeintä saada kauppalaivoilta käytännön kokemusta.
Pollard 1965, 121-122, yleisesti luku 4. Pollard pitää Iso-Britanniassa puutteena vain ”tie
teen” aliarviointia koulutuksessa. Englannissa kuten Ruotsissakin koulutus perustui klassi
sen sivistyksen taitamiseen.
Tietoja on poimittu nekrologien yms. lisäksi etupäässä Nordenstrengin (1921), Laguksen
(1891, 1895), Carpelanin (1928-30) ja Aution (1971, 1996) laatimista matrikkeleista, joihin
viitataan seuraavassa vain silloin kun tiedot ovat muuten vaikeasti identifioitavissa.
Akateeminen liiketaloustieteen tutkimus ja opetus oli 1800-luvulla vasta alussa, sillä Eu
rooppaan yleensä perustettiin alan oppilaitoksia vasta vuosisadan jälkipuoliskolla. Suomes
sa kauppakoulutkin olivat harvinaisia, sillä Turun (1839) koulun jälkeen seuraava opinahjo
perustettiin 1864 Ouluun. Vuonna 1882 omat oppilaitoksensa saivat Helsinki ja Raahe. —Ks.
tarkemmin Klemelä 1999, 64-78; Pihkala 2000, 544-545; Fellman 2000b, 80-85: Fellman
2001, 146-148.
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Oululainen kauppaneuvos Albert Oskar Snellman kävi koulunsa Viipurissa,
mutta hankki varsinaisen liikemieskoulutuksensa monen vuoden aikana Eng
lannissa ja Ranskassa. Joachim Kurten tuli ylioppilaaksi Vaasan lukiosta 1852
ja ilmoittautui yliopistoon seuraavana vuonna. Hän suunnitteli ulkomaista yri
tyselämään valmistautumista tukevaa matkaa, mutta lähtö estyi Krimin sodan
(1853—56)vuoksi, joten hänen oli hankittava ”teoreettinen koulutus omassa
maassa”. Kurten istuikin hetken Turun kauppakoulussa. Nekrologin maininta
kotimaiseen teoreettiseen koulutukseen tyytymisestä paljastaa melkoisesti tuon
ajan käytänteistä.?

Vastaavanlainen oli 1800-luvun alkupuolen tietorikkaimpana ja humanisti
simman koulutuksen saaneena yritysjohtajana pidetyn Petter Malm nuorem
man tie koulunpenkiltä harjoittelun kautta Suomen rikkaimmaksi mieheksi.
Malm oli käynyt Turun katedraalikoulun, jota yleisesti pidettiin miltei lukion
tasoisena opinahjona. Sen jälkeen hän kirjoittautui Turun akatemiaan, mutta ei
nähtävästi varsinaisesti kouluttautunut siellä.? Adolf Fredrik Wasenius ilmoit

tautui yliopistoon vuonna 1844, mutta siirtyi jo seuraavana vuonna liike-elä
mään. Hän harjoitteli kauppaliikkeessä ja konttorissa Turussa. Sen jälkeen hän
kävi vielä kauppaopiston Lyypekissä, kunnes palasi isänsä palvelukseen 1849.

Muutama johtaja opiskeli yliopistossa hieman pidempään. Leonard Borg
ström tuli ylioppilaaksi 1847, minkä jälkeen luki muun muassa kemiaa Lontoon
yliopistossa. Käytännön kaupallisen koulutuksensa hän hankki kauppakontto
reissa, sillä kaksi vuotta kului Saksassa ja kolme Englannissa.”

Fredrik Kristian Nybom oli varakkaan haminalaisen kauppiaan ja laivanva
rustajan poika. Hän opiskeli Porvoon lukiossa, tuli ylioppilaaksi ja ilmoittautui
1857 yliopiston fysikaalis-matemaattisen tiedekuntaan. Hän opiskeli yliopis
tossa joitakin vuosia (tiedot oppialoista ovat ristiriitaisia). Oman kertomansa
mukaan kyvyt eivät riittäneet lukuhommiin, joten hän hakeutui liike-elämään.
Tässä tarkoituksessa Nybom lähti käytännön liikeuraa kehittäville ulkomaan
matkoille (1861-66) muun muassa Skandinaviaan ja Englantiin. Nybom palveli
kolme vuotta puutavara- ja viljaliikkeissä Lontoossa. Hän palasi Haminaan ja
aloitti 1866oman tuonti- ja vientiyrityksensä

Susanna Fellman (2000a) esittelee suomalaisten liikemiesten opintomatkoja
1880-luvulta 1930-luvun lopulle. Matkojen luonne muuttui 1900-luvun alku
puolella yritysjohtajien kasvaneiden pätevyysvaatimuksien seurauksena. Fell
manin mukaan vielä 1800-luvun lopulla tähdättiin yritystoiminnassa saatavan

25 Uleäborgsbladet 5.5.1894.
26 Kurten palasi Vaasaan jo vuonna 1856 kauppias-tehtailija, myöhempi kauppaneuvos, A. A.

Levönin palvelukseen. —Hbl 30.6.1899.
27 Malmista tarkemmin tuonnempana s. 55-56. Tiedot Petter Malm nuoremmasta ovat osin ris

tiriitaisia keskenään. Turun katedraalikoulun hän lienee käynyt vuosina 1812—16,eikä liene
kaukaa haettua olettaa, että hän istui koulun reaaliluokalla. Hän ilmoittautui Turun akate
miaan 1816. —Ks. ja vrt. Nikula 1948, 62; Hanho 1955; Korkeamäki 1998, 27; Hoffman
2000; Lagus 1895, 557.

28 Carpelan 1928-30, 123.
29 HS 10.2.1907; Ojala 2000c.
30 Ahonen W 1932, 245-246; Hanski 2000a; Kuka kukin on 1909, 237; Autio 1971, 37.
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harjoituksen lisäksi laaja-alaiseen sivistykseen. Tämän tutkimuksen yritysjoh
tajien toimissa tuntuu korostuneen arkinen aherrus konttoreissa.”

Kansainvälisen harjoittelun osumisen 1800-luvulle mahdollisti se, että peri
tyn omaisuuden —sekä materiaalisen että henkisen pääoman —merkitys kasvoi

tuolloin huimasti. Silti osin kyse on siitä, että varsinkaan 1600-luvun johtajien
taustoista ei tiedetä riittävästi. Suomeen saapui ulkomailta, ennen muuta Sak
sasta, suurvalta-ajan alkupuolella suuri joukko kauppiaita, joilla todennäköises
ti oli hyvät resurssit liiketoiminnan aloittamiseen täällä. Osa näistä suurvalta
ajan kauppiasjohtajista oli silti Suomessa ensimmäisen polven johtajia, erään
laisia kapitalismin pioneereja. Heidän jälkeläistensä oli sitten helpompi jatkaa
isien jalanjäljissä.”

Ennen muuta säätyjen ajan voimakas panostaminen kauppaan ja teollisuu

(liikkeen) merkitys on huomattava 1800-luvun johtajilla. Sama seikka on yhtey
dessä monialayritysten johtajien suureen osuuteen 1700-ja 1800-luvulla.

Palkkajohtajien poissaolo

Varsinaisia palkkajohtajia ei vielä 1900-luvun alun Suomessa monia ollut. Tä
mä näkyy sekä lähitarkastelussa olevissa johtajissa että verrokkiryhmässä
Alfred D. Chandler Jr. ja Herman Daems ovat esittäneet etupäässä amerikkalai
seen aineistoon perustuvan mallin, jonka sanotaan kuvastavan kapitalismin ke
hitystä henkilökohtaisesta johtamisesta yritysjohtajakapitalismiin (managerial
capitalism). Mallin mukaan muutos tapahtuu kolmessa vaiheessa. Niistä ensim
mäisessä omistaja johtaa yritystä henkilökohtaisesti tai yritys on perheyritys.
Toisessa vaiheessa (entreprenial enterprise) palkkajohtajat ryhtyvät tekemään
operationaalisia päätöksiä, vaikka omistajilla oli edelleen keskeinen, kenties
keskeisin, rooli päätöksenteossa. Yritysjohtajakapitalismiin siirrytään, kun
omistaminen ja johtaminen ovat erotetut toisistaan. Tuossa vaiheessa yritysjoh
taja päättää sekä päivittäisistä töistä että pitkän linjan strategisista ratkaisuista.

31 Ks. tarkemmin Fellman 2000b, luvut 5 ja 8.
32 —Suurvalta-ajanosalta kyse oli aivotuonnista (brain gain), jolla tarkoitetaan alansa taitajien

muuttoa Ruotsin valtakuntaan. He toivat mukanaan sekä taloudellisia että henkisiä resursse
ja (professionaalisuus). Ruotsin puoleisessa valtakunnassa aivotuonti kohdistui vuoriteolli
suuteen ja Suomessa kaupunkeihin. Tässä esityksessä seikkaa voidaan vain sivuta, mutta yli

litiikan ja talouden yhteenkietoutumisesta. Porvariston aivotuonti keskittyi yllättävän ly
hyelle ajanjaksolle, vain noin puolen vuosisadan ajalle (noin 1600-50). Ulkomaalaisten saa
puminen Suomen kaupunkeihin oli 1700-luvulla huomattavasti harvinaisempaa. Aivotuon
nissa konkretisoituu poliittinen makrohistoria ja paikallisen tason mikronäkökulma. —Ulko
maalaisten saapumiseen Ruotsin valtakunnan kaupunkeihin ja Suomeen 1600-luvulla ks.
esimerkiksi Heckscher 1936, 362-363, 377; Gerentz 1951, 188-199; Ranta 1981, 63; Eng
man 1984; Villstrand 1989, 10, 19; Vilkuna KHJ 1994, 168-171. Aivotuonti -käsitteestä toi
sesta näkökulmasta Nilehn 1981.

33 Kocka (1999, 78) toteaa, etteivät Saksan ensimmäiset teollisuusmiehet suinkaan tulleet tyh
jästä, vaan pääomaa ja teollisuuslaitoksen pyörittämiseen vaadittavia ominaisuuksia oli saa
tu sukuperintönä, joten Saksassakin teollistumisen juuret löytyvät kauppiasryhmästä.

34 Ks. myös Ojala 1999, 268—269. Helsingin kaupunginvaltuustoon ensimmäiset ”ammatti
johtajat” ilmaantuivat 1900-luvun alussa. —Kuusanmäki 1987, 92-94.
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Viimeistään tällöin siirrytään henkilökohtaisesta, tilanteen mukaisesta johtami
sesta systemaattisempaan ja selvästi byrokraattisia piirteitä omaavaan yrityksen
johtamiseen*

Tätä luokittelua on kritisoitu voimakkaasti, sillä esimerkiksi Ruotsissa ja
Englannissa malli ei toimi.** Kritiikkiä voi osoittaa ylipäätään tällaisiin vaihe

malleihin, joiden oletetaan toimivan historiallisessa todellisuudessa täysin ajas
ta ja paikasta riippumatta. Se ei tunnu luontevalta siksikään, että niissä kehityk
sen uskotaan aina menevän ”eteenpäin” ja muutoksen olevan jyrkkä ja kerta
kaikkinen.?”

Chandlerin ja Daemsin malli ei saa vahvistusta Suomestakaan 1600-luvulta
1900-luvun alkuun ulottuvalta ajalta, kuten oheinen sinänsä ylimalkainen ai
neisto osoittaa. Vielä 1900-luvun alussa suuri osa johtajista näyttää hallinneen

yrityksiään perityn liikkeen ja/tai huomattavan omaisuuden turvin, ilman että
yrityksiä johtamaan saati strategioita laatimaan olisi laskettu ulkopuolisia palk
kajohtajia.?

Tutkimuksen yritysjohtajista voi hieman sormien läpi katsoen arvioida noin
kymmenen täyttäneen palkkajohtajan kriteerit. Toisin sanoen heitä oli alle viides
osa kaikista, mikä osuus pysyy samana kaikkien kelpoisten johtajien kohdalla.”

jossain määrin palkkajohtajina chandlerilaisessa merkityksessä. Kaikki tutki
muksen johtajat olivat toki yritystensä johtajina ammattilaisia. Nämä herrat oli
vat aakkosjärjestyksessä Rudolf Elving, Lars Krogius nuorempi, Uno Kurten,
Johan Arthur Lagerlöf, F. K. Nybom, Leonard von Pfaler, Edvard Polön ja Heikki
Renvall. Heidän toimintaansa perehdytään lähemmin pääluvuissa III-IV, mutta
tässä voi kysyä, vastasivatko he käsitystä palkkajohtajasta, joka etupäässä tai
yksinomaan keskittyi yrityksen johtamiseen. Vastaus on yksiselitteisesti ei —he

eivät olleet *moderneja” manageriallisen vallankumouksen airueita Suomessa.
Mainittuja johtajia yhdistää ennen muuta korkea koulutus, sillä kaikilla oli

takanaan jopa vuosien yliopisto-opinnot. Itse asiassa vähälukuinen lakimies
yritysjohtajien joukko löytyy käytännössä tästä kahdeksikosta: Elving, Lager
1öf, Polon ja Renvall olivat lakimiehiä, Renvall peräti lakitieteen tohtori. Kui
tenkaan koulutus ei tee heistä ”ammattijohtajia”. Kaikki kahdeksan toimivat
”uudenaikaisilla” elinkeinoaloilla teollisuudessa (Elving, Lagerlöf, Polon),

35 Chandler-Daems 1980, 5-6; myös Chandler 1981 (1977); Kocka 1999, 94. Keskustelusta
Fellman 2000b, 43—45.

36 Glete 1993; Glete 1999; Scott-Griff 1984, esimerkiksi 100-101, 182 ja passim., Fellman
2000b, 34-35.

37 Ks. esimerkiksi Tilly 1984, 41—2.
38 Vrt. Michelsen 1999, 171—173.
39 Myös myöhemmin viitteessä 43 mainitut tiedot yksikamarisen eduskunnan aikaisista yritys

johtajista antavat vain hieman tästä poikkeavan kuvan, sillä 115 johtajien kriteerit täyttä
neestä kansanedustajasta 30 on luokiteltu palkkajohtajiksi (26 prosenttia koko määrästä).
Susanna Fellmanin (2000b, taulukko s. 46) tutkimista yritysjohtajista oli ennen vuotta 1900
rekrytoiduista yritysjohtajista 71 prosenttia omistajajohtajia ja 29 prosenttia ammattijohta
jiksi luokiteltuja (n=41). Vuosina 1901—20suhdeluvut olivat jo lähes 50-50 (n=86), minkä
jälkeen palkka- eli ammattijohtajiksi luokiteltuja on ollut aina enemmän kuin omistajajoh
tajia.
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Edvard Polön vuoden 1910

vaiheilla. Hän oli passiivi

sen vastarinnan johtomiehiä

ja sangen näkyvänä

venäläisten vastustamisena

voidaan pitää Polönin

johtaman Suomen

Gummitehdas Osakeyhtiön

yritysesittelyyn Kotimaisen

teollisuuden albumiin

(1913, s. 227) molemmilla

kotimaisilla kielillä

lipsahtanutta lausuntoa

yhtiön työvoimasta:

”Tehtaan alkuaikoina

käytettiin venäläisiä

työntekijöitä. Vielä vuonna

1902 oli heitä noin 50.

(Yrityksen teknisellä

johtajalla) Insinööri

Anterolla on nykyään täysin

kotimainen työväki, josta

liikkeelle on suurin etu”.

linjaliikennettä harjoittaneessa varustamossa (Krogius) tai rahoitus- ja vakuu
tusalalla (Kurten, Nybom, Pfaler, Renvall). Ainutkaan ei johtanut kaupallisen

mistään palkkajohtajiksi havainto ei helpota yhtään, kuten ei sekään, että suu
rimmalla osalla johtajista oli itsellään joko täydellinen tai ainakin merkittävä
osuus yrityksen pääomasta. Vain Heikki Renvall ja Leonard von Pfaler eivät
omistaneet huomattavia osuuksia johtamistaan yrityksistä."

Kaiken päätteeksi mainituista miehistä suuri osa oli vahvasti mukana politii
kassa, sillä Rudolf Elving oli perustuslaillisten ruotsinmielisten eturivin poli

40 Rudolf Elving omisti Tampereen kattohuopatehdas Oy:n ja suuren osan vuonna 1904 perus
tetusta Kymiyhtiössä (tarkemmin luku 13); Lars Krogius omisti parhaimmillaan kymme
nesosan johtamastaan Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiöstä (esimerkiksi Suviranta 1958; Sjö
blom 2000). Uno Kurten hallitsi enimmillään henkivakuutusyhtiö Kalevan osakkeista yli nel
jäsosaa (Eskelinen 1978, 41, 164). Arthur Lagerlöfin omistukset Raahen Puutavara Oy:stä
olivat merkittävät, minkä lisäksi hänellä oli vaimonsa kautta yhteys Pohjanmaan vanhoihin
kauppahuoneisiin (Blomstedt 1989, 191; Kuisma 1993b, esimerkiksi s. 407; Ojala 2002b).
F. K. Nybomin aherrus liittyy läheisesti Lagerlöfiin, mutta oleellista tässä yhteydessä on, että
hän omisti suuren määrän johtamansa Kansallis-Osake-Pankin osakkeita ja käytti sanansäi
lää toisinaan yhtiökokouksissa (Blomstedt 1989, esimerkiksi s. 150). Edvard Polön nousi vä
hitellen johtamansa Suomen Gummitehtaan suuromistajaksi (Koivuniemi-Kaamninen-Kaar
ninen 1994, 40—42;Berg EA 1966, 121, 125; Kauranen 2000). Leonard von Pfalerin suku oli
ennen muuta sotilastaustainen, mutta hänen vaimonsa oli vaasalaisen merkittävän kauppa
neuvoksen A. A. Levönin tytär. —Pfaler 1976, 56.
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tiikkoja nelisäätyisillä valtiopäivillä. Heikki Renvall puolestaan oli yksi harvoja
niin säätyvaltiopäivillä kuin yksikamarisessa eduskunnassa istuneita yritysjoh
tajia. Hän toimi senaattorina (kauppa- ja teollisuustoimituskunnan pääliikkö
1917 ja Vaasan senaatin johtaja) sekä nuorsuomalaisten ja kokoomuksen kan
sanedustajana. Hieman vastaavanlainen ura oli suomalaisen puolueen ja kokoo
muksen edustajalla Arthur Lagerlöfillä. Myös Edvard Polon oli mukana politii
kassa, ja vuonna 1916 hänet karkotettiin lähes vuodeksi maasta venäläisvastai
suutensa vuoksi."

Suomessa ei edellä sanotun perusteella tapahtunut manageria! revolutionia
1900-luvun alkuun mennessä. Suurin osa yritysjohtajista oli johtamiensa yri
tysten suuromistajia ja yhtä aikaa mukana aivan liian monissa erilaisissa töissä,
jotta heitä voisi nimittää palkkajohtajiksi. Yhdysvalloissa siirtyminen palkattui
hin ammattijohtajiin tapahtui näin ollen merkittävästi Suomea aikaisemmin eli
jo 1850- ja 1860-luvulta. Suomessa ammattijohtajien voimakas esiinmarssi
alkoi vasta ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä.*?

41 —Edvard Polön ja Eugen Wolff kuuluivat sitä paitsi ensimmäisen sortokauden aikana pas
siivisen vastarinnan keskuselimen kagaalin sisärenkaaseen. Arthur Lagerlöf oli aktiivinen
muun muassa torpparikysymyksessä 1917-18. —Rasila 1970, passim.; Elvingin, Renvallin,
Lagerlöfin matrikkelitiedot; Polönista Berg EA 1966, 92, 97; Kauranen 2000, Zetterberg
2001, 316-317, 383; Vares 2000.

42 Chandler 1981 (1977), esimerkiksi s. 455; Chandler 1984, 474; Fellman 2000b. Oiva
Laaksonen katsoi 1960-luvun alussa, että Suomessa johtajat ”eivät enää" olleet *erityisosaa
jia”, vaan heidän piti keskittyä johtamiseen: ”(p)uhutaankin jo aivan yleisesti johtajanam
matista”. Toisen maailmansodan jälkeen itseoppineet omistaja/perijä-johtajat olivat väisty
mässä korkeakouluista valmistuneiden asiantuntijoiden tieltä, jotka eivät omistaneet sa
nottavammin johtamansa yrityksen osakkeita. —Laaksonen 1962, 1—2,lainaus s. 2. Laak
sonen liitti ammattijohtajat ”viimeisen kahdenkymmenen vuoden” kehitykseen. Ks. myös
Mäki 1964, 12. Vrt. Kotter (1983 (1982)), jonka tutkimuksen johtajat olivat pitkälle erikois
tuneita, vaikka itse väittivätkin pystyvänsä johtamaan melkein mitä tahansa.

43 Tämä muutos näkyy epäsuorasti yksikamarisen eduskunnan ”kelpoisissa” johtajissa, joiden
painoarvoa yritysmaailmassa ei voi mitenkään verrata esimerkiksi säätyjen ajalla tai 1800
luvun jälkipuoliskon valtiopäivillä toimineisiin yritysten johtajiin. Oheisessa asetelmassa
esitetään yksikamarisen eduskunnan aikana 1907-99 kansanedustajina toimineet yritysjoh
tajat toimialan ja koulutuksen mukaan. (Lähteet: Matrikkelitiedot). Taulukoista 1-2 poike
ten laivanvarustus on jätetty toimialoista pois ja toisaalta lisätty ryhmä muut. Peritystä liik
keestä on vaikea saada luotettavia tietoja, mutta oletettavasti sen merkitys pieneni jyrkästi
aiemmasta. Siihen viittaa palkkajohtajien —erityisesti pankinjohtajien —suuri määrä, kuten
lakimieskoulutuksen merkityksen voimakas kasvu, sillä kansanedustajina toimineista johta
jista lähes 30 prosenttia oli juristeja.

Koulutus/toimiala A B c D E F

Kauppa 4 1 9 6 20 17
Teollisuus 6 6 10 1 23 20
Monialainen 6 2 l 2 11 10
Rahoitus

(pankit ja vakuutus) - - 29 1 30 26
Muu ala 5 2 13 11 31 27

Yhteensä 21 11 62 21 115 100

A = Alan käytännön koulutus
B = Alan teoreettinen ja käytännön koulutus
C = ”Korkeakouluopintoja”
D = Muu koulutus
E = Yhteensä
F = Suhteellinen osuus koko joukosta (%)

48 * YRITYSJOHTAJAT



4. ... ja heidän jälkimaineensa

Yritysjohtajien aikalaiskäsityksen ja jälkimaineen tutkiminen on tärkeää ennen
heidän todellisten toimenpiteidensä purkamista. Tässä luvussa kiinnostus koh
distuu ennen muuta aikalaisten käsityksiin yritysjohtajista. Ennen niiden purka
mista on syytä ottaa esille tutkijan ja hänen tutkimuskohteidensa välinen monel
la tavalla ongelmallinen suhde. Kuinka arvioida objektiivisesti ja tasapuolisesti
menneisyyden henkilöitä, joista voi olla suhteellisen niukasti aineistoa jäljellä
tai joista annettu kuva on aikojen kuluessa muodostunut värittyneeksi? Onko
edes mahdollista —tai toivottavaakaan —olla ”objektiivinen”?*

Tutkija voi analysoimalla omia ennakkoluulojaan, mieltymyksiään ja ”värin
tunnustamista” sekä kannanottojaan päästä eteenpäin tutkimuksenkin analyy
sissä. Yritysjohtajia tutkivalle saattaa nousta helpostikin ”suosikkeja” ja vastaa
vasti tyyppejä, joita ei olisi halunnut koskaan tavata. Lisäksi osa tutkimuskoh
teista on voinut herättää runsaasti keskustelua jo elinaikanaan. Suhtautuu hen
kilöiden kuinka tahansa, niin se voi vaikuttaa oleellisesti tutkimuksen tuloksiin
tai niiden tulkintaan.

Omien asenteiden ja aikalaisten käsitysten kriittinen tarkastelu vie tutkimus
työtä eteenpäin. Objektiiviseen tarkkailuun perustaminen ei johda kummoisiin
kaan tuloksiin. Kulttuuriantropologi Mary Douglas kritisoi riskianalyytikkoja
nasevasti: ”(s)ulkiessaan kulttuurin työnsä ulkopuolelle hyvää tarkoittava ris
kianalyytikko sitoo omat kätensä” ja objektiivisuutta tavoitellessaan *hänen
työnsä onkin lopulta läpeensä värittynyt hänen omiin olosuhteisiinsa liittyvällä
puolueellisuudella”. Historiantutkimukseen siirrettynä tämä tarkoittaa, että tut
kijä vie omat arvostuksensa menneisyyden analyysiinsa. Siksi tuloksena voi
pahimmassa tapauksessa olla joko mitäänsanomattomia tuloksia tai erittäin
subjektiivista ja anakronistista ”tutkimusta”.

Erityisen suuriin ongelmiin historiantutkija voi joutua esimerkiksi silloin,
kun hän aikoo selvittää yritysjohtajan toimintaa ”kulttuurissa” —eli muunakin
kuin vain ja ainoastaan työpöytänsä ääressä istujana tai organisaatiotaan sisältä
päin johtavana ihmisenä. Kuinka pitäisi arvioida esimerkiksi valtiopäivätoimin
nassa keskeisesti esillä olleiden yritysjohtajien työtä suhteessa ”maan hiljaisiin”
tai ennen kaikkea yhdistettynä kunkin johtajan aherrukseen yrityksensä johtaja
na? Tällöin tulokset voivat olla aivan erilaisia kuin vain yhtä osaa tarkasteltaes
sa. Valtiopäivämiehenä joku saattoi olla erinomainen —monipuolinen, monista
asioista kiinnostunut yhteisten asioiden hoitaja —mutta samaan aikaan epäon
nistua yrityksensä johtamisessa surkeasti. Tällöin on tietenkin mietittävä, mikä
on oleellista tutkimuksen pääkohteen ja kysymyksenasettelun kannalta tärkeää.
Näitä ”miellyttäviä” tai ”epämiellyttäviä” ominaisuuksia ei saa kokonaan unoh
taa, koska vain sillä lailla voidaan historiantutkimuksen pääkohde eli ihminen
näkyväksi.

44 Esimerkiksi Kalela 2000; Sihvola 2000, 107-120.
45 Douglas 2000, 43.
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Maanviljelystäja hyväntekeväisyyttä harjoittavat yritysjohtajat?

Yritysjohtajien jälkimainetta lähestytään seuraavassa aikalaiskäsitysten ja lähes
aikalaisten kirjoittamien elämäkerrallisten esitysten avulla. Aluksi perehdytään
1920-luvulla julkaistun arvovaltaisen Oma Maa -teossarjan (1923—28) luon

nehdintoihin suomalaisista yritysjohtajista ja liikkeenharjoittajista. Oma Maa
oli ennen muuta suomenmielisten kirjoittajien laatima teos koko kansalle, mikä
näkyy teoksen sivuille valituista johtajistakin.'* Rinnalle on osin tästä syystä
saatava ruotsinkielisten piirien laatima laajalle levinnyt suomalaisia merkkihen
kilöitä esitellyt yleisteos. Sellainen on 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa
julkaistu Finsk biografisk handbok"., jonka ohella on käytetty Biografista nimi
kirjaa (1879—83)ja Kansallista elämäkerrastoa (1921—34).

Näissä suunnilleen yhtä aikaa ilmestyneissä teoksissa erityistä huomiota kiin
nittää ensinnä kuinka vähän** niissä kaikissa esiteltiin yritysjohtajia ja toisaalta

kuinka paljon samoja johtajia niissä oli? . Perusjoukko pysyi lähes muuttumatto
mana, eivätkä luonnehdinnatkaan loppujen lopuksi suuresti eronneet toisistaan.

Poikkileikkaus Oma Maan perusteella antaa siten suhteellisen kattavan ku
van yritysjohtajien arvostuksesta itsenäisen Suomen alkuvuosina ja kuvastelee
vielä ainakin sääty-yhteiskunnan ajan lopun arvostuksia. Teos kertoo ennen
muuta autonomian ajan yritysjohtajista ja ylipäätään siitä, millaisena aikalaiset
näkivät yritysjohtamisen merkityksen tuona aikana. Poikkileikkauksella 1900
luvun ensivuosikymmenille voidaan mukaan vertailukohdaksi ottaa kustakin
johtajasta sanomalehtiin laaditut muistokirjoitukset.

OmaMaa esitteli lyhyesti yhteensä 47 yritysjohtajaa*, mikä on teoksen ylei
seen henkilöitä esittelevään linjaan nähden vähän, mutta tuskin poikkeaa aika

46 Oma Maa -kirjasarjasta on 1900-luvun alussa julkaistu kaksi eri laitosta, 1907—11ja 1923—
28. Suurimman osan henkilöluonnehdinnoista kirjoitti Suomen ja Skandinavian historian
professori E. G. Palmen. Jo yksistään tämä nostaa teossarjan merkitystä aikalaiskirjallisuute
na. Palmen tunsi lähes jokaisen kirjoituskohteensa henkilökohtaisesti vuosikymmeniä jatku
neen laaja-alaisen poliittisen ja yhteiskunnallisen toimintansa ansiosta. Hän istui vuosikym
meniä säätyvaltiopäivillä ja joitakin vuosia eduskunnassa. —-Rommi 1965, 42—43ja passim.;
Tommila 1980, 273.

47 Carpelan 1895—1903.Sarjan keskenjäänyt edeltäjä Finlands minnesvärde män (1853-57) ei
tunne ainuttakaan yritysjohtajaa. —Mustelin 1957; yleisesti ”muistamisen arvoisista henki
löistä” Klinge 2003.

48 —Biografisessa nimikirjassa (1879-83) mainittiin yhteensä 65 yritysjohtajaksi luokiteltavaa
henkilöä, mikä yli 1400 henkilön joukossa vastasi alle viittä prosenttia kokonaisuudesta. Lä
hes täsmälleen yhtä suuri osuus oli Finsk biografisk handbokissa (Carpelan 1895—1903)
mainituilla yli 80 yritysjohtajalla (kohdehenkilöitä yhteensä melkein 1900). Kansallisessa
elämäkerrastossa (1927—34) liki 2300 henkilöä sai elämäkerran. Heistä noin 150 oli yri
tysjohtajia, joten suhteellinen osuus kasvoi yli kuuteen prosenttiin.

49 —Biografisen nimikirjan johtajista mukana oli Finsk biografisk handbokissa yhteensä 49 ja
Kansallisessa elämäkerrastossa kerrassaan 55, johon oli otettu melkein kaikki Finsk bio
grafisk handbokin johtajat (76 henkilöä).

50 Heistä yhteensä 29 mainittiin jo Biografisessa nimikirjassa (1879—83). Oma Maan (1923—
28) johtajat pääasiallisen toimintavuosisadan mukaan jaksoteltuna ja jaoteltuna tutkimuk
sessä mukana oleviin ja muihin johtajiin:

Vuosisata 1600 1700 1800 Yhteensä

Tutkimuksen kohteena 0 2 8 10
Ei mukana tutkimuksessa = 2 4 31 37

Yhteensä 2 6 39 47
Tutkimuksen kohteita ao.
vuosisadalta yhteensä 20 22 33 75
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laisten ”varsinaisen” historiantutkimuksen puolella havaitusta. Enemmistö joh
tajista (39) oli joko syntynyt tai toiminut 1800-luvulla, joten monet heistä olivat
kirjoittamisaikana tuttuja niin kirjoittajalle, lukijoille kuin heidän edustamilleen
piireille. Jäljelle jääneistä kahdeksasta johtajasta kuusi toimi 1700-luvulla ja
vain kaksi edusti 1600-luvun miehiä. Näistä vajaasta 50 johtajasta vain kymme
nen on mukana tässä tutkimuksessa —miksi? Toisaalta, miksi esimerkiksi 1800

luvulta tutkimukseen mukaan valituista 33 johtajasta ainoastaan kahdeksan
pääsi aikanaan Oma Maahan? Kymmenkunta tämän tutkimuksen johtajista oli
kirjasarjan julkaisuaikana vielä elossa, mikä ei kuitenkaan ollut mukaan pääsyn
ylittämätön este, kuten Rudolf Elvingin esimerkki osoittaa.*'

Fksplisiittisesti johtajista mainitaan lähinnä vain seuraaviin löyhästi muodos
tettuihin ryhmiin kuuluvia asioita: tuloksellisuus yritysmaailmassa korostui li
kimain 50 prosentissa esittelyistä (n = 20), niin ikään kulttuuritoiminta (n = 17).
Tärkeää oli samoin harjoittaa maataloutta yrityksen johtamisen ohella (n = 10).
Viimeinen suuri ryhmä koski suomalaisuusaatteen edistämistä, johon esitellyis
tä johtajista oli Oma Maan mukaan osallistunut kahdeksan miestä. Oma Maas
sa ei läheskään aina luonnehdittu yritysjohtajien ”tuloksellista” taloudellista
toimintaa. Esimerkeiksi käyvät vaikkapa paperitehtailija Frans Wilhelm von
Frenckell, jonka kaikissa askareissa näkyi ”erinomainen into ja käytännöllinen
kyky” tai liikemies Erik Julin, joka osoitti ”tavatonta tarmoa ja harrastusta
sekä yritteliäisyyttä”*. Samankaltaisia ilmauksia esiintyy runsaasti johtajien
muistokirjoituksissa, vaikka ne olivat usein täsmällisempiä.

Yritysjohtajia arvioitaessa korostettiin usein aivan muuta kuin yrityksen joh
tamista. Useimmiten esittelyssä toki mainittiin henkilön olleen suurliikemies,
kauppias tai tehtailija, mutta siihen se jäi. Poikkeuksen muodostavat vain esi
tykset Pehr Fredrik Rettigistä ja Gösta Björkenheimistä**, joista käy positiivi
sessa sävyssä ilmi kummankin patriarkaalinen johtamistapa.

Useimmiten henkilöluonnehdintoja ei esitetä tai ne on puettu positiiviseen
muotoon: henkilö saattoi olla *maamme kyvykkäimpiäja tarmokkaimpia talou
dellisia toimihenkilöitä”. Ikävistä luonteenpiirteistä tai esimerkiksi taloudelli
sesta häikäilemättömyydestä mainitaan vain harvoin, vaikka aivan oletettavasti
sellaisia ominaisuuksia henkilöillä esiintyi —jo siksi, että suuri osa oli faktisesti
menestyneitä liikemiehiä. Ainoastaan parin johtajan kohdalla viitataan epäsuo
rasti moraalisesti arveluttaviin seikkoihin tai luonteen aiheuttamiin ongelmiin.
Teollisuusmies, lahjoittaja Erik Johan Längman rikastui 1800-luvun puolivälin
tiukasti säännellyssä sahateollisuudessa ”osaksi ylen alhaisten metsänhintojen
johdosta, osaksi kekseliäisyydellä,joka ei aina keinoista välittänyt”**. Paperi
tehtailija Gustaf Adolf Serlachius (1830-1901) puolestaan joutui ”suomenmie

51 Poissa on osa suomalaisuuden edistämisessä tai venäläistämisen vastustamisessa ansioitu
neita teollisuusmiehiä (Lagerlöf, Polön, Eugen Wolff) sekä pankinjohtajia ja vakuutus
miehiä (Björksten, Uno Kurten, von Pfaler).

52 OmaMaall, 312.
53 Oma Maa VI, 213—214.
54 Oma Maa V, 773; Oma Maa II, 965; Oma Maa IV, 459.
55 FEmstEmil Schybergson, Oma Maa II, 125—126.
56 Oma Maa III, 450-451.
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lisyytensä” vuoksi koviin riitoihin muiden teollisuudenharjoittajien kanssa,
minkä vuoksi hänen arvioitiin jääneen elinaikanaan ilman hänelle kuulunutta
arvostusta.*?

Oma Maa esitteli oikeastaan vain kaksi epäonnistujaa, Petter Johan Bladhin**
ja Rudolf Elvingin”. Kirjoitus Bladhista toistaa useaan otteeseen hänen koke
maansa epäonnea talouselämässä. On kiintoisaa, että Bladh esitellään ”(m)aan
viljelijäksi, valtiopäivämieheksi ja kirjailijaksi”, vaikka hän oli Kaskisten en
simmäinen ja ainoa suurkauppias, joka toimi pitkään Ruotsin Itä-Intian kauppa
komppanian palveluksessa Kiinassa: Bladh nousi Suomessa syntyneistä mie
histä korkeimmalle yrityksen palkkalistoilla.

Vuorineuvos Rudolf Elving puolestaan on outo lintu esiteltävien johtajien
joukossa. Yhdessä ja samassa artikkelissa todetaan hänen saavuttaneen mer
kittäviä tuloksia talouselämässä, mutta lopulta joutuneen eroamaan Kymi-yhti
Ön toimitusjohtajan paikalta, minkä jälkeen yritys asetettiin vuosikausiksi ra
hoittajien hallintaan. Elvingin käsittely on kunnioittavaa, ja hänen kelpuuttami
sensa teokseen on ylipäätään merkillepantavaa, sillä ”ruotsinmielisten” yritys
johtajien oli vaikeaa päästä kirjan lehdille.*'

Tärkeintä näyttää siis olleen muu kuin yritystoiminta. Kaikkien johtajien
valtiopäiväedustukset tai kunnallispolitiikkaan osallistuminen esiteltiin, kuten
luonnollista onkin. Luonnehdintojen siirtäminen pois teollisuudesta ja kaupasta
osoittaa suomalaiselle yhteiskunnalle vielä 1900-luvun alussakin näyttäyty
neestä teollisuudenvastaisuudesta.?

Erilaiset kulttuuriteot kuten lahjoitukset, suomalaisuuden eli muun muassa
suomen kielen aseman edistäminen ja suomalaisen kulttuurin tukeminen olivat
merkittäviä valintakriteerejä Oma Maan sivuille mukaan pääsemiseksi. Sen si
jaan ”ruotsalaiseen rahapiiriin? kuuluminen on pudottanut teoksesta kolme kes
keistä turkulaista lahjoittaja-kauppaneuvosta, nimittäin Ernst ja Magnus Dahl
strömin* sekä G. A. Lindblomin, jotka olivat aikanaan merkittäviä moniala
yritysten johtajia. Sen lisäksi listalta puuttuu kaksi tärkeää helsinkiläistä ruot
sinkielistäja -mielistä toimijaa, kauppaneuvos Leonard Borgström ja pääkonsu
li Adolf Fredrik Wasenius. Kummatkin olivat vieläpä moninkertaisia valtiopäi
vämiehiä. Leonard Borgströmin isä Henrik Borgström on sentään mukana,

57 Oma Maa VI, 69. Markku Kuisma (1993b, 264) luonnehtii G. A. Serlachiuksesta tehtyjen
arvioiden perusteella 1800-luvun uusia yrittäjiä. Serlachius on Kuismalle eräänlainen ideaa

keinottelijana, kärsivällisen itsepäisenä, kevytmielisenä optimistina ja riidanhaluisena.
58 Oma Maa VI, 569.
59 Oma Maa IV, 60-61.
60 Petter Johan Bladhista taloudellisena toimijana esimerkiksi Cederberg-Wallen; Hedman

1921a; Laine K 1939; Lunelund 1940; Jungar 1963, 195—196; Jungar 1984, 20; Finell
1984b, 125; Nissen 1984, 178, 210211.

61 Elving oli muun muassa kokoonkutsuja ruotsinmielisten perustaessa 1882 sanomalehdek
seen Nya Pressenin. —Landgren 1988, 350; Hbl 3.5.1899.

62 Ks. ja vrt. Michelsen 1999, 119-121, joka toteaa suomalaisen yhteiskunnan teollistumista
vastustavan asenteen 1800-luvulla. Kuisma (1993b, 400401) katsoo tällaista esiintyneen
vielä 1900-luvun alussakin.

63 Dahlströmit mainitaan lyhyesti Äbo Akademin yhteydessä, vaikka he olivat keskeisiä lah
joittajia yliopistoa perustettaessa, Oma Maa I, 261-262.
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mutta hän olikin aikanaan ottanut paitsioon joutuneen J. V. Snellmanin vuonna
1851 liikkeensä konttoriin kirjanpitäjäksi.**

Lahjoitusten pitäminen yritysjohtajien työn tai ainakin heidän julkisen ku
vansa kannalta näin tärkeänä on kiintoisaa, kun muistaa, mitä yritystoiminnalla

vähintään pitkällä tähtäimellä aina ajetaan takaa. Yrityksen voitto on tärkeintä.
On silti kiistämätöntä, että osa tutkituista yritysjohtajista harjoitti monenlaista
hyväntekeväisyyttä. Jo elämäkerta-aineiston perusteella näyttää siltä, että 1600
ja 1700-luvulla yritysjohtajat lahjoittivat merkittäviä summia ennen muuta kir
kolle. 1800-luvulla ja seuraavan vuosisadan alussa kohteiksi tulivat erilaiset
yleishyödyllisetyhdistyksetja kulttuurilaitoksetkuten kirjastot, koulut, yliopis
totja museot.

Itsenäisyyden ajan alussa yritysjohtajien työn ulkopuolisessa arvioinnissa
korostuivat —voi kai sanoa edelleen —aivan muut seikat kuin yrityksen johtaminen.

”Ihannejohtaja” oli paremminkin altruistinen hyväntekijä kuin hyvää taloudel
lista tulosta tekevä yritysjohtaja, jonka yrityksen menestys mahdollisti hyvän
tekeväisyyden. Välttämättähän nämä ominaisuudet eivät sulje toisiaan pois.
Aikalaiskäsitystä verrataan sekä tässä luvussa käsiteltävään sanomalehtiaineis
toon että tuonnempana tarkemmin esiteltävään rent seekingin (erityisvoiton
pyynti) teoriaan ja sen lähtökohtana olevaan yksilöiden oman edun tavoitteluun.

Yritysjohtajien jälkikuva

Muistokirjoitukset eli nekrologit auttavat tietojen tarkentamisessa, vaikka pit
kän aikavälin tarkasteluun ne eivät oikein riitä. Niinpä 1600-ja 1700-luvun por
varisjohtajista ylipäätään ei ole säilynyt kovinkaan monia uskonnollisia muis
tokirjoituksia, ”maallisista” muistokirjoituksista nyt puhumattakaan. Sen sijaan
1800-luvun ja 1900-luvun johtajista nekrologeja on kirjoitettu runsaasti.* Var

64 Oma Maa II, 932; myös Carpelan 1895—1903, palstat 244—246 (kirjoittaja M. G. Schy
bergson); Ojala 2000d; Hoving 1949, passim.; Klinge 2000.

65 Osa yritysjohtajista on saattanut pyrkiä kiillottamaan ”ryvettynyttä kilpeään” laajoilla lah
joituksilla. Eräs tällainen 1800-luvun suhteellisen hyvin onnistunut yritysjohtaja on edellä jo
mainittu Erik Johan Längman. Jo keskiajan aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että kapita
listisesti suuntautuneet kauppiaat antoivat kirkoille suuria lahjoja, mikä perinne jatkui uuden
ajan alussakin. —Kallioinen 1998, 33—37; Vilkuna KHJ 1994.

66 Ks. ennen muuta Sarasti-Wilenius-Laine EM 1997; Stenberg 1998, esimerkiksi s. 13, 15,
17-18, 111—179,erityisesti s. 173-176; Rimpiläinen 1973, esimerkiksi s. 134; Suolahti G
1913, luku Arkielämän ihanteita; vrt. Blomstedt 1994. Tutkimusta varten käytiin läpi
HYK:n Suomen kirjallisuuden henkilörunoja 1565—1809käsittävä sarja. Ruotsin kansallis
bibliografian LIBRIS -tietokanta tunsi keväällä 1999 vuosina 1700-1829 painettuja ruumis
saarnoja ja äre-minne -esityksiä seuraavasti:

Julkaisun otsikko — Yht. Niistä porvariston edustajille omistettuja

”Minne” 274 5 (pormestari 2; kauppias 3)
”Lik-predikan” 243 5 (pormestari 1, raatimies 1, kauppias 3)
”Jordfästning” 197 7 (raatimies 1, kauppias 6)
”Personalier” 48 1 (kauppias)

Yhteensä 762 18 (2 prosenttia kokonaismäärästä)
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haista hengellistä ja maallista aineistoa on säilynyt vain niukasti tutkimuskoh
teina olevista henkilöistä, mikä on sinänsä kiintoisa tutkimustulos.*?

Sanomalehdistön leviämisen myötä paikallisten merkkihenkilöiden kuole
masta kertovien uutisten kysyntä kasvoi 1800-luvulla. Hengelliset muistokir
joitukset loppuivat lähes kokonaan ja tilalle tulivat nekrologit, joissa saattoi olla
laajastikin henkilön elämää valaisevaa aineistoa. Huonoimmillaan nekrologissa
mainittiin vain yleisimmät matrikkelitiedot ilman henkilöluonnehdintaa, mutta
parhaimmat esitykset sisältävät runsaasti tietoa, minkä voi olettaa kertovan ky
seisen henkilön nauttimasta kunnioituksesta ja hänen maineestaan. Aineisto
mahdollistaa yleistävät arviot yritysjohtajien arvostuksesta aikalaistensa silmissä.

Nekrologi-aineisto laajeni merkittävästi sanomalehdistön kasvun myötä
1800-luvulla. Käytännössä jokaisesta 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun
alkupuolen merkittävästä yritysjohtajasta on laadittu nekrologi, monista useissa
ja eri puolilla maata ilmestyneissä lehdissä.

Nekrologit antavat suhteellisen todenmukaisen kuvan kustakin henkilöstä,
varsinkin jos tietoja verrataan muun kirjallisuuden ja lähdeaineiston viitteisiin.
Nekrologit olivat varhaisempien muistokirjoitusten tapaan kaikki erilaisia. Tätä
työtä varten läpikäydyissä aikalaisten kirjoittamissa elämäkerrallisissa esityk
sissä, tyyliin Oma Maa tai Kansallinen Elämäkerrasto, vainajien kuvaukseen
sisältyy usein runsaasti samoja piirteitä kuin nekrologeissa, joten niitä voi pitää
peräti toisilleen rinnasteisina ja osin samoja tarkoituksia varten laadittuina.
Monet muistokirjoitukset ovatkin olleet elämäkertaesitysten pohja-aineistona.

Tutkimuksessa käytettävien nekrologien erot aiheutuvat osin aineiston kirjoi
tusajan venymisestä yli puolen vuosisadan mittaiseksi ja osin eri lehtien linja- ja
tasoeroista. Silti voidaan olettaa, että lajityyppinä muistokirjoitus oli kaikille
lehtimiehille tuttu. Muistokirjoituksissa ei suinkaan pelkästään ylistetty vaina
jaa kritiikittömästi. Erityisen kiintoisia ovat seikat, joista ei kirjoitettu sekä ne
asiat joita voidaan verrata Oma Maa -sarjassa esitettyihin luonnehdintoihin ja
muihin tutkimuksen keinoin saataviin tietoihin. Rivien välistä voidaan kaivaa

jonkin verran yksityiskohtia henkilöiden luonteesta. Kiinnostavinta on silti tut
kia eksplikoituja ilmauksia kustakin johtajasta —sitä millaisina aikalaiset näki
vät heidät; mitä se puolestaan kertoo esimerkiksi ”hyvän johtajan” normatiivi
sesti olemuksesta?”

Esimerkeiksi käyvät kaksi eri sarjoissa paininutta 1800-luvun jälkipuoliskon
henkilöä eli Suomen suurin laivanvarustaja ja otaksuttavasti maan rikkain mies
Petter Malm nuorempi ja tammisaarelainen juomatehtailija Frithiof Hultman.”'

67 Edes tutkimuksen yritysjohtajien sukulaisista ei ole olemassa kovin suuresti käyttökelpoista
aineistoa. —Ks. Melander T 1951; Laine T-Nygvist 1996.

68 Suova 1952, passim.; Tommila 1988; Ikonen 1997, 20.
69 Vrt. Marttinen 1997, 31.
70 Nekrologien rinnalla on käytetty Bragen sanomalehdistöarkiston henkilöhistoriallisen osas

ton lehtileikkeitä. Niissä on muutakin kuin vain henkilön kuolemaan liittynyttä aineistoa,
kuten selostuksia syntymäpäiväjuhlista.

71 —Tässä ei tarvitse viitata nekrologin ”todenperäisyyden” arvioinnissa käytettyyn kirjallisuuteen
ja alkuperäisaineistoon, johon tutkimuksen pääosissa III ja IV viitataan kummankin henkilön
osalta erityisesti. Tärkeä vertailuaineisto on ollut valtiopäivien porvarissäädyn pöytäkirja
aineisto, joka pikakirjoituksesta purettuna on monin tavoin harvinaisen paljastavaa tekstiä.
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Hufvudstadsbladetin (12.8.1868) mukaan Petter Malm oli ollut yksi Suomen
tietorikkaimmista (insigtsfullaste) kauppiaista, todella työteliäs ja työnsä aina
loppuun saattava, jos kohta erittäin vaativa. Hän puuttui harvoin mihinkään
muihin kysymyksiin kuin sellaisiin, joiden ”hän uskoi voivan hyödyttää - - 
kaupallisia asioita”. Malmin onnistuikin kerätä Suomen oloissa merkittävä
omaisuus. Malmin kotiseudun Wasabladetin (15.8.1868) sävy muistutti pää
kaupunkilaislehteä. Vainaja oli kiistatta Suomen ”älykkäin ja tietorikkain kaup
pias”, jolla oli ”selkeä ja kattava taloudellinen ja kaupallinen näkemys”. Hän
oli myös ”epätavallisen lukenutja humanistisesti koulutettu”. Wasabladet ker
toi tarkasti monipuolisesta kouluttautumisesta ja kuvaili Malmin tarkkoja
liikkeenjohtotapoja, muun muassa, kuinka hän keskittyi laivanvarustukseen ja
vientikauppaan sekä hoiti laajan liikkeensä koko kirjeenvaihdon yksin lähes
elämänsä loppuun asti. Peiteltyä arvostelua sisältyy lausumaan, jonka mukaan
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hän vaati ”aina kaikkein huolellista järjestystä ja täsmällisyyttä niin isoissa
kuin pienissäkin asioissa”.

Alkuperäisaineisto antaakin Malmista suhteellisen yksiselitteisesti kuvan
pikkutarkasta henkilöstä, jolle mikään asia ei ollut liian pieni huomautettavaksi.
Sanasta sanaan valtiopäiväpöytäkirjoissa julkaistuissa lausunnoissa korostuivat
numerotarkkuus, säästäväisyyden korostaminen ja yksinomaan taloudellisiin
seikkoihin pitäytyminen.?

Västra Nyland -lehti puolestaan kirjoitti 14.2.1890 edesmenneestä Tammi
saaren suuresta pojasta Frithiof Hultmanista todeten hänen olleen kiinnostunut
edistämään yhteisönsä asiaa. Lehti korosti Hultmanin aloiterikkautta, hänestä
kylläkin ”sanottiin, että usein hänen esityksensä olivat laveita ja mahdottomia
toteuttaa”. Hultman pyrkikin 1860-luvun valtiopäivillä edelleen lähinnä hoite
lemaan oman intressiryhmänsä asioita”?

Tutkijalle mieluisa tilanne lienee kun ensin luettuaan aikalaisille tuntematto
maksi jäänyttä alkuperäisaineistoa, esimerkiksi valtiopäivillä esitettyjä lausun
toja tai yrityksen sisäistä kirjeenvaihtoa, tutustuu vaikkapa nekrologeihin ja ha
vaitsee, että ”oma” ja aikalaisten kuva jostakin henkilöstä vastaavat paljolti toi
siaan. Siinä vaiheessa voinee sanoa, että tutkija on päässyt suhteellisen lähelle
ainakin aikalaisten näkökantoja henkilöstä ja hänen toimistaan. Yksistään tällai
nen ei tietenkään riitä, vaan tarvitaan jatkuvaa kriittisyyttä, uudenlaisia kysy
myksenasetteluja ja eri puolilta otettuja metodisia työkaluja, joilla voi päästä
käsiksi henkilön todelliseen toimintaan ja merkitykseen.

Vaikka kumpikin muistokirjoitus oli yleissävyltään myönteinen, niin silti ne
eivät korostaneet yksinomaan henkilöiden positiivisia puolia. Esimerkkita
paukset, kuten muu yritysjohtajien kuoleman jälkeen kirjoitettu aikalaisten ai
neisto, sisältävät sellaisia ”ikäviä” tietoja, jotka saadaan näkyviksi suurimmalle
osalle aikalaisista tuntemattomaksi jääneestä aineistosta. Ylipäätään muis
tokirjoitusten käyttämiseen pätevät aivan normaalit historiallisen lähdekritiikin
perusperiaatteet, mistä syystä aineisto sopii aikalaiskäsitysten selvittämiseen.

Nekrologeja käsitellään löyhän temaattisen jaksotuksen avulla niin, että kun
kin ”ominaisuuden” painoarvoa arvioidaan kyseisen nekrologin kokonaisuu
teen suhteuttaen eli onko jotakin asiaa korostettu erityisesti, onko se mainittu,
onko kyse ”neutraalista” käsittelystä vai onko joku ominaisuus jätetty tyystin
mainitsematta.

Ominaisuuksia on arvioitu Oma Maassa esiinnousseita teemoja ja yritysjoh
tamisen kannalta keskeisiä seikkoja silmällä pitäen. Ryhmittely kattaa seuraa
via luonnehdintoja tai arviointeja vainajien elämäntyöstä: liiketoiminnan ”tu

72 Malmin pikkutarkkuus ja suoranainen nuukuus näkyi selvästi eritoten vuosien 1867—68
valtiopäivillä. —Ks. esimerkiksi huhti-toukokuussa 1867 käsiteltyä kysymystä porvarissää
dyn pöytäkirjojen painattamisesta (BP 1867-68, 629, 874) tai hänen oman valtiopäivävali
tuksensa jatkokäsittelyä samoilla valtiopäivillä (BP 1867—68,1126-1127, 1129).

73 Toimiessaan Tammisaaren edustajana vuosien 1863—64valtiopäivillä Hultman esitteli peräti
yhdeksän suurta ja pientä anomusta samassa valituksessa. Hän toivoi muun muassa määräai
kaisia valtiopäiviä ja valtiopäiville esitysoikeutta sekä valtion myöntämää avustusta ja lai
nää sillan rakentamiseksi Pohjan pitäjän lahden poikki. —BP 1863—64,97—100, 157-168;
Hultman 1993 (1938).
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loksellisuus”, johtajien työtä koskevat seikat, henkilön luonne, osallistuminen
politiikkaan, kulttuuririennot (esimerkiksi lahjoitukset ja vastaavat) sekä maata
louden edistämiseen liittyneet tehtävät.

Autonomian ajan 33 yritysjohtajasta muistokirjoituksia on pystytty jäljittä
mään 30 henkilöstä? Yritystoiminnan tulokseen kiinnitettiin kunkin muisto
kirjoituksen yleiseen linjaan suhteutettuna tavanomaista enemmän huomiota
vain 16 yritysjohtajan muistokirjoituksessa, ja niistäkin maininnoista joka nel
jäs oli seurausta huonosta taloudellisesta tuloksesta tai johtanut yritysjohtajan
siirtymiseen pois talouselämän valokeilasta.?*Yhdessäkään nekrologissa johta
jan taloudellinen toiminta ei saanut selvästi enemmän huomiota osakseen kuin
hänen muuta työskentelyään ja luonnettaan käsittelevät osat.

Politiikka korostui hieman useammin (18 mainintaa), joskin usein muistokir
joituksissa vain lueteltiin kerrat, jolloin vainaja oli istunut valtiopäiväedustajana
sekä hänen mahdolliset valiokuntapaikkansa. Vain harva tutkimuksen kohteista
sai erityistä kiitosta työskentelystään valtiopäivillä. Vaasalainen moninkertai
nen porvarissäädyn puhemies, kauppaneuvos Joachim Kurten oli tällainen
poikkeus. Hufvudstadsbladet (30.6.1899) arvioi poliittisen toiminnan Kurtenin
merkittävimmäksi saavutukseksi, vaikka hän johti seutukuntansa talouselä
määnkin.?*Johan Arthur Lagerlöfistä sanottiin suoraan, että liike-elämä haittasi

hänen poliittista uraansa. Kaikesta huolimatta Lagerlöfille oli myönnetty harvi
nainen vuorineuvoksen arvonimi, joka annettiin teollisuuden tai kaupan hyväk
si tehdystä työstä.” Monissa kirjoituksissa tehtiin teräviä arvioita eri henkilöi
den valtiopäivätyöstä. Tuonnempana selostetaan tarkemmin muun muassa tur
kulaisen Gustaf Adolf Lindblomin valtiopäivätyöskentelyä, josta paikallinen
sanomalehti tiesi, että hän oli ollut ”toiminnan mies - - - hänen työnsä valiokun
nissa (oli) merkittävämpää kuin esiintyminen debatissa” ?*

Kulttuurielämä ja esimerkiksi laajat lahjoitukset eivät nekrologeissa koros
tuneet Oma Maan tapaan. Erityinen painotus siihen suuntaan näkyi vain muuta
man yritysjohtajan muistokirjoituksissa. Erityistapaus oli kauppaneuvos Ernst
Dahlström, jonka elämästä kertovissa esityksissä tämä puoli sai toistuvasti suu
ren painoarvon. Itse asiassa Ernst Dahlströmin ja hänen veljensä Magnuksen

74 —Aineistona ovat tutkimuksen kohteena olevien yritysjohtajien sanomalehdissä julkaistut
nekrologit 1860-1940. Vuoteen 1890 on käytetty apuna Helsingin yliopiston kirjaston sa
nomalehtien artikkeliluetteloa. Vuoden 1890 jälkeiseltä ajalta tiedot on kerätty kunkin joh
tajan kuolinajan perusteella valittujen tärkeimpien pääkaupunkiseudun lehtien ja vainajan
pääasiallisen maantieteellisen vaikutusalueen lehdistöstä. Muistokirjoitusten keruun ovat
suurelta osin suorittaneet fil. maist. Helena Kaksonen ja fil. maist. Mika Skippari. Lisäksi
olen täydentänyt ja hankkinut lisätietoja Bragen sanomalehtiarkiston arvokkaan biografisen
osaston aineistoilla.

75 Tällaisia henkilöitä olivat Elving, Julin, Rosenius ja Äberg.
76 Brage, biografiska, KUR-KUT, 730 (Joachim Kurten). Kurtenin muisto eli vielä viitisen

toista vuotta kuoleman jälkeenkin, jolloin hänen suurimmaksi ansiokseen kirjattiin edelleen
valtiopäivätyö. —D. T. 23.11.1913; vrt. myös Wasabladet 1.7.1899; Wasa Nyheter 1.7.1899.

77 Uusi Suomi 25.8.1930; Hbl 25.8.1930.
78 Abo Tidning 14.5.1889. Tor Carpelan (1910, 128) pitää Lindblomin elämäntyön tärkeim

pinä aloina toimintaa kunnallispolitiikassa ja valtiopäivillä, ”vaikka hän ei ollutkaan varsi
naisesti aloitteiden mies”. Lindblom harjoitti silti muun muassa laajaa vähittäis- ja tukku
kauppaa sekä johti useita merkittäviä teollisuuslaitoksia.
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vaiheista kertonut lehtikirjoittelu lähenteli suoranaista henkilönpalvontaa jo
miesten eläessä.”?

Niinpä eräs Ernst Dahlströmin 75-vuotisjuhlista*? kertova juttu otsikoitiin
”Patricier” —patriisit. Kirjoitus alkoi kertomalla hänen lahjoituksistaan Äbo
Akademille: oli symbolinen yhteensattuma, että Dahlström oli syntynyt samana
päivänä kuin kuningatar Kristiinan holhoojahallitus allekirjoitti vuonna 1640
Turun akatemian perustamiskirjan. Äbo Underrättelser (25.3.1921) puolestaan
kertoi Dahlströmin olevan merkittävin elossa oleva turkulainen, joka oli tehnyt
paljon kotikaupunkinsa eteen. Ylistävässä esityksessä esitettiin usein toistunut
iskulause, jonka mukaan ”hän tiesi rikkauden velvoittavan”. Sama lehti aloitti
Dahlströmin kuolemasta kertovan juttunsa suureellisesti ”Turussa on suru. Sen
grand old mania ei enää ole”, mihin toteamukseen lehtiartikkeli päättyikin$'
Nekrologissa todetaan lyhyesti kauppaneuvoksen merkitys liike-elämässä,
mutta lehden mukaan Dahlström oli silti paljon enemmän: ”Hän oli kansalai
nen sanan kauneimmassa merkityksessä. Hänen toimintaansa leimasi syvä ja
aito vastuuntunto”. Tavallisesti yksilön ja yhteiskunnan välillä syntyy dishar
moniaa taloudellisten menestysten vuoksi, lehti jatkoi, mutta Dahlström oli
”täydellisessä harmoniassa maansa ja kaupunkinsa intressien kanssa”. Hauta
jaisista lehti ilmoitti jo otsikossa, että ”Turun akatemiassa on maansuru
(kungssorg)”&

Niin Leonard Borgström kuin A. F. Wasenius kuuluivat nekrologien ja mui
den tietojen mukaan suurten lahjoittajien joukkoon. Heistä käytetyt sanamuo
dot olivat kaikin puolin Dahlströmiä neutraaleimpia. Kukin näistä ruotsinkieli
sen pääoman edustajista oli poissa Oma Maa -sarjan sivuilta, joilla yleensä kiin
nitettiin runsaasti huomiota lahjoittajiin.

Kaikissa nekrologeissa mainitaan jotakin kohdehenkilön luonteesta ja/tai

henkilöitä olisi luonnehdittu. Luonteenpiirteistä vain harvat mainittiin useam
min kuin yhden tai kaksi kertaa: sellaisia olivat luotettavuus (kuusi mainintaa),
rehellisyys (4) ja epäitsekkyys (3).

79 Ks. esimerkiksi seuraavat nekrologit: Hbl 17.1.1924; Helsingin Sanomat (HS) 17.1.1924;
Turun Sanomat (TS) 17.1.1924. Ernst Dahlström esiteltiin usein kauppaneuvosveljensä
Magnuksen kanssa, tavallisesti puhuttiin ”Dahlströmin veljeksistä”. Erityisen kuvaavia
”Dahlström-kultin” kannalta ovat Bragen sanomalehtiarkistossa olevat leikkeet suvun jäsen
ten vaiheista, ks. Brage, biografiska, DAH 212 (Dahlström). Mukana on laajasti erilaisia
Dahlströmien juhlapäivien viettoon ja hautajaisiin liittyviä kertomuksia. Esimerkiksi Huf
vudstadsbladet esitteli 6.6.1943 suvun laajasti ja totesi, että veljesten ansiosta suvun nimestä
tuli ”enemmän kuin aatelisnimi” ja että nämä kulttuurisesti valveutuneet liikemiehet olivat
”syvästi ymmärtäneet, että rikkaus velvoitti”. Myöhemmistä esityksistä ennen muuta Dahl
ström 1943, esimerkiksi s. 67, 73; Nordström 1961, 28, 34, 38; Pussinen 2003b.

80 Svenska Tidningen 24.3.1921.
81 ÄU 17.1.1924 (”Äbo har sorg. Dess grand old man är icke mer — Äbo har sorg”).
82 ÄU 25.1.1924.

83 Luonteeseen liittyviä piirteitä on löydettävissä Suomessa 1980-luvulla kerätyistä ”johtamis
käyttäytymistä” selvitelleistä liikkeenjohto-opeista. Niiden mukaan suomalaisilla tehokkail
la johtajilla oli neljä ulottuvuutta: 1. luotettavuus, oikeudenmukaisuus, päättäväisyys; 2. ai
kaansaaminen, suunnitelmallisuus, asiantuntemus; 3. kuuntelu, ymmärrys, kannustaminen;
4. ennakkoluulottomuus, arvostelun sietäminen. —Pe Kettunen 1997, 440. Kettunen täsmen
tää Unto Pirneksen esitystä vuodelta 1988 (1989). Selvitykset muistuttavat jo varhempia esi
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HENRIK BORGSTRÖM.

Koapt har drots förra hälft"nhit sitt slut,
och redan hafvo under denna korta tidrymd
dodsrunor ristats öfver flere af värt mer

kantila och indystriele lifs främste män.
Sä slutädsä redan under värvintern Kom
merserädetP. Sinöbrychoffs arbetsrika
lefnnd och icke längt derefter afbröt en

* hastig död den intelligente konstvännen,
Kommerserädet N. Kiseleffs gagnelign
och vidtomfattande verksamhet. För nägot
mera (ln en mäned sedan kom Äterfrän Wi
borgdet ovantädsbudökäpot'omKömmörse
rädet Fredrik Wahls aörgligäfränfälle.

När morgonsolen pä soramarmänedens
sista dag tändes elocknade lifsgnistan hos
den man, hvars namn här stär teeknadt
öfver dödskorset. Kommerserädet Heirik
Borgström, den ärtyngde, 1dle arbetaren,
har lagt sitt grämade hufvud till hvila i
grafvena fridfolla sköte efter ett längtoch
fruktbärande dagsarbete, sädant bloti f&
vid slutet &f sin lefnad kunna berömma
sig af. Nekrologer öfver den aflidne hafva
atrox efter dodsfallet varit synlige i vär

press, bärende i sin mön vitinesbörd om
hans omfattande lifsgerning, hvilken dock
ej, säsom äfven yltrats, »teeknas i en tid
nings spalters. —Varaktigaro vittnesbörd
härom, Kn det för siunden uttalade ordet,
bära do synliga' verkningarne ocb resulta
ten af hana arbete.

Fudd den 26 april 1799, hade den bort
gingne vid sin däd, uppnätt den höga Öl
dern af öfver 84 Br.

Leonard Borgström +.

Den & dennes aifled i Helsingfors kommerse
rädet Leonard Borgsiröm, i en älder al i det när
maste 75 är.

"Medhonom bortgick en af landets äldsta och
mest ansedda affärsmän, en man med rika och
mängsidiga erfarenheter och en bärare af gamla
goda traditioner. Leonard Borgström egnade sig
redon frän tidiga är ät den verksamhet, hvilken
skulle bilda en sä vacker insats i värt lands ma
(eriella utvecklingshistoria. Säsom helt ung toys
han anställning vid ett alfärskontor i Bremen, där
han fick sin första fackutbildning, för att seder
mera fortsätta sina merkantila studier i England.
Utrustad med ett för den tiden ovanligt mätt af
fackkunskaper, blef han eiter äterkomsten till
Finland genast tagen i anspräk för olika ansvars
dryga uppdrag. Preussisk vice-konsul blef han
redan 1857, och tvä är därelter upptogs han som
ossocie i firman 11. Borgström & Cie, för hvars
vidsträkta rörelse han efter sin faders död blef
chef. 1 denna sin egenskap har han med aldrig
svikande intresse och en outtröttlig energi inne
haft affärsledningen af handelshuset H. Borg
stiöm & C:o, Forssa Aktiebolag, H. Borgström
J:rs tobaksfabrik och representationen för flerc
utländska assuradörfirmor, hvilka alla under hans
chefskap i betydande grad förkofrades.

Dessa kräfvande uppgifter, hvilka han med
lika stor insikt som omsorg haudlade, lindrade
honom cejatt ställa sin stora erfarenhet och mäng
sidiga förmäga i andra företags och sträivandens
tjänst. Medllem af Föreningsbankens i Finland
bankutskolt sedan är 1866, valdes han är 1902 til!
dess ordförande. 1 Tervakoski Aktiebolag fun
gerade han länge som medlem af direktionen,
likasä i Handelssocietetens pensionskassa.

För allmänna angelägenheter hade han allt
iirän hemmet, där de politiska och konstnärliga

Ling var sälunda lifsdagen, men rik
och möängsidig var äfven verksamheten.
Är 1825 flyttade Borgström frän Borgä,
der han heft sin första verkeamhet, till
Helsingfors och det var här han genom
egen erbetaamhet, omtanka och affirsskick
lighet grundlade och utvidgade den hav
delsrörelse, som nu redan sedan läng tid
tillbaka hit en storartad utveokling. Den
Borgströmska firmans verksamhet her om
fattat, snart sngdt, de Hesin affursgrenar,
som uppstätt i värt land, men främst fram
träder den dock pä industrins omräde. Vi
behöfva blott omn&mna don välbekanta

Borgströmska = tobakefabriken härstädes,
stimt erinrä om ett Henrik Borgström &f
ven i väsenilig mon utarbetade planen til
den —storartade —fabriksanläggningen pä
Forssa, i hvilken firman eger betydande
andelar. -Ända till de sista 8ren af sin

längn lefosd följäe han med leduingen af
sin vidlyftiga affär, biträdd af söner och
andra nära anhöriga.

Utom denna istörsta korthet här an
tyddä verksamhet pä det materiela omrä

det, egde den hädangängne ett aldrig slap
padt intresse för lifvets ideela företeelser
och högsta andliga kraf. Sjelf musikeliskt
begäfvad, intresserade han sig bland do
sköna konsterna främst för musiken. Dook
var det ej donna ensam, som fann gen
klang i hans &dla,upplysta inre. Hans
göstfria hus har i mer Go att afseende
varit ett andra hem för flöre af värt lands
mest (ramstkende tänkare och skalder. —

Det ligger dock utom vär afsigt och för
mäga ntt i dotta korta eftermile sika ga

sträfvandena städse med sä mycken värme oni
fattats, ett lifligt intresse. Detta likasom sina
mängsidiga insikter fick han i det allmänna lifvet
göra fruktbringande vid de mänga ständermöten
han som representant för borgareständet bivistade
under 1870 och 1880-talet. Äfven i den kommu
nala politiken deltog Borgström i sin egenskap af
stadsfullinäkiig ([ör Helsingfors stad.

Rikast har hans gärning dock varit pä det
merkantila ooirädet, där hans arbetsförmäga,
hans vida syn pä tingen, hans rättänkthet och hans
med klokhet parade försiktighet gjorde sig prak
tiskt gällande. Säsom ledande princip gick en
ren och solid alfärsmoral, vid hvilken han strängt
fasthöll och ställde som grund för sin merkantila
oeli industriella verksamhet, hvarigenom han stär
säsom ett föredöme för en sund affärsledning.
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Liikkeenjohtoon liitettävissä olevia luonteenpiirteitä mainitaan hajanaisesti
useita. Nekrologien kirjoittajat eivät yhdistäneet niitä yritysjohtajan toimenku
vaan, vaan henkilöön ylipäätään, eikä niistä siten muodostu yksiselitteistä ku
vaa ”tyypillisestä? 1800-luvun johtajasta tai edes ihanteesta. Ainoa säännölli
sesti toistuva teema oli johtajien työkyky. Kolmestakymmenestä henkilöstä
puolet sai tätä ominaisuutta korostavia luonnehdintoja, kuten esimerkiksi Petter
Malm nuoremman kohdalla havaittiin. Jos joukkoon lisätään läheisesti työky
kyyn liittyvät käsitteet kuten monissa esityksissä toistuneet tarmokkuus tai
energisyys, niin kova työnteko mainittiin kaikkien yritysjohtajien muistokirjoi
tuksissa. Osittain kyse lienee ”protestanttisen työetiikan” korostumisesta nekro
logien retoriikassa, mutta jos kyseinen ominaisuus olisi katsottu itsestään sel
västi kunnon luterilaiselle kuuluvaksi, ei sitä tietenkään olisi tarvinnut erikseen

kirjoittaa.
Erilaisia pitkäjänteiseen suunnitteluun liittyviä luonnehdintoja, kuten esi

merkiksi ”suunnitteleva”, ”laajalle ulottuva katse”% tai ”harvinainen kyky oi

”86yms. esiintyi yhdeksän yritys
johtajan muistokirjoituksissa. Kahdeksan kertaa mainittiin yritysjohtajan asian
tuntemuksesta ja seitsemän vainajaa oli ollut ”hyvä isäntä” tai esimies. Sen si
jaan etevyys yritysjohtajina nousi erityisesti esille vain kahdessa nekrologissa.

Nekrologitietojen perusteella ei —tietenkään —voi rakentaa yleiskuvaa yritys
johtajista. Ahkeruus, kova työnteko oli oikeastaan ainoa yhteinen tekijä. Sa
mansuuntainen tulos saadaan vertailusta liiketaloustieteen johtamisesta laadit
tuihin keskeisiin malleihin. Johtamisen klassisen mallin POSDCORB:n? osista

jonkinlaisia viitteitä on vain suunnitteluun. Mintzbergin roolitypologiasta jon
kinmoisia yhtymäkohtia on lähinnä informaation kategoriaan (yritysjohtaja
puolestapuhujana) ja päätöksenteon puolellakin vain hieman (johtaja neuvotte
lijana valtiovallan kanssa eli tässä tapauksessa lähinnä valtiopäivätyössä).

Havainnot viittaavat siihen, että tyypillistä johtajaa ei normi- tai ihannetasolla
ollut olemassa. Muistokirjoituksissakin korostui muu kuin henkilön yritystoi
minta, mikä johtunee sekä kirjoittamisajankohdan ”yritysvihamielisyydestä”
että vainajien monipuolisuudesta. Tutkitut yritysjohtajat eivät keskittyneet yh
teen asiaan, liikeyrityksensä johtamiseen, vaan toimivat useilla aloilla. Nekrolo
geista ei kuitenkaan välity Oma Maan tapaan esimerkiksi lahjoitukset tai vaik
kapa maanviljelysharrastukset. Poliittisia ansioita painotettiin vain niukasti,
vaikka jokainen miehistä oli istunut valtiopäivillä, monille edustustehtäviä oli
kertynyt puolenkymmentä tai enemmänkin.

kein arvostella nousu- ja laskukonjunktuureja

sista tutkimuksista luettelon, joka kuvasi hänen mukaansa suomalaisia johtajapersoonia. Sii
nä mainittiin seuraavat ominaisuudet: I. oikeudenmukaisuus; 2. päättäväisyys; 3. arvonanto
ja huolenpito; 4. rauhallisuus ja maltillisuus sekä 5. rehellisyys.

84 Työn arvostaminen kaikkein tärkeimmäksi elämänsisällöksi käy ilmi esimerkiksi Eero Hie
takarin (1968) erinomaisesta kuopiolaisen kauppaneuvoksen Herman Saastamoisen elämä
kerrasta.

85 Lars Johan Hammaren (Tampereen Sanomat 22.8.1906).
86 Lars Krogius (HS 14.10.1935).
87 Ks. tarkemmin luku 9.
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Aikalaisten lausunnot kertovat osaltaan yritysjohtajien toimintaympäristöstä,
aikakauden arvostuksista ja osittain todellisuudestakin tuona aikana. Tutkimus
kysymysten ratkaisemiseksi rinnalle vaaditaan silti toisenlaista empiiristä ai
neistoa. Nekrologiaineiston perusteella tiedetään yritysjohtajien kunnostautu
neen myös liike-elämän palveluksessa —ei vain lahjoittajina tai maanviljelijöi
nä. Työhön yrityksissä on seuraavassa tarkoitus tarttua, aluksi valtiopäivätyöstä
kertovalla aineistolla.
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III Yritysjohtajat
valtiopäivillä

5. Valtio, yritysjohtajat ja erityisvoitonpyynti

Rent seeking -teorian soveltaminen ruotsalais-suomalaiseen
todellisuuteen

Valtion tulisi olla mukana yrityselämää tutkittaessa, sillä sen vaikutusta yritys
toiminnan ja talouselämän raamittajana ei pidä aliarvioida. Näin oli erityisesti
**merkantilisminajalla”, eikä valtion merkitys ainakaan vähentynyt 1800- ja

1900-luvulla. Valtiota ei voi jättää pois laskuista siksikään, että Ruotsin valta
kunnassa ja autonomisessa Suomessa yritysjohtajat vetosivat valtioon toistu
vasti koko tutkimusjaksolla. Yritysjohtajat pyrkivät henkilökohtaisesti vaikutta
maan tehtäviin päätöksiin ennen muuta valtiopäivillä, mutta myös niiden ulko
puolella. Siksi olisi anakronistista jättää valtio tarkastelun ulkopuolelle.

Yrityksiä ”poliittisilla markkinoilla” on tutkittu melko vähän, joten valtion ja
yritysten poliittisella kentällä tapahtuvaa vuorovaikutteisuutta on syytä selvittää
lähemmin. Tietyllä tavalla seuraava tarkastelu on verrannollinen liiketaloustie
teen piirissä kehitellyn niin sanotun sidosryhmäteorian (stakeholder approach)
yrityksen sidosryhmien erittelyille, vaikka toimintaolosuhteet olivatkin erilai
sia. Tutkimusaikana sidosryhmät ovat kenties helpommin hahmotettavissa ja
niitä oli vähemmän kuin esimerkiksi 1900-luvulla. Nykyaikaa koskevassa tutki
muksessa ”valtio” on tosin usein vain pienessä roolissa, yhtenä tekijänä muiden
joukossa, samoin yritysjohtajat?

Uuden ajan alun Ruotsissa valtiolle —mutta vain valtiolle —kuului aikalaisten

mielestä ainoastaan muutama tehtävä, jotka ovat tärkeitä yritysjohtajien ja val
tiovallan välistä vuorovaikutusta pohdittaessa. Valtioneli kauan hallitsijaan per
sonoituneen kruunun tehtävänä oli ensinnä mahdollistaa tiettyjen poliittisesti
etuoikeutettujen ryhmien eli säätyjen sosiaalinen nousu, mikä tapahtui käytän
nössä aateloinneilla. Toiseksi sen tuli käyttää valtakunnan puolustamiseksi si
säisiä ja ulkoisia vihollisia vastaan yksinoikeudella rankaisuvaltaa mukaan lu
kien erilaiset valvonta-, järjestys- ja rankaisutehtävät (väkivallankäytön mono

1 — Ks. tästä Supple 1980 (1971); Kuusterä 1986, 129; Kuusterä 1989, luku 1; Kuisma 1993a,
10-11; Haapala 1995, 11—12.Varsinkaan uuden ajan alun osalta valtion merkitystä esimer
kiksi teollisuuden kehitykselle ei ole tutkittu riittävästi, ks. Ägren M. 1998b, 249. Tosin
muun muassa Lindgren (1999, 106-108) katsoo, että valtiovallan voimakas mukaan ottami
nen yrityshistorialliseen tutkimukseen saattaa hämärtää yrityksen roolia kysymyksenasette
lussa. Tässä työssä ei kuitenkaan ole kyse Lindgrenin määritelmän mukaisesta yrityshisto
riasta.

2 — Yrityksistä ”poliittisilla markkinoilla” esimerkiksi Eloranta 2002; sidosryhmistä muun
muassa Carroll 1993; Näsi J 1995 a—; Pajunen 2000.
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poli) sekä kolmanneksi olla aktiivinen taloudellisen toiminnan tukemisessa ja
kehittämisessä. Ruotsin ajalla näistä asioista neuvoteltiin, ja varsinkin talous
elämään liittyvistä asioista niin ikään päätettiin, tavallisesti valtiopäivillä.

Valtio personoitui yhtäältä hallitsijaan ja toisaalta yhteiskunta hahmotettiin
kollektiivisesti yksinomaan valtion kautta. Hallitsija oli enemmän kuin kunin
gas (yksilö) ja valtio yhtä kuin hallitsija. Tilanne säilyi Suomessa samanlaisena
aina 1800-luvun jälkipuoliskolle, vaikka säätyvaltiopäivillä viimeistään 1880
luvulla erotettiin hallitsija ja ”hallitus” (senaatti) tiukasti toisistaan —siis suh
teellisen myöhään, mutta ennen sortokausia.*

Yritysjohtajien havainnoinnin ulottamisella valtiollisille areenoille halutaan

lä ilman valtiota sekä sen tarjoamia palveluksia ja vaatimia vastakorvauksia.
Pyrkimyksiä vaikuttaa valtiopäivillä ylimpiin poliittisiin ja hallinnollisiin pää

Anomukset osoitettiin säännöllisesti joko Kuninkaalliselle tai Keisarilliselle
Majesteetille, mikä käytännössä tarkoitti niiden joutumista korkeimpien hallin
to-organisaatioiden käsiteltäviksi. Tukholman eri kollegiot tutkivat anomukset
1600—1700-luvulla,ja autonomian aikana sen teki senaatti toimituskuntineen
ja/tai keskusvirastoineen. Ruotsin ajalla suuri osa suomalaisten yritysjohtajien
anomuksista esiteltiin valtiopäivillä, mutta niitä laadittiin myös valtiopäivien
välillä.

Yritysjohtajien ja valtion neuvottelut, vuoropuhelu ja toisinaan esiintyneet
konfliktit ovat tutkimuksen oleellinen osa, sillä yritysjohtaja oli vaikeuksissa il
man toimivia suhteita valtioon. Viime kädessä organisoitunut yritystoiminta
vaati tuekseen organisoituneen valtion. Ruotsin ja Suomen yhteisellä ajalla val
tio samastui sekä eliittien että rahvaan näkemyksissä hallitsijaan, jolla puoles
taan oli tavallisestipaljon poliittista, taloudellistaja symbolista valtaa. Hallitsija
jakoi yksinoikeudella niin aatelisarvoja kuin erilaisia privilegioita ja taloudelli
sia etuisuuksia. Sen vuoksi oli tärkeää päästä neuvotteluyhteyteen hallitsijaan,
tarkemmin sanottuna häntä edustaneeseen virkakoneistoon, sillä muuten lupaa
vankin hankkeen läpimenomahdollisuudet olivat heikot.

Valtiovallan toimintatavat uuden ajan alun ensimmäisten vuosisatojen Eu
roopassa muistuttivat toisiaan instituutioiden, organisaatioiden sekä eri valtioi
den taloudellisten edellytysten ja olosuhteiden vaihtelusta huolimatta.*

3 — Valtion määritelmästä uuden ajan alussa esimerkiksi Karonen 1999a, 20—22ja siinä mainittu
kirjallisuus. Ruotsalaista valtiota koskevasta tutkimuksesta ks. erityisesti Melkersson (1997,esimerkiksis.81-82,87).

4 — Melkerssonin (1997, 99, 102-103) mukaan käsite ”valtio” sai vuoden 1800 vaiheilla uutta
sisältöä, kun valtiota alettiin pitää myös ”virallisena maata johtavana mahtina” aiemman
yhteiskuntakokonaisuuden lisäksi. Samoihin aikoihin alkoivat käsitykset valtion kontrollis
ta suhteessa alamaisiin muuttua lievemmiksi, kun yksilöitä ruvettiin korostamaan enemmän.
Suomessa käsitykset eivät muuttuneet autonomiaan siirtymisen myötä ainakaan samanaikai
sesti kuin Ruotsissa.

5 — Valtion merkityksestä yhteiskuntaolojen yleisenä ohjaajana esimerkiksi Tilly 1990; Ruot
sista uuden ajan alussa Lindegren 1985; Nilsson SA 1990; Karonen 19994; valtiosta talou
dellisesta näkökulmasta muun muassa Ekelund-Tollison 1997, esimerkiksi s. 5, 38—39ja
passim.; Ekelund-Sireet-Tollison 1997, 12-13. Ekelund ja Tollison eivät käsittelytapojen
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Robert Ekelund ja Robert Tollison ovat arvioineet uudelleen taloushistoriassa
ja taloustieteissä yleistä negatiivista ”merkantilismin aikakauden” kuvaa. Kiel
teisyys on johtunut ennen muuta tuolloin myönnetyistä monopolioikeuksista.*
Taloudellisen liberalismin näkökulmasta yksinoikeudet kilpailunrajoittamisi
neen ja muine vastaavine taloutta kahlinneine toimenpiteineen ovat näyttäyty
neet tutkijoille jopa järjettöminä. Ekelund ja Tollison pyrkivätkin merkantilis
min ajatusmallien arvioinnin sijaan selittämään niitä, jolloin aikalaisten ajatuk
sia ja käytänteitä yritetään ymmärtääkin. On huolestuttavaa, että taloustieteilijät
nostavat tällaisen historioitsijoille oikeastaan itsestään selvän asian esille. Ko
konaan toinen asia on, tulkitsevatko Ekelund ja Tollison ilmiötä liikaa tämän
päivän taloustieteen teorianmuodostukseen tukeutuen.”

Ekelundin ja Tollisonin (1997, s. 15) mielestä ”kauppiailla - - - oli täysi syy
tukea protektionistisia keinoja - - - voiton maksimointi rent seekingin (erityis
voitonpyynnin) avulla tapahtuu aina kun - - - saavutettava nettohyöty on posi
tiivinen”. Eli jos kauppiaat tai teollisuudenharjoittajat arvioivat kilpailun rajoit
tamisen hyödylliseksi, niin sitä tuettiin ja tavoiteltiin tavalla jos toisellakin. Yri
tystoiminnan ei välttämättä tarvitse olla kannattavaa lyhyellä tähtäimellä, mutta
keskipitkällä tai viimeistään pitkällä tähtäimellä yrityksen on tuotettava voittoa.
Muussa tapauksessa yrityksen elonkaari päättyy, ja johtajankin voi katsoa epä
onnistuneen. Tässä suhteessa etenkin 1700- ja 1800-luvun todellisuus on ollut
kovempi kuin esimerkiksi 1900-luvun jälkipuoliskolla, sillä konkurssin tehnyt
yrittäjä (yritysjohtaja) ei ainakaan tämän aineiston perusteella useinkaan pysty
nyt nousemaan entiseen asemaansa.?

Rent seeking -teoriaa on kehitetty taloustieteessä kuvaamaan ennen muuta
1900-luvun Yhdysvaltojen todellisuutta. Rent seeking? -käsitteellä ei ole va
kiintunutta suomenkielistä käännöstä, mutta seuraavassa sitä kutsutaan erityis
voitonpyynniksi. Teorian normatiivinen puoli pitää toimintaa tavallisesti nega
tiivisena ilmiönä korostaen siitä koituvia keinotekoisia kustannuksia ja talou
den tehottomuutta. Tiettyä vähemmistöä kilpailijoiden kustannuksella suosit

yhtymäkohdista huolimatta näytä tuntevan Tillyä tai muita valtionrakennusta tutkineita yh
teiskuntatieteilijöitä. Ekelund ja Tollison eivät siten liitä kruunun kasvaneita vaatimuksia saada
verotuloja —vaikka rent seekingin avulla —sotakustannusten nousuun, mistä usein oli kyse.

6 Muun muassa Ekelund-Tollison 1990, 1997.
7 — Ekelundin ja Tollisonin (1997) osittain kova kritiikki kohdistuu paljolti Eli F. Heckscherin

(1953 (1931))) ja häntä seuranneiden tutkijoiden käsityksiin merkantilismista, joka lähtee
usein niin sanotusta aatteellisesta selittämisestä. Silti kirjoittajat antavat varsinkin teoksensa
loppuluvussa tunnustusta Heckscherin mittaville tutkimuksille. Ks. myös Lars Magnussonin
(esimerkiksi 1999 ja siinä mainittu kirjallisuus) tutkimukset, joissa puolestaan esitetään an
karaa arvostelua Ekelundin ja Tollisonin näkökulmaa vastaan.

8 Konkurssilainsäädännöstä ja käytännöstä Pohjanmaalla 1700-luvulla, Aunola 1967a, luku
VI. Suurvalta-ajalta Möller 1954, 272—275.Sirkka Lindstedt (1954, 57) huomauttaa kon
kurssien yleisyydestä 1700-luvulla ja että konkurssin jälkeen voitiin nousta vielä uudestaan
jaloilleen. Myös Wuorinen 1966, 182-185. Matthias Calonius puolestaan (1998, 321—322)
kirjasi 1700-luvulla vakiintuneen käytännön, jonka mukaan liiketoiminnan aloittaminen
”puhtaalta pöydältä” oli mahdollista mikäli konkurssi oli seurausta yrittäjästä riippumatto
masta onnettomuudesta ja jos henkilö toimi vilpittömästi asiaa selvitettäessä.

9 —Lamberg J-A-Ojala-Eloranta (1997, 24) kääntävät käsitteen ”voitonhankinnaksi”. Juha
Antti Lamberg (1999, 11) puhuu ”ylivoiton tavoittelusta”. Lars Magnusson (1999, 72, 73)
kirjoittaa puolestaan osin harhaanjohtavasti profirjaktista, mutta erottaa sen silti Ekelundin
ja Tollisonin tapaan profit-seekingistä (voitontavoittelusta) eli vinstjaktista.
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taessa resurssien käyttö ei ole optimaalista.'* Ekelund ja Tollison haluavat so
veltaa ”positiivista teoriaa” merkantilismin ajan talouselämän tarkastelussa. He
eivät ole kiinnostuneita suoranaisia taloudellisia etuja tuottamattomasta rent
seekingistä, jolla tarkoitetaan seuraavassa ennen muuta tietoa ja sen hankkimis
ta valtiopäiviltä. Kirjoittajien lähtökohtana on hallituksen, toisin sanoen valtion
eli hallitsijan, tukema ja kannustama erityisvoitonpyynti, jossa hallitsija (valtio)
etsi kuluilleen maksajaa. Tätä he kutsuvat rent seekingiksi.'' Rent seeking yh
distetään tavallisesti valtion pyrkimyksiin kerätä ”keinotekoisia” tai ”keksitty
jä”, keinotekoisia eli epäluonnollisia, tuottamattomia vuokria ja korkoja (renis).
Sen sijaan ”normaaliin” kilpailuun perustuva voitontavoittelu (profit seeking)
on katsottu tuottavaksi.!? Korostettakoon kuitenkin, että rent seeking ei ole lai

tonta, pahimmillaan se aiheuttaa taloudessa tehottomuutta ja voi olla moraali
sesti arveluttavaa.!'?

Juuri näiden syiden vuoksi tässä esityksessä rent seekingin suomenkieliseksi
nimitykseksi on valittu erityisvoitonpyynti, koska käsite on suhteellisen neut
raali ja samalla tutkimusjakson henkeen sopiva: ”erityisvoitto” viittaa privile
gioiden ja monopoliasemien tavoitteluun, joka oli mitä suurimmassa määrin
1600—1800-luvunyritysjohtajien pyrkimyksiin kuuluvaa toimintaa.

Rent seeking -teoria on keskittynyt ennen kaikkea taloudelliseen hyödyn mit
taamiseen tai sen muunlaiseen arviointiin. Hallitsijan rooli korostuu Ekelundin
ja Tollisonin määritelmän mukaan toteutuneessa erityisvoitonpyynnissä. Aina
kin Ruotsissa ja autonomisessa Suomessa hallitsija on ehdottomasti luettava
laajemmaksi kuin vain ”kuninkaaksi” tai ”ruhtinaaksi” —siis yksilöksi —eli hal
litukseksi, valtioksi, kruunuksi. Ekelundille ja Tollisonille keskeistä on perus
tellusti ”eri yksilöiden ja intressiryhmien välinen vuorovaikutus”. Aiheutuvia
kustannuksia koetettiin minimoida ja tuottaa taloudellista hyötyä kaikille osa
puolille. Rent seekingin ”positiivinen teoria” tarkastelee merkantilismia talous
elämän sääntelyn näkökulmasta tutkimalla sääntelyn vaikutuksia talouden kas
vuun ja kehitykseen.!*

Uuden ajan alkuun sovelletussa teoriassa yritetään ymmärtää ilmiöitä aika
kauden omista lähtökohdista. Ehkä tänä päivänä erityisvoittojenpyynti on teho
tonta ja siten kansantaloudelle epätuottoisaa, mutta toimintaympäristö on osit
tain toisenlainen. Kaavio 1 esittelee edellä mainitun kirjallisuuden pohjalta val
tion ja yritysjohtajien vuorovaikutuksen näkökulmasta Ruotsin ja Suomen
1600—1800-luvuntodellisuuteen sovelletun yksinkertaisen mallin.

10 Esimerkiksi Tullock 1989, vii: "Rent seeking, the use of resources in actually lowering total
product although benefiting some minority, is - - - a major activity of most governmenis”.11Ekelund-Tollison1990,208;1997,esimerkiksi40.

12Ekelund-Tollison1997,29;Ekelund-Street-Tollison1997,12-13;Buchanan1980,3-15.
13 Robert Tollisonin näkemys on muuttunut lahjonnan suhteen, sillä vielä 1982 hän piti lah

jontaa (s. 578) yhtenä erityisvoitonpyynnin muotona, mutta ei enää vuonna 1997.
14 Ekelund ja Tollison (1997, 40, 49) pitävät uuden ajan alun ja nykyajan erityisvoitonpyyntiä

perusteiltaan samanlaisina, mutta esittävät hypoteesin, että merkantilismin ajan renf
seekingistä monopolin saavuttamiseksi koituneet kustannukset olivat nykypäivään verrat
tuna alhaisia. Oliver Volckart (1998, 1999) on kehittänyt rent seeking -teoriaa koskemaan
keskiaikaa ja uuden ajan alkua. Hänkin pysyttelee paljolti keskusvallan ja makrotason on
gelmissa.
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KAAVIO 1 Valtion ja yritysjohtajan (yrityksen) välinen vuorovaikutus erityis

voitonpyynnin näkökulmasta Ruotsissa ja Suomessa 1600-luvulta 1800-luvun
jälkipuoliskolle.'*

Valtio€ Verot, erityisesti rahana
maksetut suoritukset,
tuotteet, palvelukset,

Erityisvoitonpyynti korvaukset
valtiopäivillä

luovuttaa luovuttaa

Varallisuusoikeudetja varmistaasovituntilanteenYrittäjä (yritysjohtaja)
jatkumisen (mm. privilegiot, tuotantopalkkiot ja tässä tapauksessa
-avustukset, monopolit) porvaristoon kuuluva

henkilö, joka edustaa
kaupunkiaan, yritystään ja
itseään säätyvaltiopäivillä

Yritys (esimerkiksi
kauppahuone, tehdas,
manufaktuuri, ruukki,
saha- yms. laitos), jonka
yritysjohtaja omistaa tai
jossa hän on osaomista
jana.

Yrittäjät tavoittelevat erityisvoitonpyynnillä joko monopoliasemaa tai muita
erioikeuksia. Monopolit ovat ja olivat tietenkin kaikkein tavoitelluimpia, ja yrit
täjät olivat valmiita sijoittamaan varojaan tai muita resursseja niitä saadakseen.'*

Erityisvoitonpyynnin ja ylipäätään talouselämän kehityksen avainkohta kos
kee varallisuusoikeuksien'? luovuttamista, takaamista ja jatkuvuuden turvaa
mista. Näissä tehtävissä valtion rooli on väkivallan käytön monopolin vuoksi
kaikkein keskeisin.'!*Varallisuusoikeuksien pysyvyys on tärkeä tekijä yrittäjien
suunnitellessa pitkäaikaisia sijoituksia. Ruotsi uuden ajan alussa ja Suomi auto

hankintaan liittyvää erityisvoitonpyyntiä ei kaaviossa käsitellä.
16 Ekelund-Tollison 1997, 29; Ekelund-Street-Tollison 1997, 12-13; Buchanan 1980, 3-15.
17 Usein puhutaan suppeammassa merkityksessä omistusoikeuksista. Omistusoikeus on varalli

suusoikeuden keskeisin osa (Kartio 1994, palstat 983-987). Esimerkiksi 1700-luvun lopun
ja 1800-luvun alun suomalaisen oikeustieteen keskeisin edustaja Matthias Calonius (1998,
luku X) piti omistusoikeuksia tavallisesti loukkaamattomina, mutta korosti valtion laatimien
lakien mahdollistavan niihin puuttumisen.

18 Muun muassa Lamberg J-A-Ojala-Eloranta 1997; Ojala 1997, 124—;Ojala 1999, esimer
kiksi 244, myös viite 14, 251—253; yleisesti Ruotsista Karonen 19994.

66 " YRITYSJOHTAJAT VALTIOPÄIVILLÄ



nomian ajalla oli tasaisen kehityksen alueita, eikä voimasuhteissa tapahtunut
suuria muutoksia.'?

Ekelund ja Tollison havaitsivat tutkiessaan Englannin ja Ranskan hallitusten
harjoittamaa erityisvoitonpyyntiä, että Englannissa kuninkaan oli helpompaa
jakaa yksityishenkilöiden ja yhtiöiden tavoittelemia monopolioikeuksia kuin
kerätä epäsuosittuja veroja, joiden korottaminen oli Englannissa paljolti parla
mentin vallassa. Lisäksi verojen kantaminen oli jo fyysisenä suorituksena vai
keaa Englannin suhteellisen kehittymättömälle virkakoneistolle. Niin ikään pal
jon vahvemman keskushallinnon Ranskassa valittiin periaatteessa sama linja,
sillä valtion myöntämistä monopolioikeuksista tuli ”valtiollisen” erityisvoiton
pyynnin tärkein väline ja yrittäjille tavoittelun kohde.” Ruotsin keskushallinto
oli tutkimusjaksolla näistä kolmesta valtiosta kenties kaikkein voimakkain,
mutta siellä valittiin —tai oli paremminkin pakko valita —toisenlainen toiminta
tapa, joka perustui etupäässä maaverotukseen. Silti sieltäkään ei puutu rent
seeking -teorian kiinnostuksen kohteena olevia seikkoja.

Ruotsissa harjoitettiin 1600-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä voimape
räisesti verojen vuokrausta, jotka annettiin vuokralle korkeimman tarjouksen
tehneelle. Kansleri Axel Oxenstierna yritti muuttaa Ruotsin verotusjärjestelmää
1620—0-luvulla tähän suuntaan. Ruotsi oli liian maatalousvaltainen, eikä uusia

systeemejä pystytty kehittämään halutulla tavalla. Ruotsin järjestelmä oli erään
lainen sekamuoto maahan perustuvista ja erilaisista välillisistä veroista. Ruot
sissa ja Suomessa valtio, eli tässä tapauksessa hallitsija ja hänen avustajinaan
toimineet lähimmät virkamiehet, oli vahva keräämään myös verotuloja. Hallitus
ei suinkaan pystynyt yksin omin päin nostamaan verotusta, mutta sillä oli var
sinkin 1600-luvulla paljon mahdollisuuksia vaikuttaa säätyjen päätöksiin. Toi
saalta 1700-luvulla verotuksen merkitys valtion varallisuuden ja menojen kas
vattamiseksi väheni, koska Ruotsi kävi tuolloin entistä vähemmän sotia. Osin

siksi valtio pystyi maksamaan esimerkiksi tuotantopalkkioita teollisuudenhar
joittajille, kuten tuonnempana havaitaan. Ranskassa valtion kulujen rahoituk
sessa verotuksen rinnalla korostuivat monopolioikeuksien myyminen, mikä ei
Ruotsissa useinkaan tullut kyseeseen, sillä 1640—-60-luvun”yleisvaltakunnallis
ta” tullinvuokrausta lukuun ottamatta jopa verojen yms. vuokraaminen oli etu
päässä vain paikallista.?!

Rent seeking -teoria ei alkuperäisessä (muun muassa Tullock, Buchanan) tai
sen uuden ajan alun Länsi-Eurooppaa koskevassa muodossa (Ekelund ja Tolli
son) tietenkään sovellu suoraan 1600—1700-luvunRuotsin tai myöhemmän au

19 Ekelund-Tollison 1997, 85; Ekelund-Street-Tollison (1997, 28) viittaavat Espanjan varal
lisuusoikeuksien pysyvyydessä havaittuun turbulenssiin. Uuden ajan alun eurooppalaisesta
käytännöistä ja Englantia koskeva case North-Weingast 1989; vrt. myös Ägren M. 1998b,
249.

20 Tosin Hamish Graham (2002, esimerkiksi 395, 397) pitää Ranskan hallintojärjestelmää
1700-luvulla sekavana ja eri viranomaisten toimintatapoja esimerkiksi puutavara-alalla toi
silleen ristiriitaisina. —Ekelund-Tollison 1990; Ekelund-Tollison 1997, 50, 95-96, yleisesti
luku 4; Pollard 1965, 48-50.

21 Ekelund-Tollison 1997, 96; ks. ja vrt. tästä esimerkiksi Karonen 1995, 98-99; Karonen
1999a, 172-177 ja siinä mainittu kirjallisuus; Noväky 2000, passim.
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tonomisen Suomen analyysiin. Näin siitä huolimatta, että Ruotsin valtiokoneis
to ja talouden yleiset kontrolli- ja ohjauskeinot rinnastuivat monin tavoin muu
alla Euroopassa käytettyihin.

Teoriaa Ruotsiin ja Suomeen sovellettaessa on ongelmallista ensinnäkin se,
että lähes kaikkialla Euroopassa vallitsi sääty-yhteiskunta pitkälle 1800-luvulle
ja pidempäänkin. Siksi vain tietyt ryhmät ylipäätään pystyivät säätyerioikeuk
siinsa vedoten harjoittamaan laajamittaista taloudellista toimintaa. Toisin sa
noen yrittäminen oli vapaata aikaisintaan 1800-luvun jälkipuoliskolla, ja sil
loinkin lähinnä periaatteessa, koska varat oli kuitenkin saatava jostain ulkopuo
lisestä lähteestä, jollei sitten kuulunut aiemmin privilegioitujen sosiaaliryhmien
lähipiiriin, jolla oli pääomaa usein omastakin takaa.?

Ruotsissa ja myöhemmin Suomessa valtio ei tavallisesti ”kilpailuttanut” mo
nopolioikeuksia kaikilla halukkailla yrittäjillä, vaan valtio tarjosi edellä mainit
tujen rajoitusten puitteissa yritteliäille yksilöille ja säätynsä edustajille tilaisuu
den saada vaikkapa sahalaitoksen tai tupakkamanufaktuurin perustamisprivile
giot. Etuja ei myönnetty kenelle tahansa, koska kyse oli Suomessa 1800-luvun
jälkipuoliskolle saakka säätyprivilegioista. Aloitteen oli silti pääsääntöisesti tul
tava ”alhaalta” yksittäisiltä paikallisyhteisöjen toimijoilta.

Eräs aiemmassa keskustelussa varsin niukalle huomiolle jäänyt näkökulma
erityisvoitonpyynnissä liittyy ei-materiaalisen voiton pyyntiin. Kyse on mitä
suurimmassa määrin liiketoiminnan tueksi hankitun tiedon etsimisestä, tuotta

misesta ja käyttämisestä siten, että kilpailijoilla ei välttämättä ole mahdollisuut
ta saada samaa tietämystä lainkaan tai ainakaan samanaikaisesti. Matti Kamppi
nen tekee nyky-yhteiskunnan riskejä tutkiessaan kiintoisan jaottelun, joka tun

yhteiskunnassa epätasaisesti, mutta sen sijaan kaikille ihmisille on yhteistä
yleisinhimillinen rationaalisuus.”

Ei-materiaalisen erityisvoitonpyynnin eli tiedon hankinnan merkitys on tie
tenkin ymmärretty jo pitkään onnistuneen yritystoiminnan menestystekijäksi.
Valtion, yritysjohtajien ja yritysten vuorovaikutuksessa Ruotsin valtakunnassa
ja autonomisessa Suomessa valtiopäivät oli keskeinen informaatiokanava ja
foorumi. Valtiopäiviltä pystyi keräämään tärkeää tietoa käyttöönsä ennen muita,
jonka turvin saattoi parantaa omaa asemaansa, vaikkapa kun monopolioikeuk
sia tai erioikeuksia anottiin. Porvariston todelliset vaikuttamismahdollisuudet

valtiopäivillä olivat hyvät 1700- ja 1800-luvulla. Valtiopäiväedustajina istunei

22 Pohjoismaissa erityisvoitonpyyntiä koskevaa teoriaa ei ole paljon käytetty, vaikka monet
tutkijat puhuvat samasta asiasta eri näkökulmista. Jo pitkään on korostettu tärkeitä seikkoja,
kuten privilegioiden poliittista merkitystä talouselämän hallinnassa 1500—1700-luvulla. —
Esimerkiksi Däbeck 1985. Markku Kuisma (1999) esittelee tiiviisti muun muassa privilegio
lainsäädäntöä, regaalioikeuksia ja yrittäjien valtioon vetoamista. Kilpailun rajoittamisesta
”privilegioyhteiskunnassa” Kuisma 1993b, 74-75.

23 Poisluettuna esimerkiksi talonpoikien laajamittainen tervantuotanto 1600—1800-luvulla,jo
ta voi luonnehtia protoindustrialismiksi.

24 —Aateliston katsotaan aina 1700-luvun jälkipuoliskolle saakka saaneen helpommin hank
keitaan eteenpäin. Markku Kuisma (1993a, 40—44) korostaa aateliston ja rautaruukkien
nauttimaa erityisasemaa suhteessa sahoihin.

25 Kamppinen 1995, 12.
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den yritysjohtajien tiedonhankinnassa tulee kiinnittää huomiota yritysjohtajien
valintoihin heidän edustaessaan kaupunkejaan. He olivat yhtä aikaa laatimassa
uusia lakeja, mutta myös ottivat selvää tulevista asetuksista sekä loivat uusia lii
kesuhteita.?

Lopuksi on syytä miettiä rent seeking -tutkimuksen ihmiskäsitystä. Pitkän
aikavälin tutkimuksessa se on osin historialliselle todellisuudelle vieras, vaikka

sisältääkin huomionarvoisia seikkoja, joita ei pidä eikä voi sivuuttaa. Lähtökoh
tana on oman edun tavoittelu kaikilla yhteiskunnan tasoilla: hallitsija —joka on
tässä esityksessä ymmärretty esimerkiksi Ekelundista ja Tollisonista poiketen
abstraktisti ”kruunuksi” —oikeuslaitos (courts), kansa (public) ja kauppiaat
ajoivat (ja yhä ajavat) kaikki omaa taloudellista etuaan.? Näkökulma on terve
muistutus siitä, että yksinomaan yhteistä etua kukaan mukana oleva taho ei to
dennäköisesti puolusta. Käy esimerkiksi ilmi, ettei valtio ollut eikä ole autono
minen tai puolueeton, vaan sillä ja sen nimissä toimivilla virkamiehillä saattoi
olla omia etujaan ajettavana. Valtion ja eri ryhmien välinen poliittinen ja talou
dellinen vuorovaikutus on siten tiedostettava.?

Yksilön oman edun? liiallinen korostaminen on ongelma, ja johtaa kestä
mättömään tilanteeseen ainakin jos koetetaan sanoa jotain yleisempää eri 11

26 Toisesta näkökulmasta ilmiötä lähestyvät Tollison (1982, 588-590) ja Juha-Antti Lamberg
(1997, 1999).

27 *(A)s self-interested protagonists in institutional change” (s. 8); "Our theory has the power
of explaining real world events in terms of self-interest and political processes” (s. 19). —
Ekelund-Tollison 1997, 6, 18—19;Tollison 1982, 588-589. Magnusson (1999, 36, 72-74,
240) väittää Ekelundin ja Tollisonin määrittelevän merkantilismin ”järjestelmäksi, jossa
yksilöt etsivät monopoliasemaa”, mutta tässä Magnusson yksinkertaistaa —”yksilökeskeis
tää” —heidän sanomaansa aivan liikaa. Kritiikki, joka kohdistuu pelkästään omaa etua ta
voitteleviin yksilöihin on tiettyyn rajaan oikeutettua, mutta se ei suinkaan ole Ekelundin ja
Tollisonin ainoa teesi. Teoriaan liittyy keskeisesti vahvan valtion käsite sekä pyrkimys ym
märtää ja analysoida aikalaisten taloudellista ajattelua.

28 Tästä keskustelusta esimerkiksi Sträth 1988; Gustafsson 1994, 17-20; Karonen 1999a,
passim. Jukka Kekkosen (1987, esimerkiksi s. 340) mukaan valtiolla oli tärkeä rooli 1800
luvun elinkeinoelämän vapauttamispolitiikan toteuttajana, mutta vain ”määrätystä näkö
kulmasta”. Valtio palveli liikemiesten ja suurteollisuuden etuja (s. 341): siksi ”voidaan kä
sitys vahvasta itsenäisestä kehitystä ohjailleesta valtiosta varsin vankoin perustein kiistää”.

29 Anekdoottina tähän kysymykseen voi esittää Matti J. Castrenin (1957, 137-138) referoiman
kauppiaskokelaan haastattelun Helsingistä vuodelta 1813. Kirjanpitäjä Henrik Johan Mel
lander haki porvarisoikeutta. Maistraatin järjestämässä tavanomaisessa kuulustelussa pyrit
tiin selvittämään kokelaan teoreettista ja käytännön tietämystä kauppiaan ammatista. Ten
taattorit kyselivät Mellanderilta muun muassa uskontoon, kaupankäynnin historiaa, meren
kulkuun ja rahaan liittyviä asioita. Yhteistä vastauksille noin ylisummaan oli, ettei kokelas
osannut vastata yhteenkään kysymykseen täysin tyydyttävästi. Tentissä kysyttiin myös peri
aatteellisia kysymyksiä kauppiaan toimista seuraavaan tapaan: ”(m)itkä ovat kauppiaan ala
maiset velvollisuudet? V(astaus): Hakea omaa parastaan; Mitkä ovat hänen kansalaisoi
keuksiinsa liittyvät velvollisuutensa? V: Tavoitella voittoaan; Mihin hän on henkilökohtai
sesti sidottu? V: Hänen on kaikin tavoin tavoiteltava omaa etuaan.” Tässä saattaisi siis olla

edellä mainitun tapainen omaa etuaan kaikin keinoin tavoitteleva hyvän tulevaisuuden
omaava yritysjohtaja. Mellander ei kuitenkaan päässyt kauppiaaksi ainakaan Helsinkiin,
sillä haastattelijat keskeyttivät kuulemistilaisuuden suhteellisen nopeasti. Suurin syy oli
mitä ilmeisimmin miehen täydellinen tietämättömyys käytännön asioista, mutta koska hänen
vastauksensa kauppiaan velvollisuuksista on katsottu kirjaamisen arvoiseksi, on niissä ollut
jotain eriskummallista. Todennäköisesti ainakaan näin julkea oman edun tavoittelu ei tullut
kyseeseen 1800-luvun yhteiskunnassa, eikä sellaista voi pitää edes ”piilotettuna” aikaansa
sopivana. Vrt. myös Karjalainen 1926, 130-131, viite 1.
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miöistä. Puhtaaksiviljeltynä käsitys lienee aivan yhtä hedelmätön kuin vasta
kohtansa täydellisen yhteisen edun puolustus. Esimerkiksi Eva Österberg kriti
soi ihmisen esittämistä laskelmoivana rationaalisena toimijana. Tukeutuminen
pelkkiin taloudellisiin, poliittisiin tai sosiaalisiin tavoitteisiin tähtäämiseen ei
ole avain ymmärtämiseen ja tulkintaan. Huomioon tulisi niin ikään ottaa pelot ja
muut tunteet, vaikkei niitä aina saada (eikä tarvitsekaan) näkyviksi. Ihminen ei
ole aina tietoisesti tai laskelmoivasti toimiva, vaan voi perustaa tekonsa affektei
hin, rutiineihin tai intuitioon?! Ihmiset eivät suinkaan aina ”toimi”, vaan asiat

tapahtuvat ilman suunnittelua tai erityistä toivomusta. Tietenkin tämän tyyppis
ten seikkojen esille ottaminen vaikeuttaa teorianmuodostusta, koska ad hoc
selittämisellejää kovinrunsaastitilaa.Siltielämäolija on useinjuuri sellaista??

Rationaalisuutta ei ole aina ymmärretty yhdellä ja samalla tavalla. Sinänsä
samoilla aikakausilla eläneiden ihmisten ”rationaalisuutta” voidaan vertailla ai

nakin keskenään. Rationaalisuutta onkin tarkasteltava myös tutkimuskohteiden
—kulloistenkin ”aikalaisten”?—näkökulmasta.” Aikalaisten perustelut ja heidän
historiallinen kontekstinsa eivät yksin tietenkään riitä, mutta pohtimalla näitä
kin puolia ei sorru historiantutkijalle ensimmäisen luokan virheeseen eli omien
ajatusmallien ja oman ajan arvostusten viemiseen sellaisenaan historiallisten ti
lanteiden, ilmiöiden ja toiminnan selittäjiksi.*

Valtioja yritteliäät yritysjohtajat

Rent seeking -teorian keskeinen ongelma on, ettei se ole riittävästi kiinnittänyt
huomiota valtiovallan vastapelureihin eli yksinkertaistaen yrityksiään johtanei

30 Vrt. tässä esimerkiksi Douglas (2000, 41, 43), joka kritisoi nykyajan riskitutkijoita ”metodo
logisesta individualismista” ja nimeltä mainitsematta arvostelee public choice -koulukuntaa.

31 Österberg 1993, 285—286;Björkman B 1997, 80-81; vrt. myös edellä s. 20-22.
32 Vastaavanlainen ongelma sisältyy niin sanottuihin monen kierroksen peleihin, joita käyte

tään ennen muuta taloudellisen päätöksenteon tutkimuksessa. Sen mukaisesti peliin osallis
tuvat toimijat suunnittelevat siirtojaan useamman kierroksen näkökulmasta. Pitkälle vietynä
tämäntyyppinen analyysi johtaa ihmisten ajattelun tulkitsemiseen aivan liian johdonmukai
seksi, suoraviivaiseksi ja jopa mekaaniseksi. Se sopii varmasti esimerkiksi kauppasopimus
neuvottelujen analysointiin, mutta tuskin pitkän aikavälin tarkasteluun —vaikka ei lähtisi
kään siitä, että ihmiset olisivat aikaisemmin olleet ”vähemmän rationaalisia” (mistä ei ole
minkäänlaista näyttöä). Erinomainen sovellus kauppasopimusneuvotteluihin Lamberg J-A
2000, peliteorioiden tiivis esittely s. 41—42.

33 Ks. jaotteluista Kamppinen 1995, 12; Kamppinen-Raivola 1995, 28—29,36-37.
34 Julkisen valinnan teorian (Public choice) mukaan valtion tehtävä on tuottaa julkishyö

oman edun tavoittelijoita. Public choice -koulukuntaa vastaan esitetty kritiikki pitää nä
kemystä monin tavoin epähistoriallisena. Niinpä esimerkiksi käsitys ”vapaiden yksilöiden
toiminnasta vapailla markkinoilla” ei päde varhempiin aikoihin mentäessä. Samoin komp
romissien ja ”harmaasävyjen” sivuunjättäminen ovat suhteellisen usein havaittuja ongelmia
alan tutkimuksissa. Niistä ei tosin voi esimerkiksi Ekelundia ja Tollisonia syyttää, sillä he
eksplikoivat asian tärkeydestä, joskaan eivät itse tutki asiaa. Taloustieteen rationali
teettikäsitykset ovat kylläkin muuttuneet viime aikoina, sillä taloustieteen ”rationaalinen ih
minen” on nyttemmin suunnitteleva, ”löyhästi laskelmoiva”, jonka ”rationaalisuus riippuu
olosuhteista”. — Julkisen valinnan teorian luonnehdinta Lamberg J-A-Ojala-Elorannan
(1997, 23) mukaan. Ks. myös Lamberg J-A 1997, 146; Lamberg J-A 1999, 7-12. Kritiikistä
esimerkiksi Tilly 1984, 30-31; Sträth 1988, 387—388; Allardt E 1990. Rationaalisuuden
pohdinnasta myös muun muassa Kallioinen 1998, 39-40; Ojala 2000b; Karonen 2000a.

70 S YRITYSJOHTAJAT VALTIOPÄIVILLÄ



siin yritysjohtajiin, jotka halusivat osansa valtion tarjoamista eduista. Vuoro
vaikutusta ja yksittäisiä toimijoita korostava näkökulma konkretisoi toimijan ja
rakenteen ongelmaa esimerkiksi analysoimalla yritysjohtajan pyrkimyksiä ym
päristönsä muokkaamiseen.

Valtiovallan yritysjohtajille tarjoamia etuisuuksia kartoitettaessa yksi tär
keimpiä näkökulmia sisältyy erilaisten privilegiotyyppien erotteluun. Tässä yh
teydessä kiinnostavimpia ovat valtion (hallitsijan) yliherruusasemansa perus
teellä taloudelliseen toimintaan yleensä sekä kauppaan ja teollisuuteen erityi
sesti myöntämät monopolit, taloudelliset privilegiot, verovapaudet ja muut eri
oikeudet. Merkittävimpiin yleisiin erioikeuksiin kuuluivat kaupan keskittämi
nen kaupunkeihin (porvaristolle) sekä kaupunkien jakaminen tapuli- ja maa
kaupunkeihin, joiden nojalla osa kaupungeista ja niiden porvareista suljettiin
ulkomaankaupasta.

”Tapulipakon” alaisten yritysjohtajien liikkeenharjoitus oli toki riskittömäm
pää kuin tapulikaupunkien suuremmissa puitteissa, mutta ankaramman kilpai
lun kourissa kamppailleiden säätyveljien. Tapulipolitiikkaa sovellettiin ensim
mäisen kerran vuosien 1614 ja 1617 kauppa- ja purjehdussäännöissä, joissa
kaupungeille annettiin joko aktiiviset, passiiviset tai täydet tapulioikeudet.
Maakaupungeilta ulkomaankauppa oli kielletty, sillä oman kauppapiirin sisäi
sen kaupan lisäksi porvareiden oli matkustettava joko lähimpään tapulikaupun
kiin tai Tukholmaan. Maakaupungit saattoivat toisinaan hallitsijan myöntämäl
lä erityisluvalla käydä ulkomaankauppaa jollakin erikseen määritellyllä tuot
teella.

1600-luvun kauppa-asetusten vuoksi esimerkiksi Pohjanlahden kaupungit
sidottiin noin 150 vuodeksi joko Tukholman tai Turun kaupalliseksi takamaak
si. Pohjanlahden kauppapakko purettiin pitkällisten taisteluiden jälkeen vuonna
1765. Tukholmalaisten varjelema järjestelmä murtui myssypuolueen saatua
enemmistön aiemmin muutosta vastustaneessa porvarissäädyssä. Niinpä esi
merkiksi Porin, Vaasan, Oulun ja Kokkolan porvarit saivat purjehtia valtakun
nan ulkopuolelle, ja viimein 1800-luvun alkuun mennessä muun muassa kaikki
Pohjanmaan kaupungit saivat ulkomaankauppaoikeudet.*?

Ruotsissa ja Suomessa alamaiset pystyivät vaikuttamaan valtiovaltaan pai
nostamalla sitä valituksin ja anomuksin. Hallitus määräsi ehdottomasti päälin
joista, mutta kyse ei suinkaan ollut ”lakki kourassa nöyristelystä” maallisen esi
vallan edessä.

35 Täysin toisesta näkökulmasta teorian empiirisen testauksen puutteen toteavat John Wells ja
Douglas Wills (2000, 419). Jari Ojala (1999, 252) puolestaan huomauttaa varallisuusoi
keuksien tutkimuksessa keskitetyn merkantilismin ajalla ”kansantalouden” tarkasteluun,
jolloin privilegiot näyttäytyvät taloudellista tehottomuutta aiheuttavina esteinä. Vrt. myös
Carlen 1997.

36 Hallitsijan ja esivallan auktoriteettiin, oikeuteen ja yliherruuteen perustuvista regaalioikeuk
sista keskeisiä ovat muun muassa tulli-, rahanlyönti- sekä erilaiset maan-, metsän- ja vesis
töjen käyttöön liittyvät vuori-, vesi- ja metsäregaalit. Ks. Vilkuna KHJ 1994, 50-51, 290;
Malcus 1971, 6-7, 10; Karonen 1999a, passim.; Däbeck 1985, 14—16.Aikalaisten näkemyk
sestä Calonius 1998, 217-218, myös viite 142.

37 Esimerkiksi Kaila 1931; Heckscher 1949; Paloposki 1976, erityisesti 187—192, 221—233;
Sundberg G. 1978; Virrankoski 1986a; Sandström 1996; Karonen 1999a, 355.
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Havainnollistava esimerkki on 1600-luvun puolimaissa Ruotsin valtakuntaan
perustetun niin kutsutun Norlannin tervakomppanian monia muotoja saanut
vastustus. Tervakomppania sai hallitsijalta 1648 yksinoikeuden tervan ja pien
vientiin Norlannista, Pohjanmaalta, Suomesta ja Karjalasta 20 vuodeksi. Privi
legio oli tuottoisa, sillä se käsitti kaikki keskeisimmät tuotantoalueet. Komp
pania oli aluksi täysin tukholmalaisten hallinnassa. Järjestelyä voimallisesti
vastustaneet viipurilaiset jatkoivat aluksi ”yksityisyritteliäisyyttä”, eivätkä Suo
men kahden muunkaan tapulikaupungin (Turku, Helsinki) porvarit halunneet
kuulla sanaakaan tervakomppaniasta.

Viipuri, Helsinki ja Turku tekivät hallitsijalle yhteisvalituksia, ja vuoden
1650 valtiopäivillä asetettiin komitea tutkimaan asiaa, jonka seurauksena
komppanian pahimpia epäkohtia poistettiin, vaikka järjestelmä sinänsä pidet
tiinkin voimassa. Suomen tapulikaupungit esittivät tuloksetta joko kuhunkin
Suomen puoleisen valtakunnan kaupunkiin perustettavia tervakomppanioita tai
itäisen osan yhteistä tervakomppaniaa. Viimein kaupungit yhtyivät Norlannin
tervakomppaniaan 1654.

Suomalaiset argumentoivat vetoamalla hallitsijan myöntämiin tapulioikeuk
siin, joiden sanottiin menettävän merkityksensä tervakomppanian määrätessä
Pohjanlahden itäpuolen tärkeimmän vientituotteen tuotantomääristä, myynnis
tä ja markkinoinnista. Viipurilaiset totesivat tervakomppanian privilegioiden
vievän ”hyvän osan kaupungin tapulioikeuksista”.

Valtakunnan itäisen puoliskon tapulikaupungit olivat aktiivisia anoessaan
komppanian lakkauttamista. Hallituksen vastaukset eivät olleet myötämielisiä,
sillä järjestelyä perusteltiin väittämällä tervakaupan voittojen siten pysyvän
Ruotsissa. Suomen tapulikaupunkien tärkeimmät yritysjohtajat vastustivat rai
voisasti valtion harjoittamaa erityisvoitonpyyntiä, mutta porvareista parhaiten
tienasivat silti tukholmalaiset suurkauppiaat.*

Erityisvoittojenpyynti saavutti säätyjen ajalla suorien taloudellisten etujen
tavoittelussa huippunsa. Tuolloin olivat voimissaan sekä hallitsijan valtaa oleel
lisesti rajoittaneet säädyt että hallitsijan nimissä asioita hoidelleet kollegiot,
joista esimerkiksi teollisuusprivilegioiden saaminen paljolti riippui.

Kaikki alamaisten anomukset laadittiin Ruotsin ajalla kuninkaalliselle majes
teetille, joka poikkeuksetta siirsi asian kollegioihin lausunnoille. Vastaavasti
autonomian ajalla senaatti päätti suuren osan tällaisista asioista. Keskusviraston
puolto oli anomusten läpimenon kannalta elintärkeä.

Kauppakollegio oli Ruotsin ajalla tärkein instanssi manufaktuurien, muiden
tehdaslaitosten ja erilaisten yritystoimintaan liittyvien hankkeiden perustami

38 Möller 1975; Hallberg 1959, 95-98, 104 ja passim.
39 Kritiikki nousi vielä 1650-luvulla niin ankaraksi, että tervakomppania lakkautettiin väliai

kaisesti. Monopoleja esiintyi silti säännöllisesti aina vuoteen 1682.
40 Edellä oleva perustuu suurelta osin Möllerin (1975, lainaus s. 168) ja Rannan (1975, 252

256) tietoihin. Armas Luukon (1967a, 522-524) mukaan tervakauppaa alettiin säännöstellä
voimakkaasti 1660-luvulla, kun kunkin kaupungin tervakiintiöt jaettiin muutamalle kaup
piaalle. Tervantuotantoa rajoitettiin myös valvomalla kvantiteettia. Monopolia pitäneen ter
vakomppanian heikko talous esti ostamasta kaikkea tarjottua tervaa, ja ”ylijäämä” ostettiin
halvalla.
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sessa ja kehittämisessä. Kauppakollegio, kamarikollegio ja valtiokonttori laati
vat 1700-luvulla anomuksista usein yhteismietinnön, jonka merkitys päätök
senteon pohjana oli tavallisesti ratkaiseva. Kauppakollegion rooli korostui
myös sen teollisuuslaitoksille myöntämän niin sanotun vapauskirjeen vuoksi.
Vapauskirjeen perusteella tehdas tai vastaava laitos vapautettiin kontribuutio
veroista ja sotilasrasituksista.*'

Jos anomus sai kielteisen vastaanoton keskushallinnossa, yritysjohtajat eivät
läheskään aina tyytyneet vastaukseen, vaan toivat asian valtiopäivien käsiteltä
väksi; joko porvarissäätyyn tai peräti kaikkien säätyjen pohdittavaksi."

Turkuun suunniteltiin sokeritehdasta 1750-luvulla, mutta laitos sai perusta
misluvan vasta asian tultua käsitellyksi valtakunnan säädyissä. Anomuksessa
oli mukana suuri määrä Suomen puoleisen valtakunnan keskeisimpiä porvaris
edustajia, kuten tämän tutkimuksen kohteina olevat Turun Christian Trapp, Lo
viisan Jakob Forsell, Helsingin Nils Burtz, Vaasan Lars Blom ja Porin Lars
Sacklen. Kaikki paitsi Sacklen istuivat salaisessa valiokunnassa, millä seikalla
lienee ollut suuri merkitys suotuisan tuloksen kannalta.

Keskinäisestä kilpailusta huolimatta yritysjohtaja-valtiopäivämiehet pystyi
vät keskinäiseen yhteistyöhön. Kyse on myöhemminkin tutusta ”sulle-mulle” 
järjestelystä, jossa näkyy voimakas kollektiivisen painostuksen jälki. Valituk
sessa oli mukana valtakunnan itäisen osan kärkiedustajia niin lännestä ja idästä
kuin Pohjanmaaltakin. Oscar Nikulan mukaan Turun sokeritehdasta perusta
massa oli varakkaita kauppiaita, ”jotka olivat saaneet inspiraation hallituksen
johtamasta manufaktuuriystävällisestä politiikasta”. Nikula unohtaa intressi
ryhmien ja erityisvoitonpyynnin kannalta keskeiset seikat samoin kuin melkein
painostukselta tuntuvan eksplikoidun ”Suomen tarpeen” saada sokeritehdas.**

Suomeen säätyjen ajalla rakennettuja sahoja tutkittaessa on havaittu, että
käytännössä kollegiot ratkaisivat perustamisluvan kohtalon. Ratkaisuista vali
tettiin vain harvoin säätyihin, joilla ei ollut merkitystä sahaprivilegioista pää

41 Teollisuuden verohuojennusten kannalta tärkeimmät määräykset sisältyivät vuoden 1668
käsityöläisprivilegioihin ja vuoden 1739 yleisiin manufaktuuriprivilegioihin. Vapautuksilla
sotilasrasituksista ei 1700-luvulla ollut suurta käytännön merkitystä, koska sotia käytiin
aikaisempaa harvemmin, mutta sitähän aikalaiset eivät voineet tietää. Nämä edut olivat peri
aatteellisesti tavoittelemisen arvoisia. —Ks. ja vrt. Gerentz 1951; Ericsson B 1985, 118-119;
Kuisma 1985, 142.

42 Varmastikaan kaikki anomukset eivät päätyneet valtiopäivien käsiteltäväksi, vaikka asioita
olisikin edistetty valtiopäivien aikana ja valtiopäivämiesten toimesta. Esimerkiksi Helsingin
valtiopäiväedustaja Nils Burtz anoi 1756 kruunulta omasta ja liikekumppaninsa puolesta
suolatullin palautusta, koska suola, josta tulli oli maksettu, oli sananmukaisesti sulanut syys
tulvaan neljä vuotta aiemmin. Kamari- ja kauppakollegioiden tietojen mukaan luonnon
mullistus oli ollut niin ankara, että Helsingin kaduilla oli kuljettu veneillä. Kollegiot esittivät
yhteislausunnossaan kuninkaalliselle majesteetille anomukseen suostumista, mikä todennä
köisesti tapahtuikin. - RA SKM, Sammansatta kollegier til! kungl. maj:t. 1756 (vol. 2094),
Nils Burtzin anomus 10.12.1756.

43 KA SHPTA: Kristian Trapp vanhin: 1755—56:R3078 (F198) (Trapp vanhimman ym. ano
mus); Nikula 1985 123—129,lainaus s. 128-129. Taustoista Kovero 1946, 128—129, 133
135, 138-139, 145, 147, 157—162, 168—169, 171, 173-177, vrt. myös Nikula 1970-71, 621.
Nikula mainitsee salaisen valiokunnan alavaliokunnan, salaisen kauppa- ja manufaktuuride
putaation, puoltaneen varauksetta anomusta.
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tettäessä." Silti säätyjen puoltolausunnot eivät olleet vähäpätöisiä, sillä muiden
tehdaslaitostenja manufaktuurien kohdalla säätyihin meneminen ja tarvittaessa
vielä kuninkaaseen vetoaminen oli yleistä.

Kotikaupunkinsa yleisiä valituksia ajaneet porvarisedustajat pyrkivät voi
makkaasti vaikuttamaan oman säätynsä kautta kollegioihin, valtaneuvostoon ja
hallitsijaan, jotta omalle kaupungille olisi myönnetty verohelpotuksia. Suomen
kaupunkien edustajat olivat aktiivisia sekä iso- että pikkuvihan jälkeen. Saavu
tetut tulokset olivat vähintään kohtuullisia, sillä isovihan jälkeen Suomen puo
leisen valtakunnan kaupungeille myönnettiin laajoja verovapauksia —syystä —
aina 1730-luvullesaakka.

Yritysjohtajien aktiivisuuteen vaikutti oleellisesti manufaktuurien voimape
räisen kehittämisen alku 1700-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Rauta
ruukkien ja sahojen suosiminen oli jo vanhaa perua, minkä lisäksi Axel Oxen
stierna suunnitteli jo 1600-luvun ensi vuosikymmenillä manufaktuurien tuke
mista, vaikka vasta Kaarle XI aloitti kotimaisten manufaktuurien aktiivisen suo

jelupolitiikan.*
Aito manufaktuuripolitiikka syntyi 1720-luvulla, kun vuosien 1726—27val

tiopäivillä Alingsäsin manufaktuurirypäs alkoi saada tukea julkisista varoista.
Käytännön hallinnointia varten perustettiin porvarissäädyn anomuksesta muun
muassa yleinen maanapurahasto?”, jonka kaikki varat kiinnitettiin kymmeneksi
vuodeksi Alingsäsiin. Avustuksia myönnettiin jo vuodesta 1731 muillekin yrit
täjille.*

Tämän tutkimuksen yritysjohtajille valtion tukitoimet muodostuivat tärkeiksi
vuosien 1738—39valtiopäiviltä. Vuoden 1739 yleisten manufaktuuriprivilegioi
den nojalla teollisuudenharjoittajat saivat muun muassa maksuttomia tehdas
alueita, verovapauksia sekä oikeuden tuoda tullitta koneita ja raaka-aineita. Toi
menpiteet olivat tuttuja 1600-luvun rautaruukeista, mutta nyt muodostettiin val
takunnan säätyjen manufaktuurikonttori (riksens ständers manufactur-contoir)
ja manufaktuurirahasto, jotka avustivat tehtailijoita neuvoin ja rahallisesti.”

44 Kuisma 1985, 142, 166, 168. —Vrt. esimerkiksi porvarissäädyn pöytäkirjat, joissa sahoja
koskevia asioita käsiteltiin vain poikkeuksellisesti. Ks. myös Vastamäki 2003.

45 Erityisesti Ahonen V 1988, esimerkiksi 110-123. Pappisedustajien kannatti säätyjen ajalla
jättää valituksensa suoraan säädyille. —Tolonen 1980, 148-149.

46 —Suurvalta-ajallaSuomen ruukit eivät saaneet kovin merkittäviä privilegioita, sillä tavan
omaisten verovapauksien lisäksi esimerkiksi maaomaisuutta annettiin vain niukasti. Valtio
valta myönsi vapauksia ”tavanomaisten” etujen lisäksi lähinnä vain silloin, kun yritys oli
kärsinyt onnettomuudesta kuten tulipalosta. — Vilkuna KHJ 1994, 31, 91, 109, 277 ja
passim.; Gerentz 1951, 199.

47 —Yleisen maanapurahaston lisäksi perustettiin niin sanottu viiden prosentin rahasto. Yleinen
maanapurahasto lakkautettiin 1731, mutta käytännössä viiden prosentin rahastoa kutsuttiin
edelleen samalla nimellä.

48 —Alingsäsinteollisuuslaitoksissa oli osakkaina muutamia valtaneuvoksia, ruukinpatruunoita
ja itse kuningas. Manufaktuuripolitiikan muodostumisesta edelleen keskeinen teos on J. W.
Arnbergin jo 1860-luvulla julkaisema tutkimus, joka on kestänyt ajan hammasta hämmäs
tyttävästi. Göran Nilzen (1972) tosin kritisoi tutkimusta manufaktuuripolitiikan ”puoluesi
donnaisuuden” korostamisesta. —Ks. esimerkiksi Arnberg 1868, 27, 32-33. Myös Annala
1928a, 126-130; Heckscher 1949, 588-593.

49 Annala 1928a, 143-145.
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Privilegioiduille tuotantolaitoksille myönnettiin korottomia valtion lainoja,
jaettiin rahapalkintoja eli eräänlaisia tuotanto- ja vientipalkkioita sekä annettiin
laajoja vapaakauppaoikeuksia. Yhdessä edut houkuttelivat monia kauppiaita
perustamaan manufaktuureita. Menestyneet kauppias-yritysjohtajat pysyivät
hankkimaan rahoitusta laitosten perustamiseen ja näin laajentamaan liiketoi
mintaansa uusille aloille. Vapaakauppaoikeuksilla puolestaan kierrettiin tulleja
ja muita veronluonteisia kustannuksia. Valtiollinen manufaktuuripolitiikka oli
laajimmillaan 1740-ja 1750-luvulla, jolloin suomalaisetkin yritysjohtajat olivat
aktiivisesti liikkeellä. Tukijärjestelmä ajettiin suurelta osin alas myssyjen vaali
voiton jälkeen vuosien 1765—66valtiopäivillä?

Erityisesti Eli F. Heckscher on kritikoinut valtiollista teollisuuden tukipoli
tiikkaa. Hän lienee osittain oikeassa, sillä kaikki tukimuodot eivät kannustaneet

kaikkein tehokkaimpaan työskentelyyn." Mutta mikäli ilmiötä katsotaan yri
tyksen johtaja-omistajan ja erityisvoitonpyynnin näkökulmasta, asia muuttuu
hieman toisenlaiseksi. Yritysjohtajien oli syytä anoa 1700-luvulla —kuten mui
nakin aikoina —kaikkia taloudellisia tukia, joita valtio heille saattoi luvata. Se
oli taloudellisesti rationaalista, eikä se ollut järjetöntä valtiollekaan aikakauden
taloudellisen ajattelun mukaisesti odotettavissa olleiden kasvavien vero- ja
vientitulojen sekä vähentyvän tuonnin vuoksi. Anomusten suuri määrä osoittaa,
etteivät tehtailijat ja muut yritysjohtajat olleet passiivisia.

Järjestelmä muuttui Suomessa oleellisesti vasta autonomian ajan jälkipuolis
kolla. Privilegioidun tehtaan perustamiseen vaadittiin aina vuoteen 1860 se
naatin myöntämä tehdasoikeus, joka oli autonomian ajan alusta hieman tiukem
min valvottuja sahoja lukuun ottamatta lähes muodollisuus. Elinkeinovapauden
asteittainen laajentaminen (1868) ja täydellistäminen (1879) pudottivat pohjan

50 Nyström 1884; Annala 1928a, 148, 166-167; Heckscher 1949, 588-593. Magnusson (1997,
233-234, 250-251) esittelee manufaktuuripolitiikkaa ja manufaktuurien asemasta käytyä
keskustelua.

51 Ks. Heckscher 1949, esimerkiksi s. 585, 586, 640-642. Hänen mukaansa manufaktuurit oli
vat riippuvaisia valtion politiikasta. Niin muodoin manufaktuurien merkitys ”Ruotsin teolli
suuden kehitykselle” oli mitätön. Heckscher piti yrityksiä keinotekoisina, kilpailukyvyttö
minä ja elinkelvottomina. Osa laitoksista kuitenkin kehittyi monimutkaisen avustusjärjestel
män purkamisen jälkeen 1760-luvulla. Vrt. myös Arnberg 1868, 168-172. Arnbergin mu
kaan manufakturistien esittämät jatkuvat anomukset erioikeuksien ja muiden etuisuuksien
saamiseksi osoittavat, että tehtaat eivät olleet terveellä pohjalla, koska valtion oli koko ajan
tuettava niitä. Tulkinta liittyy erääseen valtiopäivillä 1760-62 tehtyyn mietintöön, jossa eh
dotettiin, että uusia tehtaita perustettaessa pitäisi painottaa privilegioiden anojan varallisuut
ta. Ambergin tulkinnan mukaan varakkaat tehtailijat olisivat voineet omine pääomineen joh
taa yrityksiään. Ehdotus olisi toteutuessaan johtanut eräänlaiseen plutokraattiseen järjestel
mään, jossa teollisuuslaitoksia olisivat saaneet perustaa yksinomaan rikkaat. Nämä miehet
olivat voimassa olleen käytännön mukaan muutenkin paremmassa asemassa kuin ”taval
liset” porvarit. Rikkailla ja vaikutusvaltaisilla porvareilla oli erinomaiset edellytykset ajaa
yritystensä etua säätyjen ajan oloissa, sillä he pääsivät usein valtiopäiväedustajiksi, jotka
puolestaan olivat aitiopaikalla yrityksille myönnettyjä tukia jaettaessa. Suoraa yhteyttä tuki
politiikan supistusten ja yritysjohtajien tekemien anomusten välillä ei voi tehdä, vaan kyse
on paremminkin yleisemmästä poliittisen järjestelmän ilmiöstä.

52 Pertti Haapalan (1986, 22-25) esitys Tampereelle siirtyneen James Finlaysonin valtiolta
saamasta rahoitusavusta ja runsaista erioikeuksista 1810-luvun lopulla kertoo osaltaan val
tion tärkeästä roolista teollisuuden tukijana vielä autonomian ajan alussa. Tampereen asema
oli toki jo lähtökohtaisesti hyvä, sillä Kustaa III:n myöntämien privilegioiden turvin sillä oli
erityisasema suomalaisten kaupunkien joukossa.
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erioikeuksilta, kun elinkeinotoiminnan aloittamiseen riitti ilmoitus viranomai
sille.

Valtio ei 1800-luvun lopulla lainoittanut suuria teollisuusyrityksiä aiempaan
tapaan, vaan rahoitti maataloutta ja kehitti infrastruktuuria eli rautatieverkostoa
ja merenkulkua.** Kun vielä 1860-luvulla lainoja myönnettiin Ruotsin ajan pe
rinteitä noudattaen tekstiili- ja rautateollisuuteen, niin vuosisadan lopulla niitä
annettiin vain spesiaalikohteille. Muutos on yhteydessä liikepankkilaitoksen
kehitykseen, minkä vuoksi rahaa oli ainakin periaatteessa saatavilla vapailta
markkinoilta kohtuullisella korolla.*5 Lisäksi elinkeinovapauden voimaansaat
taminen romutti aiemman privilegioihin perustuneen järjestelmän. Erityisvoit
tojenpyynnin luonne muuttui 1800-luvun jälkipuoliskolle tultaessa. Siksi on
syytä tutustua yritysjohtajien ja valtion valtiopäivillä tapahtuneeseen vuorovai
kutuksen eri muotoihin.

6. Yritysjohtajat säätyvaltiopäivillä:
yhteisen hyvän, kotikaupungin vai oman edun vuoksi?

Tässä luvussa keskiöön nousevat yksittäiset valtiopäivämiesjohtajat niin edus
tamansa kollektiivisen yhteisön edustajina kuin yrityksestään vastuussa olleina
johtajina. Aikalaisille tällaiset roolit eivät olleet yhtä kirkkaita, mutta silti ne
voidaan hahmottaa.5*

Asiaa tutkitaan yritysjohtajien vuosina 1723-1905 laatimien anomusten, va
litusten ja aloitteiden avulla.*? Pitkä aikaväli aiheuttaa lähdekriittisiä ja luokit
teluongelmia, joihin tuonnempana viitataan.

53 Tuominen U 1981, 551-554; Schybergson P 1973. Silti esimerkiksi saha-anomukset tehtiin se
naattiin aina vuoden 1885 loppuun. Vuodesta 1861 privilegiot oli saanut helposti, kun sahaus
kiintiöt ja muut rajoitukset poistettiin. Kai Hoffman on tutkinut vuosina 1840-59 anottuja
sahanperustamislupia (n=120), joista lähes puolet hyväksyttiin (58). Hoffmanin mukaan hyl
käämispäätökset olivat perusteltuja. —Hoffman 1980, 26, 28, 40; Ahvenainen 1984, 209-212.

54 Valtio tuki merkittävien yritysjohtajien hankkeita 1800-luvulla huomattavasti säätyjen aikaa
vähemmän. Tuesta silmiinpistävän suuri osuus myönnettiin valtiollisesti ja poliittisesti ak
tiivisille yritysjohtajille. Antti Kuusterän (1989, liite 11) mukaan valtio tuki 1800-luvulla
lainoin esimerkiksi C. M. Dahlströmin ja G. A. Lindblomin Littoisten verkatehdasta, A. F.
Waseniuksen ja Leonard Borgströmin Tervakosken paperitehdasta, C. W. I. Sundmanin
johdolla toiminutta puu- ja paperiteollisuusyritystä sekä Töölön sokeritehdasta, jonka kes
keinen osakas oli Leonard Borgströmin isä, kauppaneuvos Henrik Borgström. Vielä 1800
luvun lopulla (Kuusterä 1988, 206-207) muun muassa HemmingÄströmin ja A. O. Snell
manin omistama yritys sai valtion lainan tervanpolton sivutuotteiden jatkojalostukseen kes
kittyneen tehtaan rakentamiseen.

55 Kuusterä 1989. Kalle Pajunen (2000) tosin osoittaa, että edelleen 1900-luvun alussa Suomen
Pankki oli keskeinen Kankaan paperitehtaan ja Kymiyhtiön rahoittaja (ja velkoja).

56 Näkökulma on samantapainen kuin Juha-Antti Lambergilla (1997, 1999), joka tutkii suo
malaisia etujärjestöjä maailmansotien välisellä ajalla, mutta tässä keskitytään yksittäisiin
yritysjohtajiin. Ks. myös Buchanan 1980, 14. Ks. ja vrt. Tolonen 1980, 144-146; Virran
koski 1986b, 224-225, 228, 230.

57 —Autonomian aikana valtiopäivämiehet saivat 1888 aloiteoikeuden, joka koski kaikkia muita
paitsi perustuslaki-, puolustuslaitos- sekä painovapausasioita. Ennen tuota ajankohtaa kaikki
valitukset olivat anomuksia eli valituksia. Uusi järjestelmä ei säätyvaltiopäivien aikana vai
kuttanut tehtyjen aloitteiden määrään tai laatuun. Suurin osa edustajien esityksistä puettiin
edelleen anomuksen muotoon. —Tuominen 1964, 200-202, 371.

76 " YRITYSJOHTAJAT VALTIOPÄIVILLÄ



Aineisto voitaisiin jakaa esimerkiksi niin, että kotikaupungin nimissä tehdyt
yhteisölliset anomukset luokitettaisiin suoria verohelpotuksia, muita taloudelli
sia etuisuuksia ja infrastruktuurin kehittämistä koskeneisiin anomuksiin. Nämä
anomustyypit olivat kaikki tärkeä osa kaupunkien nimissä harjoitettua erityis
voitonpyyntiä.**

Kaupungin nimissä valtiopäiville jätettyjä kaupunkien yksityisiä valituksia ei
ole kuitenkaan seuraavassa analysoitu systemaattisesti. Sellaisten esittäminen
kuului valtiopäiväedustajan velvollisuuksiin, eikä yksittäinen edustaja (yritys
johtaja) läheskään aina pystynyt vaikuttamaan niiden sisältöön. Anomustyyppi
oli erityisen tärkeä 1600-luvulla, sillä ennen säätyjen aikaa muita anomuksia
esitettiin vain harvoin. Koska 1600-luvun aineistosta ei yksittäisen yritysjohta
jan roolia voi arvioida, on se jätetty selvityksen ulkopuolelle. Autonomian ajalla
yksinomaan ”omaa” kaupunkia hyödyttäneitä anomuksia laadittiin niukasti, ja
silloinkin ne keskitettiin tavallisesti vain yhteen tarkasti määriteltyyn asiaan.
Valitusinstituutio oli käynyt läpi muodonmuutoksen.

Porvarisedustajien toimintatavat valtiopäivillä vaihtelivat tässä kysymykses
sä huomattavasti. Virkamiestaustaiset valtiopäivämiehet keskittyivät joko täysin
yleisiin kysymyksiin, minkä pitäisi arkipäiväisen politiikan määritelmän (poli
tiikka yhteisten asioiden hoitamisena) mukaisesti olla edustustehtävän tärkein
juoni, tai mitättömiltä vaikuttaviin asioihin”. Ilmiötä nelisäätyjärjestelmän ja
säätyintressien näkökulmasta tarkasteltaessa toisinaan nurkkapatrioottisesti
oman kaupungin (taloudellisia) etuja ajaneet liikemiesedustajat olivat ensin
mainittuja ”parempia” ja ”tehokkaampia” edustajia. Samoin on laita yritysjoh
taja-valtiopäivämiehiä yrityksen johtamisen ja johtajan oman edun näkökul
masta analysoitaessa.

Asian konkretisoimiseksi on tutkittava edustajan valtiopäivillä omissa nimis
sään esittämää yksityistä tai ”puoliyksityistä” aineistoa, jolloin voidaan saada
selville, kuinka anomukset edistivät heidän omaa liiketoimintaansa. Kiinnosta

vimpia ovat kunkin yritysjohtajan persoonalliset anomukset, jotka liittyivät ta
vallisesti kaupankäyntiin ja teollisuuteen (privilegio- ja erioikeusanomukset) tai
joissa anottiin verohelpotuksia ja/tai vahingonkorvauksia kärsityistä yksityisis
tä tappioista.

Yritysjohtajilla tällaisia tavoitteita esiintyi ennen muuta 1700- ja 1800-luvu!
la, jolloin säätyjärjestelmän erikoislaatuisuus mahdollisti kelvolliset tulokset.
Sen sijaan vielä 1600-luvulla valtakunnan porvarisedustajat eivät saaneet ään
tään kuuluville valtiopäivillä, sillä tuolloin Tukholmaa lukuun ottamatta porva
ristolla ei valtiosäätynä ollut suurta merkitystä.

Realiteettien tiedostaminen lienee vaikuttanut suurvalta-ajalla yllättävän
yleiseen valtiopäivien vähättelyyn. Sellaiseksi on tulkittava turkulaisen Casper

58 Kaupunkien valituksista on kirjoitettu paljon suurvalta-aikaa koskevassa kirjallisuudessa,
toisin kuin 1700-luvun valituksista.

59 —Sellaisia olivat esimerkiksi aikalaisnäkökulmastakin sangen vähämerkityksellisiin asioihin
puuttumiset kuten yksityishenkilöiden riita-asioihin sekaantuminen tai puuhastelu virka
ylennysjuttujen parissa.

60 Karonen 1999a, 169-170.
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Eichmanin vastahakoisuus osallistua kevättalvella 1635 Tukholman valiokun

tavaltiopäiville.!" Hän kertoi matkustavansa pian pääkaupunkiin, mutta lupasi
silti 60 taaleria kenelle hyvänsä, joka lähtisi sijastaan.f? Vastaavanlaisia tapauk
sia tunnetaan 1600-luvulta muistakin kaupungeista.

Erityisvoitonpyynti valtiopäivillä oli tämän perusteella 1600-luvulla harvi
naista. Suurvalta-ajalta tunnetaan vain muutama tapaus, jossa yritysjohtaja on
nistui anomuksillaan hankkimaan selvää taloudellista hyötyä itselleen. Sellai
nen oli vaasalainen suurkauppias ja pormestari Pietari Siulinpoika, joka pian vuo

den 1649 valtiopäivien jälkeen sai kuningatar Kristiinalta elinikäiseksi lahjoi
tukseksi tilan Mustasaaren pitäjästä. Yleisemminkin on havaittu, että 1600-luvun
yritysjohtajat saivat haltuunsa maaomaisuutta%, eivät niinkään varsinaisia privi
legioita tai muita erioikeuksia. Lähemmin katsottaessa Pietari Siulinpoika
osoittautuu huonoksi esimerkiksi, sillä hän hankki itselleen täydellisen verova

pauden siksi ajaksi, jolloin toimisi kaupungin (kuninkaallisena) pormestarina.
Toisesta näkökulmasta kiintoisa poikkeus on Viipurin kuninkaalliseksi por

mestariksi vuonna 1688 nimitetyn Per Fremlingin tiedonanto viipurilaisille
pian nimityksen varmistumisen jälkeen. Fremling ilmoitti lyhyesti nimitykses
tään (josta seudun maaherra toki oli informoinut viipurilaisia jo varhemmin) ja
lieventääkseen kaupunkilaisten mahdollista järkytystä siitä, ettei heitä asiassa
ollut lainkaan kuultu, totesi pääkaupunki Tukholmassa valmisteltavan uutta
kaupankäyntijärjestystä (tractat öfwer commercierne). Valvoakseen kaupun
kinsa etuja hän sanoi jäävänsä Tukholmaan anoen pientä avustusta kalliiksi
tiedetyssä kaupungissa asumiseen. Viipurin raati hälytti välittömästi kymmen
kunta vaikutusvaltaista porvaria neuvonpitoon, jonka tuloksena pormestarille
lähetettiin pikaisesti kuluihin 100 riikintaaleria. Kenties viipurilaiset ymmärsi
vät tervakomppaniakokemustensa perusteella tämänkaltaisen epävirallisen vai
kuttamisen edut. Fremling puolestaan osoitti pystyvänsä toimimaan kaupunki
laisten hyväksi ja näytti heti hallitsevansa hyviin taloudellisiin tuloksiin vaadit
tavat keinot.*$

61 Kaupungin raati kehotti Eichmania ja toista Turun edustajaa valmistautumaan matkaan,
”eikä enää, kuten on tapahtunut, yrittää verukkein” luopua tehtävästä. —BÄH 1: VII, 15
(23.2.1635).

62 BÄHI: VII, 21 (9.3.1635). Palattuaan Eichman ei voinut antaa porvaristolle ”tavanomaista”
kokousselostusta, sillä käsittelyssä oli ollut runsaasti salaiseksi julistettua ulkopolitiikkaa. Val
tiopäivien määrittäminen poliittiseksi foorumiksi on kiintoisaa. Kaupungin kollektiivinen
valitus sai nuivan vastaanoton, sillä hallitus oli vastannut ”ettei mitään huojennuksia nyt voitu
antaa”. —BÄH 1: VII, 30 (6.4.1635); Bonsdorff C 1889, 377, 380; Ahnlund 1933, 210-211.

63 Esimerkiksi Etelä-Suomen 1600-luvun alkupuolen rikkain kauppias, Helsingin pormestari
Frans (von) Stockman, suostutteli 20 riikintaalerilla kollegansa lähtemään puolestaan valtio
päiville vuonna 1650, mutta jätti summan lopulta maksamatta. —Möller 1948, 68—69.

64 Möller 1948, 78—79; Vilkuna KHJ 1994. Kuisman (1995, 30-33, 36-37) mukaan ennen
muuta sahateollisuuden parissa toiminut porvaristo hankki maata 1700-luvulla, vrt. luku 12.

65 KALTSYA 6823: 17; Luukko 1971, 369—370.Jo hieman aikaisemmin (4.1.1648) hallitsija
oli luovuttanut Oulun pormestari Daniel Krögerille erään autiotilan Limingan pitäjästä. —
KA LTS YA 6823: 109. Pietari Siulinpojan erioikeuksista ks. tarkemmin luku 11.

66 Fremlingin onnistui nopeasti päästä sisäänlämpiäviin viipurilaisiin eliitteihin, sillä avioliitto
paikallisen piispan tyttären kanssa ja vaikutusvaltaisen Schmidtin suvun apu avasivat monia
ovia. Kuollessaan hänellä olikin monia sukulaisia jopa raadissa. —-KA ViRO 28.5.1688: 362,
13.8.1688: 458—460, 12.8.1689: 262—263, 12.2.1706: 63—64, 5.3.1706: 126, 7.4.1706: 202,
Vilkuna KHJ 2000; Fremlingin varhaisesta monialaistumisesta luku 12.
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Valtion keskushallinnon korkealuokkaisuuden vuoksi virallisista yhteyden
otoista on 1700- ja 1800-luvulta jäänyt runsaasti aineistoa. Tämä historiantut
kijalle suotuisa eräänlainen ”takautuva julkisuusperiaate” antaa olettaa, että ko
vin mittavaa kulissien takaista kähmintää ei varsinkaan 1700-luvulla harjoitet
tu, vaan suuri osa asioista todella hoidettiin virkakoneiston kautta, koska porva
risto ja sen edustajina yritysjohtajat olivat itseoikeutetusti ja laillisesti säätynä
mukana valtiopäivillä. 9 Yksikamarisen eduskunnan myötä tilanne muuttui pe
rusteellisesti ja niin muuttuivat myös yritysjohtajien vuoropuhelun muodot val
tiovallan kanssa.

Siten tarkastelu painottuu 1700- ja 1800-luvulle. Taulukkoon 3 on kerätty
tutkimuksen yritysjohtajien anomukset 1720-luvulta vuoteen 1905. Anomusten
ja muistioiden luokituksessa on otettu vaikutteita eri henkilöiden elämäkerta- ja
nekrologitiedoista (ks. edellä luku 4) ja pyritty tekemään siten oikeutta aikalais
ten käsityksille.

TAULUKKO 3 Yritysjohtajien anomukset valtiopäivillä 1723-1905. Lähteet: KA
SHPTA, valtiopäivämemoriaalit 1723-7268; RA BSA, Protokoll 1778-1800; Riksdags
handlingar 1778-1800; Kollegioiden kirjeet kuninkaalliselle majesteetille; BR 1-8; BP
1809—1900;PP 190405; Nordenstreng 1921.9

Aika/Anomus Talous Kulttuuri Politiikka Muu Yhteensä

1723—1800 161(68%) 4(2%) 22 (9%) 50 (21%) = 237 (100%)
1809—1905 62 (57%) 16(15%) 1%18%) 11 (10%) 108 (100%)

Yhteensä 223 20 41 61 345

Talousryhmä sisältää laajasti ymmärrettynä taloudelliseen toimintaan liittyvät
anomukset, joita analysoidaan tuonnempana tarkemmin.

Kulttuuria koskevat anomukset käsittävät esimerkiksi Tukholman suomalai

sen seurakunnan kirkon korjaukseen sekä koulu- ja opetusolojen parantamiseen
tähdänneitä toiveita. Erityisesti koulutuksen kehittäminen hyödytti pitkällä
tähtäimellä yritysjohtajia ja heidän edustamiaan ryhmiä.”

67 —Vrt. tästä tosin 1800-luvun jälkipuoliskolta muun muassa Borgströmin ja Waseniuksen su
kujen toiminta (alaluku Valitsijamiehet valitsevat, valiokunta varmistaa tiedonsaannin, sekä
luku 13). Yleisesti senaatin piirissä harjoitetusta ”kähminnästä” ja seurapiirien keskeisestä
merkityksestä Savolainen 1994. Savolainen keskittyy Suomen ylimmän virkamiehistön sekä
Venäjän keskushallinnon välisen tilanteen tutkimiseen.

68 —Säätyjenajan aineisto on paikallistettu SHPTA:oon valtiopäivittäin, säädyittäin ja henkilöit
täin laadittujen kortistojen avulla.

69 Taulukossa on laskettu kukin anomus vain yhteen kertaan. Toisin sanoen yhteisanomukset,
joita tehtiin erityisen runsaasti 1800-luvulla, on huomioitu vain yhden henkilön mukaan,
vaikka niitä valmistelemassa olisi ollut useampia tutkimuksen kohteena olevia johtajia. Sa
ma koskee myös tuonnempana tarkemmin henkilön mukaan analysoitavia talous-ryhmän
juttuja.

70 Esimerkiksi Hammaren, Molander, Procope, Törnudd BP 1877—78,73 (anoivat kaupunkien
kansakoulujen opettajistolle palkankorotusta ja samanlaisia eläke-etuja kuin maalaiskunnis
sa); Hammaren ja 13 muuta porvarisedustajaa BP 1882, 97-98 (anoivat eläke-etuja kaikille
kansakoulunopettajille ja -opettajattarille); Elving BP 1891, 168-170 (anoi palkkausavus
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Edustaja kykeni varmistamaan selustansa valitsijoidensa keskuudessa ”kult
tuuri” -ryhmän anomuksilla etenkin jaksolla 1860-luvulta 1880-luvun lopulle.
Tuolloin moni edustaja mainitsi jotain tiettyä koulua tai yleisemmin koulutusta
koskevassa anomuksessaan toiveen tulleen valtiopäivämiehen edustamasta
kaupungista?! Toisinaan velvoite tehdä yhtä yksittäistä kaupunkia ja sen kult
tuurielämää edistäviä anomuksia oli vieraspaikkakuntalaisen edustajaksi valin
nan edellytys. Niinpä on muutettava johdannossa (s. 30) esitettyä käsitystä, jon
ka mukaan autonomian ajalla nurkkakuntaisuus olisi vähentynyt radikaalisti.
Kaikkein räikeimmät kotiinpäinvetoyritykset jäivät pois, mutta ainakin kulttuu
ri-ryhmän anomuksissa ne säilyivät normaalikäytäntönä —eikä tilanne itse asi
assa ollut kovin erilainen talousryhmässäkään.

Yksittäisille yritysjohtajille asia oli merkittävä, sillä he pystyivät käyttämään
jonkun pikkukaupungin heikkoutta hyväkseen päästäkseen valtiopäiville, jossa
saattoi harjoittaa joko suoraa taloudellista hyötyä tuottavaa tai ei-materiaalista
erityisvoitonpyyntiä. Tällaista menettelyä valtiopäiville pääsemiseksi käyttivät
useat helsinkiläiset yritysjohtajat, jotka eivät päässeet itse suoraan pääkaupun
gista valtiopäiville.”

Politiikkaa käsitelleet anomukset kytkeytyivät nimenomaan päivänpolitiik
kaan. Ne koskivat 1700-luvulla Hattujen sodan jälkiselvittelyjä kuten sotaan
syyllisiä ja kruununprinssin valintaa, 1860-luvulla puolestaan valtiopäivien va
kinaistamista sekä aloiteoikeuden myöntämistä säädyille ja ensimmäisen sorto
kauden aikana laillisuuden palauttamista.”*

Muut -ryhmä oli 1700-luvulla suhteellisen suuri. Tuolloin se käsitti säätyjen
ajan poliittiselle elämälle tyypillisesti erilaisia virkaylennyksiin ja -nimityksiin
tai puolustuslaitokseen liittyneitä anomuksia ja muistioita? Autonomian ajalla

tusta maaseudun kansakoulunopettajattarille ja eläkettä kaikille kansakoulunopettajattaril
le); Carlström ja J. L. Pentzin BP 1900, 54-56 (anoivat virkavuosien laskemista yksityiskou
lujen opettajille ja opettajattarille, jotka myöhemmin saavat paikan valtion kouluissa).

71 —Esimerkiksi A. O. Snellman ja L. Olsoni BP 1877—78,94-96 (täydellisen suomenkielisen ly
seon perustaminen Ouluun); A. O. Snellman ja A. Hasselblatt BP 1882, 82-83 (sama); Ham
mar&n, Procop6 ja Härdh BP 1882, 198 (täydellisen suomenkielisen lyseon perustaminen
Tampereelle). Vrt. myös esimerkiksi Borgström BP 1872, 73—74(merikoulun rakentaminen
Maarianhaminaan); Elving BP 1885, 200-201 (Maarianhaminaan valtion varoin perustet
tava rouvasväenkoulu); Renvall PP 1904-05, 374-376 (omissa nimissään porvarissäädylle
Savonlinnan reaalilyseon ja yksityisen tyttölyseon yhdistämistä). Edelleen Nordenstreng
1924, esimerkiksi s. 293.

72 Vuosien 1877—78vaaleissa helsinkiläinen Leonard Borgström tuli lopulta valituksi Tammi
saaren edustajana. Hän oli ollut Maarianhaminan edustaja jo aiemmin. Myöhemmin Borg
ström valittiin Helsingistä. Helsinkiläinen asianajaja Rudolf Elving aloitti Maarianhaminan
edustajana vuonna 1885 jäätyään täpärästi rannalle pääkaupungista. Seuraavilla valtiopäi
villä hän oli jo Helsingin edustaja. —Ks. tarkemmin Nordenstreng 1920, 213, 283, 284, 319.

73 Ks. esimerkiksi BP 1863—64,96-97 (Sundman yms.); PP 1904-05, 13.12.1904, 42—48(Mu
kana oli suurin osa porvarissäädyn edustajista, mukana Carlström, Snellman, Krogius, Dahl
ström, Polön, Sumelius, Renvall ja von Pfaler).

74 —Yksittäisistä anomuksista, memoriaaleista ja muistioista on kirjattu valtiopäivät, joilla asia
esitettiin. Tarkempia anomusten jättöaika- yms. tietoja mainitaan vain silloin, kun tiedolla on
merkitystä kokonaiskuvalle tai anomuksen ajoittamisessa. Virkaylennyksistä ja -nimityksistä
muun muassa KA SHPTA, Nils Burtz ym.: 1760-62: R3186, f. 1253-1269 (F376A); Gabriel
Hagert: 1742-43: R1286 (F165); Lars Sacklen: 17602: R1358 (F132); R1358 (F133A);
R1358 (F135); puolustuslaitoksesta Carl Clayhills ym.: 1734 R2602, f. 695 (F279); Jakob
Forsell: 1751-52: R2962, f. 292-299 (F108); R2982 (F137) R2985 (F140); 1755-56: R3067
(F178A); R3067 (F182); 1760-62: R3186 (F376B); R3186, f. 1275 r-1276 (F376C).
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anottiin muun muassa kauppiaiden väkijuomien myyntioikeuden supistamista
ja avioliitossa olleen naisen omistusoikeuden parantamista.”

Kuvion 1 perusteella yritysjohtajat esittivät säätyjen ajalla anomuksia ahke
rammin kuin kustavilaisella kaudella tai autonomian ajalla.?* Erityisesti tämä
koskee talouselämän kehittämiseksi tehtyjä anomuksia. Muutos suhtautumises
sa talouselämään vaikuttamiseen valtion virallisimman koneiston avulla tapah
tui kustavilaisen ajan ja ”valtioyön” välisenä vajaan sadan vuoden aikana. Jopa
tärkeillä vuosien 1863—64valtiopäiville anomuksia laadittiin paljon vähemmän
kuin säätyjen ajan kiihkeimmillä valtiopäivillä vuosina 1746—+47,1755—56,

1760—62, 1765—66ja 1771-72.

Tuloksiin ei vaikuta kovin suuresti se, että autonomian ajalta ei ole syste
maattisesti käyty läpi suoraan senaatille tehtyjä talousryhmän anomuksia. Ni
mittäin aina vuoteen 1860 esimerkiksi privilegioidun tehtaan perustamiseen
vaadittiin senaatin myöntämä tehdasoikeus. Sen saaminen oli ollut autonomian

ajan alusta lähtien miltei pelkkä muodollisuus. Sahat olivat osittain poikkeus
aina 1860-luvun alkuun. Sahat kuuluivat maaseudun ja kaupungin väliselle
harmaavyöhykkeelle, mikä lienee vaikuttanut niiden lievään vieroksuntaan
edelleen 1800-luvulla. Tuolloin oli edelleen vallalla pelko metsänhaaskauksesta
ja metsien loppumisesta, eikä valtiovalta pystynyt muutenkaan kontrolloimaan
maaseudulla jauhavaa sahalaitosta kuten kaupungissa jauhanutta manufaktuu
ria tai tullikirjauksilla valvottuja suurkauppiaita. Tietyllä lailla sahalaitosten
vieronnan eräs syy oli keskiajalta peräisin ollut into keskittää kaikki merkittävä

75 —Väkijuomat:BP 1877-78, 72 (Julin, Ek, Törnudd, Öhberg); naisten omistusoikeudet BP
1885, 63—66 (Elving).

76 Seuraavassa käytetään poliittisen historian tuttuja aikarajauksia siksi, että säätyjen aika poik
kesi merkittävästi kustavilaisesta ja autonomian ajasta. Kustavilainen ja autonomian ajan
perustuslailliset perusteet ja käytännöt muistuttivat suuresti toisiaan. Sen sijaan tässä esitys
teknisistä syistä käytetty jako Ruotsin ja autonomian aikaan ei ole täysin onnistunut.
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taloudellinen toiminta kaupunkeihin —metsän loppumiskeskusteluissa toisesta
näkökulmasta keskiössä olleita rautaruukkeja lukuun ottamatta.” Koska auto
nomian ajalla ei ennen vuotta 1863 pidetty valtiopäiviä ja kun vuodesta 1868

tehtaan perustamishakemus jätettiin joko kaupungin maistraatille tai läänin ku
vernöörille (maaherralle), putosi valtiopäiville tuotavilta tehdaslaitosanomuk
silta suurelta osin pohja pois. Tämä oli yksi selitys havaittuihin muutoksiin.*

Talouselämän anomukset koskivat 1800-luvulla lähes yksinomaan rautatei
den rakentamista. Todennäköisesti laajasti ymmärrettiin, etteivät kenenkään yk
sityisen tai yrityksenkään varat riittäisi näiden Suomen oloissa jättiläismäisten
rakennushankkeiden toteuttamiseen.” Suomessa suurin osa yksityisten rauta
teiden perustamisyrityksistä joko epäonnistui pääoman kokoamisvaikeuksiin
tai kariutui viimeistään viranomaisten kielteiseen kantaan, sillä ainoastaan kak

si merkittävää yksityistä rataa saatiin aikaiseksi: Hanko-Hyvinkää ja Porvoo
Kerava-radat

Vaikka anomusryhmien sisällä tapahtuikin merkittäviä muutoksia 1700
1800-luvun aikana, niin silti yritysjohtajia tuntui kiinnostaneen eniten talous
elämä. Sitä vastoin päivänpolitiikkaa, kulttuuria (koululaitosta lukuun ottamat
ta) tai muita asioita kosketelleet anomukset eivät olleet heille tärkeitä. Tältä osin

edustamansa kaupungin porvaristoon kuuluneet tai ainakin siihen jossain mää
rin samastuneet yritysjohtajat ajoivat omalle löyhälle viiteryhmälleen tähdelli
siä asioita.

Yritysjohtajien erityisvoittojenpyynnissä keskeisimmät tapaukset löytyvät
juuri talousryhmästä. Rent seeking -teoriassa korostetaan oman edun tavoittelua
ihmisten yleisessä taloudellisessa käyttäytymisessä. Vaikka näkemystä ei hy
väksyisikään tutkimuksen lähtökohdaksi, kelpaa se alustavasti talousryhmän jaot
teluun. Anomukset on taulukossa 4 jaettu neljään alaluokkaan, joiden perusteella
saadaan yleiskuva yritysjohtajien valtiopäivillä ajamista talousasioista.$!

Taulukon 4 perusteella taloudellisia anomuksia laatinut yritysjohtaja ajatteli
ennen muuta yleistä ja kotikaupungin (tai edustamansa kaupungin) etua. Vii
meksi mainitun suhteellisen osuuden muuttumattomuus tukee havaintoa nurk

kakuntaisuuden säilymisestä.

77 1700-luvun osalta Kuisma 1993b, 89.
78 Schybergson P 1973, 13, 47, 180-181; Hoffman 1980, 28; Ahvenainen 1984, 212.
79 —Suoraan valtiovallan apua pyysivät esimerkiksi Tampereen edustajat L. J. Hammaren ja F.

Procop6, jotka anoivat vuoden 1872 valtiopäivillä rautatietä Hämeenlinnasta Tampereelle.
Radan rakentamisesta oli jo annettu päätös, mutta yksityiset urakoitsijat eivät olleet saaneet
paljoakaan aikaan. Maan tärkeimmäksi mainittu teollisuuskaupunki kärsi tilanteesta, kuten
myös Hämeenlinna ja koko Pohjanmaa, koska yhteyttä Pohjanmaan pääradalle ei ollut. Siksi
valtion tuli rakentaa kustannusarvioltaan yhdeksän miljoonan markan rata (BP 1872, 76
77). Samoilla valtiopäivillä turkulaiset Julin, Höckert ja Lindblom anoivat valtiolta Turkuun
rautatietä, sillä sen rakentaminen oli annettu tuloksetta ”yksityisille spekulanteille”. —BP
1872, 66-71.

80 Schybergson P 1964, 77—78;Kuusterä 1986, 133; Kuusterä 1989, 124-125, 224-225, 338
340; Kuisma 1992, 224. Chandler (1981 (1977)) osoittaa Yhdysvalloissa yksityisten yritys
ten olleen keskeisiä rautatieverkoston kehityksessä ja uudenlaisen johtamisen (palkatut am
mattijohtajat) omaksumisessa.

81 —Vrt. Sten Carlsson (1963, 1-6, 12-13, 14, 129—131,132-138), joka korostaa porvarisedus
tajien mieltäneen itsensä porvarissäädyn ja oman kaupunkinsa porvariston etujen ajajiksi.
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TAULUKKO4 Yritysjohtajien talousryhmän anomukset jaettuna pääasiallisiin ”edun
saajiin” vuosina 1723—1905.Lähteet: taulukko 3.

Anomus ”Yleinen ”Kotikau- ”Oma etu” Muu Yhteensä
Aika etu” pungin etu”

1723-1800 — 38 (24%) = 84(52%) 33 (20%) 6 (4%) 161(100%)
1809-1905 32 (52%) 28 (45%) 2 (3%) - 62 (100%)

Oman edun tavoittelu oli 1700-luvulla lähes yhtä yleistä kuin yleisen edun aja
minen. Kukin yritysjohtaja työskenteli säätyvaltiopäivillä sekä yhteisönsä edus
tajana että omien asioidensa eteenpäinviejänä. Silti päällisin puolin näyttää sil
tä, että 1800-luvulla alettiin entistä useammin korostaa yleistä etua paikallisten
erityisintressien rinnalla. Mutta oliko anomusten painopisteen osittainen siirty
minen yhteisten asioiden hoitamiseen vain näennäistä? Harrastettiinko eri
tyisvoitonpyyntiä todellisuudessa edelleen, ehkä uusin muodoin?

Yksioikoinen oman edun tavoittelu ei tullut kyseeseen, vaan edustajien oli sa
nanmukaisesti oman etunsa nimissä otettava tarkasti huomioon heidät valtuut

taneen paikallisyhteisön mielipiteet. Pelkästään omaa parastaan ajaneita yritys
johtajia ei olisi valittu useille valtiopäiville, vaikka heillä olisi ollut liikekump
panien eli suuren ääniosuuden omanneiden miesten tuki takanaan. Toistuva
esiintyminen valtiopäiväedustajana kertoo yritysjohtajan yhteisössä nauttimas
ta luottamuksesta.

Ongelmaa voidaan lähestyä tutkimalla tarkemmin yksittäisten yritysjohtajien
valtiopäivillä ajamia taloudellisia asioita, jolloin yritysjohtajat voidaan jakaa
karkeasti kahteen ryhmään, vaikka toimenpide onkin raju yksinkertaistus. Ruot
sin ajan loppujakson, ennen muuta säätyjen ajan, yritysjohtaja-valtiopäiväedus
tajien yleisnimitys on ”suorien taloudellisten etujen pyytäjät”, kun taas autono
mian kaudella voidaan puhua ensi sijassa ”tiedon pyytäjistä”. Jaottelun perustelut
ja käsitteiden tarkempi sisältö selviävät yksityiskohtaisessa pohdinnassa. Kum
matkin kuuluvat joka tapauksessa omalla tavallaan erityisvoitonpyynnin piiriin.

7. ”Suorien taloudellisten etujen pyytäjät”

Yksinomaan omaa etuaan —yhden kerran —ajaneet

Äärimmäisissä tapauksissa johtajat ajoivat valtiopäivillä yksinomaan omaa asi
aansa. Yllättäen yksinomaan omaa etuaan ajaneita yritysjohtaja-valtiopäivä
miehiä tavataan 1700-luvultakin vain muutama, vaikka edellä olleen taulukko

4:n suhteellisen jakauman perusteella voisi olettaa toisin. Omien etujen ajami
nen jakautui suhteellisen tasaisesti eri edustajien kesken (kuvio 2).

82 —Valitseminenpolitisoitui 1890-luvulla, kun suhtautuminen venäläistämiseen ja kieliasiaan
vaikutti valittujen koostumukseen ja valtiopäivätoiminnan sisältöön. —Nordenstreng 1923,
60+61.
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Kuvio2. Yritysjohtajientekemät talousryhmän anomukset 1723 - 1800.

Wittstock (9)
VWechter (16)
Töhiberg (1)

Trapp nuor. (1)
Trapp vanh. (16)

Tesche (3)
Stenhagen (11)

Sacklen (13)
Merthen (8

Häggoström (3)
Hagert (15)
Forsell (12)

Falander J. (6)
Clayhills G. (1)
Clayhills C. (7)

Burtz (8)
Brandberg (20)

Blom (9)
Bladh J. (2)

00% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Mikäli asiaa tulkitaan ankarasti tehdyn luokituksen perusteella ja vain pro
senttilukuihin tukeutuen, kolme säätyjen ajan yritysjohtajaa oli yksinomaan
omaa etuaan ajaneita, nimittäin Johan Bladh vanhempi (valtiopäivillä 1731),
Georg Wilhelm Clayhills ja Jakob Johan Tesche (molemmat 1742—43).Kukin
heistä toimi valtiopäiväedustajana ainoastaan yhden kerran, ja esitti kaupunkien
”pakollisten” postulaattien lisäksi vain yhden tai kaksi anomusta ja/tai muistio
ta. Miehiä yhdistää monialainen liiketoiminta sekä jossain määrin taloudellinen
menestys: Bladh$ oli muun muassa 1720-luvulta aina kuolemaansa (1737)
saakka Vaasan merkittävin veronmaksaja, Clayhills ja Tesche puolestaan teol
lisuusmiehiä.$* Kaksi viimeksi mainittua olivat kärsineet suuria menetyksiä
hattujen sodan murheellisissa vaiheissa, minkä vuoksi he anoivat menestyk
sekkäästi valtiopäivillä yksityisiä vahingonkorvauksia sotajoukkojen aiheutta
mista tuhoista ja uuden rajan aiheuttamista tappioista.*

Johan Bladhin toiminta oli haminalaisiin verrattuna häikäilemättömämpää,
sillä hän keskittyi valtiopäivillä yksinomaan oman edun siekailemattomaan ta

83 Bladh pääsi valtiopäiville 1731, kun Kokkola ja Uusikaarlepyy ilmoittivat kannattavansa
häntä kolmen kaupungin yhteiseksi edustajaksi. Vaasalaiset olivat isovihan jälkeen aiemmin
koettaneet kaikin keinoin välttää valtiopäivämieskuluja. Vaasa sopi useita kertoja 1720- ja
1730-luvulla muiden pohjalaiskaupunkien kanssa yhteisten edustajien lähettämisestä. To
dennäköisesti ensi sijassa haettiin kustannussäästöjä, sillä Pohjanmaan kaupungit eivät ta
vallisesti pystyneet sopimaan yhteistyöstä muuta kuin sellaisissa tilanteissa (vrt. Ahonen V
1988,49; Nikula 1978, 24-25, 92-93 viitteineen). Kyse oli myös joukkovoiman (usean kau
pungin yhteinen edustaja vaatimassa etuja edustamilleen kaupungeille) esittelystä. —Luukko
1979, 41—42, 125—126, 244-246.

84 Hornborg 1950, 136-137, 141—142,488; Kuisma 1983, 26, 119, myös viite 58, 132, 203—
204; Ahvenainen 1984, 64, 65, 91; Siven 1941, 146; Durchman 1934; luku 12.

85 Esimerkiksi KA SHPTA, Georg Wilhelm Clayhills: valtiopäivät 1742—43 R2835, f. 146—
148, 692—692v. (FR349); Tesche: 1742—43R2812, 680-681 (F240), R1286 (F167); Mick
witz 1912, 30-31, 36-37. Myös Esaias Wechterille myönnettiin samoilla valtiopäivillä kor
vauksia menetyksistä, esimerkiksi Mickwitz 1912, 34, viite 2; BR 8, 1126-1127.
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voitteluun. Bladhin kummatkin taloudelliset muistiot oli tarkoitettu edistämään

vain hänen omia liiketoimiaan. Vaasalainen esitti ensinnä Ilmajoen perkaamis
ta, minkä hän uskotteli mahdollistavan laivanrakennuksessa tarvittavien puiden

kuljetukset takamailta rannikon laivaveistämöille. Bladh halusi sisällyttää per
kauksen lähialueiden talonpoikien päivätyövelvollisuuteen eli ulkoistaa kustan
nukset. Asiaan kuului, että Bladh oli merkittävä osakas laivaveistämössä, jota

myönteinen päätös olisi suuresti hyödyttänyt.
Kiinnostavin ehdotus oli silti Bladhin ”patrioottisella mielellä” laatima ano

mus, jossa hän julisti itsensä kokeneeksi laivanrakentajaksi. Niinpä hän tarjosi
amiraliteetille ostettavaksi tarkasti muistiossa määritellynlaisia aluksia, joiden
sanottiin olevan | 000 hopeataaleria edullisempia kuin mitä amiraliteetti oli juuri
vuotta aikaisemmin tilannut anonyymeiksi jääviltä toisilta pohjalaisilta laivan
rakentajilta. Bladhin tarjous, kuten koskenperkausanomuskin, haudattiin vähin
äänin. Vaasalaisenkirjelmä oli melkeinpä ainutlaatuinen röyhkeydessään, vaik
kei oman edun edistäminen ollutkaan vierasta muillekaan yritysjohtajille

Autonomian ajalla vain kaksi yritysjohtajaa pyrki valtiopäiväänomuksissaan
silmiinpistävästi edistämään vain omaa asiaansa. Aivan kuten edellä mainituilla
1700-luvunjohtajilla myös Petter Malm nuoremmalla ja Carl Johan Roseniuk

voitonpyyntinä.*

Altruistit —oliko heitä?

Toisen ääripään muodostavat johtajat, jotka anomustensa sisällön perusteella
näyttävät ajaneen joko lähes poikkeuksetta oman kaupungin taloudellisia etuja
tai jotka tekivät yhteiskuntaa yleisemmin hyödyttäviä, esimerkiksi taloudellisia
uudistusehdotuksia. Mikäli kumpaan tahansa kategoriaan kuuluneille anomuk
sille näytettiin vihreää valoa, auttoivat ne usein tietenkin esittäjää itseäänkin,
koska suuri osa yritysjohtajista pystyi hyötymään maksimaalisesti saavutetuista
kollektiivisista eduista. Lähettäessään suurkauppiaita valtiopäiväedustajakseen
porvaristo oli tietoinen tästä. Oleellisinta on, että tällaiset anomukset hyödyt
tivät läpi mennessään suurta ihmisjoukkoa. Aikalaiset eivät ajatelleet asiaa
”vain” kulloisenkin valituksen esittäjän oman edun tavoitteluna. Heille oli sel
vää, että muutenkin toiminnan miehinä kunnostautuneet yritysjohtajat saattoi
vat pistää valtiopäivillä tuulemaan saatettuaan kaupungin pakolliset postulaatit
niin pitkälle kuin mahdollista. Kukaan ei valvonut valtiopäiväedustajia sääty

86 Seutukunnan talonpoikaisedustajat totesivat väitteet laivanrakennukseen sopivista metsä
varoista paikkansapitämättömiksi. - KA SHPTA, Johan Bladh: 1731 R870 (F80), R2547
(F183), R2554 (F204); Alanen 1935, 273—278,Cederberg 1942, 230; Luukko 1979, 252-253.

87 Itse asiassa melkein identtisen valtiopäiväänomuksen muotoon laaditun ”tarjouskirjeen”
esitti kokkolalainen Jakob Falander vuosien 1738—39valtiopäivillä. Falander tarjosi omasta
ja muiden kokkolalaisten puolesta aluksia vuoden toimitusajalla. — KA SHPTA, Jakob
Falander: 1738-39 R2675, f. 773-776 (F200).

88 Laivanvarustaja Malmin anomus koski laivanrakennuksen vaikeuksia Pohjanmaalla (BP
1867, 501-503). Kauppahuoneen ja sahanomistaja Rosenius anoi samoilla valtiopäivillä (s.
76—79)usean muun sahayrittäjän kanssa metsäntuotteiden tuotanto- ja vientimaksujen lak
kauttamista. —Ks. myös Nordenstreng 1924, 258-260; Hoffman 1980, 29.
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kokouksissa, eikä missään määrätty, ettei yrityselämän parhaimmisto voinut
hoitaa omia liikeasioitaan pääkaupungissa käydessään. Monet johtajat viittasi
vat itse tällaisten tehtävien yhtäaikaisuuteen.

Suurin osa 1700-luvun johtajista toimi ainakin jonkin verran ”yhteisen hy
vän” puolesta, mutta jotkut miehistä näyttävät menneen vielä pidemmälle. Ää
riesimerkki oli oululainen Johan Brandberg, jonka 20:stä anomuksesta peräti 17
oli suoraan yhteydessä kotikaupungin hyvinvointiin ja loput yleisvaltakunnal
lisiin taloudellisiin ongelmiin. Aktiivisuus hoitaa toisten asioita ja huono ta
loudellinen tulos eivät tietenkään ole suoraan yhdistettävissä toisiinsa, mutta
sellainen aavistus tässä tapauksessa kuitenkin jää, koska Brandbergin omat lii
ketoimet epäonnistuivat. Hän ei vaikuta riittävän itsekkäältä pääkallonpaikalla,
sillä omien hankkeiden edistämisestä valtiopäivien aikana ei jäänyt näyttöä.

Toisesta näkökulmasta epäitsekkäältä vaikuttaa Kokkolan raatimies Petter
Stenhagen, joka ajoi ahkerasti kotikaupunkinsa asioita. Hän taisteli Johan
Brandbergin tapaan 1760-luvulla raivokkaasti Pohjanlahden kauppapakon pur
kamiseksi. Stenhagen palkkasi asiantuntijoita avukseen laatimaan kirjelmiä ja
käytti voimallisesti lahjuksia. Hän julkaisi jopa kaksi pamflettia, joilla oli suuri
merkitys Anders Chydeniuksen argumentoidessa Pohjanlahden kauppapakon
purkamiseksi vuosien 1765—66valtiopäivillä. Yksikään Stenhagenin 11 ano
muksesta tai muistiosta ei suoraan liittynyt tämän kaupunkinsa keskeisen lai
vanvarustajan omiin etuihin, mutta välillisesti sitäkin selvemmin.

Muita runsaasti oman kaupungin asioita hoitaneita yritysjohtajia olivat por
mestarit ja moninkertaiset valtiopäivämiehet Jakob Forsell (aateloituna af For
selles) (kymmenen anomusta 12:sta koski kotikaupungin talouden edistämistä)
Loviisasta ja Lars Sacklen (11/13) Porista. Heidän lisäkseen Porvoon pormesta
rin Gabriel Hagertin anomuksista miltei kaksi kolmesta koski kotikaupunkia (9/
15). Niin ikään Turun raatimies Christian Trapp (vanhin) keskittyi aivan muihin
kuin omiin asioihinsa. Samoin muuten kovan linjan liikemiehenä tunnettu Carl
Clayhills (5/7) yritti —huonolla menestyksellä tosin —ajaa Haminan asioita,

mutta hän olikin eräänlainen porvariston vaihtoehtoehdokas, kun haminalaiset
olivat tyytymättömiä pormestarinsa Friedrich Wittstockiin.?' Wittstock edusti

89 Esimerkkejä: KA SHPTA, Johan Brandberg: 1755-56: R3077 (F196) (ehdotti toimenpiteitä
hollantilaisen tupakan salakuljetuksen estämiseksi); R3097: 575—576(F222) (anoi rajoituk
sia Oulun seudun tervanpolttoon oululaisten eduksi); R3097, f. 1003-1005 (F232) (Oulujoen
lohenkalastuksen regaalioikeuksien liian edullinen vuokraaminen); 1765—+6:R3282, f. 609—

tyille markkinapaikoille); R3418, f. 388-389 (F658A) (anoi Jonas Peldanin kanssa Oululle
tapulioikeuksia); 1771-72: R3640, f. 134—-134v.(pyysi verovapauksia Oulun kaupungin lä
himaaseudulle, jotta kaupunki voisi siitä hyötyä). Lohenkalastusasiassa Brandberg tosin lie
nee ollut itse mukana tarjoamassa korkeampaa vuokraa. —Halila 1953, 456457, 460—462.

90 —Stenhagenkertoi itse käyttäneensä asiakirjojen laatimisessa asiantuntijoita, mikä Nikanderin
(1945, 57) mukaan selittää sitä, miten hän pystyi laatimaan päätöksenteossa painavia pam
fletteja, vaikkei ollutkaan kirjanoppinut. Stenhagenin tuotanto: Stenhagen 1762, 1765; Ni
kander 1945, 33, 57-58; Cederberg 1947, 355; Alanen 1950, 30; Paloposki 1976, 189; Ni
kula 1978, 51, 62; Sundberg G 1978, 41; Nikula 1979, 155; Luukko 1979, 146-147; Vir
rankoski 1986a; Ojala 1996; Ojala 1999.

91 Carl Clayhills oli Georg Wilhelm Clayhillsin isän veli. Georg Wilhelm toimi 1730-luvulla
setänsä kauppaliikkeessä kauppapalvelijana. Carl Clayhillsin valtiopäiväedustuksen taustas
ta Nordenstreng 1909b, 179—180;Ahonen V 1988, 167; Clayhillseistä Siven 1937, 1941.
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silti peräti viisi kertaa kaupunkiaan, ja hänen yhdeksästä anomuksestaan viisi
hyödytti Haminaa ja haminalaisia. Toisaalta hänen kaikki muut anomuksensa
palvelivat yksinomaan esittäjänsä henkilökohtaista etua.

Nämä seikat pakottavat tutustumaan lähemmin kvantitatiivisesti omien ja
yhteisön etujen kanssa tasapainoilleisiin yritysjohtajiin. Seuraavassa heidän
valtiopäivätyönsä ydintä puretaan tarkalla, jopa pikkutarkalla, lähteiden lähi
luvulla, joka paljastaa erityisvoitonpyynnissä yhteisten etujen nimissä käytetty
jä menetelmiä.

Yhteisen edun nimissä hyötyjät

Kaupunkinsa etujen ja omien hankkeidensa edistämisessä menestyksekkäästi
tasapainoilleet johtajat onnistuivat 1700-luvun valtiopäivillä parhaiten sekä va
kuuttamaan edustamansa kaupungin asukkaat erinomaisuudestaan että saa
maan parhaat henkilökohtaiset tulokset yritystoimintaansa vauhdittamaan. Täl
laisia niin aikalaisten kuin myöhemmän ajan tutkijankin mielestä erityisen hy
vin valtiopäivillä menestyneitä yritysjohtajia olivat edellä mainittujen Jakob
Forsellin, Gabriel Hagertin ja Friedrich Wittstockin lisäksi Helsinkiä useilla
valtiopäivillä edustanut Nils Burtz sekä Turun teollisuusmies Esaias Wechter.

Kaupunkilaisten ja omien etujen ainakin näennäisesti yhtä tarmokas ajami
nen tuotti yhteisölleparhaat tuloksetja legitimoi yritysjohtajanoman tehokkaan
erityisvoitonpyynnin. Tällaiset yritysjohtajat tavoittelivatkin tavallisesti yhä uu
destaan paikkaa valtiopäiville. Kaikki eivät välttämättä halunneet toistuvasti
mukaan yksinomaan taloudellisten etujen vuoksi, vaan taustalla saattoi olla
monesti vaikeasti tavoitettavia arvostuksiin, maineeseen ja glooriaan liittyviä
tekijöitä sekä joillakin aito halu vaikuttaa politiikan suuntaan.?

Säätyjen ajalla porvarissäädyllä ja sen jäseninä istuneilla yritysjohtajilla oli
enemmän kuin koskaan aikaisemmin tai myöhemmin mahdollisuus ohjata val
tiolaivaa. Ja juuri siksi olisi naiivia olettaa johtajien lähteneen hoitamaan vain
”yhteisiä asioita”. Tutkimuksen kohteista vain Johan Brandberg ja Esaias
Wechter nousivat edes jossain määrin ”yleispoliitikkojen” ryhmään. Näistä var
sinkin kovaäänisen Wechterin puoluepolitikointia on vahvasti liioiteltu hänen
omien taloudellisten intressiensä kustannuksella.

Loviisan ja omien yritysten tuloksekas puolustaja

Taloudellinen moniottelija, Haminan kauppias ja Loviisan pormestari Jakob
Forsell oli 1700-luvun tyylipuhtain esimerkki yhteisön ja omat edut menestyk

92 Vrt. Mäntylä 1994, 424.
93 Muut tutkimuksen kohteista esittivät mielipiteitään yleisistä asioista säädyn istunnoissa tai

valiokunnissa lähinnä vain hattujen sodan aikana ja välittömästi sen jälkeen. - KA SHPTA,
valtiopäivittäin tehdyt yksityiskohtaiset kortistot suomalaisten edustajien anomuksista, me
moriaaleista, muistioista ja puheenvuoroista; mielenilmauksista porvarissäädyssä esimer
kiksi BR 1-8. Wechterin poliittisesta toiminnasta esimerkiksi Koskelainen 1923, 85—86;
Cederberg 1942, 1947; Nikula 1978, 57; Carlsson 1 1981; Nikula 1981b; Karonen 2002.
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Jakob Forsell oli 1700

luvun puolimaissa mukana

käytännössä kaikissa

valtakunnan itärajan

tuntuman merkittävissä

taloudellisissa hankkeissa.

Forsell yhdisti politiikan ja

talouden loistavasti. Hän

kuuluu koko tutkimusjakson

tehokkaimpiin

erityisvoitonpyytäjiin niin

suorien taloudellisten

etujen kuin tiedon

pyynninkin alalla. On suuri

vahinko, ettei häneltä

tiettävästi ole säilynyt

lainkaan yksityisaineistoa.

—Museovirasto, Historian

kuva-arkisto; aineistosta

ks. Forselles 1936, s. 1,

viite.

sellisesti yhdistäneestä yritysjohtajasta. Forsellia on pidetty peräti Loviisan
kaupungin tosiasiallisena perustajana. Yksin kaupungin perustaminen ei ollut
hänen ansionsa, sillä Kyminkartanon ja Savonlinnan läänin maaherra Karl Jo
han Stiernstedt vei asiaa tehokkaasti eteenpäin. Forsell oli silti erittäin aktiivi
nen hattujen sodan jälkeisillä valtiopäivillä pyrkiessään varmistamaan uuden
tapulikaupungin tulevaisuuden Degerbyn rusthollin mailla. Tapulioikeuksien
hankkimista käytännössä rakentamattomalle ja aiempaa kaupunkimaista asu
tusta vailla olleelle paikalle vanhan ja vakiintuneen Porvoon nenän edestä voi
pitää hyvänä suorituksena, varsinkin kun Forsell ryhtyi ajamaan asiaa paljon
porvoolaisiamyöhemmin.?!

Jakob Forsell oli suorastaan aggressiivinen Loviisan (Degerbyn)” tulevai
suudelle tärkeillä vuosien 1746—47valtiopäivillä. Forsellin aloitteellisuudesta
oli saatu viitteitä jo edellisillä valtiopäivillä (1742—43),joilla hän taisteli me

nestyksekkäästi hattujen sodan aikana kärsimiensä yksityisten menetysten kor
vaamisen puolesta. Hän oli yksi harvoja suomalaisia, joille myönnettiin merkit
tävä avustus vahinkojen kattamiseen. Axel Mickwitz (1912, s. 39) katsoo
Forsellin menestyksen johtuneen henkilökohtaisesta vaikutuksesta ja pelosta,

94 Mickwitz 1912, 175-176; Nikander 1930, 1-5, 9; Siren 1995, Nikula; vrt. Halila-Mäkelä
Alitalo 2000. Stiernstedtistä Cederberg 1942, 131-132; Cederberg 1947, 224. Forsellin ak
tiivisuus kaupunkiasiassa käy ilmi esimerkiksi hänen kesän 1745 anomuksissa, ks. seuraa
vassa sekä esimerkiksi RA SKM, Sammansatta kollegier till kungl. maj:t. 1745 (vol. 103a),
14.8.1745, Jakob Forsellin muistio Haminan porvareiden asioista, laadittu Tukholmassa
14.8.1745 (anoi kaupunkiprivilegioita Degerbylle).

95 Kaupunkia kutsutaan systemaattisesti Loviisaksi, vaikka nimi vaihtui virallisesti vasta 1752.
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että hän ja muut haminalaiset palaisivat Turun rauhassa Venäjälle luovutettuun
kotikaupunkiinsa. Viimeksi mainittu perustelu tuntuu epätodennäköiseltä, toi
sin kuin osoitettavissa oleva Forsellin persoonallisten toimien vaikutus. Samalla
hän oli yksi harvoja yrittäjiä, jotka ponnekkaasti vaativat korvauksia kärsimis
tään vahingoista. Forsellin kohtalotoveri Jakob Johan Tesche kuului hänkin
aktiivisiintoimijoihin

Forsell oli tottunut tekemään perusteltuja anomuksia, mistä taidosta oli hä
nelle myöhemmin 1740-luvulla paljon hyötyä. Selvimmin Forsell yhdisti omat
ja johtamansa kaupungin edut taistellessaan taloudellisesti merkittävän tupa
kantuonnin puolesta. Hän päihitti melko helposti Loviisaa huomattavasti vah
vempien kaupunkiyhteisöjen edustajat, mikä kertoo kyvykkäästä yritysjohta
jasta erityisesti ja valtakunnan teollisuuspolitiikasta yleisesti. Tupakantuonti
kiistaan sekaantui useita tutkimuksen johtajia, mikä mahdollistaa heidän keski
näisen vertailunsa.

Tupakkateollisuus oli 1700-luvulla voimakkaasti kasvaneen nautintoaine
teollisuuden kehittyvä ala. Valtio suosi 1720-luvulta lähtien kotimaista tupakan
viljelyä ja tupakkatehtaiden perustamista. Valtakuntaan syntyikin 1720- ja
1730-luvulla suuri joukko pieniä tupakkakehräämöitä, mutta tuotteiden laatu ei
vastannut hallituksen odotuksia. Siksi vuonna 1739 kiellettiin perustamasta uu
sia manufaktuureita ilman hallitsijan erityislupaa. Vuosien 174041 valtiopäi
villä suuria laitoksia suosittiin pienten kustannuksella: suuret tehtaat saivat yk
sinoikeuden laajamittaiseen tupakkatuotantoon.”?

Ulkomaisen tupakan tuontia rajoitettiin merkantilismin hengessä, ja esimer
kiksi valmiin tupakan tuonti oli kuninkaallisilla määräyksillä ehdottomasti kiel
letty? Kysynnän kasvu oli tärkein seikka teollisuuden nousussa. Suomessa
muodostui ongelmaksi viimeistään hattujen sodan jälkeen Venäjältä salakulje

96 Jakob Forsellin yksityinen anomus koski hänen sodan aikana rahtaamaansa alusta, jonka piti
kuljettaa hänen ja veljensä terva ja sahatavara ostajalle Amsterdamiin. Alus oli takavarikoitu
Ruotsin armeijan käyttöön ja tuotteet tuhoutuneet. Valtio korvasi poikkeuksellisesti mene
tykset kokonaisuudessaan, vaikka asiasta syntyikin kiistaa porvarissäädyssä, jossa Haminan
kaupungin virallinen edustaja —ja tuolloin jo Forsellin katkera kilpailija —Jakob Johan
Tesche kyseenalaisti Forsellin väitteen laivan takavarikoinnista kruunulle. Korvaussumma
kohosi kaikkineen lähes 38 000 kuparitaaleriin. Maksua ei kuitenkaan ollut suoritettu vuo
teen 1747 mennessä, jolloin hän toi asian uudelleen valtiopäiville. Myöhemmin Forsell ei
tiettävästi palannut asiaan, mikä miehen tavat tuntien viittaa hänen saaneen rahansa. —KA
SHPTA, valtiopäivät 1742—43:R2856, f. 283-v. (F349A), R2858, s. 1236-1239 (F387),
R2835, f. 113-115v., f. 150-151 (FR349); valtiopäivät 1746—47:R2937, f. 458-462 (F445),
R2866, f. 905-906v. (F226), R2876, f. 471—472v. (F280); BR 8, 1046, 1099-1100; Hartman
1907, 287; Mickwitz 1912, 37-39.

97 Gerentz 1951, 274; Nikula 1962, 18;Äström 1978, 389. Manufaktuurit lienevät olleen suh
teellisen kannattavia. Kauppakollegiossa laaditussa privilegioitujen tehtaiden luettelossa
mainittiin vuoden 1780 paikkeilla yli 200 privilegioitua tupakkamanufaktuuria. Tehtaiden
omistajista vaihtui 1700-luvulla yli kolmasosa, mikä on tulkittava osoitukseksi toiminnan
jatkamisesta. — RA KOK, Huvudarkivet, Förteckning över utfärdade fabriksprivilegier
1723-1781 (D VIII a: 2), ”Privilegii Register 1725-1781”.

98 Toukokuussa 1739 annettiin kuninkaallinen määräys, jonka mukaan tupakanlehtiä ei saanut
tuoda Brandenburgista, Liinebergistä eikä Pommerista. Sen lisäksi muun muassa rullatupa
kan ja nuuskan tuonti kiellettiin kokonaan. —Nikula 1962, 18. Tähän sääntöön viitattiin
myös kamari- ja kauppakollegion mietinnössä 18.6.1745. —RA SKM, Sammansatta kol
legier till kungl. maj:t. 1745 (vol. 2354), liitteenä Jakob Forsellin anomus, saapunut
4.6.1745.
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tettu halpa tupakka, jota entiset Ruotsin tapulikaupungit Viipuri ja Hamina suol
sivat ”Ruotsin Suomen” markkinoille.”

Forsell painotti anomuksessaan eritoten viimeksi mainittua seikkaa. Hän oli
vielä muutama vuosi aiemmin suunnitellut perustavansa Haminaan oman tu
pakkamanufaktuurin, mutta nyt hän ei, toisin kuin monet lähikaupunkien por
varit, ollut ensinkään kiinnostunut tupakkamanufaktuurista ja omasta tuotan
nosta, vaan halusi tuottaa valtiovallan myöntämin erityisprivilegioin korkea
luokkaisia laatuja ulkomailta Loviisaan.'"

Hallitsija oli antanut Jakob Forsellin laatiman anomuksen mukaisesti Hami
nasta ja Lappeenrannasta Ruotsin puolelle siirtyneille porvareille jo vuonna
1745 oikeuden tuottaa meritullitaksaa vastaan vuosittain 60 000 naulaa eli

3 000 leiviskää hollantilaista tupakkaa kahden vuoden ajan.'"'
Forsell haki erioikeudelle jatkoa seuraavana vuonna. Hänen mukaansa Venä

jän tullimaksut olivat alhaisempia, mutta tyytyi anomaan vain tuontioikeuden
jatkamista. Edullisella laadukkaalla tupakalla kuninkaan suomalaiset alamaiset
olisivat edelleen uskollisia Ruotsin kruunulle, hän totesi. Forsell tiesi kertoa,

että talonpojat myivät tuotteitaan Venäjälle kauempaakin kuin rajan välittömäs
tä läheisyydestä, mikä oli seurausta ennen muuta hollantilaisen tupakan houku
tuksista. Koska rajaa oli vaikea vartioida, ei kruunu saanut edes tullituloja ja
kaupunkienkin kehitysnäkymät heikkenivät. Lupa tuottaa alennetuilla tullimak
suilla Suomeen hollantilaista tupakkaa korjaisi tilannetta, joten hän pyysi oike
utta tuottaa kaupunkiin meritullia vastaan vielä kolmen vuoden ajan vuosittain
samainen 60 000 naulan erä. Näiden toimenpiteiden hän arveli auttavan väärin
käytösten poistamisessa. Forsell antoi ymmärtää, että tupakka oli talonpoikien
”sisäänheittotuote”, jonka hinnalla oli suuri merkitys valtakunnan itäisten raja
seutujen kehitykseen; hän painotti tietenkin vastaperustetun kotikaupunkinsa
etua. Forsell käytti tässä kuten kaikissa muissa anomuksissaan hyväkseen suo
malaisuuttaan ja ”venäjänkorttia”, millä olikin vaikutusta anomuksen läpime
noon.'”?

99 Annala (1928a, 340; 1928b) väittää Suomen tupakkatehtaiden tulleen perustetuiksi ennen

muassa Nikula 1962, esimerkiksi s. 22-24. Kauppakollegion tehtaille myönnetyt privilegiot
sisältävä luettelo tuntee 13 valtakunnan Suomen puoleisiin osiin perustettua tupakkamanu
faktuuria. - RA KOK, Huvudarkivet, Förteckning över utfärdade fabriksprivilegier 1723
1781 (D VIII a: 2), ”Privilegii Register 1725—1781”.

100 Forsell oli saanut Haminan laitokselleen kuninkaalliset perustamisprivilegiot tammikuussa
1742. Porvoolaiset ja helsinkiläiset porvarit puolestaan saivat privilegiot tehtailleen hattujen
sodan jälkeen vuonna 1744. —Annala 1928a, 357. —-RA KOK, Huvudarkivet, Förteckning
Över utfärdade fabriksprivilegier 1723—1781(D VIII a: 2), ”Privilegii Register 1725-1781”.
Forsellin hanke liittyy läheisesti J. J. Teschen monopoliaseman saavuttaneeseen tupakkama
nufaktuuriin, ks. Nordenstreng 1909b, 154; luku 12.

101 RA SKM, Sammansatta kollegier till kungl. maj:t. 1745 (vol. 235a), 18.6.1745, mukana
myös Jakob Forsellin anomus, saapunut 4.6.1745. Kollegiot esittivät kolmen vuoden vapau
tusta, mutta valtaneuvosto lyhensi ajan kahdeksi vuodeksi.

102 KA SHPTA, Valtiopäivät 1746—47: esimerkiksi R2900, f. 946-949v. (F376) (Forsellin
muistio Degerbyn suolan ja tupakan tulleista 22.10.1746), vol. 34 (R2896), f. 803-805
(FR350) (Forsellin päiväämätön anomus), R2866, f. 89—92v. (F210), R2866, f. 157-v.
(F211), R2866, f. 235—237v. (F214); vol 34 (R2896), f. 806—-v;Mickwitz 1912, 175—176;
Cederberg 1947, 80. —Viimeksi mainitussa kirjoitelmassa Forsell viittaa omaan 11.6.1745
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Forsell rinnasti anomuksissaan yleensä oman persoonansa ja Loviisan kau
pungin edun. Se käy ilmi monista muistioista, joissa hän joutui vastaamaan
Suomen puoleisen valtakunnan tapulikaupunkien ja lähiseudun maakaupun
kien tupakantuontia vastustavaan asenteeseen. Hän kommentoi esimerkiksi
maaliskuussa 1747 Turun Christian Trapp vanhimman ja Porvoon Gabriel
Hagertin esittämää protestia toteamalla ”minä en kiellä” ettei kehrätyn tupakan
tuonti olisi vastoin kuninkaallista määräystä, mutta arveli tuontiluvan olevan
”yaltakunnan yhteisen edun” mukaista, sillä kaupan virtaaminen Venäjälle oli
suuri ongelma.!"*

Forsellin kovasanaiset vastustajat Gabriel Hagert ja Christian Trapp suhtau
tuivat odotetun kielteisesti Forsellin anomukseen.'* Hagert tyytyi lähinnä valit
tamaan, että jos ja kun Loviisasta tulisi tapulikaupunki ja jos se saisi vielä pu
heena olevat edut, niin Porvoo oli epäonnekseen oleva sen lähin naapuri. Por
voossa toimi tupakkakehräämö, jolla ei Hagertin mukaan ollut menestymisen
edellytyksiä, mikäli Loviisalla olisi ”sitä vastustava etu, jollaista ei ole muun
valtakunnan asukkailla”. Hagert vihjasi suoraan Forsellin tavoittelevan mono
polia ja toisessa muistiossa vielä tylymmin tölväisi tätä sanomalla hänen toimi
van ”vain yksityisenvoiton tarkoituksessa”!

Niin ikään Christian Trapp viittasi kehrätyn tupakan tuonnin olevan voimas
saolevien tullimääräysten vastaista sekä Forsellin anomuksen tavoittelevan
”omaa etua”. Anomukseen suostuminen tuottaisi sitä paitsi kustannuksia Suo
men tupakkakehräämöille. Sellaisia oli Etelä-Suomessa tuohon aikaan vain Tu
russa, Helsingissä ja Porvoossa, ja Trappin mukaan valmiin tupakan tuontilupa
olisi niiden privilegioiden vastainen. Loviisalaiset voisivat myös myydä tuottei
taan muita paremmilla hinnoilla, joten Trapp vaati anomuksen hylkäämistä.'%

päiväämäänsä anomukseen tupakantuonnista. Tämä teksti lienee edellä mainittuja anomuk
sia edeltänyt teksti, koska siinä mennään suoraan asiaan ilman muille asiakirjoille tyypillisiä
selityksiä. Itä-Suomen ja Venäjän (erityisesti Pietarin) taloudellisista suhteista yleisesti Ka
tajala 1997. Tupakan merkityksestä talonpoikien houkuttelutuotteena Äström 1978, 389.

103 Anomus oli päiväämätön, mutta sen etulehdellä on saapumismerkintä 7.3.1747. Se on kui
tenkin todennäköisesti laadittu jo syksyllä 1746, sillä Gabriel Hagert vastasi siihen
29.11.1746 päiväämällään muistiolla. - KA SHPTA, Valtiopäivät 1746-47: R2900, f. 963—
966 (F377), lainaukset f. 964, 965v.; myös RA SKM, Sammansatta kollegier till kungl.
maj:t. 1745 (vol. 103a), 14.8.1745. Forsell anoi Degerbylle kaupunkiprivilegioita ja totesi
siinä alamaisimmasti, että ”minä (anon) - - - lyhyesti - - - seuraavaa”. —"Yhteiseen etuun”

TA.

104 Todennäköisesti näiltä kilpailevien kaupunkien edustajilta kysyttiin varta vasten mielipidet
tä. Valtiovallan tavasta pyytää lausunto kaikilta osapuolilta, joita asia koski, esimerkiksi
Annala 1931, 25-26. KA SHPTA, Valtiopäivät 1746—47:Gabriel Hagert: R2900, f. 970
97 lv. (F377B) (29.11.1746). Muistio oli laadittu salaiselle kauppa- ja manufaktuuridepu
taatiolle vastaukseksi Forsellin muistioon (F377). Vastauksista ks. myös Nikander 1930,
220-221.

105 KA SHPTA, Gabriel Hagert: valtiopäivät 174647: R2900, f. 975-981(F377D) (Hagertin
muistio 30.5.1747), lainaus f. 977.

106 KA SHPTA, Valtiopäivät 1746-47: Christian Trapp (vanhin): R2900, f. 967-969 (F377A)
(5.12.1746), lainaus f. 967v. Turkulaiset puuttuivat jo isovihan jälkeen Haminalle myönnet
tyihin tupakka-aksiisien verovapauteen, kun turkulainen Carl Merthen valitti Haminan 15
vuoden verovapaudesta, jonka katsoi aiheuttavan suuria ongelmia muille Suomen kaupun
geille. - KA SHPTA, Carl Merthen: Valtiopäivät 1726-27: R1206 (F130) (19.12.1726).
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Kummankin kriitikon väitteissä oli osittain perää. Hagertin viittaus monopo
lioikeuteen piti paikkansa, sillä vastaavanlaisia erioikeuksia ei liene myönnetty
millekään kaupungille aikaisemmin.'" Tämä on kiintoisa osoitus 1700-luvun
erityisvoitonpyynnistä. Forsell hyötyi tuontiedusta suuresti, sillä yksin vuosina
1748—49hänen lukuunsa tuotiin puolet Loviisaan saapuneesta hollantilaisesta
tupakasta. Tuontioikeutta alennettiin asteittain, mutta etu oli voimassa aina vuo
den 1752 loppuun. Vertailukohdaksi edun merkittävyydestä käy Suomen puo
leisen valtakunnan kaikkien tupakkatehtaiden samanaikainen tuotanto, johon
suhteutettuna loviisalaisten tuontioikeus vastasi pitkään enempää kuin kolmas
osaa niiden kokonaisvalmistusmäärästä.'%

Gabriel Hagertin mukaan Kyminkartanon ja Savonlinnan läänin maaherra,
paroni Henrik Jakob Wreden huhuttiin olevan itse valmis osakkaaksi Loviisaan

aikanaan perustettavaan tupakkakehräämöön.'” Vihjaus osoitti, että Forsellin
taitavuus luovia pääkaupungin keskusvirastojen sokkeloissa oli tullut vastapuo
len tietoon, kuten Forsellin yhteistyökyky paikallisten viranomaisten kanssa.
Toisaalta on pidettävä mielessä, että sekä Hagert''? että Trapp''' seurasivat lä
heltä loviisalaisia vastaan kilpailevien tupakkakehräämöiden menestystä tai
tappioita, joka asettaa heidän sinänsä hieman laimeaksi jäävän kritiikkinsä uo
miinsa. Myöhemmin kumpikin osasi jossain määrin hyödyntää tilannetta kau
punkinsa ja/tai oman yrityksensä eduksi.!!?

Elokuussa 1747 Trapp lienee todennut vastarinnan Forsellin anomusta vas
taan turhaksi. Trapp muutti taktiikkaa ja tavanomaisen Turun menetyksiä koros
taneen valituksen lisäksi vaati Turulle samoja etuja.''?

107 Asia on kiinnostava sikälikin, että Loviisan edeltäjässä Haminassa oli Jakob Johan Tesche
saanut 1740 kymmenen vuoden monopolioikeuden kaupunkiin perustamalleen tupakkakeh
räämölle. Annalan (1928a, 356-357) mukaan tällaisiakaan monopolioikeuksia ei ollut ai
kaisemmin myönnetty muualle valtakuntaan. Tarkemmin luku 12.

108 Suomalaiset tupakkatehtaat valmistivat vuosina 1745-52 tupakkaa keskimäärin noin 8 800
leiviskää/vuosi, vuotuisen tuotannon arvon noustessa lähes 230 000 kuparitaaleriin. —Mick
witz 1912, 177; Annala 1928a, 362, 444; Nikander 1930, 220-222.

109 Wrede ei ilmeisesti ollut mukana Forsellin ja hänen liikekumppaneidensa 16.12.1753 privi
legionsa saaneessa tupakkamanufaktuurissa, joka syntyi pian vapaan tupakantuonnin pää
tyttyä. Forsellin ja Wrede -suvun yhteistyö vaikuttaa aika ajoin läheiseltä monissa erilaisissa
taloudellisissa kysymyksissä. Myöhemmin Forsell osti Wrede-suvun maaomaisuuden Eli
mäen seudulta. —-KA SHPTA, Gabriel Hagert: valtiopäivät 1746-47: R2900, f. 975-981
(F377D) (Hagertin muistio 30.5.1747); Nikander 1930, 222; Forsellista tarkemmin luku 12.;
tupakkamanufaktuurin saamista privilegioista myös RA KOK, Huvudarkivet, Förteckning
Överutfärdade fabriksprivilegier 1723-1781 (D VIII a: 2), ”Privilegii Register 1725-1781”.

110 Hagert ryhtyi osakkaaksi lähes koko muun raadin kanssa Porvoon tupakkakehräämöön vielä
1740-luvun lopulla, viimeistään 1748. —Hartman 1907, 297; Annala 1928a, 357; yleisesti
Mäntylä 1994; Mäntylä 1999.

111 Trappilla oli 1750-luvulta omat tupakkaviljelmät Turussa. —Nikula 1970-71, 638—639.
112 Ks. Trappin ja Hagertin yhteinen Forsellin ja Helsingin edustaja H. J. Forsteenin anomusten

vastineeksi laadittu kirjelmä, jonka sisältö jäi jotakuinkin laihaksi. - KA SHPTA, Valtiopäi
vät 1746-47: R2901, f. 1146-v. (F383) (Trapp vanhimman ja Hagertin muistio 17.2.1747).

113 Trappin muistion perusteella Turku sai samansuuntaiset edut, mutta Trapp ei ollut tyyty
väinen saavutettuun tulokseen, koska oikeudet olivat heikommat kuin Loviisan ja Porvoon.
—KA SHPTA, Valtiopäivät 1746—47:R2878, f. 89-92 (F287) (Trapp vanhimman muistio
13.8.1747), R2878, f. 127—128v. ( F291) (Trapp vanhimman muistio 14.10.1747). Vielä
heinäkuussa 1747 Trapp argumentoi väittämällä Turun menettävän kauppansa rahvaan
kanssa, jos Forsellin anomukseen suostuttaisiin: tupakkakehräämö ja koko kaupunki kärsi
sivät, mikäli joku myisi hyvälaatuista tupakkaa heitä halvemmalla. —KA SHPTA, Valtio
päivät 1746—47:R2900, f. 972-974v. (F377C) (Trapp vanhimman muistio 8.7.1747); Ks.
Nikula 1970-71; Hartman 1907; Mäntylä 1994.
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Vastustajat hyökkäsivät toistuvasti Forsellin persoonaa vastaan. Tämä ei kui
tenkaan alentunut vastaamaan samalla tavalla. Moni edellä referoiduista lau

sunnoista saattoi olla aivan totta, joten Forsell pyrki ja onnistuikin pitämään ky
symyksen kaikin tavoin kaupungin omana asiana ja toisaalta korostamaan ”yh
teistä etua”. Forsell vaikutti varmasti kollegioiden ja asiaa käsitelleiden valio
kuntien silmissä ”puhtoisemmalta” kuin pinnallisesti havainnoiden huomatta
vasti kovempia otteita käyttäneet vastustajansa. Hän oli argumentoinnissaan
ylivoimainen, minkä lisäksi keksi tupakantuontimahdollisuuden ensimmäisenä.
Muilla yritysjohtajilla ei ollut todellisia edellytyksiä estää anomusten läpime
noa. Forsellin etuna tässä, kuten monissa muissa yhteisöllisissä anomuksissaan,
oli Loviisan kaupungin keskushallinnossa nauttima suosio.

Jakob Forsell oli tehokas erityisvoitonpyytäjä, joka osasi lypsää valtiolta
kaikki mahdolliset hyödyt. Hänen valtiopäivätyössään tiivistyivät 1700-luvun
ihanteellisen tehokkaan yritysjohtajan piirteet, joilla hän hankki omalle kau
pungilleen ja itselleen nopeasti huomattavat taloudelliset edut 1740- ja 1750
luvulla.

Forsell hyödynsi entisestä Venäjän puolelle jääneestä kotikaupungistaan Ha
minasta saamaansa oppia ja kokemusta. Tämä ilmenee niin yleisestä painostus
toiminnasta, jolla Loviisa nostettiin uudeksi tapulikaupungiksi kuin kaupungil
le aikanaan myönnety!stä privilegioista. Forsell kopioi anomukseensa jotakuin
kin suoraan Haminan 1720-luvulla saamat erioikeudet. Hän vain pyysi vielä
enemmän, ja suurin osa ehdotuksista hyväksyttiin vastaväitteittä.!'4

Kun kaupungeille myönnettiin iso- ja pikkuvihan jälkeen osin tuntuvia vero
helpotuksia, niin nuo ”säästyneet” varat oli siitä huolimatta kannettava yleisten
määräysten mukaan. Verovapaus ei ollut aito ”vapaus”, mutta verorahat voitiin
käyttää oman yhteisön hyväksi täysimääräisesti tai kuten Haminassa 1730-lu
vulla, jossa osa palautettiin porvaristolle.!!s

Forsellin erityisvoitonpyynti vastasi monissa tapauksissa haminalaisten pari
kolme vuosikymmentä aikaisemmin harjoittamaa, jolloin Forsellin liikekump
pania pormestari Friedrich Wittstockia epäiltiin —toteennäyttämättä —väärin
käytöksistä vapaavuosien aikana.!'* Tästä löytyy paralleeli Forsellin virkakau
den jälkeen Loviisassa esitettyyn hienovaraiseen, mutta silti selvästi häneen
kohdennettuun kritiikkiin.

Forsellin pormestariaikana Loviisan infrastruktuuria ei kehitetty verova
pauksien mahdollistamalla intensiteetillä. Hän väitti vuonna 1748, että yleinen

114 Gabriel Nikander (1930, 14, 108) toteaa Loviisan privilegioiden noudattaneen Haminan
vuonna 1723 myönnettyjä erioikeuksia. Tämä pitää paikkansa, mutta Forsell pyysi rohkeasti
lisäetuja, kuten Haminan ja Loviisan privilegioanomusten vertailu osoittaa, ks. erityisesti
RA SKM, Sammansatta kollegier till kungl. maj:t. 1723 (vol. 232), 8.7.1723 (Vehkalahden
(Haminan) edustajien Friedrich Wittstockin ja Jobst Dobbinin anomus); SKM, Sammansatta
kollegier till kungl. maj:t. 1745 (vol. 103a), 29.7.1745 (mukana Forsellin Haminan porvaris
ton puolesta esitetty anomus, jossa Degerbytä esitetään Haminan paikalle); Sammansatta
kollegier till kungl. maj:t. 1747 (vol. 103a), 25.8.1747.

115 Ahonen V 1988, 131; vrt. Nikander 1930, 70-73.
116 KA SHPTA, Carl Clayhills: 1734: R1823, fol. 220-230 (F163) (16.8.1734); BR 5, 420-428

(27.7.1734). Clayhills väitti, ettei porvaristolle ollut esitetty 11 vuoteen laskelmia
verovapauksien ansiosta saatujen tulojen käytöstä. Ks. myös Ahonen V 1988, 167.
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tullinvuokrausseura kyseenalaisti kaupungin 15 vuoden pikkutullivapauden.
Forsell epäili tullinvuokrausseuran tavoittelevan tullivirkamiesten määrän kas
vattamista ja siten kuluttavan ”säästyviä” tullimaksuja. Hän esitti, että tullimie
heksi ”tuli valita yksi kaupunkilaisten” hyväksymä henkilö. Kauppa- ja kama
rikollegioiden yhteismietintö oli poikkeuksellisesti Forsellille kielteinen, sillä
siinä todettiin virkailijan olevan siinä tapauksessa aivan liian riippuvainen lovii
salaisista.''?

Anomuksen hylkääminen ei estänyt Forsellia olemaan tekemättä yhtään mi
tään asian edistämiseksi. Laiminlyönnit kohdistuivat nimenomaan veron- ja tul
linkannon kontrollikoneistoon ja -rakennuksiin.''* Ei ole kaukaa haettua tulkita
tätä osoitukseksi Forsellin omien etujen ajamisesta, sillä hän oli kaupungin
merkittävin kauppias, jonka liiketoimia mainitunlaisten valvontajärjestelmien
liiallinen tehokkuus olisi häirinnyt.

Turun verkatehtaan puolesta

Toinen poikkeuksellisen onnistuneesti järjestelmässä luovinut yritysjohtaja oli
turkulainen tehtailija Esaias Wechter, joka esiintyi ”yhteisen edun nimissä” eri
tyisen aktiivisesti tullilaitosta koskevissa kysymyksissä. Hän arvosteli vuonna
1734 ankarasti tullinvuokrausjärjestelmää, jota piti turmiollisena sekä valtiolle
että yksittäisille kaupungeille. Valtion tuli päästä eroon yleisestä tullinvuokraus
seurasta!!?,ja Wechterin mukaan esimerkiksi Turussa tullimiehet olivat syyllis
tyneet vakaviin väärinkäytöksiin.'

Vuosien 1738-39 valtiopäivillä Wechter istui tullideputaatiossa, jonka mie
tinnössä puollettiin Wechterin aiemmin kritisoiman tullinvuokrauksen jatka
mista. Siksi Wechter jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan, sillä hän oli saanut
”prinsipaaleiltaan” tehtäväksi edistää tullinvuokrauksen lakkauttamista, mikä

117 RA SKM, Sammansatta kollegier till kung]. maj:t. 1748 (vol. 2084) Jakob Forsellin anomus
18.5.1748.

118 Peiteltyä kritiikkiä esitettiin jo vuosien 1760—62valtiopäivillä, joilla Loviisan valtiopäivä
mies Gerhard Bachman anoi kaupungille kymmentä vapaavuotta lisää. Anomuksessa mai
nitaan muun muassa kaupungin tullihuoneen valmistuneen vasta vuonna 1748, mistä syystä
kaupunki oli menettänyt pikkutulli- ja aksiisitulot kolmelta vuodelta. Läänin maaherra vah
visti tiedot oikeiksi. Myös yleinen tullinvuokrausseura kritisoi asiasta antamassaan lausun
nossa kovin sanoin esimerkiksi tullitupien rakentamisen laiminlyömistä. Kaupungista puut
tui mittahuone, eikä edes pikkutullin kannossa oleellisia tulliportteja ollut rakennettu mää
räysten mukaisesti. - RA SKM, Sammansatta kollegier till kungl. maj:t. 1762 (vol. 236b),
9.12.1762, liitteineen.

119 Yleinen tullinvuokrausseura kuvastaa tavallaan 1700-luvun valtiollista erityisvoitonpyyntiä,
jolla edelleen pyrittiin hankkimaan rahaveroja mahdollisimman nopeasti ja kätevästi.

120 Tästä kovaa kritiikkiä vuokrausjärjestelmää vastaan sisältäneestä muistiosta syntyi vilkas
keskustelu porvarissäädyssä. Kun Wechter esitteli sitä ensimmäisen kerran porvarissäädyssä
ja toivoi sen lukemista muissakin säädyissä, neljä edustajaa määrättiin ”sensuroimaan” sitä,
”koska se oli monissa kohdissa kirjoitettu hieman kovaan sävyyn” (BR 5, 122 (31.8.1734). —
KA SHPTA, Esaias Wechter: 1731: R872 (F93) (Wechterin omakätinen muistio on päivätty
7.9.1734, mutta on siis vuoden 1731 valtiopäivien yhteydessä); 1734: R1234 (F101),
R1825, f. 3610<F58). Aikanaan muistio esitettiinkin muille säädyille, ks. BR 5, 128-129,
131, 139—140;Nikula (1981b, 34-51) selostaa tullinvuokrauksesta syntyneen skandaalinkä
ryisen jutun monipuolisesti. Hän arvioi Wechterin alkuperäisen muistion tärkeäksi keskus
telun avaajaksi.
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ei nyt näyttänyt toteutuvan. Wechter tiedosti hankalan tilanteensa, ja vaikka viit
taus valitsijoiden mielipiteeseen tuntuukin lähinnä tekosyyltä, on se silti huo
mionarvoinen. Tapaus todistaa, kuinka valtuutetun oli otettava kotikaupunkinsa
porvariston mielipiteet huomioon —ainakin mikäli mieli yhä uudestaan valtio
päiville, ja sinne Turun raatimies todella halusi.!?'

Kaupungin ja omat edut yhdistävän johtajan näkökulmasta kiinnostavimpia
ovat silti Wechterin laaja-alaiset suunnitelmat teollisuuden kehittämiseksi. Kes
keisin yksinomaan omiin etuihin liittynyt hanke oli Wechterin tunnettu verka
tehdas, jonka hän perusti Turkuun 1730-luvun lopulla kumppaninsa Henrik
Rungeenin kanssa. Kutomateollisuus nousi tuolloin valtiovallan teollisuuspoli
tiikan lempilapseksi, ja manufaktuurikonttori myönsi varoja laitosten kehittä
miseen. Hattujen noustua valtaan lainoituspolitiikan tilalle tulivat tehtaiden
perustamis- ja tuotantopalkkiot.'??

Valtakunnan verkatehtaat saivat vuonna 1738 käytännössä monopolin koti
markkinoilla, kun armeijan kaikki tilaukset määrättiin tehtäväksi ruotsalaisista
tehtaista.'?? Wechter ja Rungeen havaitsivat uudet mahdollisuudet varhain, sillä
heidän manufaktuurinsa ainakin väitettiin olleen toiminnassa jo samana vuon
na.!* Wechterillä lienee ollut hallussaan muita potentiaalisia yrittäjiä enemmän
tietoa asioiden tulevista käänteistä eli yritysten perustamista suosivista tukijär
jestelmistä. Turkuun piti nimittäin vuoden 1734 valtiopäivien päätöksen mukai
sesti perustaa erityinen kehruuhuone, jonka suunniteltiin tuottavan villaa manu
faktuurien tarpeisiin. Turun edustaja noilla valtiopäivillä oli Esaias Wechter,
josta tuli aikanaan perustetun kehruuhuoneen johtaja.!”

Esaias Wechterin taustatyö oman teollisuusyrityksen edistämiseksi ei näillä
valtiopäivillä suinkaan päättynyt tähän, vaan hänen ja toisen turkulaisten edus
tajan Erik Tolpon ideoimassa ja käytännössä kaikkien Suomen kaupunkien
edustajien allekirjoittamassa anomuksessa vaadittiin Suomeen sijoitettujen ryk
menttien varustamista suomalaisten tapulikaupunkien porvareiden toimitta
mille tuotteilla. Tässä yhteydessä viitattiin *Suomen” välttämättä tarvittaviin
manufaktuureihin, joiden yksinoikeudeksi nämä toimitukset oli annettava.

121 BR 6, 346 (18.1.1739). Wechter sanoi, ”att som han har i commissionaf sina principaler att
afskaffa tullarrendet, och sädant eij kunnat skje, ehuru han sig therom beflitat, altsä begärte
han bewis utur protocollet, att han varit theremot”. Ks. myös Nikula 1981b, 51—60;BR 6,
142.

122 Annala 1928a, 148—149; Koskelainen 1923.
123 Annala 1928a, 222.
124 Ennen vuotta 1738 kauppakollegion luettelon mukaan privilegioita oli myönnetty vain 13

verkatehtaalle. Sen sijaan yksinomaan 1740-luvulla perustamislupia annettiin 32 yritykselle.
Yhteensä privilegioituja tehtaita mainitaan lähes 150. — RA KOK, Huvudarkivet, För
teckning över utfärdade fabriksprivilegier 1723-1781 (D VIII a: 2), ”Privilegii Register
1725—1781”.

125 Annala 1928a, 224. Wechter viittasi suoraan verkatehtaaseensa maaliskuussa 1739, kun
mietintöä kehruuhuoneiden perustamisesta käsiteltiin. Hän toivoi voivansa saada käyttöönsä
Turkuun perustetun kehruuhuoneen villaraaka-aineet ja sinne kertyvät niin sanotut kehruu
huonerahaston varat, joita ilman verkatehdas jouduttaisiin lakkauttamaan. Hän suojasi omaa
tehdastaan niin raaka-ainepulaa vastaan kuin haminalaisten kilpailulta, sillä yhtä aikaa kes
kusteltiin Haminaan perustettavaksi suunnitellusta laitoksesta. Turku sai pitää Suomesta
kertyvät kehruuhuonevarat yksinoikeudella, ja Haminan suunnitelma raukesi. —BR 6, 408
(3.3.1739).
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Nämä kirjelmät olivat selvästikin aihioita Wechterin seuraavilla valtiopäivillä
tekemille vielä pidemmälle meneville hakemuksille, jolloin ne tosiasiassa
hyödyttivät vain yhtä turkulaista porvaria.'?*

Kesäkuussa 1738'? laatimassaan muistiossa Wechter viittasi manufaktuurei

hin, jotka voisivat tyydyttää armeijan huoltotarpeet. Wechter ilmoitti perusta
neensa tällaisen yrityksen kumppaninsa kanssa ja pyysi ensinnä, että saisi hy
väksynnän toimilleen, jotta yrityksen kehittämistä voitaisiin jatkaa. Tehtaiden
perustaminen riippui kuninkaallisen majesteetin myöntämästä luvasta, joten
kyse oli ankarasti kielletystä ”varaslähdöstä”.' Esimerkiksi Gabriel Hagertin
perustama buldaanitehdas määrättiin lakkautettavaksi kymmenisen vuotta
myöhemmin tästä syystä. Toisaalta Wechter anoi tehtaalleen asianmukaisia
avustuksia. Kummatkin kohdat ovat oleellisia yritystoiminnassa yleensä ja eri
tyisvoitonpyynnissä erityisesti. Samanmoinen oli Wechterin toteamus, jolla hän
kertoi toimittaneensa tiedot hankkeesta tavanmukaisesti kauppakollegiolle,
mutta pyysi anomuksen läpimenon varmistamiseksi tukea myös valtakunnan
säädyiltä. Wechter ei tyytynyt pyytämään tukea yksinomaan porvarissäädyltä,
vaan vetosikaikkiin säätyihin.'

Toinen anomus vie entistä syvemmälle oman edun tavoitteluun. Wechter
pyysi tukea yritykselleen maanapurahastosta, minkä lisäksi toivoi saavansa
kaikkien suomalaisten joukko-osastojen materiaalitilaukset itselleen. Tehtaansa
erinomaisuutta hän todisteli muun muassa toteamalla, ettei Suomessa aiemmin

ollut tämän kaltaista tehdasta, joten armeijan Suomeen sijoitetut yksiköt olivat
joutuneet hankkimaan kankaansa Ruotsista.!?

Viimein varsinainen privilegioanomus vahvistaa kuvan eteenpäinpyrkivästä
tehtailijasta, joka valtiopäiväedustajana halusi kaikin keinoin hyötyä asemas
taan ja tiedoistaan.'*' Wechter esitti ensinnä, että Turkuun perustettu kehruu

126 KA SHPTA, Erik Tolpo ja Esaias Wechter, 1734: RI241 (F159), memoriaali 25.6.1734.
Allekirjoittajina olivat turkulaisten lisäksi Haminan, Helsingin, Raahen ja Kajaanin, Porin,
Porvoon, Vaasan ja Uudenkaarlepyyn sekä Kokkolan, Rauman, Tammisaaren, Uudenkau
pungin ja Naantalin edustajat. Esitys perustui suurelta osin Tolpon ja Wechterin Tukhol
massa 21.6.1734 laatimaan Turkua koskevaan ja puheena olevan anomuksen kanssa samaan
yhteyteen sijoitettuun muistioon.

127 Yrjö Koskelainen (1923, 55) arvelee hallitsijalle osoitetun privilegioanomuksen laaditun jo
ennen maaliskuuta 1738.

128 Wechter ja Rungeen olivat silti olleet yhteydessä kauppakollegioon jo ennen muistion jät
tämistä, sillä kauppakollegio lupasi jo marraskuussa 1737 kirjeessään Turun ja Porin läänin
maaherralle tehtaalle 12 vuoden monopolin. —Koskelainen 1923, 55.

129 KA SHPTA, Esaias Wechter: 1738—39:R2682, f. 118-120 (F202) (26.6.1738).
130 Tämäkin muistio esitettiin suoraan säädyille. Suomalaisuuden voimakas esille nostaminen ja

”tämän provinssin” kehittämisen tärkeyden painottaminen sekä siihen yhdistetty koko valta
kunnan etua korostava argumentointi pistää miettimään uudestaan Wechterin suomen kielen
aseman kehittämistä koskevia lausuntoja. - KA SHPTA, Esaias Wechter: 1738-39: R2682,
f. 121—123v.(lainaus f. 123) (F202A) (päiväämätön); Wechterin toiminnasta Suomen kielen
ja suomenkielisten virkamiesten aseman parantamiseksi vuosien 1738—39valtiopäivillä ks.
ja vrt. Renvall 1962, 263; Juva 1947, 56-60; Cederberg 1942, 271—274; Nikula 1981b, 61—
66, 104-106; Karonen 2002.

131 Vilho Annala esitteli privilegioanomuksen sisällön (1928a, 224-225). Koskelainen (1923,
55-58, ks. myös 59-60) julkaisi asiakirjan suomennoksena. Alkuperäistä asiakirjaa saati
siitä tehtyä päätöstä ei ole tavattu Suomen historian perustutkimustoimikunnan arkistosta tai
Riksarkivetista, sillä kauppakollegion asiakirjoja kuninkaalliselle majesteetille 24.5.1739
(liitteineen) ei löydy (vol. 44) paikalta, jolla niiden pitäisi sijaita.
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huone velvoitettaisiin tuottamaan villaa manufaktuurin raaka-aineeksi. Toiseksi

tehtaalle pyydettiin maanapu- tai prosenttirahastosta avustusta, jota oli siihen
mennessä myönnetty yksinomaan Ruotsin laitoksille. Kolmanneksi laitoksen
tuli saada kaikki Suomen ruotujakoisten jalka- ja ratsuväen kangastoimitukset.
Ja viimein Wechter anoi 20 vuoden monopolia, jonka yksinoikeuden voimassa
oloaikana koko Suomeen ei saisi perustaa vastaavanlaista yritystä. Pääosin ano
muksiin suostuttiin. Ensimmäinen ja kolmas kohta hyväksyttiin sellaisinaan.
Laitos sai myös 6 000 hopeataalerin halpakorkoisen lainan ja 12 vuoden mono
polioikeuden.

Wechter esitti itsensä ja Rungeenin nimissä vuosien 1738—39valtiopäivillä
toisenkin muistion, jossa valitti vuonna 1734 annetun suuresti puun käyttöä ra
joittaneen metsäsäännön vaikeuttaneen laivanrakennusta Turun seudulla. Tur
kuun oli vieläpä perustettu ”maan parhaaksi” toimiva laivaveistämö, jonka
omistajia ei mainita anomuksessa. Wechter ja Rungeen omistivat yrityksestä
kumpikin kolmasosan. Tämä veistämö pystyisi käyttämään sahalaitosten raaka
aineeksi kelpaamatonta puuta.!*?

Pari kuukautta myöhemmin oli vuorossa edellistä konkreettisempi anomus.
Wechter anoi oikeutta perustaa laivanrakennukseen keskittynyt veistämö: se it
se asiassa toimikin jo eli hän asetti valtiovallan toisen kerran tapahtuneen tosi
asian eteen. Wechter pyysi veistämölle muun muassa Tukholman laivavarvin oi
keuksien mukaisia vapauksia työvoiman hankkimiseksi. Anomukseen suostut
tiin. Edelleen Wechter esitti, että mikäli Suomen puoleiseen valtakuntaan perus
tettaisiin kaleerilaivasto', niin sen tarvitsemat alukset rakennettaisiin ja taki
loitaisiin mainitulla telakalla. Hän halusi tässäkin hankkia omalle yritykselleen
monopoliaseman, mutta asian valmistellut kauppakollegio ei suositellut ano
muksen hyväksymistä. Kollegion muistiossa todettiin vain, että Wechterin veis
tämö olisi kaleerilaivaston mahdollisesti tullessa ajankohtaiseksi samalla viival
la muiden potentiaalisten laivantoimittajien kanssa. Wechter lienee koetellut
tuulta näillä sotapolitiikan kyllästämillä valtiopäivillä, vaikka häntä onkin pi
detty ”rauhan miehenä”, armoitettuna myssypoliitikkona, mikä ei estänyt häntä
tarjoamasta erinäisiä tuotteita ja laitteita sotalaitokselle.'?*

Wechter tiedosti valtiopäivien merkityksen oman yritystoimintansa tukena,
ja eksplikoi useaan otteeseen halunsa olla mukana asioista päätettäessä. Niinpä
hän ilmoitti vuonna 1740 halukkuutensa lähteä Turun toiseksi valtiopäivä
mieheksi Tukholmaan, jonne hän kertoi olevansa menossa omien yksityisten
asioidensa vuoksi joka tapauksessa. Porvarissääty ei kuitenkaan tuolloin kel

132 Wechter ja Rungeen olivat pääosakkaina kahdessa turkulaisessa veistämössä. Anomuksessa
mainittu veistämö oli perustettu 1737. - KA SHPTA, Esaias Wechter: 1738-39: R2672, f.
346—-349v.(F188) (8.8.1738, f. 346-347v., lainaus f. 347; Wuorinen 1959, 220; Nikula
1970-71, 459—460; Nikula 1981b, 24. Vuoden 1734 metsäasetuksesta tarkemmin Bäck
1984; Kuisma 1983; Kuisma 1984.

133 Wechter istui näillä valtiopäivillä maa- ja merisotilastalousdeputaatiossa, mistä hän lienee
saanut kimmokkeen anomukselleen. —BR 6, 106 (22.7.1738); alaluku III.4.; vrt. Nikula
1979.

134 RA, SKM, Kommerskollegium till kungl. maj:t. 1738 (vol. 43) (5.10.1738); Nikula (1970—
71, 460) ei mainitse anomuksen monopolipyrkimystä.
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puuttanut häntä jäsenekseen. Ilmoitus toistui identtisenä vuosien 1746—47val

tiopäivien edellä. Mikäli kustannustietoinen porvaristo haluaisi, Wechter voisi
ottaa valtiopäiväedustajan tehtävän vastaan edullisesti. Hän muistutti olleensa
aikaisemmin menestyksekäs kaupungin etujen valvoja ja kertoi jälleen olevansa
menossa Tukholmaan asioilleen ”- - - erityisesti - - - verkatehtaansa vuoksi”.

Wechter sanoi suoraan menevänsä valvomaan yrityksensä etua paljastaen näin,
miksi hän oli kiinnostunut valtiopäivämiehen tehtävästä.!*

Jotakin erityistä valtiopäiville pääsemisessä oli oltava, kun sinne näin hana
kasti haluttiin. Erityisesti Wechterin kiinnostuksen ymmärtää helposti. Hän ei
ollut joutunut tulemaan tyhjin käsin Tukholmasta. Tästä näkökulmasta on ym
märrettävä Wechterin monet valitukset valtiopäiville silloinkin, kun hän ei ollut
valtiopäiväedustaja. Useimmissa kirjelmissä anottiin —usein menestyksellisesti
— rahoitusta tai helpotuksia verkatehtaalle. Teollisuusmiehen erityisvoiton
pyynti valtiopäivillä onnistui vähintäänkin kohtuullisesti.'**

Buldaanitehtaan porvoolainen omistajaedustaja

Gabriel Hagert epäonnistui täysin yrityksissään saada Porvoolle tapulioikeudet
vuosien 1742—43valtiopäivillä. Kirjelmistä ja virallisista esityksistä asia ei jää
nyt kiinni, sillä nämä dokumentit olivat suhteellisen perusteellisia ja huolelli
sesti laadittuja. Hagert pyrki edistämään kotikaupunkinsa etua, mutta tosiasias
sa Porvoo oli kovin kaukana uudelta itärajalta ja kaupunki siten sopimaton raja
seudun tapulikaupungiksi.!??

Epäonnistuminen tässä tärkeässä asiassa ei estänyt häntä pääsemästä yhä uu
destaan porvoolaisten edustajaksi, sillä Hagert oli yksi harvoja suomalaisia
porvarissäädyn jäseniä, jotka istuivat peräti seitsemillä säätyjen ajan valtiopäi
villä.'%

Hagertin eduksi laskettiin monet omissa nimissä kirjoitetut anomukset, joilla
hankittiin Porvoolle vapaavuosia ja muita etuja. Hagert järjesti muun muassa

135 Wechterin vastustajat korostivat vuonna 1746 nimenomaan sitä, etteivät Wechterin yksityis
asiat koskeneet porvaristoa ja että edustajan valinnan oli oltava ”vapaa”. Vastustajat pitivät

Tukholmaan, mutta porvarissääty ei kelpuuttanut häntä joukkoonsa. Turun virallinen edus
taja Christian Trapp vanhin ajoi kyseisillä valtiopäivillä porvariston asiaa sen minkä taisi. —
Vuoden 1746 valtiopäivämiesvaalista vrt. Nikula 1981b, 95-97; Wechterin toimista Schy
bergson M 1891, 43, 50-51 (lainaus s. 50); Koskelainen 1923, 104-105.

136 Yksityisiä anomuksia, joihin ei liittynyt toimimista Turun valtiopäiväedustajana, ei ole las
kettu mukaan Wechteriä koskeviin tilastoihin, ks. muun muassa KA SHPTA, Esaias
Wechter:1740—41: R2744, f. 408—409 (F146); 1746-1747, R2873, f. 54-v. (F256); R2928,
f. 837—v. (F413); 1755—56, R1336 (F89, F89A); 1765—66, R3333, f. 978r.-979r., 976r
9TTv., 984r.-v. (mf FR355).

137 KA SHPTA, Gabriel Hagert: 1742—43:R889 (F107) (20.8.1742); R2835, f. 1155v.-1164v.
(mf. FR 350) (27.7.1743); R2858, s. 698-703 (F369) (ote muistiosta 12.9.1743); BR 8, esi
merkiksi 982, 1002 (27.8.1743, 31.8.1743); Hartman 1907, 287; Mickwitz 1912, 112-115.

138 Hagert koetti päästä myös vuosien 1765-66 valtiopäiville, mutta sääty ei hyväksynyt häntä
jäseneksi. —Esimerkiksi Nikula 1978, 50-51, 73; Ilkka Mäntylä (1999) luonnehtii Hagertia
seuraavasti: ”ryypillinen säätyvallan aikainen poliitikko, joka käytti valtiopäivillä saamaan
sa vaikutusvaltaa kotikaupungissaan ja päin vastoin paikallispoliittisia ansioitaan valtio
päivillä”.
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kaupunkia kohdanneen tulipalon jälkeen vuonna 1760 10 000 hopeataalerin
avustuksen julkisten rakennusten korjaamiseen. Niin ikään hän junaili asukkail
le vahinkojen laajuudesta riippuen kolmesta kuuteen vuoteen kestäneet vero
vapaudet. Lopulta Hagert hankki kaupungille uudelleenrakennusta varten
60 000 hopeataalerin (20 000 riksin) pankkilainan.'”

Hagertin oman edun valvonta keskittyi kaupungin ulkopuolelle eräälle säteri
tilalle kahden liikekumppanin kanssa vuonna 1744 perustettuun buldaaniteh
taaseen. Vallinnut lainsäädäntö oli yksiselitteinen manufaktuurien sijaintipai
kasta. Ne oli perustettava kaupunkeihin. Hagertin yritykselle ei ollut edes anottu
privilegioita, minkä vuoksi tehdas lakkautettiin äkillisesti kuninkaallisella pää
töksellä keväällä 1750.

Hagert argumentoi lakkautusta vastaan menestyksekkäästi vuosien 1751-52
valtiopäivillä. Hagert pani parastaan vedoten toistuvasti siihen, että Tukholman
buldaanitehtaat muodostivat monopolin (mikä oli Hagertin mielestä väärin) ja
kiskoivat tuotteistaan aina viimeisen hinnan. Sotalaitos ja muut valtion organi
saatiot olivat buldaanin pääasialliset käyttäjiä ja joutuivat siksi maksumie
hiksi.'?

Hagertin mukaan kilpailijoita edullisemmat porvoolaiset tuotteet eivät olleet
tukholmalaisille mieleen. Koska meritiet olivat suurimmat osan vuotta jäässä ja
Suomi muutenkin kovin kaukana Tukholmasta, ei Pohjanlahden itäpuolelle saa
tu tehtaan valmistamia hyödykkeitä riittävästi. Raaka-aineeksi soveltuvaa
hamppua oli seutukunnalta saatavilla omasta takaa.

Huomautukset osoittavat valtakunnallisen politiikan (valtion on säästettävä,
teollisuuden tukeminen on välttämätöntä) ja ”aluepolitiikan” (Suomen asema,
raaka-aineiden saanti) merkityksen oivaltamista. Hagert oli liikkeellä tosissaan,
mikä näkyi siinäkin, että pitkän muistion liitteissä oli seudun mahtimiesten ve
toomuksia tehtaan säilyttämiseksi. Sitä puolustivat niin Porvoon piispa Johan
Nylander kuin Suomen kenraalikuvernööri G. Fr. von Rosen. Lakkautuspäätös
purettiin ja tehdas sai erioikeutensa vielä vuonna 1752.'4'

139 Kaupungin uudelleenrakentamiseen tarkoitetun lainan takaisin maksusta tuli ongelma jo
1760-luvulla, vaikka Hagert hankki kaupungille kahdeksan vuoden verovapaudet vuosien
1769-70 valtiopäivillä. Verovapausaikana kaupungin laskettiin pystyvän maksamaan laina
takaisin, mitä ei kuitenkaan vuoteen 1800 mennessä ollut tehty. —Mäntylä 1994, 317—324;
Mäntylä 1999. —Verovapausanomuksista esimerkiksi KA SHPTA, Gabriel Hagert: 1746—
47: vol. 34, f. 539-534v. (FR350), R2947, s. 815—817(F500) (18.4.1747); vol. 34, f. 543
544 (FR350), R2947, s. 1377-1379 (FS22) (15.1.1747); 1755—56:R3067 (F184B); 1760—
62: R1358 (F123) (11.6.1760); R3243, f. 468r.-471v. (F464); 1769: R3536, f. 201—206v.
(F343) (19.5.1769); 1771-72: R637, f. 820r-822v. (FS85) (6.7.1771).

140 Hagert väitti puhuneensa tehtaasta edellisillä valtiopäivillä (1746-47) kauppakollegion
edustajan ja Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherran kanssa. Säädyissä uskottiin kyseessä
olleen paljolti informaatiokatkos, minkä vuoksi säädyt esittivät lakkauspäätöksen purka
mista ja privilegioiden myöntämistä tehtaalle. Erityisesti KA SHPTA, Gabriel Hagert 1751—
52, R2993 (FIS2): ”Desutan kan jag heligt betyga, at jag under min warelse wid förra
Riksdagen i synnerhet talte med en af Kongl. Collegii her ledamöter om thenne Fabrigue,
samt huru jag och mine medintressenter woro betänkte, at förese oss med rum för then
samma i Staden”; R3038 (F259).

141 KA SHPTA, Gabriel Hagert 1751-52, R1869 (F71), R2993 (F152), R3033, R3034 (F259),
R3038 (F236); Hartman 1907, 298; Annala 1928a, 310-311; Laakso 1955, 508; Mäntylä
1994, 279-280.
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Myöhemmillä valtiopäivillä Hagert sai useita kertoja tehtaalleen lainoja ja
avustuksia, jotka onnistui huonoihin aikoihin ja Porvoota hävittäneeseen tuli
paloon vedoten lopulta muuttamaan tuotantopalkkioiksi, joita ei tarvinnut mak
saa takaisin. Yritys oli aina 1770-luvulle saakka Suomen ainoa, ja pitkään erään
tukholmalaisen tehtaan jälkeen valtakunnan toiseksi suurin.'?

Gabriel Hagert yhdisti Esaias Wechterin tapaan valtiopäivät omien liiketoi
mien edistämiseen. Erityisen selvästi hänen pyrkimyksensä näkyi vuonna 1765,
jolloin porvaristo valitsi pormestarin sijaan edustajakseen erään kauppiaan.
Tuolloin Hagert totesi matkustavansa Tukholmaan joka tapauksessa ja voisi
omien sanojensa mukaan toimia edullisesti kaupungin valtiopäivämiehenä. Täl
löin hänen kannattajansa esittivät kahden edustajan lähettämistä, mikä tapahtui
kin. Hagert ei kuitenkaan kelvannut porvarissäädyn jäseneksi valintaprosessin
epäselvyyksien vuoksi.!'*?

Omat kärsimykset haminalaisten etujen edelle ajanut pormestari

Aivan kuten Wechterin ja Hagertin, niin myös haminalaisen Friedrich Witt
stockin työskentely valtiopäivillä kyseenalaistettiin erään kerran valitsijoiden
toimesta. Wittstock esitteli omissa nimissään useita muistioita Haminan kau

pungin erioikeuksiksi erityisesti 1726—27valtiopäivillä.'** Hän koetti muun

muassa vähentää tai peräti kokonaan lakkauttaa Haminan ja sen filiaalin Lap
peenrannan kauppalan väliset kauppamaksut. Tarkoituksena oli hankkia eri
oikeus, joka poistaisi paikkakuntien väliset pikkutullimaksut ja vilja-aksiisit.
Suurin osa anomuksista torjuttiin valtiopäivillä ja kollegioissa.!'*5

Wittstockin toiminta kaupungin hyväksi ei ollut tuloksellista eikä edes aktii
vista. Hän toki valitti vuosien 1740—+41valtiopäivillä Turun kehruuhuoneen —

käytännössä Esaias Wechterin —hyötyvän Haminasta kannetuista kehruuhuo
nerahoista. Hatarasti anomustaan perustellen Wittstock toivoi kaupungista ker
tyneiden varojen suuntaamista haminalaisille tehtaille. Talous- ja kauppade
putaatio puolsi Turulle myönnettyjen erioikeuksien jatkamista.!'*s

142 KA SHPTA, Gabriel Hagert 1760-62, vol. 47, f. 503-504v. (FR354); 1769, vol. 33: 2221—
224v. (mf. FR361); Annala 1928a, 311-319; Mäntylä 1994, 280—281. Buldaanitehtaita oli
koko valtakunnassa vain parikymmentä aina 1780-luvulle, ks. RA KOK, Huvudarkivet,
Förteckning över utfärdade fabriksprivilegier 1723-1781 (D VIII a: 2), ”Privilegii Register
1725—1781”.

143 Mäntylä 1994, 423.
144 Wittstock esitteli vuoden 1723 valtiopäivillä toisen Vehkalahden (Haminan) edustajan

kanssa anomusta, jolla pyrittiin hankkimaan kaupungille Viipurin tapulioikeudet. Kuitenkin
maaherra Johan Henrik Frisenheimin merkitys tapulioikeuksien saamisessa oli mitä
ilmeisimmin kaikkein keskeisin, ks. esimerkiksi RA SKM, Sammansatta kollegier till kungl.
maj:t. 1723 (vol. 232), 8.7.1723. Vehkalahden (Haminan) edustajien Friedrich Wittstockin
ja Jobst Dobbinin anomus kuninkaalliselle majesteetille; Sammansatta kollegier till kungl.
maj:t. 1724 (vol. 125), 6.5.1724 (koski maaherra Frisenheimin kahta kirjettä ), 1724 (vol.
la), 8.10.1724 (Frisenheimin muistio Haminasta). Porvarissäädyssä Wittstock ei tuonutjulki

145 KA SHPTA, Friedrich Wittstock: 1726-27: R870 (F89) (7.5.1727); R2526 (F499)
(3.6.1727).

146 KA SHPTA, Friedrich Wittstock: 174041 R2766 (F30, F197). Vrt. myös edellä viitteessä
125 mainittu Esaias Wechterin toiminta vuosien 1738—39valtiopäivillä.
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Pormestari Wittstock oli eräänlainen arkkityyppi lähes yksinomaan ja peit
telemättä omaa etuaan ajaneesta henkilöstä, joka osin voimakkaasti kritiikistä
huolimatta onnistui pitkään säilyttämään asemansa valtiopäiväedustajana. Mitä
ilmeisimmin taustalla oli hänen ensimmäisillä valtiopäivillä saavuttamansa hy
vät tulokset kaupungin erioikeusasioissa, vaikka hänen oma panoksensa niiden
hankkimisessa lienee ollut vain vaatimaton. Wittstockin kiinnostus kohdistui

enimmäkseen omien palkkaetujen parantamiseen ja erilaisten menetysten
”ulosmittaamiseen”. Yhtä suuria henkilökohtaisia etuja kuin muut omat ja yh
teisönsä edut tasapainoiseksi kokonaisuudeksi yhdistäneet yritysjohtajat hän ei
silti kyennyt hankkimaan.'?

Monopolioikeuksien anoja Helsingistä

Porvaristo vaikuttaa kaikesta huolimatta sangen tyytyväiseltä edustajiinsa, sekä
yhteisön että omat asiansa hoitaneisiin edustajiinsa. Tutkituista johtajista kaik
kein ristiriitaisimman vastaanoton oman yhteisönsä jäseniltä sai helsinkiläinen
Nils Burtz'%, joka herätti suhteellisen voimakkaita tunteita kaupungin porvaris
tossa. Niinpä hänen pyrkiessä Helsingin kunnallispormestarin virkaan vuonna
1757, useat kilpailevat kauppiaat vastustivat nimitystä toteamalla, että ”hän ol
lessaan kaupungin edustajana valtiopäivillä oli huolehtinut omasta edustaan
vähintään yhtä tarmokkaasti kuin kaupunginkin asioista”! Ankarin vastusta
ja, suurkauppias Zacharias Govinius puolestaan lausui vuonna 1764 valtiopäi
vämiesvaalin alla, kun Burtzia oltiin nimittämässä tehtävään: ”(k)aksien val
tiopäivien pitäisi kyllä riittävästi voida vakuuttaa tämän kaupungin äänioikeu
tettuja siitä, miten innokas valtuutettumme on ollut, miten suuria etuja olemme
korjanneet kokoomillamme kustannuksilla, miten olematonta hyötyä kotona ol
leille kanssaveljille on osoitettu sillä, että useimmat askelet on otettu omanvoi
tonpyynnössä aikoja sitten kaupungille lahjoitetun omaisuuden anastamiseksi
omiinkäsiin”!

Edellä esitetyn perusteella on käynyt selväksi, että tällaisilla yksittäisillä
kriittisillä lausunnoilla ei välttämättä ollut suurta merkitystä aikakauden paikal
lisyhteisössä. Mikäli valtuutettu hoiti myös yhteisön asioita, oli omien ja yhtei
sön etujen yhteensovittaminen helposti legitimoitavissa. Burtz ei päässyt kun
nallispormestariksi, mutta hänet valittiin vuosien 1765—66valtiopäiville murs

147 Omien asioiden edistämisestä esimerkiksi KA SHPTA, Friedrich Wittstock: 1726—27:R60
(F28), R869 (F80), R871 (F98), R1207 (F137), R2526 (F495), BRP 3, 53—54, 180, 185,
205—206; 1731: R2553 (F216); RA SKM, Statskontoret till kungl. maj:t. 1727 (vol. 32)
(6.2.1727); BR 3, 53-54, 180 (Wittstockin useat valitukset ja niiden toisteet sotavankeus
ajasta Venäjällä, korvauksettomasta työstä, pormestarin palkan riittämättömyydestä). Ks.
myös RA SKM, Statskontoret till kungl. maj:t. 1742 (vol. 42) (7.9.1742), 1743 (vol. 43)
(9.8.1743) (Wittstock anoi rästipalkkaansa Haminasta).

148 Lindstedt (1954, 56-57) rinnastaa Burtzin Loviisan Jakob Forselliin ”(m)onitoimisuudessa
ja yritteliäisyydessä, mutta myös häikäilemättömyydessä”. Burtzia ei taloudellisen menes
tyksen mittareilla voi kuitenkaan millään tavoin verrata 1740-60-luvun kenties menestyk
sekkäimpään suomalaiseen yritysjohtajaan Forselliin.

149 Lindstedt 1954, 27.
150 Hornborg 1950, 304, 308 (lainaus).
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kaavalla ääntenenemmistöllä ja porvaristo vieläpä lupasi hänelle kaupungin
asioiden tehokkaasta edistämisestä ”kunniallisen palkkion”. Silti lainaukset
kertovat tietenkin valtiopäivien ja yritystoiminnan etujen yhteensovittamisen
ongelmallisuudesta ja asian moniulotteisuudesta.

Burtz hankki kiistatta verrattomat edut porvarisveljilleen, eikä jäänyt niistä
osattomaksi itsekään. Burtz sai ensimmäisten valtiopäiviensä (1755-56) jäl
keen kiitokset helsinkiläisiltä, koska pystyi hankkimaan kaupungille selvästi
odotettua paremmat edut. Niihin kuuluivat muun muassa kahdeksan vuoden
vapautus suostuntaveroista, valmistus- ja vähittäismyyntiaksiiseista sekä vapaa
oikeus perustaa tehtaita ja muita tarpeellisia laitoksia.'*' Siksi hänelle myönnet
tiin henkilökohtaisesti anomusten laatimiskustannusten peittämiseksi korvauk
sena ensimmäisen vuoden hyöty kokonaisuudessaan!!*?

Muita yleisiä koko kaupunkia koskeneita etuja Burtz ei hankkinut, vaan kes
kittyi omien asioidensa ajamiseen.!** Kiintoisin niistä oli eräänlainen jauhatus
monopoli Helsingin seudulla, jonka hän sai itselleen samaisilla vuosien 1755—
56 valtiopäivillä. Burtz lupautui rakentamaan uuden jauhomyllyn Helsinkiin ja
liitti hankkeen suoraan Suomenlinnan linnoitustöihin sekä sotaväen ja rakenta
jien elintarvikehuoltoon. Suunnitelmalla oli myös Suomenlinnan rakentamista
johtaneen Augustin Ehrensvärdin tuki. Vanha kruununmylly ja kaupungin van
ha mylly tuli purkaa Burtzin uuden kivimyllyn tieltä. Rakentaja lupasi yksinoi
keuden vastineeksi suorittaa säällisen vuokran ja antaa kruunun jauhaa laitok
sessa pelkkiä rahtikuluja vastaan.'5t Valtiovalta suostui sille edulliseen järjeste
lyyn, mutta Helsingissä asiasta nousi kova riita, johon edellä mainittu Zacharias
Goviniuksen purkauskin liittyi. Sopimus pysyi silti voimassa, vaikka Burtz jou
tui vielä vuosien 176062 valtiopäivillä selittelemään toimintaansa. Hän kertoi
tuolloin tarjoutuneensa rakentamaan myllyn ”omaksi vahingokseen, mutta
kruunun, kaupungin ja maan todelliseksi hyödyksi”. Hän unohti saamansa jau
homyllyn yksinoikeuden suuren merkityksen seutukunnan viljahuollolle.!'*5

Burtz tarjoutui toisenkin kerran grynderiksi kuultuaan, että Suomeen aiottiin
perustaa julkisilla varoilla öljypaino. Hän esitti sijaintipaikaksi Helsinkiä ja lu
pautui laitoksen pystyttäjäksi kohtuullisin kustannuksin. Erityisinä avuinaan

151 Burtzin mainittua anomusta lähemmin tarkasteltaessa havaitaan, ettei siinä ollut kovin pal
jon ”sisältöä” verrattuna monien muiden johtajien anomuksiin samalta ajalta. Helsinkiläis
ten höveli suhtautuminen verovapauksien kautta tapahtuvaan edustajan kulujen kompen
sointiin viittaa todennäköisesti sinänsä harvinaisena pidettävään lahjusten käyttöön asian
edistämisessä. —KA SHPTA, Nils Burtz: 1755—56: R3067 (F184A); 1760—62: vol. 47, f.
498a—-500(FR354); vrt. Cederberg 1947, 323-324.

152 Hornborg 1950, 303, 306-307. Aikalaisille etujen hankkiminen oli todella iso tapaus, sillä
esimerkiksi Henric Forsius (1978 (1757), 85) viittaa niihin vuonna 1757 puolustamassaan
väitöskirjassa.

153 Burtz anoi kylläkin Helsingille yhtälaista oikeutta kuusilehtereiden vientiin Itämeren maihin
kuin Tammisaarella: se olisi ”koko valtakunnan etu”. - KA SHPTA, Nils Burtz: 1760—62:
R3195, f. 9071-908v. (F389).

154 KA SHPTA, Nils Burtz: 1755-56: R1335 (F78) (20.2.1756); R3067 (F177) (31.5.1756);
Hornborg 1950, 306-308; Nikula 1960, 193. —Hornborg viittaa vain lyhyesti Burtzin hank
kimiin henkilökohtaisiin etuihin.

155 KA SHPTA, Nils Burtz: 1760-62: R3256, f. 865r—868r. (lainaus f. 866) (F547A)
(24.4.1761).
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hän mainitsi omistavansa aivan kaupungin läheisyydessä tarvittavaa vesivoimaa
—suora viittaus myllyyn —ja hallinnoivansa kaupungin maita, joille ”rapsate
plantagie” voitaisiin perustaa.' Burtz suunnitteli rakentavansa pellavakehrää
mön, mihin tarkoituksen hän sai manufaktuurikonttorista anomansa 12 000 ho

peataaleria, mitä summaa hän ei ilmeisesti ehtinyt nostamaan ennen äkillistä
kuolemaansa kesken valtiopäivien (1765).'*

Yritysjohtajat 1700-luvun valtiopäivillä

Edellä käsitellyt yritysjohtajat olivat vanhemmalla iällä edustustehtävistä kiel
täytynyttä Jakob Forsellia lukuun ottamatta ylen innokkaita lähtemään val
tiopäiville.!**

Yritysjohtajat harjoittivat säätyjen ajalla vallinneen teollisuuspolitiikan mu
kaisesti erityisvoitonpyyntiä manufaktuurien ja sen liepeillä olevien elinkeino
jen alalla. Siihen antoi erinomaisen tilaisuuden ensinnä teollisuuden vakiintu
mattomuus ja toisaalta valtiovallan suuret panostukset alalle. 1700-luvun Ruot
sissa pyrittiin taloudellisen rakenteen eriyttämiseen, mutta keinot olivat vielä
suhteellisen kehittymättömiä, mikä loi joillekin yritysjohtajille mahdollisuudet
suuriin hyötyihin vähäisin omin panoksin.

Toisin kuin manufaktuurien alalla, kaupassa ja merenkulussa pelisäännöt oli
vat jo varhemmin vakiintuneet. Kauppa ja merenkulku olivat säännellympiä ja
kovemmin kilpailtujakin. Käytännössä monopolioikeuksien tai muiden erityis
oikeuksien saaminen oli paljon vaikeampaa kuin teollisuudessa kilpailijoiden
eli toisten kaupunkien ja toisten yritysjohtajien vastarinnan ankaruuden vuoksi.
Niinpä tilaisuuksia erityisvoittojen pyyntiin oli vähemmän, sillä kaupan ja me
renkulun aloilla oli toimittava virallisemmin. Useimmiten oli vedottava kau

punkien kollektiivisiin valituksiin: Anottava tapulioikeuksia tai hankittava mui
ta kaupallisia eri- ja etuoikeuksia. Yksittäisten yritysjohtajien odotettavissa ol
leet voitot, jotka on ymmärrettävä pelkkiä materiaalisia etuja huomattavasti
laajempina, olivat paljon vähäisemmät kuin valtion erityissuojeluksessa ollees
sa teollisuudessa.'*?

Näin selittyy myös se, miksi tässä tutkitut yritysjohtajat laativat vain niukasti
yksityisiä ja/tai omissa nimissään anomuksia, joissa olisi vaadittu erityisetuja
omalle kotikaupungille. Niinpä tutkimuksen yritysjohtajat alkoivat ajaa esimer
kiksi Pohjanlahden kaupunkien tapulioikeuksia vasta sangen myöhään. Tutki
muskirjallisuuden perusteella näyttää siltä, että kaupungit eivät anoneet 1730
luvulta aina 1760-luvulle tapulioikeuksia edes kollektiivisissa kaupungin
valituksissa. Säätyjen ajan alun ensimmäisiä valtiopäiviä lukuun ottamatta
(1719, 1720) läänien maaherrat pitivät epäkohdasta suurinta meteliä aina 1760

156 Kohtuullisen vapaalla otteella tehdyn anomuksen myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa. —KA
SHPTA, Nils Burtz: 1760-62: R3199, f. 989r-v. (F394).

157 KA SHPTA, Nils Burtz: 1760—62:vol. 47, f. 498a—-500,500a-502r (mf FR354); Hornborg
1950, 308-309.

158 Nikander 1930, 70; Forselles 1936, 24.
159 Vrt. myös Kuisma 1993b, 89-91; Kuisma 1995, 43—44.
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luvun alkuun. Mitä ilmeisimmin kaupungit luottivat maaherrojen kykyyn hoi
taa kysymystä.'9 Tulokset eivät kuitenkaan häikäisseet, ja vasta porvarisedus
tajien voimakas esiinmarssi muutti tilannetta. Keskeisiä henkilöitä olivat Johan
Brandberg'*! Oulusta, Nils Töhlberg Vaasasta, Petter Stenhagen Kokkolasta ja
Lars Sacklen!*? Porista.!6

Mainituista miehistä aloitteellisin oli Petter Stenhagen, joka anomuksissaan
korosti oman kaupunkinsa edun lisäksi ”Suomen suuriruhtinaskunnan”!* tar
vetta saada lisää tapulikaupunkeja ja viittasi poleemisesti tiettyjen suurten kau
punkien ”monopolistisiin vapauksiin”, joiden murtamiseksi Pohjanmaa tarvit
sisi tapulikaupunkeja. Stenhagen operoi perusteluineen kolmella eri tasolla:
Suomen, Pohjanmaan ja Kokkolan.' Hän esitti vuosien 1765—66valtiopäivillä
ensimmäisen varsinaisen anomuksen tapulivapauden saamiseksi.!*$

Kaikkein rohkeimmin valtion tarjoamia etuja käyttivät 1700-luvulla nimen
omaan Viipurista, Haminasta ja Loviisasta kotoisin olleet tai mainituissa kau
pungeissa vaikuttaneet yritysjohtajat. Monille ulkopoliittisen tilanteen aiheutta
mat (raja)muutokset olivat käyneet sananmukaisesti kalliiksi, ja siksi näillä
yritysjohtajilla oli varaa vaatia valtiota kompensoimaan kärsittyjä tappioita ta
valla tai toisella. Kokemukset näyttävät opettaneen heille, kuinka valtiolta pys
tyttiin hankkimaan erioikeuksia, erikoiskohtelua ja edullisia sopimuksia. Mie
lessä käy ajatus, että aikanaan Haminalle ja Loviisalle annetut yltäkylläiset —
mainittujen kaupunkien privilegiot aikakauden yleiseen tasoon suhteuttamalla
niin voi sanoa —erioikeudet loivat pohjan yksittäisten yritysjohtajien koville
vaatimuksille. He olivat tottuneet vaatimaan suuria, ja anomukset olivat usein
huolellisesti laadittuja ja perusteltuja. Sellaisilla seikoilla oli merkitystä, sillä
paperit suurennuslasin kanssa lukeneet kollegioiden virkamiehet eivät antaneet
armoa, mikäli anomus vaikutti huolimattomaltaja/tai epämääräiseltä.'?

160 Annala 1920; Nikander 1945, 54—56;Halila 1953, 184; Luukko 1979, 142—144;Ahonen V
1988, 48—49, 59, 182-183.

161 KA SHPTA, Johan Brandberg: 1765-66: R3418, f. 388-389 (F6S8A) (anoi Jonas Peldanin
kanssa Oululle tapulioikeuksia 28.2.1765).

162 KA SHPTA, Lars Sacklen: 1765-66: R1389 (F170F). Sacklen anoi 17.7.1765 Porille
tapulioikeutta korostetusti omissa nimissään: "jag giör mig sä mycket större hopp - - -*. Ks.
Ruuth JW-Jokipii 1958, 614-616.

163 Tässä ei ole tarvetta pohtia sitä, kuka lopulta hankki näille kaupungeille tapulioikeudet tai
purki Pohjanlahden kauppapakon. Tästä keskustelusta ennen muuta Virrankoski 1986a.

164 KA SHPTA, Petter Stenhagen: 17602: R1358 (F128A) (päiväämätön). Ks. myös Annala
1920, 137; Paloposki 1976, 189.

165 KA SHPTA, Petter Stenhagen: 1760-62: R1358 (F129) (13.7.1761). Myös R3257, f. 66r-v.
(F553) (ei päiväystä, muistio saapunut ”9.1.”). Muistiossaan hän varasi itselleen tilaisuuden
kääntyä Kokkolan tapulioikeusasiassa valtakunnan säätyjen puoleen. Stenhagen puolsi
muun muassa Nils Töhlbergin kanssa talonpoikaispurjehduksen vapauttamista, mikäli Poh
janmaan talonpojat asettuisivat tukemaan tapulivapauksia alueen kaupungeille. — KA
SHPTA, Petter Stenhagen: 1760-62: R1913 (F172) (2.10.1761).

166 KA SHPTA, Petter Stenhagen: 1765—66:R3418, 386-387 (F658) (Pohjanlahden kaupun
kien tapulioikeudesta 27.2.1765).

167 Voitto Ahosen (1988, 118, 128, 131—132) mukaan Hamina sai valtakunnan kaupungeista
kaikkein parhaimmat veroedut Suuren Pohjan sodan jälkeen. Kaupungille myönnettiin 15
vapaavuotta pikkutulli- ja aksiisituloineen, kahdeksan vuoden täydellinen vapautus meri
tullista, lisäksi 1 000 hopeataaleria vuodessa julkisten rakennusten rakentamiseen ja ylläpi
toon. Pelkkä pikkutulli tuotti Haminassa vuosina 1726-38 yhteensä yli 170 000 hopea
taaleria. Kuten edellä todettiin, Jakob Forsell pystyi tehokkaasti käyttämään hyväkseen Ha
minan privilegioita Loviisan erioikeuksia valmisteltaessa. —Nikander 1930, 14, 108.
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Yhteistä säätyjen ajan ”parhaille” yritysjohtajille oli rohkeus anoa eri- ja mo
nopolioikeuksia erilaisille teollisuuslaitoksille ja muille hankkeille.'*$ Valtio
päivätoimintaan keskittyminen saattaa vääristää todellisuutta painottamalla näi
den yritysjohtajien anomuksia liikaa. Näin olisikin, mikäli muiden kauppiaiden
ja tehtailijoiksi haluavien yritysjohtajien anomukset eivät olisi päässeet paikal
listasolta Tukholmaan keskushallinnon ja säätyjen pohdittaviksi. Sellainen
vaihtoehto ei ole todennäköinen, koska jälkiä mainitunlaisista tapauksista olisi
silti jäänyt eri arkistoihin. Erityisvoitonpyyntiä harrastaneet yritysjohtajat olivat
erityisen aktiivisia elinkeinonsa kehittämisessä.

Tietyllä lailla nämä anomukset ja muistiot ovat merkki aikansa yleisestä il
mapiiristä ja työtavoista. J. W. Arnberg (1868, s. 149) viittaa 1750-luvulla teks
tiilitehtailijoiden valitukseen valtiopäivillä, jossa vaadittiin takeita, ettei uusia
laitoksia perustettaisi vanhojen tehtaiden omistajia kuulematta. Tehtailijat halu
sivat perustamissuunnitelmien käsittelemistä ensin kunkin seudun hallioikeuk
sissa, jotka antaisivat lausunnon hankkeesta ennen hakemuksen jättämistä Tuk
holman keskusvirastoille. Tehtailijat halusivat näin joko rajoittaa tai jopa koko
naan estää kilpailua. Kauppakollegion mukaan toteutuessaan esitys johtaisi sii
hen, että uusien hankkeiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättäisivät hen
kilöt, joita asia eniten koski.

Ruotsin valtakunnan Suomen puoleisen osan ja myöhemmin autonomisen
Suomen yritysjohtajat vaikuttavat pystyneen toimimaan valtiopäivillä suhteelli
sen ”sivistyneesti”, vaikka kilpailussa muuten käytettiinkin usein kovia otteita.
Johtajat kykenivät yhteistyöhön tärkeiden hankkeiden eteenpäinviemiseksi, he
osallistuivat toistensa laatimiin valtiopäiväanomuksiin ja heidän väliset suh
teensa tuntuvat luottamuksellisilta. Tämä on huomionarvoista, koska valtaneu

vosto viittasi erityisesti 1740-luvulla toistuvasti kauppiaiden ja teollisuuden
harjoittajien tulehtuneisiin väleihin. Suomessa konflikteista ei näy merkkejä
yritysjohtajien anomusten perusteella. Osin kyse voi olla siitä, että Suomessa
samat henkilöt toimivat yhtä aikaa niin kauppiaina kuin teollisuudessakin, sillä
yksinomaan kauppaan tai teollisuuteen keskittyminen oli poikkeuksellista.
Taustalla oli mitä ilmeisimmin myös tietoista ”Ruotsin kuninkaan suomalaisten
alamaisten” etujen puolustamista —tai ainakin näiden seikkojen hyväksi käyt
töä. '9

Vielä 1800-luvun valtiopäiväkeskusteluissa kävi usein ilmi säädyn sisäinen
sopuisa tunnelma sekä porvarissäädyssä luotujen ystävyys- ja liikesuhteiden
kestävyys. Niinpä Petter Johan Bladh kehui Porvoon valtiopäivien (maapäi

168 Vrt. Nikula (1978, 29), joka ihmettelee kuinka Wechter ja hänen kaltaisensa suurliikemiehet
saattoivat jättää liiketoimensa kuukausiksi poliittisten valtiopäiväkeskustelujen vuoksi. Hän
yhtyy J. E. Nilssonin (1934, 244-245) käsitykseen edustajien aatteellisuudesta ja poliitti
sesta kunnianhimosta liittäen ilmiön säätyjen ajan poliittisen järjestelmän itsekkääseen kor
ruptioon.

169 Arnberg 1868, esimerkiksi s. 111. Silti Suomessakin paikallistasolla ilmeni tapauksia, joissa
manufaktuurien perustaminen joko tyssäsi paikallisten kilpailijoiden vastustukseen tai aina
kin hidasti töiden aloittamista. —Ks. Annala 19284, esimerkiksi s. 343-346 (tupakkamanu
faktuurin perustaminen). Lasiteollisuudessa perustamislupa heltisi helposti kilpailijoiden
negatiivisista lausunnoista huolimatta, Annala 1931, 25—26,57, 66.
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vien) päättäjäispuheessaan säätytovereilleen, kuinka valtiopäivät tulivat jää

loppuun yksituumainen. Kaksi kertaa aiemminkin valtiopäivillä istunut Bladh
kertoi havainneensa, kuinka ”henkilökohtainen arvostus ja yhtäpitävyys ajatte
lutavassa” olivat ystävyyden perusta. Hän korosti valtiopäivillä syntyneiden
ystävyyssuhteiden merkitystä, jotka olivat aivan toisenlaisia kuin ”tavalliser”
suhteet, jotka saattoivat perustua ”satunnaiseen tuttavuuteen”. Vuosisadan
lopussa asiaan kiinnitti huomiota porvarissäädyn ikäpuhemies A. F. Wasenius
säädyn jäsenille osoittamassaan kiitospuheenvuorossa. Hänen mukaansa porva
rissääty oli ”hengeltään veljellinen ja säädyssä vallitsee ystävyys”.'"!

Vaikka lausunnot ovatkin paljolti aikalaisten juhlapuheista, niin juuri siksi
niitä voi pitää luotettavina aikalaisnäkemyksinä, sillä ne lausuttiin omien jou
kossa, porvarissäädyn istunnoissa. Perättömät lausunnot eivät olleet tarpeen
eivätkä ainakaan kunniaksi esittäjilleen, jotka kaikesta huolimatta olivat ennen
muuta säätyynsä sidottuja yritysjohtajia, eivät ääniä kalastelevia poliitikkoja.
Säätyjärjestelmässä edustajan uskottavuus mitattiin ennen muuta vertaisten pa
rissa eli toisten elinkeinonharjoittajien keskuudessa.

Yritysjohtajien yhteistyö ei tietenkään koskenut kaikkia aloja tai hankkeita,
vaan sellaisia, joilla mukana olevilla yritysjohtajilla ei ollut keskinäisiä intressi
ristiriitoja tai joilla laskettiin tulevaisuudessa saavutettavan merkittäviä tulok
sia. Yhteisponnistukset koskivat erityisesti edellä jo sivuttuja infrastruktuuri
kysymyksiä, kuten vesiteiden, satamien ja rautateiden rakentamista tai lainsää
dännön muuttamista talouselämälle mieluisaksi. Kyse oli ennen muuta erilaisis
ta ”liiketoimintaa avustavista” asioista.'”?

8. ”Tiedon pyytäjät”

Yritysjohtajien kestävä kiinnostus osallistua valtiopäiville

Valtiopäivien merkitys yksityisten asioiden hoitokanavana väheni 1800-luvul
la, joten tilaisuudet suorien taloudellisten etujen pyyntiin heikkenivät oleellises
ti. Vaasalaisen kauppaneuvoksen C. G. Wolffin puheenvuorot valtiopäivillä
1863—64käyvät esimerkiksi siitä kuinka jo aikalaiset ymmärsivät tilanteen.
Hän avasi keskustelun kauppa- ja elinkeinovapauden laajentamisesta tunnus
taen uudistuksen tärkeyden, mutta piti sitä porvarissäädyn edelleen voimassa

170 BP 1809, 187. Pari vuotta puheen pitämisen jälkeen kirjoittamassaan omaelämäkerrassa
Bladh (1914, 23) mainitsi joutuneensa kokemaan valtiopäivillä ”mustasukkaisuutta” (Jalou
sie) - - - säädyn ulkopuolelta”. Valtiopäivillä hankittua tuttavuutta käytti hyväkseen myös
Bladhin kilpailija Abraham Jakob Falander kirjoittaessaan kauppiaalle Christian Haakelle
Ystadiin. Suhde oli solmittu Norrköpingin valtiopäivillä vuonna 1800. Falander toivoi
Haaken auttavan neljää poikaansa näiden palatessa yliopisto-opintojensa jälkeen Ystadin ja
Tukholman kautta ”isänmaahansa”. —VMA STTK, KK, AJF Christ. Haakelle Ystadiin
10.5.1802: 265—266.

171 BP 1891, 1521-1522 (lainaus).
172 Samankaltaisia esimerkkejä tavataan Englannista, jossa yrittäjät yhdistivät voimansa muun

muassa pyrkiessään kehittämään infrastruktuuria. —Casson 1993, 42.
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olleiden privilegioiden loukkauksena, jota hän kaikin voimin vastusti. Wolffin
mukaan ”hallinto” (senaatti) oli tukenut monenlaisia ”maan todellisille intres
seille vieraita teollisuuksia” (industrier) ja kutsui niitä ”uusiksi monopoleiksi”,
joille myönnettyjä erioikeuksia ei asetettu yhtä lailla kyseenalaisiksi kuin por
varisprivilegioita. Porvariston oli vaikea kilpailla monopoleja vastaan ja näiden
yksinoikeuksista olivat Wolffin mukaan hyötyneet ainoastaan tehtaiden omista
jat, eivät varsinaiseen porvaristoon kuuluneet yrittäjät.'”?

Tästä huolimatta autonomian ajalla valtiopäiville valittiin ja siellä toimi,
vaihtelevan aktiivisesti, jatkuvasti suuri joukko eturivin yritysjohtajia. Miksi he
yhä edelleen olivat paikalla, vaikka pitkään kestäneet valtiopäivät saattoivat vai
keuttaa heidän yritystoimintaansa?

Tätä tarkoituksellisen kärjekästä kysymystä täytyy välittömästi lieventää viit
taamalla jo edellä havaittuun tosiasiaan eli että yksinomaan omien asioiden aja
minen ei tuottanut yritysjohtajille parasta mahdollista tulosta. Toisaalta edes
”aikapula” ei ollut, kuten ei aikaisemminkaan, ylitsepääsemätön ongelma. Val
tiopäivät pidettiin usein vuodenaikoina, jolloin liiketoiminta oli aidosti jäissä.
Silti vielä 1800-luvullakin tunnetaan esimerkkejä yritysjohtajista, jotka anoivat
vapautuksia säätyjen istunnoista liiketoimiinsa tai muihin syihin vedoten. Vapa
utusten ja ennenaikaisesti valtiopäiviltä poistuneiden määrä oli silti pienempi
kuin säätyjen ajalla.'”*

Merkittävimmät 1800-luvun valtiopäivillä istuneet yritysjohtajat ottivat en
simmäisten joukossa käyttöön tekniikan uusimmat saavutukset, minkä vuoksi
lennätin ja puhelin olivat heille nopeasti tuttuja. Uusi teknologia teki yrityksen
Johtamisen pitkienkin välimatkojen takaa helpommaksi kuin 1700-luvun yri
tysjohtajien, joiden valtiopäivämatka edellytti aina matkustamista meren taakse
Tukholmaan, josta tiedonkulkukin oli hitaampaa, vaikkei tiedonkulun epävar
muutta ja hitautta pidä liioitella, sillä postilaitoksen organisaatio oli jo varhain
kehittynyt.!”

Lisäksi merkittävimpien 1800-luvun yritysten konttorihenkilökunnan uskal
si tavallisesti jättää toimittamaan annettuja tehtäviä lyhyeksi tai pidemmäksikin
aikaa ilman ylimmän johdon valvovaa silmää. Muussa tapauksessa monet kes
keiset liikeyritykset olisivat saattaneet olla jopa kolmasosan vuodesta täysin py

173 Oman todistuksensa mukaan Wolff harjoitti itse yksinomaan laivanvarustusta, joten hän
katsoi puhuvansa toisten puolesta eikä omassa asiassaan. —BP 1863—64, 140—142, 142—143,
161—162,202 (lainaukset s. 141); ks. ja vrt. Kekkonen 1987, 123-124, 134-135.

174 Säätyjen ajan poissaolo- ja matkustuslupa-anomuksista ks. esimerkiksi vuoden 1723 valtio
päivät, jolloin Haminan edustajat Friedrich Wittstock ja Jobst Dobbin pyysivät lupaa poistua
ennenaikaisesti valtiopäiviltä. Wittstock vetosi tehtäviinsä Uudenkaupungin rauhan rajaa
määrittävässä rajakomissiossa ja Dobbin puolestaan halusi lähteä kauppansa vuoksi” (BP 2,
311). Neljä vuotta myöhemmin Wittstock anoi jälleen lupaa matkustaa Haminaan, anomus
sijoittui sopivasti purjehduskauden alkuun (BP 3, 230 (12.4.1727)). Viimein vuosien 1740—
41 valtiopäiviltä Wittstock pyysi lähtölupaa ”tärkeiden asioidensa” vuoksi (BP 7, 445
(15.7.1741)). Esaias Wechter puolestaan anoi ja sai vuonna 1738 luvan matkustaa kolmeksi
viikoksi Turkuun omia asioitaan hoitamaan. —BR 6, 142 (23.8.1738). Autonomian ajalla
tällaiset anomukset olivat suhteellisen harvinaisia. Ks. kuitenkin esimerkiksi BP 1872, 193
(Hammaren 23.2.1872); BP 1877—78(Hammaren 23.3.1877, 369; Julin 15.1.1878, 2879),
BP 1882 (Hammaren 2.2.1882, 60, 17.2.1882, 287).

175 Runsaasti esimerkkejä pääluvussa IV.
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sähdyksissä yrityksen johtajan lomaillessa Keski-Euroopassa, Ruotsissa tai
vaikkapa Baltiassa. Tällaisista pitkistä lomamatkoista, joihin usein yhdistyi lii
kekumppaneiden tapaamisia ja uusien yhteyksien luomisia, on nimittäin run
saasti näyttöä 1800-luvunjälkipuoliskolta.”

Valtiopäivien uudelleen alkamista seuranneina muutamina vuosikymmeninä
monet eturivin yritysjohtajista olivat hyvin halukkaita porvarisedustajiksi.'”?
Kaikille ei kuitenkaan riittänyt paikkoja tai kannatusta. Niinpä vuosien 1863—
64 valtiopäivämiesvaaleissa rannalle jäi monien yllätykseksi muun muassa hel
sinkiläinen vaikutusvaltainen kauppaneuvos Henrik Borgström. Viipurista puo
lestaan samoille valtiopäiville yritti turhaan monipuolinen teollisuusmies ja
kauppaneuvos Paul Wahl.'% Vastaavasti vuoden 1867 vaalissa Borgström jäi
edelleen valitsematta kuten edellisellä kerralla mukana ollut C. W. I. Sund

man.'” Vaille edustajanvaltakirjaa jäi myös viipurilainen kauppaneuvos Carl
Rosenius vuonna 1877.'*0

Valitsijamiehetvalitsevat, valiokunta varmistaa tiedonsaannin

Yritystoiminnan yleiseen vaikeutumiseen tai muihin vastaaviin helppoihin seli
tyksiin viittaaminen ei auta autonomian ajan suomalaisten yritysjohtajien
valtiopäiville osallistumisinnokkuutta mietittäessä. Paikallaolohalukkuuden
taustalta löytyy osittain aivan samoja tekijöitä kuin mitkä saivat jo säätyjen ajal
la yritysjohtajat lähtemään edustajiksi. Tässä voidaan ohittaa esimerkiksi vai
keasti lähestyttävät ja hankalasti todennettavat henkilökohtaiset ambitiot tai
vaikkapa valtiopäivien tuottamaan kunniaan ja maineeseen liittyneet selitysyri
tykset ja keskittyä ennen muuta taloudellisiin vaihtoehtoihin.

Tällöin keskeisiksi tutkimuskohteiksi nousevat ennen kaikkea tiedonhan

kintaan, -etsimiseen ja hyväksikäyttöön kytkeytyvät vaihtoehdot. Tieto tarkoit
taa tässä ennen muuta ensikäden tietoa eli ensiluokkaista ja ensimmäisenä saa
tua tietoa sekä sen käyttämistä omien ja liikekumppanien yritystoiminnan edis
tämiseen. Tieto on voitu jakaa muun muassa tietoon uudesta teknologiasta ja
”hallinnolliseen tietoon”. Suomen autonomian ajan valtiopäiviltä saatava tietä
mys voidaan laskea viimeksi mainittuun ryhmään.'*'

Valtiopäivillä käsiteltiin suuri määrä keskeisintä taloutta koskevaa tietoa ja
laadittiin muun muassa talouselämää säädelleitä lakeja ja asetuksia. Mukana

176 Suoraan valtiopäivien aikaisista toimista esimerkiksi käy C. M. Dahlströmin ja L. Schröderin
kirjeenvaihto vuosien 1863—64valtiopäivien ajalta, jossa viimeksi mainittu raportoi sään
nöllisesti kauppaneuvokselle liiketoiminnasta. - TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK
L. Schröder CMD:lle 15.9.1863: 480-481, 16.9.1863: 483, 21.9.1863: 494 ja Dahlströmin
vastaukset sekä Kuisma 1993b, 304; Kocka 1999, 113.

177 Vrt. Kuisma 1993a, 54.
178 Nordenstreng 1920, 99—101; Wahlista esimerkiksi Kekkonen 1987, 48; Kuisma 1993a, 32;

Hoffman-Hellsten 2000.
179 Sen sijaan vuoden 1872 valtiopäiville Sundman valittiin, mutta hän kieltäytyi ikäänsä vedo

ten. —Nordenstreng 1920, 145, 187.
180 Nordenstreng 1920, 214, 257.
181 Corley 1993, 21, 24-26. Myös esimerkiksi North 1993; Ojala 1999, 310—; Ojala 2002a,

Ojala 2003.
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kannatti olla, sillä määräysten sisältöön pystyi vaikuttamaan. Tämän kaiken
saavutti istumalla säädyn sisäisissä kokouksissa ja säätyjen yhteisistunnoissa ja/
tai istumalla valiokunnissa.'8?

Kun säätyyn oli päästy, oli erityisen tärkeää osallistua valiokuntatyöskente
lyyn. Ludvig Stavenow pitää säätyjen ajalla säädyissä käytyä keskustelua lähin
nä ”tyhjänä muodollisuuteno”, sillä istunnoissa usein vain vahvistettiin valio
kunnissa todellisuudessa tehdyt päätökset.!'** Autonomian ajalla säädyissä
käydyillä keskusteluilla oli enemmän painoarvoa, mutta valiokunnat olivat silti
kaikkein merkittävin vaikuttamisen väylä.

Juha-Antti Lamberg on soveltanut julkisen valinnan teorian keskeistä väittä
mää eli yksilöiden rationaalisuutta suhteessa poliittisiin päättäjiin maailmanso
tien välisen ajan taloudellisia etujärjestöjä koskevissa tutkimuksissaan. Etujär
jestöjen tärkeimmät vaikuttamiskeinot olivat komiteatyöskentelyyn osallistu
minen, yhteydenpito poliittisiin päättäjiin, ei-julkisten yhteiskuntasuhteiden
ylläpito ja kehittäminen sekä julkinen painostustoiminta.'*! Ennen muuta auto
nomian ajan porvarissäädyn yritysjohtajiin ja yrityksiin sovellettuna on osittain
palattava takaisin yksilötasolle, sillä tuolloin porvarisedustajille läheisimpiä oli
vat ennen muuta valiokunta- ja komiteatyöskentely sekä poliittisten päätök
sentekijöiden kanssa julkisuudessa ja suljettujen ovien takana harrastettu ”seu
rustelu”, jota voi kyllä kutsua yhteiskuntasuhteiden hoitamiseksikin.

Valiokuntien yksittäiset edustajat ovat saaneet vain niukasti huomiota osak
seen niin 1700- kuin 1800-luvun osalta.'5 On perustellusti korostettu valiokun
tien merkitystä yleisenä poliittisen päätöksenteon valmistelijana. Sen sijaan
valiokuntiin nimettyjen edustajien valintaprosessi ja eri säätyjen valtiopäivä
miesten hallussaan pitämät valiokuntapaikat eivät ole olleet systemaattisen tar
kastelun kohteena, vaikka niillä on suuri merkitys esimerkiksi yritysjohtajien
toimien analyysin kannalta.

Autonomian ajan valtiopäiväedustajien työmäärän on sanottu olleen suhteel
lisen vähäinen, minkä vuoksi yhdelle edustajalle saattoi kertyä runsaasti valio
kuntapaikkoja”rasitusta aiheuttamatta”.'86Pelkästäänpaikkoihin tuijottamalla
unohtuvat edustajien pätevyyteen liittyneet tekijät ja problematisoimatta jää
mahdollisuus, että joku olisi halunnut tiettyjä tehtäviä itselleen esimerkiksi tie

182 Valtiopäiväedustajat autonomian ajalla on kirjattu Säätyvaltiopäivien sisällysluettelon
(1915-17) toiseen osaan, jonka henkilöluetteloon on koottu tiedot edustajien valiokuntapai
koista ja muista valtiopäiviin liittyvistä tehtävistä. Ks. myös Nordenstreng 1920-23 (osat I ja
ID).Kysymystä on käsitelty esimerkiksi artikkelissa Karonen 2003.

183 Stavenow 1890, 2. Porvarissäädyn pöytäkirjojen perusteella luonnehdinta vaikuttaa osin
paikkansa pitävältä. —BR 1-8.

184 Lamberg J-A 1997, 161; Lamberg J-A 1999, 14.
185 Lolo Krusius-Ahrenberg (1967) on yksi harvoista asiaan huomiota kiinnittäneistä tutkijoista.

Valiokunnista ja niiden koostumuksesta yleisesti autonomian ajalla ks. Lilius 1972, 192—
195. Yksikamarisen eduskunnan valiokunnista Nousiainen 1977. Säätyjen ajalla salainen
valiokunta (sekreta utskottet) jakaantui useisiin deputaatioihin (deputation), eräänlaisiin
”alavaliokuntiin”, jotka valmistelivat salaiselle valiokunnalle esiteltäviä asioita. Muitakin
valtiopäivillä muodostettuja valiokuntia kutsuttiin deputaatioiksi. —Tiivis katsaus valiokun
talaitokseen yleispiirteisiin 1700-luvulla Lagerroth 1934b; Gustafsson 1994, 48—49.

186 Noponen-Oksanen-Pellinen-Pitkänen 1989, 214 (Kirjoittaja Martti Noponen).
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don ja vallan vuoksi. Aikaisemmin on pidetty selvänä, ettei porvaristolla ollut
asettaa valiokuntiin huippukykyjä. Tämän on puolestaan arveltu selittävän sitä,
että porvarissäädyn valiokuntapaikat keskittyivät muutamille harvoille edusta
jille.'? Aineistoon lähemmin tutustuttaessa nämä päätelmät näyttäytyvät uu
dessa valossa. Jo Jaakko Nousiainen (1977, s. 219) arvioi, että säätyvaltiopäi
vien aikana valiokuntien jäsenillä oli enemmän vaikutusvaltaa kuin yksikamari
sen eduskunnan aikana.

Valiokuntien valitseminen ja jäsenyys niissä ovat tärkeitä yritysjohtajien vai
kutusmahdollisuuksia pohdittaessa. Valiokuntatyöskentely antoi ensinnä tilai
suuden tulevien päätösten sisältöön vaikuttamiseen, sillä 1700- ja 1800-luvulla
—kuten nykyäänkin —valiokuntamietintöjen merkitys päätöksenteon perustee
na oli vankka. Lisäksi valiokunnissa mukana olevien yritysjohtajien omat ja
heidän lähipiirinsä yrittäjien anomukset, esitykset ja toivomukset tulivat vaka
vasti huomioon otetuiksi. Ennen muuta autonomian ajan jälkipuoliskolla oli
entistäkin tärkeämpää kerätä valiokunnista omassa yritystoiminnassa hyödyn
nettävissä olevaa tietoa.

Jo säätyjen ajalla tiedonsaannin merkitys oli suuri, vaikka edellä yleistettiin
kin tuon ajan valtiopäivätyön tähdänneen ennen kaikkea suorien taloudellisten
etujen hankkimiseen. Fredrik Lagerrothin (1934b, s. 60-61) mukaan monet de
putaatioiden selvitystöistä julistettiin salaisiksi. Siksi valiokunnissa kannatti is
tua, ja varsinkin salaisessa valiokunnassa. Sieltä saatava tieto oli usein sellaista,
jota ei kilpailijoilla voinut olla saatavissa.'"*

Valiokuntatyöskentelyssä yritysjohtajat pystyivät myös lujittamaan suhtei
taan toisiinsa ja muiden säätyjen valiokuntaedustajiin eli luomaan aitoa suhde
verkostoa. Edelleen työ valiokunnissa antoi tilaisuuden vuoropuheluun valtio
vallan kanssa, millä oli edellä tehtyjen havaintojen perusteella merkitystä oman
yrityksen menestykselle. Kaikki nämä kohdat ovat keskeisiä erityisvoitonpyyn
nissä. Yksinomaan tiedon vastaanottaminen ja omien etujen ajaminen ei tullut
kyseeseen, sillä ennen pitkää ”vapaamatkustajat” olisivat jääneet rannalle valio
kunnista.

Jotta olisi päässyt kiinnostavan valiokunnan jäseneksi, oli syytä hankkiutua
ensin oman säätynsä valitsijamieheksi eli elektoriksi. Valitsijamiehenä pystyi
vaikuttamaan suoraan valiokuntien koostumukseen ja kenties pääsemään itse
haluamaansa tehtävään. Lolo Krusius-Ahrenbergin mukaan valitsijamiehet va
litsivat valiokuntiin lähinnä taitavia ja erityisen asiantuntemuksen omanneita
henkilöitä. Tehtävä oli siten ”kunniakas ja tärkeä”, sillä valitsijamiehistä riippui
”valiokunnan koostumus ja poliittinen väri”. Hän yhdistää tehtävän yksin
omaan politiikkaan.'*?

187 Krusius-Ahrenberg 1967, 258, 262-263.
188 Ei Lagerroth eikä myöhemmin Metcalf (1985a, 128-130) pohdi asiaa taloudellisten intres

sien näkökulmasta. Metcalfin mukaan salaisen valiokunnan ja sen alaisten selvitysdeputaa
tioiden tehtävät antoivat enemmän mainetta kuin muut valiokunnat.

189 Krusius-Ahrenberg 1967, 247, 249 (lainaus), 257; Krusius-Ahrenberg 1981; valitsijamiehis
tä ja valitsijamiesten vaaleista yksikamarisessa eduskunnassa Salervo 1977, 59-61, 205—
208.
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Teemaa on silti syytä tarkastella yritysjohtajien tiedonhankintaa silmälläpi
täen. Kaikki tutkimuksen yritysjohtajat lienevät olleet päteviä heille osoitettui
hin töihin, sillä on vaikea osoittaa ainuttakaan tapausta, jossa valiokuntaedus
taja ei olisi kyennyt hoitamaan tehtäviään.

Valitsijamiehiä ja valiokuntapaikkojen jakautumista tutkimalla voidaan poh
tia paitsi yleisemmin näiden asioiden välisiä yhteyksiä niin myös tiedonsaantia
erityisesti sekä vertailla tilannetta ajallisesti. Valiokuntapaikkojen lukumääriä ei
kuitenkaan voi suoraan verrata 1700-luvun ja 1800-luvun kesken, sillä säätyjen
ajalla valiokuntia oli huomattavasti autonomian aikaa enemmän.

Valiokuntien merkitys tiedonsaannin ja ajan hermolla olemisen keskuksina
tunnettiin jo 1700-luvulla. Tuolloin valiokuntiin pääseminen tuntuu kieltämättä
olleen eräiden kaupunkien edustajille enemmänkin kunnia- ja statuskysymys
kuin aito tiedon keruupaikka'”. Säännöstä oli toki poikkeuksiakin, kuten pian
huomataan. Säätyjen ajalla järjestelmä kehittyi muotoon, jollaisena se vaikutti
autonomian ajalla ja edelleenkin.

Valiokuntapaikat olivat 1700-luvulla yleensä jyvitetty niin, että tärkeimpinä
pidettyjen kaupunkien edustajille oli aina sija tietyissä valiokunnissa. Tämä nä
kyy taulukosta 5, sillä tapulikaupunkien edustajat saivat suhteellisen helposti
tärkeimmän eli salaisen valiokunnan paikan. Yksinomaan kaupunkien rankinu
meron mukaan tehtäviä ei jaettu, vaan persoonallisilla ja poliittisilla tekijöillä
oli merkitystä.!?!

Eräiden säätyjen ajan yritysjohtajien valiokuntapaikkojen lukumäärät tuntu
vat suurilta, jos kohta heille kertyi edustuksiakin. Eniten valiokuntaedustuksia
hankkineiden yritysjohtajien listalla ovat miltei kaikki edellä lähitarkastelussa
olleet omien ja yhteisönsä etujen kanssa tasapainoilleet johtajat. Gabriel Hager
tilla oli kokemusta tältä alalta poikkeuksellisen runsaasti, eikä Friedrich Witt
stock jäänyt hänestä paljoakaan. Kummatkin, aivan kuten Lars Sacklen, olivat
koulutukseltaan lakimiehiä, joille oli aina käyttöä valiokunnissa. Koulutus selit
tää osittain heidän edustustensa määrää, mutta vain osittain. Esaias Wechter ja
Christian Trapp vanhin kuuluivat eniten käytettyihin edustajiin, kuten kolmilla
valtiopäivillään joka kerta salaisessa valiokunnassa istunut Jakob Forsellkin.

190 Esimerkiksi käy kiista Haminan rankipaikasta 1720- ja 1730-luvulla. Tärkeintä tuntuu ol
leen, että kaupungin edustaja pääsi salaiseen valiokuntaan, koska Haminalle oli myönnetty
aiemmin Viipurille kuulunut sija kaupunkien rankijärjestyksessä. Niinpä Friedrich Witt

sai tapulioikeudet ja Viipurin vuoden 1664 rankijärjestyksen mukaisen korkean järjestysnu
meron. Wittstock halusi siksi saada itselleen rankia vastaavan aseman, mutta asia vahvis
tettiin vasta seuraavilla valtiopäivillä (BP 2, 311 (7.8.1723); BP 3, 11-12 (3.9.1726), 15-16
(6.9.1726)). Vuoden 1734 valtiopäiviltä sääolosuhteiden vuoksi myöhästynyt Carl Clayhills
puolestaan vaati itselleen paikkaa salaisesta valiokunnasta, koska Hamina oli ”tapulikau
punki ja rajaseutua, jonka edustaja on aina ollut salaisessa valiokunnassa”. —BR 5, 23
(25.5.1734); Nikula 1978, 95-96.

191 Renvallin (1962, 240-241) mukaan porvarissäädyn valiokuntapaikkoja jaettaessa nouda
tettiin 1740-luvulle saakka läänijakoa ja rankijärjestystä. Valitsijamiesten kohdalla menette
lystä (”jyvittämisestä”) luovuttiin lopullisesti vuosien 1742—43valtiopäivillä. —Stavenow
1890, 34-36.

YRITYSJOHTAJAT VALTIOPÄIVILLÄ = 111



TAULUKKO5 Yritysjohtajien valiokuntapaikat 1720—1800.Lähteet: liite 1; taulukko
3; Nikula 1979.'9

Nimi Valiokuntapaikat yhteensä Monillako
(* = kuului salaiseen valiokuntaan n kertaa) — valtiopäivillä

Bladh, J. 1 (* =1) 1

Blom 3 (*=3) 3
Brandberg 2 3
Burtz 2 3
Clayhills, C. 2(*=1) 1
Clayhills, G. W. 2 1
Falander,A. J. 3(*=1) 3
Falander, J. 3 1

Forsell 4(*=3) 3
Hagert 17 (* = 6) 7
Häggström 2(* =2) 2

Merthen 5 (*=2) 4
Sacklen 6(*=1) 8
Solitander 1 (*=1) 1
Stenhagen 2(*=1) 3
Tesche 1 (*=1) 1
Trapp vanhin 5 (*=2) 2

Töhlberg 1 (*=1) 2
Wechter 8 (* =3) 3

Wittstock 13 (* = 4) 5
Seuraavilla (kustavilaisen ajan) edustajilla ei ollut valiokuntapaikkoja:
Bladh, P. J.'5 2

Trapp nuorempi 2

”Tasapainoilijoista” vain Nils Burtz joutui tyytymään kahteen melko vähäpätöi
seen valiokuntapaikkaan.!%

Säätyjen ajalla tiedonsaannissa merkittävin oli paikka salaisessa valiokun
nassa, jonne pääsemällä pystyi suoraan vaikuttamaan päätöksiinkin. Niinpä
pohjalaisille suotuisaksi osoittautuneilla vuosien 1765—66valtiopäivillä Poh
Janlahden kauppapakkoa purkamassa olivat salaisen valiokunnan jäseninä valit
sijamiehenä toiminut Petter Stenhagen sekä Nils Töhiberg ja Nathael Hägg
ström, eikä miehityksestä ollut ainakaan haittaa päätöksiä tehtäessä.'”

Valiokuntiin valittiin 1740-luvulle usein alueellisten näkökohtien mukaan.

Valitsijamiehillä oli silti jo tuolloin suuri merkitys: he tuntuvat itse päässeen tär
keillepaikoille.'*

192 Taulukon pohjana ovat Oscar Nikulan tiedot, joita on täydennetty ja korjattu BR 1-8 ja
Renvall 1962 tiedoilla.

193 Bladh oli vuonna 1809 siviili- ja talousvaliokunnan vaikutusvaltainen jäsen.
194 Jakob Forsellin ja Gabriel Hagertin ansioluetteloon voidaan liittää mukanaolo vuosien

1746-47 valtiopäivillä toimineessa suomalaisessa deputaatiossa. Mickwitzin esityksen pe
rusteella deputaatiolla ei ollut yritysjohtajille juuri merkitystä, sillä käsitellyt asiat liittyivät
etupäässä kaupunkien yksityisiin (kollektiivisiin) valituksiin. —Mickwitz 1914, 6, 9, viite 2,
17 ja passim.; Renvall 1962; Paloposki 1976.

195 Häggströmistä esimerkiksi Söderhjelm 1909, 201.
196 Eri valtiopäivillä annetuista ohjeista valitsijamiehille Lagerroth (1934a, 81) mainitsee vain

yhden, vuoden 1723 valtiopäivillä laaditun määräyksen, jonka mukaan kuhunkin deputaa
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Jakob Falander kyseenalaisti vuosien 1738—39valtiopäivillä valitsijamiesten
toiminnan kamari-, talous- ja kauppadeputaation jäsenten valinnassa. Hän ar

vaa kieltä sekä säätyä että sen yksittäisiä jäseniä vastaan. Porvarissäädyn vasta
uksessa vedottiin valtiopäiväjärjestyksen määräyksiin ja todettiin Falanderin
ylittäneen soveliaisuuden rajat. Lieventävänä asianhaarana säädyssä pantiin
merkille, että muistion kirjoittaja oli ensimmäisillä valtiopäivillään, mistä syys
tä tulokas pääsi vähällä: hän sai vetää muistionsa takaisin'% ja pyytää anteeksi
käytöstään. Kokkolalainen puolustautui sanomalla, ettei valiokuntaan ollut va
littu ketään ”hänen seudultaan” (Pohjanmaalta) ”jotka tunsivat sen (seudun) ja
osaisivat valvoa sen asioita”. Kamari-, talous- ja kauppadeputaatio oli tärkeä
taloudellisten anomusten käsittelijä, eikä voida välttyä vaikutelmalta, että
Falander olisi itse halunnut tehtävään, vaikka puhuikin yleisesti alueensa edus

Jobst Dobbininpalattua kotiin.'
Valitsijamiehenä toimiminen vaikutti jo 1700-luvulla suuresti edustajan me

nestykseen valiokuntapaikkoja jaettaessa. Porvarissäädyssä valitsijamiehiä
käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1734.'? Tutkimuksen yritysjohtajista
yhdeksän pääsi valitsijamieheksi, ja valitsijamiehen ja hänen henkilökohtaisten
valiokuntapaikkojensa vertailu paljastaa mielenkiintoisia asioita (taulukko 6).

Salaisen valiokunnan jäsenyys avasi säätyjen ajalla suuria mahdollisuuksia,
varsinkin kun monet siellä käsitellyt asiat eivät olleet julkisia. Salaisiksi niitä
tuskin voi sanoa, sillä valiokunta oli aivan liian suuri pystyäkseen pitämään
kaikki tärkeät asiat ulkopuolisten tavoittamattomissa. Kuitenkin salaisen valio
kunnan jäsenille monet tiedot tulivat ensimmäisinä ja siten ne olivat rahan
arvoisia.

Esaias Wechterin erityisvoitonpyyntiä on edellä jo moneen otteeseen sivuttu.
Lisävalaistusta saadaan tutkimalla hänelle itselleen ”valitsijamiesvaltiopäivillä”
kertyneitä valiokuntapaikkoja. Taulukossa 6 mainittujen valiokuntapaikkojen

Mutta juuri vuosina 1738—39hän teki useita yrityksiään hyödyttäviä anomuk
sia, mikä ei varmastikaan ollut sattuma. Niin ikään sattumaa ei ollut Wechterin

esiintyminen vuosien 1742—43valtiopäivillä, kun hän toi julki huolestumisensa
siitä, ettei porvarissäädyn valitsijamiehistä yksikään ollut Suomesta. Wechter
vetosi kahteen otteeseen Suomen etujen huomioon ottamisen puolesta?

tioon piti valita riittävästi asiantuntemusta ja jäsenistön piti olla puolueettomia. Aatelissää
dyssä asiaa oli pohdittu jo aiemmin. Ritarihuonejärjestys 1720 (16 $) määräsi, että valitsija
miesten tuli ajaa yksinomaan ”yleistä hyvää” ja valita omantunnon mukaan salaiseen valio
kuntaan päteviä henkilöitä. Käytännössä valitsijamiehet valitsivat toisiaan salaiseen valio
kuntaan ja eri deputaatioihin. —Stavenow 1890, 14-16.

197 Sen vuoksi Falanderin muistiota ei löydy valtiopäiväasiakirjojen joukosta, eikä sen tarkkaa
sisältöä tunneta.

198 BP 6, 41—42(lainaus s. 42) (3.6.1738), 197 (4.10.1738).
199 Stavenow 1890, 33.
200 BR 8, 24, 338. Ks. ja vrt. Stavenow 1890, 35.
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TAULUKKO6 Valitsijamiehinä 1700-luvulla toimineet tutkimuksen yritysjohtajat.
Lähteet: taulukko 5, BP 6, s. 24, BP 7, s. 27.

Nimi Valitsijamies Missä valiokunnassa samoilla
valtiopäivillä valtiopäivillä

Esaias Wechter 1738—39 Salainen valiokunta, Vuorideputaatio,
Maa- ja merisotilastalousdeputaatio,
Tullideputaatio, Valtakirja- ja
kansliadeputaatio, Laivamiesten jaon
sovitteludeputaatio

Friedrich Wittstock 1738—39 Salainen valiokunta, Kamari-, talous- ja
kauppadeputaatio

Friedrich Wittstock 1740—+41 Erotteludeputaatio, Maa- ja
meripuolustustalousdeputaatio

Friedrich Wittstock 1742—43 Salainen valiokunta, maa- ja
meripuolustustalousdeputaatio

Christian Trapp vanhin 1755—56 Salainen valiokunta,
Menosääntödeputaatio (”valtiovarainva
liokunta”), Maa- ja merisotilas
talousdeputaatio, Suomalainen
talousdeputaatio

Petter Stenhagen 1765—66 Salainen valiokunta
Gabriel Hagert 1769—70 Salainen valiokunta, Pankkideputaatio
Lars Sacklen 1769—70 Salainen valiokunta,

Menosääntödeputaatio,
Pöytäkirjadeputaatio.

Nathael Häggström 1771-72 Salainen valiokunta

Christian Trapp vanhimmalla oli vuosien 1755-56 lisäksi vain yksi valiokun
tapaikka, Petter Stenhagenilla ei vuosia 1765-66 lukuun ottamatta yhtäkään.
Nathael Häggström onnistui valitsijamiehenä nousemaan vähäpätöisen Pietar

laiseen valiokuntaan vain yhden ainoan kerran, sopivasti ollessaan itse valitsija
miehenä. Friedrich Wittstockin ja Gabriel Hagertin tilanne ei vaikuta yhtä dra
maattiselta, koska he olivat kummatkin paljon käytettyjä valiokuntamiehiä.
Kaikille valitsijamies-yritysjohtajille kertyi silti monia merkittäviä valiokunta
paikkoja samaan aikaan kuin he toimivat itse valitsijoina.

Yritysjohtajille kertyi autonomian ajalla paljon vähemmän valiokuntapaik
koja kuin 1700-luvulla, sillä valiokuntien ja niissä istuvien edustajien määrä oli
tuolloin pienempi.? Porvarissäädystä valittiin 1800-luvulla kuhunkin valio
kuntaan tavallisesti kolme tai neljä edustajaa. Eräät yritysjohtajat onnistuivat

201 Häggström istui salaisessa valiokunnassa jo vuosien 1765—66valtiopäivillä, jolloin hän toi
mi valtaneuvoston valitsijamieskunnassa.

202 Vuoden 1869 valtiopäiväjärjestys määräsi vain viisi pakollista valiokuntaa eli laki-, talous-,
valtiovarain-, pankki- ja suostuntavaliokunnat. Neljään ensimmäiseen valittiin kuhunkin 16
jäsentä, suostuntavaliokuntaan vain 12. Valiokuntiin valittiin vuoteen 1869 tavallisesti 15
jäsentä, kuusi aateliston ja yhdeksän aatelittomien säätyjen (ä kolme) edustajia. Vuodesta
1869 jäseniä valittiin yhtä monta jokaisesta säädystä. —Lilius 1972, 192, 194.

114. YRITYSJOHTAJAT VALTIOPÄIVILLÄ



haalimaan itselleen runsaasti näitä paikkoja, mikä väistämättä nostaa esiin mah
dollisuuden, että pätevyyden lisäksi mukana oli raakaa laskelmointia ja takti
kointia. (taulukko 7)

Valitsijamiehet kahmivat edelleen eniten valiokuntapaikkoja. Niinpä vuosien
1877—78valtiopäivien valitsijamies Joachim Kurten istui poikkeuksellisesti

yhtaikaisesti peräti kolmessa? keskeisessä valiokunnassa: valtiovarain-, val
tio- ja talous- sekä rautatievaliokunnassa.?% Jo kahdessa valiokunnassa yhtä ai
kaa istuminen oli 1800-luvulla harvinaista, mutta monille yritysjohtajille sellai
sia kertyi. Ennen kaikkea moninkertaiset valitsijamiehet, kuten Kurten (kolme
kertaa valitsijamiehenä), G. A. Lindblom (viisi) ja A. O. Snellman (neljä) pääsi
vät toistuvasti halutuille paikoille.

G.A. Lindblomille kertyi yritysjohtajista eniten valiokuntapaikkoja. Vuosina
1872 ja 1877—78hän oli yhtä aikaa valitsijamies ja kahden merkittävän valio
kunnan jäsen. Hän istui ensin mainituilla valtiopäivillä pankki- ja valtiovarain
valiokunnissa ja jälkimmäisillä valtiovarainvaliokunnassa sekä valtio- ja talous
valiokunnassa. Samalla tavalla oululainen A. O. Snellman onnistui hankkimaan

omien ja kotikaupunkinsa intressien kannalta tärkeän rautatievaliokunnan pai
kan kaksi kertaa peräkkäin itselleen (1877—78ja 1882). Snellmania pidetäänkin
Oulun rautatienisänä?

Yritysjohtajat pääsivät joko omasta tahdostaan tai siitä huolimatta elinkeino
elämää lähellä oleviin valiokuntiin, sillä he sijoittuivat erinomaisesti pankkiva
liokuntaan?% ja valtiovarainvaliokuntaan?””.

Pankkivaliokunnasta tuli 1860-luvulta alkaen yleinen valmisteluelin pankki
laitoksen kehittämisessä ja sääntelyssä. Valiokunta valvoi Suomen Pankin toi
mintaa, minkä vuoksi se kiinnosti yritysjohtajia suuresti, ja yhtä vuotta lukuun
ottamatta (1894) valiokunnassa istui tutkimuksen yritysjohtajia.?%

203 Yritysjohtajat eivät valiokuntapaikkojen määrässä pystyneet 1860- ja 1870-luvulla kilpai
lemaan virkamiesten ja lakimiesedustajien kanssa, sillä Krusius-Ahrenbergin (1981) kerää
mien tietojen mukaan tällaisilla edustajilla saattoi olla puolenkymmentä valiokuntaedustus
ta yksillä valtiopäivillä.

204 G. A. Lindblom oli toinen yritysjohtaja, jolla oli yhtä aikaa kolme edustusta. Hänellä oli
vuoden 1867 valtiopäivillä paikka pankki-, talous- sekä yksityisessä valitusvaliokunnassa.
Tuolloin Lindblom ei tosin ollut itse valitsijamies.

205 A. O. Snellman istui rautatievaliokunnan lisäksi yhtä aikaa valtiovarainvaliokunnassa
(1877) ja pankkivaliokunnassa (1882). — Esimerkiksi Hautala 1976, 61; Kertomus 1986
(1886). Pohjalainen (5.5.1894) totesi nekrologissaan ”(h)änen ansiokseen - - - luetaan Oulun
rautatien saanti”.

206 Seuraavassa esitettävät tiedot perustuvat BP 1863—1900; PP 1904-05. Vuosina 1863—+4
pankkivaliokunnan kolmesta jäsenestä kaksi oli tässä tutkimuksessa mukana olevia yritys
johtajia (Malm ja Björnberg), 1867 kaikki kolme (Malm, Rosenius ja Lindblom), 1872 kaksi
(Joachim Kurten ja Lindblom), 1877—78kaikki kolme (Nybom, Hammaren, Björksten),
1882 kaksi (Björksten ja A. O. Snellman), 1885 kaksi (Emst Dahlström ja Elving), 1888
kaksi (Ernst Dahlström ja A. O. Snellman), 1891 kaksi (Ernst Dahlström ja Elving), 1897
kaksi (Emst Dahlström ja Carlström), 1900 yksi (Carlström) ja 190405 kaksi (Emst
Dahlström ja von Pfaler).

207 Vuosina 186364 kolmesta porvarissäädyn edustajasta C. M. Dahlström ja Frenckell kuu
luivat tutkimuksen yritysjohtajiin, 1872 yksi (Lindblom), 1877 kaikki neljä (Lindblom,
Joachim Kurten, A. O. Snellman ja Nybom), 1882 kolme (Kurten, Nybom, Lindblom), 1885
kaksi (Nybom ja Lindblom), 1888 kaksi (Lindblom ja Elving), 1891 yksi (A. O. Snellman),
1900 yksi (von Pfaler). Vuosien 1867, 1894, 1897 ja 190405 valtiopäivillä tutkimuksen
yritysjohtajista ei mukana ollut ketään.

208 Pankkivaliokunnan merkityksestä Lilius 1972, 206-208.
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Nimi Valiokuntapaikat
yhteensä

Montako kertaa

valitsijamiehenä

Monillako

valtiopäivillä

Björksten
Björnberg
Bladh, P. J.

Borgström
Carlström

Dahlström, E.

Elving
Frenckell
Hammaren
Julin

Kurten, J.
Kurten, U.
Lindblom
Malm

Nybom
Pfaler
Renvall
Rosenius

Snellman, A. O.
Snellman, K. A.
Wasenius

Wolff, C. G.
Wolff E.

Äström,H.
Äström,K.

Hultman

Krogius
Lagerlöf
Polön
Sumelius
Sundman

Äberg
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Valtiovarainvaliokun

ta asettautuneena

ryhmäkuvaan vuoden

1882 valtiopäivillä.

Mukaan ovat

lyöttäytyneet myös

tämän tutkimuksen

monesti mainitut

porvarissäädyn

edustajat, vaasalainen

Joachim Kurten

(istumassa toinen

vasemmalta), jo

hieman väsyneen

oloinen turkulainen

G.A. Lindblom

(istumassa äärimmäi

senä oikealla) sekä

takarivissä helsinki

läinen F. K. Nybom

(toinen oikealta). —

Suomen Kansallismu

seon kuvan julkaissut

Uuno Tuominen

(1964, s. 273).

merkiksi verotusperusteiden muuttamisesta. Se pystyi toisinaan osoittamaan
hallituksen esittämät uudet verot perusteettomiksi, kun erilaisista rahastoista
löytyi tarvittavat varat ilman veronkorotuksia.??

Mutta kertovatko nämä valtiopäiväaineistoista osin rivien välistä kaivetut tie
dot todellisuudesta? Halusivatko yritysjohtajat todella työskennellä valiokun
nissa? Ennen muuta valitsijamieheksi pääsy koettiin tärkeäksi tehtäviä jaettaes
sa ja tietoa haettaessa.

Kaikkein ahkerin valiokunnissa istuja G. A. Lindblom kirjoitti vuoden 1884
lopulla ystävälleen ja liikekumppanilleen Axel Wahrenille, joka oli vastikään
korotettu aatelissäätyyn ja pääsisi pian ensimmäisen kerran valtiopäiville. Lind
blom viittasi ”pitkään kokemukseensa maapäiviltä” ja antoi Wahrenille ohjeita.
Olisi tärkeää olla paikalla heti valtiopäivien alusta pitäen, jolloin voisi osallistua
valitsijamiesten vaaliin, ”jotka ovat tärkeimmät”. ”Luultavasti ja varmasti sinut
valitaan valitsijamieheksi - - -ja koska he valitsevat valiokunnat, on sinun mah
dollista halutessasi valituttaa itsesi joko vakinaiseksi (ordinarie) tai varajäse
neksi (supleant) johonkin valiokuntaan tai kokonaan pidättäytyä kaikesta valio
kuntatyöstä.” Lindblomin mukaan tie oli täysin auki minkälaisille valinnoille
tahansa. Hän kehotti ottamaan ainakin varajäsenyyden jostakin suurimmista

210 Valtiovarainvaliokunnan merkitys yritysjohtajille tuli ilmi esimerkiksi valtiopäivillä 1863—
64 käsiteltäessä mietintöä suostuntataksasta. Tuolloin itse valtiovarainvaliokunnassa istu

neet F. W. Frenckell ja C. M. Dahlström kritisoivat kovasti muun muassa esitystä, jonka mu
kaan esimerkiksi kauppaa harjoittava ja osakkeita omistava henkilö joutuisi maksamaan
suostunnat erikseen kummastakin: Toinen ala saattoi tuottaa tappiota ja toinen voittoa, mitä
ei otettu suostunnoissa huomioon. Kritiikillä ei tässä tapauksessa ollut toivottua vaikutusta.
—BP 1863—64, 408, 410—+411;valtiovarainvaliokunnasta Lilius 1972, 208—217.
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valiokunnista.?! Asiaan kuuluu, että Lindblom oli itse säädyn täysistunnoissa
vain niukasti äänessä, eikä puheiden yleinen kontribuutiokaan sanalla sanoen
ollut suuren suuri. Kyseinen kirje paljastaa, kuinka järjestelmää voitiin käyttää
tiedonkeräämiseen ja sosiaalisen sekä yhteiskunnallisen verkoston kehittämi
seen. Tiedonkeruun merkitys korostui jo siksi, että vanhaan tapaan valiokuntien
pöytäkirjat eivät olleet julkisia aineistoja, ainoastaan valiokuntamietinnöt.??

Valiokunta- ja valitsijamiespaikkoja hamunneet yritysjohtajat tulivat sil
miinpistävän usein pääkaupungin ulkopuolelta. Sen sijaan helsinkiläiset eivät
valiokunnissa viihtyneet, sillä vain harvoin Helsingissä asunut yritysjohtaja otti
vastaan edes yksittäistä tehtävää. Vain F. K. Nybom (1877-78) toimi yhtä aikaa
valitsijamiehenä ja kahdessa valiokunnassa. Pankkimies kun oli, hän istui sekä
pankki- että valtiovarainvaliokunnassa. Leonard Borgström puolestaan oli perä
ti neljä kertaa valitsijamiehenä ja yhteensä kuusi kertaa valiokunnissa, mutta
lähinnä vain suostuntavaliokunnassa. Samoin hänen läheinen liikekumppaninsa
A. F. Wasenius istui yhden kerran samassa valiokunnassa, vaikka oli vielä van
hoilla päivillään kaksi kertaa valitsijamiehenä (1897, 1900).

Borgströmin ja Waseniuksen esimerkkien perusteella voi yleistää, että hel
sinkiläisten yritysjohtajien ei välttämättä ainakaan tiedonsaannin takia tarvin
nut itse mennä valiokuntiin. Edellä jo viitattiin mahdollisuuteen, että autonomi
an ajan alkupuolella yritysjohtajien ja valtion vuorovaikutuksessa saattoi tapah
tua muutos salaisempaan suuntaan. Epävirallisten suhteiden solmiminen valta
eliitteihin oli ensinnä seurausta yli viisi vuosikymmentä kestäneestä valtiopäi
vätyön katkoksesta. Havainto tukee päätelmää kustavilaisen ajan ja ”valtioyön”
aiheuttamista muutoksista esimerkiksi anomusten teossa. Toisaalta porvariston
ja hallituspiirien väliset suhteet keskittyivät nimenomaan Helsinkiin, mikä taas
viittaa eräänlaiseen melko luonnolliselta tuntuvaan ”pääkaupunkilisään”. Tilai
suudet jatkuvaan, intensiiviseen seurusteluun valtaeliittien kanssa olivat Ruot
sin ajalla suomalaisille yritysjohtajille rajoitetummat, koska Tukholman linnan
kabinetit olivat väistämättä liian kaukana Pohjanlahden itäpuolisille asukkaille.

Suuri osa autonomian ajan yritysjohtajista harjoitti valtiopäivillä erityisvoi
tonpyyntiä. Eräillä helsinkiläisillä yritysjohtajilla oli jo vanhastaan ollut epävi
rallisia suhteita maan valtaapitäviin, mistä oli heille huomattavaa hyötyä. Tä
män tutkimuksen yritysjohtajista ehkä parhaiten menestyi Leonard Borgström.
Toinen tällaisia ”keittiön kautta” saatavia tietoja laajasti kerännyt johtaja oli
Borgströmin yhtiökumppani A. F. Wasenius.

Sekä Wasenius että Borgström olivat saaneet laajan suhdeverkostonsa senaat
tiin ja virkakoneistoon isänperintönä. A. F. Waseniuksen isä G. O. Wasenius oli
aloittanut suhteiden luonnin nopeasti senaatin siirryttyä Helsinkiin, mistä tulok
sena oli laaja tuttavapiiri valtion virkamiehiin.?!* Poika A. F. Wasenius jatkoi tä
tä linjaa. Niin teki myös Leonard Borgström, jonka isä kauppaneuvos Henrik

211 Wahren ei ottanut tai saanut ainuttakaan valiokuntapaikkaa, eikä käyttänyt puheenvuoroja
säädyn istunnoissa. - ELKA Forssa, Wahren, G. A. Lindblom AWW':lle Forssaan 29.12.
1884; PRA 1885.

212 Lilius 1972, 239.
213 Häggman 1994, 36.
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Borgström oli onnistunut luomaan läheiset suhteet valtakunnan valtaapitäviin
jo varhain, sillä epävirallisten yhteyksien lisäksi kauppaneuvos istui usein eri
laisissa elinkeinoelämän kehittämistä pohtineissa komiteoissa. Sen sijaan omas
sa porvarisyhteisössään Henrik Borgströmillä ei mennyt yhtä hyvin, kuten epä
onnistumiset valtiopäivävaaleissa osoittavat.?'*

Leonard Borgström jatkoi, kehitti ja syvensi isänsä valtiovaltaan rakentamia
läheisiä suhteita, sillä hänen kotinsa toimi eräänlaisena seurapiirien kohtaus
paikkana.?!5 Leonard Borgströmin läheiset suhteet senaattiin käyvät ilmi hänen
kirjeenvaihdostaan Forssa Oy:n tehtaanjohtaja Axel Wahrenin kanssa, mitä te
matiikkaa pohditaan tarkemmin luvussa 13.

Yritysjohtajat autonomian ajan valtiopäivillä

Porvarissäädyn istunnoissa yritysjohtajien mieskohtaiset aktiivisuuserot näky
vät selvästi. Paremminkin sääntö kuin poikkeus oli, että valiokuntatyössä aktii
vinen johtaja ei ollut yhtä uuttera esittämään mielipiteitään säädyn yhteisko
kouksissa.

Valtiopäiväkeskusteluihin osallistumista voi tutkia säädyn pikakirjoituksen
pohjalta laadittujen pöytäkirjojen avulla. Pöytäkirjat eivät 1800-luvulla olleet
julkisia. Säädyt joutuivat pitkään itse vastaamaan painokustannuksista, mistä
syystä julkaiseminen usein viivästyi. Siksipä voidaan olettaa, että asioista kes
kusteltaessa yritysjohtajat saattoivat esiintyä vapaasti ja ”politikoimatta”, koska
heidän ei tarvinnut pelätä joutuvansa ainakaan välittömästi vastaamaan puheis
taan valitsijoilleen.

Pöytäkirjojen painattamisesta yhtä aikaa valtiopäivien edetessä keskusteltiin
1860-luvulla.?!6 Vuonna 1867 säädyn edustajista suurin osa vieroi julkaisua,

eikä monikaan laskenut muita kuin aiheutuvia painokustannuksia. Tiedonväli
tystä saati kaupunkien porvariston eli valitsijoiden tiedontarpeen tyydyttämistä
ei pidetty kovinkaan tärkeänä. Aineiston julkisuus- ja autenttisuusnäkökulmalla

214 Henrik Borgströmillä oli läheiset suhteet senaattoriin, entiseen alaiseensa J. V. Snelimaniin,
jonka kanssa suhde tuntuu olleen ainakin ennen senaattoriaikaa suhteellisen lämmin ja lä
heinen. —Ks. esimerkiksi Snellman 1850—56,470 (3.9.1850). Sen sijaan senaattoriajalta
Snellmanin puolelta säilynyt kirjeenvaihto on ollut selvästi vähäisempää, Snellman 1862—
68. Komiteatyöskentelystä esimerkiksi Hanho 1915, passim., Kekkonen 1987, passim.

215 Vrt. Savolainen (1994), jonka mukaan senaatin virkamiehet ja ylipäätään valtion virkamie
het seurustelivat lähinnä keskenään. Samaa mieltä on Gunnar Castren (1951, 574-575, 579
580), vaikka toisaalta toteaakin, että vähitellen vuoteen 1860 mennessä ”kaikkien sivisty
neistöryhmien väliset muurit hajosivat?”(s. 583, 584 (lainaus)), jota ennen poikkeuksia olivat
Henrik Borgström, ja muun muassa Waseniukset. Castren tosin katsoo Helsingin porvariston
seurustelleen ennen muuta yliopistoväen, eivät niinkään ”varsinaisten” virkamiesten kanssa.
Zachris Topelius (1968 (1885), 86-87) kertoo Henrik Borgströmin talon olleen helsinki
läisen älymystön kokoontumispaikka. Häggman (1994, 2000) kirjoittaa A. F. Waseniuksen
isän G. O. Waseniuksen solmimista suhteista senaatin virkamiehiin. Kuisma (1993a, 37)
viittaa kauppahuoneiden omistajien ja teollisuudenharjoittajien aina senaattiin ulottuneisiin
sukuverkostoihin.

216 Tältä osin tilanne oli toinen verrattaessa Porvooseen 1809, jolloin porvarissääty oli ollut ak
tiivinen painatusasiassa. Sääty halusi julkaista pöytäkirjat perustellen kantaansa ennen muu
ta tiedonvälityksellä (Halila 1962, 505-506). Todennäköisesti taustalla oli myös omistus
oikeuksien säilyttämiseen kytkeytyviä seikkoja. ks. loppuluku.
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detta utirpek är här liktydigi med industriell rörelse och
har begagnats i ställt för detta. Dä nemligen nämnde in
skränkningspankt handlar oin nndantag frän de fall, hvilka
innehällas i mom. a, sä kan sagde pinkt icke sträckä sig
längre eller beröra andra förlällanden än dem, som före
komma i sjelfva momentet. En sälan uppfattning af saken
synes mig uti ifrägavarande fall vara den enda riktiga, och
borde (ill [0ljd deraf Jet utlätande, ständet kommer att af
gifva, allleles ej omfatta fabriksrörelsen.

Herr Mölsä: Enligt min tanke bordc cj heller fa
briksrörelse tillätas pä närmare afständ frin slad än tre mil,
säframt ej rörelsen skall bedrifvas med natur- eller vatten
krafter, som finnas inom Jenna gräns, ty i annat fall vore
intet vunnet med nämnde afständsbestämning, dä man kan
erhälla fabriksrättighet nästan pä hvilket handtverk som
helst. Säväl skomakare- som skräddarehandtverket, utomu
mänga andra yrken, kunna drifvas med fabriksprivilegium.

Herr Öhroberg: Jag förenar mig helt och hället med
herr Mölsä, emedan det blir ytterst svärt att uppdraga en
bestämd gräns emellan banltverks- och fabriksrörelse. Er
farenheten har ocksä tillfyllest ädanalagt, att regeringen pä
senare tider ansett nära nog hvarje handtverk kunna be
Arifvas säsom fabriksnäring och med fabriksrättighet.

Herr Wesander: För att (örekommiaalla förveck
lingar vid bestämmuude om hvilket handtverk som kunde
räknas till fabriksrörelse, skulle jag förorda, att för fabriks
rörelse, som drifves närmare stud än tre mil, borde till sta
den akattas pä samma sätt, som jag foreslagit i fräga om
drifvande af handtverk.

Ilert Suudman: Jag äter anser fabriker böra helt
och hället undantagas frän den ifrigavarande afständsbe
stämningen och böra utan näpra vilkor och inskränkoingar
fä anläygas huru nära till stad som helst, isynnerhet som
det ej blir nägon svärigbet att afröra, om ett yrke drifvcs
sisom Fabrik eller säsom handtverk. Med fabrik förstär

man nemligen en inrättning, der varntillverkningen sker
medelst maskiner, hyaremot vid handtverk detta verksiälles

pysähtyä pohtimaan.
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med handarbete. Mänga och vigtisa skäl synas mig tala
för angelägenhetön att bevilja fabriker nämnde förmän och
sälunda uppmuntra fabriksindustrin. En fabriksrörelse kan
vanligen mycket billigare bedrifvas pä landet än i stad. Icke
allenast den plats, som bohöfves for fabrikens anläggande,
utan ii(ven bostäder ät de mänga arbetare, som vid en sä
dan iorättning mäste anställas, kunna pä landet erhällas
för vida billigare pris än i staden, och alla öfriga utgilter
blifva ocksä pä landet ansenligt mindre. Härtill kommer,
att fabriksarbetarene pä landet mindre än i stad äro utsaite
för frestelser till oordentlig lefnad, och tili [öljd deraf blif
va mera pälitlige och duglige, till [comma bäde för sam
hället, dem sjelfve och fabriksegaren.

Herr ÖOhrnberg: För att genom exempel Törtydliga
hvad jag senast tog mig friheten att ylträ, vill jag erinra
att här i staden finnas likkistfabriker, hvarest säkert icke
begagnas mera komplicerade verktyg än i hvarje annan snic
kareverkstad.

Herr Wesander: Om man undantoge fabriker, sä
skulle t. ex. inträffa att en skräddareverkstad, der tillverk
ningen sker medelst symaskiner, och hvilken säledes torde
komma att räknas till aotalet af fabriker, kunde anläggas
ett par verst frän staden utan skyldighet att till denna er
lägga nägra utskylder. Följden blefve att alla skräddare i
staden, hvilka, säsom drygt beskattade, icke kunde uthär
da konkuirens med dem pä landet, blefve tvungne att ned
lägga ein rörelse.

Sedau diskussionen nu var slutad, framställdes af herr
talmannen nedanstäende propositioner och kontrapropo
sitioner:

1:o Vill sländet godkänna första meningen af mom. a
i den nädiga propositionen?

Besvarades enhälligt jakande.
2:0 Godkänner ständet senare Jcelen af mom. a enligt

utskottets hetänkande?
Samt säsom kontraproposition:

Vill ständet beslota att handel, fabriksrörclsc och handt

Porvarissäädyssä

käytiin maaliskuun

alussa 1864 vilkasta

semista viitaten muun muassa kaupunkien asukkaiden kiinnostukseen saada = keskustelua

tietää valtiopäiväkeskusteluista.?? Vastustajia tällaiset argumentit eivät kuiten- —elinkeinovapauden

kaan vakuuttaneet, sillä he arvelivat sanomalehtijuttujen riittävän. Lisäksi —laajentamisesta.

pöytäkirjojen painamisen uumoiltiin olevan liian hidasta ja palvelevan vain
”henkilökohtaista etua” tai niitä harvoja valitsijoita, jotka halusivat saada var
moja tietoja edustajansa tekemisistä.?* Sanomalehtien informaatiota tosin
myös kritisoitiin ylimalkaiseksi, mistä syystä Lindblom sai esitykselleen kan
natustakin. Porvoon pormestari C. M. Holmin mukaan painattaminen olisi tär- —sijoittumiskysymyksestä

keää lakien tulkintaa silmällä pitäen, sillä pöytäkirjat paljastaisivat missä hen- —ja ”henkilöstöhallin

gessä asioista oli keskusteltu. F. R. Cederman piti julkaisua erityisen tärkeänä
valitsijoille, jotta nämä voisivat arvioida, oliko valtiopäivämies heidän luotta

Esimerkiksi C. W.I.

Sundman toi julki

näkemyksensä

teollisuuslaitosten

non” mahdollisuuk

sista maalla ja

kaupungissa. —BP

1863—64, s. 222—223

0 L (3.3.1864).
217 BP 1867, 628, 872.
218 Painamisen hitaus: BP 1867, 628 (Porin edustaja, kauppias Carl Lindegvist), 629 (Petter

Malm nuorempi); sanomalehtien merkityksestä ja ”henkilökohtaisista eduista”, 872 (Hel
singin edustaja C. A. Ohrnberg).
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muksensa arvoinen ja kelvollinen uudelleen valittavaksi. Asiakirjat jäivät kui
tenkin painamatta, ja vasta vuodesta 1885 julkaiseminen tapahtui lähes saman
aikaisesti valtiopäivien kulun kanssa.?'?

Yksittäisen yritysjohtajan osallistumista valtiopäiväkeskusteluihin ja siten
julkiseen päätöksentekoon voidaan analysoida vertailemalla häntä muihin sää
dyssä toimineisiin yritysjohtajiin. Vertailu on tällöin suurelta osin eräänlainen
vertaisarviointi eikä perustu pelkästään historiantutkijan jälkikäteen asettamin
kriteereihin ja arvostuksiin. Tutkitut 1800-luvun yritysjohtajat jakautuivat osit
tain ennakko-odotusten mukaisesti kolmeen ryhmään, laaja-alaisiin ja monista
asioista kiinnostuneisiin yritysjohtajiin, tarkemmin rajattuihin erityiskysymyk
siin keskittyneisiin henkilöihin sekä passiivisiin miehiin, joiden kontribuutio
jää suurelta osin hämärän peittoon.

Laaja-alaiset moniosaajat

Eräät yritysjohtajat olivat valtakunnallisesti merkittäviä toimijoita. Porvoon
valtiopäivillä (maapäivillä) porvarissäädyn suoranainen johtaja Petter Johan
Bladh oli aktiivinen keskustelija ja aloitteiden tekijä niin talouteen, yleiseen
politiikkaan kuin arkaluonteisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. Hän vetosi
muistioissaan ja puheissaan keisarin antamiin lupauksiin ja suomalaisten uskol
lisuuteen, jotta tiettyjä taloudellisia etuoikeuksia säilytettäisiin, rasituksia vä
hennettäisiin ja osa Ruotsin ajan käytänteistä pidettäisiin edelleen voimassa.”

Porvarissäädyn kuusinkertaiseksi puhemieheksi valittu Joachim Kurten oli
toinen 1800-luvun laaja-alainen yritysjohtaja.?' Kurten oli arvostettu säädyn
jäsen heti ensimmäisistä valtiopäivistään (1872) lähtien. Sanavalmiina hän us
kalsi esittää perusteltuja mielipiteitä monista asioista, kuten esimerkiksi silloin,
kun anottiin käsityöläisoppipoikien pakollisen oppiajan pidentämistä. Kurten
kertoi saaneensa Vaasan käsityöläisyhdistykseltä tehtäväksi esittää asiaa, mutta
kieltäytyi, koska esitys oli täysin hänen oman mielipiteensä vastainen.??

Kurtenin puheenvuorot olivat järjestään perusteltuja, ja hän osasi nostaa kes
kustelun taitavasti koko Suomea koskevaksi silloinkin, kun puhui kotiseutunsa

219 Painamisongelmaan törmättiin toisesta näkökulmasta 1890-luvulla, kun porvarissääty kes
kusteli suljettujen ovien takana keskustelupöytäkirjojen painattamisen jatkamisesta. Syynä
oli ennen kaikkea porvarissäädyn voimakas kanta venäläistämistoimenpiteitä vastaan. Pai
nattamista päätettiin äänestyksen jälkeen jatkaa. —BP 1867, 873 (Porvoon pormestari C. M.
Holm), 873-874 (C. G. Wolff), 875-876 (Tornion edustaja F. R. Cederman), 877 (äänestys);
BP 1894, 1008-1014.

220 Bladh esiintyi mielipidejohtajana esimerkiksi tuulaakien poistamista, Suomen rahaolojen
yhteismitallistamista sekä Suomen armeijan kotiuttamista ja palkitsemista koskevissa kes
kusteluissa. Hänet olisi valittu hallituskonseljiin (senaattiin), mutta ei ottanut tehtävää vas
taan. Bladh oli ainoa porvarissäädyn jäsen, joka oli mukana kummassakin keisarin kunniaksi
Porvoossa järjestetyssä juhlatilaisuudessa. Hän piti valtiopäivien lopettajaisissa puheen sekä
säädyn puheenjohtajalle että säädyn edustajille. —BP 1809, esimerkiksi s. 31, 34-36, 60, 62,
63—64, 116-118, 175, 180, 185, 185—188;PrP 1809, 117; myös Lindström G 1905a, 48—9,
67-68; Nordenstreng 1920, 16; Sarva 1927, 262-265; Halila 1962, 486, 520.

221 Aikalaisten näkemyksistä luku 4.; Nordenstreng 1921, 176-178; Ramsay 1930a, 283-284;
Hoving 1956, 108-109; Tuominen U 1964, 369.

222 BP 1872, 218-219, 625—628,639. Ks. myös esimerkiksi BP 1882, 896, jossa Kurten kritisoi
terävästi mallasjuomien myynnin rajoittamista.
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Joachim Kurten (1836-99) oli

porvarissäädyn vahva mies

lähes kolmen vuosikymmenen

ajan, mutta myös merkittävä

pankinjohtaja melkein 40

vuotta. Kuvaushetkellä hän oli

kuitenkin vasta ensimmäisillä

valtiopäivillään, alkavassa

keski-iässä vuonna 1872. —

Museovirasto, Historian kuva

arkisto.

Pohjanmaan ja kotikaupunkinsa Vaasan puolesta. Tämänkaltaisissa keskuste
luissa hän oli taitava, ja mitä enemmän kokemusta karttui, sitä varmemmin pu
heet muuttuivat kokeneen poliittisen toimijan puheiksi. Kurten ei silti ollut
pelkkä peluri, vaan asioihin ja mahdollisen rajoihin realistisesti suhtautunut val
tiopäivämies ja yritysjohtaja? Hän puolsi elinkeinovapautta painokkaasti
vuosien 1877-78 valtiopäivillä. Monet hänen näkemyksensä saivat paljon kan
natusta porvarissäädyssä, joten hän oli eittämättä mielipidejohtaja.”*

Rudolf Elving oli yritysjohtajien kolmas moniottelija. Hän oli tietämyksel
tään ja yleissivistykseltään selvästi keskivertoyritysjohtajaa laaja-alaisempi se
kä sanavalmis ja toisinaan kärjekäskin keskustelija.

Elving laati anomuksensa pääosin valtakunnallisesti merkittävistä ongelmis
ta. Hän toimi tavallisesti keskustelun avaajana, joka nosti käsiteltävät kysymyk
set laajempaan kontekstiin. Elvingin kyky esittää asiat laajoissa yhteyksissään
ja ennen kaikkea niin, etteivät hänen sanottavansa kuulostaneet omassa asiassa
esiintymiseltä? , tulee näkyviin kannanotoista rautateiden rakentamiseksi vuo

224 Ks. esimerkiksi BP 1877—78,1077—1078, 1333-1334, 1408-1409, 1440-1441, 1458—1459,
1460; Kekkonen 1987, 256-257.

225 Vrt. edellä viitteessä 79 mainitut rautatieanomukset.
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Suomen raulatieverk

ko kehittyi vauhdilla

vajaassa puolessa

vuosisadassa.

Yrityselämän toiveet

tulivat linjoja

vedettäessä

suhteellisen hyvin

huomioonotetuiksi. —
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den 1888 valtiopäivillä. Elving avasi käsittelyn hallitsijan esityksestä esitellen
muun muassa eri maiden väestöön suhteutettuja tilastoja rautateiden rakenta
miskustannuksista. Hän painotti syntyvistä kustannuksista huolimatta lisära
kennustarvetta: valtiolla oli varaa rautatiemenoihin, minkä lisäksi se saisi ulko

maista lainarahaayksityisiäyrittäjiäedullisemmin.*
Elvingin mielipiteet eivät läheskään aina olleet poliittisesti korrekteja. Hän

otti voimakkaasti kantaa muun muassa kaupunkien ulkopuolelle perustettavien

226 BP 1888, 358-363.
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tehtaiden maa-alueiden laajuuskysymyksiin vuonna 1891. Maaseudulle raken
nettavien tehtaiden maa-alueiden määrittelyssä oli Elvingin mukaan ehdotto
masti kuultava tehtaan omistajaa riittävän maapohjan varmistamiseksi. Hänen
mukaansa tehdasta perustettaessa ei aina tiedetty, kuinka paljon tonttimaata se
tulisi vaatimaan. Varsin shokeeraavaa oli 1890-luvun (maatalous-)Suomessa

sanoa, että ”yksityisten maanviljelysintressien pitää, jos ne kilpailevat suuren
teollisuuslaitoksen tarpeiden kanssa, aina alistua vähemmän tärkeään ase
maan, kyllä, tavallisesti mitättömään (asemaan)”.?? Tässä asiassa puhui selväs
tikin nouseva teollisuusmies, joka silti katsoi asiaa muustakin kuin yksinomaan
omasta näkövinkkelistään.

Jo aikalaiset arvostivat Elvingin valtiopäivätoimintaa, kuten edellä luvussa 4
osoitettiin. Lisäksi esimerkiksi vuonna 1919 hänen täytettyään 70 vuotta hänen

sanottiin esiintyneen valtiopäivillä vain isoissa asioissa, ei lainkaan vähäpätöi
sissä. Kirjoituksessa Elving nostettiin säätyvaltiopäivien suurten joukkoon. Artik
kelin mukaan Elving joutui toisinaan ankaran kritiikin kohteeksi, mikä oli kuiten
kin yleistä ihmisille, jotka asettivat itsensä ”yhteisen hyvän” palvelukseen.

Elving on oikeastaan ainoa tutkituista yritysjohtajista, joka jakoi säädyn ylei
sissä istunnoissa tietojaan muiden kanssa. Hänen tietorikkautensa ja monet
näkökulmansa käyvät ilmi lähes kaikista lausunnoista. Elving ajatteli jatkuvasti
”ääneen” omia tulevaisuuden liikeideoitaan. Muihin tutkimuksen yritysjohta
jiin verrattuna hän antoi valtiopäivillä huomattavasti enemmän tietoa toisille
kuin mitä itse sai. Elving oli kenties liiankin avoin, jos asiaa tutkitaan yritys
johtamisen näkökulmasta eikä ”yhteiskunnan” kokonaisetua ajatellen.

Erityiskysymysten taitajat

Suurin osa yritysjohtajista esiintyi säädyssään huomattavasti edellä mainittuja
vähemmän, sillä vain muutama heistä oli yleiskeskustelijoita. Helsinkiläinen
kauppaneuvos C. W. I. Sundman oli vuosien 1863—64valtiopäivillä paljon ää
nessä.? Myös turkulainen kauppaneuvos C. M. Dahlström esiintyi usein, vaik
ka tavallisesti hänen kannanottonsa liittyivät omiin tai kotikaupungin intressei
hin. Seuraavilla valtiopäivillä viipurilainen C. J. Rosenius keskusteli asioista
usein koko valtakunnan näkökulmasta, vaikka kirjallisissa anomuksissa koros
tuivatkin omat ja viipurilaisten valitsijoiden näkökannat." Esimerkki valta

227 BP 1891, 436—437, 439 (lainaukset s. 437).
228 Brage, biografiska, D Pr 3.7.1919.
229 Sundman ei myöhemmin vuonna 1867 käyttänyt käytännössä ainuttakaan puheenvuoroa

porvarissäädyn istunnoissa. Vain 1860-luvulla toimineista valtiopäivämies-yritysjohtajista
täysin hiljaa olivat tai vain niukasti merkittäviä puheenvuoroja käyttivät Björnberg,
Frenckell, Hultman ja Malm.

230 Rosenius anoi toisen Viipurin edustajan W. Hackmanin kanssa erillisten kauppatuomio
istuimien perustamista, jollaisia Suomessa olisi tarvittu ”kauppasäädyn” (handelsständet)
avuksi. Anojat kertoivat puhuvansa ”kaikkien maan kauppamiesten puolesta” mutta esiinty
vänsä sekä omasta että Viipurin porvariston toivomuksesta. Anomus haudattiin vähin äänin,
koska sitä pidettiin vanhakantaisena ja sekaannusta aiheuttavana (BP 1867, 103-104, 1100—
1103, 1126). Toisessa yhteisanomuksessa (BP 1867, 282-283), joka koski rautatietä Helsin
gistä Lahden kautta Pietariin, tekijät kertoivat tehneensä esityksen valitsijoidensa puolesta.
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kunnallisuuden korostuksesta on hänen lausuntonsa Oulun kaupungin uuden
sataman lainoitusanomuksesta. Oululaiset anoivat hankkeeseen valtiolta raken

nuslainaa. Rosenius myönsi asian tärkeyden, mutta siihen ei tullut suostua, sillä
valtion ei sopinut antaa korotonta lainaa paikalliseen hankkeeseen.' Niinikään
samaa mieltä oli vaasalainen kauppaneuvos C. G. Wolff, joka muutenkin muis
tutti lausuntojensa laaja-alaisuudessa Roseniusta.??

Oma ryhmänsä olivat yritysjohtajat, joiden toiminnassa politiikka korostui.
Sellaisia olivat ennen muuta Heikki Renvall ja Eugen Wolff, jotka kummatkin
olivat yritystoiminnan rinnalla ja toisinaan jopa sen sijaan aktiivisesti mukana
sortokausienja itsenäistymisenpoliittisessa elämässä.??

Tarkasti rajattuihin erityiskysymyksiin keskittyneitä yritysjohtajia tavataan
1800-luvun valtiopäiviltä useita. Kaksi pankinjohtajaa, F. K. Nybom ja Leonard
von Pfaler, osallistui laajasti pankkilaitosta koskevien asioiden käsittelyyn.

F. K. Nybom istui esimerkiksi 1877—78pankkivaliokunnassa. Hänen roolin
sa olikin tärkeä Suomen Pankin asioissa, sillä monet hänen ehdotuksistaan hy
väksyttiin porvarissäädyssä sellaisenaan.?* Nybom oli silti kannanotoissaan
usein virkamiesmäinen ja mitäänsanomaton. Hän esiintyi mielellään monissa
eri kysymyksissä, mutta tarttui pieniin, toisarvoisiin seikkoihin ja unohti vain
harvoin puheidensa byrokraattisen nuotin. Hän ei luonut laajempia linjauksia
kehityksen suunnasta, eikä jakanut eri valiokunnissa saamaansa tietämystä
muille säädyn edustajille.

Toinen pankkimies Leonard von Pfaler muistutti monin tavoin Nybomia,
vaikka ensimmäisillä valtiopäivillään (1885, 1888) hän oli suhteellisen kiinnos
tunut myös esimerkiksi koulu- ja sotilaskysymyksistä. Pfaler oli juristi, joten
monet lainkäytön ja lakien säätämisen yksityiskohdat olivat hänen erityisala
ansa. Pfaler oli valtiopäiväkeskustelujen perusteella virkamiesmäinen; tällä ker
taa ei niin mairittelevassa merkityksessä. Suurten linjojen mies ei Pfalerkaan
ollut, vaikka olikin jatkuvasti äänessä. Hän kuitenkin uskalsi esittää oman mie
lipiteensä,ja sellaisia yritysjohtajiavaltiopäivilläoli suhteellisen harvassa.6

Hanke haudattiin paljolti Roseniuksen lausuntojen perusteella. Rosenius osallistui keskus
teluihin usein, jolloin varsinkin pankkiasiatja metsäteollisuuden ongelmat korostuivat. —BP
1867, 828-829, 831—832.

232 BP 1867, 828, 830-831.
233 Esimerkiksi Kuisma 1993b, 411, 481, 485; Polvinen 1985, 119—120,310; Hellsten 2000; HS

21.5.1937; Hbl 21.5.1937; Nordenstreng 1921, 283-285; HS 2.6.1955; Hbl 2.6.1955.
234 Esimerkiksi BP 1877-78, 765.
235 Ennen Pohjoismaiden Osakepankin Kauppaa ja Teollisuutta varten palvelukseen astumista

Pfaler oli hoitanut valtion virkoja. Hän tuli Pohjoismaiden Osakepankin Helsingin konttorin
prokuristiksi 1884 ja myöhemmin saman konttorin johtajaksi 1892 (tehtävässä vuoteen
1898) F. K. Nybomin jälkeen. Pankin pääjohtajaksi hänet nimitettiin 1907 ja Pohjoismaiden
Yhdyspankin pääjohtajaksi 1919, jossa tehtävässä toimi vuoteen 1926. —Heikel 1922, 77;
Pfaler 1976; Hanski 2000b; HS 1.3.1931; Hbl. 1.3.1931.

236 Samoin kauppias ja Yhdyspankin haarakonttorin johtaja Alfred Björksten voidaan lukea
pankkimiesten joukkoon. Hän istui aikanaan pankkivaliokunnassakin. Björkstenkin panosti
pankkiasioihin, mutta hänen puheenvuoronsa olivat sisällöltään vielä köyhempiä ja niitä oli
selvästi vähemmän kuin esimerkiksi Nybomilla ja von Pfalerilla. Muuten Björksten ei paljon
puhunut, mitä nyt kerran taittoi ankarasti peistä koiraveroista (ks. BP 1877—78,543—544,
546, 547).

23
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Borgareständet 1894. 16 maj. 1071

Hr Nybom: Det var om samma sak jag ville göra en
framställning. Jag ber dock att fä göra den litet annorlunda än
den senaste ärade talaren. Äfven om bestämningen pä pagina 8,
hvilken ständet nyss ändrat, hade blifvit oförändrad, hade dock
enligt min uppfattning detta stadgande bort ändras sälunda näm
ligen att en ätt, som introducerades, skulle komma att betala det
samma som en inföding, som har passerat senom graderna. Pä
grund af den af ständet tidigare gjorda förändringen ber jag där
för nu att fä föreslä att naturalisationsbref för en främmande ad
lig ätt skulle beläggas med 2,000 marks, för en friherrlig ätt med
3,000 marks och för en greflig ätt med minst 3,500 marks stäm
pel. Sälunda skulle en utländing, som vinner introduktion, komma
att erlägga samma afgift som en inföding, som passerat genom
eraderna.

Sedan diskussionen härmed förklarats afslutad, framstälde hr
talmannenföljande omröstningsproposition:

De, hvilka säsom kontraproposition mot utskotteis förslag
beträffandestämpelafgift för naturalisationsbref vilja antaga hr
Appelbergsförslag, vösta ja ; de, det icke vilja, rösta nej;

vinner nej, har borgareständet i sädant afseende föredragit
hr Nyboms förslag.

Denna proposition besvarades med öfvervägande nej, till följd
hvarafden slutliga omröstningspropositionen erhöll följande lydelse:

De, hvilka oförändradt godkänna bevillningsutskottets förslag
beträffandestämpelafgift ä naturalisationsiref, rösta ja; de, det
ickegöra, rösta nej;

vinner nej, har borgareständet härutinnan antagit hr Ny
boms förslag.

Propositionen besvarades med allmänt noj. Borgareständet
hade säledes beslutit att för introduktion ä finska riddarhuset för
främmaude adlig ätt skulle erläggas i stämpelafgift 2,000 mark,
för friherrlig 3,000 mark och för greflig ätt 3,500 mark.

Vid föredragning af rubrikerna under bokstafven O yttrade

hr von Pfaler: Emedan stadgandet under denna titel är
beroende af det beslut, som kommer att fattas beträffande stämpel
afgiften för öfriga obligationer utom de, som af statsvärket, Fin
lands bank och hypoteksföreningen utfärdas, synes det mig att
beslut nu borde fattas angäende det förslag, som jag tidigare haft
äran framställa angäende uppskof med afgörandet af vissa punkter
i detta lagförslag.
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Pankinjohtaja F. K.

Nyboim teki esityksen

vuoden 1894

valtiopäivillä

ritarihuoneeseen

naturalisoitujen

ulkomaisten

aatelissukujen

leimaveroista ja sai

porvarissäädyn

lähes jakamattoman

kannatuksen. Nybom

pääsi tasan

kymmenen vuoden

päästä itsekin

osallistumaan

ritarihuoneen

juhlallisuuksiin ja

maksamaan

kotimaiselle miehelle

kuuluvat maksut

keisari Nikolai 11:n

korotettua hänet

aatelissäätyyn

vuonna 1904. Sivun

alalaidassa

leimaveroista sai

lausua myös

pankinjohtaja

Leonard von Pfaler,

joka ei nimestään

huolimatta siis ollut

aatelinen. —BP

1894, 106-107.



Leonard von Pfaler

kuvattuna SPR:n

postimerkissä vuonna

1956, jolloin tuli

kuluneeksi 50 vuotta

viimeisistä sääryvaltio

päivistä, joilla Pfaler sai

kunnian istua säädyn

puhemiehenii.

Pankkiasioiden ohella toinen yritysjohtajien suosima erityisaihe koski rauta
teiden rakentamista. Näissä keskusteluissa oululainen A. O. Snellman oli paljon
esillä. Hän ajoi jatkuvasti vain kotikaupunkinsa etua. Tavoitteellisuus näkyi
ensimmäisillä valtiopäivillä jatkuvasti samoihin kysymyksiin palaamisena, jan
kuttamisena. Lisäksi hänellä oli taipumus saivarrella ja painia yksityiskohdissa.
Snellmanin erityispiirre oli suoranainen ilkeily. Hän oli piikikäs ja aggressiivi
nen, mikäli hänen esityksensä asetettiin kyseenalaiseksi.?? Tältä osin hänen
valtiopäiväkäyttäytymisensä oli ainutlaatuista. Snellman oli nimenomaan omien
ja oululaisten intressien ajaja, eikä mikään muu kiinnostanut häntä. Viimeisillä

valtiopäivillään vuonna 1891 Snellman ei puhunut säädyn istunnossa juuri mi
tään, koska hänelle tärkeät asiat oli jo saatu hoidettua. Oleellisinta on kuitenkin se,

että Snellman sa! aikaan konkreettisia tuloksia, sillä hän oli yksi harvoja 1800-lu

vun ”suorien taloudellisten etujen” pyytäjiä —yhteisön nimissä tietenkin.

A. F. Waseniuksenkin merkittävimmät kontribuutiot säädyn keskusteluissa
liittyivät rautateihin. Hän käytti vuonna 1882 pitkän puheenvuoron Ouluun
rakennettavasta rautatiestä ja arveli kaikkien olevan yhtä mieltä, ettei Oulu ollut
niin tärkeä kaupunki, että sinne tulisi rakentaa rata suorinta tietä, vaan raken

nustyössä oli otettava huomioon muitakin näkökohtia. Waseniukselle järkevin

237 Ilkeys näkyi vielä niinkin myöhään kuin vuoden 1888 valtiopäivillä, ks. esimerkiksi BP
1888, 1052-1053.
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G.A. Lindblom istui kuusi

kertaa Turun edustajana

valtiopäivillä ja kymmenen

kertaa eri valiokunnissa. Jos

huomioidaan yksinomaan

valtiopäivillä suoritettu

tiedonpyynti, niin mitä

ilmeisimmin kuvassa poseeraa

alan tehokkain mies. Tämä

kuva vuodelta 1872 on otettu

kohdettaan kuvaavasti

Seurahuoneella. —Museovi

rasto, Historian kuva-arkisto.

ratalinjausvaihtoehto kulki Pohjanmaan rannikkoa myöten, mitä hän perusteli
Pohjanlahden usein talvisin ankarilla jääoloilla. Waseniuksen kanta oli, ettei
Suomen pitäisi ohjata kaikkea kauppaa Pietariin ja Venäjälle, vaan rautatiever
kon suunnittelussa oli otettava huomioon Suomen omat edut, ei yksinomaan
mahdollisimman suoria ratalinjoja Pietariin. Tämä oli Venäjänmarkkinoista
riippuvaisen Tervakosken paperitehtaan toimitusjohtajan suusta kuultuna roh
keaa puhetta. Muuten Wasenius ei tavallisesti puhunut suurista asioista, vaan
muistutti paljon turkulaista G. A. Lindblomia. Kummatkin keskittyivät lähinnä
yhtymään edellisen puhujan mielipiteeseen tai siirtämään asioita eri valiokun
tien käsiteltäviksi, mikä antaa viitteitä piiloon kaikelta julkisuudelta jäävästä
vaikutuksesta.

Hiljaiset miehet

Ylivoimaisesti suurin osa yritysjohtajista ei sanonut säädyn istunnoissa mitään.
Monille heistä riitti kotikaupungin asioiden hoitaminen niin pienin rasituksin

valtiopäivätyön perimmäisistä motiiveista ei voi olla täysin varma.

238 BP 1882, 1081-1085; Annala 1950, passim.; luku 13.
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G. A. Lindblom oli puhdasverinen tiedon pyytäjä, joka puuttui porvaris
säädyn kokouksissa lähes yksinomaan pikkuasioihin, mutta jonka monet luotta
mustoimensa eri valiokunnissa kertovat omaa kieltään kiinnostuksen todellisis

ta kohteista. Lindblom paljasti harvoin mietteitään valtiopäivätoiminnan luon
teesta, mutta vuoden 1888 valtiopäivillä käsiteltiin erästä porvarissäädylle jä
tettyä anomusluonnosta valtionvarainvalvonnasta, joka oli Lindblomin mielestä
niin tärkeä, että se tuli saattaa muiden säätyjen tietoon. Siks! anomus piti lähet
tää valiokuntakäsittelyyn. Valtiovarainvaliokunnassa, johon Lindblom itse kuu
lui, oli suorastaan työruuhkaa, mutta pankkivaliokunta tai yleinen valitusva
liokunta saattaisivat pystyä hoitamaan asian nopeasti.?? Lindblomin lausun
nossa korostui jälleen tiedonvälitys, mikä olikin hänelle selvästi tärkein syy is
tua valtiopäivillä.

Lindblomin läheinen liikekumppani Emst Dahlström puolestaan ei 20 vuo
den edustajantoimensa aikana esittänyt säädyssä ainuttakaan puheenvuoroa.?*?
Dahlström, aivan kuten Lindblom, istui ahkerasti merkittävillä valiokuntapai
koilla, joten myös hän oli tiedon pyytäjä käsitteen varsinaisessa merkityksessä.

ruunsa suoritettiin ennen muuta valtiopäivätyön ulkopuolella. Hänen roolinsa
valiokuntatyössä oli selvästi edellä mainittuja vähäisempi. Porvarissäädyn täys
istunnoissa Borgströmin kontribuutio oli koko valtiopäivämiesuran ajan pieni,
sillä hän puhui joko niukasti tai esiintyi muuten melko mitäänsanomattomasti.
Vain kerran hän argumentoi jonkun asian puolesta voimallisesti, mikä tapahtui
vuonna 1888 pohdittaessa jäänmurtajien hankkimista. Borgströmin mukaan
Ruotsin valtio oli hankkinut Göteborgiin jäänmurtajan, joka mahdollisti ym
pärivuotisen laivaliikenteen; sellainen tarvittaisiin Suomeenkin?!

Monella yritysjohtajalla ei ollut mitään sanottavaa säädyn keskusteluissa,
vaan he olivat paikalla yksinomaan edustamistehtävän vuoksi. Joillakin heistä
saattoi olla joku anomus ajettavanaan, mutta kaikilla ei edes sitä. Tällaisia yri
tysjohtajia esiintyi koko autonomian ajan. Erona edellä mainittuihin tiedonpyy
täjiin oli se, että nämä yritysjohtajat eivät vaikuta pyrkineen tai ehkä edes pysty
neet saavuttamaan asemaa, jossa olisivat tiedonmetsästäjien lailla voineet kerä
tä valiokunnista ensi käden tietoja. Heille riitti passiivinen tiedon vastaanot
taminen, mutta oma aktiivisuus tai edes reagointi muiden esittämiin ajatuksiin
oli vierasta?*?

239 BP 1888, 643.
240 Emst Dahlströmin poika Erik Dahlström (1943, 72—73)arvelee, ettei hänen isänsä pitänyt

ainuttakaan puhetta täysistunnossa, minkä porvarissäädyn pöytäkirjojen läpikäynti vahvis
taa. Julkinen puhuminen oli Dahlströmille saman lähteen mukaan muutenkin vastenmielistä.
BP 1888, 227. Neljillä valtiopäivillä istunutta L. J. Hammarenia voi myös pitää tiedonpyy
täjänä. Hän ei edustajauransa aikana tehnyt säädyssä juuri muuta kuin toisaalta esitti sää
dyssä ”pakolliset? anomukset, jotka tavallisesti koskivat kotikaupunki Tamperetta ja toi
saalta oli usein anomassa vapautuksia istunnoista. —Ks. edellä viitteet 79 ja 174.

242 Kauppaneuvos C. A. Carlström oli äärimmäinen tapaus, sillä hänen ainoa päämääränsä val
tiopäivillä oli yli vuosikymmenen ajan hankkia rautatie Kristiinankaupunkiin. Muuta näky
vää tehtävää tällä kaksinkertaisella pankkivaliokunnan jäsenellä ei ollut. Kotikaupungin
etujen valvonta ei ollut erityisen raivokasta, sillä esimerkiksi 1891 hän argumentoi rata
esityksensä kanssa kovin yksin jäätyään seuraavasti: Kaskisten ja Kristiinankaupungin sata
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Yritysjohtajat maan ja oman liiketoiminnan asialla

Tarkastelu osoittaa aikalaisten arviot 1800-luvun yritysjohtajien valtiopäivä
toiminnasta osin oikeansuuntaisiksi (luku ID. Harvat yritysjohtajat ylsivät ”val
tiomiessarjaan”, sillä oikeastaan vain Petter Johan Bladh, Joachim Kurten ja
Rudolf Elving esittivät monipuolisia näkemyksiä erilaisista asioista. Hieman
suurempi joukko oli kiinnostuneita keskustelemaan joistakin tarkasti määritel
lyistä erityiskysymyksistä, suunnilleen samanmoinen ryhmä keskittyi kerää
mään liiketoiminnassaan tarvittavia tietoja sekä säädyn keskusteluista että va
liokunnista. Suurin yksittäinen joukko, kymmenkunta miestä eli miltei kolmas
osa tutkimuksen 1800-luvun yritysjohtajista, vaikuttaa passiiviselta: johtajat
olivat lähinnä fyysisesti läsnä säädyn istunnoissa.

Tällainen jakauma pakottaa pohtimaan sitä, mikä oli ”oikein” ja mikä ”järke
vää” —ja tässä tapauksessa yritysjohtajien liikkeenharjoitukselle. Esimerkkita
pauksena ja tutkimuksen eräänlaisen dilemman kuvaajana voidaan esittää kol
me kysymystä autonomian ajan ehkä parhaimman erityisvoitonpyytäjän G. A.
Lindblomin työskentelystä. Oliko siis ”oikein”

1) että Lindblom ei vaikuta tehneen paljoakaan yhteiskunnan hyväksi toi
miessaan valtiopäivillä, sillä hän ei tuottanut ”suuria ajatuksia” eikä osoit
tanut suurta kiinnostusta yleisiin asioihin? —1800-luvun aikalaisten ihan
teena oli, että valtiopäiväedustajan tärkein ohjenuora olisi yhteisten asioi
den hoitaminen. Tämä kaunis ajatus ei läheskään aina toteutunut tuolloin,
kuten ei välttämättä muinakaan aikoina. Edellä on moneen otteeseen

huomautettu, kuinka yritysjohtajien anomusten ja työn painopiste keskittyi
kiusallisen usein paikallisiin intresseihin eikä suinkaan ”yhteiseen hy
vään”. G. A. Lindblom ei ole poikkeus.?? Asiaintila ei muuttunut 1700- ja
1800-luvun mittaan. Sen sijaan autonomian ajan yritysjohtajien edellytyk
set vaikuttaa valtiopäivillä suoraan omien hankkeidensa eteenpäin menoon
pienenivät, vaikka vielä joku A. O. Snellmanin tapainen yritysjohtaja pys
tyikin käyttämään edustuslaitosta vanhaan tapaan omien ja yhteisönsä etu
jen edistämiseen.

2) että Lindblom eri puolilta saatujen tietojen ja valiokuntapaikkojensa pe
rusteella vaikuttaa pitäneen oivallisesti puolensa yritysjohtajana toimies

mista puhuttaessa oli toki totta, että Kaskisten oli parempi kuin Kristiinankaupungin, mutta
viimeksi mainitunkaan satama ei ollut huono (BP 1891, 148). —Ks. myös esimerkiksi BP
1888, 165—168, 1055; BP 1894, 1181-1182; BP 1897, [25, 1081; BP 1900, 61—62, 777—
779, 783-784. Myös muun muassa Äberg (valtiopäivillä 1877-78), Uno Kurten (1894), K.
R. Äström (1885), H.Äström (1891), K. A. Snellman (1894, 190405), Krogius (1900,
1904-05), Polön (1904-05) ja Sumelius (1904-05) kuuluvat valtiopäivien passiivisiin
yritysjohtajiin.

243 Paikallisten intressien merkitys käy ilmi jo G. A. Lindblomin ensimmäisillä, vuoden 1867
valtiopäivillä, kun hän kirjoitti liikekumppanilleen C. M. Dahlströmille porvarissäädyn pu
hemiehen valitsemisesta. Lindblom piti suurena menetyksenä ”Turulle ja minulle”, mikäli
Turun vaikutusvaltainen edustaja, pormestari F. E. L. Bronikowski valittaisiin puhemie
heksi, sillä tuolloin tämä ei voisi ottaa aktiivisesti osaa keskusteluihin ja äänestyksiin. Lo
pulta kuitenkin Frans Wilhelm Frenckell valittiin säädyn puhemieheksi. —-TMA C. M. Dahl
strömin kauppahuone, SK 1867, G. A. Lindblom Helsingistä C. M. Dahlströmille 18.1.1867:
449.
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saan porvarissäädyn edustajana? —Lindblomin aktiivisuus tiedonhankki
jana kertoo parhaalla mahdollisella tavalla yritysjohtajien toimintaympä
ristön muutoksista autonomian ajalla. Siksi heidän kannatti edelleen kil
voitella valtiopäiväedustajien paikoista, mikä tehtävä muuttuikin aikojen
kuluessa entistä vaikeammaksi, kun muiden kaupunkiasukasryhmien aka
teemisesti koulutetut jäsenet (juristit, lääkärit, virkamiehet) pyrkivät omis
ta, kenties yritysjohtajien lähtökohdista poikkeavista, syistään valtiopäi
ville. Valiokuntien jäsenenä Lindblom sai kantaa kortensa yhteiskunnan
yhteiseen kekoon, muita tämä työ ei helposti näy, koska valiokuntien ko
koukset eivät olleet avoimia tai julkisia.

3) että tosiasiassa Lindblom vaikutti tärkeiden tehtäviensä ja menestyvien lii
keyritystensä kautta merkittävästi Suomen teolliseen kehitykseen 1800-lu
vun jälkipuoliskolla? —Monet Lindblomia ”yhteiskunnallisesti valveu
tuneemmat” yritysjohtajat, kuten esimerkiksi paperiteollisuuden alalla
Lindblomin osakkuusyhtiön Kymin paperitehtaan ankara kilpailija Tampe
reen Kattohuopatehtaan omistaja Rudolf Elving, menestyivät yritystoimin
nassaan loppujen lopuksi heikommin. Edellä mainittuja Lindblomia koko
naisvaltaisemmin passiivia yritysjohtajia ei puolestaan taloudelliselta me
nestykseltään voi mitenkään verrata tähän turkulaiseen kauppaneuvokseen.

Mikäli aihepiiriä tutkitaan yritysjohtajien näkökulmasta, on tällöin tietenkin
painotettava nimenomaan kohtia 2 ja 3. Sen vuoksi viimeisessä jaksossa paneu
dutaan tarkemmin eri ajanjaksojen yritysten johtamiseen, sillä yrityksissä ja yri
tysten johtajissa näyttää olleen merkittäviä eroja —aivan kuten oli valtiopäiville
osallistuneissa yritysjohtajissa.

244 Samuel P. Hays (1992, esimerkiksi s. 41, 46) kiinnittää huomiota politiikan ja talouden
yhteensovittamisen ongelmaan, mistä tässäkin on osittain kyse. Hän peräänkuuluttaa nopean
muutoksen tutkimusta yrittäjien avulla, sillä ”liike-elämän yrittäjät ovat tuoneet laajoja ja
monentyyppisiä muutoksia”. Edelleen hän toteaa, että Yhdysvaltojen yrityselämää on
historiantutkimuksessa pidetty historiallisesti konservatiivisena ja että yritysjohtajat olisivat

muksessa, mutta näkemys kaipaisi kipeästi uudelleentarkastelua.
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IV Yrityksen johtaminen

Lukija havaitsee pian, että pääluvun IV yleisrakenne ja aikarajaukset eroavat
sosiaalista taustaa ja poliittista vaikuttamista esittelevistä jaksoista. Sinänsä esi
merkiksi perinteisesti ymmärretty suurvaltakausi muodosti tärkeän murroskau
den yritysten johtamisessa. Poliittisten rajapyykkien mukainen jako oli edelli
sissä luvuissa suhteellisen helposti legitimoitavissa, mutta taloudellista toimin
taa yrityksissä itsessään tarkasteltaessa taitekohdat osuvat hieman —mutta vain
hieman —eri kohdille.

”Kauppiasjohtajien” valta-aika jatkui suurvaltakauden jälkimainingeissa pit
kään 1700-luvulla.Yritykset laaja-alaistuivat 1700-luvun ensimmäisellä puolis
kolla, jolloin kyse oli paljolti valtiovallan laajasti tukeman manufaktuuriteolli
suuden noususta. Suomalaiset kauppiasjohtajat alkoivat tuolloin perustaa teolli
suuslaitoksia, vaikka yksittäisiä yrityksiä periytyi jo varhemmilta ajoilta. Sa
maan aikaan liiketoiminta monipuolistui. Yritysjohtamisen ja yritysten laadulli
sen muutoksen kannalta seuraava murros sijoittuu vuoden 1870 paikkeille, jol
loin tehtaiden rakentaminen sai lisävauhtia. Tuolloinkin kauppahuoneiden
omistajasuvut olivat tärkeä perustajien ryhmä. Koko tutkimuksen päätepiste eli
noin vuosi 1920 päättää myös johtamisen tarkastelun.'

Edellä hahmoteltu periodisointi voi tuntua selväpiirteiseltä, mutta tutkimus
jaksolla eläneet yritysjohtajat eivät sitä itse tavallisesti huomanneet. Sitä paitsi
eräät viimeistään 1600-luvun alussa näkyväksi tulevat ilmiöt kuten lineaarinen
aikakäsitys pysyivät entisenlaisina, vaikka muun muassa tiedonvälitys nopeutui
1800-luvun mittaan merkittävästi. Niin ikään esimerkiksi yritysten koko ei pal
jon muuttunut ennen 1800-luvun jälkipuoliskolla tapahtunutta ensimmäisten
varsinaisten suurteollisuusyritysten tuloa. Rajankäynti murroskohdiksi esitelty
jen aikarajojen molemmin puolin on kuitenkin joustavaa ja itse asiassa kahden
aikakauden rajapinnoilla eläneet johtajat tavallisesti niitä mielenkiintoisimpia.
Jaksottelu on ennen kaikkea viitteellinen. Kokonaiskuvan rakentamisessa autta

vat omalta osaltaan liiketaloustieteen käsitykset 1900-luvun yritysjohtamisesta,
mistä syystä niitä käsitellään ensimmäiseksi. Taloustieteen ja käytännön liik
keenjohdon havaintojen merkitys on suuri ennen kaikkea 1600—1800-luvun
yritysjohtajien toimintatapojen (mahdollisina) avaajina ja analyysivälineenä.
Tarkoitus ei kuitenkaan ole survoa tutkimuskohteita 1900-luvun käytännöistä
kertovien muottien läpi. Tiivistys mallien ja todellisuuden vastaavuudesta teh
dään työn päätäntöluvussa.

1 — Ks. esimerkiksi Schybergson P 1964, 46, 51-52, 96; Hjerppe 1979; Myllyntaus-Michelsen
Herranen 1986; Jutikkala 1991; Kuisma 1993a, 32; Michelsen 1999.
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9. Liiketaloustieteen näkökulmien hyödyntäminen
pitkän aikavälin tarkastelussa

Kansainvälisesti liiketaloustieteessä on tutkittu johtamista runsaasti toisen maa
ilmansodan jälkeen. Suomessa yritysten hallinnon ja johtamisen tutkimus alkoi
oikeastaan vasta 1960-luvulla?, vaikka jo aiemmin yhteiskuntatieteissä virik
keitä työntekijöiden suhtautumista johtajiin sekä joukonjohtamista koskeviin
analyyseihin oli otettu taylorismista ja Human relations -koulukunnalta. Yritys
ten ylimpään johtoon kohdistunut mielenkiinto on kasvanut vasta viime vuosina.?

Liiketaloustiede tutkii nykypäivän yritysjohtajien työtä ja kouluttaa uusia yri
tysjohtajia. Siksi pitkän aikavälin analyysit ovat harvassa. Kirjallista virallista
tai edes puolivirallista aineistoa käytetään niukasti. Erilaisia aineistoja ja/tai
kysymyksenasetteluja on vain harvoin yhdistetty.* Tutkittujen johtajien status
ja elinkeinoala ovat usein heterogeenisiä, minkä vuoksi työn erot saattavat ko
rostua liikaakin, kun on verrattu toisiinsa organisaation eri tasolla työskennel
leitä johtajia, täysin eri alojen tai suuruusluokan yritysten johtajia.*

Yksilöihin keskittyneissä johtajatutkimuksissa on ollut oleellista erottaa johta
jat ei-johtajista sekä etsiä tehokasta johtajaa. Aina 1940-luvun lopulle korostettiin
johtamispiirteitä, sillä johtajaominaisuudet oletettiin synnynnäisiksi. Tehokkuutta
selitettäessä keskeisiä olivatjohtajan fyysiset ominaisuudet (muun muassa pituus,
paino, ulkonäkö ja ikä), henkiset kyvyt (älykkyys, opinnot, tiedot, kielenkäytön
sujuvuus) ja persoonallisuus (esimerkiksi itseluottamus, ulospäin tai sisäänpäin
suuntautuneisuus, itsehillintä).$ Vain muutama yleistettävä johtajaominaisuus on
löytynyt, kuten älykkyys, koulumenestys, luotettavuus, aktiivisuus ja sosio-eko
nominen asema. Nyttemmin piirreteoriat ovat menettäneet suosiotaan, joskaan
kokonaan niitä ei varsinkaan populaariesityksissä ole hylätty.”

2 Tainio 1984; Tuominen R 1984. Vrt. kuitenkin Grandellin varhainen tutkimus vuodelta
1955.

3 — Eino M. Niini (1945) oli Suomessa yksi ensimmäisiä yritysorganisaatioon normatiivisesti ja
teoreettisesti pureutuneita tutkijoita. Paavo Koli (1955) tutki yritysorganisaatiota työnteki
jöiden näkökulmasta (teoksen arvioinnista ks. Eskola A 1992, 273—274).Oiva Laaksosen
(1962) mielenkiinto kohdistui johtajien koulutukseen ja sosiaaliseen liikkuvuuteen. Leo
Ahlstedt (1978) puolestaan tutki yritysjohtajien urakehitystä. Muun muassa Marko Järven
pää (1998) analysoi laskentatoimen ja talousjohdon merkitystä yrityksissä. Järvenpää (esi
merkiksi s. 23-24, 265—266,josta lainaus) esittää tavoitteekseen tuoda tutkimuksen ”tekni
seltä ja mekaaniselta” tasolta lähemmäs organisatorisia puolia ja ottaa mukaan yksilöiden
vaikutuksen ja käyttäytymisen. Arja Ropo on tutkinut vastaavia ilmiöitä jo aiemmin (esimer
kiksi 1984, 1989). Ks. myös Tainio-Räsänen-Santalainen 1987 (1985), 63-68; Asp-Pel
tonen 1991, 36-38, 46 (kirjoittaja Asp); Koli 1960; Julkunen 1987; Tiihonen P; Ahonen A
2000; Teräs 2001; liitetaulukko 1. Näiden lisäksi julkaistiin käytännön oppaita työnjoh
tajille, esimerkiksi Rautavaara 1951.

4 — Vrt. kuitenkin esimerkiksi Henry Mintzberg (1980 (1973)) ja Kotter (1983 (1982)), arvioista
ks. Hales 1986, 90, 93; Hunt 1991.

5 —Mintzbergin mukaan (1980 (1973), 4) johtajien työ oli organisaation eri tasoilla, erilaisissa
yrityksissä ja organisaatioissa samankaltaista.

6 Bryman 1986, 19; Ropo 1989, 16-18. Suomessakin johtamisesta kirjoitettiin samaan tapaan.
—Järvinen 1923, esimerkiksi 47. Vrt. Cassel 1907, 27; Degerman 1953, 344.

7 — Esimerkiksi Mintzberg 1980 (1973), 17. Ominaisuuslistoja on laadittu paljon, ks. esimer
kiksi Ghiselli-Brown 1969, 358-360; Hunt 1991. Suomalainen populaariesitys, jossa esiin
tyvät kaikki mahdolliset suomalaiseen ”kansanluonteeseen” liitetyt stereotypiat on Mielo
nen 1947, erityisesti 152-153, ks. myös Rautavaara 1951, kolmas kirje s. 16.
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Johtamistyyli ja johtajan käyttäytyminen korostuivat keskusteluissa 1940-lu
vulta aina 1970-luvulle. Johtajien työtehtäviin alettiin kiinnittää entistä enem
män huomiota. Pelkistäen käyttäytymisteorioiden mukaan yrityksen tulos riip
puu johtajan toimista ja käytöksestä. Kurt Lewinin suositussa johtamismallien
kolmijaossa johtaminen jaetaan autoritaariseen eli johtajakeskeiseen, demok
raattiseen eli ryhmäkeskeiseen ja ”antaa mennä” -tyyliin. Näitä tyypittelyjä voi
daan kenties käyttää tässäkin tutkimuksessa, vaikka luokittelu on tendenssin
omainen korostaessaan ryhmäkeskeisen johtamisen sopivuutta ja erinomaisuut
ta kaikkialle. Johtamismallien kaavamaisuus on toki tiedostettu, sillä mallit ei

vät ”ota huomioon yrityksen ja sitä ympäröivän yhteiskunnan perinteitä, nor
meja, arvoja ja kulttuuria”? Tässä piileekin yksi pitkän aikavälin historiantut
kimuksen mahdollisuuksista.

Käytännössä malleja ei tietenkään esiinny missään puhtaina. Jos välttämättä
halutaan kärjistää ja puristaa aikakausia ja ihmisiä tiettyihin muotteihin, niin
silloin voitaneen sanoa, että Suomessa esiteollisen ajan johtamisen ideaali oli
autoritaarisempi kuin vaikkapa 1900-luvun lopussa. Silti on vaikea sanoa, onko
20. vuosisadan lopun tai seuraavan vuosisadan alun johtaminen paljoakaan ai
empaa ”demokraattisempaa”. Niin ikään olisi mielenkiintoista selvittää, missä
vaiheessa laissez faire -tyyli on saavuttanut menestystä ja millaiset tehokkaat
johtajat sitä ovat harrastaneet —ja ennen kaikkea, kuinka kauan?

Johtajia on luokiteltu myös isällisiksi johtajiksi, manipulaattoreiksi, asian
tuntijoiksi ja suhdetoimintajohtajiksi. Isällisestä johtajasta voi selvästi erottaa
kaikuja menneisyyden kolmisäätyopin patriarkaalisesta järjestyksestä. Hän
vaatii kuuliaisuutta, alaiset odottavat suojelua ja apua. Isällinen johtaja on yhtä
aikaa isäja äiti: vallitsee, kieltää, rankaisee ja johtaa; huolehtii, auttaa, puolus
taa, tyynnyttää ja suojelee. Manipulatiivinen johtaja pyrkii ratkaisemaan moti
vaatiokysymykset käyttämättä suoranaisesti auktoriteettiaan tai valtaansa. Apu
naan hänellä on usein laaja ihmistuntemus ja hyvä tilanteenarviointikyky sekä
hajota ja hallitse -periaate vallan kasvattamiseen. Kalevi Piha kirjoitti 1960-lu
vun alussa, että manipulatiivisia johtajia löytyi ”nykypäivinä” liike-elämästä,
teollisuudesta ja politiikasta. Asiantuntijajohtajan valta puolestaan perustui tie
toon, taitoon ja kokemukseen. Yleisen käsityksen mukaan tällaisten johtajien
merkitys kasvoi isällisten johtajien vähitellen poistuessa.'?

8 —Lewinin johtamismalleista esimerkiksi Bryman 1986, 36-37; Asp-Peltonen 1991 (kirjoittaja
Matti Peltonen), luku 12 käsittelee johtamista, vrt. Helkama-Myllyniemi-Liebkind 1998,
268—271.Suomessa asia nousi esille laajemmin toisen maailmansodan jälkeen, mikä liittyy
käylttäytymistieteellisen ja psykologisen otteen läpimurtoon. Myöhemmin Teollisuuden
työnjohto-opiston ensimmäiseksi rehtoriksi (1946) nimitetty majuri Antero Rautavaara
aloitti kirjoittelun toisen maailmansodan lopulla viitaten Kannaksen ratkaisutaistelujen ai
kana havaittuun johtamisongelmaan. Hän korosti psykologian merkitystä johtamisessa, josta
teemasta hän luennoi ja kirjoitti runsaasti, mutta keskittyi opetuksessaan työnjohtajatason
esimiehiin —ei yritysten huippujohtajiin. Rautavaaran kirjoituksista erityisesti 1945, 1951.
Hänen merkityksestään ks. esimerkiksi Terho 1987, 25—26;Johtamistaidon Opisto 1971, 4,
6—8;Salminen E 1976, 52—53, 170-171; Kettunen Pa 1994, 360-365 korostaa psykologian
ja työntutkimuksen yhtäaikaista tuloa teollisuuteen.

9 — Lainaus Asp-Peltonen 1991 (kirjoittaja Matti Peltonen), 244 mukaan. Vrt. esimerkiksi
Ghiselli-Brown 1969, 362.

10 Piha 1963, 167-168.
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Yksinkertaisen johtamistyylijaottelun esittää arvostettu liiketaloustieteilijä
Henry Mintzberg (1973), joka strategista johtamista esitellessään jakaa johta
mistyylit kolmeen ryhmään: '!

I. Yrittäjätyyli. Aktiivinen, dominoiva, riskejä ottava ja intuitiivisesti päätök
siä tekevä johto, joka etsii koko ajan kasvua ja uusia tilaisuuksia.

2. Mukautuva tyyli. Johto on varovainen ja puolustuskannalla, ja joutuu
reagoimaan uusiin haasteisiin koko ajan.

3. Suunnitteleva tyyli. Ympäristöä tarkkaileva, tulevaisuutta ennakoiva ja
suunnitteleva johto, joka perustaa hierarkiaan ja valvontaan.

Mintzbergin luokittelussa kiinnittää huomiota kohtien 1. ja 3. tietyt samankal
taisuudet. Kummallekin on yhteistä johdon voimakas kontrolli liiketoiminnasta
ja aktiivisuus. Sitä vastoin mukautuvaa tyyliä luonnehtii vahvan johtajan ja joh
tamisen puute.!?

Warren Bennis ja Burt Nanus löysivät 1980-luvun yritysjohtajia tutkiessaan
tehokkaiden johtajien ”johtamiskäyttäytymisen ytimestä” neljä pätevyyden
aluetta. Heillä on vahva visio ja päämäärä, hyvät verbaaliset taidot, he ovat mää
rätietoisia, luotettavia ja johdonmukaisia —toisin sanoen henkilöitä, jotka ”py
syvät sanojensa takana”. Tehokkaalla johtajalla on myös positiivinen vahva it
setunto, mikä mahdollistaa omien kykyjen rajojen tunnistamisen.'* Tulokset
tukevat osin John Kotterin aiempia havaintoja, joiden mukaan tehokas johtaja
viettää runsaasti aikaa ihmisten parissa. Siksi verbaaliset taidot korostuvat kuin
luonnostaan, samoin epämuodolliset vaikuttamiskeinot. Toisaalta tehokkaaksi
johtajaksi kehitytään vain hitaasti, mihin suoranaisesti liittyy Kotterin havaitse
ma johtajien silmiinpistävän laaja-alainen kontakti- ja yhteistyöverkosto.!*

Karismaattista visioivaa johtamista on korostettu 1980-luvulta.!* 1900-luvun
viimeisinä vuosikymmeninä keskeiseksi nousi osallistuvan johtajan tutkimus,

organisaatioon ylipäätään. Esimerkiksi Pekka Pihlanto (1995) tekee jaon väli
nejohtajiin ja osallistuviin johtajiin. Välinejohtaja käyttää relevantteja menetel
miä saavuttaakseen yleispäteviä ja yksilöstä riippumattomia tuloksia. Väline
johtaja on ulkopuolinen tarkastelija, joka olettaa päätöksentekonsa perustuvan

11 Tainio-Räsänen-Santalainen 1987 (1985), 39; Näsi J 1987d, 66-68.
12 Mintzberg kehitteli 1990-luvulla roolimallityypittelyjään edelleen jakaen johtamisen tapah

tuvan informaation, ihmisten tai toiminnan avulla. Johtamistyyli oli näiden sekoitus. —Jär
venpää 1998, 271.

13 Bennis-Nanus 1986 (1985), 25 (lainaus), 26-49; Gahmberg 1996, 9. Suomessa kielelliseen
lahjakkuuteen ja kielellisten kykyjen kehittämiseen viitattiin ensimmäisiä kertoja 1950-lu
vun alussa: Rautavaara 1951, kolmas kirje, 16; Degerman 1953, 345.

14 Kotter 1983 (1982), esimerkiksi 49, 79-80, 137—138, 140-141; Kotterin arvioinnista, ks.
Näsi J 1987b, 238.

15 Tämä tutkimussuunta tarkastelee johtamista suhteellisen laaja-alaisesti, sillä mukana ovat
niin sosiaaliset, yhteisölliset kuin yksilöllisetkin ominaisuudet. —Bryman 1986, erityisesti 9,
168—169.Myöhemmin Bryman (1992) on kehitellyt luokittelua edelleen, Salminen A 1998,
104-105.
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neutraaliin ja objektiiviseen informaatioon. Osallistuva johtaja puolestaan ky
selee ja näkee ongelmia tavallisesti itsestään selvinä pidetyissä asioissa. Osallis
tuva johtaja korostaa kommunikointia, katsoo vaikuttavansa suuresti organisaa
tioonsa ja yhteiskuntaan ja jopa pyrkii siihen. Järvenpään (1998) mukaan ”vii
me vuosina” on alettu entistä enemmän korostaa leadership-johtamista ”perin
teisen”?management-johtamisen sijaan. Leadership-johtaminen muistuttaa hä
nen mukaansa osallistuvaa johtamista, management-johtaminen puolestaan
välinejohtamista.'*

Tässä tutkimuksessa käyttökelpoisiksi nousevat kahta eri aikakautta kuvasta
vat käsitykset johtamisen perusluonteesta. Oheinen asetelma pelkistää klassisen
johtamisen mallin ja sen ankarana kritiikkinä esiintyneen mintzbergiläisen nä
kemyksen:

Johtaminen Henri Fayolin ja Henry Mintzbergin
Luther Gulickin mukaan johtajan työn roolitypologia
(ns. POSDCORB)
1. Suunnittelu A Ihmissuhteiden kategoria
2. Organisointi 1. Keulakuva —edustaa organisaatiota
3. Henkilöstön hallinta 2. Johtaja —motivoi alaisia ja integroi
4. Johtaminen heidän ja organisaation/yksikön

tarpeita
5. Koordinointi 3. Yhdyshenkilö —kehittää ja ylläpitää
6. Raportointi yhteyksiä ulkopuolisiin
7. Budjetointi B Informaation kategoria

4. Tarkkailija —etsii ja vastaanottaa tietoa
5. Tiedonvälittäjä —välittää organisaation

sisällä tietoa oleellisista asioista
6. Tiedottaja (puolestapuhuja) —välittää

ulkopuolisille tietoa organisaatiosta
C Päätöksenteon kategoria
7. —Yrittäjä —etsii ongelmia ja mahdolli

suuksia
8. Ongelmanratkaisija —sovittelee niin

yrityksen sisäisiä kuin yrityksen sekä
ulkopuolisten välisiä konflikteja

9. Voimavarojen jakaja —jakaa yrityksen
sisäisiä resursseja

10. Neuvottelija —hoitaa muodolliset
neuvottelut muun muassa ammatti
liittojen tai valtiovallan kanssa.

Ranskalainen kaivosinsinööri Henri Fayol pohti 1900-luvun alussa kirjoitta
massaan teoksessa hallinnon merkitystä teollisuudessa ja yleensä organisaati
oissa. Hänen mukaansa suunnitteluun, organisointiin, ohjaukseen (käskyjen an
tamiseen), koordinointiin ja kontrolliin jakautunut hallinto oli periaatteiltaan

16 Pihlanto 1995, erityisesti 9-13; Järvenpää 1998, 317-319, 338. Pertti Kettusen (1997, 397
399) esittämässä variaatiossa johtaminen näyttäytyy asioiden johtamisena ja leadershipinä
eli ihmisten johtamisena. Vrt. Pihlanto 1998.
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samanlaista julkis-, yksityis- ja sotilasorganisaatioissa. Luther Gulick laajensi
määritelmää lanseeraamalla 1937 sittemmin paljon käytetyn POSDCORB-kä
sitteen johtajan tehtävistä, joita olivat suunnittelu, organisointi, henkilöstön
hankinta, johtaminen, koordinointi, raportointi ja budjetointi. '7

Myöhemmin tätä formaalilta vaikuttavaa määritelmää on kritisoitu, ja kovim
pana kriitikkona on esiintynyt Henry Mintzberg. Kritiikki on kohdistunut muun
muassaepärealistisenapidettyynrationaliteetti-käsitteeseenja ”economic man” 
lähestymistapaan. Silti eräänlaisena aikalaisten teoriana tai ainakin oppira
kennelmana (vrt. johdannossa s. 12-13 mainittu Juha Näsin erottelu), kuten ylä
käsite patriarkaalisuus varhemmin, se on tärkeä ja saattanut vastata laatimis
aikanaan todellisuutta. Todistettavasti ainakin osa yritysjohtajista uskoi itse
POSDCORB:n todenpitävyyteen.'?

Johtajien työn sisältö on vaihdellut suuresti 1900-luvun lopulla. Yhteinen ha
vainto on, että suuri osa näkyvästä ajankäytöstä kului rutiineissa ja tilanteen
mukaisten ratkaisujen tekemisessä. Johtajassa yhdistyivät, tai tulisi yhdistyä,
asiantuntijuus, ammattilaisuus ja yhteistyökykyinen henkilöjohtaminen. Suora
naisia käskyjä he antoivat vain niukasti, aikaa kului paremminkin ihmisten
suostutteluun tekemään tiettyjä asioita. Johtaja keskittyi konfliktien ratkaisemi
seen ja politikointiin: työt piti saada tehdyksi riittävän hyvin. Johtaja toimi siksi
keulakuvana ja tiedonvälittäjänä. Edelleen resurssien allokointi oli tärkeä tehtävä

Vastuullisimmissa tehtävissä olevat johtajat käyttivät havaintojen mukaan
vain vähän aikaa suunnitteluun tai abstrakteihin ongelmiin, koska heidät kes
keytettiin toistuvasti ja he joutuivat vaihtamaan aihetta usein. Tavallisesti nämä
johtajat näyttivät vain reagoivan ulkoapäin tulleisiin aloitteisiin, eivätkä olleet
itse aktiivisia. Siksi Henry Mintzberg katsoo klassisen käsityksen johtajasta
strategina, suunnittelijana ja ajattelijana olevan myytti. Näin on voinut olla
1970-luvulla, jolloin Mintzberg teki ensimmäiset synteesinsä aihepiiristä.?! Sil
ti esimerkiksi ennen ensimmäistä maailmansotaa johtamisessa voitiin painottaa
toisenlaisia asioita.

Selitykseksi johtamisen ulkoisissa puitteissa (mahdollisesti) tapahtuneisiin
muutoksiin ei riitä usein toistettu fraasi, jonka mukaan ”nykyaika on toisenlai
nen kuin aika entinen —tänä päivänä maailma on kovempi”. Niinhän on sanottu

17 Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. — Gulick
Urwick 1937, 13; ks. myös Fayol 1990 (1916), 23, 30-31.

18 Mintzberg 1980 (1973), 8-11; Mintzberg 199l1a, 104-106; Vartola 1995, 175-177; Van
hala-Laukkanen-Koskinen 1995, 30—41;Järvenpää 1998, 266, myös viite 166.

19 Mintzberg (1980 (1973), 10) joutui myöntämään POSDCORB:in pureutuneen yritysjohta
jien tajuntaan, sillä haastatteluissa johtajat kertoivat työskentelevänsä mainitun formaatin
mukaan. Ks. esimerkiksi Carlson 1991 (1951) ja Grandell 1955. Carlson (s. 25) toteaa tu
lostensa olevan osin ristiriidassa Fayolin ja hänen seuraajiensa havaintojen kanssa.

20 Esimerkiksi Halesin (1986, 95, 104) tiivistys asiasta.
21 Mintzbergin arvioinnista Hales 1986, 96-97; Järvenpää 1998, 266, myös viite 166. Mintz

berg ei ole säästynyt kritiikiltä. Esimerkiksi Alan Bryman (1986, 190—191)ei usko, että
johtamista voisi lainkaan havainnoida. Carroll ja Gillen (1987, 38-51) toteavat johtamisen
olevan henkistä työtä, eikä pelkistä ”suoritteista” voi saada oikeaa kuvaa työn laadusta. Ks.
myös esimerkiksi Hunt 1991, 148; Koskinen 1999, 4-5.
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aina. Siksi voidaan esittää suhteellisen yksinkertainen kysymys: mitä oli toimia
johtajana esimerkiksi 1600-luvulla tai millaista se oli 1910-luvulla?

Johtajien työn luokituksia pohdittaessa on silti jätettävä avoimeksi mahdolli
suus, että osa johtotyöstä olisi ”ajatonta”.? Klassinen käsitys johtajasta strate
gistina, suunnittelijana ja ajattelijana on eri asia kuin johtajan yleisiin—tai tässä
tapauksessa erityisiin —ominaisuuksiin liittyvät luokittelut. Ensin mainittu kos

kee enemmän organisaatiota ja ympäristöä, ja on selvästikin aikakausisidon
nainen, mutta jälkimmäinen voi olla ajattomampi, universaali.

Yritysjohtajan persoona vaikuttaa luonnollisesti hänen työhönsä ja yhdistyy
edellä pääluvussa I jo esiteltyyn johtaja-päällikkö -jaotteluun. Kuitenkaan pit
kän aikavälin tutkimuksessa ei voida systemaattisesti tutkia esimerkiksi johtaji
en päivittäisiä rutiineja. Suurempi huomio on kiinnitettävä strategisiin päätök
siin, joista on säilynyt enemmän tietoja eli näkyviä jälkiä ja joiden avulla voi
daan varmemmin selvittää tehokkaan johtamisen ongelmia. Kyse on ympäröi
vän yhteiskunnan laajasta huomioonottamisesta. Johtajien päivittäisten tehtä
vien pikkutarkka selvittäminen ei ole tarpeellistakaan. Mitä ilmeisimmin strate
giset ja kauas suuntaavat päätökset ovat olleet toimitusjohtajatasolla erityisen
tärkeitä, vaikka rutiinien kokonaisosuus on todennäköisesti ollut aina suuri.

Edellä esitetyt lähitieteenalojen näkökulmat ja tulokset ovat osin vaikeasti
yhdistettävissä historiantutkimukseen. Käytännössä ihmisten välisessä vuoro
vaikutuksessa ”paikan päällä” tehtyjä havaintoja voi olla vaikea yhdistää histo
riantutkimuksen empiirisen näytön vaatimuksiin. Joskus jopa summittaisesti
säilyneiden asiakirjojen varassa olevan historioitsijan asema ei ole samanlainen.

Tämän päivän johtamisesta tehdyt päätelmät auttavat suuresti menneisyyden
johtajien tutkimuksessa, sillä satoja vuosia taaksepäin katsova tutkija pystyy
suhteellisen mutkattomasti hyödyntämään modernin maailman havaintoja. En
tisaikojen johtajia on tietenkin varottava tunkemasta nykyajan kuosiin ja astu
masta nykyajasta kaivettujen aineistojen ja tutkimustulosten asettamaan ansaan,
jolloin ei näe menneisyyden omia, jo ehkä poistuneita toimintatapoja. Silti voi
olla niinkin, ettei kovin suuria muutoksia ole tapahtunut: tämä vaihtoehto tosin
on jäänyt usein esittämättä.

Historiantutkimuksen näkökulmasta esimerkiksi yritysjohtajien ”laatuomi
naisuuksien” kaivaminen voi olla hankalaa, ellei peräti mahdotonta. Kenties se
on jopa turhaa. Silti henkilökohtaisia ominaisuuksia painottavassa tutkimustra
ditiossa on puolia, jotka tulevat esiin sekä menneisyyden aikalaisten näkemyk
sissä että uudemmissa tutkimuksissa. Jopa luonteenpiirrekoulukunnan tutki
musteemat voivat olla historiantutkimukselle hyödyllisiä tehokasta johtamista
ja johtajaa etsittäessä. Tarkastelutavan on oltava ennen muuta kvalitatiivinen,
yksilötasoon keskittyvä ja tilanteen mukainen (teoriaa joskus suuresti venyttä
vä), ei kvantitatiivinen ja yleisiä lainalaisuuksia etsivä tai teorioita orjallisesti
noudattava.

22 Henry Mintzberg (1991a, 98) kirjoittaa Sune Carlsonin (1991 (1951)) tutkimuksen olevan
edelleen ajankohtainen, sillä ”johtajan työ ei todella muutu ajan kuluessa”. Mintzberg tosin
viittaa tässä yhteydessä nimenomaan toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, ei esimerkiksi
satojen vuosien aikana kertyneisiin yhteisiin piirteisiin.
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10.Yrityksen johtamisen perusedellytykset 1600-1800-luvulla

Patriarkaalisuus kotitaloudenja liiketoiminnanjohtoajatuksena

Patriarkaalisuus kuuluu keskeisesti suomalaisten yritysjohtajien tutkimuk
seen 1600-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. Käsite on liitetty nimenomaan
”vanhan” ajan johtamiseen, vaikka voi vakavasti epäillä, että osia siitä esiintyy
vielä tänä päivänä. Vuosisatoja vanhojen patriarkaalisuuden osatekijöiden ei
välttämättä ymmärretä tai haluta ymmärtää olevan edelleen keskuudessamme.
Menneisyyttä ei tunneta riittävästi, minkä vuoksi yritysjohtamista koskevissa
esityksissä keksitään joskus pyörä uudestaan.

Patriarkaalisuutta ei välttämättä määritellä lainkaan, sillä tavallisesti se luoki

tellaan kuuluvaksi primitiiviseen menneisyyteen, johon kulloinkin kyseessä
olevan ”tämän päivän” ihmisen ei kannata kiinnittää suurta huomiota —paitsi
ehkä varoittavana esimerkkinä.

Yleisimmin ilmaisten patriarkaalisuudessa on kyse isän tai isännän vallasta
kotitaloudessaan asuviin ihmisiin: aviovaimoon, lapsiin, palvelijoihin. Tämä on
tietenkin vain osa todellisuudesta.” Bengt Ankarloo (1999) osoittaa käsitteen
käytön epäjohdonmukaisuuksia. Käsite on liitetty muun muassa yhtäältä mie
hen ja naisen väliseen ja toisaalta isännän (emännän) ja palvelijan väliseen alis
tussuhteeseen: tällä tavoin ymmärrettynä merkitys osin kumoutuu. Patriarkaali
suuteen on kuitenkin sisäänrakennettu ristiriitaisuuksia ja toisilleen vastakkai
sia käsityksiä ja toimintamalleja.?

Börje Harnesk on 1700- ja 1800-luvun palkollisia tutkiessaan määritellyt
patriarkaalisuutta negaation kautta eli tarkastellut sitä, mitä se ei ole ja mitä täl
laisen analyysin jälkeen jää jäljelle. Hän haluaa rajoittaa käsitteen tarkoitta
maan sellaista työvoiman kontrollointimenetelmää, jota ei pystytä korvaamaan
muilla valvontamuodoilla. Niinpä isännän eli työnantajan tapa valvoa työnteki
jän elämää kokonaisvaltaisesti sekä (koti)talouden ja/tai perheen rooli nousevat
keskeisiksi.?

Ankarloo ei liitä patriarkaalisuus kolmisäätyoppiin tai uuden ajan alun yh
teiskunnan maailmankuvaan, mitkä taas Harneskille ovat perustellusti tärkeitä.
Kumpikin jättää teollisuus- ja manufaktuuriyhteisöt käsittelynsä ulkopuolelle,
joihin yhdistettynä patriarkaalisuuteen kuuluu yrityksen huolenpito työnteki

23 Karl Molin (1998, 11—14)käyttää termiä paternalismi, jota voidaan pohjoismaisessa kon
tekstissa pitää patriarkaalisuuden synonyyminä (Rostgaard (2000)). Seuraavassa käytetään
systemaattisesti käsitettä patriarkaalisuus ideologissävytteisen patriarkalismin sijaan. Vrt.
Koivuniemi 2000.

24 Vrt. esimerkiksi Kalela (1986, 98 ja passim.), joka esittelee paperiteollisuuden patriarkaa
lisen järjestyksen murtumista 1960-luvulta lähtien.

25 Patriarkaalisuutta käsitellään laajemmin teoksessa Einonen-Karonen 2002.
26 Vrt. esimerkiksi Wuorinen (1959, 391—392(lainaus 391)), jonka mukaan turkulaiset kaup

piaat vaihtoivat 1700-luvun jälkipuoliskolla kaupankäynnin teollisuuteen, mikä merkitsi
”siirtymistä entisistä patriarkaalisista muodoista enemmän joukkotuotannon ja kylmän
liikeperiaatteen kannalle”. Karisto-Takala-Haapola 1988 (s. 102-103) toteavat omistajien
ja työläisten välisissä suhteissa korostetun pitkään ”yhteisyyttä” ja tehtaiden ”patriarkaalis
ta eli isäntävaltaista hallintoa”. Vrt. myös Ahvenainen 1975, 78-79.

27 Hamesk 1990, 46-48; myös Floren 1987, 59-60; Vilkuna KHJ 1994, 185—192;Vilkuna KHJ
19964.

YRITYKSEN JOHTAMINEN = 139



jöistään, jonka vastineeksi edellytettiin uskollisuutta, alistumista ja ahkeruutta.
Kokonaisvaltaisuutta korostava määritelmä vaikuttaa käyttökelpoiselta esimerkiksi

1800-luvunteollistumisvaiheen teollisuusyritysten johtamista pohdittaessa.

Patriarkaalisuudesta paljastuu tällä tavoin kaksi puolta: yhtäältä se oli tietyn
laista työvoimapolitiikkaa ja toisaalta työnantajan ja -tekijän välinen henkilö
kohtainen auktoriteettisuhde, jonka tarkka olemus jäi aikalaisille suurelta osin
epäselväksi. Ammattiyhdistysliikkeen nousun myötä työntekijöiden persoonal
linen suhde työnantajaan heikkeni ja jopa hävisi.?? Samaan suuntaan vei palk
kajohtajien ja vanhasta ”porvarillisesta” ryhmästä poikkeavien teollisuusmies
ten ilmaantuminen, joiden käsitys työnantajan ja työntekijöiden suhteesta saat
toi poiketa jyrkästi aiemmista näkemyksistä.

Patriarkaalisessa työsuhteessa johtaja ja työntekijä olivat selvästi toisistaan
erotetut. Työnantaja vastasi suurelta osin työntekijöiden sosiaalisestakin elä
mästä. Usein teollisuuslaitoksen patruuna tunsi kaikki työntekijänsä henkilö
kohtaisesti ja neuvotteli palkoista kunkin kanssa erikseen. Kummallakin osa
puolella oli oikeuksia ja velvollisuuksia, mikä tosin ei kovinkaan suuresti eroa
esimerkiksi tämän päivän tilanteesta työmarkkinoilla?'

Tutkittuaan Ruotsin teollisuuden työnjohtajia 1900-luvun alkupuolella Karl
Molin arvioi, että suuri osa työntekijöistä piti patriarkaalisuutta edelleen ”hyvä
nä järjestyksenä”, minkä vuoksi työntekijät halusivat ylläpitää systeemiä poliit
tisesti demokratisoituvassa yhteiskunnassa. Tämä sopi työväen tehokasta kont
rollointia edelleen tavoitelleille työnantajille?

Vaikka Molinin hypoteesi koskee osin tämän tutkimuksen aikarajauksen jäl
keistä aikaa, niin silti se on kiintoisa yritysjohdon tutkimukselle pidemmälläkin
ajanjaksolla. Molin viittaa patriarkaalisuuden pitkiin linjoihin maatalousyhteis
kunnassa, mikä vaikuttaa hedelmälliseltä myös suomalaista arkea tutkittaessa,
sillä yhteiskunnissa oli yhteisen historian vuoksi paljon samankaltaisuuksia.

Historiantutkijat ovat 1800- ja 1900-lukua käsitellessään toisinaan jättäneet
esiteollisen ajan tilanteen vähälle huomiolle, jolloin muun muassa suuri osa ih
misten maailmankuvaan oleellisesti vaikuttaneista katsomuksista jää tai jäte
tään syrjään. Varhemmat kauppiaisiin tai muihin pääomavaltaisiin (porvaris
toon kuuluviin) ryhmiin kuuluneet tehtailijat helposti unohtuvat. Näin 1800-lu
vun patriarkaalinen järjestelmä alkaa monissa esityksissä osin tyhjästä, vaikka
yhteydet menneisyyden samojen alojen toimijoihin ovat luonnollisesti olleet
olemassa.??

28 —Kotitaloudessaisännällä tai esimerkiksi käsityöläismestarilla oli vastaavanlaiset oikeudet ja
velvollisuudet, mutta myös oikeus kurittaa kaikkia taloudessaan asuvia. Kotikurioikeus nou
sikin myöhemmin keskeiseksi kiistanaiheeksi. —Isännän vallasta alaisiinsa nähden, ks. esi
merkiksi Nygärd 1989, 108-112; Vilkuna KHJ 1994, 184-192; Vilkuna KHJ 1996a, 89-94;
Einonen-Karonen 2002.

29 Ks. esimerkiksi Mönkkönen 1993, 134. Äke Sundell (1997) esittelee alan ruotsalaista ja
angloamerikkalaista tutkimusta.

30 Sundell (1997, 44—45)vetoaa tässä asiassa Lars Magnussonin käsityksiin.
31 Ks. myös Haapala 1986, 60—74.
32 Molin 1998, 144-145; Ericsson € 1997; Johansson 1998, 111-116; Raiskio 2003.
33 Tätä yhteyttä korostavat esimerkiksi Pollard 1965, 30; Kuisma 1993b, 170-171; Koivuniemi

2000, 30-31.
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Patriarkaaliseen järjestykseen kuului oleellisena osana uskonnollisuus, mikä
Ruotsissa ja Suomessa ilmeni tutkimusjaksolla ennen muuta luterilaisuutena.
Tässä ei ole tarvetta eikä tilaisuutta pohtia esimerkiksi protestantismin ja kapita
lismin suhdetta, mutta yleisemmin voi todeta suomalaisten yritysjohtajien vii
tanneen mitä erilaisimmissa yhteyksissä uskontoon ja tuonpuoleiseen. On vai
kea sanoa, kuinka hartaasta uskonnollisuudesta oli kyse, mutta yksistään alais
ten kurissapitämiseksi 1600-1800-luvun kolmisäätyopin kyllästämässä aate
ilmastossa siitä oli syytä pitää kiinni. Esimerkiksi yritysjohtajien lahjoitukset
kotikirkolle tuskin olivat pelkkää hurskastelua, vaan takana oli aitoja uskonnol
lisia motiiveja?

34 Esimerkiksi RA Skoklostersamlingen II. Ur vol. 43, Pietari Brahe Henrik Cortelle,
22.11.1661: 138; ELKA Forssa, Wahren, G. A. Lindblom A. W. Wahrenille 2.3.1871;
Impivaara 1949, 166, 169 (Henrik Corten kirjeenvaihtoa Pietari Brahelle); tutkimuksen
kauppiaiden lahjoituksista kirkolle muun muassa Bonsdorff C1889, 110; Söderhjelm 1911,
17; Hedman 1921a, 280; Luukko 1971, 520; Hedman 1921b, 4445; Forselles 1936, 26—27.
Myös Luukko 1948, 34. Yritysjohtajien käyttämistä uskonnollisista perusteluista ks.
esimerkiksi VMA STTK, KK AJF Johan Bladhille Kaskisiin 28.3.1782: 204-205; pää
konsuli Hans Jakob Gahnille Cadiziin 3.10.1781: 93—96, 17.7.1782: 271—274; And.
Rosendahl & co:lle Tukholmaan 21.6.1806: 229-230; PM Bladh 1, P. J. Bladh €. H.
Thunbergille 8.1.1778. Uskonnollisuuden ja ”uskonveljien” merkityksestä myös esimerkik
si Hirvonen 2002, erityisesti s. 368—369.
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Patriarkaalisuutta on käytetty tutkimuksissa käsitteenä tavoilla, jotka saavat
sen vaikuttamaan käsitteeltä ilman sisältöä, minkä vuoksi sitä on selvennettävä.

Voidaanerottaa yhtäältä kotitalouksien sisällä noudatettu patriarkaalinen järjes
tys ja toisaalta muuhun taloudelliseen toimintaan kytkeytynyt patriarkaalisuus
(patriarkalismi). Luokittelu riittää juuri ja juuri tämän työn tarkoituksiin. Vä
hemmälle huomiolle jää ”perinteinen” talonpoikainen patriarkaalisuus, joka sai
suurimman käytevoimansa kirkon ja valtion propagoimasta kolmisäätyopista
sekä sen ruotsalais-suomalaisiin oloihin sovelletusta poliittisesta muunnoksesta
nelisäätyopista. Nämä elementit sisältyivät niin ikään kaupunkielinkeinojen ja
teollisen tuotannon parissa esiintyneeseen patriarkaalisuuteen.?

Käsityöläisten patriarkaalinen järjestys erosi osittain kauppiaiden sovelta
masta tai manufaktuureissa ja teollisuudessa harjoitetusta. Käsityöläisillä alis
tus- ja käskysuhteet olivat yksiselitteisempiä. Oppipojasta saattoi tulla kisälli ja
aikanaan mestari, mutta se oli epävarmaa. Varmaa sen sijaan oli, että oppipojat
ja kisällit olivat isäntänsä tiukassa valvonnassa ja isäntien sana painoi raskaasti
nuorten miesten tulevaisuudesta päätettäessä. Käsityöläisillä korostuivat perin
teiden säilyttäminen ja kilpailun vieroksunta. Heidän ajatusmaailmansa erosi
monessa suhteessa kauppiaiden ajattelusta, vaikka yksittäisen kaupungin por
varisto näyttäytyikin ulkopuolisille pitkään kollektiivisen yksimielisenä kau
punkiyhteisönä.?6

Käsityönharjoittajien ajatusmaailma perustui enemmänkin oman (koti)talou
den pärjäämiseen kovassa maailmassa kuin kilpailuun ja voitontavoitteluun.
Käsityöläisyhteisöissä virkaikä ja asema olivat poikkeuksellisen tärkeitä, jol
loin suhde alaisiin ja oman kotitalouden asukkeihin oli hierarkkinen ja lähem
pänä puhtaan kolmisäätyopin ihanteita kuin muissa kaupunkitalouksissa.?

Jos kohta sukulaisuus- ja liiketuttavaverkostot merkitsivät kauppiaille vähin
tään yhtä paljon kuin käsityöläisille, niin kauppiaille kilpailuasetelma oli itses
tään selvyys. Kauppiaiden keskuudessa myös esimerkiksi kollektiivinen kun
niakäsitys murtui yksilöllisemmän käsityksen tieltä viimeistään 1600-luvun jäl
kipuoliskolla.**

Kauppiaiden ja käsityöläisten ajatusmaailman perustukset olivat yhtäläiset.
Silti erojakin oli runsaasti, ja niistä ehkä merkittävimmät näkyivät patriarkaa
listen suhteiden syvyydessä ja patriarkaalisessa johtamisessa. Niinpä kauppiai
den ”oppipojista” tuli kauppiaita todennäköisemmin kuin käsityöläiskisälleistä
mestareita. Kauppiaiden korkeinta ammattitaitoa edustaneiden palvelijoiden
lähtöasemat olivat paremmat kuin vastaavissa asemissa olevilla käsityöläisiksi

35 Kaupunkien asujaimistoa tarkastellaan seuraavassa kauppias-käsityöläinen -jaottelun poh
jalta, vaikka varsinkin 1700-luvulta lähtien näiden ryhmien väliin muodostui runsaslukui
nen pikkuporvaristo. —Ks. tarkemmin Einonen-Karonen 2002.

36 Kaupunkien hallintoelinten jäsenet-pormestarit ja raatimiehet-samastuivat 1600- ja 1700
luvulla etupäässä kauppiaisiin. Kuten edellä on esitetty, vasta 1700-luvun myötä virkamie
het alkoivat vähitellen erottautua yksinomaan virkapalkallaan toimeentulevaksi omaksi ryh
mäkseen.

37 Esimerkiksi Magnusson 1997, 20-25; Kallio 2000; Lindberg 1947; Lindström D 1991;
Lindström 1994; Lamberg M 2001.

38 Karonen 1998; Karonen 2000a; Karonen 2000b.
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haluavilla nuorukaisilla. Kauppiastalouksien harjoittelijat olivat usein isännän
omien liikekumppaniensa jälkikasvua, jotka oli lähetetty hankkimaan lisäoppia
tuttuun ja luotettavaan kauppahuoneeseen. Jyrkkä alistus- ja tottelevaisuus

entisen isäntänsä kauppakumppani, eikä häntä kannattanut eikä voinut kohdella
miten tahansa. Ei ollutkaan harvinaista, että oppiajan jälkeen isäntä takasi op
pinsa läpikäynyttä suojattiaan tämän hakiessa porvarisoikeuksia kaupungista.”

Vanhan kauppapalvelijan kosto olisi ollut entiselle isännälle epämieluisa
vaihtoehto, sillä entinen palvelija tunsi vuosikausien kokemuksen perusteella
isäntänsä heikkoudet ja vahvuudet. Eriasteisia riitoja isännän ja entisen palveli
jan välillä toki syntyi. Niitä esiintyi tutkimuksen kohteina olevilla yritysjohta
jilla, mutta ne saatiin tavallisesti nopeasti sovittua. Tätä konkretisoi Petter Je
senhausenin ja hänen vanhan apulaisensa, sittemmin Turussa mahtavaksi nous
seen Jochim Schultzin välisen riidan ratkaisu vuonna 1637. Kiista soviteltiin

erityisten tämänkaltaisia tilanteita varten asetettujen ”hyvien miesten” välityk
sellä.?!

Aviovaimojen todellinen merkitys oli kauppiastalouksissa varsinkin 1600- ja
1700-luvulla huomattavasti heidän muodollista asemaansa korkeampi. Suur
valta-ajan kauppiaiden vaimot osallistuivat yrityksen toimintaan aktiivisesti.??
Oma lukunsa ovat kauppiaiden lesket, jollaisia suurliikenaisia tunnetaan Suo
mesta ennen muuta tapulikaupungeista.*?

Kauppiaiden patriarkaalisuuden erityispiirteitä ja rajoja määrittää tapaus
1720-luvun lopun Vaasasta, jossa kaupungin tärkein kauppias Johan Bladh van
hempi riiteli viljaerästä erään kirjurin kanssa, joka väitti sopineensa madame
Beata Bladhin kanssa eri hinnan tuotteille kuin itsensä kauppiaan kanssa. Tähän
Bladh tokaisi, ”että vaimo ei koskaan antaisi parempaa hintaa kuin hän”

39 Sylvi Möller (1954, 93) esittelee yhden tapauksen, jossa Petter Thorwöste löi tottelematonta
alaistaan, mistä syystä tämä karkasi palveluksesta. Juttu on kuitenkin niin epätavallinen, että
esimerkin voi olettaa kertovan, kuinka harvinaista fyysinen kuritus oli kauppiasperheissä.
Ks. myös Vilkuna KHJ 1994, passim.; Vilkuna KHJ 1996a, passim.; Haggren 2000b. Isäntä
takaajana esimerkiksi BÄH 1: VIII, 179 (23.11.1636) (Petter Jesenhausen takasi vanhaa pal
velijaansa Hans Bochmölleriä tämän tehdessä porvarisvalansa)

40 Jochim Schultz (Schult) oli lyypekkiläisen samannimisen kauppiaan poika. Hän saapui
Turkuun vuonna 1624 ja toimi Jesenhausenin palveluksessa ainakin vuodet 1625-31. Turun
porvari hän oli vuodesta 1634 lähtien. —Bonsdorff C 1889, 470; Carpelan 1890, 76-77.

41 BÄH 1:1X, 112, 115, 118-119, 122, 126, 192 (5.6.1637, 7.6.1637, 10.6.1637, 12.6.1637,
16.10.1637); Karonen 1995, 64 (Jochim Timmen ja hänen entisen isäntänsä velkakiista, joka
lähetettiin ”hyvien miesten” soviteltavaksi, BÄH 1: II, 131).

42 Esimerkiksi Karonen 1999b; Karonen 2000a, 65. Maaseudusta Pylkkänen 1990; Pylkkänen
1994; Andersson 1998, 90-94; Toivanen J 1999. Käsityöläisten piirissä naiset hoitivat koti
talouksien julkisia asioita itsenäisesti harvemmin, joskaan täysin tuntematonta se ei ollut
esimerkiksi räätälitalouksissa, kuten Anni Kallio (2000, 67-68) osoittaa.

43 Möller 1954, 100-102. Suurvalta-ajalla omassa luokassaan oli turkulaisen ruukinpatruunan
ja suurkauppiaan Petter Thorwösten leski Elin Säger, joka hoiti itse miehensä jättämää
liikettä. —Vilkuna KHJ 1994, passim.; Haggren 2000. Vrt. Hardwick 1992, 2; Shepard 2000,
91-92, 94-95.

44 ”(D)et aldrig lära skee att hustrun gifwer bättre pris, än han Bladh”. - KA VRO 6.10.1729:
251-252, 20.10.1729: 290-296 (lainaus s. 294), 5.11.1729: 319—321.Beata-rouva oli arvos
tetun vaasalaisen kauppiassuvun tyttäriä. Johan Bladhin kuoleman jälkeen (1737) hän toimi
jonkin aikaa menestyksekkäästi kauppahuoneen hallinnoijana. —VKO 28.2.1737: 17-19;
Luukko 1979, 42; vrt. myös Mäkelä-Alitalo 2003.
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Bladh ei kyseenalaistanut vaimonsa oikeutta tai kykyä hoitaa merkittäviä kotita
louden ulkopuolisia talousasioita, mutta teki silti selväksi, että hän itse teki lo
pulliset päätökset. Oikeus ei kiinnittänyt Bladhin vastapuolen väitteeseen huo
miota, mikä kertoo asian luonteesta yleisemminkin. Kaupungeissa tilanne jat
kui tällaisena pitkälle 1800-luvulle saakka.

Tiedot autonomian ajan valtiopäiviltä osoittavat, ettei yritysjohtajien tätä asi
aa koskevissa näkemyksissä tapahtunut 1600- ja 1800-luvulla suuria muutok
sia. Patriarkaalisuus ei kenties ollut 1700-luvulla yhtä suuresti esillä kuin aiem
min tai myöhemmin. Suomen tilanne rinnastuu Ruotsiin, jossa patriarkaalisuus
nousi 1800-luvulla jälleen puheenaiheeksi —tuolloin ennen muuta palvelusväen
asemaan liittyneenä sosiaalisena kysymyksenä. Suomessa patriarkaalisuus pa
lasi teollistumisen kynnyksellä nyt teollisuusyritysten taloudellis-sosiaalisten
suhteiden ja johtamisen ongelmaksi. Niin Suomessa kuin Ruotsissakin teemaa
käsiteltiinetupäässä kielteisessä ilmapiirissä.

Tätä taustaa vasten voidaan tarkastella joitakin 1800-luvun lausuntoja patri
arkaalisesta järjestelmästä. Tiedot on koottu yritysjohtajien tuntoja suoraan pei
laavasta valtiopäiväaineistosta. Yritysjohtajat erottivat lausunnoissaan jyrkästi
käsityön ja teollisuuden toisistaan. Tavallisesti yritysjohtajien kanta erosi mo
nissa yritysten johtamiseen ja alaisten kohteluun liittyneissä kysymyksissä suu
resti käsityöläisten näkemyksistä.

Vuosien 1863—64valtiopäivillä koko joukko keskeisiä talouselämän vaikut
tajia keskusteli kotikurioikeuden poistamisesta. Paperitehtailija F: W. Frenckell
toivoi järjestelmän lakkauttamista, sillä hänen yli kahden vuosikymmenen ko
kemuksensa naispuolisten alaisten ja palvelijoiden parissa osoitti kurituksen
tarpeettomaksi. Frenckell piti parempana tapana työväen kurissapitämiseen
”hyvää esimerkkiä ja sävyisiä kehotuksia”. Hänen tietojensa mukaan Tampe
reen tehtaissa ei kotikurioikeutta ollut koskaan käytetty, vaikka kaupungissa oli
sentään 3 000 työläistä.*

Käsityöläiset yrittivät 1870-luvullakin ”kääntää kelloa taaksepäin” isännän
ja työntekijän suhteita koskevassa lainsäädännössä, mikä näkyi esimerkiksi
käsityöläisten oppiajan pidentämiskeskusteluissa. Valtiopäivillä asiasta repli
koineet yritysjohtajat vastustivat yleisesti tällaista näkemystä, joka arveltiin yri
tykseksi palauttaa kotikurioikeus.? Asetelma toistui vielä vuonna 1888 käsi

45 Ks. ja vrt. Harnesk 1990, 43—44. Harnesk vertaa Ruotsia 1800-luvun Iso-Britanniaan, ks.
siitä myös Ouinlan-Shackelford 1994, 461.

46 BP 1863-64, 450-451 (lainaus s. 450). Voionmaan (1929, 150-151) mukaan Frenckellin
tehtaan ”työväenoloissa” oli toisinaan huomauttamista. —Vastakkainen näkemys oli helsin
kiläisellä C. W. I. Sundmanilla, jonka mukaan maaseudulla työläisillä oli ”vähemmän hou
kutuksia epäsäännölliseen elämään ja sen seurauksena he ovat luotettavampia ja kunnolli
sempia, hurskaita niin yhteiskuntaa, itseään kuin tehtaanomistajaakin kohtaan”. Kotiku
rioikeutta ei tulisi poistaa kokonaan, sillä ei kannattanut rikkoa ”sitä sidettä, joka sen avulla
on (luotavissa) ainakin miespuolisen palvelusväen ahkeruuteen ja kunnolliseen käytökseen”.
Hän ennusti pykälän kumoamisen lisäävän varsinkin kaupungeissa laiskuutta ja järjestys
häiriöitä. —BP 1863—64,3.3.1864, 222-223 (lainaus s. 223), 21.3.1864, 457—458 (lainaus s.
457). Sundman viittasi ennen muuta Ruotsin (huonoon) esimerkkiin, jossa valtiopäivät oli
vat 1856-58 rajoittaneet kotikurioikeutta. —Harnesk 1990, luku 6, erityisesti s. 84-86.

47 —Keskustelu Julinin, Höckertin ja Lindblomin anomuksesta Turun käsityöläisyhdistyksen toi
meksiannosta. Anomuksessa viitattiin muun muassa työntekijöiden laiskuuteen: ”Det
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teltäessä hallitsijan esitystä teollisuustyöläisten suojelemiseksi. Muun muassa
nouseva teollisuusmies Rudolf Elving ihmetteli, ettei esityksessä määritetty
käsityöläisten oppipoikien asemaa. Elvingin mukaan heitä kohdeltiin huonom
min kuin tehtaiden nuoria työntekijöitä, sillä ”(k)äsityöläisoppipoikia käsitel
lään patriarkaalisemmalla tavalla”, jos kohta oppipoikien työtehtävät olivatkin
monipuolisempia kuin paikalleen sidottujen tehdastyöläisten.*

Patriarkaalisuus -käsitettä ei siis voida ottaa annettuna eikä se ollut yhtenäi
nen edes samalla aikakaudella tai äärimmillään edes samassa yhteisössä, vaikka
edellä esitetyt perusteet tuntuvatkin löytyvän niistä jokaisesta.

Tavallisesti tieteellisen liikkeenjohdon (scientific management) alku ajoite
taan 1800- ja 1900-luvun vaihteeseen. Se henkilöityy Frederick W. Taylorin kir
joituksiin.? Taylor pyrki liikkeenjohdon ”tieteellistämiseen”, josta teollisuus
työn ositus ja järkiperäisten liikesarjojen suorittaminen on nostettu keskeisiksi.
Tyypillinen näkemys on seuraavanlainen: Taylor ”halusi korvata johtajuuden
uskonnollisen tai aristokraattisen legitimaation tieteellisellä”. Käsitystä on
tarkasteltava kriittisesti, sillä se mitä Taylor todella sanoi on osittain erilainen
kuin mitä hänen väitetään sanoneen.

Hänen ajatuksensa levisivät 1900-luvun alkupuoliskolla monina eri versioina
teollisuuteen ja julkisorganisaatioihin.*' Erityisen kiinnostavia Taylorin ideat ovat
suomalaisessa ajan todellisuudessa, sillä hän esitteli paljon muutakin kuin vain
työväenliikkeelle puistatuksia aiheuttaneen työntutkijakaartin tai ehdotti työn
osittamista mekaanisiin pieniin vaiheisiin. Tavoitteena ei ollut enempää eikä vä
hempää kuin työnantajan ja työntekijöiden välisten konfliktien poistaminen.*?

händer ofta att lärlingarne af lättia och häglöshet försumma arbetet - - - syslolösa stryka
omkring och besöka andra verkstäder, för att der om möjligt förmä arbetarena till
sysslolöshet och dryckenskap - - - fri mändags hällande” (s. 126), minkä vuoksi ano
muksessa vaadittiin isännälle oikeutta kurittaa ”en förvillad yngling till besinning och
bättring” (s. 127), keskustelusta yleisesti BP 1872, 123-128, 218-225, 506-509, 623-650
(19.2.1872, 27.2.1872, 6.4.1872, 13.4.1872). Tutkimuksen yritysjohtajista käsityöläisten
näkemyksiä myötäili vain yksi anomuksen esittäjistä, John Julin (ks. s. 638—640). Hän oli
muutenkin valtiopäivälausuntojensa perusteella ajatusmaailmaltaan yksi ”käsityöläismäi
simpiä” kauppias-yritysjohtajia, ks. myös esimerkiksi BP 1877—78,946-947 (1.10.1877).

48 BP 1888, Talousvaliokunnan mietintö n:o 14 koskien armollista esitystä n:o 31 teollisuus
työläisten suojasta (19.5.1888, Elvingin lausunto s. 1227-1229 (lainaus s. 1227)). —Elvingin
puheenvuorot eivät kuulosta yrityksensä etua ajattelevan teollisuusmiehen puheilta, sillä
hänen mukaansa muun muassa ”käsityötä tehdään paljon hitaammin kuin tehdastyötä.
Tehtailija (puolestaan) vaatii, että hänen koneensa saavat lyödä niin monta iskua minuutissa
kuin mahdollista” (s. 1227).

49 Taylorismista ja tieteellisestä liikkeenjohdosta suomalaisessa historiantutkimuksessa ks.
erityisesti Kettunen Pa 1994; Teräs 2001, 148-158. Taylorismia on esitelty lukemattomissa
teoksissa, muun muassa Mee 1965.

50 Ahonen A 1997a, 6.
51 Taylor (1914 (1911), 13) korosti järjestelmän sopivuutta niin kotiin, maalaistaloon, teh

taaseen, yliopistoihin ja ”jopa valtiohallituksen”? virkakoneistoon. Hän piti järjestelmäänsä
kokonaisvaltaisena. Niinpä Suomessa Geologisen komission johtaja J. J. Sederholm toteutti
uudistuksia virastossaan. —Kettunen Pa 1994, erityisesti s. 104-111, 208; Tiihonen Pa, 55—
56.

52 Taylorismiin Suomeen ja koko Eurooppaan tuonut J. J. Sederholm (1923) ei viittaa millään
lailla Taylorin ajatuksiin johtamisen muuttamisesta eikä siitä, että Taylor oli tietoinen sys
teeminsä aiheuttamista konflikteista. Tavallista selvästi monipuolisempi tulkinta Taylorin
järjestelmästä on Salminen 1998, 36-38, ks. myös Takala 1994.
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Oppirakennelman syntymaassa Yhdysvalloissa teollisuuden työkonfliktit lie
nevät olleet vakavampia kuin esimerkiksi Suomessa. Siksi Taylorin ajatukset
ovat jääneet täällä vähälle huomiolle, koska monet hänen tulevaisuuden visiois
taan olivat olleet täyttä totta —toisin kuin Yhdysvalloissa, joissa esimerkiksi

henkinen tai kulttuurinen ilmasto on saattanut olla huomattavasti heterogeeni
sempi ja räjähdysalttiimpi.

Taylorin mukaan liikkeenhoidon oli tavoiteltava suurinta saavutettavissa ole

vaa hyötyä niin, että työnantajan ja -tekijän edut voitaisiin yhdistää: ”(m)elkein
yleisesti kuullaan väitettävän, että työnantajan ja työntekijän pohjimmaiset
harrastukset ovat toisiansa vastassa ja mahdottomat yhdistää”. Konflikti oli
Taylorin mielestä soviteltavissa, sillä työntekijät halusivat korkeampaa palkkaa
ja työnantajat alhaisimpia mahdollisia tuotantokustannuksia. Taylor viittasi
toistuvasti osapuolten ”kiinteään persoonalliseen yhteistunteeseen”, siksi yri
tyksen päällysmiesten oli työskenneltävä ”sydämellisessä yksimielisyydessä
työmiesten kanssa”. Vielä kirjansa lopussa hän korosti, kuinka yksi neljästä liik
keenjohdon keskeisistä periaatteista oli ”sopusointuinen yhteistyöskentely, ei
erimielisyyttäeikä vastakohtia”, eikä ”individuaalista itsenäisyyttä”*

Taylorin keskeiset teesit vaikuttavat olevan linjassa Suomessa vuosisatoja ta
voitellun harmoniaan pyrkivän politiikan sekä kolmisäätyopin ja huoneentau
lun maailmankuvan kanssa, vaikkakin taloudellisen hyödyn korostaminen on
viety liian pitkälle. Erilaisissa suomalaisissa taylorismiin kantaa ottaneissa
opaskirjasissa puhuttiin vain harvoin harmonian ja yhteisymmärryksen luomi
sesta työntekijöiden ja työnantajan välille.$*Sellainen tilanne oli Suomessa jo
takuinkin itsestään selvä vielä 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä.

”Vanhan” patriarkaalisuuden ja ”uuden” taylorismin osittain tiedostamaton
yhteenliittyminen koettiin Suomessa vuoden 1918 sodan jälkeen. Pauli Kettu
nen osoittaa 1920- ja 1930-luvun yrityksissä harjoitettujen työturvallisuuspyr
kimysten yhteyden tieteellisen liikkeenjohdon periaatteisiin. Sen vuoksi Kettu
sen mukaan johtajan ja työntekijän välinen ”perinteinen” intressiristiriita pyrit
tiin häivyttämään. Ristiriidan perinteisyydestä voidaan edellä esitettyjen tieto
jen perusteella olla toista mieltä, mutta muuten Kettusen näkemys vaikuttaa pe
rustellulta.5

Harmoniaan pyrkiminen yrityksen johtamisessa on nähty tärkeäksi myös
1900-luvun lopulla, jolloin ainakin Yhdysvalloissa tätä seikkaa on markkinoitu

53 Taylor 1914 (1911), esimerkiksi 14-15, 35, 48, 151, 163 (lainaukset 15, 35, 48, 163). Hänen
käsityksiään työntekijöiden keskittymisestä yksinomaan työpalkan maksimoitiin on myö
hemmin kritisoitu voimakkaasti, ks. esimerkiksi Wiio 1970; Etzioni 1973 (1964); Routamaa
1978; Asp-Peltonen 1991; Hansen ST 2000, 182, 187.

54 Esimerkiksi tällaisesta 1920-luvun käsityksestä käy Kyösti Järvisen (1923, 120-121, josta
lainaus) tiivistys taylorismista. Hän esitteli Taylorin tieteellisen liikkeenjohdon neljästä peri
aatteesta kolmannen eli edellä esitellyn kohdan seuraavasti: johto ja työntekijät työskentelevät
kiinteässä yhteistyössä keskenään, ”niin että he yhdessä suorittavat työn laadittujen tieteel
listen lakien mukaan”. Taylorin alkuperäinen ajatus harmoniasta ja yksimielisyydestä vesittyy
täysin. Tanskalainen Sören Toft Hansen (2000, esimerkiksi s. 175) korostaa Taylorin pyrki
mystä työläisten ja työnantajien suhteiden harmonisoinniksi. Ks. myös Karonen 2001d.

55 Kettunen Pa 1994, esimerkiksi 25-26, 228-231. Myös Similä 1922, 7-8, 12-13. Vrt.
Michelsen 1999, 280—281.
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uutuutena. Liiketaloustieteilijät Warren Bennis ja Burt Nanus esittelevät teok
sessaan Johtajat ja johtajuus johtamisen perusteista seuraavanlaisen käsityk
sen: ”(jjohtajat ovat katalysaattoreita, he kykenevät käyttämään itseään ja
ideoitaan hyödyksi harmonisesti ja sitoutumaan suurempaan riskiin, mikä mer
kitsee itsensä alttiiksi panemista, syvää tuntemusta, jota useimmat meistä emo
tionaalisesti kaipaavat””** Asian tuttuus paljastuu lopullisesti, kun annetaan
Bennisin ja Nanuksen jatkaa: edellä mainitunlainen johtaminen on transforma
tiivista, joka ”- - - on kollektiivistaja siihen liittyy symbioottinen suhde johtajien
ja johdettavien välillä”. Tällaisessa johtajuudessa alaisten ja esimiesten välinen
vuorovaikutuson tärkeää(!)

Yritysjohtajien kunnia- ja aikakäsitykset

Yritysjohtajien keskeisiin toimintaedellytyksiin kuuluivat sisäistetyt kunnia- ja
aikakäsitykset, jotka merkitsivät suuresti luotaessa suhteita asiakkaisiin kuten
toisiin kauppiaisiin, aatelisiin tai valtiovaltaan.

Kunnian ja aikakäsitysten erityispiirteet muotoutuivat suurvalta-ajalla ja niil
lä oli suuri merkitys 1600-1800-luvun yritysjohtajien työvälineinä ja jopa toi
mintaa jossain määrin ohjaavina rakenteina.

Suurvalta-ajan kauppiaille kunnia ei ollut yhtä kollektiivista kuin muille kau
punkilaisille tai aikalaisille, mikä ei suinkaan tarkoittanut etteikö kunnialla olisi
ollut heille paljon merkitystä, paremminkin päinvastoin.

Tutkituista 1600-luvun yritysjohtajista vain harva oli itse aktiivisesti ja toistu
vasti mustaamassa lähimmäisensä tai kilpailijansa kunniaa ja mainetta: oli poik
keuksellista, jos heitä syytettiin tällaisten sinänsä melko usein puitujen oikeus
juttujen aloittajiksi. Osittain näkymättömyys oli kenties seurausta johtajien vah
vasta taloudellisesta ja poliittisesta asemasta, jonka vuoksi heidän lausumiaan
kunniaa loukkaavia sanoja tai tekoja ei haluttu tai peräti uskallettu tuoda oikeu
teen.

Selitys on osittain turhan helppo, sillä tutkimuksen yritysjohtajat joutuivat
varsinkin 1600-luvulla itse jatkuvasti kunnianloukkausten kohteiksi. He eivät
jättäneet loukkauksia noteeraamatta, vaikka ne usein painettiin villaisella —seu
raavaan kertaan saakka. Osittain kyse oli kaupungin hallintomiesten harjoitta
masta rauhoittamispolitiikasta, jolla haluttiin hiljentää rettelöitsijät antamalla
heille ”ehdollisia” tuomioita eli uhkaamalla ottaa asia uudelleen esille rötöksen

toistuessa. Esimerkiksi käy Turun pormestari Hans Guttrien ja kaupungin por
varin Henrik Frägerin 1630-luvulla pitkään puitu riita. Guttriesta muun muassa
pahaa puhunut Fräger tunnusti rikkeensä, pyysi armoa ja lupasi parantaa tapan

56 Bennis-Nanus 1986 (1985), 145.
57 Bennis-Nanus 1986 (1985), 145. Vrt. Kullervo Rainion (1957, 122—123)jo aiemmin esit

tämä käsitys työntekijöiden ja johtajan välisistä ristiriidoista. Rainion mukaan siirrytään
”vääjäämättömästi” konflikteista ”elämän suuremman harmonian ja voimiensäästön suun
taan”, todeten kuitenkin heti perään, kuinka patriarkaalisesta työelämästä —”ulkopuolisesta
käskemisestä” —siirrytään ”aitoon johtamiseen”.
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sa. Siksi pormestarin itsensä johdolla istunut raastuvanoikeus armahti hänet,
mutta toistuessaanjuttu tulisi uudestaan harkintaan*

Kun tutkimuksen yritysjohtajien kunniaa loukattiin, he vain harvoin vastasi
vat samalla mitalla takaisin, vaan käyttivät tavallisesti eräänlaista ”palauttavaa
menetelmää”. Sen mukaisesti loukattu julisti vastapuolensa kunniattomaksi,
kunnes todisteet lyötäisiin pöytään. Edellä mainittu Hans Guttrie hyödynsi tätä
metodia, kun turkulainen kauppias Simon Blom väitti hänen olleen jäävi erään
oikeustapauksen käsittelyyn. Pormestari sanoi pitävänsä ”Blomia kelminä”
kunnes tämä todistaisi väitteensä.” Toinen Turun pormestari Henrik Schaefer
puolestaan vaati samoihin aikoihin Alexander Watssonia osoittamaan todeksi
väitteensä ”vainoamisesta”. Ilman todisteita Schaefer ei voinut pitää häntä re
hellisenä miehenä."

Tutkitut kauppiasjohtajat selvisivät oikeusjutuista käytännössä aina voittaji
na, mikä osoittaa heidän arvonsa yhteisön silmissä ja noudatetun taktiikan toi
mivuuden.*! ”Palauttava menetelmä” esti tehokkaasti heitä itseään osallistu

masta toisiin kohdistuneisiin parjauskampanjoihin, koska se kääntyi helposti
omaa kunniaa vastaan, kuten kävi kaikille edellä esiteltyjen juttujen syytetyille.

Kauppiaiden kunnia kesti oman arvon mittaamisen muista yhteiskuntaryh
mistä poikkeavalla tavalla. Siksi kauppiasjohtajien kunnian palautus tai sen mit
taaminen ei aina tapahtunut yhtä tiukkojen sääntöjen mukaisesti kuin muiden
yhteiskuntaryhmien. Heidän ei tarvinnut suhtautua kunniaansa yhtä vakavasti,
koska rahalla ja maineella he pystyivät ratkaisemaan monia ongelmia. Heihin
päti sanonta raha rauhoittaa.

Kunniakäsityksen erilaisuus ja sen vähittäinen muuttuminen yksilölliseksi il
menee selvimmin silloin, kun yritysjohtaja käytti asemaansa ja mainettaan hy
väkseen epäilyttävissä olosuhteissa. Vaasassa kaupungin keskeinen kauppias ja
pormestari Pietari Siulinpoika oli itsevarma, sanavalmis ja aikakauden mitta
puun mukaan poikkeuksellisen röyhkeä. Viimeisinä elinvuosinaan hän muuttui

58 BÄHI: VII, 70 (13.7.1635). Vastaavia tapauksia on kymmeniä 1600-luvun kaupunkien tuo
miokirjoissa: esimerkiksi BÄH 1: VI, 220-221 (3.12.1634), BÄH 1: VII, 8-9 (16.2.1635),
BÄH 1: VIII, 179 (23.11.1636), BÄH 1: IX, 56-57 (27.3.1637); KA TRO 24.1.1638: 16-17.
Käytännöstä 1500- ja 1600-luvun kaupungeissa, Karonen 1996a; Karonen 1998; Karonen
1999c; oikeuden käyttämisestä kiistojen selvittelypaikkana Österberg 1991; Österberg
1992; Österberg-Sogner 2000. Kunnian merkityksestä raadin jäsenille keskiajalla, ks.
Lamberg M 2001, 238—241.

59 BÄHI: VI, 117 (4.11.1633).
60 BÄH 1:1X, 8 (18.1.1637). Samoja sanamuotoja käytti Petter Jesenhausen riidellessään Hans

Boggen kanssa. Bogge oli väittänyt Jesenhausenin harjoittavan ”valheellista kauppaa”
(vnderstukin handell) ja Jesenhausenin mukaan Bogge ei ollut rehellinen mies ennen kuin
osoitti sanansa todeksi. —BÄH 1: VI, 99 (18.9.1633). Ks. edelleen KA TRO 1.7.1643: 407-—
408; VIRO 21.11.1635, 23.11.1635, 25.11.1635; ORO 10.2.1658; VRO 21.3.1678: 51-52,
VRO 21.3.1678: 51-52.

61 Tapa ”palauttaa” kunniaa ja mainetta loukkaava ilmaus lähettäjälleen julkisessa oikeuden
istunnossa muistuttaa Sari Forsströmin (2000, 49-50) analysoimia loukkausten toistoja (re
torsio) ”heittämällä syytös takaisin” loukkaajalle. 1600- ja 1700-luvun oikeusoppineiden
näkemyksissä edellytettiin, että ”takaisin heittäminen” tulisi tapahtua välittömästi alkuperäi
sen solvauksen jälkeen. Sellaisesta ei kaupunkien yritysjohtajien kohdalla ollut kyse, vaan
kauppiaat ilmoittivat kantansa rauhallisesti oikeuden istunnossa päiviä tai jopa viikkokausia
tapahtumien jälkeen. Oleellista heille oli asian hoitaminen.
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riitaiseksi ja ehkä liiankin varmaksi toimiensa oikeutuksesta. Hän uskalsi aset
taa maineensa arvioitavaksi aivan toiseen sävyyn kuin edellä mainitut ”palautta
vaa menetelmää” käyttäneet kollegansa.

Pietari Siulinpojan ympäristö suosi tällaista käyttäytymistä, sillä pienessä tai
korkeintaan keskisuuressa kaupungissa asemaansa (väärin) käyttävä porho on
jo ajatuksellisesti todennäköisemmin ja helpommin hyväksyttävissä kuin suu
remmissa kaupungeissa, joissa kriittistä massaa —vertaisia kauppiaita —oli
enemmän.

Pietari Siulinpoika joutui 1650-luvulla vaikeisiin konflikteihin Vaasan ja
Mustasaaren kreivikunnan läänitysherrojen kanssa. Hän sai niskaansa kunnian
loukkaussyytteen, jossa vastapuolella oli entinen, jo edesmennyt valtakunnan
veromestari Gabriel Pentinpoika Oxenstierna. Vastapuolena oli mies todellisista
vallan kammareista, sillä Oxenstierna oli vuosikymmeniä kuulunut siihen yh
den käden sormilla laskettavaan sisäpiiriin, jotka päättivät Ruotsin suurvallan
kohtaloista. Pietari Siulinpoika kielsi näyttävästi syyllistyneensä mihinkään
laittomuuksiin ja kertoi voivansa antaa asiasta valansa. Hän ”löi itseään rintaan
ja sanoi, Jumala antaa minun nukahtaa täällä ja herätä helvetissä, jos minä
joitakin sellaisia sanoja olen kreiviä (Oxenstiemaa) vastaan sanonur”. Raastu
vanoikeus vastasi lyhyesti hänen takoneen nyrkillä rintaansa aikaisemminkin ja
halunneen tehdä valan, mutta lopulta oli havaittu asian olleen toisin kuin Pietari
oli väittänyt.

Vain silloin kuin yritysjohtajien kunnia asetettiin taloudellisissa asioissa va
kavasti kyseenalaiseksi eli viitattiin henkilökohtaiseen epärehellisyyteen tai
muuhun vilppiin, he nousivat raivoisasti puolustamaan oikeuksiaan.** Niinpä
Petter Jesenhausen painotti, että hänen oikeudelle jättämistä asiakirjoista kävisi
ilmi, miten hän oli saanut haltuunsa varastetuksi väitetyn tervaerän. Tämä konk
retisoi kunnian taloudellista puolta, sillä ilman nuhteetonta taloudellista mainetta
edes raatimies tai pormestari ei voinut jatkaa liiketoimiaan. Siksipä asiaa selvitel

tiin vuosikausia aina hovioikeutta myöten, vaikka Jesenhausenin syyttömyys oli
selvinnyt tuota pikaa. Hän kuitenkin vaati kunniansa palauttamista.*$

62 Vaasasta tavataan itse asiassa aivan samalta ajalta toinenkin mahtava kauppias, jolla oli ai
van samoja piirteitä. Herman Jesenhausenista Armas Luukko (1948, 32—33) sanoo seu
raavasti: ”tuntuu - - - kuin hänellä olisi ollut - - - etuoikeuksia, joita toiset kaupunkilaiset
eivät omistaneet, tai että arvoisat raatiherrat katsoivat hänen tekojaan hieman läpi sor
mien”. Pietari Siulinpojasta, ks. Karonen 2001a; Karonen 1994a, passim.; Luukko 1971,
passim.

63 KA VRO esimerkiksi 10.2.1662: 4647; 10.3.1662: 47—8; 9.4.1662: 52 (lainaus);
16.4.1662: 55—56;muista tapauksista muun muassa VRO 19.1.1661; 21.1.1661; 28.1.1661;
11.2.1661; 16.2.1661 (Pietari Siulinpoika väitti maksaneensa karhutut verot, muttei pysty
nyt todistamaan sitä).

64 Tämän ryhmään kuuluviksi on katsottava esimerkiksi viipurilaisen pormestarin ja suur
kauppiaan Hans Schmedemanin useat kunnianloukkauskanteet eri henkilöitä vastaan, jotka
paljon puhuvasti olivat joko tapahtuneet Lappeenrannan tervamarkkinoilla tai liittyivät
muuten tervakauppoihin. — KA VIRO 14.11.1635, 21.11.1635, 23.11.1635, 25.11.1635,
22.6.1642.

65 KA TRO 23.11.1639: 44—45, 25.11.1639: 51-52, 27.11.1639: 57-58, 4.12.1639: 70,
7.12.1639: 76, 9.5.1640: 225, 13.5.1640: 234-235, 3.6.1640: 264-265, 7.6.1640: 272,
10.6.1640: 280, 13.6.1640: 288.

66 KA TRO 3.7.1641: 384, 5.7.1641: 388, 4.10.1641: 8, 6.10.1641: 11, 11.10.1641: 21,
13.10.1641: 23, 18.10.1641: 26, 23.10.1641: 35.
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Toinen esimerkki mainitunlaisesta elinkeinoon liittyneestä jutusta on Turussa
1620- ja 1630-luvun taitteessa pitkään puitu tapaus, jossa pormestari Henrik
Schaeferin vaimoa syytettiin aviorikoksesta. Taloudelliset asiat koskivat mitä

monsa, yksityistä valtakuntaa. Kotitalous ilman nuhteetonta mainetta oli yhtei
sössään toimintakyvytön. Silloin ei varsinkaan kotitalouden johtajalla, kaup
piaalla, olisi ollut mitään asiaa vakaviin taloudellisiin tai sosiaalisiin suhteisiin.

Turun merkittävän porvarin Thomas Trällin vaimo oli levittänyt juorua, jonka
mukaan pormestari Schaeferin ”kunniallisesti siveä” vaimo olisi harjoittanut
huoruutta sekä miehensä katupuotirengin että erään ulkomaalaisen kauppakes
tin kanssa. Trällin vaimo kielsi systemaattisesti panettelun, eikä todisteita löyty
nyt. Oikeus puolestaan vannotti päätöksessään, ettei Schaeferin vaimoa saanut
pilkata tai syytöksestä muistuttaa, joten hänen epäilyttävä maineensa puhdistet
tiin. Schaefer ajoi juttua sinnikkäästi vielä vuosien ajan, vieden sen niin hovioi
keuden kuin Suomen kenraalikuvernöörinkin päätettäväksi."

Samankaltaisesta tapauksesta oli kyse yli sata vuotta myöhemmin Vaasassa,
kun kauppiaat Nils Töhlberg ja Petter Widmark kiistelivät yli kaksi vuotta Wid
markinja tämän vaimon esittämästä perättömäksi osoittautuneesta varkaussyyt
teestä. Vaimo tuomittiin aikanaan sakkoihin kunnianloukkauksesta. Asian käsit

tely kertoo yleisemminkin syytteen vakavuudesta ja ”taloudellisen kunnian”
tärkeydestä kauppiaille yksilöinä.*%$Myöhemmin Töhlbergiäkään ei enää näissä

merkeissä oikeudessa tavata, sillä tämä aiemmin poikkeuksellisen ärhäkkä mies
nousi Vaasan rikkaimmaksi kauppiaaksi. Ajan myötä kasvaneen yleisen arvos
tuksen vuoksi hänellä ei ollut aikaa, tarvetta eikä oikein edes tilaisuuttakaan

joutua vastaaviintilanteisiin.

67 BÄH 1: IV, 39-40 (lainaus) (8.11.1628), 80 (4.9.1630), 82 (26.1.1631); BÄH 1: VI, 177
(3.5.1634).

68 KA VKO 26.4.1737: 220-224, 26.2.1738: 37—41,3.3.1738: 47-50, 26.4.1738: 163-171,
2.5.1738: 188—193,9.5.1738: 199-202, 12.5.1738: 211-220, 20.3.1739: 84-89, 30.3.1739:
109-118, 3.4.1739: 121—123, 4.4.1739; 126-129, 10.4.1739: 135—142, 17.4.1739: 146
147. —Juttu oli Töhlbergille oli elintärkeä saada selvitettyä, sillä hän oli vain hetki ennen
Widmarkin tapauksen vireillepanoa joutunut puolustamaan —menestyksellisesti —kunniaan
sa Antti Tikka -nimisen kauppiaan varkaussyytteitä vastaan (KA VKO 29.3.1737: 151—153,
5.4.1737: 193-196, 23.4.1737: 200—203,25.4.1737: 203—211). Myöhäinen oikeuden edessä
toteutettu raatimiehen (Carl Merthen) solvaaminen KA TRO 14.2.1729: 116, 15.2.1729:
120-123, 8.3.1729: 183—184, 12.3.1729: 194-195, 13.3.1729: 211—213, 19.3.1729; 230,
233-240. Isovihan aiheuttaman kriisin purkamiseen liittyy Kokkolan raatimiehen (Jakob
Falander) kunnian loukkaaminen ja perätön syytös. Sellainen oli myös Jakob Forsellia vas
taan nostettu perättömäksi osoittautunut syyte. - KA KoRO 17.4.1725: 113-115, 19.4.1725:
124-125, 24.4.1725: 129, 28.4.1725: 139, 5.5.1725: 141-142; HaRO 9.8.1725: 171-173,
16.10.1725: 215—217, 217-219, 20.11.1725: 240, 24.11.1725: 242-244, 4.6.1726: 98,
18.6.1726: 107—109, 13.6.1726: 110-113, 15.8.1726: 123-125, 5.12.1726: 131-141,
8.2.1727; 6-7, 11.2.1727; 7-8, 31.5.1727: 20-22, 3.6.1727: 22-25, 3.7.1727: 25—26,
5.7.1727; 26; HaKO 7.12.1725: 71—73.

69 Luukko 1979, 47—49, 106, 123. Töhlbergin varhempiin vaiheisiin kuului useita kunnian
loukkaus- ja pahoinpitelyjuttuja, ks. esimerkiksi KA VKO 1736, sakkoluettelo; VKO
1.3.1737: 24-29, 4.3.1737: 49—52,9.3.1737: 73-77, 113.1737: 77-79, 18.3.1737: 99—103;
19.11.1737: 433435; Töhlberg uhrina väkivallassa, VKO 1.5.1742: 129-139; 17.5.1742:
143-154, 18.5.1742: 163—164, 28.6.1742: 226-231; 3.9.1742: 245—252, VRO 6.5.1742:
132-136, 27.8.1744: 43- 44; 19.12.1744: 118-119, 12.3.1746: 6, 15.3.1746: 7-10,
19.3.1746: 23-24. Tietynlaisesta tapojen sivilisoitumisesta erikoinen osoitus oli Töhlbergin
ja Johan Bladh nuoremman välinen kiista vuonna 1752, jolloin Bladh haastoi aatelisherrojen
mallin mukaisesti Töhlbergin kaksintaisteluun. —Cederberg 1924, 90.
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Tosin 1700-luvullakin päteneen vanhan säännön mukaan riittävän vaikutus
valtainen henkilö pystyi tekemään asioita omalla tavallaan. Juuri siitä oli kyse
1720-30-luvun Suomen taloudellisesti kenties vireimmän kaupungin Haminan
liikekumppanusten Jakob Johan Teschen ja Carl Clayhillsin toisinaan soveliai
suuden rajat ylittäneessä käytöksessä. He esiintyivät raastuvassa syytettyinä
niin kunnianloukkauksista kuin vakavista niskoitteluista.? Sen lisäksi Jakob

Johan Tesche tuomittiin sakkoihin ja julkirippiin lunastamattoman aviolupauk
sen alla harjoitetusta salavuoteudesta; tällainen tuomio olisi vielä 1600-luvun
puhdasoppisuuden ajalla johtanut väistämättä maineen menetykseen. Teschelle
ainoa näkyvä seuraus oli vähin äänin toteutettu siirtyminen pois raadista, mutta
sai edelleen käyttää raatimiehen kunnianarvoisaa titteliä. Oleellisinta oli, ettei
taloudellinen luotettavuus horjunut.”'

Yritysorganisaatioiden väistämättä monimutkaistuessa ja liikkeiden kokojen
kasvaessa aiemmin ”maanläheiset” yritysjohtajat etääntyivät ruohonjuuritasol
ta eli tavallisten porvareiden ja muiden asiakkaiden maailmasta. Yrityksen eli
tavallisimmin kauppahuoneen monimutkaistuminen johti erilaisten väliportaan
toimijoiden lisääntymiseen, jolloin yritystään johtavasta patriarkasta tuli entistä
vaikeammin tavoiteltava. Tämän myötä myös mahdollisuudet näyttäviin henki
lökeskeisiin konflikteihin vähenivät.

Muutos ajoittuu viimeistään 1700-luvun jälkipuoliskolle. Yritysjohtajille
tyypilliset säädynmukaisuuden käytänteet vallitsivat tietenkin edelleen, mutta
enää kunniaa ei suoranaisesti mittautettu tai palautettu. Kunniallisuuden merki
tys ei silti hävinnyt, mikä käy ilmi vaikkapa G. A. Lindblomin kirjeestä A. W.
Wahrenille vuonna 1866. Ankarissa taloudellisissa vaikeuksissa ollut Lindblom

kertoi ehkä hieman liioitellen menettäneensä jo pari vuotta aiemmin neljännes
vuosisadan aikana hankkimansa omaisuuden. Velkoja oli runsaasti, mutta kir
joittaessaan ainoan tyttärensä häistä hän sanoi, että ”(m)inä tiedän, että jotkut
sanovat, että on tarpeetonta pitää häitä, kun ei ole varaa, mutta toiset sanovat
puolestaan, että kun istuu suurien tulojen päällä on se halpamaista jos ei pysty
järjestämään häitä ainoalle tyttärelleen —niin kauan kuin on pää pystyssä ei
halua myöskään että torilla toitotetaan, että >>minä olen menettänyt omaisuu
teni>>,””

1700-luvun lopun tai 1800-luvun johtajat eivät enää tavallisesti joutuneet
puolustamaan kunniaansa julkisesti. Tätä taustaa vasten on tulkittava eri yhte

70 —Teschenonnistui vuonna 1729 sovitella suureen ääneen kadulla karjutut haukkumasanansa.
Carl Clayhillsille tuomittiin vuonna 1726 sakkoa kiroilusta sekä epäkunnioittavasta ja uh
kaavasta käytöksestä raastuvassa. Kymmenisen vuotta myöhemmin raastuvanoikeus puoles
taan nuiji pöytään tuomion oikeuden määräyksen halveksunnasta, kun Clayhills kieltäytyi
tarkastamasta kaupungin tilejä. —KA HaRO 4.5.1726: 82-83, 7.5.1726: 84—87, 18.6.1729:
24—26, 9.7.1729: 28—29, 20.12.1735: 183—193.

71 —Sitä paitsi Suomessa koettu isoviha oli jättänyt raskaat jäljet kansan uskonnollisuuteen ja
samalla kaikkein ankarin uskonnollinen puhdasoppisuus oli taakse jäänyttä elämää. Sen si
jaan keskiajalla ja vielä pitkälle 1600-luvullekin raadin jäsenten julkinen siveellinen
nuhteettomuus oli tiukasti valvottua. - KA HaRO 31.3.1729: 9-15; Lamberg M 2001; Ka
ronen 1996b; Vilkuna KHJ 1996b.

72 ELKA Forssa, Wahren, G. A. Lindblom A. W. Wahrenille 5.5.1866; ks. myös luku 12. tuon
nempana.
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yksissä helsinkiläisen asianajajan, myöhemmän vuorineuvoksen Rudolf Elvin
gin käyttäytymiseen kiinnitetty huomio ja kummastus. Hän oli niin julkisesti
kuin yksityisesti tarkka kunniastaan ja arvostaan, mikä ei ollut enää 1800-luvun
suomalaisessa liike-elämässä tavallista, eikä ehkä oikein suotavaakaan.?*

Aikakäsitys on kunnian ohella toinen yleinen yritysjohtajien toimintaedelly
tyksiin liittyvä tekijä. Suurvalta-ajan yritysjohtajien piiristä alkoi laajempiin
kansankerroksiin iskostua käsitys lineaarisesta ajasta sekä entistä pitkäjäntei
semmän työn suunnittelun tarpeesta.

Syklinen aika yhdistetään kollektiiviseen, yhteisön omiin kokemuksiin pe
rustuvaan aikaan, kun taas lineaarisuus yksilöön ja ”moderniin”.?* Aikaa mit
taavat kellot olivat tässä suhteessa tärkeitä, ja kaupungit etulinjassa. Ruotsin
kaupunkeihin kellojen esiinmarssi tapahtui suurvalta-ajalla: ”ajannäyttäjiä” tuli
ensin julkisiin tiloihin kuten kirkon tapuleihin, raatihuoneille ja vasta vähitellen
porvareiden yksityiskäyttöön.”

Kaupunkeihin hankittujen aikaa mittaavien kellojen myötä tehtävien suun
nittelu ja valvonta tehostuivat. Mekaanisia kelloja oli yksinomaan kaupungeis
sa, sillä maaseudulle niiden hankkiminen oli hyödytöntä. Kelloon ja kalenteriin
perustuvan aikakäsityksen opettelussa meni luonnollisesti kauan aikaa, mutta
ensimmäisenä siihen tottuivat hallinnon ja kaupan alan kaupunkilaiset. Ei liene
suuri yllätys, että Suomeen kelloja ilmestyi ensiksi valtion suurimman mielen
kiinnon kohteena olleisiin ja taloudellisesti menestyneimpiin kaupunkeihin.
Turun ja Viipurin lisäksi Pohjanmaalla ”aika” oli kallista jo 1600-luvulla. Vaa
sassa kelloja oli vuosisadan lopulla peräti kaksi: toinen raatihuoneen tomissa ja
toinen kongikellon vieressä kellotapulissa.?*

Kaupunkien ja kauppiaiden oleminen etulinjassa kytkeytyy kapitalismiin
yleensä sekä erityisesti siihen, että kauppiaiden ajattelu poikkesi monissa asi
oissa perinteisimmistä kollektiivisista käsityksistä.” Pormestari-kauppias-yri
tysjohtajat keräsivät 1600- ja 1700-luvulla paljon valtaa, eikä tässä yhteydessä
vanha fraasi ”aika on rahaa” ole liian kulunut. He olivat ajamassa sisään tämän

kin päivän yritysjohtamisessa keskeiseltä vaikuttavaa tiukkaa aikatauluissa py
symistä ja korostivat sovittujen päivämäärien pitämistä. Mainitut seikat puoles
taan olivat oleellisia taloudellista luotettavuutta arvioitaessa. Eräällä tavalla

73 Ks. esimerkiksi BP 1885 (s. 661-665, 669—670);Brage, biografiska, ELF-ELH, 267 (Rudolf
Elving), D Pr 3.7.1919; Kanerva 1985, 39; muistelmien luonnehdinnat Ekholm 1932, 130,
145; Hoving 1946, 182.

74 Tyypillinen esitys on esimerkiksi seuraava: ”Syklinen aika oli kollektiivista: se liittyi yhtei
sön yhteisiin kokemuksiin, ei yksilöön”. — Karisto-Takala-Haapoja 1988, 88-90 (lainaus
89). Aikakäsitykset esiintyvät silti ennen kaikkea päällekkäin ja limittäin, esimerkiksi Ka
lela 1993; Kalela 2000.

75 —Silti ei ole perusteltua sanoa kellojen tulon olleen merkki menneisyyden ihmisten ”rationa
lisoitumisesta” lineaarisen aikakäsityksen tullessa vähitellen tutuksi. Vrt. Kallioinen 1998.
Taskukellot yleistyivät vasta 1700-luvulla, mutta seinäkellot tunnettiin jo varhemmin.
Niinpä esimerkiksi 1760-luvulla Nils Burtzilla oli useita taskukelloja ja Lars Blomilla kaksi
seinäkelloa, Björkman Hj 1918, 80-81; Herranen 1996, 227, 229;

76 Ks. lähemmin Halila 1943, 200-201; Luukko 1971, 119, 129; Karonen 2000d.
77 —Kauppiaiden eriytymisestä muusta porvarisyhteisöstä ks. esimerkiksi Karonen 2000a, 59—60.
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”moderni” aikakäsitys ja kunniallisuus uskottavuuden luojina ovatkin saman
asian eri puolia.”*

Aikakäsitys kurinalaistui uudenaikaisen valtion kehityksen myötä, kun alet
tiin vaatia asioiden hoitamista tänään eikä joskus myöhemmin. Yritysjohtajille
tilanne sopi mainiosti, ja kaupungeissa aika toden totta muuttui 1600-luvun
myötä. Valtiovalta kiinnitti asiaan suurta huomiota vuosisadan alusta lähtien.
Niinpä jo tärkeässä vuoden 1619 kaupunkihallintosäännössä määrättiin kau
punginkirjuri merkitsemään tarkasti muistiin kaikki asioiden käsittelyssä oleel
liset kellonajat. Ajan kurinalaistumisessa ei tietenkään ollut kyse yksinomaan
hallinnollisen päätöksenteon byrokratisoitumisesta. Kaupunkien hallinto- ja oi
keuslaitos vaikutti merkittävästi porvarisyhteisöön, eikä ollut irrallaan yhteisön
ja valtiovallan välissä. Ja tässä työssä kauppias-pormestareilla oli painava sa
nansa sanottavana.”?

Varsinkin kaupunkien hallinnosta ja oikeudenhoidosta vastaaviin raateihin
kuuluneet kauppiaat olivat tottuneet lineaariseen aikakäsitykseen jo varhem
min. Tämä käy ilmi esimerkiksi viipurilaisen Peter Fresen vekselistä Nevanlin
nan pormestari Peter Hansinpojalle (1643): ”(t)ahtonette maksaa 14 päivän ku
luttua - - - ja kuuden viikonpäästä - - -”. Aikamääreiden tarkkuus osoittaa
laatijan ymmärtäneen ajan eri ulottuvuuksia ja pituutta. Aikaa määrittäviä käs
kyjä sisältyi arkaaisemmin jo keskiaikaiseen kaupunginlakiin, jossa edellytet
tiin tapauksesta riippuen velkojen maksua ennen auringon laskua tai kahden
viikonaikana?!

Todennäköisesti edellä mainitun vekselin laatija laski, kauanko alus tulisi
olemaan matkalla, jotta vekseli saataisiin ajallaan maksuun. Henrik Ägrenin
(1998) mukaan aika käsitettiin tavallisesti nimenomaan ajankohtina, sillä tar
kalleen ei tiedetty kuinka kauan joku tilanne kesti —se kesti vain hetken. Samoin
vaikeaa oli määritellä tarkasti kauan sitten tapahtuneita asioita. Ägrenin mu
kaan aikaa ei pystytty hallitsemaan.f? Kauppiaiden ja hallintomiesten todelli

78 Jos maksuaikatauluissa ei pysytty, joutui helposti raastupaan selvittämään asioitaan, kuten
luvun 11. esimerkeissä (Jochim Timme ja Casper Eichman) käy ilmi.

79 Ks. Friedrichs 1995, 246-247; Ägren H 1998; Karonen 1995; myös esimerkiksi Withrow
2000 (1988); Ollila 2000. Hyvä esimerkki tällaisesta on Turussa vuonna 1637
raastuvanoikeuden pöytäkirjaan tehty huomautus, jonka mukaan kaupungin raati (mukana
muun muassa Henrik Schaefer ja Petter Jesenhausen) oli paikalla tasan kello 10, kun taas
”kuninkaanmiestä” eli kruunun edustajana oikeudessa istunutta Turun linnan isäntää ei
näkynyt missään. —BÄH 1: IX, 211 (15.11.1637).

80 KA VIRO 9.2.1644: 51; Möller 1954, 278.
81 MEKL, raastuvankaari 16. luku. Vrt. esimerkiksi Ljungo Tuomaanpojan suomennos, jossa

mainitaan seuraavasti: Caicken sen tauaran ionga mies ia lupa cohta maxa ia ey laina sijnä
tapahdu, eli palkaminen, puolen päiuä eli coconaisen, se sama pitä iällens domittaman pan
tis eli peningisä ios se oikeuden tule ennen päiuän laskemata, Tule se lainnahan coko päiuän
eli puolen, domittakan hänen maxon vlos anda ennen 14 päiuän laskemusta, sen iälkin,
Jollei käsky pidetä ia vseimin annothan, tehtäkän sen cansa guin ennen on sanottu, Nyt taita
tapahtua että iocu käypi rualla toisen tykene, ia tule se hänelle cannelluxi, tehtäkän
sencansa guin sanottu on, ia vlos domittakan samana päivänä taicka panti eli peningi,
Reede Walmis raha, huonehen palka, hahden palka, ansio palka, olkan samas laisa, Nyt
taita ei säpia welgasta, toinen sano lainnatun oleuan, toinen ey, olkan se cahdella
miehelläiotca lässä olit, coska säty heidhen wälilläns tehtijn. —Ks. Ulkuniemi 1975, 210.

82 Agrenin kritiikistä, ks. Karonen 2000a, 72-73.
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suus erosi tästä, koska heidän täytyi pystyä tarkkaankin suunnitteluun ja muis
taa, milloin erilaiset velvoitteet tuli hoitaa.

1800-luvun jälkipuoliskolle tultaessa oli tapahtunut merkittävä muutos.
1860-luvulla oli jo melko arkipäiväistä puhua kirjeessä ”tämän päivän” kurs
sinoteerauksista Lontoossa, Hampurissa ja Tukholmassa? tai tuskastella säh
keiden perillemenon hitautta, kun aikaa kului peräti ”seitsemästä kahdeksaan”
tuntia. Siksi syntyi ongelmia, kun erilaiset käsitykset tiedonvälittämisestä ja
käytettävistä viestintävälineistä kohtasivat. Törmäyskohta ilmenee muun muas
sa G. A. Lindblomin kirjeestä A. W. Wahrenille Forssaan 1870-luvun lopulta.
Lindblom sanoi ihmetelleensä, miksi Turussa oli ”eilen” myyty suuri erä
Wahreninjohtaman Forssa Oy:n valmistamaa lankaa. Osoittautui, että kilpailija
Finlayson Ab oli nostanut tuotteidensa hintoja. Lindblom arvioi Forssan tuottei
den hinnannoston siksi perustelluksi, vaikka olikin itse ensin Forssa Oy:n turku
laisena edustajana tehnyt kaupat vanhalla hinnalla useiden asiakkaiden kanssa.
Lindblom ei ollut ilmoittanut asiasta yrityksen pääkonttoriin Helsinkiin, koska
uskoi heillä olleen jo tiedon asiasta. Aikajänne lyhyen aikavälin muutoksissa oli
lyhentynyt maan sisällä pariin päivään, mutta sekään ei enää riittänyt 1870-lu
vulla. Turkulainen sai selitellä tekemisiään forssalaiselle kolme päivää edellisen
jälkeen lähettämässään kirjeessä. Wahren lienee raivostunut siitä, ettei hinta
muutoksesta raportoitu välittömästi: turkulainen saikin tunnustaa, että ilmoitta
mattajättäminen sähkeellä oli virhe.

11. Kauppiasjohtajien aika (n. 1600-1730)

”Yrityksenä kaupunki? —kauppiaspormestarit

Kauppiasjohtajien ajalla (n. 1600-1730) johtajat olivat otsikon mukaisesti en
nen muuta kauppiaita.?* Vaikka Ruotsin valtakunnan Suomen puoleisen osan
teollisuus oli vielä suhteellisen vähäistä, niin Kustaa H. J. Vilkunan havainnot

Suomen rautateollisuuden pioneerien vaiheista auttavat ylipäätään yritysjohta
jien sijoittamisessa aikakauden yleistilanteeseen. Ensimmäiset, nimenomaan
porvarislähtöiset, ruukinpatruunat tulivat ulkomailta. He yhdistivät liiketoimis
saan monipuolisen kaupan, välitystoiminnan valtiolle ja aatelisille, kruunun ve
rojen vuokrauksen sekä jossain määrin myös pankkiiriliikkeen, joka kylläkin

83 TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK L. Schröder CMD:lle Helsinkiin 16.11.1863:
146 — 147.

84 Snellman 1862—68, 1299 (K. J. Harff J. V. Snellmanille A. F. Waseniukselle annettavasta
valtuutuksesta hankkia viljaa 26.9.1867); lennättimen yleistymisestä, käytöstä ja nopeudesta
Kallioinen 2003, 58-82.

85 ELKA Forssa, Wahren, G. A. Lindblom A. W. Wahrenille 4.4.1879, 7.4.1879.
86 Jossain määrin poikkeuksina voidaan pitää tuonnempana monialaiseksi johtajaksi luoki

teltua viipurilaista Per Fremlingiä sekä vaasalaista Jakob Rossia. Viimeksi mainittu omisti
osuuden Orisbergin ruukista, mutta hänen osuutensa rautaruukin kehittämisessä lienee ollut
pieni. Ehkä näkyvimmillään se oli vuonna 1692, jolloin hän valitti Vaasan raastuvanoikeu
dessa paikallisen raatimiehen sopimusrikosta, koska tämä ei ollut toimittanut sovittua rau
tamalmilastia perille, mistä syystä ruukin toiminta oli häiriintynyt. - KA VRO 7.4.1692,
13.4.1692.
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muistutti koronkiskontaa. Näistä osista koostui paljon pääomia nielevän rauta
teollisuuden rahoitus.?

Pääasiassa kaupankäyntiin keskittyneiden kauppiasjohtajien liiketoiminta ei
ulottunut yhtä laajalle, mutta tyypittely on sangen osuva kertoessaan suurvalta
kauden kauppiaiden ”munat moneen koriin” -ajattelusta. Useat tutkimuksen
menestyneistä johtajista noudattivat tätä ohjetta yrityksissään.

87 Jakob Wolle nuorempi oli vielä tätäkin laaja-alaisempi: kaiken luetellun lisäksi hän omisti
1620—1630-luvullakolme tilaa Turun lähellä sekä hallinnoi ja johti Suomen kaikkia sal
pietaritehtaita. —Vilkuna KHJ 1994, 111—116.Ks. myös Haggren 2001, 91-97.

YRITYKSEN JOHTAMINEN " 155



Kuten edellä todettiin, yrityksissä oli 1600-luvulla ja seuraavan vuosisadan
alkupuoliskolla tavallisesti vain vähän henkilökuntaa. Suomesta tavataan vain
harvoja monipuolisia tuotanto- ja jakeluketjun kaikkia portaita hallinneita
kauppahuoneita, jollaiset olivat yleisiä 1700-luvun jälkipuoliskolta.$$

Usein koko kotitalous oli valjastettu hankkeeseen, sillä kauppiasta avustivat
tavallisesti vaimo, lapset sekä muut taloudessa asuneet ihmiset kuten kirjanpitä
jä, harjoittelijat ja palvelusväki. Muita korkean ammattitaidon saavuttaneita
palkattuja työntekijöitä oli lähes yksinomaan ruukinpatruunoilla ja joillakin
harvoilla monialaisilla yritysjohtajilla.?

Sylvi Möller tiivistää suurvalta-ajan valtaporvarin työn seuraavasti: tärkeintä
”oli - - - liiketoiminnan yleinen johto, kaupoista päättäminen, tavallisesti myös
kirjanpito ja liikekirjeitten laatiminen”. Samoin johtamiseen kuuluivat rahtauk
seen, tuotteiden purkamiseen ja lastaamiseen liittyvät työt sekä kauppasuhtei
den hoito porvareiden, muiden kaupunkilaisten ja maaseudun asiakkaiden
kanssa. Kauppias-yritysjohtajan työtehtävät muistuttivat erilaisissa 1900-lu
vun johtajuustutkimuksissa havaittuja, vaikkakin osa töistä olikin myöhemmin
delegoitu organisaation alatasoille.

Menestyneiden johtajien takana oli voimakas taloudellisten suhteiden ver
kosto. Lähisukulaisista, liiketuttavista tai vaikkapa entisistä alaisista koostuva
verkosto muistutti Ruotsissa 1600-luvulla yleiseksi hallinnon, sotalaitoksen ja
oikeuslaitoksen alalla kehittynyttä patronus-klientti -järjestelmää.?! Sellainen
vapaaehtoisuudelle perustuva riippuvuussuhde solmittiin tavallisesti eri säätyis
ten henkilöiden kesken, yleisimmin aatelisen ja jonkun aatelittoman välille.
Pyrittiin vaihtamaan tietoja, apua ja erilaisia muita palveluksia. Isäntä-suojatti 
järjestelmään osallistumisesta on runsaasti näyttöä myös Suomen kauppiaiden
keskuudessa. Aatelisten ja porvareiden suhteessa kyse oli nimenomaan suurval
ta-ajan ilmiöstä, sillä 1680-luvun isoreduktion ja 1710-luvulla tapahtuneen
suurvallan menetyksen myötä aateliston ja heidän läänityksiensä taloudellinen
merkitys putosi raskaasti. Tilanne kosketti suuresti porvaristoakin, jonka teh
tävänä järjestelmässä oli ennen kaikkea avustaa aatelistolle eri tavoin kuulunei
den tilojen tuotteiden rahaksi muuttamisessa ja erilaisissa hankinnoissa.

Suurvalta-ajalla epämuodolliset ystävyysverkostot korostuivat tavallista
enemmän, vaikka niiden merkitys on aina ollut suuri. Käsityksen saa esimerkik
si tarkastelemalla Turun 1600-luvun alkupuolen yritysjohtajia muualla kuin
kauppapuodissaan tai kirjoituspöytänsä ääressä. Eriasteisten konfliktien kautta
saadaan tietoa ilmeisen säännöllisistä epämuodollisista tapaamisista. Erilaisissa
juhlissa tai illanvietoissa tapahtuneet välikohtaukset avaavat varsinaisen ”leipä
työn” rinnalla näkökulman yritysjohtajien läheiseen keskinäiseen kanssakäy
miseen. Konfliktien perusteella voidaan päätellä, kuinka suurvaltakauden yhtä

88 Kauppahuoneiden organisaatiosta Ojala 1999, 268—270.
89 Esimerkiksi ruukinpatruuna Petter Thorwöstellä oli laaja palkattu työntekijäjoukko, ks.

Vilkuna KHJ 1994, passim.
90 Möller 1954, 97; Miller 1998, luku 5.
91 —Ks. esimerkiksi Karonen 1999a, 167.
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aikaa omien liiketoimiensa ohella kotikaupunkinsa tärkeitä tehtäviä hoitaneet
yritysjohtajat pystyivät hyödyntämään suhteitaan ja vaikutusvaltaansa.??

1600-ja 1700-luvulla eläneiden kauppias-yritysjohtajien varsinaisesta työstä
sen sijaan tiedetään suoranaisesti vain vähän, mikä on yllättävää, vaikka tär
keimmän lähdeaineiston eli tuomioistuinmateriaalin ei oikeastaan voikaan olet
taa kertovan suoraan taloudellisesta toiminnasta. Mutta silti eritoten suurvalta

aikaa tutkittaessa tiedon vähäisyys ihmetyttää, koska kaupunkien tuomiokirjat
tuolta ajalta kertovat muuten laajasti velka- yms. taloudellisista kiistoista. Ruot
salaisen esiteollisen ajan yhteiskunnan luonteeseen kuului, että pientenkin epä
selvyyksien tai riitojen sattuessa haettiin tuomioistuimen vahvistus ja/tai pää
tös. Kaupunkien porvareille oikeuteen meneminen kuului normaaliin elämän
menoon.

Kauppiasjohtajien suhteellisen vähäinen näkyvyys ajan lähteistössä selittyy
osin sillä, että suurkauppaa harjoittaneiden tukkukauppiaiden kauppakump
panit olivat kaukana —usein konkreettisesti meren takana —ja kaupan muodot
niin vakiintuneet, että maksuhäiriöitä tai reklamaatioita ei esiintynyt. Tai jos nii
tä oli, niin ainakin merkittävimmät johtajat pystyivät hoitamaan asian ilman oi
keuteen menoa. Paremminkin oli niin, että ulkomaisten rahoittajien tai liike
kumppanien kanssa tehdyistä sopimuksista oikeuteen joutuminen viittasi aina
vakaviin taloudellisiin ongelmiin ja ennakoi yritystoiminnan vaikeuksia ja jopa
päättymistä.

Tällaisista vaikeuksista kertoo kokonaisuuteen sijoitettuna Jakob Westfalin
saapuminen Turun raastupaan vuonna 1635. Westfalin mukaan Joachim Timmen

Lyypekkiin toimitettu 100 riikintaalerin? arvoinen vekseli oli hylätty. Timme
oli kyllä maksanut pääoman, mutta korkoja ja kuluja oli rästissä. Samoin tur
kulainen Casper Eichman joutui jatkuvasti oikeuteen syytettynä ”hitaasta mak
susta” tai sovitun maksuaikataulun pettämisestä? Eichmanille luonteenomais
ta oli viimeisessä hädässä tarjota velan vastineeksi muita kuin aikanaan sovittu
ja tuotteita —ei koskaan esimerkiksi käteistä.”

Näkyvien ongelmien ja konfliktien määrä oli paljon suurempi, mikäli kaup
piaan painopiste oli vähittäiskaupassa tai lähikaupassa, sillä asiakaskontaktien

92 Esimerkiksi BÄH 1: VII, 81-82 (17.8.1635); KA TRO 3.7.1639: 210-211, 5.7.1639: 217
218, 6.7.1639: 220-221; VRO 15.4.1672: 54.

93 Ks. esimerkiksi Vuorela 1997, 94-95.
94 Rahayksiköistä ja niiden muuntotavoista ks. liite 3.
95 BÄH I: VII, 121 (TRO 23.11.1635); Karonen 1995, 65—66.
96 Ks. esimerkiksi KA TRO 20.7.1639: 240 (Hans Rebeen); TRO 12.6.1639: 171, 15.6.1639:

174, 16.10.1639: 10 (Joachim Roos isäntänsä puolesta); TRO 28.11.1642: 96-97,
3.12.1642: 100-101, 5.12.1642: 103, 10.12.1642: 122, 12.12.1642: 126-127, 14.12.1642:
143-144, 148-149, 28.1.1643: 181, 30.1.1643: 183, 6.2.1643: 189, 27.2.1643: 225,
24.3.1643: 282 (Johan Finhagenin perilliset).

97 Ks. edellisessä viitteessä mainitut Roosin ja Finhagenin jutut; Eichmanin epäluotettavuu
desta ja sopimuksien pitämättömyydestä mainitsi niin ikään Gottfrid Rosskamp (KA TRO
4.5.1644: 296-309). Väite tuntuu laajan aineiston läpikäynnin jälkeen perustellulta, eivätkä
aikalaisetkaan kiinnittäneet Rosskampin huomautukseen hänen kannaltaan negatiivista
huomiota. Ks. myös KA TRO 17.10.1646: 6-7; 20.10.1646: 11.
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syyskasvoi*
Tutkimuksen kauppiaat tavataan vain harvoin tuomiokirjojen sivuilta ja sil

loinkin lähinnä edellä sivutuissa kunnianloukkausjutuissa. He eivät osallistu
neet juuri lainkaan suurempiin riitajuttuihin, rikosasioista puhumattakaan.”
Suomen kaupungeissa raadin jäsenet luottivat taloudellisessa toiminnassakin
maineeseensa. Pormestarin tai raatimiehen status toi arvovaltaa, joskin oli olta
va yhteisössään arvostettu päästäkseen näihin tehtäviin. Moitteettomuus kun
nallisissa luottamus- ja virkatehtävissä oli tärkeää yrityksenkin menestyksek
käässä hoitamisessa 1600—1700-luvulla,mikä vaikeuttaa johtamisen ja johta
jien erityispiirteisiin käsiksi pääsyä, vaikka esityksen päätarkoituksena oleva
päälinjojen esittely onnistuu.

Kauppiasjohtajista tietoja on kaivettava sekä oikeusjuttujen rivien välistä että
muista lähteistä saatavista viittauksista. Esimerkiksi käy Turussa vuonna 1638
tehty niin sanottu kaupanjaotus, jolla haluttiin varmistaa kunkin kauppiaan toi
miminen vain yhdellä alalla. Ettei tämä kenraalikuvernööri Pietari Brahen aja
ma uudistus lopulta toteutunut, kiinnostaa tässä yhteydessä vähemmän kuin se,
kuinka tutkimuksen johtajat jaettiin eri kauppiasryhmiin.

Turussa ulkomaankauppaa harjoittaneita porvareita oli 1638 seitsemisen
kymmentä, joista valtaosa (44) oli tukkukauppiaita, kuten tutkimuksen kohteet
Hans Guttrie ja Petter Jesenhausen. Tusina turkulaisista harjoitti kangaskauppaa
(silkki, verka), mukana myös Henrik Schaefer ja Casper Eichman. Mauste
kauppiaiksi kutsuttiin kolmea porvaria, joista yksi oli Jochim Timme.'%

Suunnitelma kaupanjaotuksesta kaatui, sillä vain harva kauppias pystyi tule
maan toimeen yhden tuoteryhmän tuotteilla. Mainituista turkulaisista monet
harjoittivatkin sekä ulkomaankauppaa että laajaa kotimaankauppaa. He toimi
vat kaikilla ajateltavissa olevilla aloilla: tämä suuntaus ei muuttunut vielä pit
kään aikaan 1700-luvullakaan, vaikka kiinnostuksen kohteet osin vaihtuivat
kin.'?!

Kaupunkien väliset erot olivat kuitenkin suuria, sillä esimerkiksi Turku oli
heikoilla vientikaupassa. Kaupunki ja sen porvarit putosivat jo alkumetreillä
kilpailusta tervankysynnän ja -tuotannon alkaessa kasvaa 1600-luvun ensim
mäisillä vuosikymmenillä. Suomen puoleisen valtakunnan kahdesta päääasialli

98 Tosin esimerkiksi ruukinpatruuna ja suurkauppias Petter Thorwöste karhusi runsaasti ta
lonpoikien velkoja oikeusteitse, mutta hänen osaltaan tämän osoittaa ennen muuta toimin
nan harvinaislaatuisesta laajuudesta sekä siitä tosiasiasta, että hän tuntuu nauttineen oikeu
denkäynneistä ja, varsinkin ollessaan itse maksajan paikalla, lopullisen päätöksen viivytte
lystä viimeiseen asti. —Ks. esimerkiksi KA TKO 1639-50, TRO 1635-50; Vilkuna KHJ
1994, yleisemmin Luukko 1945; Luukko 1957; Aunola 1967a; Ranta 1975; Äström 1978;
Karonen 1994a, passim.; Seppänen 1997.

99 —Yleisesti kaupunkien oikeuslaitoksen toiminnasta 1600-luvulla Karonen 1994a; Karonen
1995. Oikeuden käyttämisestä kiistojen selvittelypaikkana siviilijutuissa esimerkiksi Öster
berg 1991; Österberg 1992; teos Österberg-Sogner 2000.

100 RA SA, Äbo. Vol. 83, 30.5.1638; Bonsdorff 1889, 475—476; Möller 1954, 46-47.
101 Esimerkiksi kaupanjaotuksessa kangaskauppiaaksi merkitty Casper Fichman harjoitti vilja

kauppaa —tai ainakin yritti harjoittaa. Nimittäin vielä kesällä 1638 eräs lyypekkiläinen por
vari syytti Eichmania sopimusrikosta, koska tämä ei pystynyt toimittamaan kokonaan so
vittua yli 20 lästin viljaerää. —BÄH 1: XIII, 167, 170 (14.7.1638).
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sesta tervantuotantoalueesta Itä-Suomea hallitsi Viipuri ja Pohjanmaalta purjeh
dittiin terva- ja pikilastissa suoraan pääkaupunki Tukholmaan. Tilanne vaikeutti
turkulaisten kauppiaiden toimintamahdoliisuuksia ulkomaankaupassa, vaikka
kaupunki oli jatkuvasti Suomen puoleisen valtakunnan merkittävin tuonti
kaupunki.'?

Turkulaiset kauppiasjohtajat harjoittivat niin tukku- kuin vähittäiskauppaa
ennen muuta viljatuotteilla ja suolalla. Turkulaiset sekä myivät että ostivat vil
jaa, kuten vuonna 1635, jolloin eräs porvari väitti pormestari Hans Guttrien os
taneen viljaa kuudella taalerilla ja myyvän sitä kahdeksalla, mitä hän piti ”kis
kontanaja petturuutena”.'

Tarkastelujaksolla kaikki yritysjohtajat uppoutuivat harvinaisen syvälle vä
hittäiskauppaan. Varsinkin 1600-luvun alun merkittävien valmisteverouudis
tusten, joilla pyrittiin erilaisten juomien valmistusten kontrollointiin ja verotuk
sen tehostamiseen, myötä kauppiasjohtajat kiinnostuivat alasta.

Käytännössä kuhunkin kaupunkiin oli perustettava panimohuone, joiden ra
kentamista tutkimuksen kohteena olevat pormestarit silmiinpistävän usein tuki
vat. Oulussa tilanne johti 1652 vakavaan konfliktiin pormestari Daniel Krögerin
ja porvariston kesken, sillä porvaristo syytti Krögeriä ja raatia halusta ”tulla rik
kaaksi meidän rahoillamme”. Kaupungin panimohuone oli suurelta osin por
mestarin omistuksessa, ja kuninkaallisten asetusten mukaan vain siellä sai val
mistaa tarkasti määriteltyjä juomia. Kyse oli monopolista. Oulun hankkeessa oli
mukana aiemmin valmistusvälineet omistanut ja sittemmin Raaheen pormesta
riksi siirtynyt Henrik Corte. Vaasassa puolestaan kaupungin pormestari Pietari
Siulinpoika oli hyvin aktiivinen panimohuonetta rakennettaessa. Turun ja Porin
läänin kaupungeissa samoissa merkeissä kunnostautuivat niin Jochim Timme
kuin Casper Eichmankin.'* Yritysjohtajat olivat myös halukkaita vuokraamaan
kaupunginkellareita' ja toimimaan kestikievareina.'%

Nautintoaineesta oli kyse myös 1620-luvulta koko valtakunnassa tapahtu
neessa tupakan nopeassa marssissa kaikkien alamaisten käyttämäksi tuotteeksi.
Monien kauppias-johtajien talous kohentui tämän tuotteen tuonnilla ja vähit
täismyynnillä. Osa toimi Tukholmassa keskuspaikkaansa pitäneen tupakka

102 Luukko 1967a, 316, 531; Sandström 1996; ulkomaankaupan suhteellinen osuus, Heckscher
1935, liite s. 19, 20; Heckscher 1936. Suomen alueista esimerkiksi Karonen 1999a, 273-280

ja siinä mainittu kirjallisuus.
103 KA TRO 3.6.1635, 4.6.1635, BÄH 1: VII, 56, 57. Myös esimerkiksi TKO 5.3.1639; BÄH 1:

XIII, 226 (29.10.1638).
104 Ks. esimerkiksi Halila 1943, 39-42, 52; KA ORO 24.5.1651, 18.8.1651, 3.5.1652,

26.5.1652; URO 18.1.1651; TRO 6.12.1645: 39, 25.5.1646: 258-259; Karonen 1994a, 130,
viite 120 (Pietari Siulinpoika); Karonen 1995, passim. (yleinen kehitys sekä Timme ja
Eichman).

105 Jos liiketoiminta osoittautui huonosti kannattavaksi, ei kauppias-johtajilla ollut estettä sanoa
asiaa ääneen ja luopua kellarinvuokrauksesta. —Ks. esimerkiksi KA ViRO 3.9.1645: 50
5Iv.; UkpRO 25.4.1642, 4.7.1646, 14.6.1647, 14.11.1648; ORO 11.8.1658, 13.12.1686:
684; VRO 21.3.1678: 52, 22.12.1725: 331—334, 13.7.1726, 1.5.1728: 75—76; Halila 1943,
42—44, 51-52, 182—184; Luukko 1971, 241. Yritysjohtajien aloista tietoa on koottu
liitteeseen 1. Siksi tässä ei viitata säännöllisesti siihen, ketä yritysjohtajaa tiedot koskevat.

106 KA HaRO 2.5.1723: 33; Björkman Hj 1918, 69; Lagström 1927, 320-321; Halila 1943,
174—179.
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komppanian paikallisina asiamiehinä. Vasta Suuren Pohjan sodan jälkeen suo
malaiset yritysjohtajat hankkivat niin raaka- kuin valmistakin tupakkaa suoraan
Hollannista ja muista Keski-Euroopan keskeisimmistä välittäjäpisteistä, joten
valtakunnan itäisten osien yritysjohtajat pääsivät nauttimaan suoranaisista voi
toista aivan eri tavalla kuin aiemmin.'”

Suurvalta-ajalla ja pitkään 1700-luvulla porvariston suurimmat omaisuudet
ja lyhyen tähtäimen suurtuotot koottiin tervalla ja piellä. Pohjanlahden itäpuoli
silla alueilla tilanteesta hyötyivät eniten Pohjanmaan uudet kaupungit sekä aika
ajoin valtakunnan tärkein tervanvientisatama Viipuri.!'%

Niinpä esimerkiksi upsalalaisen raatimiehen poika ja yliopisto-opintoja har
joittanut Viipurin kuninkaallinen pormestari Henrik Menschever nousi tähden
lennon lailla 1600-luvun puolimaissa Viipurin merkittävien kauppiaiden jouk
koon. Hänestä tuli tuolloin tervakomppanian paikallinen edustaja eli faktori,
eikä avioliitto paikkakunnan menestyneimpiin kauppiaisiin kuuluneen raati
mies Hans Schmedemanin tyttären kanssa ainakaan haitannut uran luonnissa.
Kuvaavasti Schmedemanin ura oli kääntynyt nousuun 1620- ja 1630-luvun
vaihteessa, jolloin ruotsalaisen tervan kysyntä maailmanmarkkinoilla lähti sel
vään kasvuun. Faktorina ja kauppiaana Menschever ei onnistunut appiukkonsa
lailla, ja hän palasi jo 1650-luvun lopulla melkeinpä yksinomaan hallintomie
hen töihinsä. Menschever oli tutkimuksen johtajista yksi 1600-luvun suurimpia
taloudellisia epäonnistujia. Hänen varaton leskensä joutui jopa anomaan raadil
ta miehelleen hautausavustusta, koska pormestarin palkka oli maksettu velkojil
le. Menschever ei ollut epärehellinen, vaan mitä ilmeisimmin taitamaton tai täy
sin odottamattomasti heikenneiden suhdanteiden uhri: mainettaan Menschever

ei menettänyt, koska pystyi jatkamaan pormestarina ja toimia peräti kolme ker

faktorina toimi myöhemmin saman kaupungin oikeuspormestari Per Fremling,
joka oli yritysjohtajien joukossa yksi varhaisia tietoisia monialaistujia."'*

Pienissä kaupungeissa yhden yksittäisen kauppias-pormestarin rooli korostui
enemmän kuin suurissa tapulikaupungeissa kuten Turussa tai Viipurissa. Tämä
seikka on otettava huomioon seuraavassa esitettäviä havaintoja yleistettäessä.

107 Esimerkiksi KA RaaRO 8.4.1663, 15.8.1663; ORO 11.8.1658, 16.1.1686: 585v., 21.4.1686:
629v.; VRO 17.7.1678: 112, 9.7.1681: 95-96, 14.8.1682: 193-194, 30.8.1682: 205—207,
4.9.1682: 207-209, VRO 26.1.1684: 4; Luukko 1971, 233; Nikula 1962, 9-13; ks. tarkem
min luku 12.

108 Myös pienpoltto oli eräissä Pohjanmaan kaupungeissa toisinaan merkittävien kauppiaiden
yksinoikeus. —Luukko 1945, 228; Luukko 1948, 31, 27-31; Luukko 1967b; Villstrand
1992b, 36, 38, 39. Viipurissa tervakaupan tärkeydestä osoittavista kiistoista muun muassa
KA VIiRO 25.11.1635, edelleen ViRO 2.10.1699: 159—161, 23.11.1707: 487—489,
27.11.1707: 496—497 (Petter Thesleff).

109 Menscheverin taloudellinen asema romuttui nopeasti 1650-luvulla, jonka jälkeen hän esiin
tyi liiketoimissa lähinnä velallisena. Niinpä vielä vuonna 1670 Viipurin raastuvanoikeudes
sa luettiin Turun hovioikeuden kirjettä Menscheverin velasta tervakomppanialle. Velka oli
vuodelta 1656 ja summa aikakaudella huomattava 41 488 kuparitaaleria. —Ks. KA ViRO
8.12.1651: 175—176, 10.12.1651: 175—183; 24.1.1654; 132-133; 19.9.1659: 161;
26.5.1660; 21.3.1670: 36; 28.1.1678: 6; Lagus 1895, 68; Ruuth JW 1908, 329, 337-338;
Möller 1954, 48, 72, 76, 144, 270-271, 275.

110 KA VIRO 8.8.1690: 375; tarkemmin luku 12.; vrt. myös edellä s. 78, 154.

160 « YRITYKSEN JOHTAMINEN



Monien pienempien kaupunkien johtajien toimintatavat kertovat harvinaisen
konkreettisesti heidän aktiivisesta halustaan muuttaa ympäristöään. Kukaan ei

pakottanut heitä jäämään pikkukaupunkiin, vaan he olisivat voineet muuttaa tie
toineen, taitoineen ja pääomineen suurempaan (tapuli)kaupunkiin. Muuttami
nen olisi ollut vielä 1600-luvulla suhteellisen helppoa, mutta vaikeutui seuraa
van vuosisadan puoliväliä lähestyttäessä."''

Pienistä kaupungeista muutettiin vain harvoin isompaan. Vastakkaista liiket
tä tapahtui useammin, mikä oli vain harvoin seurausta liiketoiminnan taantumi
sesta. Usein tilanne oli paremminkin päinvastoin, niin kuin oli laita monilla
Pohjanmaalle kotiutuneilla porvareilla kuten Kort Bochmöllerillä, Henrik Cor
tella ja Pietari Siulinpojalla.'? Silti tutkimuksen johtajissa on turkulaisperäisiä
miehiä, jotka muuttivat ongelmiaan pakoon Turun ja Porin läänin pikkukaupun
keihin Raumalle ja Uuteenkaupunkiin.

Kaupunkien ”perustajapormestarit” olivat oma ryhmänsä. Useat kauppias
pormestarit tai heidän veroisensa olivat merkittävässä roolissa uusia kaupunke
ja rakennettaessa. Eräät heistä pitivät johtamaansa kaupunkia suorastaan omana
yrityksenään. Sellaisia olivat 1600-luvulla Raahen Henrik Corte ja jossain mää
rin Vehkalahden (Hamina) Herman Kubbe!! sekä 1700-luvulla vielä Loviisan

Jakob Forsell ja Kaskisten Petter Johan Bladh. Omaan yhteisöönsä vaikuttivat
merkittävästi Turun pormestari, Turun läänin alikäskynhaltija Eerik Antinpoika
Knape, vaasalainen Pietari Siulinpoika, uusikaupunkilaistunut entinen turkulai
nen Casper Fichman sekä Uudenkaupungin kautta Raumalle päätynyt niin
ikään entinen turkulainen Jochim Timme. Kaksi viimeksi mainittua kuuluvat

epäonnistuneisiin johtajiin, sillä kummankin yritystoiminta päättyi käytännössä
konkurssiin.''*

Mainittujen miesten menestys vaihteli suuresti, mutta kaikki pyrkivät hyöty
mään tilanteesta valtiovallan voimakkaasti tukiessa heitä. Vain 1600-luvun jäl
kipuoliskolla vaikuttanutta Cortea ja 1700-luvun lopulla parhaat päivänsä
nähnyttä Bladhia lukuun ottamatta kaikki muut joutuivat vaikeuksiin aateliston
kanssa, vaikka monella oli ollut jossakin uransa vaiheessa läheiset suhteet ylim
män säädyn edustajiin.

111 Ks. Ahonen V 1988, 101-102.
112 Tarkemmin Luukko 1945, 228; Äström 1978, 390; Karonen 2000d; Karonen 2001c ja niissä

mainitut lähteet.

113 Herman Kubben merkitystä on vahvasti liioiteltu, sillä hänen toimistaan on vain niukasti tie
toa niin Tukholman kuin Vehkalahden ajoilta. Säilyneet tiedot eivät millään lailla tue aiem
man tutkimuksen näkemystä Vehkalahdelle muuttaneesta ”tukholmalaisesta suurkaup
piaasta”. —Ks. KA HaRo 1655-59; SA BRA Tänkeböckeri koncept, vol. 54; SA, SMRART
Stockholms stads tänkebok, vol. 2-10; SA KO Protokoll i civil- och kriminalmäl, vol. 2-9
(kiitän fil. lis. Piia Einosta avusta tukholmalaisen aineiston paikantamisessa); vrt. esimer
kiksi Nordenstreng 1909b, 39, 41, 56-57; Nordenstreng-Halila 1974, 3841, 77—79.

114 Knapesta, Siulinpojasta, Eichmanista ja Cortesta, ks. ja vrt. Karonen 20014; 2000c ja niissä
mainittu kirjallisuus; Karonen 1994a, passim.; Karonen 1995; Luukko 1971, passim.
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Kruunun ja aateliston välittäjät —ruohonjuuritason erityisvoitonpyynti

Niin ”tavallista” kilpailua kuin rent seekingiäkin harjoitettiin tutkimusjaksolla
kunkin yritysjohtajan kotikentällä paikallisyhteisöissä. Kenties selvimmin
erityisvoitonpyynnin muodot ja tulokset näkyivätkin tällä ajalla paikallistason
pienissä, mutta merkittävissä asioissa.

Osittain pakon sanelemat erityisratkaisut olivat jaksolle 1600-1730 omalei
maisia, sillä kuten jaksossa III osoitettiin, porvariston edustajilla oli vain harvo

kollektiivisten keskusvaltaan tukeutumismahdollisuuksien rajallisuuden vuoksi
yksityisten toimijoiden oli 1600-luvulla koetettava päästä toista kautta valtio
vallan ja tuolloin mahtavan aateliston suosioon. Avun ja tuen hakeminen Tuk
holmassa asuvilta mahtimiehiltä oli tyypillistä ”kauppiasjohtajien ajalle”.
Myöhemmin vaikutusyritykset kohdistuivat korostetusti valtion virkamiehiin
Tukholman keskushallinnossa ja aikanaan Helsingin ja Pietarin vaikutusvaltai
siin henkilöihin.

Edellä havaittiin, kuinka suurvalta-ajalla yritysjohtajat hankkivat nautintoai
neiden myyntiin ja valmistukseen monopolioikeuksia. Ajalle luontevia olivat
myös patronus —klientti järjestelmään sijoittautuminen, sota-aikana ratsumie
hen pitäminen sekä kruunun maatilojen vuokraaminen ja ylipäätään tilojen os
taminen. Varakkaat suurkauppiaat pystyivät ostamaan kruunun verotuotteita ja
esimerkiksi toimittamaan tavaroita ja muonaa kaikkialle Itämeren rannikoille
levinneen valtakunnan sotalaitoksen tarpeisiin.'!* Suomalaiset yritysjohtajat ei
vät suuremmin pystyneet osallistumaan valtion lainoittamiseen, mikä olisi ollut
paras keino sosiaaliseen nousuun eli aatelisarvon saavuttamiseen 1600-luvulla.!''*

Viimeksi mainitut rinnastuivat tullien ja erilaisten verojen vuokraukseen, joi
den avulla puolestaan johtaja nousi helposti valtiovallan suosioon.''? Valtio tar
vitsi kipeästi rahana maksettuja verotuloja sodankäyntinsä rahoittamiseen, ja
siksi kaikenlaisten verojen vuokrausta suosittiin aikakauden taloudessa. Varsin
kin 1620—50-luvullavaltio vuokrasi aatelisille ja varakkaille kauppiaille maa
veroja, tulleja ja erilaisia välillisiä veroja. Kruunu luopui näin aiemmin laaja
mittaisesti harrastamastaan luontaistuotteiden kruununkaupasta.'!? Tullinvuok
raus oli erityisesti 1620-luvulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa tehokas
keino tulla huomatuksi. Esimerkiksi tuon ajan Turun veronvuokraajista käytän
nössä kaikki avittivat sekä taloudellista että hallinnollista uraansa tällä lailla.!'?

115 Möller 1954, 228.
116 Ks. esimerkiksi Miller 1998, luku 6.1.6.
117 Esimerkiksi Eerik Antinpoika Knape aloitti uransa ”kuninkaanmiehenä” nimenomaan karja

kartanon ja koko Ahvenanmaan vuokraajana 1620-luvun vaihteessa, ks. Melander KR 1900,
124-128; Karonen 2001b. Ks. esimerkiksi KA TRO 6.4.1644: 264-265, 8.5.1644: 313—314,
4.5.1644: 290—291, 1.6.1644: 367—368. Suurkauppiaiden hallussa olleista tiloista ks.
esimerkiksi tiedot Maarian pitäjästä (KA SAY, Maaria 1540-1713); Nikula 1977. Hieman
toisentyyppisestä lienee kyse 1710-luvulla Uudessakaarlepyyssä, jossa muun muassa Johan
Bladh vanhempi oli varustanut ratsun kruunun sotaväkeen (KA UkpRO 23.3.1710: 39). To
dellinen Suuren Pohjan aikainen ”sotavarustaja” oli göteborgilainen Lars Gatha (aateloituna
Gathenhielm), Ericson 1997.

118 Oden 1955; Oden 1966; Oden 1967; Miller 1998, luku 6.1.7.; Karonen 1999a, 147.
119 Ks. esimerkiksi vuosien 1627-29 veronvuokraajat Turussa. Heitä olivat tuolloin muun muassa

seuraavat: Jakob Wolle vanhempi (suurkauppias ja rautatehtailija), Johan Säger (suurkauppias),
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Veronvuokraus muuttui pian alihankintaluonteiseksi valtion alkaessa vuokra
ta kaupunkiveroja suurissa erissä. Vuokraajiksi ilmaantui nyt ennen kaikkea
tukholmalaisia tai ulkomaalaisperäisiä liikemiehiä. Nämä todella suuren luokan
toimijat vuokrasivat halukkaasti omasta näkökulmastaan perifeeristen alueiden
vero-osuuksia paikallisille alivuokraajille. Sellaisia tavataan Suomen puoleises
ta valtakunnasta ennen muuta Pohjanmaalta ja Länsi-Suomen pikkukaupun
geista. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alitullinvuokraajat kuten Jochim Timme
ja Casper Eichman eivät täysin onnistuneet, vaikka kumpikin pystyi vuokraus
aikansa alussa hyötymään sekä taloudellisesti että virkapaikkojen metsästyk
sessä. Pitemmällä tähtäimellä vuokraus oli molemmille raskaasti tappiollista —
mitä ilmeisimmin liian optimististen tuottoarvioiden ja liian korkeiksi noussei
den vuokrauskustannusten takia.!?? Niin Timmen kuin Eichmaninkaan talou

dellinen perusta ei ollut vahva ja tullinvuokraajat ylipäätään epäsuosittuja, ei
heidän yleinen arvostuksensakaan noussut järin korkealle.!?!

Kauppiaat pystyivät 1600-luvulla saavuttamaan tärkeitä virkapaikkoja val
tiovallan ja aatelisten avulla. Tällöin tarvittiin joko poliittista pelisilmää tai ai
kaisempia näyttöjä talouselämästä, sillä varsinaisten oikeus- ja hallintoasioiden
hoitamiseen valtiovalta nimitti mieluusti koulutettuja juristeja, ei yritysjohtajia.

Yksi parhaista esimerkeistä talouden ja politiikan suurvalta-ajalla yhdistä
neistä kauppias-pormestareista oli Vaasassa pitkään vaikuttanut Pietari Siulin
poika, joka hankki itselleen 1646 Suomen oloissa ainutlaatuisen vapautuksen
kaikista porvarillisista rasituksista niin pitkäksi aikaa kuin hoitaisi virkaansa.!??
Pietari Siulinpoika sai huomattavan veroedun muihin kaupungin —ja oikeastaan
koko Pohjanmaan —porvareihin verrattuna. Etu ei jäänyt käyttämättä, minkä
vaasalaiset pistivät kateellisina ja närkästyneinä merkille. Pietari Siulinpoika oli

Henrik Schaefer (pormestari ja suurkauppias), Märten Sigfredsson (pormestari ja kauppias),
Petter Jesenhausen (raatimies, pormestari, suurkauppias), Henrik Tawast (raatimies, kaup
pias ja aikanaan merkittävä aatelisvouti), Johan Knutsson (pormestari), Hans Guttrie
(pormestari ja suurkauppias), Sten Christersson (raatimies), Robert Rancken (raatimies ja
kauppias) ja Anders Merthen (kauppias). —BÄH 1: IV, 45 (27.7.1629), 81 (1.12.1630).

120 Tämä seikka tiedostettiin toisesta näkökulmasta aivan valtakunnan ylimmässä johdossa, sillä
asiasta keskusteltiin kamarikollegiossa talvella 1651. Suomen kaupunkien pikkutullit oli
annettu kokonaisuutena vuokralle entiselle Suomen kenraalikuvernöörikunnan pääkirjanpi
täjälle Thomas Thomassonille (aateloitiin vuonna 1654 nimellä Leijonberg), joka puo
lestaan oli antanut pienet kaupungit edelleen alitullinvuokraajiensa hoidettaviksi. Vuokraa
jan liikemiesälyä osoittaa, että pikkukaupunkien vuokraussummat oli laskettu selvästi kruu
nun kanssa tehtyä sopimusta korkeammiksi, mitä kamarikollegio kovasti paheksui. Kenraa
likuvernööri Pietari Brahe määrättiin selvittämään entisen alaisensa tekemisiä ja jos asian
havaittiin pitävän paikkansa, niin jatkossa valtion oli itse tehtävä tällaiset sopimukset ja
kerätä voitto. Sekä Timmen että Eichmanin alivuokraussopimukset kuuluivat mainittuun
kokonaisuuteen. —-RA KAK, Kansliet, Protokoll 3.3.1651: 91—92.;Thomas Thomassonista
Elgenstierna 1928, 526 (numero 606); Lehtinen 1961, 391.
Yleisestä kehityksestä Kerkkonen 1945; Smith W 1950; Oden 1967; Heikkinen 1994;
Timmestä Karonen 1995; kansainvälisestä kehityksestä esimerkiksi *T Hart 1994;
Eichmanin ongelmista esimerkiksi KA URO 20.12.1654; TRO 15.9.1655; 215—216,
17.9.1655: 216-217, 19.9.1655: 217-218, 22.9.1655: 219, 24.9.1655: 219, 25.9.1655: 219
220, 26.9.1655: 220-221, 20.2.1658: 15, 27.2.1658: 50-54, 3.3.1658: 54, 6.3.1658: 55—56,
8.3.1658: 56, 10.3.1658: 56-57, 11.6.1658: 138—139, 23.6.1658: 152, 17.3.1660: 41,
21.3.1660: 43—44,30.3.1660: 50, 2.4.1660: 87-88. Eichmanista vrt. Karonen 1994a ja 1995,
joissa hänestä annetaan tässä esitettyä positiivisempi kuva.

122 RA Städers Acta, Vasa, vol. 73, kuningatar Kristiinan päätös 6.6.1646; RR 6.6.1646: 953v.-954.
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jo ennen pormestariksi tuloaan yksi Vaasan menestyneimpiä kauppiaita, mitä
voi pitää hyvänä saavutuksena, sillä kaupunki kasvoi vuosisadan puolimaissa
nopeasti tärkeäksi tervakaupan välityspaikaksi matkalla Tukholmaan ja sieltä
Euroopan markkinoille.!”?

Korsholman ja Vaasan kreivikunnan hopmanni Botvik Höök totesi kerran
kirjeessään läänityksen haltijalle kreivi Gabriel Pentinpoika Oxenstiernalle, että
”niin kauan kun kauppiaan ja raatimiehen tai erikoisesti pormestarin toimet
ovat yhdistettyjä, seurataan eniten mielihaluja ja yksityistä etua”. Lausunto
kertoo pormestarin jakautuneesta työnkuvasta ja hänen asemastaan ”kunin
kaanmiehenä”.

Pian Siulinpoika joutui vaikeuksiin uuden aatelisisännän kanssa ja jätti vir
kansa: hänen asemaansa kaupungin johtohenkilönä tilanne ei muuttanut. Itse
asiassa solmimiensa naimakauppojen, ennen muuta vävyjensä avulla hän pystyi
pitkään jatkamaan tuottoisaksi osoittautunutta liiketoimintaansa. Hän sitoutui
edelleen kruunuun, sillä eräs Pietarin vävyistä oli kruununvouti Hans Johansson
Lönn, josta useat kaupungin kauppiaista valittivat vuonna 1662, että hän keräsi
maaseudun rahvaan tervan ja vei sen muiden kauppiaiden vahingoksi suoraan
appiukolleen Siulinpojalle. Vaikka vouti pystyikin tuolla kertaa osoittamaan
kyseessä olleen voudin kruununverojen maksua vastaan ottama suurehko laina,
osui porvaristo valituksessaan todennäköisesti aivan oikeaan.”

Aateliston aseman vahvistuminen vaikutti ratkaisevasti eräiden johtajien
nousuun 1600-luvun puolivälin Pohjanmaalla, joka oli juuri tuolloin suoritettu
jen laajojen läänitysoperaatioiden vuoksi joutunut käytännössä kokonaan aate
liston vallan alle. Aateliston kärkiryhmän verojen ja myyntituotteiden virta
Pohjanmaalta Tukholman ympäristössä sijaitseviin kartanoihin ja linnoihin piti
suorittaa mahdollisimman jouhevasti, sillä kukaan Pohjanmaan suurläänityksen
saaneista ylimmän säädyn edustajista ei muuttanut läänitykselleen. Verovarojen
ja -tuotteiden välitykseen ja kuljetuksiin kauppiaat olivat luonnollinen valinta.!'*6

Kenties paras esimerkki välittäjistä oli Henrik Corte, joka palveli valtakun
nan drotsia ja entistä Suomen kenraalikuvernööriä Pietari Brahea uskollisesti

123 Porvaristo vaati yhtenä miehenä jo keväällä 1648, että pormestarin olisi maksettava oma
osansa kaupungiln veroista, kuten kontribuutioista, tuulaakimaksuista sekä muista rasituk
sista. Turhaan. Porvaristo yritti heti Pietari Siulinpojan luovuttua pormestarinvirasta karhuta

seudun parhaista kauppiaista” nautti verovapauksista. —-RA SSB, Vasa, vol. 139, Pietari
Siulinpojan päiväämätön (luultavasti vuodelta 1654) kirje kuninkaalliselle majesteetille;
vaasalaisten päiväämätön valitus kuninkaalliselle majesteetille; Karonen 1994a, 128, viite
110; KA VRO 24.4.1648.

124 Lainaus Mauno Jokipiin (1960, 16) mukaan; RA OS GBO vol. 1, Botvik Höök Gabriel
Pentinpoika Oxenstiernalle 12.12.1652; Karonen 1994a, 164.

125 Myös toinen Siulinpojan vävyistä oli kruununvouti (Albrecht Gierden). -—KA VRO
13.1.1662; Luukko 1971, 71; Karonen 2001a; Eilola 2003, 215, 281.

126 Tutkimuksen johtajista aatelisten veronkanto- yms. tehtävissä toimivat ajoittain Henrik
Corte, Henrik Forbus, Casper Eichman, Jakob Ross ja Pietari Siulinpoika, joka oli ollut
aatelisvoutina jo 1610-30-luvulla ja myöhemminkin kuljetti ennen konfliktia Vaasan ja
Mustasaaren kreivikunnan haltijoiden verotuotteita Tukholmaan, ks. esimerkiksi RA OS,
GBO, vol. 1, Botvik Höökin kirje Gabriel Bengtsson Oxenstiernalle Korsholmasta
25.5.1652; KA VRO 19.2.1666: 17 (aatelisvouti Jakob Ross).
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lähes 30 vuoden ajan. Hän ei tyytynyt lakeijan rooliin, vaan pystyi itse hyöty
mään mahtavasta herrastaan.!?? Cortesta tuli vuosisadan puolimaissa yksi Pieta
ri Brahen monista klienteistä. Hänestä tuli uuden Saloisten (vuodesta 1652 Raa

he) kaupungin pormestari vuonna 1650, kun tämä entinen Oulun porvari ja sa
maan aikaan Saloisten pitäjän nimismies sai valtakirjan tehtävään. Kun Pietari
Brahen Kajaanin vapaaherrakuntaa laajennettiin 1652 Saloisiin, Corte ryhtyi
keräämään kreivinkin verot seudulta. Vero- ja kauppatavaroiden kannon kes
kittäminen yhdelle ainoalle henkilölle osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi
sekä läänityksen haltijalle että hänen avustajalleen paikallisyhteisössä.

Cortesta tuli uuden pikkukaupungin perustaja, kauppias ja suvereeni pormes
tari, joka keräsi nopeasti kilpailijoihinsa nähden merkittäviä etuja. Jo lähtökoh
ta oli suotuisa, sillä Brahe lupasi Raahen pormestarille ”vapaan asunnon sekä 
- - 12 vuoden verovapauden”. Corte pystyi kilpailuetunsa turvin vahvista
maan asemansa kaupungin kiistattomana johtajana, ja hänen nelitahoinen toi
mintansa kruunun, kreivikunnan ja kaupungin edustajana sekä kauppiaana he
rätti vain vähän vastarintaa.

Cortea syytettiin silti talouselämän monopolisointiyrityksistä, mihin olikin
perusteita, sillä kruunun ja kreivikunnan verotavaroiden käsittelijänä hänellä oli
hyvät yhteydet ympäröivän maaseudun talonpoikiin. Corte tuli toimeen talon
poikien kanssa, ja vakaat suhteet Raahen mahtimieheen mahdollistivat talon
poikien henkilökohtaisen talouden positiivisen kehityksen.” Corten liikever
kosto kehittyi talonpoikien avulla laajaksi, ja kuvattu yhdistelmä varmisti esi
merkiksi kaupankäynnin talonpoikien verotuotteilla. Vakavaraisena porvarina
hän pystyi tarvittaessa helposti maksamaan talonpoikien verot ja luotottamaan
näitä. Kauppa kruunun tuotteilla sujui asiansa osaavalta veronkantajalta luonte
vasti. Raahelaisista pormestari sai otteen ostamalla itselleen näiden muille teke
miä velkakirjoja ja velkomalla niitä tarpeen vaatiessa raastuvanoikeudessa.'*"

Henrik Corte vetosi useasti Pietari Braheen erilaisten etujen saamiseksi joko

kaupungille tai itselleen. Drotsi antoi suosituksia ja evästi seutukunnan kruunun
korkeita virkamiehiä auttamaan Cortea.!?' Corte toivoi muun muassa läänitys
herran järjestävän hänelle ylimääräisiä tervaosuuksia, sillä tervakauppa oli tuol
loin tervakomppanian tiukasti säännöstelemää. Corten vuotuinen tervanvienti

127 Vaasassa vastaavissa tehtävissä toimi 1650-luvulla turkulaisen suurkauppiaan Petter Jesen
hausenin veli Herman. —Luukko 1948, 32.

128 Ruuth Y 1911, 43—44;Söderhjelm 1911, passim.; Jokipii 1956, 136. Corten kaupungin pe
rustamiseen saamat edut olivat melkein yhtäläiset kuin Tukholmasta Vehkalahtea perusta
maan rekrytoidun Herman Kubben. —Ks. Nordenstreng 1909b, 39—42,myös viite 1.

129 Ks. ja vrt. Söderhjelm 1911, 11.
130 Talonpoikien veloista Cortelle, ks. KA TUOKKO, Pohjois-Pohjanmaa, Henrik Corte. Kau

pungissa alkuperäinen velkoja oli usein tukholmalainen kauppias ja panttina oli porvarin
kiinteää omaisuutta, ks. esimerkiksi KA RaaRO 15.11.1658, 1.9.1660 (2 tapausta). Vas
taavaa menetelmää käytti 1680-luvulla Oulussa pormestari Jöran Zadler, ks. esimerkiksi KA
ORO 8.3.1686: 607-607v.

131 RA Skoklostersamlingen II. Ur vol. 43, Pietari Brahe Henrik Cortelle, esimerkiksi
17.5.1661: 143—143v., 29.11.1663: 149, 15.8.1666: 155; 20.1.1662: 160; Corten hyvää
strategista pelisilmää osoittavasta kirjoitustyylistä patronukselle ks. esimerkiksi Leinberg
1900, numerot 121, 160. Ks. myös esimerkiksi Virkkunen 1953, 129.
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kiintiö Tukholmaan oli jo ennestään mahtavat 50 lästiä! , mutta se ei riittänyt,
vaan hän halusi toiset 50 lästiä lisää. Brahelle Corte selitti, ettei kreivin alusta

laistalonpojilla ollut rahaa verojen maksuun. Sen sijaan tervaa kyllä löytyi. Ve
ronkantomies sanoi voivansa ostaa talonpoikien tervat ja lähettää rahat kreiville
pääkaupunkiin. Mutta kulujensa peittämiseksi hän tarvitsi ”ylimääräiselle” ter
valleen vientiluvan, jollaisen Brahe järjesti useita kertoja. Corte pystyi näin
käyttämään patronusta hyväkseen taloudellisten etujensa edistämisessä. Kun
Pohjanmaalla oli koettu kato vuonna 1669 Corte pyysi Brahelta lainaa laivan
ostamiseksi, jotta ensin mainittu voisi tuottaa kreivin alustalaisille ulkomailta
viljaa. Corte kuljetti omilla aluksillaan, joita oli yhtä aikaa kaksi tai kolme,
kaikki kreivin läänityksiltä kertyneet verot Tukholmaan.!

Pohjanmaan ”kreivien aika” oli yritteliäille pormestari-kauppiaille tuottoisaa
aikaa, jollaista ei muualla Suomessa koettu 1600-luvulla eikä ehkä myöhem
minkään. Hyvät olivat olot myös viipurilaisilla valtaporvareilla, mutta niin siel
lä kuin Pohjanmaallakin Suuren Pohjan sodan ja isovihan aika muuttivat toi
mintamahdollisuuksia huomattavasti. Viipurissa yritysjohtajien asema säilyi

132 Vertailun vuoksi mainittakoon, että esimerkiksi Vaasan Pietari Siulinpojan tervaosuus oli
pitkään vain noin puolet tuosta määrästä. - KA VRO 21.4.1666: 53 (28 lästiä); 11.5.1669: 58
(lesken osuus 25 lästiä).

133 Jokipii 1956, 174-175, 206, 372; Söderhjelm 1911, 39; Toivanen-Forss 1990, 518-520.
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Venäjän alaisuudessa, kun taas Pohjanmaalla isoviha 1710-luvulla hävitti kai
ken mitä aiemmin oli saatu rakennettua. Siksi rauhan tultua Pohjanmaa oli pit
kään taloudellisesti aiempaa selvästi hiljaisempi seutu, ja Itä-Suomessa valokei
laan nousi uudeksi ruotsalaiseksi tapulikaupungiksi Viipurin tilalle 1720-luvul
la nostettu Hamina, jolle myönnetyt avokätiset privilegiot ja verovapaudet toi
vat kaupunkiin uudentyyppisiä, aiempaa röyhkeämpiä ja uusille aloille suun
nanneita liikemiehiä.

12. Monialaiset perinteiden noudattajat teollistumisen
kynnyksellä (n. 1730-1870)

Viimeisetmenestyneet kauppiasjohtajat

Suomen kaupungeissa toimi isovihan jälkeen aina Pohjanlahden kauppapakon
purkamisen jälkeiseen aikaan saakka kussakin kaupungissa vain muutama me
nestynyt yritysjohtaja. Tehokkaita, merkittäviä taloudellisia tuloksia saavutta
neita johtajia oli 1700-luvun jälkipuoliskolla entistäkin vähemmän, koska kil
pailun lisääntyessä taloudelliset riskit ja yleismaailmallisten lama-aikojen ne
gatiiviset vaikutukset tulivat nopeammin ja raskaampina ilmi.'** Parhaiten selviy

tyneet yritysjohtajat olivatkin siten todella raskaan sarjan taloudellisia toimijoita,
kuten tuonnempana tarkasteleva Abraham Jakob Falanderin esimerkki osoittaa.

Jopa pitkään venäläismiehityksen aikana rauhallisemmista oloista nautti
neessa Varsinais-Suomessa elettiin isovihan jälkeen niukkuuden aikoja. Esi
merkiksi Carl Merthen ja Johan Festing kiistelivät pitkään 1720-luvun puoli
maissa 400 taalerin vekselivelasta.'** Tapaukseen käytetyn energian määrä ker
tonee aikakauden yleisestä rahapulasta, mutta Turussa tilanne oli selvästi pa
rempi kuin niin rakenteiltaan kuin inhimillisestikin melkeinpä täysin tuhotulla
Pohjanmaalla!

Useat 1700-luvun alkupuolella uransa luoneet yritysjohtajat noudattivat
edelleen perinteisiä kauppiastapoja eivätkä liiemmälti vilkuilleet uusille aloille.
He pyrkivät tuloksiin varhemmilta sukupolvilta perityillä opeilla, toisinaan näi
den rahoillaankin. Aina kyse ei ollut vapaasta valinnasta, sillä valinnanvaraa ei
aina ollut, koska isovihan jälkeisessä Suomessa oli vielä pitkään totuteltava tiu
kempiin rajoihin kuin vaikkapa 1600-luvun lopulla, jolloin taloudelliset raken
teet olivat paljon paremmassa kunnossa ja kauppiaiden haluamien tuotteiden
toimittajia enemmän sekä tarjottujen tavaroiden ostajat maksuvalmiimpia.

134 Vararikkojuttujen määrä on silmiinpistävän suuri 1700-luvun jälkipuoliskolla kaikissa tutki
tuissa kaupungeissa. Konkursseista Aunola 1967a, liitteet VI-VII; Alanen 1956, 164; ko.
kaupunkien tuomiokirjat.

135 Esimerkiksi KA TRO 13.8.1725: 1115-1117, 23.8.1725: 1222-1223, 11.9.1725: 1300 jne.
Vrt. myös TRO 14.9.1728: 688-689, 18.9.1728: 699-700, 23.9.1728: 705 (kiistasumma 100
kuparitaaleria), 9.8.1729: 728, 26.11.1729: 1084-1085 (77 kuparitaaleria).

136 Vielä 1730-luvun lopulla esimerkiksi Vaasassa merkittävät kauppiaat velkoivat tosissaan ja
melkein verissäpäin jopa viiteen kuparitaaleriin jääviä velkoja. —Esimerkiksi KA VKO
9.2.1739: 2, ks. myös VKO 23.2.1739: 28 (85 kuparitaaleria); VKO 23.3.1739: 100-101
(kolmelta eri velalliselta vaadittiin noin kymmentä kuparitaaleria).
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Uusi tilanne antoi suuria mahdollisuuksia nuorille miehille, kuten vuonna

1722 Kokkolan porvariksi vain 22-vuotiaana hyväksytylle kaupungin kirkko
herran pojalle Jakob Falanderille. Tänä murroskautena menettely ei silti ollut
poikkeuksellinen, sillä monet muutkin tutkimuksen johtajat pääsivät kauppiaik
si kaupunkeihinsa suunnilleen samanikäisinä, osalla oli jo tuolloin jopa run
saasti aiempaa kokemusta liiketoiminnasta. Erittäin nuorina merkittäviin ase
miin nousseista yritysjohtajista voidaan mainita Falanderin ikätoveri, turkulai
nen Esaias Wechter sekä alle 25-vuotiaina Haminaan asettuneet Jakob Forsell,

Jakob Johan Tesche ja Carl Clayhills, joilla kaikilla oli jo porvarisvalan antohet
kellä runsaasti kokemusta liike-elämästä ja huomattavat taloudelliset resurs
sit.!

Jakob Falanderissa epätavallista oli, että hän pääsi jo parin vuoden perästä
raatimieheksi, missä tehtävässä viipyi parikymmentä vuotta. Hän nautti suurta
luottamusta yhteisössään, mutta nimitys kertoo kaupungin ongelmista löytää
asioidenhoitoonpystyviämiehiä.'*

Jakob Falander keskittyi kauppaan, laivanrakennukseen ja kauppameren
kulkuun. Hän anoi 1720—30-luvullayksin tai liikekumppaniensa kanssa useita
kertoja lupaa rakentaa aluksia omaan käyttöönsä. Halkokarin veistämön osak
kaana Falander tarjosi valtiopäivillä valmistamiaan laivoja kruunulle ostetta
vaksi.!”

Monien muiden kauppiaiden tapaan terva oli Falanderille keskeisin kauppa
tavara! Vuonna 1768 syntyi suurehko riita tervaerästä, jonka Falander oli
välittänyt tuolloin jo edesmenneen Lars Blomin johtaman Pietarsaaren tupak
katehtaan osakkaiden lukuun. Amsterdamiin suuntautuneen kaupan toteutunut
hintataso oli vekselikurssien heikennyttyä ollut raskas pettymys pietarsaarelai
sille, jotka velkoivat kokkolalaiselta lähes 13 000 kuparitaaleria.'*'

Jakob Falander lienee yksi ensimmäisiä pohjalaisia, jotka heti tapulivapau
den saavuttamisen jälkeen hankkivat rahoitusta suoraan ulkomaalaisilta suurlii
kemiehiltä ilman tukholmalaisia välikäsiä. Falander neuvotteli vuodeksi 1767

137 Ks. myös luku 3. sekä liite 1.
138 Pätevien ja tehtäviin halukkaiden miesten vähyydestä oli kyse samaan aikaan Vaasassakin,

jossa kaksi kauppiasta valittiin puoliväkisin raatiin. Toinen heistä oli Johan Bladh (vanhem
pi), joka yritti välttää raatimiehen tehtävät vetoamalla muun muassa kauppaliikkeeseensä.
Vastarinta oli siinä vaiheessa turhaa, sillä hän pääsi eroon tehtävästä vasta puolisen vuosi
kymmentä myöhemmin. —KA KoRO 9.6.1722: 18, 12.9.1724: 72-73, VRO 4.2.1723: 11,
29.1.1724: 10-11, 17.11.1726, 17.4.1727: 61-62; Bergholm 1901, 430; Nikander 1945, 35—
36; Nikula 1978, 62; Nikula 1979, 154; Luukko 1979, 19, 209. Yritysjohtajien vastaha
koisuudesta ryhtyä raastuvanoikeuden jäseniksi ks. muun muassa Söderhjelmin (1909, 171,
182) Lars Blomia koskeva huomautus.

139 KA KoRO 25.11.1724: 101, 7.10.1728: 104, 8.10.1735: 120-122, 13.10.1735: 123-124
(Halkokari mainitaan); s. 85, viite 87 edellä. Velkavaatimusten kirjauksista KA KoRO
22.4.1723: 39 (169 kuparitaaleria), 26.1.1726: 9 (224 kuparitaaleria), 24.3.1729: 24 (569
kuparitaaleria), 28.4.1748: 54-55; Alanen 1950, 39; Ojala 1996, 34, 36, 38-39.

140 Esimerkiksi Jakob Falanderin kokkolalaisen aikalaisen Petter Stenhagenin liiketoiminta
keskittyi täysin samoille aloille. —Esimerkiksi KA KoRO 22.2.1752: 24-31, 17.3.1752: 48
54, 16.6.1753: 48—49,20.6.1753: 52-59, 9.12.1754: 211—214, 10.12.1754: 214-232; Ojala
1996, 39 ja liite 1, passim.

141 KA KoRO 23.3.1768, 867, 9.4.1768, 869, 11.4.1768, 877, 12.4.1768, 879.
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suuren lainan pohjalaisille ja hänen oman sukunsa jäsenille myöhemminkin
läheiseltä hollantilaiselta Jan & Carl Hasselgrenin kauppahuoneelta.'?

Liiketoiminnan laajuudesta antaa aavistuksen kiintoisa episodi 1740-luvulta,
jossa käytiin oikeutta oululaista kauppiasta Johan Falanderia vastaan. Jakob
Falander katsoi tämän käyttävän luvatta Falanderin sukunimeä: oululainen ai
heutti ”sekaannusta vanhalle (kokkolalaiselle) Falanderin suvulle”. Kokkola

lainen puolusti sukunimeään eräänlaisena tuotemerkkinä eli brandina.'**
Vaikka Jakob Falander oli ennen kaikkeen vanhan ja turvallisen liiketoimin

nan mies, niin tulevaisuuden uusiin mahdollisuuksiin viittoo tapaus vuodelta
1739,jossa Falander riiteli aluksensa miehistöä vastaan rautamalmilastin kulje
tuksesta Oravaisten ruukkiin Pohjanmaalle. Hänen poikansa Abraham Jakob
jatkoi saman tuotteen parissa menestyksekkäästi puolisen vuosisataa myöhem
min.'*

Jälkeläisensä avioliiton kautta Jakob Falanderille sukua olleen Nils Töhl

bergin reitti Vaasan suurkauppiaaksi oli toisenlainen. Mustasaarelaisen talolli
sen pojan tietä paikallisen liike-elämän huipulle viitoitti toiminta vaasalaisten
mahtimiesten Israel Hanssonin ja Johan Bladhin (vanhempi) kauppapalvelija
na, liikekumppanina ja lopulta sukulaismiehenä. Töhlberg oli monia muita eri
tystä taloudellista menestystä saavuttaneita aikalaisiaan tiukemmin kiinni elin
tarvikekaupassa, sillä uransa alkupuolella hän kävi kauppaa muun muassa liha
ja viljatuotteilla. Silti omaisuutensa hän keräsi monen muun pohjalaisen tapaan
tervalla.'*

Edellä jo viitattiin Töhlbergin uran alkuvaiheiden erikoisiin kunniaan koh
distuneisiin rikkeisiin ja raskaisiin rikosvihjailuihin. Niitä ei enää varttuneem
malla iällä tullut oikeuden tietoon. Sen sijaan tietynlainen säännöistä piittaa
mattomuus —ja kiinnijääminen —olivat tärkeä osa hänen liiketoimintaansa.

Jo ennen porvarisvalaansa Nils Töhlberg sai rangaistuksen maakaupasta,
myöhemmin häntä epäiltiin samasta. Kerran hän joutui käymään oikeutta kau
punginvoudin takavarikoitua yhdeksän tynnyriä tervaa, ja vielä 1760-luvulla
hän jäi kaksi kertaa kiinni silkin ja kankaiden salakuljetuksesta.'** Vakavimman
syytöksen mukaan hän olisi painostanut varustajakumppaninsa vaimoa myy
mään miehen poissa ollessa laivaosuuden.'?? Töhlbergin toiminnasta paistava
pieniin asioihin puuttuminen ja nuukuus lipsahtivat silloin tällöin selvästi laitto

142 Mainittakoon, että pietarsaarelaisten tervajutussa komissionäärinä oli amsterdamilainen
kauppahuone Botte & Bouman. —Esimerkiksi Alanen 1956, 122.

143 Jakob Falander ei onnistunut kieltämään sukunimen käyttöä, sillä Johan Falander osoitti
nimen olleen sukuhaarallaan jo useiden sukupolvien ajan. Sven-Erik Äström epäileekin
Kokkolan (myöhemmin myös Vaasan) ja Oulun Falander-sukujen olleen sukua keskenään. —
KA VKO 6.4.1742: 76-78; Äström 1941, 44 (lainaus).

144 KA KoRO 7.11.1739: 117-118, 1.12.1739: 147-150, 18.2.1740: 32—33.
145 KA VRO 12.3.1731: 130, 24.4.1732: 37, 2.5.1732: 44—49, 15.4.1738: 34; 23.10.1745: 71—

78, 11.11.1745: 91-92; 19.3.1746: 11-23; 10.1.1774, 24.1.1774; VKO 13.3.1742: 85—89
(taustasta); ks. ja vrt. Luukko 1979, 47—49, 106, 123.

146 KA VRO 28.11.1730: 492—496,4.5.1737: 48-50 (maakauppa), 4.4.1733: 24, 7.4.1733: 27—
29, 21.4.1733; 43-51, 12.5.1733: 99, 14.7.1733: 136-138 (terva); Alanen 1950, 46; Luukko
1979, 610 (silkki ja kankaat).

147 KA VRO 22.11.1738: 142-146; 29.11.1738:154; 2.12.1738: 155.
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muuksiin, kuten esimerkiksi hänen riidellessään vaasalaisen raatimiehen kanssa

sinänsä tunnustetun ja sovitun velan kuluista. Töhlberg vaati velallisensa kor
vaavan päätetyn sopimuksen vastaisesti myös haasterahat. Yhden taalerin ja
22:n kupariäyrin summa oli lajissaan eräänlainen mitättömyyden ennätys. Oi
keus langetti Töhlbergille tuomioistuimen väärinkäytöstä ankarat sakot ja mää
räsi tämän maksamaan kaikki oikeudenkäyntikulut, jotka yhdessä olivat lähes
kaksikymmenkertaiset Töhlbergin vaatimuksiin nähden.'*

Tutkitut yritysjohtajat jäivät kiinni vilpistä hyvin harvoin. Talouselämän vilp
pitapaukset olivat vielä 1600-luvulla melkeinpä arkipäiväisiä', mutta eivät
enää tarkastelujaksolla, joten Töhlbergiin kohdistuneet syytökset osoittautuvat
harvinaislaatuisiksi.

Nils Töhlbergin suosio paikallisyhteisön enemmistön silmissä ei silti heiken
tynyt. Hänen valtiopäivätyötään käsiteltiin jo edellä, minkä lisäksi aktiivisuus

kämnerin- ja raastuvanoikeudessa 1730—70-luvulla,niin hyvässä kuin pahassakin.

Töhlbergin aktiivisuudesta eräs osoitus on, että hän oli yksi harvoja pohjalai
sia yritysjohtajia, joilla oli ”kirjauskynnyksen” ylittäneitä suhteita muihin Poh
janmaan kaupunkeihin. Töhlberg tunnettiin lainoittajana ja alusten osaomista
jana niin Kokkolassa kuin Oulussakin; tarvittaessa myös konkurssipesien vel
kojana.'? Toinen monissa kaupungeissa yhtä aikaa näkyvästi esiintynyt yritys
Johtaja oli aikanaan Kokkolasta Vaasaan muuttanut Abraham Jakob Falander,
jolla oli tiiviit suhteet niin kotikaupunkiinsa kuin muihinkin Pohjanlahden ran
nikkokaupunkeihin. Töhlbergiä ja Abraham Jakob Falanderia yhdisti sekä työ
että sukulaisuus, sillä Falander oli naimisissa Töhlbergin tyttärentyttären kans
sa. Töhlbergin elämän ehtoopuolella Vaasaan muuttaneesta Falanderista tuli
hänen tärkein avustajansa. Vanha patruuna pystyi epäilemättä siirtämään osan
vuosikymmenten aikana kertyneestä tietämyksestään nuorelle aloittelijalle, jos
ta myöhemmin tuli koko Suomen puoleisen valtakunnan merkittävin monialai
nen yritysjohtaja.!5!

Silti muullakin kuin tervalla tai muilla metsäntuotteita hyödyntävillä hyö
dykkeillä saattoi menestyä vielä 1700-luvunjälkipuoliskolla, mistä osoituksena
oli aikanaan (1810) kauppaneuvokseksi edennyt porvoolainen Erik Solitander.
Yhteisönsä suuresti luottama raatimies ja varapormestari oli perinteinen omissa
liiketoimissaan, sillä vielä 1700-luvun viime vuosinakin hän kiisteli innoissaan

muutaman riikintaalerin summiin nousevista saatavista, jotka olivat usein syn
tyneet pienistä rihkamatavarakaupoista, rahtimaksuista tai takauksista. Soli
tander olikin tupakka- ja sokeriruukkiosuuksistaan huolimatta perinteinen

148 KA VKO 10.3.1741: 42-52; 3.4.1741; 84-95.
149 Ks. esimerkiksi KA ViRO 27.3.1647 (kaupantarkastajan syytteen perusteella oikeus tuomitsi

pormestari Hans Schmedemanin ja raatimies Hans Schmittin sakkoihin ja laittomasti han
kittu humalaerä takavarikoitiin). Henrik Corten puolestaan väitettiin käyvän laajaa laitonta
maakauppaa Pyhäjoella (KA KoRO 13.1.1668: 3).

150 Ks. esimerkiksi KA KoRO 14.4.1755: 32-32v., 30.4.1760: 57-58; ORO 21.1.1778: 35,
11.2.1778: 76, 16.2.1778: 87-92.

151 KA VRO 18.3.1776: 238v.-239; Luukko 1979, 383-387; Jari Ojalan keräämä aineisto.
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kauppias ilman laajempia visioita tai suunnitelmia. Hän ei esimerkiksi omista
nut Etelä-Suomen merkittävimmille kauppiaille tyypillisesti sahaosuuksia,
vaikka kävikin pientä kauppaa suoraan toisten sahoilta ostamillaan laudoilla.'*?

Monialaiset säänneltyjen aikojen yritysjohtajat

Suunnitelmallinen monialaistuminen sai selvästi lisää vauhtia 1720-luvulta al

kaen, vaikka täysin tuntematonta se ei ollut Suomessa aiemminkaan. Esimakua
oli saatu paitsi varhaisten 1600-luvun ruukinpatruunoiden toimista niin myös
vuosisadan lopulla. Viipurilainen tervakomppanian faktorinakin toiminut Per
Fremling jätti osin pakon sanelemana tervakaupan ja alkoi panostaa laivanva
rustukseen ja -rakennukseen. Laivanrakennus puolestaan johti hänet nopeasti
rautateollisuuteen. Laivanrakennuksessa tarvittavien naulojen, pulttien ja ank
kurien hankkiminen toimitusvarmasti ilman välikäsiä omalta tuotantolaitok

selta oli kekseliästä. Fremlingille rautaruukki oli vertikaalisen integraation osa,
niin kuin päätös sahan perustamisestakin.'** Fremling muistuttaa tässä suhtees
sa lähes sata vuotta myöhemmin Vaasassa vaikuttanutta Abraham Jakob Falan
deria, vaikka hänen toimintansa olikin pienimuotoisempaa.

Ennen 1760-luvun merkittäviä taloudellisia päätöksiä aidosti monialaisim
mat toimijat löytyivät tapulikaupungeista. Aktiivisimmat ja aikakaudella vai
keasti mitattavaa menestystä eniten saavuttaneet yritysjohtajat tulivat 1720—-30

luvun Haminasta. Ei ole yllätys, että uuden tapulikaupungin puolen tusinan tär
keän talousvaikuttajan joukosta löytyvät kaikki edellä esitellyt kaupungin
valtiopäivämiehet eli Carl Clayhills, Jakob Johan Tesche, Friedrich Wittstock ja
Jakob Forsell.'54

Erityisvoittojenpyynti ei paikallistasolla suinkaan vähentynyt 1700-luvulla
porvariston valtakunnantason vaikutuksen voimakkaan kasvun myötä. Erityi
sen selvästi tämä näkyi Jakob Johan Teschessä, joka oli aikanaan muuttanut iso
vihan kauhuja pakoon Viipurista Turkuun. Turussa hän esiintyi Venäjän alamai
sena, mikä mahdollisti liiketoiminnan muita puolta pienemmillä tullimaksuil
la.'55 Haminan kaupungin saatua Uudenkaupungin rauhan solmimisen jälkeen

152 Solitanderille luonteenomainen pikkutarkkuus kävi ilmi esimerkiksi 1800, jolloin hän valitti
kilpailevan jauhomyllyn omistajan aiheuttamasta haitasta liiketoiminnalleen. - RA SKM,
Kammarkollegium till kungl. maj:t. 1800 (vol. 440) (4.2.1800); esimerkiksi KA PorvRO
15.3.1779: 163-169, 17.3.1779: 184—192,20.3.1779; 201—206; 5.5.1781: 239-245 (kolme
tapausta); 8.12.1783: 733-735, 735—736;29.10.1785: 342-343 (2 tapausta); tupakkatehtaan
osakkuudesta 8.10.1781: 566-567, 15.10.1781: 586-589; sahakaupoista ja saatavista
sahayrittäjien mennessä konkurssiin 14.8.1786 296-297; 22.11.1786: 510-516; 11.3.1789:
21-22; 11.3.1789: 22; Mäntylä 1994, passim.; Bergholm 1901, 1221—1222.

153 Per Fremlingin ja Hans Teschen Huppoisten rautaruukki valmistui vuona 1695 ja sai seu
raavana vuonna privilegionsa ja kuuden vuoden vapautuksen vasaraverosta. —RA, SKM,
Bergskollegium till Kungl. maj:t. 1696 (vol. 10) (3.7.1696); Ahvenainen 1984, 33; Vilkuna
KHJ 1994, 227, 277, 342-343; Vilkuna KHJ 2000.

154 Nordenstreng 1909a, 170-171.
155 Jakob Johan Tesche oli yksi Turussa jo 1722 syytetyistä ”venäläisistä ja vieraista kaup

piaista”. - KA TRO 10.2.1722: 69-72; RA, SKM, Kommerskollegium till Kungl. maj:t.
1722 (vol. 28) (22.3.1722). Vastaavanlainen valitus toistui Haminassa lähes tasan vuosi
myöhemmin KA HaRO 20.1.1723: 2, vielä syyskuussa 1723 Teschen toimia Turussa pahek
suttiin, HaRO 13.9.1723: 115-121.
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erittäin edulliset erioikeudet, Tesche oli heti valmis muuttamaan sinne kumppa
ninsa Carl Clayhillsin kanssa.

Elinkeinoelämän yleisillä vapauksilla ja verohelpotuksilla oli sodan jälkeen
suuri merkitys niukkuudessa eläneille suomalaisille Ruotsin kuninkaan alamai
sille yleensä ja taloudellisten resurssien sekä ostajakunnan niukkuudesta kärsi
neille porvareille erityisesti. Siksi ei suuresti ihmetytä, että Teschen ja Clayhill
sin ilmestyminen hermostutti muita paikallisia kauppiaita. Heidän porvariksi
pääsynsä pyrittiin estämään. Vaikutusvaltainen maaherra, entinen viipurilainen
kauppias, Johan Henrik Frisenheim jyräsi kuitenkin raadin tukemana porvaris
ton kannan. Raastuvanoikeus korosti nuorukaisten mukana todennäköisesti

seuraavaa taloudellista menestystä. Miehet pääsivät lopulta uuteen tapulikau
punkiin harjoittamaan liiketoimintaansa, mitä ainutkaan osapuoli tuskin lopulta
joutui katumaan.!'*

Kauppiaspohjalta ponnistaneita monialaistuvia yritysjohtajia yhdisti usein
erilaisten monopolioikeuksien metsästäminen ja keskittyminen nouseviin kas
vualoihin. Kiinnostus kohdistui niinkin kaukana toisistaan oleville teollisuu

denaloille kuin saha- ja tupakkateollisuuteen, joiden kasvu- ja voitto-odotukset
olivat lupaavia. Ne olivat myös aloja, joilla valtakunnan Suomen puoleisessa
osassa toimiminen toi selviä kilpailuetuja.!*?

Haminan tärkeimpien yritysjohtajien vauraus perustui silti 1720-30-luvulla
edelleen Viimeisetmenestyneet kauppiasjohtajat -luvun pohjalaisten tapaan ter
vaan, joka oli kaupungin tärkein vientituote. Haminalaisten keskinäinen tervan
hankintakilpailu lopetettiin jo vuoden 1724 aikana, jolloin päätettiin, että talon

poikien tarjoama terva jyvitettäisiin kauppiaiden kesken. Vapaata kilpailua alet
tiin tuloksetta vaatia vasta 1730-luvulla. Tällä tavoin tutkimuksen kohteina olleet

yritysjohtajat pääsivät nauttimaan kaupunkilaisten itsensä luomasta kilpailun
rajoituksesta, jonka suurimmat menettäjät olivat tervaa valmistaneet talonpojat.

Kaukonäköisimmät kaupunkilaiset havaitsivat kuitenkin tervakaupan buu
min olleen Suomenlahden rannikolla jo ohi ja siirtyivät sahatuotteisiin. Hamina
olikin 1720—30-luvullakoko valtakunnan tärkein lautojen vientisatama.!'**

Sahateollisuuteen panostamalla pienennettiin riskejä, mihin oli perusteita,
sillä merenkulun laajentuessa 1730-luvun alusta kaupungin tärkeimmät laivan
varustajat kokivat kovia menetyksiä havereissa siitäkin huolimatta, että alukset
olivat usein yhteisomistuksessa. Keskinäistä yhteistyötä harjoittivat kaikki
merkittävät toimijat, heidän mukanaan myös Jakob Johan Tesche, Carl Clay
hills, Friedrich Wittstock ja Jakob Forsell. Riskien minimointi ei onnistunut par

156 Haminassa tieto privilegioista julkistettiin elokuussa 1723, jolloin erityisesti mainittiin kau
pungin ja kaupunkilaisten saamat laajat verovapaudet. — KA HaRO 19.8.1723: 93,
30.8.1723: 98. Teschen ja Clayhillsin vastustuksesta HaRO 12.9.1723: 113-115, 13.9.1723:
115-121, 18.1.1724: 5-10; Nordenstreng 1909a, 170; Cederberg 1942, 15, 131.

157 Ks. edellä luku 7. Tarkemmin Suomeen liittyvistä teollisuushankkeista esimerkiksi Karonen 2002.
158 Jo syksyllä 1723 Lappeenrannan markkinoilla pidetyssä raastuvanoikeuden istunnossa toi

vottiin haminalaisten ”kaupankäynnissään säilyttävän harmonian”, mikä myös viittaa ter
vanoston säännöstelyyn. —KA HaRO, pidetty Lappeenrannan markkinoilla 9.10.1723: 157;
Nordenstreng 1909a, 193—196, 198-201; Nordenstreng 1909b, liite VI; Högberg 1969, 128—
131; Nordenstreng-Halila 1974, 162-164; Äström 1980; Vattula 1983, 159—160;Ahve
nainen 1984, 135—144.
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haalla tavalla, sillä yksin vuonna 1735 upposi kolme puutavaraa, tervaa ja suo
laa kuljettanutta espanjankävijää. Haaksirikoissa eniten kärsivät Clayhills sekä
Tesche, joka menetti 1730-luvun jälkipuoliskolla vielä rakenteilla olleen 170
lästisen espanjankävijän.'*?

Aikakauden menestykselliselle liiketoiminnalle yleensäkin tyypillisesti myös
sahateollisuudessa yritysjohtajilla oli osuuksia monista sahoista, koska niiden
tuhoutuessa menetykset olivat aina huomattavia.' Haminalaisille yhteis
omistus oli luontevaa, sillä tärkeimpien yritysjohtajien yhteistyö oli muutenkin
läheistä 1720—-30-luvulla.Niinpä esimerkiksi sahojen ristiinomistus oli tässä
vaiheessa yleistä. Clayhillsillä ja Teschellä oli useita yhteishankkeita, joissa
osassa mukana oli pormestari Wittstock. '*'!Wittstock omisti jonkin aikaa sahan
myös Forsellin kanssa. Pormestari oli paljolti passiivinen ”äänetön yhtiömies”,
mikä vahvistaa hänestä poliittisilla areenoilla saatua kuvaa.'?

Ironista on, että liiketoiminnan ja omaisuuden ”maahan sitominen” ei loppu
jen lopuksi tuottanut haminalaisille pelkkää onnea. Hattujen sodan aikana kaik
ki mainitut yritysjohtajat kärsivät suuria tappioita joko omien joukkojen tai
venäläisten toimesta. Turun rauhassa haminalaiset menettivät kaupunkikiinteis
tönsä ja osan vaivalla rakennetuista tuotantolaitoksistaan ja maaomaisuudes
taan. Haminalaisilla oli ennen sotaa ollut merkittäviä osuuksia kymmenessä sa
hassa, joista kuusi jäi vuonna 1743Venäjän puolelle. Kun pari sahaosuutta muual

la oli myyty jo 1730-luvun lopulla, oli vain kaksi jäljellä hattujen sodan jälkeen.!*?

159 Jakob Johan Teschen varustamo- ja laivanrakennustoiminta oli laajaa, sillä hän saapui 1720
luvulla usein Haminan raastuvanoikeuteen anomaan haverissa kärsineiden alustensa katsel
muksia tai todistuksia rahdattujen alusten kunnosta. Seuraavalla vuosikymmenellä hänet
tunnettiin sekä aluksen rakennuttajana Kokkolassa että aluksen kapteenin pilaaman suo
laerän maksun perääjänä Turussa. Tesche joutui vuonna 1737 rakenteilla olleen aluksen me
netyksen myötä vararikon partaalle, tosin konkurssin välttäen. - KA HaRO 17.8.1724: 150,
21.4.1725: 73-74, 1.7.1725: 129-133; KoRO 3.5.1736: 47—49, TRO 12.10.1730: 623,
14.10.1730: 626-646, 16.10.1730: 651—661; Nordenstreng 1909a, 180—182, 186-187;
Forselles 1936, 8.

160 Ahvenainen 1984, 66—67.
161 Sahateollisuuden kehityksestä Itä-Suomessa ja mainittujen yritysjohtajien sahahankkeista

ks. Nordenstreng 1909a, 202, 204, 205; Nordenstreng 1909b, passim.; Meinander 1945,
passim.; Kuisma 1983, 24-25, 98, 119, 132, 163, 203-204, 214, 216-217; Ahvenainen
1984, 64-66, 90-91, 111; Kuisma 1993b, passim.

162 Yksi merkittävä poikkeus Wittstockin esiintymisessä oli sataa tervatynnyriä koskevan sopi
muksen esittely Haminan raastuvanoikeudessa (29.2.1724: 30). Wittstockiin rinnastuu
porvoolainen Gabriel Hagert, joka ei osallistunut itse voimakkaasti käytännön liiketoimin
taan, mutta oli mukana kaikissa kaupungin keskeisissä yrityksissä. Hagert oli silti parem
minkin ”äänekäs yhtiömies”, jonka erityisvoitonpyynti tuotti tuloksia porvoolaisille. Hän
harjoitti kauppaakin, sillä taloudessaan oli jatkuvasti ainakin yksi kauppapalvelija. Hagertin
liiketoiminta kattoi silti ennen muuta tehtaita, manufaktuureita ja sahoja. Hänen kuoltuaan
1774 velka-asioita puitiin muutaman kerran oikeudessa, mutta Hagert näyttää hoitaneen
taloutensa erinomaisesti toisin kuin monet muut pikkukaupunkien pormestarit ja raatimie
het, joiden kuolinpesät eivät tavallisesti pystyneet maksamaan velkojaan. — KA PorvRO
1742-1775, erityisesti 22.6.1761: 357 (buldaanitehtaan osakkaat); 15.11.1762: 537-541 (tu
pakkatehtaan osakkaat); 19.2.1770: 61-63 (kauppapalvelija); 19.12.1774: 392—400, 408
411, 19.12.1774: 411—419v., 19.12.1774: 419v.-425v.; 11.2.1775: 25—27, 13.3.1775: 79
81, 22.3.1775: 85—86,3.4.1775: 114-127, 8.4.1775: 141-145; 11.2.1775: 28—20,8.4.1775:
145—149; 15.2.1775: 3031, 20.2.1775: 41—45 (velat kuoleman jälkeen); poliittisen
toiminnan tuloksellisuudesta edellä luku 7.; vrt. Mäntylä 1994, 321-324, 399 ja passim.

163 Jakob Johan Teschen menetykset arvioitiin hattujen sodan jälkeen yhteensä yli 160 000
kuparitaalerin arvoisiksi, kuten Jakob Forsellinkin. Carl Clayhillsin perikunnan laskettiin
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Jakob Johan Tesche oli sahateollisuuden uranuurtaja Haminassa, sillä hänen
sahansa olivat osin perustettu jo 1720-luvulla, kun muut yritysjohtajat ryhtyivät
lankkujen ja lautojen tuottajiksi vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Tesche oli
1720—30-luvullamuutenkin kaupungin aktiivisin ja monipuolisin yritysjohtaja,
ja hänen harteilleen voisi jopa sovitella koko Suomen laaja-alaisimman johtajan
viittaa! Merenkulun, sahaliikkeen ja tervakaupan ohella tupakantuonti ja 
valmistus olivat mukana liiketoiminnassa jo varhain.!'*5

Teschen ja Carl Clayhillsin yhteistyö ylitti selvästi normaalin liikekumppa
nuuden, sillä miehet hoitivat monet asiat yhteistyössä keskenään ja tunsivat se
kä omat että kumppaninsa asiat. Esimerkiksi yhteistoiminnan syvyydestä ja sen
aikakaudelle poikkeuksellisesta luonteesta käy vuonna 1726 käsitelty tapaus,
jossa Tesche kiisteli kahden kauppiaskollegansa kanssa 50 tervatynnyristä. Hän
oli estynyt saapumasta raastupaan, mutta totesi Clayhillsin vastaavan ”kumppa
ninsa” puolesta. Clayhills haettiin paikalla ja tämä kertoi asian olevan tuttu,
mutta pyysi oikeudelta luvan käydä neuvonpidossa Teschen luona. Palattuaan
hurjistunut ja karkeaa kieltä muutenkin viljellyt Clayhills väitti vastapuolen va

menettäneen omaisuutta lähes 220 000 taalerin arvosta. —RA, SKM, Kammar- och kom
merskoll. till Kungl. maj:t (sammansatta kollegier) 1744 (vol. 136b) (29.2.1744); Kuisma
1983, passim.; liite]; sahojen sijainnista ks. kartta teoksessa Ahvenainen 1984, 89.

164 Markku Kuisma (ks. ja vrt. 1983, 26; 1991, 283; 1993b, 90-91) korostaa Teschen tyy
pillisyyttä 1700-luvun yrittäjänä.

165 Tesche oli muun muassa tervakauppiaana ja velkojana usein nähty vieras Haminan alaisuu
dessa olleen Lappeenrannan kämnerinoikeudessa, erityisesti KA LaRO 1723-24, 1737—38;
Nordenstreng-Halila 1974, 184-187.
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lehtelevan.'* Teschen ja Clayhillsin yhteistyö kattoi kaikki liiketoiminnan
muodot, mutta usein he kävivät oikeutta nimenomaan tervakaupasta.!*?

Sekä Tesche että Clayhills hajoittivat yhteistuumin liiketoimintaansa toisiin
kaupunkeihin. Carl Clayhills myi osuutensa Helsingin Vanhankaupungin sahas
ta 1730-luvun lopulla Helsinkiin kauppiaaksi siirtyneelle veljenpojalleen ja
aiemmalle kauppapalvelijalleen Georg Wilhelm Clayhillsille. Jakob Johan
Tesche puolestaan luovutti 1741 oman osuutensa sahasta samoin Helsinkiin
siirtyneelle entiselle palvelijalleen Zacharias Goviniukselle. Markku Kuisma
arvioi perustellusti haminalaisten pyrkineen käyttämään näitä entisiä alaisiaan
omien liiketoimiensa bulvaaneina, mikä riittänee kertomaan sekä Helsingin
kaupungin liikemiehistä että näiden kahden haminalaisen mahtiporvarin merki
tyksestä. !*$

Todennäköisesti Teschen ja Clayhillsin useita vuosia kestänyt yhteisyritys
hallinto tuotti huomattavan kilpailuedun muihin kilpailijoihin nähden, sillä täl
lainen yrityksen hallinto-organisaatio oli tarkastelujaksolla kaikkea muuta kuin
tavanomainen. Miesten yhteistyö jatkui tiiviinä yhteisyrityksen 1730-luvun
alussa tapahtuneen purkamisen jälkeenkin. Taloudellisesti toimintaa voi kutsua
menestykselliseksi, vaikkei tappioilta aina vältyttykään. On kiintoisaa, että sa
mankaltaista ”yhteisyrittäjyyttä” harjoittivat 1740-50-luvun taitteessa aloit
televat, mutta myöhemmin raskaansarjan taloudellisiksi toimijoiksi nousseet
helsinkiläiset kauppiaat Nils Burtz ja Johan Sederholm.' Carl Clayhillsin vel
jenpoika Georg Wilhelm Clayhills koetti keinoa 1750-luvun alussa, mutta toisin
kuin edellä mainituille, siitä ei ollut häneile apua liikkeen pelastamiseksi.!'”!

Takaiskut merenkulussa ja laivanvarustuksessa saivat Jakob Johan Teschen
aktivoitumaan entistä monipuolisempien uusien ansaitsemismahdollisuuksien
löytämiseksi. Tosin merenkulku lienee riskeistään huolimatta tuottanut pää
omia, jotka ylipäätään mahdollistivat uudet toteuttamiskelpoiset suunnitelmat.
Teschelle tyypillistä oli silti liiketoiminnan jatkuva kehittäminen ja uusien tuu
lien haistelu. Hän kiinnitti jo sangen varhain huomiota nousevan nautintoai
neen, tupakan, laajamittaiseen tuontiin ja tuotantoon, sillä jo 1720-luvun lopul
la hän oli tärkeä hollantilaisen tupakan tuoja.

Jakob Johan Teschen hanakkuus hankkia itselleen monopolioikeuksia kävi
ilmi jo erityisvoittojenpyyntiä valtiopäivillä käsittelevässä osassa. Tesche osasi
muulloinkin kuin valtiopäivämiehenä vetää oikeista naruista uusia yrityksiä
perustaessaan. Hän kääntyi vuonna 1740 kauppakollegion puoleen anoen privi
legioita tupakkamanufaktuurille, jolle oli jo etukäteen hankkinut laitteet ja pyy

166 Clayhills tuomittiin ankariin sakkoihin. - KA HaRO 4.5.1726: 77-83.
167 Teschen ja Clayhillsin ”compagnihandel'niin” viitattiin vielä niinkin myöhään kuin vuonna

1737, jolloin kumppanuus oli muodollisesti jo purettu. — Ks. esimerkiksi KA HaRO
27.4.1726: 48-53, 30.4.1726: 58—62, 8.6.1726: 106; 12.1.1737: 1-7, 15.1.1737: 8-9,
19.1.1737: 13-14; LaRO 25.10.1737: 135—138,20.12.1737: 154-155.

168 Kuisma 1991, 266; Hornborg 1950, 488.
169 Burtzin ja Sederholmin yhteistyö: ”Handels- och bolagsmännerne”, KA HRO 20.10.1750:

122v.-125v. (lainaus f. 122v.), myös 15.9.1750: 99, 15.5.1751: 56v., 13.7.1751: 83—-83v.;
Lindstedt 1954, 56-57; Mäntylä-Mäkelä-Alitalo 2000.

170 Ks. tuonnempana luku Epäonnistujat.
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si tullivapautta ostamalleen suurelle erälle hollantilaista tupakkaa. Asioiden
käsittelyjärjestys oli näin ollen täysin väärä, mutta varsinainen uutinen oli
Teschen toivomus: ”- - - erityisesti, ettei kenellekään muulle, tiettyjen vuosien
aikana, kunnes tämä laitos olisi ehtinyt vakiinnuttaa toimintansa, annettaisi lu
paa perustaa (Haminaan) jotakin vastaavanlaista laitosta”. Haminan raastu
vanoikeus oli puoltanut hanketta, joka anomuksen laatijan mukaan auttaisi oh
jaamaan rahvaan kauppaa Viipurista Haminaan ja edistäisi muutenkin alueen
talouselämää. Kauppakollegio suhtautui hankkeeseen poikkeuksellisen suo
siollisesti, sillä se suositteli kymmenen vuoden yksinoikeutta, suojaa paikalli
selta kilpailulta sekä tullivapautta laitoksen käynnistämisessä välttämättömille
koneille.

Teschelle myönnettiin nämä Suomen ja koko valtakunnan oloissa merkittä
vät privilegiot. Vasta tällöin paikalliset kilpailijat ja aiemmat yhteistyökumppa
nit Friedrich Wittstock, Jakob Forsell ja Jobst Dobbin alkoivat protestoida eri
oikeuksia vastaan. Se oli turhaa, sillä kuninkaallisia erioikeuksia ei muuteltu

mielivaltaisesti. Sellainen olisi ollut valtiovallalle ja loppujen lopuksi myös
porvaristollesäätynä ja elinkeinonharjoittajanavaarallista.'”'

Todennäköisesti tämä kiista oli taustalla, kun Haminan menetyksen jälkeen
vanhojen haminalaisten mahtijohtajien yhteistyö loppui. Merkittävimmät yri
tysjohtajat lähtivät kukin eri suuntiin. Carl Clayhills oli toki kuollut jo ennen
hattujen sotaa, joitakin porvareita muutti Turkuun ja eräät siirtyvät Venäjälle
Viipuriin. Friedrich Wittstock valittiin jo sodan aikana Gävlen pormestariksi.
Johan Jakob Tesche suuntasi tällä kertaa Helsinkiin, jonne oli rakentanut laajat
kaupalliset suhteet jo ennen hattujen sotaa. Sitä vastoin Jakob Forsell valitsi
uuden tapulikaupungin Loviisan!”

Jakob Johan Tesche jatkoi Helsingissä siitä mihin Haminassa päätti eli anoi
yhä uusia erioikeuksia ja erityisprivilegioita. Hän ei lannistunut kärsimistään
raskaista tappioista hattujen sodassa, vaan halusi muun muassa perustaa tiili
ruukin velan pantiksi saamalleen säterille. Kauppakollegio oli jo kesäkuussa
1745 myöntynyt kaupungin kymmeniä vuosia toimettomana seisoneen vanhan
tiiliruukin käyttöönottoon. Reilu vuosi päätöksen jälkeen Tesche haki muutosta,
sillä hän kaavaili kokonaan uutta laitosta. Perustettavan tiiliruukin vahvistuk

seksi hän anoi peräti 12 vuoden mittaisia privilegium exclusium -muotoisia yk
sinoikeuksia, jotka sulkisivat kaikki lähiseudun kilpailijat pois alalta.

[71 Teschen tupakkamanufaktuurianomuksen perusteet muistuttavat kovin suuresti Jakob
Forsellin puoli vuosikymmentä myöhemmin Loviisalle (Degerby) anomaa hollantilaisen
tupakan tuontilupaa. *- - --och i synnerhet, att ingen annan, pä wisse ähr, innan detta wärk
hunnit till nägon stadga, mätte tillätas att derstädes nägot dylikt wärk anlägga - - --*. - RA,
SKM, Kommerskollegium till kungl. maj:t. 1740 (vol. 48) (20.9.1740, luettiin ja hyväk
syttiin valtaneuvostossa 12.11.1740); Nordenstreng 1909a, 189, 190; Nordenstreng 1909b,
153; Annala 1928a, 356—357; luku 7.

172 Myös Teschen ja Forsellin ilmiriita vuosien 1742—43valtiopäivillä sota-ajan tuhojen kor
vauksista lienee ollut tuoreessa muistissa, kun uusia asuinpaikkoja valittiin. Vanhoista ha
minalaisista edelleen esimerkiksi Jobst Dobbin siirtyi Turkuun, Zacharias Govenius, kuten
edellä jo huomattiin, Helsinkiin ja Hans Carl Sutthoff isiensä maille Viipuriin. — Ks.
esimerkiksi Nikander 1930, 128; Hornborg 1950, 134-135, 161.

176 «= YRITYKSEN JOHTAMINEN



Erityisprivilegioiden anominen oli luonteenomaista menestyneille yritysjoh
tajille. Teschellä oli asiasta jo runsaasti kokemusta ja myöhemmin samaa keinoa
käytti menestyksellä muun muassa toinen helsinkiläinen Nils Burtz, joka hank
ki Helsingin seudun ja Suomenlinnan ruokahvollossa keskeisen jauhatusmono
polin itselleen. Yhtä tyypillistä oli kilpailijoiden näitä erityisoikeuksia vastaan
esittämä ankaraja kovasanainenvastarinta.

Jakob Johan Teschen uudistetun anomuksen ajoitus viittaa siihen, että hän
osasi käyttää valtiopäiviltä hankkimaansa tietoa tehokkaasti liiketoimiensa
edistämiseen. Taustalla oli aavistus Suomenlinnan linnoituksen rakentamisesta.

Suomen puolustuksen vahvistamista ja Helsingin linnoittamista suunniteltiin jo
vuosina 1742—43,jolloin valtiopäivillä Helsingin edustaja, pormestari H. J.
Forsteen kirjoitti salaisessa valiokunnassa luetun muistion Helsingin linnoitta
misesta. Vuonna 1745 päälinnoitusta suunniteltiin Degerbyhyn, mutta valtio
päiväpäätökset jäivät kevättalvelle 1747, joiden toimeenpanon valtaneuvosto
varmistivuoden lopulla.'”*

Tesche oli tiiliruukkianomuksia tehdessään tietoinen näistä suunnitelmista,

koska istui Forsteenin tapaan itse porvarissäädyssä ja salaisessa valiokunnassa
ja oli itsekin esittänyt vastaavia ajatuksia samoilla vuosien 1742—43valtiopäi
villä. Joka tapauksessa tiiliruukki valmisti rakennustarpeita —Teschen anomuk
sessaan viljelemiä sanamuotoja käyttäen —”isänmaanrakkaudesta ja yleisen
hyvän edistämiseksi” aikanaan Suomenlinnan linnoituksen rakentamiseksi ja
Helsingin ehostamiseksi. Tehtaan omistaja pystyi samalla suhteellisen rauhassa
harjoittamaan liiketoimintaansa, joskin parhaimmillaan lähes kaksikymmentä
työntekijää työllistänyt tiiliruukki sai jo 1750-luvun alussa lähelleen useita kil
pailijoita, sillä Helsingin seudun rakennusurakoissa yksi tai edes muutama tiili
ruukki ei riittänyt tyydyttämään kysyntää!”

Jakob Johan Tesche oli Helsingissäkin mukana tupakkakaupassa ja -manu
faktuurissa, mutta hänen taloudellinen menestyksensä ja mahtinsa eivät enää
nousseet 1720-ja 1730-luvun tasolle.!

Päinvastoin kävi Jakob Forsellille, jonka liiketoiminta oli vielä Haminassa
ollut paljon tavanomaisempaa kuin Teschellä tai Carl Clayhillsilla. Forsellin ky
vykkyys erityisvoitonpyytäjänä paljastui 1740-luvun valtiopäivillä. Hän pystyi

173 Teschen tiiliruukkianomuksessa muut poissulkevien privilegioiden herättämään vastustuk
seen kiinnitti huomiota myös Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherra. Suomen kenraaliku
vernööri von Rosen otti silti 1747 kielteisen kannan esitykseen, jossa toivottiin Helsinkiin
toista vastaavanlaista laitosta. Burtz puolestaan hankkiutui osakkaaksi Helsingin suureen
panimoon, jolle myönnettiin 1759 yksinoikeus valmistaa ja myydä olutta kaupungissa, mikä
herätti suuria tunteita kaupungissa. —Hornborg 1950, 324; Laakso 1955, 508.

174 KA SHPTA, H. J. Forsteen: 1742—43: R2834, f. 861-865 (F309) (Forsteenin muistio
18.7.1743); Juva 1939, 398—402; Juvelius 1921, 36, 144-155; Alanen 1963, 368—372.

175 RA, SKM, Kommerskollegium till kung!. maj:t. 1746 (vol. 63), Kauppakollegion kirje
kuninkaalliselle majesteetille 23.9.1746 kuninkaallisen majesteetin remissin 10.9.1746
johdosta. Mukana on Teschen anomus, joka on saapunut Tukholmaan jo 10.9.1745 sekä
kauppakollegion päätös vanhaa tiiliruukkia koskevasta anomuksesta 15.6.1745; Juvelius
1921, 38—39;Cederberg 1947, 320-321; Kuisma 1991, 128, 283-285.

176 Tesche oli vain harvoin esillä Helsingin raastuvanoikeudessa hattujen sodan jälkeen. Tupak
kakaupoista ja -manufaktuurista, KA HRO 9.1.1749: 1—2v.,13.7.1751: 83-83v.
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alaisensa saivat aina kärsiä seuraukset. Niinpä kaupunginviskaali syytti vuonna

1729 Forsellin kauppapalvelijan olleen määräysten vastaisesti portilla talonpoi
kia vastassa, mistä oli seurannut heitä torille, ja sieltä suoraan kauppakartanoon.
Tällaiset tavat olivat tyypillisiä suurvalta-ajalla, mutta 1700-luvulla niihin ei
suhtauduttusuopeasti.'”*

Forsell oli keskittynyt Haminassa lähes yksinomaan perinteiseen liiketoimin
taan ilman sen suurempia innovaatioita tai liikkeen laajennuspyrkimyksiä. Kos
ka hänen panoksensa oli vahva Loviisaa perustettaessa, olisi luontevaa olettaa
hänen kädenjälkensä näkyvän voimakkaasti uudessa kotikaupungissa, jonka
pormestariksi hänet nimitettiin toukokuussa 1747. Forsellin asema korostui jo
yksistään siksi, että kaupungin raastuvanoikeuteen kuului aluksi vain kolme jä

mukaan Loviisan erioikeuksista ja muista eduista oli päässyt nauttimaan vain
muutama henkilö —nimittäin kauppaa käyvä pormestari ja pari raatimiestä. Va
lituksilla ei ollut vaikutusta, eikä edes Forsellin erottua virasta ongelmia tohdit
tu nostaa esille.”

Pormestarilla oli kylliksi omien liiketoimien kehittämisessä ja asioiden ko
vaäänisessä hoidossa valtiopäivillä, sillä raastuvassa hän ei esittänyt ainuttakaan
puheenvuoroa tai tuonut omia taloudellisia kiistojaan oikeuden käsiteltäväk
si.'** Forsell rinnastuu tässä monin tavoin helsinkiläiseen Nils Burtzin, joka
esiintyi raatimiesasemastaan huolimatta vain harvoin. Esimerkiksi vuosina
1756—65hän esitti oikeudessa ainoastaan muutamia, yleensä konkurssipesiä
koskevia vaatimuksia. Aivan kuten Forsell, ei myöskään Burtz ollut sinänsä
passiivinen, vaan hänet havaittiin yhdeksi aktiivisimmista erityisvoitonpyytä
jistä valtiopäivillä."

178 Kauppiaiden, tai paremminkin kauppapalvelijoiden väliseen veriseen kilpailuun viittaa
tapaus vuodelta 1729, jossa orimattilalainen talonpoika oli ensin tehnyt Jakob Forsellin
kanssa kauppaa ja yrittänyt hieman myöhemmin houkutella muita talonpoikia tekemään sa
moin. Carl Clayhillsin palvelija löi orimattilalaista, koska katsoi näin rikotun kaupan ”va
pautta ja rauhaa”. Forsell saapui vuonna 1733 itse syyttämään Jakob Johan Teschen kaup
papalvelijaa, joka oli samasta syystä pahoinpidellyt raa'asti Forsellin palvelijaa. Vanhojen
haminalaisten kaupankäyntitapojen vienti Helsinkiin herätti runsaasti negatiivista huomiota
1740-luvulla, kun muun muassa Georg Wilhelm Clayhills toteutti alaistensa avulla edellä
mainittuja kauppakeinoja. - KA HaRO 29.1.1728: 32-34, 31.1.1728: 34—38;24.1.1729: 1
4; 31.1.1733: 2-10, 3.2.1733: 12-18; Homborg 1950, 141—142;Karonen 1994b, 75—102;
Karonen 1995 ja mainittu kirjallisuus.

179 Forsell sai eron virastaan vuoden 1765 alussa, mutta jo edellisenä vuonna hallinto ja oikeu
denhoito olivat kokonaan viransijaisen hoidossa, KA LoRO 1764; Nikander 1930, 15, 66,
67, 70-73, 178; Forselles 1936, 28-29.

180 Pormestarinvirassa istuessaan Forsell esitti jälkipolville jääneitä näkemyksiä lähinnä silloin,
kun kertoi olevansa estynyt tulemaan oikeuteen erinäisten muiden virkatehtävien tai valtio
päiväedustusten vuoksi, ks. esimerkiksi KA LoRO 5.12.1748: 21—21v.;vrt. LoRO 174868;
LoKO 1761-67.

181 Burtz omisti lisäksi osuuden yhdestä Uudenmaan suurimmasta vientisahoista ja toimi eng
lantilaisten kauppahuoneiden asiamiehenä Brittein saarille suuntautuneessa kaupassa. —
Kuisma 1983, 35, 199-200; liite 1; luku 7.; KA HRO 1.3.1758 (yksi Thomas Anton Clay
hillsin tiiliruukin takaajista); 26.4.1758 (haki vajaata 4 000 kuparitaaleria edesmenneen ruu
kinkirjuri Mosbergin konkurssi- ja kuolinpesältä); 16.5.1764 (vaati kauppias ja manufaktu
risti Henrik Jakob Teschen (Jakob Johan Teschen poika) konkurssipesältä monen muun
velkojan ohella 852 ruplaa).
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Jakob Forsellin liiketoiminnan muodot muuttuivat 1750-luvulle tultaessa

mittasuhteet, minkä aikalaisetkin tunnustivat. Kauppaneuvoksen kuoltua vuon
na 1768 hänen leskensä pyysi lisäaikaa perukirjoitukseen. Raastuvanoikeus
myönsi luvan, sillä tilien päättäminen ja erittäinkin tietojen kerääminen ulko
mailla olevista saatavista ja veloista arveltiin vaativan kovasti työtä.'*?

Forsell kokosi valtavan omaisuuden hattujen sotaa seuranneen neljännes
vuosisadan aikana. Hänen yritystoimintansa painopiste siirtyi nopeasti vielä
Haminassa harjoitetusta tervakaupasta kohti uudenaikaisempaa ja tuottoisam
paa liiketoimintaa. Muiden 1700-luvun Etelä- ja Itä-Suomen kaupunkien ta
paan ei Loviisassakaan tervalla rikastunut markkinahintojen jatkuvan putoami
sen ja mitättömiksi jääneiden tervan vientimäärien takia.'*?

Jakob Forsell tuli vahingossa paljastaneeksi strategiset linjauksensa kuninkaal

liselle majesteetille vuosien 1746-47 valtiopäiville jättämässä korvausanomuk
sessa, jolla haki kompensaatiota sodanaikaisille menetyksille. Forsell toisti jatku
vasti halukkuuttaan jälleenrakennukseen sodan tuhojen jäljiltä. Työ oli hyvällä
alulla; uuden tapulikaupungin liepeillä sijainnutta rautaruukkia oli pantu kuntoon
jo kaksi vuotta. Sen lisäksi Forsellin omien sanojen mukaan omistuksiin kuului
tuossa vaiheessa yksi saha kokonaan ja toisesta puolet. Edelleen hän oli mukana

rakentamassa laivoja, mutta arveli itse ettei jaksaisi hoitaa näitä kaikkia töitä —

varsinkaan kun aikapäiviä sitten luvattuja korvauksia ei ollut vielä maksettu.'%
Vanhasta peruselinkeinostaan tervakaupasta hän ei puhunut enää mitään,

minkä lisäksi laivanrakennus ja -varustus olivat ensimmäisinä supistettavien lii
ketoimien listalla. Silti Forsell oli mukana käytännössä kaikissa loviisalaisten
omistamissa aluksissa, tosin koko ajan pienenevillä osuuksilla. Riskien välttely
osoittautui viisaaksi, sillä monet loviisalaisten aluksista tai niiden lasteista tu
houtuivat haaksirikoissa.'**

Loviisalainen havaitsi tupakkakaupan oivaksi tavaksi kartuttaa omaisuuttaan,
sillä valtiopäiviltä hankitun hollantilaisen tupakantuontioikeuden turvin voitiin
tuottaa edullisesti rahvaan haluamaa tuotetta kaupunkiin. Kun tuontioikeus
päättyi 1750-luvun alussa, oli Forsell liikekumppaneineen heti valmis perusta
maan oman tupakkamanufaktuurin, jolle myönnettiinkin privilegiot vielä vuo
den 1753 lopulla.!%

182 KA LoRO 21.11.1768: 246—247.

183 Tervan hinta kääntyi 1730-luvulta pysyvään laskuun. Vertailun vuoksi todettakoon, että
keskimäärin vuosina 1751—64Turusta vietiin suoraan ulkomaille vain 1 541 tynnyriä tervaa
vuodessa, Helsingistä 238 tynnyriä ja Loviisasta 11] tynnyriä. Pohjanmaalla kaupallisesti
vähämerkityksellisestä Kaskisista vietiin 1700-luvun lopulla edellä mainittuja Turun lukuja
vastaavia määriä. —Äström 1980; Wuorinen 1966, 98; luku Epäonnistujat tuonnempana.

184 KA SHPTA, Jakob Forsell: 1746-47: R2937, f. 458—462 (F445).
185 Forsell omisti 210 lästisestä Enighetenistä vielä vuonna 1744 6/32, mutta vähensi osakkuut

taan myöhemmin 1/32:aan. Alus menetettiin haaksirikossa vuonna 1747. Vuonna 1744 hän
omisti neljänneksen Fredrikshamnista, ja suurimman osuuden eli 6/32 ensimmäisestä Lovii
sassa rakennetusta aluksesta, 230 lästin Wredestä. Se haaksirikkoutui Englannin rannikolla
vuonna 1764, ja täsmälleen samana päivänä menetettiin 250 lästin pinkkialus Lovisa. —KA
HRO 6.10.1744: 227—230v.; LoRO 4.9.1761: 125, 16.9.1761: 125-125v. (Wrede ajanut
karille); Nikander 1930, 140-141, 143; Forselles 1936, 20; Börman 1981, 111-112.

186 Nikander 1930, 222; RA KOK, Huvudarkivet, Förteckning över utfärdade fabriksprivilegier
1723-1781 (D VIII a: 2), ”Privilegii Register 1725—1781”(privilegiot myönnetty 16.12.1753);
luku 8. edellä.
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Jakob Forsell ei silti aina vältellyt riskejä, mistä kaikkein vahvin esimerkki on
edellä mainitussa korvausanomuksessa ensimmäisenä mainittu rautaruukki.

Tukholmalaiset tukkukauppiaat ja kauppahuoneet olivat suurelta osin ottaneet
Suomen ruukit hallintaansa jo 1720-luvulla. Omistajina olivat muun muassa
vaikutusvaltainen Tottien kauppahuone sekä myöhemmin 1770-luvulla Hassel
grenin ja Bengt Magnus Björkmanin kauppahuoneet. Viimeksi mainitut omisti
vat tärkeimpien Etelä-Suomen ruukkien lisäksi kolme pohjalaista ruukkia eli
Kimon, Oravaisen ja Orismalan.'"? Suomalaisilla porvarisperäisillä yritysjohta
jilla oli Ruotsin ajan lopulla vain rajoitetusti asiaa metalliteollisuuteen, sillä Ja
kob Forsellin lisäksi vain Abraham Jakob Falander uskaltautui alalle.

Jakob Forsell ja ruukininspehtori Anders Nohrström ostivat vuonna 1744
Petjärven pitkään autiona olleen ruukin, jolle annettiin uudeksi nimeksi Ström
fors. Yhtiökumppanit pyysivät välittömästi laitoksen kehittämiseksi laajoja ve
rovapauksia. Rautateollisuutta tiukasti valvonut vuorikollegio suhtautui aluksi
epäillen hankkeeseen. Se määräsi kunnostustoimet keskeytettäviksi, kunnes
nähtäisiin jäisikö ruukki Ruotsin puolelle vai jouduttaisiinko se luovuttamaan
rauhansopimuksen mukaisesti Venäjälle, sillä rajalinjaus oli edelleen määrit
tämättä. Yhtiökumppanukset arvioivat uudistetussa anomuksessaan ruukin jää
vän Ruotsille. Forsell muisti tälläkin kertaa mainita tappioistaan Haminassa.
Lopulta lupa myönnettiin, ruukki jäi kolmen kruunun alle ja nautti verovapauk
sista vuoteen 1758. Tapaus on yksi parhaista osoituksista Forsellin tarvittaessa
suuresta riskinottokyvystä, sillä rautaruukin aluetta vuonna 1744 kuvaava kart
ta paljastaa, kuinka hiuskarvan varassa omaisuuden menettäminen oli.

Valtakunnan itäosan suureellisen linnoitussuunnitelman valmistuttua Svart

holmasta tuli Suomenlinnan rinnalle toinen päälinnoitus, ja Strömforsin ruukil
le ilmaantui runsaasti tilauksia rakennustyömaalta ja Loviisan kaupungin lin
noitustöistä. Suurta haittaa ei liene ollut siitä, että Forsell valittiin porvariston
edustajaksi niin sanottuun Degerbyn linnoitusdeputaatioon heti vuonna 1747.'8

Strömforsin Suomen oloissa melko vaatimattomalle (vuotuinen valmistus

kiintiö oli 690 kippuntaa) ruukille rakennettiin pieni ruukinsaha jo vuonna
1746. Samana vuonna Forsell oli perustamassa niin ikään vähäiseksi luonneh
dittua Tessiön sahaa. Sellainen oli niin ikään 1750-luvun alussa rakennettu Por

lammin saha, jossa Forsellin kumppanina oli muun muassa aiempi kiistakump
pani valtiopäiviltä, porvoolainen Gabriel Hagert. Sitä vastoin kaksi muuta For
sellin suurelta osin omistamaa sahaa eli jo varhemmin perustettu Naarkoski ja
Forsellin voimakkaan painostuksen jälkeen privilegionsa saanut Ummeljoki
olivat 1700-luvun puolimaissa Suomen suurimmat sahat.'!"

187 Hultin 1897, passim.; Annala 1928a, 208, 214.
188 Hultin 1897, 141—143,332; Allardt 1988 (1923), 199, 201, 203; Nikander 1929; Nikander

1930, 165; Forselles 1936, 22-23, 25; Siren 1971, 16 (kartta alueesta); Ahvenainen 1984,
111; Siren 1995, 22. Linnoitusdeputaatiosta esimerkiksi Cederberg 1947, 202. Helsingissä
Nils Burtz toimi vastaavassa tehtävässä 1750-luvun lopulla ks. esimerkiksi KA HRO
12.5.1759, 11.6.1759.

189 Ks. esimerkiksi Allardt A 1988 (1923), 148-149; Nikander 1930, 166—168;Kuisma 1983,
24—25,74; Ahvenainen 1984, 65—66, 90, 111; Kuisma 1985, 154-156; Kuvaja 1995, 267
269.
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Forsell oli liikekumppaneineen suunnitellut sahaa Ummeljoelle jo ennen
Hattujen sotaa, sillä joen erinomainen sijainti suotuisien vesistöjen varrella oli
tiedossa. Viimein vuonna 1745 suunnitelmia alettiin panna täytäntöön, ja han
kalaksi pullonkaulaksi jo tuolloin tiedostettu raaka-aineen saanti pyrittiin var
mistamaan hankkimalla puuta Sisä-Suomesta Päijänteeltä. Jo jonkin aikaa toi
minut saha sai kuninkaalliset privilegiot 1750-luvulla.'

Jakob Forsell oli idearikkaimmillaan heti hattujen sodan jälkeen, mihin tärkeä
osatekijä olivat valtiovallan avokätisesti tarjoamat resurssit, mutta joiden hankki
misessa ja sittemmin myös käyttämisessä pormestari oli itse kaikkein aktiivisin.

Hän oli vuoden 1760 paikkeilla vähintään osaomistajana kaikissa Loviisan
seudun merkittävissä tuotantolaitoksissa. Forsell oli faktisestikin valtakunnan ra

jaseudun ruhtinas, jonka liiketoiminta oli levittäytynyt laajalle ja syvälle.””'

190 Halila 1938, 117; Halila 1939, 636, 638, 653; Oksanen 1981, 407—409.
191 Edellä mainittujen lisäksi Forsellilla oli osuuksia tiiliruukissa ja vuonna 1758 toimintansa

aloittaneessa Kiskon Orijärven rusthollin kuparikaivoksessa. —Hultin 1897, 264; Annala
1929a, 213; Nikander 1929; Nikula.
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Forsell osasi taitavasti hyödyntää Loviisan vapaavuosia sekä erilaisten manufak

tuurien perustamiseen myönnettyjä avustuksia, vapaavuosia ja muita etuja.
Jakob Forsell oli yksi harvoja 1700-luvun todella laajoja maaomaisuuksia

hankkineita yritysjohtajia. Suurin maakauppa tehtiin 1767, jolloin hän osti Eli
mäeltä Wrede-suvulta yhteensä 40 000 tynnyrinalaa käsittäneet rälssimaat, joi
den hinnaksi laskettiin yli puoli miljoonaa kuparitaaleria. Kaupan laillisuuden
(vain rälssimies sai ostaa verovapaata maata) varmisti se, että Forsell oli vast
ikään saanut 1700-luvun porvarissäätyyn kuuluneille vain poikkeuksellisesti
myönnetyn aatelisarvon. Jo tätä ennen hän oli ostanut maita ennen muuta var
mistaakseen Strömforsin ruukin menestyksen.'”?

Tavallisesti suhteellisen pienet maa-alat riittivät takaamaan yritystoiminnassa
välttämättömät raaka-aineet ja turvaamaan perustettujen tehdaslaitosten tarvit
seman maapohjan. Jakob Forsell eroaa muista aikakauden johtajista siinä, että
hän hankki itselleen vankan aseman kaupungin ulkopuolisiin tuotantolaitoksiin.
Siksi hänellä oli perusteita hankkia laajoja maaomaisuuksia tukemaan rautaruu
kin ja useiden sahojen raaka-aine- ja polttoainetarvetta. Tämä linja poikkesi
suuresti muiden aikalaisten valinnoista, jopa Forsellin veroisen laaja-alaisen
yritysjohtajan Abraham Jakob Falanderin, joka muuten aloitti kauppiaanuransa
sattumalta Forsellin kuolinvuonna.!

Vaasalainen Johan Bladh (vanhempi) ei jäänyt 1720-30-luvulla jälkeen itä
ja eteläsuomalaisista kollegoistaan, sillä hänestä löytyi samoja piirteitä kuin
muista aikakauden monialaistujista: pohjana oli tervaa, viljaa ja merenkulkua
käsittänyt perusliiketoiminta, jonka varaan laajennuksia voitiin suunnitella sekä
eksplikoitu kovuus ja kyky käyttää erilaisia kanavia liiketoiminnan edistämi
seen. Bladh oli kategorian Monialaiset säänneltyjen aikojen yritysjohtajat mie
histä ”perinteisin”. Perinteisyys näkyi monina suurvaltakaudella yleisten käy
täntöjen noudattamisena, kuten takavarikkojen ja ulosottojen vaatimisina.'”

192 Esimerkiksi Strömforsin ruukkia ja sahaa silmälläpitäen hankittu Storbyn talo oli vuonna
1757 kooltaan 2 1/8 manttaalia. Ruukin kehityksen varmistamiseksi lunastettiin 1750 kuusi
kruunun augmenttitilaa. —Allardt A 1988 (1923), 203, 204, 224; Forselles 1936, 25, 35;
Nikula; Oksanen 1985, 289-291; Katajala 2002, 21-22.

193 Lähes Jakob Forsellin veroiseksi maanhankkijaksi ylsi helsinkiläinen kauppaneuvos Johan
Sederholm, jonka liiketoiminta oli jopa laaja-alaisempaa kuin monialataituri Abraham Jakob
Falanderin. —Kovero 1950c, 542-547; Mäntylä-Mäkelä-Alitalo 2000; vrt. Kuisma 1990,
25; Kuisma 1993b, 89.

194 Ks. edellä luku 7. sekä KA VRO 8.4.1723: 83-84; 24.4.1723: 95—99 (raastuvanoikeus
”tiedotusvälineenä” viljanmyynnissä) ; 2.5.1724: 119-120, 26.10.1724: 288-289 (osoitus
kovuudesta, ei hyväksynyt velallisen tarjoamaa takaisinmaksuaikataulua, minkä seuraukse
na omaisuus myytiin huutokaupalla); 31.10.1730: 415—416(ulosoton tiukka vaatiminen);
31.10.1730: 415—+416(maaherran tuen hakeminen velan takaisinmaksun varmistamiseksi),
21.7.1731: 424—429 (valtiokonttorin antamien dokumenttien käyttäminen maaherran kiel
lon ”purkamiseen”); Laivanrakennuksesta ja -varustuksesta: VRO 18.12.1727; 239,
13.3.1728: 37—38, 6.5.1730: 208, 29.4.1732: 37— 41, 2.5.1732: 49-50, 12.7.1732: 101,
1.11.1732: 172-173; Hedman 1921a, 279—280. Bladh oli ollut muun muassa tervakaupassa
mukana jo Uudessakaarlepyyssä ennen isovihaa, ks. esimerkiksi KA UkpRO 1700-12,
15.2.1705: 20 (talonpojat yrittäneet vilppiä tervakaupassa), 2.5.1706: 47 (Johan Bladh mää
rättiin maksamaan ”palvelusväestä” vuosilta 1704 ja 1705), 19.1.1707: 9-10 (talonpojan
tervaa otettu takavarikkoon, mutta asia sovittiin), 13.4.1708: 66 (Bladh määrättiin kaupun
gin kasööriksi porvariston vaatimuksesta), 30.1.1709: 12-13 (Bladh velkaa kaksi tynnyriä
tervaa).
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Bladh nousee silti kirkkaasti monialaisiin yritysjohtajiin laivaveistämöön ja har
vinaisen aikaisen tupakkateollisuuteen panostamisen vuoksi.'*”

Monialaisia 1700-luvun yritysjohtajia olivat nekin muutamat miehet, jotka
siirtyivät perinteisten porvarisliiketoimien parista ensin monialaisiksi ja sittem
min yksinomaan jonkin tietyn erityisalan harjoittajiksi.

Esaias Wechter on kiistatta suomalaisen teollisuuden pioneereja. Hänen me
nestyksekästä erityisvoittojen pyytämistä on esitelty edellä luvuissa 7-8. Mo
nopolioikeuksiensa turvin Wechter pystyi rauhassa kehittämään verkatehdas
taan, sillä hän hankkiutui riitojen jälkeen jo parin vuoden päästä privilegioiden
saamisesta eroon yhtiökumppanistaan Henrik Rungeenista. Wechter keskittyi
Hattujen sodan jälkeen yksinomaan verkatehtaaseen, sillä hän luopui tyystin
aiemmista taloutensa tukijaloista eli vähittäiskaupasta, merenkulusta ja laivan
rakennuksesta.'?

Wechteriä on luonnehdittu hankalaksi mieheksi, jonka kanssa oli vaikea tulla
toimeen. Sinänsä sellainen ei ollut —eikä ole —kovin harvinaista eikä välttämät

tä edes vaaranna yritysjohtajan tehokkuutta. Wechterillä kyse oli silti selvästi
vakavammasta kuin vain jännittävästä persoonasta juontuneista ongelmista, sil
lä hänellä oli toistuvia vaikeuksia paitsi kollegoidensa niin myös alaistensa
kanssa. Riidat eivät johtuneet yksinomaan Wechterin särmistä tai vastaavista
seikoista, vaan olivat osoitus alaisten rekrytoinnin epäonnistumisesta. On tie
tenkin mahdollista, että hänen alaisikseen pyrkineet olivat jo lähtökohtaisesti
keskimäärin epäpätevämpiä kuin muilla yritysjohtajilla, mutta siihen on vaikea
vastata varmasti, eikä seikalla edes ole kokonaisuuden kannalta kovin suurta

merkitystä.!

Alaisten rekrytoinnin ongelmia arvioitaessa on tietenkin otettava huomioon
se, että tehtailijaksi ryhtyessään Esaias Wechter siirtyi Suomen oloissa uudelle
alalle. Hänen laitoksensa ei ollut valtakunnan suurimpia, mutta oli alallaan yksi
ensimmäisiä ”nyrkkipajatasosta” laajennettuja verkatehtaita Ruotsissa ja Suo
messa. Siellä työskenteli parhaimmillaan 1740-60-luvulla kerrallaan 60-70
työntekijää viisillä kangaspuilla. Muuallakin on havaittu, että tehdasmaiseen

195 Tupakalla oli tärkeä sijansa myös pietarsaarelaisten luottomiehen Lars Blomin liiketoimin
nassa, vaikka samalla hän harjoitti seudun laajinta purjehdusta, tervakauppaa ja omisti
pikiruukin. Blom ilmoitti jo syksyllä 1738 perustavansa tupakkakehräämön, josta tosin tuli
totta vasta neljännesvuosisata myöhemmin. Tehtaan suurin osakas ei enää nähnyt 1762
privilegionsa saanutta yritystä toiminnassa. Blom haki vuoden 1751 valtiopäivillä juuri
Johan Bladhin perustamalle Vaasan tupakkatehtaalle huojennusta hollantilaisten tupakan
lehtien tulleihin sekä vahingonkorvauksia kärsityistä tappioista. - KA SHPTA, Lars Blom:
1751-52: R2993 (F155, FISSA), R3033 (F210); Söderhjelm 1909, 236, 239, 241; Hirn
Tiderman 1916, luku 3.; Björkman HJ 1918, 39, 58, 66, 67, 85—86,89, 96; Nikula 1962, 30,
32-35; tupakkateollisuudesta yleensä ks. Annala 1928a, 367; Annala 1928b.

196 Jo ennen pikkuvihaa hän oli luopunut yhteistyöstään Rungeenin kanssa laivaveistämössä
ostamalla tämän osuuden. — KA TRO 25.2.1741: 48v.-49v., 28.9.1741: 417v.—<418,
1.3.1742: 71—72, 13.4.1745: 227-228; Annala 1928a; Koskelainen 1923; Cederberg 1947,
302-303; Nikula 1970-1971, passim.; Nikula 1981b; Knorring 1995, 14.

197 Wechterin riitaisuudesta erityisesti Annala 1928a, 241, viite 1; Nikula 1970-1971, passim.;
Nikula 1981b.
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työskentelyyn totuttelu vei aikansa ja vaati raskaat veronsa, sillä perinteitä ko
neisiin ja kelloon sidottuun tuotantoon ei täällä vielä ollut.'%

Verkatehtaan hallintorakenne vaikuttaa yksinkertaiselta. Omistaja hallinnoi
lankatuotannossa tärkeää kehruuhuonetta ja teki tehtaan kaikki keskeiset strate
giset päätökset. Tuotannosta vastasi työmestari, joka kuvaavasti ryhtyi välittö
mästi Wechterin tehtaan 12 vuoden monopolioikeuden mentyä umpeen kilpai
lemaan aiemman isäntänsä kanssa. Rekrytoinnin onnistumisen kannalta paljas
tavaa on, että työmestarin oman yrityksen tulokset jäivät mitättömiksi.!'”

Verkatehdas pyöri melkeinpä yksinomaan Suomen puoleisen valtakunnan
sotalaitoksen tilauksilla. Wechterin taitavuus valtiopäivillä takasi menekin yri
tyksen ensimmäisinä vuosikymmeninä, mutta tilanne huononi 1760-luvulla,
kun sotalaitoksen varustehankinnat ryhdyttiin kilpailuttamaan huutokaupoilla.
Wechter ei sopeutunut uusiin olosuhteisiin, vaan myi omistuksensa vuonna
1770.20

Kehruuhuoneen toimivuus oli tärkeää verkatehtaan lankaraaka-aineen hank

kimiseksi, mutta isännän kovat otteet etujensa ajamisessa eivät jääneet huo
miotta. Wechter tiukkasi jatkuvasti kruunun- ja kaupungin virkamiehiltä toimia,
joilla kaikki joutilaiksi ja pahantapaisiksi leimatut naiset olisi passitettu kehruu
huoneeseen pakkotyöhön. Kehruuhuoneen johtaja piti puolipakolla köyhiä nai
sia ja lapsia laitoksessa. Toistuvasti häntä syytettiin kehruuhuoneelle passitettu
jen vankien pidättelemisestä siellä vastoin tahtoaan. Niin kehruuhuoneen väen
kuin verkatehtaan työläisten huono kohtelu ei parantunut hänen mainettaan
työnantajana ja liikkeenharjoittajana.?!

Jos edellä mainittu kertoo johtamisen ongelmista, niin vielä vankempia pe
rusteita rekrytoinnin epäonnistumisesta ja ihmisten johtamisen vaikeuksista
paljastavat ne useat oikeustapaukset, joita tavataan ajalta ennen verkatehtaan
perustamista. Kun muilta 1700-luvun yritysjohtajilta tavataan alaisten tai pal
kollisten aiheuttamia ongelmia vain satunnaisesti? , niin Wechterille niitä ker

198 Wechterin liike oli tietenkin pieni, jos sitä vertaa esimerkiksi Sidney Pollardin tutkimiin Iso
Britannian yrityksiin, joissa työntekijöitä saattoi 1700-luvun jälkipuoliskolla olla kymme
nen tai jopa sata kertaa enemmän. —Annala 1928a, 228; Pollard 1965, 6-7, 25, 32 (tiedot
yritysten suuruudesta); Cochran 1977, 42; Haapala 1986, passim.

199 Työmestari Israel Hasselin jopa värväsi Wechterin tehtaasta palvelukseensa kaksi kehrääjää,
mutta Wechterin onnistui maaherran ja raastuvanoikeuden tuella pakottaa naiset takaisin
tehtaaseensa. — KA TRO 9.8.1755: 776-777, 3.12.1760: 952—953, 8.12.1760: 982,
13.12.1760: 996-998, 16.12.1760; 1011-1012; Annala 1928a, 248-249.

200 Wechterillä oli muitakin kuin verka- yms. kangastoimituksia valtiolle, sillä vuonna 1752 hän
velkoi säämiskäntekijä W. P. Gelhardilta lähes 13 000 kuparitaaleria henkirakuunarykmen
tille tarkoitetuista nahkoista ja vuodista, jotka oli luovuttanut Gelhardille, mutta joita ei ollut
saanut käsiteltyinä takaisin. - KA TRO 3.2.1752: 32-37, 10.2.1752: 69—74;Annala 1928a,
238-241.
Nikula 1970, 592-599; Nikula 1981b, erityisesti s. 27. Peter L. Payne (1978, 190) toteaa Iso20

teollisen tuotantotavan vaatimuksiin tottumattomia alaisiaan. Ongelmat olivat suurelta osin
vältettävissä järjestämällä työläisten olot kunnollisiksi ja maksamalla kunnollista palkkaa.

202 Vrt. kuitenkin esimerkiksi KA VRO 5.7.1729: 206 (Johan Bladh vanhemman piika varasti
kotitaloudesta); HaRO 12.11.1733; 110-111 (Friedrich Wittstockin renki yritti humalassa
itsemurhaa); TRO 20.12.1738: 255v.-256v. (Carl Merthenin velkaisen puotirengin epäkun
nioittava ja epäluotettava käyttäytyminen).
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tyi aivan liikaa, jotta kyse olisi voinut olla sattumasta. Hän ei toiminut koko
naisuutena perinteisen patriarkaalisen järjestyksen mukaisesti, vaikka monissa
yhteyksissä korostikin kaikkien kotitaloudessaan asuvien velvollisuuksia nou
dattaa määräyksiään. Wechter ei kuitenkaan ollut valmis antamaan valtansa alla
olleille mitään oikeuksia.?%

Esaias Wechter kykeni hankkimaan itselleen valtiolta merkittäviä taloudelli
sia etuja, joiden turvin pystyi keskittymään yhteen teollisuudenhaaraan. Tietyn
lainen häikäilemättömyys ja erityisvoitonpyynnin äärimmäisyys verottivat ta
loudellista menestystä ja johtamisen tehokkuutta. Hänen maineensa kärsi suu
resti riitaisuudesta ja alaisten huonosta kohtelusta, eikä se, että hänet erotettiin
raatimiehen paikalta laiminlyöntien vuoksi voinut olla muuta kuin merkki laa
jalle levinneestä epäluottamuksesta. Wechterin pelasti se, että hänen päääsialli
nen asiakkaansa oli valtio eivätkä yksittäiset asiakkaat tai kauppahuoneet. Kun
monopolisuoja murtui ja kilpailua ylipäätään avattiin, oli Wechterin aika lopet
taa liiketoimintansa. Hän etsi mitä suurimmassa määrin riskitöntä liiketoimin

taa. Toimintaympäristön muuttuessa epävakaaksi osoittautunut yritys myytiin
kiireestipois.?

Monin tavoin omassa luokassaan —Abraham Jakob Falander

Abraham Jakob Falanderin toiminnan analysoinnilla voidaan tutkia 1700-luvun
johtamista yritysjohtajan itsensä tuottamalla ja omiin tarkoituksiinsa tehdyllä

203 Silti Wechter voitti kaikki käymänsä kiistat oikeudessa. — Ks. Esimerkiksi KA TRO
17.7.1727; 774-776, 22.7.1727; 796-797, 24.7.1727: 798-800, 31.7.1727; 828-829, 831—
834, 21.2.1728: 105—106, 4.3.1728: 135—136, 10.3.1729; 189-192, 14.3.1730: 146-150,
20.3.1730: 162—198, 31.7.1730: 453—456 (laaja juttu vähittäiskaupan alalla syntyneistä
erimielisyyksistä entisen puotipojan Christopher Böckelmanin kanssa); 22.12.1727: 1429—
1430, 16.1.1728: 28-30 (renki Michel Christersson varasti katupuodista); 10.6.1732: 242,
12.8.1732: 418421, 17.3.1733: 95-98 (puotipoika Michel Carpaeuksen ”uskottomuus”
laskelmien teossa); 23.5.1747: 427—429 (renki Gustaf Reen lähti luvatta palveluksesta
sotilaaksi); 12.10.1763: 839—840 (piian ”uskottomuus”).

204 Tässä suhteessa harvinaisen paljastava Wechterin luonteesta ja patriarkaalisuuden yksipuo
lisesta ymmärtämisestä on hänen viimeinen tahtonsa. Hän jätti testamentissaan Johanna-ty
tärtään lukuun ottamatta muut lapsensa käytännössä perinnöttömiksi. Johanna oli isänsä lap
sista ainoa, joka oli Wechterin todistuksen mukaan aina ollut tottelevainen isälleen ja hoi
taneen hyvin kotitaloutta ( - - - ”alldenstund hon med barnslig lydnad och achtning, säsom
den endaste af mina barn särdeles i min hushällning, i staden och pä landet gätt mig
tillkanda, och till mitt fulla nöije, bästa och förmän wärdat sig”). —KA TRO 9.10.1776:
1591—1618(lainaus s. 1595); Toivanen J 2002.

205 Toinen turkulainen Kristian Trapp nuorempi nousi 1770-luvun lopulla kaupungin vanhim
man tupakkatehtaan johtoon oltuaan jo varhemmin laajasti tekemissä tuotteen kanssa. Vii
denneksen tehtaasta omistaneena hän oli eräänlainen ”hallinnoija” —förvaltareksi häntä
kutsuttiinkin —joka hoiteli erinäisiä konkurssiasioita tupakkatehtaan lukuun. Trapp yritti
laajentaa teollisuustoimintaansa, mainittavimmin siinä kuitenkaan onnistumatta. Trapp oli
silti ensimmäinen turkulainen, jolle myönnettiin kauppaneuvoksen titteli (1796), ja erityi
sinä meriitteinä mainittiin hyvä käytös ja yleinen alamaiskuntoisuus. Molemmat ovat yli
summaan tavoiteltavia hyveitä, mutta edellä todetun perusteella niitä ei voi pitää kovinkaan
merkittävinä osoituksina tehokkaasta yritysjohtamisesta. —Esimerkiksi KA TRO 16.4.1764:
559-561, 15.4.1765: 395, 24.1.1780: 49-50, 26.1.1780: 53-54, 8.7.1780: 549-550,
10.7.1780: 551—553, 9.8.1780: 627, 16.8.1780: 651, 18.9.1780: 718-719, 16.10.1780: 775—
776, 13.11.1780: 895—897, 26.9.1781: 850, 18.4.1782: 397—398, 7.9.1782: 765—766;
Wuorinen 1959, 290, 357; Nikula 1970, 318-319, 612.
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aineistolla. Hän oli yksi 1700-luvunjälkipuoliskon laaja-alaisimpia ja parhaiten
menestyneitä suomalaisia yritysjohtajia. Tämä saattaa vaikeuttaa yleistysten te
kemistä, mutta muun aineiston vain niukaksi osoittautuneet maininnat näistä

seikoista oikeuttavat Falanderin mukaanottamisen. Sitä paitsi antamalla vankan
vertailupohjan muiden tutkimuksen johtajien arviointiin Falander auttaa luo
maan kuvaa 1700—1800-luvun liikemiehistä.?%

Päällikkö ja johtaja —lyhyenja pitkän tähtäimen suunnittelu

Falanderin kirjeenvaihdossa rutiinit, ennen kaikkea päivittäinen eri toimijoiden
välinen kirjeenvaihto, olivat ennakko-oletusten mukaisesti eniten esillä. Kyse
oli yritystoimintaan aina liittyvistä arjen rutiineista ja kaupallisesta hallinnoin
nista. Kun asiat menivät toivotulla tavalla, dramaattisia sattumuksia ei tapahtu
nut eikä suuria strategisia linjauksia tai suunnanmuutoksia ollut tarvetta tehdä?”

Falanderin toiminta on jaettavissa liiketaloustieteen mallien mukaisesti joh
tamiseen ja päälliköintiin. Kauppaneuvoksen roolit vaihtelivat eri henkilöiden
ja organisaatioiden kesken. Esimerkiksi alustensa kapteeneille hän antoi selväs
ti yksityiskohtaisempia ohjeita kuin muille liikekumppaneilleen. Kapteenit oli
vat liikkumavapaudestaan huolimatta isäntänsä käskyläisiä ja enemmänkin
myyntitehtävissä kuin tekemässä omia suuria ratkaisuja. Kapteeni Carl Öster
blad sai vuonna 1801 yksityiskohtaisia ohjeita paikasta toiseen siirtymiseen.
Lähtökohtana oli nopea liike satamasta toiseen, ja aluksen ylläpidossa piti nou
dattaa säästäväisyyttäja ”muistaa minunystävälliset kehotukseni”?*

Säästäväisyys nousi yhdeksi keskeisimmistä puheenaiheista Falanderin kir
jeenvaihdossa kapteeneille. Niin oli erityisesti taloudellisten kriisiaikojen kes
kellä, mutta muutenkin Falander antoi isällisiä ohjeita esimerkiksi alusten kor
jauksien tekemiseksi mahdollisimmin edullisesti.?? Toinen keskeinen säästö
kohde olivat miehistökustannukset, vaikka niihin ei useinkaan viitattu ensim

mäisenä. Silti Cadiziin vuonna 1783 lähdössä ollut kapteeni Jonas Bolin sai
määräyksen poistaa kaksi miestä aluksensa vahvuudesta.?!! Tässä valossa ei lie
ne yllätys, että kauppaneuvos suhtautui nuivasti suuralus Allmänna Bästalta
saapuneeseen esitykseen hankkia biljardipöytä: päätös ei ollut linjassa säästä

206 Abraham Jakob Falanderin laajaan kirjeenvaihtoon viitataan vain pääpiirteissään. Päätelmät
perustuvat systemaattisesti läpikäytyyn Vaasan maakunta-arkistossa säilytettävään kirje
konseptiaineistoon.

207 Rutiinit ja kiire kirjoittaa liikekumppaneille näkyvät niin Falanderin omissa kirjekopioissa
kuin virallisemmissa aineistoissa. Niinpä esimerkiksi kevät-kesällä 1785 Vaasan raastuvan
oikeuden istunnoissa toistuivat kerta toisensa jälkeen maininnat, joiden mukaan vielä suh
teellisen tuore raatimies ”oli estynyt saapumasta (oikeuteen) joidenkin yksityisten asioi
densa vuoksi”. —Esimerkiksi KA VRO 18.5.1785, 21.5.1785, 23.5.1785.

208 VMA STTK, KK, AJF kapteeni Carl Österbladille Havre de Graceen 16.12.1801: 215. Ks.
myös esimerkiksi AJF kapteeni Casper Nybergille Riikaan 8.10.1786: 145—146.

209 VMA STTK, KK, AJF kapteeni H. F. Weviliukselle Cadiziin 6.10.1781; kapteeni Carl
Österbladhille Lontooseen 16.3.1801: 127—128.

210 VMA STTK, KK, AJF kapteeni Jonas Bolinille Viipuriin 16.5.1783, Bolinille Helsingöriin
23.3.1784: 327-330; Gabriel Chr. Koschell & co:lle Tukholmaan 17.2.1784: 305-306
(säästöt muonassa ensisijaisia).
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väisyysperiaatteiden kanssa, minkä lisäksi kapteeni Wallenstierna sai kuulla
kunniansa kaikenlaisista tarkasti listatuista ”ylimääräisistä” kuluista?!

Pikkutarkka ja rutiininomainen laskelmien tarkastaminen kävivät ilmi Falan
derin kirjeistä, joissa hän kyseli erinäisten epämääräisinä pitämiensä kulujen
perään. Niinpä merkittävä liikekumppani Gabriel Chr. Koschell & co sai vastata
muun muassa kysymykseen, mitä olivat eräässä kaupassa syntyneet suolamaka
siinin ostokulut sekä suolantuontivapaus-maksut.?? Samoin tärkein kauppa
kumppani, Hasselgrenien kauppahuone Amsterdamissa, sai varautua vuonna
1792 hyvittämään laskusta puuttuneen 60 riikintaalerin erän.?!?

Falanderin rooli ei siis kovin suuresti vaihdellut oli kyseessä oma alainen,
mahtava rahoittaja tai tärkeä välittäjä. Oma näkemys tuli aina selväksi.?!* Jon

kinlaisen poikkeuksen muodosti taloudellisten kriisiaikojen kirjeenvaihto, jossa
Falander painokkaasti korosti kiitollisuuttaan ja lupasi maksaa velkansa takai
sin heti tilanteen parannettua.?'5 Silti vaasalainen ei antanut periksi tinkimisyri
tyksille edes vaikeuksiensa aikana, kuten 1780-luvun merenkulun buumin
mentyä ohi, jolloin eräs kokkolalainen kauppias halusi saada tilaamansa tupa
kan muita asiakkaita edullisemmin. Falander totesi tällöin ykskantaan, että ot

211 VMA STTK, KK, AJF kapteeni C. F. Wallenstiernalle Göteborgiin 7.11.1791: 98—100.
212 VMA STTK, KK, AJF Gabriel Chr. Koschell & co:lle Tukholmaan 24.8.1782: 16-17.
213 VMA STTK, KK, AJF Jan ja Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 20.2.1792: 157-158.

Toisella tavalla tarkasta laskemisesta oli kyse silloin, kun hän kyseli puunjalostustuottei
densa hintanoteerauksia, ”jotta voisin laskea, kuinka ne kannattaisivat”. —H. C. Arheniuk
selle Lontooseen 2.4.1784: 338—339 (lainaus).

214 Vrt. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Jan ja Carl Hasselerenille Amsterdamiin 24.9.1788:
455—458.Falander valitti Hasselgrenien kiirehtineen eräiden lastien myynnissä. Hintataso ei
tyydyttänyt Falanderia, joka pystyi osoittamaan kirjeenvaihdollaan eroavaisuuksia sovituis
sa hinnoissa. Hän teki silti selväksi, ettei asia vaarantanut keskinäistä luottamusta tai yhteisiä
intressejä.
Ks. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Jan & Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 9.5.1783:
154-156.
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taisi mieluummin erän takaisin ja ilman että ”ystävyys” siitä kärsisi kuin suos
tuisi alentamaan hintaa. Sinänsä tapaus antaa viitteen siitä, että Falanderin pe
lasti monista ongelmista nimenomaan liiketoiminnan monipuolisuus.?'*

Tärkeimpien rahoittajien ja eri kauppahuoneiden edustajien kanssa toimies
saan Falander kirjoitti usein abstraktisti ja teki pitkälle meneviä suunnitelmia.??
Kauppaneuvos harjoitti 1780-luvulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa kir
jeissään strategista ajattelua, sillä varsinkin kaukana sijainneille liikekumppa
neilleen hän valotti yllättävän laajasti tulevaisuutta ja voitontavoitteluaan.
Suunnitelmat eivät olleet osoituksia lyhyen tähtäimen toimista ja tilanteen mu
kaisuudesta, vaikka Falander taisi erinomaisesti myös sellaiset keinot.

Falanderin avomielisyys uusien suunnitelmien kertomisessa meni 1780-lu
vulla hämmästyttävän pitkälle. Niinpä vuonna 1781 hän pohti kirjeessään bor
deauxlaiselle kauppahuoneelle erilaisia vaihtoehtoja puunjalostustuotteiden
viennin suuntaamiseksi parhaiten tuottaville seuduille. Tämän kauppahuoneen
kanssa tehdyt sopimukset osoittautuivat ennen pitkää Falanderille raskaasti
tappiollisiksi ja liikekumppani epäluotettavaksi.?'?

Luotettavammaksi ja monin tavoin hedelmälliseksi osoittautui Cadizissa toi
mineen Ruotsin pääkonsuli Hans Jakob Gahnin kanssa harjoitettu liiketoiminta.
Gahnille kirjoittaessaan Falander paljasti avomielisesti pitkälle meneviä suun
nitelmiaan ja lyhyen tähtäimen taktiikkaansa. Näissä kirjeissä näkyvät 1780-lu
vun alun merenkulun korkeasuhdanteen vaikutukset rahtiliikenteeseen ja lai
vanrakennuksen hyvään tuottavuuteen.?!" Rahtisuhdanteiden ollessa pari vuot
ta myöhemmin lamassa Falander paljasti eräässä melkeinpä aikansa mainoskir
jeeksi katsottavassa esityksessään visionäärisen suunnitelmansa lähettää aluk
sia Etelä-Amerikkaan, jonne arveli voitavan viedä ranskalaisia manufaktuuri
tuotteita sekä espanjalaista ja portugalilaista suolaa.??

Tavallisesti pitkän tähtäimen suunnitelmat esiteltiin ulkomaalaisille tai aina
kin ulkomaisissa satamissa toimineille liikekumppaneille. Sen sijaan Falander
mainitsi tällaisista asioista kotimaisille liikekumppaneilleen —potentiaalisille
kilpailijoilleen —vain harvoin. Näin oli laita erityisesti silloin, kun liikekump
panin/kilpailijan kotipaikka sijaitsi kotimaakunnassa Pohjanmaalla tai sen lä
histöllä. Tilanne muuttui, mikäli kirjeen vastaanottajan intressipiiri oli kaukana
lähettäjän kotipaikalta.?!

216 Kauppiaan mukaan tupakka oli ollut hintaansa nähden sovittua huonolaatuisempaa. Falan
der totesi pakanneensa tuotteet itse ja vastaavansa näin korkeasta laadusta. —VMA STTK,
KK, AJF Eric Peitziukselle Kokkolaan 2.4.1783.

217 VMA STTK, KK, AJF Jan & Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 6.11.1782: 44—46.
218 VMA STTK, KK, AJF Weis & Emmerthille Bordeauxiin 13.2.1781: 3—4.
219 Vrt. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF pääkonsuli Hans Jakob Gahnille Gadiziin 3.10.1781:

93-96 (kirjeessään Falander pohti muun muassa alusten korkeita hintoja, niiden rakennus
kustannusten nousua, transitoliikenteen suosimista, suunnitelmiaan tähdätä riskeistä huoli

hän laski yksityiskohtaisesti rahtituottoja sekä esitti suunnitelmansa oman sahalaitoksen
perustamisesta). Ks. myös Gahnille 19.11.1783; 231-232. Laivanrakennuksen suhdanteista
Ojala 1996, 28-32.

220 VMA STTK, KK, AJF Herra Baltazar Schenbohmille Pietariin 10.11.1783: 219—221.
221 Vrt. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF kapteeni And. Em. Cohlbergille Kokkolaan

13.7.1782: 264 (toimintaohjeet sisältynyt kirje oli poltettava, mikäli ne olivat vaarassa pal
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Poikkeus pitkälle menneestä, ainakin kirjeenvaihtoon asti yltäneestä, yhteis
työstä pohjalaisten suurkauppiaiden kanssa oli Falanderin 1780-luvun puoli
maissa suunnittelema tervakaupan keskittäminen, josta hän kirjoitti Baltzar
Freitagille Raahessa. Falander kertoi havainneensa edellisellä Tukholman mat
kallaan, että muut valtakunnan vientituotteet olivat menneet hinnoiltaan ja ar
vostukseltaan tervan ohi. Asian korjaamiseksi Falander esitti tervan myynnin
keskittämistä yhdelle tukholmalaiselle kauppahuoneelle. Kauppahuone oli jo
valmiiksi mietitty, se olisi Georg Settonin arvostettu liike, joka suunnitelman mu
kaan komissiota vastaan vastaanottaisi kaiken Pohjanmaalta ja Länsipohjasta
tarjottavan tervan. Säännösteltyinä hinnat pysyisivät vakaina, ja vakavaraisena

yrityksenä Setton pystyisi maksamaan kaikki ostoksensa riskittä käteisellä???
Käytännössä ehdotus olisi toteutuessaan johtanut Ruotsin valtakunnan sisäi

seen monopoliin, mutta samalla riisunut melkoisen osan pohjalaisten kaupun
kien vaivalla hankituista tapulioikeuksista. Suunnitelma ei näytä toteutuneen?”,
vaikka Falander ilmoittikin pian edellä mainitun kirjeen jälkeen Settonille jat
kavansa hankkeen valmistelua ”sovitun suunnitelman” mukaisesti.”

Suunnitelmia Falanderilla tosiaan riitti, sillä toisaalla mainittavien toteutu

neiden tehdashankkeiden lisäksi hän suunnitteli vakavissaan sokeriruukin? ja
purjekankaita valmistavan buldaanitehtaan?* perustamista, jotka kumpikaan
jäivät lopulta perustamatta.

Suunnitelmien vastapainoksi tilanteenmukaisuus korostui ennen muuta me
renkulussa,jossa suhdanteetja hinnat vaihtelivatnopeasti niin yleisesti kuin eri
alueillakin. Siihen perustuivat Falanderin toisinaan nopeat suunnanmuutokset.
Laskelmointi ja eri matkareittien miettiminen oli koko jaksolla tärkeä osa toi
mintaa?”, mutta erityisen selvästi 1700—1800-luvunvaihteen levottomina ai
koina. Esimerkiksi vuonna 1798 kapteeni Nils Lundströmin aluksen reitti
muuttui monta kertaa matkalla etelästä suolalastissa, koska Falander sai selville,

että Terra Vechian suolasta maksettiin erityisen hyvin. Lopulta alus suuntasi
Riikaan, jossa kaiken muun hyvän lisäksi odotti vielä kurssietukin.?*

Vastaavasti vuonna 1801 göteborgilaista kauppakumppania kiellettiin myy
mästä erään Falanderin aluksen lastia, sillä suolasta sai korkean hinnan Pohjan

jastua); kauppias ja tupakkatehtailija Christian Trappille Turkuun 20.1.1806: 197 (pyysi
lähettämään tiedot tulevista tupakanhinnoista); toisaalla mainitut kirjeet Johan Sederhol
mille Helsinkiin.

222 VMA STTK, KK, AJF Baltzar Freitagille Raaheen 2.11.1784: 466—469.
223 Kirjeenvaihto katkeaa vuosilta 1785—86niin, että hankkeen jatkovaiheista ei ole tietoa.

Myöhemmin 1780-90-luvulla Falander myi omat tervansa tavallisesti yksityisesti tai ams
terdamilaisen Hasselgrenien kauppahuoneen avustuksella. —Ks. esimerkiksi VMA STTK,
KK, AJF Jan ja Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 23.5.1788: 385-387.

224 VMA STTK, KK, AJF Georg Settonille Tukholmaan 1.12.1784: 493—494.
225 Hän kirjoitti asiasta sekä hollantilaiselle agentilleen että turkulaiselle sokeritehtailijalle saa

dakseen tietoja yksityiskohdista. —-VMA STTK, KK, AJF Jan & Carl Hasselgrenille Amster
damiin 15.2.1781: 7, 9.5.1783: 154-156; Jakob Bremerille Turkuun 24.4.178]: 24—25,
2.4.1783; 130.

226 VMA STTK, KK, AJF Johan Sederholmille Helsinkiin 12.1.1797: 177.
227 Ks. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF VMA STTK, KK, AJF Anders Falanderille Kokko

laan 27.4.1782: 223.

228 Ks. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF kapteeni Nils Lundströmille Riikaan 26.9.1798: 284.
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maalla. Aluksen tuli odottaa satamassa kevättä ja tulla sitten suoraan kotiin.
Falanderilla oli varaa seisottaa omaisuuttaan satamassa riskilläkin, vaikka hän

jätti varauksen: mikäli hinta nousi Falanderin ilmoittamalle tasolle, sai 2/3 las
tista myydä Göteborgissa.??

Käsite ”spekuloida” toistui Falanderin kirjeenvaihdossa tämän tästä —ja olipa
hänellä omistuksessaan alus, jonka nimi oli Speculation. Aikakauden kielen
käytössä käsitteellä tarkoitettiin yksinkertaisesti (lyhytaikaisia) kauppasuun
nitelmia, eikä termiin sisältynyt tällä ajalla välttämättä negatiivista vivahdusta.
Spekulaatiot käsittivät kaikki merenkulkuun liittyvät liiketoiminnan muodot.?*
Sota-aikoina Falander pyrki hyötymään korkeasuhdanteista. Niinpä Ruotsin ja
Venäjän välisen sodan puhjettua vuonna 1788 Falander kirjoitti ”tämän ajan
kohdan olevan hyväksi meille”. Pian hän alkoikin tehdä ehdotuksia hollanti
laisille kumppaneilleen, että nämä asettaisivat erään Falanderin aluksista Hol
lannin lipun alle, jolloin se voitaisiin työllistää ”meidän yhteiseksi hyväksem
me”? Tällaisia pro forma -kauppoja Falander esitti osin onnistuneesti muille
kin kumppaneilleen.?*?

Parhaan hinnan etsiminen meni usein pitkälle, kuten syksyllä 1796, jolloin
Falander kävi kirjeenvaihtoa Livomon, Genovan ja Lissabonin ”ystäviensä”
kanssa saadakseen selville parhaimmat hinnat tuotteilleen. Kauppaneuvos ker
toi aluksensa Gustaf Adolfin seilaavan täydessä lastissa ensin Lissaboniin, mut
ta jos hintataso ei siellä miellyttänyt tai jos se oli Italiassa parempi, niin se tulisi
siirtymään sinne. Falander kehotti eri puolilla olevia kumppaneitaan välittä
mään tietoja toisilleen ”meidän tuotteidemme” hinnoista: lyhyellä tähtäimellä
tässä pelissä joku aina hävisi, mutta pitkällä tähtäimellä hyöty oli yhteinen?”

Samaan tapaan Falander toimi joulukuussa 1806 saatuaan Lissabonista tie
don, jonka perusteella totesi ”tuotteidemme hinnan siellä olevan surkea”. Siksi
alkuperäisiä suunnitelmia muutettiin: kauppaneuvos oli jo kirjoittanut kaptee
nilleen kurssinmuutoksesta. Lissabon jäi väliin. Esimerkki on vain yksi mo
nista ja osoittaa käytännön olleen vakiintunut ja yleisesti hyväksytty.

229 VMA STTK, KK, AJF VMA STTK, KK, AJF G. B. Santesons söner:lle Göteborgiin 14.12.1801.
Ks. myös esimerkiksi Anders Rosendahl & co:lle Tukholmaan 5.8.1805: 157. Varauksista laivan
määränpään suhteen, ks. Torlades & co:lle Lissabonissa 17.8.1807: 326-327.

230 Ks. tarkemmin esimerkiksi SAOB, hakusana ”spekulation”. Tässä merkityksessä ks. VMA
STTK, KK, AJF Johan Georg Ekmanin leskelle Göteborgiin 20.9.1783: 193—194(terva ja
piki), Gahnille Cadiziin 19.11.1783: 231—232(venäläiset tavarat); kapteeni Jonas Bolinille
Riikaan 5.5.1784; 379-381 (suola); Jan ja Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 23.5.1788:
385—387 (terva); G. H. Äkermanille Göteborgiin 28.7.1788: 423—424 (suola). Samannimi
sistä aluksista muissa Pohjanmaan kaupungeissa ks. Ojala 1996, 128—130ja passim.

231 VMA STTK, KK, AJFJan ja Carl HasselegrenilleAmsterdamiin 16.7.1788: 418419 (lainaus).
232 VMA STTK, KK, AJF Jan ja Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 4.8.1788: 429—431.
233 VMA STTK, KK, AJF Jan ja Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 24.11.1788: 474-475; J.

Harmensen & co:lle Bourdeauxiin .12.1788: 483—485 (pitkä selostus pro forman muo
doista); Thomas Erskinelle Göteborgiin 7.2.1793: 282-283 (Englannin ja Ranskan sodan
tuomat mahdollisuudet); konsuli Reinickelle Havre de Craceen 20.10.1797: 154 (halusi
alukselleen puolueettoman maan lipun); Ojala 2002a.

234 VMA STTK, KK, AJF Peters, Schlick, Hintze & Lindenbergille Lissaboniin 26.9.1796: 48;
Parrigde & co:lle Livornoon 26.9.1796: 49; Steurenberg & Casanovalle Genovaan
30.9.1796: 49-50.

235 VMA STTK, KK, AJF Torlades & co:lle Lissaboniin 15.12.1806: 282—283.Vastaavasta C.
M. Dahlströmin menettelystä 1800-luvun jälkipuoliskolla ks. Kallioinen 2003, 164-165.
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Suuret liikekumppanit, jotka eivät olleet riippuvaisia Falanderin juuri kulloi
sellakin kerralla toimittamista tuotteista, eivät olleet näreissään muutoksista.

Sopimusten piti tietenkin pitää, mutta näille välittäjille riitti että ilmoitti hyvissä
ajoin mahdollisista muutoksista. Välittäjät tiesivät, että toisella kerralla Falan
der tuottaisi tuotteensa yrityksen kautta ja koska pitkällä tähtäimellä tällainen
toiminta oli välittäjälle kannattavaa, ei ollut syytä olla huolissaan suhdanteiden
mukaan toimivasta omapäisestä päämiehestä, jota selvästikin arvostettiin suu
ren luokan toimijana.

Esimerkistä käy ilmi niin parhaimman voiton jahtaaminen kuin tilanteenmu
kaisuuskin. Suunnitelmia oli pystyttävä muuttamaan, jos tuotto oli parempi toi
saalla. Falanderilla lyhyen tähtäimen voiton etsiminen ja pitkän tähtäimen
suunnittelu kohtasivat jännittävällä tavalla. Merenkulussa liiketoiminta perustui
suuresti päivien mukaan laskemiseen eli siihen, missä alus kulloinkin saattoi ol
la: ainoastaan siten alijohtajat eli kapteenit saattoi saada kiinni eri satamista.”

1700-ja 1800-luvun taitteen vallankumoussotien pyörteissä liikesuhteita pi
dettiin vireinä yksinomaan tilanteen mukaan. Mikäli joltain seudulta näytti
tuottoja olevan tiedossa, niin silloin sinne lähetettiin myös kirjeitä. Muutoin
saattoi kulua pitkiä aikoja ilman yhteydenottoa, sillä asiakkaiden ja agenttien
”lämpimänä pitämistä” ei harrastettu. Falander vaihtoi kumppaneita suhdantei
den mukaan, osin tietenkin pakostakin?”

Falanderia kuvaava pragmaattisuus käy ylipäätään ilmi esimerkiksi hänen
hoitaessaan aiemmin alaisenaan toimineen Richard Kerryn konkurssia. Falan
derin käsityksen mukaan Kerryltä ei irtoaisi mitään. Hän itse sanoi mieluummin
jättävänsä asian sikseen kuin palkkaisi asianajajia sitä hoitamaan: ”jos ei mitään
muutavoivoittaa,niin aikaa” 8

Henkilöstöjohtaminenja organisaatio

Abraham Jakob Falander tiesi arvonsa, mutta ei erityisemmin korostanut it
seään. Hänen itsevarmuutensa ja näkemys omista voimista kävi ilmi vain kirjei
den sivulauseista. Falander tuntuu tietäneen omat vahvuutensa ja rajansa.??
Itsekriittisiä piirteitä löytyi ainakin 1780-luvun alkuvuosina, jolloin kovaa
edenneen yrittäjän toimissa oli havaittavissa eräänlaista vauhtisokeutta. Hän
kertoi kiitollisuutta pursuavassa kirjeessään Amsterdamin Hasselgreneille pi
tävänsäjatkossa tarkempaa huolta kauppakumppaneistaan ja miettivänsä erilai
sia lupauksia kriittisesti.!* Omanarvontunto oli miehellä kohdallaan, mutta hän

236 Purjehduspäivien laskemisesta esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Jan & Carl Hasselerenille
Amsterdamiin 4.11.1796: 54-56 (koski kapteeni Dahlbergin aluksen haveria ja liikkeitä).

237 Vrt. esimerkiksi Payne 1978, 192.
238 VMA STIK, KK, AJF Joseph Hanneliukselle Kristiinankaupunkiin 18.3.1799: 331-332.
239 Ks. esimerkiksi kuuluisan laivarakentaja Fredrik (af) Chapmanin laivapiirustusten tilaus, joi

den yhteydessä hän totesi jättävänsä rakennettavan aluksen mitat ja ominaisuudet Chap
manin päätettäväksi ”- - -jag - - - will ingen ting föreskrifwa den som bättre förstär allenast
jag kan fä en god ritning med alra första hälst?. - VMA STTK, KK, AJF Gabriel Chr.
Koschell & co:lle Tukholmaan 25.9.1782: 24.

240 VMA STTK, KK, AJF Jan & Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 9.5.1783: 154-156.
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ei kirjeidensä —kuten ei aikalaisarvioidenkaan —perusteella tunnu erityisen
päällekäyvältä. Hän ei vaikuta rehentelijältä edes silloin kun siihen olisi voinut
ollut aihetta. Niinpä Falander kirjoitti 1783 eräälle göteborgilaiselle kauppa
huonetta hallinnoineelle leskirouvalle ja totesi lyhyesti, että mikäli tämä halusi
käydä kauppaa tervalla ja piellä, niin Falander olisi paras kauppakumppani
Pohjanmaalla. Hänellä oli omien sanojensa mukaan parhaat rahtausmahdolli
suudet seudulta minne tahansa: itse asiassa väite piti juuri tuolloin todennäköi
sesti paikkansa, sillä Falanderilla oli hallussaan suoranainen laivasto myymättä
inn 241

Vaasan patruuna osasi kirjeissään motivoida alaisiaan. Falanderilla oli 1780
luvun vaikeuksien vuosina monta myymätöntä alusta ja uusia valmistui telaka]l
ta. Tällöin hän kehotti kapteeneitaan hankkiutumaan eroon aluksistaan lähes
mihin hintaan hyvänsä. Falander kertoi luottavansa kapteenin kykyyn hoitaa
tehtävänsä ja saattoi luvata tälle johdettavaksi entistä paremman aluksen myö
hemmin. Niinpä patruuna lupasi luottokapteeni Jonas Bolinille rakenteilla vielä
olleen lähes 500 lästisen jättialuksen (myöhempi A/lmänna Bästa). Haukuttu
aan ohimennen kapteenin vikuuttaneen johdossaan olleen uuden aluksen pur
jeen ensimmäisellä matkalla Falander totesi samaan hengenvetoon mainitun
aluksen omistajana olevan itsensä lisäksi vain Bolinin, motivoiden näin mah
dollisimman korkeaan hintaan tapahtuvaa myyntiä.??

Falanderin henkilöstön rekrytoinnista on vain niukasti tietoja, mutta varsin
kin tuoreemmille toimialoilleen saha- ja rautateollisuuteen hän etsi sopivia hen
kilöitä aktiivisesti. Kimon ruukin pitkäaikainen johtaja Bengt Collin muutti
myöhemmin Falanderin Seinäjoen ruukin päälliköksi.? Eräs toinen puolestaan
sai tarjouksen ryhtyä Falanderin Kolkin sahan kirjanpitäjäksi ja sahanasettajak
si, sillä omistaja ei ollut tyytyväinen sahanrakennustyöhön ja halusi siksi hyvän
miehen korjaamaan ja valvomaan tuotantolaitosta.?*'

Satakuntalaisesta Fredriksforsin ruukista Falander houkutteli ruukinmestaria

palvelukseensa, joten ei ollut ihme, ettei ruukinpatruuna Beckman tarttunut tar
joukseen rakentaa Falanderille kankirautavasarapaja.?5 Ruukin toiminnan laa
jetessa erityisosaajien tarve kasvoi, mistä syystä heitä oli etsittävä Tukholman

241 VMA STTK, KK, AJF Johan Georg Ekmanin leskelle Göteborgiin 20.9.1783: 193-194. Sa
moihin aikoihin Falanderin aluksista oli vedettynä pois liikenteestä viisi alusta, vetoisuu
deltaan lähes 900 lästiä. Määrä on suuri, sillä Kokkolassa, jonka kauppalaivasto oli tähän
aikaan Suomen puoleisen valtakunnan kolmanneksi suurin, kotipaikkaansa piti keskimäärin
13 alusta yhteisvetoisuudeltaan noin 1600 lästiä. — Baltazar Schenbohmille Pietariin
10.11.1783: 219—221; Ojala 1996, 71.

242 VMA STTK, KK, AJF VMA STTK, KK, AJF kapteeni Jonas Bolinille Viipuriin 16.5.1783,
23.6.1783: 168-170; Bolinille Helsinkiin 4.7.1783; 173-175. Ks. myös esimerkiksi
kapteeni Abraham Bergille Genovaan 7.6.1784: 41/—413. Aluksen myynnin kapteenille
itselleen tuottamasta hyödystä, C. F. Wallenstiernalle Göteborgissa 23.10.1791: 91-93.
Rahtisuhdanteista Alanen 1950, 68—69;vrt. kuitenkin Ojala 1996, 72.

243 VMA STTK, KK, AJF Johtaja Bengt Collinille Kimoon 27.8.1781: 76-77; johtaja Collinille
Seinäjoelle 14.2.1801: 120.

244 VMA STTK, KK, AJF Rakennusmestari Sahlbohmille 2.5.1786: 59.
245 VMA STTK, KK, AJF Mestari Erich Reijille Fredriksforsiin 20.2.1799: 326; asessori Beck

manille Fredriksforsiin 14.12.1801: 212; Hultin 1897, 206-212; Alanen 1970, 132.
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kontakteja hyväksi käyttäen.?* Silti kirjeenvaihdon perusteella Falanderin uu
den työvoiman tarve oli suhteellisen vähäinen. Oletettavasti hänellä oli monia
kanavia, joita myöten pätevän henkilökunnan rekrytointi onnistui, minkä lisäk
si halukkaita tarjokkaita lienee riittänyt ainakin vakiintuneille toimialoille tu
pakanvalmistukseen ja merenkulkuun.

VaikkaAbraham Jakob Falanderia ei kirjeenvaihdon sulavuudessa voi verra
ta esimerkiksi kilpailijaansa Petter Johan Bladhiin,? niin silti kauppaneuvos
oli tavallisesti harvinaisen hillitty kirjoittaessaan vaikeista asioista, tappioista tai
jopa suoranaisista välistävedoista.?*

Ainakin kolme kapteenia sai lähtöpassit suhteellisen vähäeleisesti ja karusti
Joko löysän taloudenhoidon, huonojen kauppojen tai varustajan määräyksistä
piittaamattomuuden vuoksi. Yhtä aikaa pahoillaan oleva, jopa säälivä, mutta

myynyt suolalastin Göteborgissa, vaikka oli tiennyt Pohjanmaan heikon suola
tilanteen ja että Falanderin toinen suolalastissa ollut alus oli kärsinyt haaksiri
kon. Kaiken kukkuraksi saatu hinta oli suorastaan surkea, kuten Falander tietoi

hinsa nojaten yksityiskohtaisesti osoitti tulevalle entiselle alaiselleen. Vaasalai
sen mahtikäskyn perusteella kapteenin oli tehtävä itsensä tarpeettomaksi —va
rustaja määräsi myymään aluksen ja menemään sitten minne mieli. Falander sa
noi halunneensa auttaa kapteenia, muttei pystynyt siihen, kun tämä ei halunnut
auttaa itse itseään. Asian vakavuutta kuvastaa se, että samalla vaihdettiin göte
borgilainen agentti toiseen ja luotettavampaan.??

Abraham Jakob Falander hoiti suurimman osan liiketoimistaan kirjeitse Vaa
sasta. Pisimmät matkat suuntautuivat Tukholmaan, minkä lisäksi hän kävi tie

tenkin säännöllisesti Pohjanmaan muissa rannikkokaupungeissa.? Jonkun
harvan kerran kauppaneuvos perusteli kirjeisiin vastaamattomuuttaan matkoil
laan. Niinpä Kokkolan Charles Sovelius sai tietää Falanderin olleen matkoilla
etelässäja pohjoisessa, lännessä ja idässä, kuin myös lastaamassa rahtialusta.!

Aineisto mahdollistaa jossain määrin yrityksen palveluksessa olevan henki
löstön ja kauppahuoneen organisaation hahmottelun. Kauppahuone kasvoi

246 VMA STTK, KK, AJF And. Rosendahlille Tukholmaan 24.8.1801: 172, 7.5.1802: 263-264,
14.5.1802: 267-268.

247 Ks. myöhemmin alaluku Epäonnistujat.
248 Närkästyneimmästä päästä on seuraavasti alkava kirje: ”Jag är ganska illa ut med det

reguirerade tägwerke som intet ankom med skutan”, kun tukholmalainen liikekumppani ei
ollut toimittanut ajoissa erilaisia ennen muuta laivanrakennuksessa tarvittavia tuotteita.
Falander oletti vastapuolen hoitavan asian kahdeksan päivän kuluessa. - VMA STTK, KK,
AJF 4.7.1782: 261 Joh. J. Pousettille Tukholmassa.

249 VMA STTK, KK, AJF kapteeni Hans Joh. Weviliukselle Göteborgiin 15.11.1782: 52-53;
Kähre & Comp.:lle Göteborgiin 15.11.1782: 52. Vrt. Anders Rosendahl & Co:lle Tuk
holmaan 13.9.1805: 179; kapteeni J. P. Ternlöfille Göteborgiin 1.2.1808: 369; Ojala 2002a.

250 Tosin vuonna 1783 Falander opasti asiantuntevasti Viipuriin matkalla ollutta kapteeniaan
parhaimpien kauppahuoneiden löytämisessä viittaamalla aikaan ”jolloin itse olin siellä”. —
VMA STTK, KK, AJF kapteeni Bolinille Helsingöriin 2.4.1783: 132-133; myös esimerkiksi
Gabriel Chr. Koschell & co:lle Tukholmaan 8.6.1786: 86 (Falander Uudessakaarlepyyssä);
Maisteri Joh. Snellmanille Kokkolaan 23.7.1783: 186 (Falander Tukholmassa); G. B.
Santesson & söner Göteborgissa 2.5.1800: 52-53. Kauppiaiden eri tavoista hoitaa liikettään,
ks. Miller 1998, luku 5.

251 VMA STTK, KK, AJF Charles Soveliukselle Kokkolaan 12.7.1786: 97-98.
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Tästä jyhkeästä

nelikerroksisesta

kivitalosta käsin

Abraham Jakob

Falander johti

liikeyritystään yli

kolmekymmentä

vuotta. Kuvassa talo

ei ole enää

Falanderin ajan

asussaan, sillä

vaikka rakennus

olikin ainoa Vaasan

palosta (1852)

säilynyt yksitvistalo.

niin silti se kärsi

jossain määrin

vahinkoja. —Luukko

1979, 351.

1780-luvulla merkittävästi, kun siihen liitettiin yhä uusia toimialoja. Falanderin
työskentely on malliesimerkki vertikaalisesta integraatiosta, jollaista Suomen
oloissa ei tässä mittakaavassa ollut tuohon mennessä nähty. Lähimmäksi häntä
pääsi Jakob Forsell sekä tutkimuskohteiden ulkopuolelta helsinkiläinen kaup
paneuvos Johan Sederholm.?? Forsellin asema oli monien muiden tässä luvussa
käsiteltyjen johtajien tapaan hieman helpompi sikäli, että hänen aktiivisimmalla
kaudellaan eli 1700-luvun puolivälissä valtiovalta tuki voimakkaasti kaikenlai
sia teollisuushankkeita. Sen sijaan Falander ja Sederholm saivat paljon suurem
massa määrin käyttää omia varojaan yritysryppäänsä kehittämiseen.

Falanderin omistamien alusten lukumäärää ei tunneta tarkasti koko jaksolta,
mutta paljon niitä joka tapauksessa oli. Vuonna 1785 osakkuuksia löytyi peräti
13 laivasta, ja Falander hankki alukset nopeasti yksinomistukseensa, mikä oli
aikakaudella poikkeuksellista. Tämä tieto auttaa selvittämään kauppaneu
voksen alaisten kokonaismäärää, sillä purjelaivojen kapteeneja voi 1700-luvul
la pitää keskijohtoon kuuluvina toimijoina, joilla oli omaa päätäntävaltaa. Kun
tähän lisätään jokaisen aluksen muut miehistön jäsenet, eri teollisuuslaitoksissa

252 Sederholmista esimerkiksi Annala 1928a, 314, 413; Annala 1931, 55; Mäntylä-Mäkelä
Alitalo 2000.

253 Vielä 1780-luvun alussa Falanderilla oli omien sanojensa mukaan ”vain” kahdeksan alusta, mutta
vuosikymmenen puolivälissä hän joutui puolipakolla ostamaan muut osakkaat ulos. Niinpä
esimerkiksi Gabriel Chr. Koschell sai lukea toukokuussa 1786 (18.5.: 74—78, lainaus s. 76):
”minä olen nyt eronnut kaikista osakkuuksista ja laivaosuuksista”, ks. myös C. Breitholtzille
Pietarsaareen 24.4.1786: 55-56. —Jan & Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 6.11.1782: 44-46;
Reskontra 1783-85; alusosuuksiin liittyvistä riidoista esimerkiksi KA VRO 12.12.1785: 420
421, 19.12.1785: 424v.-425, 29.12.1785: 427v.-428, 16.1.1786: 12-16, 25.2.1786: 34v.-37v.,
27.2.1786: 39v.-40v., 1.3.1786: 40v.-45; 22.3.1786: 59-60, 29.3.1786: 62—70v., 3.4.1786:
71v.-76v., 19.4.1786: 83-8dv., 29.4.1786: 96v.-07v., 10.5.1786: 111-113, 17.5.1786: 127—

127v., 27.5.1786: 135; Ojala 2002a. Alusten yhteisomistajuuksista Ojala 1999, 300-304; Ojala
2000e. Leos Miiller (1998, 205) osoittaa merkittävällä tukholmalaisella Grillin kauppahuoneella
olleen vuonna 1752 osuuksia 13 aluksessa, joista yksinomistettuja oli neljä. Yhdeksän vuotta
myöhemmin osuuksia oli 19, joista noin puolet yksinomistettuja.
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toimineet työntekijät ja konttorin sekä vähittäismyymälän virkailijat ja palveli
jat, puhutaan helposti useista sadoista alaisista.*

Kauppahuoneen konttorissa oli aluksi vain muutama kirjuri, jotka kirjoittivat
kirjeitä omistajan käskystä. Falander ei suinkaan itse kirjoittanut läheskään
kaikkia nimissään lähteneitä kirjeitä. Sen sijaan hän tuntuu pitäneen kirjeiden
sisällön omana asianaan, samoin kuin tulleen kirjeenvaihdon tarkastamisen,
mihin viittaavat hänen pikkutarkat huomautuksensa liikekumppaneille.?5

Organisaatioltaan Falanderin kauppahuone ei poikennut valtakunnan suu
rimmista tukholmalaisista kauppahuoneista. Yrityksessä oli viimeistään 1780
luvun alusta syntyperäinen englanninkielinen kirjanpitäjä ja kirjeenvaihtaja.
Kirjeenvaihto saksankielisille alueille hoidettiin paljolti ryppäissä, mikä viittaa
Falanderin käyttäneen kirjeiden laatimisessa yrityksen ulkopuolista henkilöä.?*

Falander onnistui hallintohenkilöstön rekrytoinnissa ilmeisen hyvin, kuten
kirje helsinkiläiselle kauppaneuvoksella Johan Sederholmille paljastaa. Seder
holm oli kysellyt Falanderilta hyvää kirjanpitäjää. Falander ei pystynyt autta
maan ja kertoi itselläänkin olleen suuria vaikeuksia kirjanpitäjän löytämisessä.
Hänellä oli ollut onni saada tehtävään ”eräs” englantilainen.”

Englanninkielisen kirjurin/kirjanpitäjän lähdettyä vuoden 1791 lopulla kaup
pahuoneen palveluksesta Falander oli selvästikin pulassa laajan Britanniaan
suuntautuneen kirjeenvaihtonsa kanssa. 1790-luvulla kirjeet Brittein saarille
kirjoitettiinkin tavallisesti saksaksi.” Tilanne muuttui oleellisesti Falanderin
Greifswaldin yliopistossa opiskelleiden poikien palattua joukolla vahvistamaan
isänsä kauppahuonetta vuonna 1802. Jo kesällä kauppahuoneen organisaa
tiossa ja kirjeenvaihdossa näkyy uudistuksia. Kirjeitä kirjoittamaan ryhtyi entis

254 Vielä valtiopäivillä 1872 turkulainen kauppias ja teollisuusmies John Julin sanoi suoraan,
että aluksen kapteeni rinnastui tehtaanjohtajaan (disponent), joka toimii yrityksen omistajien
luottamuksen varassa. — BP 1872, 1102-1103 (14.5.1872). Alusten henkilöstöstä
esimerkiksi Cochran 1977, 27—28;Ojala 1996, luku ”Merimiehet ja kapteenit”; Korkeamäki
1998, 125—126; Ojala 2002a.

255 Esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Johan Rahmille Kokkolaan 25.7.1782: 279 sekä John
Robertsille 25.7.1782: 280: kummatkin kirjeet on laatinut joku nimettömäksi jäänyt henkilö
”raatimies Falanderin puolesta”. Kuitenkin esimerkiksi Isenberg & Moliisille Marseilleen
(23.11.1792: 260-261) lähetetty kirje lienee omakätinen.

256 Tuskin on liian kaukaa haettua olettaa, että idean kielitaitoisten henkilöiden rekrytointiin
hän sai sukulaiseltaan Nils Töhlbergiltä, joka hankki kauppahuoneeseensa saksaa ja hol
lantia taitavan apulaisen, nimittäin vanhaan saksalaiseen käsityöläissukuun kuuluneen
Herman Höckertin, josta myöhemmin tuli Falanderin katkera kilpailija. —Luukko 1979,
382-383; ks. vertailukohtia Samuelsson 1951, 107.

257 VMA STIK, KK, AJF Johan Sederholmille Helsinkiin 19.11.1783: 227-228. Vrt. Richard
Moxon & Sonille Hulliin 16.6.1791: 38-39. Falander kertoi kuulleensa vasta Vaasaan

saapuneelta kirjanpitäjältään Richard Kerryltä, ettei tämä ollut saanut Falanderin kirjettä,
joka oli vastaus ehdotukseen lastista tai kahdesta tervaa Hulliin: ”I hope you will excuse as 1
had no person capable of giving you a direct reply in the English language” (lainaus s. 38).
Kerryn lähdöstä Falanderin palveluksesta ks. kiertokirje 31.12.1791: 154-156. Hän ajautui
pian konkurssiin, ja mitä ilmeisimmin sai olla itse kirjailemassa asiaa koskevan ilmoituksen
Falanderin kauppahuoneen nimissä, sillä Falander toimi konkurssin valvojana. Kirjeen
käsiala muistuttaa suuresti aiempia Falanderin kauppahuoneen englanninkielisiä kirjeitä. —
VMA STTK, KK, AJF Rundgvist & Cowielle Lontooseen 20.8.1795: 441—442.

258 Esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Obison Kirkbridelle Hulliin 3.10.1794: 385. Poik
keuksellisesti englanniksi VMA STTK, KK, AJF John & Francis Barringille Lontooseen
24.11.1797: 165, 9.11.1798: 306.

259 VMA STTK, KK, AJF Christ. Haakelle Ystadiin 10.5.1802: 265—266;vrt. Alanen 1970, 135.
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tä useampia henkilöitä ja aiemman saksalaisen (”vanhanaikainen”) tyylin sijaan
kirjeet kirjoitettiin latinalaisella eli ”nykyaikaisella” ja ”oppineisuutta” osoitta
vallatyylillä?*9

Vuosien 1808—09sodan myötä Abraham Jakob Falander joutui siirtymään
hengenvaarassa Ruotsin puolelle, joten liikkeenjohto jäi pojille. Suuria muutok
sia kauppahuoneen organisaatiossa tai toiminnassa ei tänä aikana tapahtunut,
mutta kauppaneuvoksen karkotuksen vuoksi sukupolvenvaihdos toteutettiin
nopeammin kuin mitä isä tai edes pojat olivat toivoneet. Silti vanha patruuna
palasi Suomen sodan jälkeen liiketoimiin, vaikka osa työstä oli jo siirtynyt po
jille. Kirjeet muuttuivat sodan aikana poikien nimissä laadituiksi, millä oli tie
tenkin suuri periaatteellinen merkitys.?*!

Liiketoiminnan laajentaminen

Abraham Jakob Falander aloitti yritystoiminnan aivan tavanomaisena kokkola
laisena kauppiaana, mutta laajensi pian toimenkuvaansa Vaasasta hankkimal
laan tupakkatehtaalla. Samoihin aikoihin mukaan tuli laivanrakennus ja sen
myötä saha ja myöhemmin perustettu rautaruukki. Vertikaalisella integraatiolla
haettiin tukea pääaloiksi katsotuille metsäntuotteiden ja suolan tukkukaupalle,

mukaan tuli suuren luokan viljakauppa.??
1780-luvun ensi vuosiin osui merkittävä laivanrakennusbuumi, johon Falan

der osallistui innolla. Niinpä hän kertoi laajasti rakenteilla olleista aluksistaan,
joista suurimmat ja parhaimmat olivat jo myyty tai vähintään varattu." Eng
lantilaiselle aluksenostajakandidaatille hän totesi olevan korkea aika tilata, kos
ka odottaessa hinta tulisi todennäköisesti vain nousemaan. Laivanrakennusalan

noususuhdanteesta kertoo se, että esimerkiksi vuosien 1781—82 vaihteessa

muutama kuukausi kului paljolti tilausmäärien ja ”ei oon” esittelyissä. Tällöin
varsinainen laivanvarustussai vain niukasti huomiota osakseen.?*

Falander oli aluksi vain vaasalaisen Svartön laivatelakan osaomistaja, mutta
suhdanteiden heiketessä muut osakkaat myivät nopeasti osuutensa hänelle?

260 Vrt. myös VMA STTK, KK, AJF E. G. Björkille Jönköpingiin 28.4.1803: 378. Falander ei
voinut ottaa tätä vastoinkäymisistä kärsinyttä miestä kauppahuoneeseensa, sillä ”i anseende
till mänga egna söner som slaget sig till handeln har jag icke lägen het antaga flera än jag
kan sysselsättä, och sysslolöshet gör icke goda medborgare”. Kirjeet englanniksi VMA
STTK, KK, AJF Mr Obison Kirkbridelle Hulliin 27.7.1804: 57, James Daylle Porthmouthiin
21.12.1807: 356.

261 Vrt. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF L. J. Hartmanille Pietariin Vaasasta 30.4.1809: 381;
Zachrisson & Groen Riikaan 16.5.1809: 381; vrt. Alanen 1970, 148.

262 Vrt. Heckscher (1949, 680 (lainaus), 690), jonka mukaan 1700-luvun Ruotsissa ”verti
kaalinen integraatio tuotannon ja kaupan välillä - - - loisti täydellisesti poissaolollaan”.
Hänen mukaansa vienti oli lähes täysin yksittäisten kauppiaiden käsissä. Vrt. myös Kuisma
1993b, 313. Falanderin sukutaustasta ja naimakaupoista esimerkiksi Elgenstiema 1934,
685—686; Bergholm 1901, 430; Ojala 1999, 291—292.

263 Ks. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF rakennusmestari Thomas Riifille 8.6.1781: 35—36;
asessori Gahnille Tukholmaan 10.2.1782: 161—163.

264 Esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Richard Barrowbylle Hulliin 20.2.1782: 171—172;John
Robertsille Pietarsaareen 17.6.1782: 255.

265 Ks. esimerkiksi Alanen 1939, 45—46; Alanen 1970, 121; Ahvenainen 1984, 104.
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Telakan hankkiminen laskusuhdanteen aikana kertoo kylmäpäisyydestä. Strate
gialla pyrittiin siirtämään voittoja mereltä maalla sijaitsevaan kiinteään omai
suuteen.

Laivanrakennuksessa oleellisten ankkurien toimitusongelmat kiinnittivät Fa
landerin huomion rautateollisuuteen. Laivanrakennuksen ylikuumetessa 1780
luvun alussa oli suuria vaikeuksia ylipäätään saada sopivia osia.?**Tällöin hän
kiinnitti ensimmäisen kerran huomiota oman laivatelakan lähellä tuotettujen
ankkureiden edullisuuteen verrattuna pääkaupunki Tukholmasta tilattuihin.?*

Toiminnan miehenä Falander päätti kerralla ostaa kunnon erän ankkureita,
sillä vielä kesällä 1782 hän ilmoitti kuljettavansa laivalla ankkureita ”yli tynny

rin kultaa” arvosta, nimittäin peräti 298 000 hopeataalerilla. Summa oli tähti
tieteellinen aikakauden oloissa.?*$Falanderia ei tämän perusteella voida kaikil
ta osin pitää aivan tavallisena, perinteitä noudattavana ja riskejä välttelevänä
yritysjohtajana. Vuotta myöhemmin hän joutuikin tunnustamaan tukholmalai
selle rahoittajalleen, ettei oikein tiennyt, millä maksaisi ostoksensa? Oleellis
ta on ensinnä se, että Falanderille löytyi luottoa näinä merenkulun ja laivanra
kennuksen kannalta heikkojen suhdanteiden aikana. Toisaalta kokemus opetti
hänelle, että suurien riskien ottaminen saattoi muodostua kohtalokkaaksi.??

Liiketoiminnan suurimmat riskit liittyivät laivanrakennukseen. Falanderkin
törmäsi heikkenevien suhdanteiden aiheuttamiin ongelmiin laivanvarustukses
saan, sillä pian Pohjois-Amerikan sisällissodan päättymisen jälkeen 1783 alus
ten hinnat putosivat ja seurasi menekkivaikeuksia.?!

Myynnin ja alusten hintojen putoaminen tuli Falanderille hankalaan sau
maan, sillä hän oli vuosien 1782-83 vaihteessa aloittanut Ruotsin ja Suomen
oloissa jättimäisen aluksen eli 450 lästin fregatin rakentamisen. Alusta oli no
peasti ryhdyttävä markkinoimaan kaikille potentiaalisilta vaikuttaneille kaup
pakumppaneille.??? Niinpä jo keväällä 1783 hän toivoi voivansa luottaa tär

266 VMA STTK, KK,AJF johtaja Bengt Collinille Kimoon 27.8.1781: 76-77; A. Hasselgren &
Björkmanille Tukholmaan 28.8.1781: 78—79.

267 Falander viittasi kirjeessään Hasselgrenin ja Björkmanin kauppahuoneelle Tukholmaan
Kimon ruukkiin, josta kertoi seuraavasti: ”Jag har ock warit den första, som lätit smida
anckrar därstädes, och pä egen bekostnad lätit giöra maltar pä de första när bruket ännu
intet wiste hwad det war at smida dem, och skulle blifwa ganska illa belönt för min
enterprice ...” (s. 215). —VMA STTK, KK, AJF A. Hasselgren & Björkmannille Tuk
holmaan 11.4.1782: 215—216. Tukholmalaisten toimitusvaikeuksiin viittaa myös kirje
Gabriel Chr. Koschell & co:lle Tukholmaan 12.7.1782: 262—263; Alanen 1970, 124-125.

268 VMA STTK, KK, AJF pääkonsuli Hans Jakob Gahnille Gadiziin 17.7.1782: 271-274, lai
naus 272.

269 VMA STTK, KK, AJF Gabriel Chr. Koschell & co:lle Tukholmaan 27.10.1783; 206—207.
270 Falanderille 1780-luvun jälkipuoliskon ongelmat näkyivät toistuvina konkurssisaatavien

esittelynä raastuvassa. Niiden määrä nousi yksin vuosina 1785—86vähintään 2 500 riikin
taaleriin. - KA VRO 1785—86.

271 VMA STTK, KK, AJF pääkonsuli Hans Jakob Gahnille Cadiziin 15.3.1783: 108-109; David
Schauwell & sonille Haver di Graceen 17.3.1783: 111; Alanen 1950, passim. Samaan ongel
maan törmäsi P. J. Bladh yrittäessään myydä alusta Göteborgissa. Liikekumppani totesi kon
junktuurit niin heikoiksi, että myynti ei kaupungissa onnistuisi. Alusta kannattaisi siksi yrit
tää myydä myös Tukholmassa. —PM Bladh II, Arwidsson & söner Göteborgista P. J. Blad
hille Tukholmaan 12.2.1785, 2.3.1785. Suhdanteista esimerkiksi Alanen 1956, 144, 161.

272 Ks. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF pääkonsuli Hans Jakob Gahnille Cadiziin 15.3.1783:
108-109; David Schauwell & sonille Haver di Graceen 17.3.1783; 111; John Hallille
Göteborgiin 15.3.1783: 113; Gabriel Chr: Koschell & co:lle Tukholmaan 29.4.1784: 373-374.
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Allmänna Bästa. —

Luukko 1979, 409

(alkuperäinen kuva

Pohjanmaan Museo,

Vaasa).

keään cadizlaiseen liikekumppaniinsa, vaikka Falanderilla menikin tuolloin
heikosti. Hän myönsi rauhansolmimisen aiheuttamat ongelmat, sillä omien sa
nojensa mukaan useita aluksia oli myymättä ja viisi suurta rakenteilla.?*

Allmänna Bästaksi kastetun aluksen ennakkomarkkinointi osoittautui vii

saaksi, joskin turhaksi liikkeeksi. Alus valmistui viimein 1786, mutta yrityksis
tään huolimatta Falander ei koskaan päässyt myymällä fregatista eroon.?*

Vasta 1790-luvun alkuvuosina ongelmat merenkulussa, laivanvarustuksessa
ja -rakennuksessa olivat ohi. Vuonna 1792 Falander joutui jo pyytämään apua
saadakseen aluksen kuljettamaan tervaa ja pikeä Pohjanmaalta Englantiin ja
Hollantiin.” Hieman myöhemmin pitkään lamassa ollut laivanrakennuskin sai
vauhtia.?”*

273 VMA STTK, KK, AJF VMA STTK, KK, AJF pääkonsuli Hans Jakob Gahnille Cadiziin
2.4.1783: 121—122, 19.11.1783: 231-232.

274 Niinpä aluksen kauppaa välittämään värvättiin esimerkiksi aiemmin jo moneen kertaan epä
luotettavaksi osoittautunut marseillelainen kauppahuone. Aulis J. Alasen mukaan Allmänna
Bästa oli valmistuessaan valtakunnan suurin laiva (483 lästiä): miehistöön kuului lähes 50
merimiestä ja ensimmäisellä matkalla perämiehinä vaikutti kolme aatelissyntyistä meriup
seeria. Alus tuhoutui lopulta tulipalossa Vaasan satamassa 1793. —-VMA STTK, KK, AJF
Wesenberg & Moliisille Marseilleen 8.3.1786: 28-29; Kantzan & Schillerille Lissaboniin
6.10.1786: 141, konsuli Baumgardtille Alicanteen 6.5.1791: 3-5; Thomas Erskinelle Göte
borgiin 6.5.1791: 8-10; kapteeni C. F. Wallenstiernalle Göteborgiin 23.10.1791: 91-93;
Thomas Erskinelle Göteborgiin 7.2.1793; 282—283; A. Rosendahlille Tukholmaan
22.7.1793: 320-321; Alanen 1950, 71; Alanen 1956, 169; Alanen 1970, 121; Ojala 1999,
209, myös viite 77.

275 VMA STTK, KK, AJF Anders Rosendahlille Tukholmaan 11.6.1792: 189—190;Petter Johan
Bladhille Kaskisiin 16.7.1792: 199.

276 VMA STTK, KK, AJF raatimies Ad: Hastmanille Härnösandiin 18.4.1797: 95-96; Anders
Rosendahlille Tukholmaan 7.8.1798: 258.
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Tupakkatehdas oli Falanderin ensimmäinen tavallisuudesta poikkeava yritys
toiminnan muoto. Hän oli hankkinut tehtaan vuonna 1773 vaasalaiselta, sittem

min Kaskisiin siirtyneeltä Johan Bladh nuoremmalta ja muutti pian Kokkolasta
Vaasaan?”

Tupakkatehdas laajensi Falanderin liikkuma-alaa, sillä tupakka toimi monin
tavoin käyntikorttina ja pääsylippuna uusien liikekumppanien kanssa aloitetta
ville hankkeille.? Tupakan varjolla Falander pystyi hoitamaan monia muitakin
liiketoimiaan? minkä lisäksi hollantilainen raaka-aine oli arvokas lastinlisä

kauppaneuvoksen laajan laivaston lastiruumissa.?*?

Falanderin tupakkatehdasta ei ole pidetty mitenkään erityisenä. Laitoksen on
katsottu hyödyntäneen lähinnä heikkolaatuista ja jalostusarvoltaan matalaa ko
timaista raaka-ainetta sekä tuottaneen tupakkaa etupäässä oman maakunnan
tarpeisiin. Falanderin kirjeenvaihto luo kuvan laajasta, tavallisesti parhaimpiin
hollantilaisiin raaka-aineisiin perustaneesta ja monille eri suunnille suuntautu
neesta kaupasta. Ennen muuta Norlanti ja Bergslagen olivat koko Pohjanmaan
ohellamerkittäviämarkkina-alueita?!

Merenkulun laskusuhdanteiden aikoina tupakkatehdas vaikutti keskeisesti
Falanderin maksuvalmiuden säilymiseen, sillä 1780-luvun puolivälin lama-ai
kana hän joutui useaan otteeseen —kuten myöhemminkin —toteamaan, ettei

pystynyt toimittamaan kaikkia tilauksia, koska menekki ylitti selvästi tehtaan
tuotantokapasiteetin.?*?

Kyse ei läheskään aina ollut tavallisesti kynnyskysymykseksi nousseesta raa
ka-ainepulasta.* Tosin erään suuren tilauksen voittojen kotiuttamisessa ilmeni
vaikeuksia 1780-luvun jälkipuoliskolla, kun yli 5 000 riikintaalerin arvoisen ti
lauksen tehneet falunilaiset kauppiaat vetkuttelivat maksuissa muun muassa

277 Ks. esimerkiksi KA VRO 2.5.1774, 5.5.1775: 52v.-53v., 15.5.1775: 54v.-56 (Falander oli
hankkinut useita kiinteistöjä Vaasasta Bladhilta), Luukko 1979, 383-387.

278 Ks. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Petter Stenhagenille Kokkolaan 8.4.1782: 207. Faian
der pyysi, että mikäli Stenhagen ei itse tarvinnut kaikkea jo aiemmin toimitettua tupakkaa,
niin hän voisi tehdä palveluksen tarjoamalla tuotetta Jakob Litheliukselle, joka oli tilannut
tupakkaa, joka oli kuitenkin Falanderilta juuri tuolloin päässyt loppumaan.

279 VMA STTK, KK, AJF johtaja Bengt Collinille Kimoon 27.8.1781: 76-77. Falander tilasi
yhdellä kertaa ankkureita ruukista ja tarjosi tupakkaansa. Ks. myös Collinille Kimoon
10.9.1788: 439—440. Falander lähetti Uumajaan kaksi kirstua tupakkaa ja ilmoitti samalla
halukkuutensa ostaa ainakin 200 tolttia lautaa. Hieman myöhemmin Falander kirjoitti Tuk
holmaan eräästä karlshamnilaisesta kauppiaasta, joka oli luvannut toimittaa Vaasaan tupa
kanlehtiä, joita vastaan Falander rakentaisi pienen sluuppialuksen. —Eric Forsells söner:ille
Uumajaan 27.6.1791: 4041; Daushaus söner:eille Tukholmaan 16.12.1791: 133—134.

280 VMA STTK, KK, AJF Fahke Naulerille Faluniin 31.3.1788: 356-357 (tupakka oli valmis
tettu ”parhaista hollantilaisista lehdistä”), Jan & Carl Hasselgrenille Amsterdamiin
13.6.1794: 375-376. Vuonna 1803 Falander ilmoitti, ettei osta kotimaisia tupakanlehtiä,
koska hollantilaisen raaka-aineen hinta oli aivan sama. —Carl Schröderille Carlshamniin
6.5.1803; 381.

281 Alueista esimerkiksi VMA STTK reskontra 1802-06; KK, AJF A. Hasselgren & Björk
manille Tukholmaan 22.5.1782: 246-247; H. Fahle Nauclerille Faluniin 8.3.1786: 31-32;
Petter Brändströmille Gävleen 8.3.1786: 33-34; Per Borrelle Faluniin 8.5.1786: 69-70; Pehr
Sundille Hudiksvalliin 27.7.1787: 265—266; Adolf Westmanille Härnösandiin 27.1.1798:
183. Vrt. Annala 1928b, 119-123, 133-134; Alanen 1939, 44-45; Luukko 1979, 508-512.

282 VMA STTK, KK, AJF Per Borrelle Faluniin 8.5.1786: 69—70.
283 Vrt. tosin VMA STTK, KK, AJF Gabriel Chr. Koschellille Tukholmaan 18.5.1786: 74—78;

Jan & Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 12.11.1804: 85—86.

200 « YRITYKSEN JOHTAMINEN



laatuongelmiin vedoten. Vaikka Falander oli valmis tulemaan hinnassa vastaan,
hän joutui lopulta käyttämään tukholmalaisen kauppahuoneen apua rahojensa
poissaamiseksi.?*

Sahalaitoksen perustaminen kytkeytyi aivan 1780-luvun alussa vallinneisiin
merenkulun ja vientikaupan korkeasuhdanteisiin. Ensimmäisenä perustamisai
keista sai lukea Cadizissa toiminut pääkonsuli Hans Jakob Gahn vuonna 1781.
Falanderin mukaan lautojen vienti kannatti tuolloin suhteellisen heikosti, mutta
silti hän oli päättänyt perustaa sahan.?* Toisessa yhteydessä hän totesi, että
oman sahan tuotteiden kuljettaminen omilla aluksilla oli kannattavaa.?*6

Kilpailutilanteen kannalta on kiintoisaa, että Falander kääntyi sahanperusta
misongelmissaan helsinkiläisen suurkauppiaan ja teollisuusmiehen, kauppa
neuvos Johan Sederholmin puoleen. Hän kysyi kiertelemättä yksityiskohtaisia
tietoja sahan rakentamiskustannuksistaja teknisistä yksityiskohdista.Hän pyysi
Sederholmia hankkimaan sahan rakennukseen erikoistuneen rakennusmesta

rin?? sekä tiedusteli ”paljonkotämä liike voi tuottaa minulle”?
Sahan perustamisen jälkeen Falanderin mielenkiinto kohdistui pian rauta

teollisuuteen. Tätä voidaan pitää kiinnostavana strategisena vetona sekä yhtä
aikaa osoituksena suunnitelmallisesta riskinotosta ja riskien välttelystä. Ongel
mat laivanrakennuksen ja -varustuksen puolella olivat jo paljastuneet hänelle
kaikissa muodoissaan.

Ensimmäinen tiedustelu amsterdamilaisille Hasselgreneille lähti vuoden
1783 lopulla, jolloin vaasalainen kysyi kauppahuoneen halukkuutta myydä
Falanderin lähialueilla sijainneet Kimon ja Orisbergin ruukit. Hän palasi asiaa
puolisen vuotta myöhemmin —valitettuaan sitä ennen heikkoja raha-asioi
taan? , ja oli halukas ostamaan ruukit vielä vuonna 1795, mutta omistaja ei
tällöinkäänlämmennytehdotukselle.

284 Esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Per Fredrik Borrelle Faluniin 28.1.1788: 321—322;
Anders Rosendahlille Tukholmaan 31.3.1788; 352—356; Fahke Naulerille Faluniin
31.3.1788: 356-357. Vielä syksyllä 1788 Falander kyseli falunilaisten velkojen perään, sillä
mainitussa tupakkaerässä oli ollut kiinni suuri määrä pitkään käyttämättömänä maannutta eli
tuottamatonta rahaa, Anders Rosendahlille Tukholmaan 5.9.1788: 438—439.

285 VMA STIK, KK, AJF pääkonsuli Hans Jakob Gahnille Cadiziin 3.10.1781: 93-96; Alanen
1970, 122 -123; Luukko 1979, 460; Ahvenainen 1984, 104.

286 VMA STTK, KK, AJF Luutnantti Holstille Kokkolaan 24.10.1781: 108-109. Sahan perusta
misesta: ” - - - jag har länge önskat, men intet kunnat fä nägon del, dett tyckes wäl wara dyrt
men betalar lig wäl för den som har iilljälle att skeppa denn sielf" (lainaus s. 109).

287 Sederholm lähettikin sahansa rakennusmestarin Vaasaan, mistä Falander kiitti, vaikka totesi
miehen ”vaikuttavan vanhalta ja lapselta uudestaan”. Sahaa olikin parannettava melkein
heti sen valmistuttua. —VMA STTK, KK, AJF Johan Sederholmille Helsinkiin 28.11.1782:
64-65, 20.2.1783: 92-93 (lainaus s. 92), 23.12.1784: 513.

288 VMA STTK, KK, AJF Johan Sederholmille Helsinkiin 26.11.1781: 114-115 (lainaus),
14.1.1782: 144-145; Alanen 1957, 177-178; Ahvenainen 1984, 106.

289 Hultinin (1897, 120) ja Annalan (1928a, 207, 214) mukaan Pohjanmaan ruukit Orisberg,
Kimo ja Oravainen siirtyivät 1770-luvun lopulla tukholmalaisten tukkukauppiaiden A. Has
selgrenin ja Bengt Magnus Björkmanin omistukseen. Falanderilla oli liikesuhde kummankin
kanssa, mutta tässä asiassa hän neuvotteli aluksi Amsterdamin Hasselgrenien kanssa. —
VMA STTK, KK, AJFJan ja Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 12.12.1783: 245—248;Jan &
Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 2.4.1784: 342-344.

290 VMA STTK, KK, AJF Bengt Magnus Björkmanille Tukholmaan 18.5.1795: 423.

YRITYKSEN JOHTAMINEN «201



Halu ryhtyä rautateollisuusmieheksi oli niin kova, että oli perustettava oma
ruukki. Seinäjoen ruukille myönnettiin privilegiot elokuussa 1798.9! Pian hän
jo värväsi kilpailijoidensa ammattitaitoista työvoimaa ja kehitteli alkuperäistä
laitostaan??

Falanderin ruukki toimi muiden suomalaisen tuotantolaitoksen tapaan paljol
ti ruotsalaisen takkiraudan varassa, joskin Seinäjoen erikoisuus oli kotoperäisen
suomalmin hyväksikäyttö. Turvatakseen riittävän raaka-aineen saamisen —josta
tosin jo privilegioissa oli tarkkoja määräyksiä?” —Falander pystyi jälleen hyö
dyntämään laajalle levittäytynyttä liiketoimintaansa. Kirjoittaessaan Säterin
ruukin patruunalle takkiraudan tarpeestaan hän korosti keväällä 1801 lähettä
vänsä heti avoveden tultua 200 tynnyriä ”Vaasan ruista” takkirautaa vastaan.
Falander arveli, että ”kun saan ruukkini kuntoon, niin uskon että takkirauta

kauppammetulee paljon merkittävämmäksi”
Laajamittainen viljakauppa tuli liiketoiminnan keskeiseksi osaksi suhteelli

sen myöhään, sillä tällä alalla merkittäväksi kauppakumppaniksi noussut An
ders Rosendahlin kauppahuone Tukholmassa sai vielä 1780-luvun lopulla pa
remminkin lähettää aluksia viljalastissa Pohjanmaalle.” Falander lienee jo
tuolloin toiminut Rosendahlin välittäjänä Pohjanmaalla, mutta vasta seuraavalla
vuosikymmenelle viljakaupasta tuli merkittävä osa Falanderin kauppahuoneen
toimintoja. Keväällä 1794 Rosendahl olikin saamassa arviolta 4 000 riikintaa
lerin arvoisen viljaerän ja vuoden päästä kyse oli lähes 2 000 tynnyrin ohra- ja
ruislastista, jonka arvo oli vähintään kaksinkertainen.” Viimeistään näihin ai
koihin lienee syntynyt edellä jo ruukinpatruuna af Malmsteninkin kanssa käy

291 Falanderin ruukki sijoittui vuonna 1809 25 Suomen puoleisen valtakunnan ruukin joukossa
viidenneksi privilegioissa myönnettyjen tankorautatuotantomäärien perusteella (1 200 kip
puntaa), mutta se maksoi eniten vasaraveroa (21 kippuntaa). Vasaraverot kertovat jossain

kimisessa tuotantolaitokselleen, joten varmaankaan hän ei joutunut maksamaan kilpailijoi
taan enemmän veroja. —Ks. Hultin 1897, 217—219, 333; Alanen 1970; Luukko 1979, 518
521.

292 Ks. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Ruukinpatruuna Björkmanille Tukholmaan 1.5.1799:
341. Falanderin aggressiivisista laajentumispyrkimyksistä uusille aloille kertoo esimerkiksi
muina miehinä tehty tiedustelu kilpailijana pidettävälle Fredriksforsin patruunalle, missä
viipyi Falanderin tilaama kankirautavasarapaja: vaasalainen arveli, että ”(ö)wertygad
därom at H. H. Asessoren icke förnekar mig denna Assistance mot betalning”. —Asessori
Beckmanille Fredriksforsiin 24.2.1802: 236-237 (lainaus s. 236); Alanen 1970, 132.

293 Privilegioiden takkiraudantuontioikeuksiin (yhteensä 900 kippuntaa vuodessa) viitataan
myös kirjeessä Anders Rosendahlille, jossa pitkälle tulevaisuuteen katsova Falander ei ollut
tyytyväinen privilegioiden kaikkiin määräyksiin, jotka velvoittivat maksamaan veroa laitok
sestä vuosia ennen täysimittaisen toiminnan käyntiinlähtöä. —-VMA STTK, KK, AJF Sei
näjoelta Anders Rosendahlille Tukholmaan 4.5.1805: 126-128; Alanen 1970, 126-132,
133-134.

294 VMA STTK, KK, AJF Ruukinpatruuna N. af Malmstenille Säteriin 16.2.1801: 121, af
Malmstenille Tukholmaan 17.4.1801: 132 sekä Säteriin 28.8.1801: 173—174.

295 Tosin sääolosuhteiden vuoksi ongelmat saattoivat myöhemmin vaikeuttaa pohjalaisten sato
toiveita, jolloin Falanderin viljahankinnat eri puolilta Itämerta saattoivat tulla suureen tar
peeseen. —VMA STTK, KK, AJF Anders Rosendahl! & co:lle Tukholmaan 5.5.1788: 377-—
378, 14.5.1798: 227.

296 Viljan hinta-arviot tehty Falanderin ilmoittamien hintojen sekä Suomen taloushistoria 3:ssa
(Vattula 1983, 434) ilmoitettujen verohintojen perusteella. —VMA STTK, KK, AJF A.
Rosendahl & co:lle Tukholmaan esimerkiksi 21.1.1793: 279—280,7.6.1793: 302, 16.5.1794;
366-367, 12.6.1795: 429, 15.6.1795: 430, 21.6.1806: 229-230.
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tetty käsite Vaasan ruis, jolla selvästikin katsottiin olevan erityisiä ominaisuuk
sia ja markkina-arvoa tavalliseen viljaan verrattuna.”

Falander käytti viljakauppaakin eräänlaisena avaimena muita tuotantoalo
jaan tukevaan toimintaan, sillä esimerkiksi samaan aikaan kuin hän tarjosi vilja
ansa ruukinpatruuna af Malmstenille, olivat monet strategisesti vähemmän tär
keät toimijat joutuneet tyytymään ”ei ole” -vastauksiin.

Tiedonhankinta, tiedonvälitys ja luottamus

Luotettavan informaation hankinta oli —ja on —kannattavan liiketoiminnan pe

rusedellytyksiä. Abraham Jakob Falander oli tässä suhteessa tyypillinen yritys
johtaja, jolle erinäisistä lähteistä suorastaan pursusi tietoa. Siksipä tiedot tuot
teiden ja rahtien hinnoista sekä niihin vaikuttavien rauhanneuvottelujen edisty
misestä liikkuivat vilkkaasti molempiin suuntiin. Falander ei silti Jari Ojalan
tutkimusten perusteella läheskään aina edes vastannut saamiinsa kiertokirje
mäisiin viesteihin.”

Falanderin tietolähteiden monipuolisuus ja alaisten ankara informointivel
vollisuus paljastuu kirjeestä kapteeni Tränbergille, joka ei ollut kirjoittanut heti
Tukholmaan tulonsa jälkeen saati lähettänyt laskelmiaan pitkän purjehduksensa
eri etapeilta. Falander kertoi saaneensa tiedot kapteenin liikkeistä muualta ja
määräsi kapteenin viimein raportoimaan tekemisistään.

Tiedonkulun kaksisuuntaisuus kävi ilmi esimerkiksi silloin, kun Falander i1

moitti Pohjanmaan eri kaupunkien kauppiaiden vakavaraisuudesta tärkeille ra
hoittajilleen.'! Amsterdamin Hasselgrenit saivat vuonna 1804 tietoa siitä, kuin
ka vakavaraisia kauppahuoneita —Falanderin itsensä lisäksi, jolla oli omien sa
nojensa mukaan seutukunnalla paras tilanne —olivat Kokkolan Anders Roosin,
Jan Kyntzellin ja Joachim Donnerin liikkeet sekä Pietarsaaren Adolph Lind
skogin, Petter Malmin (vanhempi) ja Nilsson Malmin kauppahuoneet.'?

Luottamus liikekumppaniin ilmeni varsinkin silloin, kun asiat eivät sujuneet
toivotulla tavalla. Tällöin kaikkein keskeisimpien kontaktien merkitys nousi,
mikä käy ilmi esimerkiksi Falanderille ongelmallisen vuoden 1784 kuluessa.
Amsterdamin Hasselgrenit saivat lukea Falanderin marinaa siitä, ettei hän voi
nut luottaa juuri kehenkään —hän kirjoitti kahdesta lupauksensa pettäneestä
ranskalaisesta kauppahuoneesta.*”

297 Petter Johan Bladh myi jo 1780-luvun puolimaissa Vaasan ruista Tukholmaan. PM Bladh II,
Sharp & Engström Tukholmasta P. J. Bladhille Kaskisiin 7.6.1786.

298 Ks. esimerkiksi kirjeitä 5.2.1801: 118 Uumajaan ja Sundsvalliin sekä Falkenbergiin.
299 Suurin osa kirjeistä kulki välittäjille ja pankkiireille. Ks. VMA STTK, KK, AJF Gabriel Chr.

Koschell & C, Tukholmaan 2.10.1781: 91-93; pääkonsuli Hans Jakob Gahnille 3.10.1781:
93-96; konsuli Binborgille Viipuriin 2.4.1783: 126; Peter Duborgille Tallinnaan 2.4.1783:
126-127. Ks. erityisesti Ojala 1999; Ojala 20024.

300 VMA STTK, KK, AJF Kapteeni Joh. Tränbergille Tukholmaan 18.1.1784: 260. Tietojen
kontrolloinnista myös VMA STTK, KK, AJF Torlades & co:lle Lissaboniin 19.10.1807:
336, 23.10.1807: 337.
Esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Gabriel Chr. Koschellille & co:lle Tukholmaan
27.2.1788: 336.

302 VMA STTK, KK, AJF Jan & Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 12.11.1804: 88-90.
303 VMA STTK, KK, AJF Jan & Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 2.4.1784: 342-344.
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Merenkulussa ja ulkomaankaupassa Falander luotti vain muutamaan huolella
valittuun ja keskeisillä paikoilla sijainneisiin kauppahuoneisiin. Pääkonsuli
Gahn Cadizissa oli 1780-luvulla ollut tärkeä, mutta hänen siirryttyä pois kau
pungista luottamuksellinen suhde heikkeni. VastaavastiAmsterdamissa Hassel
grenien kauppahuone oli varma kontakti, minkä lisäksi Tukholmassa oli kerral
laan yksi tai korkeintaan kaksi samankaltaisessa asemassa ollutta yritystä. Ku
koistava tuontisatama ja vallankumoussotien aikana muutenkin asemaansa pa
rantanut Göteborg oli aina luotettavan tai ainakin sellaiseksi katsotun kumppa
nin kotipaikka?!

Liikekumppaneista eittämättä tärkein koko 1780-luvulta 1810-luvulle ulottu
valla tarkastelujaksolla oli amsterdamilainen, tukholmalaisperäinen kauppa
huone Jan & Carl Hasselgren, joka oli merkittävä partneri monille muillekin
ruotsalaisille yrittäjille ja jopa Ruotsin valtiolle.!% Muita keskeisiä kauppa
kumppaneita olivat kirjeenvaihdon kvantiteetin perusteella Anders Rosendahl
ja Gabr. Chr. Koschell & co Tukholmassa, Peters, Schlick, Hintze & Lindenberg
Lissabonissa sekä ennen muuta vakuutusten antoon keskittynyt Leers & Co
Hampurissa.

Ongelmien sattuessa muualla kuin lähimpien kumppaneiden toiminta-alueel
la Falander joutui luottamaan muihinkin. Tällöin hän saattoi vedota kansalli
suuteensa esimerkiksi joutuessaan vaikeuksiin alustensa takavarikkojen tai
havereiden vuoksi. Niinpä Arensburgissa asunut ”ruotsalainen” sihteeri sai hoi
taakseen erään aluksen haaksirikon jälkipyykin, kun Falanderin paikallinen tut
tavuus oli yrittänyt pettää. Falander luotti ”maanmieheensä” tässä asiassa."

Jos liikekumppanien välinen luottamus rikkoutui, Falander ei säästellyt sano
jaan eikä vaivojaan tämän seikan tiedottamisessa melkeinpä kaikille mahdolli
sille tahoille ja ilmansuunnille. Tiedon esiintyneistä ongelmista saivat sekä luo
tetut kumppanit että luottamuksen rikkoneen osapuolen kilpailijat, huono kello
kuului Pohjanmaalta kauas.?%

304 Ks. esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Gabriel Chr: Koschellille Tukholmaan 29.4.1784:
373-374; pääkonsuli Gahnille Madridiin 9.6.1797: 109; G. B. Santesson söner:lle
Göteborgiin 21.6.1799: 358.

305 Hasselgrenien kauppahuone oli yksi keskeisimpiä Ruotsin valtion pankkiireita. Ks. esimer
kiksi Heckscher 1949, 685, 689; Samuelsson 1951, 46; Alanen 1950, 70; Alanen 1957, 410—
412.

306 Tiedot kirjeenvaihdon laajuudesta (kokonaismäärä 5250 kirjettä) perustuvat Jari Ojalan
aineistoon. Ks. tarkemmin Ojala 2002a; Miiller-Ojala 2002; Ojala 2003. Yleisesti käytän
nöistä Mäller 1998, luku 5.2.

307 VMA STTK, KK, AJF sihteeri Tawoniukselle Arensburgiin esimerkiksi 12.2.1784: 301—
302. Vrt. myös kabinettisihteeri, ritari ja paroni af Wetterstedtille Helsingborgiin
30.11.1807: 348-350; kamariherra, majuri ja ritari Adlerbergille Lontooseen 21.12.1807:
351-353.

308 Ks. esimerkiksi Falanderille suurta päänvaivaa ja tappioita aiheuttaneen bordeauxlaisen
Weis & Emmeth -kauppahuoneen tapaus, jossa vastapuoli petti kaikki lupauksensa. - VMA
STTK, KK, AJF Jan & Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 6.11.1782: 44—46, 10.12.1787:
301-303; pääkonsuli Michael Harmenssonille Bordeauxiin 18.3.1784: 318-319; Thomson
& Wittfoothille Bordeuxiin 18.3.1784: 320-321. Falanderin kirjeet suoraan mainitulle kaup
pahuoneelle: Weis & Emmethille Bordeauxiin 11.11.1782: 48—49,4.2.1784: 280—281. Kil
pailijoiden ja kumppanien arvostelusta esimerkiksi Thomas Erskinelle Göteborgiin
6.5.1791: 8-10.
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Liiketoiminnan ongelmien ratkaiseminen

Taloudellisia ongelmia lienee ollut kaikilla yritysjohtajilla. Falanderin tilanne
oli keskimääräistä parempi, sillä hänen luottokelpoisuutensa ja mahdollisuuten
sa lisälainoitukseen tuntuvat säilyneen koko jakson ajan erinomaisina.'”

Silti 1780-luvun merenkulun laskusuhdanne verotti merkittävästi Falande

rinkin voittoja. Siksi hän joutui kauppaamaan aluksiaan eri puolille —jopa sel
laisia, joita hän ei sanojensa mukaan muuten olisi missään tapauksessa laskenut
käsistään.*'*

Fräänlaisessa kulminaatiopisteessä ongelmat olivat talvella 1786, jolloin
Falander tarvitsi jatkuvasti lisää lainarahaa. Hän oli velkaa tukholmalaiselle
Georg Settonin kauppahuoneelle vähintään 5 000 riikintaaleria, minkä lisäksi
hän pyysi lisälainoitusta vielä 2 000 riikintaaleria. Ongelmaksi lainat muodos
tuivat Settonin kauppahuoneen patruunan pian kuoltua ja perillisten karhutessa
tavalliseen tapaan velkoja maksuun. Tuolloin Falander kaipasi kipeästi tukhol
malaisen kumppaninsa Gabriel Chr. Koschellin välitysapua.?'!

Nämä ongelmat juontuivat jossain määrin yleisistä suhdanteista, mutta Falan
der viittasi itsekin moneen otteeseen suuralus Allmänna Bästan merkittäviin ra
kennuskustannuksiin: vuoden 1786 alussa hän arvioi laivan vieneen kassasta

400 000 kuparitaaleria eli noin 22 000 riikintaaleria.*'? Puoli vuotta myöhem
min hän tunnustikin suoraan, että aluksen rakentaminen oli raskas virhe, sillä

hän pyysi pääkonsuli Gahnia myymään Falanderille ”käyttökelvottoman” aluk
sen ensitilassa.?!?

Falander sai syyttää tilanteestaan itseään, sillä 1780-luvulla uudet ideat ja nii
den toteuttaminen veivät niin aikaa kuin merkittävästi taloudellisia resursseja.
Kauppahuone olikin 1780-luvun lopulla velkaantunut kaikille tärkeimmille lii
kekumppaneille. Falander pyrki ratkaisemaan ongelman ehdottamalla yhteisiä
”tervaspekulaatioita” Amsterdamin Hasselgreneille —tarkoitus oli maksaa vel
ka suoraan tuotteilla. Ruotsin ja Venäjän välisen sodan (1788-90) alettua
Falander tarjosi myös aluksiaan hollantilaisten ostettavaksi.*'*

Falanderin suurimmat ongelmat ratkesivat viimein 1790-luvun alussa. Tuol

loin hän sai cadizilaisen kauppahuoneen ja Espanjan valtion välityksellä kotiu
tettua jo edellisen vuosikymmenen puolivälissä tehtyjen laivakauppojen rästejä

309 Ks. tarkemmin edellä ja VMA STTK, KK, AJF Hasselgrenille Amsterdamiin 7.1.1783: 83-—
84; Gahnille Cadiziin 2.4.1783: 121—122.

310 VMA STTK, KK, AJF Gabriel Chr. Koschellille Tukholmaan 30.5.1783: 161-162; J. B.
Lautier & Sonille Genovaan 7.6.1784: 413.

Koschell lienee ollut lainan takaaja. - VMA STTK, KK, AJF Georg Settonille Tukholmaan
17.1.1786: 3—4;Pehr Kiellbeckille Tukholmaan 26.4.1786: 58; Gabriel Chr. Koschellille
Tukholmaan 3.7.1786: 91-92; vrt. Alanen 1970, 121—122.

312 VMA STTK, KK, AJF Georg Settonille Tukholmaan 17.1.1786: 3—4.
313 VMA STTK, KK, AJF pääkonsuli Hans Jakob Gahnille Cadiziin 21.7.1786: 99—100.
314 Tervakaupoista tuli myöhemmin ongelmia, sillä Hasselgrenit suunnittelivat aiemmin sovitun

vastaisesti jakamaan tuotot suhteessa 50-50, mutta Falander yritti osoittaa oman osuutensa
olleen alun perin 75 prosenttia. Tavallisesti Hasselgrenit toimivat ennen muuta pankkiireina
(Ojala 2002a). — VMA STTK, KK, AJF Gabr. Chr. Koschell & co:lle Tukholmaan
16.5.1788: 379-380; Jan ja Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 27.6.1788: 408—10,
16.7.1788: 418—419,4.8.1788: 429-431, 8.9.1788: 441-444.
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yli 15 000 riikintaalerin arvosta. Silti lähes 3 500 riikintaaleria jäi saamatta ta

kaisin, seitsemän vuoden koroista puhumattakaan.?'5
Abraham Jakob Falander otti melkoisia riskejä uransa alkuvaiheissa, ja hänen

aluksensa joutuivat toisinaan havereihin, kuten yhteensä 40 000 kuparitaalerin
tappiot vuonna 1781 aiheuttanut Anna, jolle kauppaneuvos ei ollut ottanut va
kuutusta 3!6

Myös suur-fregatin rakentaminen oli tietoinen riski, sillä Falander totesi jo
varhain avoimesti, että aluksen rakentaminen oli kallista, koska se piti tehdä
omaan lukuun. Vielä rakennustyön alkumetreillä hän arveli toiveikkaasti aluk
sesta saatavan hyvä voitto, mikäli konjunktuurit olivat suotuisat.?'?

Näistä esimerkeistä huolimatta Falander ei ollut erityisen huimapäinen pelu
ri, vaikka toiminnan laajuus ja toisinaan pitkälle menneet ja ennen kaikkea no
peasti tehdyt laajennussuunnitelmat antavatkin sellaisen vaikutelman. Hän siir
tyi sangen pian sijoittamaan tuottojaan kiinteään omaisuuteen ja turvallisem
piin, joskin vähemmän tuottoisiin, teollisuuslaitoksiin osana yritystoimintansa
suunniteltua monialaistumista. Liiketoiminnan maahan sitominen alkoi vii
meistään 1780-luvun alussa.”

Edellä mainitut alusten vakuuttamatta jättämisetkään eivät olleet mitenkään
tyypillisiä Falanderille, vaan paremminkin päinvastoin: kirjeenvaihto on täyn
nänsä monille etupäässä saksalaisille yrityksille lähetettyjä kirjeitä, joissa aluk
sille otettiin vakuutuksia. Vakuuttaminen lisääntyi tarkastelujakson kuluessa,
mihin selittäjinä lienevät sekä Falanderin 1780-luvulla eri puolilla kokemat ta
kaiskut että eurooppalaisen merenkulun ongelmat raskaiden sotakausien aika
na.?!?

Abraham Jakob Falanderin poikkeuksellisuus nousee nimenomaan hänen
liiketoimintansa laajuudesta ja pitkälle viedystä vertikaalisesta integraatiosta,
joka oli aikakaudella vielä harvinaista.? Kurt Samuelsson toteaa tukholmalais
ten suurimpien kauppahuoneiden vain harvoin sijoittaneen muualle kuin rauta
teollisuuteen, koska siten saatiin merkittäviä hyötyjä rautateollisuuden tuottei
den viennistä muutenkin saavien kauppahuoneiden kassaan. Sen sijaan muille
aloille tukholmalaiset suurliikkeet eivät laajentuneet. Taustalla oli silti halu si
joittaa kiinteään omaisuuteen ja siten tuoda yritystoimintaan varmuutta aina
epävarman kauppaliikkeen hoidon rinnalle. Samaan tähtäsi varustamotoimin

315 VMA STTK, KK, AJF Gahn & co:lle Cadiziin 9.1.1792: 142—143.
316 VMA STTK, KK, AJF kapteeni H. F. Weviliukselle Cadiziin 6.10.1781. Myös Johan

Sederholmille Helsinkiin 19.11.1783: 227-228; Jan & Carl Hasselgrenille Amsterdamiin
4.11.1796: 54-56; Kapteeni Österbladhille Lontooseen 16.3.1801: 127—128.

317 VMA STTK, KK, AJF VMA STTK, KK, AJF Gabriel Chr. Koschellille 7.1.1783: 70-73.
318 Ks. ja vrt. tästä Miller 1998, 197 (koskee Grillin kauppahuoneen strategioita 1700-luvulla).
319 Vakuutetuista aluksista ja lasteista esimerkiksi VMA STTK, KK, AJF Wesenberg & Mo

liisille Marseilleen 15.7.1782: 265—266; Gahnille Cadiziin 13.6.1794: 375; Jan ja Carl
Hasselgrenille Amsterdamiin 26.6.1807: 316-317, 24.7.1807: 321—322; Miiller 1998, 206—
211; Ojala 1999, 337-342.

320 Falanderin aikalaisista taloudellisesti samaan sarjaan nousivat vain Johan Nylander, Anders
Roos (vanhempi) ja Johan Sederholm. —Kootusti Annala 1928a; Mäntylä-Mäkelä-Alitalo,
Ojala 2000e; Vahtola 2000.
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nassa alusosuuksien ostaminen, sillä alusten yksinomistusta vieroksuttiin.?!
Tätä taustaa vasten Falanderin toiminta oli suurisuuntaista, mutta siltikin vain

vähäriskistä. Lukuun ottamatta 1780-luvun alkupuolen lyhyttä vaihetta Falan
der nimenomaan vältti riskejä, vaikka juuri tuolloin kovilla riskeillä toteutetut,
onnistuneet, operaatiot loivat pohjan myöhemmille ”konservatiivisemmille”,
mutta aggressiivisille toiminnan laajennuksille.

Epäonnistujat

Edellä on käsitelty menestyksekkäitä johtajia, mutta heidän lisäkseen jaksolla
1730-1870 toimi tietenkin yritysjohtajia, joita ei voi sanoa tehokkaiksi. Osa
heistä päätti liiketoimintansa virallistettuun konkurssiin tai ainakin konkurssiin
de facto. Heidän käsittelynsä on tarpeen siksi, että voitaisiin ymmärtää tehok
kaan johtamisen elementtejä. Jossain määrin kiintoisaa on, että oikeastaan kaik
kia tässä alaluvussa mainittuja toimijoita on pidetty nimenomaan menestyjinä.

Christian Trappia vanhinta, Johan Brandbergiä ja Petter Johan Bladhia yhdis
tää näkyvä valtiopäivätoiminta, joka on konkreettisinta mitä heidän toimistaan
tiedetään. Trapp ja Brandberg eivät olleet erityisen näkyviä toimijoita omissa
paikallisyhteisöissään, toisin kuin Bladh ja helsinkiläinen Georg Wilhelm Clay
hills.??

Kristian Trapp (vanhin) oli ennen muuta kauppias, vaikka hänellä oli muita
kin verkkoja vesissä kuten tiiliruukin ja mallastamon vuokraus sekä tupakanvil
jelys, jotka olivat silti kaupankäynnin rinnalla korkeintaan ”sivuelinkeinoja”
eivätkä talouden tukijalkoja. Niinpä Trappia ei voi mitenkään verrata aiemmin
käsiteltyihin monialaisiin yritysjohtajiin, jotka muuttivat nämä uudet mahdolli
suudet todellisiksi resursseiksi.?”

Liikkeenharjoituksessa mikään ei viittaa laajaan liiketoimintaan. Trapp har
joitti pienimuotoista merenkulkua, sillä hän omisti puolet kaljaasilaivasta.
Lejon oli vuonna 1745 lähetetty hakemaan tervalasti Kristiinankaupungista,
josta oli tarkoitusjatkaa Turun kautta Englantiin. Turussa ei kukaan ollut saa
vuttanut taloudellista menestystä pelkällä tervakaupalla sitten 1600-luvun en
simmäisten vuosikymmenten, sillä Pohjanlahden kauppapakko käänsi tervatyn

321 Kurt Samuelssonin (1951, 110-111, 114-121) mukaan tukholmalaiset kauppahuoneet
keskittyivät rautaruukkien ja laivaosuuksien ostamisen lisäksi lähinnä kasvattamaan maa
omaisuuttaan ja ostamaan kiinteistöjä. Leos Miller (1998, luku 6) muuttaa osittain tätä
näkemystä. Miillerkin korostaa rautateollisuuden merkitystä tukholmalaisille kauppahuo
neille, vaikka sijoituksia tehtiin myös ylipäätään metalliteollisuuteen ja laivanrakennukseen
sekä harjoitettiin laajamittaista pankkiiriliikettä.

322 Osittain päätelmä saattaa osoittautua harhaksi, sillä tässä tutkimuksessa ei ole ollut mah
dollisuuksia hyödyntää eri kaupunkien oikeusmateriaalista muuta kuin renovoituja tuomio
kirjoja. Kaupunkien konseptituomiokirja-aineistoa hyödyntäneen paikallishistoriallisen kir
jallisuuden perusteella näyttää siltä, että Trappin ja Brandbergin taloudellisesta toiminnasta
ei ole saatavissa kovinkaan suuresti lisätietoja.

323 Kauppiaaksi Trapp oli päässyt palvelemalla kauppias Malmelinin lesken Kristiinan (o.s.
Merthen) puodissa, jota kautta hän sai haltuunsa liikkeen ja vaimokseen entisen emäntänsä
tyttären. —Wilskman 1916; Nikula 1970, 318.

324 KA TRO 27.4.1745: 253—257;29.4.1745: 269-275, 7.6.1745: 350-353; 8.6.1745: 354-361;
Olin 1927, 236-237.
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nyrien pääreitin pian Tukholmaan. Vuoden 1765 jälkeen tilanne muuttui, mutta
ei ainakaanTurun eduksi.

Vakavista taloudellisista ongelmista kertoo kymmenisen vuotta edellisen jäl
keen oikeudessa käsitelty tapaus, jossa Trapp anoi ja sai raastuvanoikeudelta lu
van ottaa 3 000 kuparitaalerin lainan eräästä kuolinpesästä. Laina ei ollut suuren
suuri, mutta Trappin piti hakea sitä hattu kourassa kotikaupungista, mikä osoit
taa ettei hänellä ollut vahvaa luottoa valtakunnan rajojen ulkopuolella tai edes
pääkaupunki Tukholmassa, josta monet muut aikalaiset saivat suhteellisen hel
postipääomaa.

Laina oli maksamatta Trappin kuollessa vuonna 1762. Hän jätti kuollessaan
velkaisen pesän, ja perillisten oli jätettävä konkurssihakemus. Velkojat olivat
poikkeuksetta turkulaisia porvareita tai paikallisia virkamiehiä. Lainoittajien ja
tavarantoimittajien joukossa olivat kaikki Turun tuon hetken merkittävimmät
kauppiaat, joten kotikaupungissa Trappilla riitti luottamusta loppuun saakka.
Takavarikoitu omaisuus huutokaupattiin; velkojille jäi jaettavaksi noin 25 000
kuparitaaleria.??

Näkyvä esiintyminen valtiopäivillä ei tuonut taitoa ja onnea liike-elämään
myöskään oululaiselle Johan Brandbergille, jota on pidetty yhtenä kaupungin
merkittävimmistäkauppiaista *? Hän harjoitti ensi sijassa tervakauppaa ja lai
vanvarustusta,vaikka yritteli hieman sahaliikettäkin??

Brandberg omisti osia muutamista aluksista, joista ainakin yhtä hän isännöi
kirjeenvaihtajavarustajana. Työ ei sujunut muiden osakkaiden mielestä toivotul
la tavalla, sillä harvinaislaatuisesti snau-laiva Uleäborgin matkoista ja aluksen
kustannuksista riideltiin julkisesti vuosikausia 1770-luvun lopulla. Uleä
borgin muut omistajat syyttivät vuonna 1777 yli kaksi vuotta aiemmin Oulusta
Välimerelle suuntautuneen purjehduksen tilitysten olleen edelleen tekemättä.
Brandberg vastasi haluavansa luopua ”päävarustajan” toimesta, sillä hän kertoi

325 Ks. esimerkiksi Wuorinen 1966, 98-99; Sandström 1990; Sandström 1996.
326 Christian Trappin pojalla Christian nuoremmalla oli täysin vastaavanlaisia ongelmia, kun

hän vuonna 1764 esitteli oikeudessa turkulaiselle suurliikemiehelle Jakob Bremerille 3 000
kuparitaalerin kahden kuukauden lyhytaikaista lainaa vastaan antamaansa omaisuutta. - KA
TRO 20.9.1755: 897-898, 26.3.1764: 466; Alanen 1957; Ojala 1996; Ojala 1999.

327 Velkojia oli lähes 40, mukana muun muassa kolme raatimiestä, kuten Esaias Wechter, kau
punginviskaali, maaviskaali, varamaaviskaali, useita varanotaareita, virkaa tekevä aktuaari,
asianajajia, professori, kirjanpitäjiä, manufakturisti, ruukinpatruuna sekä kauppiaista Anders
Baer, Josef Bremer, Georg Haveman ja Hans Henrik Wittfooth. - KA TRO 26.1.1763: 27—
29, 31.1.1763: 39—40, 16.2.1763: 59—60, 21.2.1763: 75—79, 13.4.1763: 191—192, 193-194,
16.5.1763: 301-302, 1.6.1763: 335-340, 15.6.1763: 369-371, 4.7.1763: 411—416,
8.8.1763: 486-487, 20.8.1763: 514-516, 22.8.1763; 522-523, 24.8.1763; 537-538,
27.8.1763: 540-549, 5.9.1763: 584-585, 16.11.1763: 1046-1049, 20.5.1765: 706-707,
22.5.1765: 732-737.

328 Halila 1953, 41, 95, 131, 303.
329 KA ORO 18.4.1748: 358—362 (Kiista talonpojan kanssa yhdestä tynnyristä tervaa);

8.3.1749: 202-205 (60 kuparitaalerin velkavaatimus); 18.11.1767: 541-544 (suolakauppa);
12.9.1770: 1145—1147,22.9.1770: 1206-1209 (124 kuparitaalerin velka); Kuisma 1983, 21,
227-228 (saha ei saanut ilmeisesti ikinä toiminnan varmistavia erioikeuksia).

330 Brandberg aloitti käräjöinnin väittämällä aluksen muiden osakkaiden jättäneen lähes 2 500
kuparitaalerin vekselin hänen maksettavakseen. - KA ORO 10.1.1776: 21—26, 15.1.1776:
26-30, 29.1.1776: 61—65,7.2.1776: 69-74; Karjalainen 1926, 371.
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hoitaneensa aluksen kirjeenvaihdon ja tilit korvauksetta. Brandberg ei esittänyt
päätettyjä tilejä edes raastuvanoikeuden uhkasakkojen pelottomana.**'

Tällaisia suoraan liiketoiminnan laiminlyönteihin viittaavia syytöksiä ei ole
paljastunut muilta yritysjohtajilta. Brandbergin vaikerrus ilmaisesta työstä ei
sekään anna kuvaa parhailla mahdollisilla liikemiesominaisuuksilla varustetus
ta henkilöstä. Viimeiset vuotensa hän viettikin melkeinpä köyhäinhoidon varas
sa Oulun kauppaseuran myöntämän eläkkeen turvin.**?

Helsinkiläinen Georg Wilhelm Clayhills oli niin ikään kirjeenvaihtajava
rustaja, mutta myös laaja-alaisin epäonnistujista, joka harjoitti kaupankäynnin
ja sahaliikkeen ohella monenlaisia muitakin liiketoimia. Helsinkiläisen talou
dellinen menestys ei vetänyt vertoja haminalaiselle sukulaiselleen Carl Clay
hillsille, jolta hän osti puolet Helsingin Vanhankaupungin sahasta. Hankinta
tehtiin velkarahalla, sillä lähes 10 000 guldenin suuruisen summan lainoittaja
oli amsterdamilainen Christopherin kauppahuone. Vuoteen 1752 mennessä
Clayhillsin maksukyky oli heikentynyt siinä määrin, että kauppahuone vaati
omiaan pois. Osapuolet pääsivät sopimukseen, jonka mukaisesti Clayhills ly
hentäisi velkaa ”omasta tahdostaan ja pakotta” 2 000 guldenia vuodessa. Clay
hillsin kuoltua maksamatta oli vuoden 1755 alussa enää 1 800 guldenia, mutta
mikään ei säästänyt kuolinpesää konkurssilta.?**

Jo ennen amsterdamilaisten vaatimuksia Clayhillsin liiketoiminta oli vaikeu
tunut, sillä jo vuonna 1750 häntä vaadittiin lunastamaan vekseleitään ja myö
hemmin hänellä oli vaikeuksia hoitaa maksujaan vekseleiden palautuessa vas
taanottajilta protestoituina. Velkojensa vuoksi Clayhills joutui muun muassa
panttaamaan laivaosuuksiaan. Hän kieltäytyi lunastamasta osaa veloistaan, jol
loin oikeus turvautui pakkotoimiin, mikä oli kaupunkiyhteisölle monin tavoin
piinallista, sillä kyse oli sentään parhaillaan Helsingissä pormestarinvirkaa si
jaisena hoitaneesta miehestä.”

Viimeisenä keinonaan Clayhills otti itselleen vuonna 1753 yhtiökumppanin
haluten näin lisätä voimaa liiketoimintaansa, sillä hänen terveytensä lienee hor
junut jo pahasti. Mitään ei ollut enää tehtävissä. Raatimiehen ja tittelipormesta

KA ORO 26.11.1777: 1584-1597, 29.11.1777: 1602-1611, 21.1.1778: 35, 11.2.1778: 76,
16.2.1778: 87-92, 14.4.1779: 348-366. Myöhemmin riita näytetään sovitun, sillä pari
vuotta myöhemmin Brandberg ja aluksen muut oululaiset osakkaat olivat yhtenä rintamana
aluksesta osan omistanutta vaasalaista Nils Töhlbergiä vastassa. —ORO 16.2.1781: 2542
2608.

332 Halila 1953, 133, 326, 516.
333 Georg Wilhelm Clayhillsin taloudelliset vaikeudet juontavat juurensa tähän sahakauppaan,

mitä tosin Hattujen sota selvästi vauhditti. —Siven 1937, 196-198; Kuisma 1991, 270. Vrt.
Homborg (1950, 136-137) joka tosin sekoittaa Helsingin Vanhankaupungin sahahanketta
1730-luvulla koskevassa esittelyssään Carl ja Georg Wilhelm Clayhillsin toisiinsa. G. W.
Clayhills kirjeenvaihtajavarustajana, KA HRO 14.5.1744: 114—-114v.;Malinen 1999, 108.

334 Jakob Forsell velkoi Christopherin puolesta Clayhillsin kuolinpesältä. —Esimerkiksi KA
HRO 25.5.1752: 178—192; 15.1.1755: 1-11, 18.1.1755: 11-19, 24.1.1755: 26-35,
24.1.1755: 43-54.

335 Ks. esimerkiksi KA HRO 16.6.1750: 60-61v., 20.10.1750: 122v.-125v. (velka ja lai
vaosuuden panttaus); 30.3.1754: 131-136, 29.4.1754: 349-367 (vekselien palauttaminen
protestoituina); 8.1.1752: 1-3 (Clayhillsin irtaimen omaisuuden luettelointi).
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rin koko omaisuus takavarikoitiin viimein keväällä 1754 selvittämättömien

Suomenlinnan rakennustöihin kietoutuneiden kruununhankintojen vuoksi.**
Georg Wilhelm Clayhills menetti sahalaitoksensa Hattujen sodassa omien

joukkojen noudattaman poltetun maan taktiikan takia. Toisin kuin käytännössä
kaikki muut vastaavaan tilanteeseen joutuneet yritysjohtajat hän ei selviytynyt
menetyksistään. Mitä ilmeisimmin Clayhillsin liiketoiminta oli liian kapealla
pohjalla, jolloin ulkoinen shokki niukan oman pääoman kera lopulta käynnisti
huonoon tulokseen johtaneen kehityksen.*?

Heikoimmin kävi kuitenkin Kaskisten ainoalle tukkukauppiaalle ja laivanva
rustajalle Petter Johan Bladhille, jonka lähtökohdat menestyksekkääksi yritys
johtajaksi olivat poikkeuksellisen hyvät. Vaasalaisen kovaotteisen ja hankalan
miehen maineessa olleen kauppiaan Johan Bladhin (nuorempi) vanhimpana
poikana hän peri vuonna 1783 aloiterikkaan isänsä monipuoliset ja kaikesta
päättäen kannattavat liiketoimet. Johan Bladh nuorempi oli keskittynyt laajan
terva- ja viljakauppansa ohella ”maahan sidottuihin” elinkeinoihin kuten perus
tamansa Benvikin kartanon kehittämiseen ja monipuoliseen teollisuuteen. Lai
vahankkeisiin hän osallistui vain suhteellisen harvoin, mikä erottaa hänet vaik

kapa pojastaan, jolle laivanvarustus oli liiketoiminnan ydinalue —oikeastaan ai
noa kiinnostuksen kohde.'*

Petter Johan Bladh haki uralleen vauhtia Ruotsin Itä-Intian kauppakomp
panian palveluksesta 1760—-80-luvulla.Hän kohosi vähitellen tämän Ruotsin
menestyksekkäimmäksi yritykseksi sanotun firman Kantonissa sijainneen
konttorin johtajaksi eli ensimmäiseksi superkargööriksi.*?

Bladh palasi miltei välittömästi isänsä kuoleman jälkeen Kiinasta Kaskisiin,
mitä hänen Ruotsin puolella asuvat liikekumppaninsa ja sukulaisensa kovasti
ihmettelivätja harmittelivat? Siirtyminen Pohjanmaan itse asiassa vielä tuol
loin kaupunkiprivilegioita vailla olleeseen kaupunkipahaseen näyttää äkkisel

3.4.1754: 171—173(kiinteän ja irtaimen omaisuuden takavarikointi).
337 Suomalainen valitusdeputaatio suositti jo vuosien 1742—43valtiopäivillä Clayhillsille ja

Zacharias Goviniukselle korvausten maksamista menetyksistä, jotka anojien mukaan nou
sivat lähes 70 000 kuparitaaleriin. —Vrt. edellä luvussa 7. mainittu valitus vuosien 1742—43
valtiopäivillä sekä KA SHPTA, H. J. Forsteen: 1746-47: R1296 (F72); Mickwitz 1912, 36
37.

338 Johan Bladh nuorempi (1719-83) oli tutkimuksen kohteena olevan Johan Bladhin (n. 1680—
1737) poika. Johan Bladh nuorempi omisti aikanaan muun muassa Vaasan tupakkatehtaan,
pienpolttimon ja tervahovin Kaskisissa (privilegiot 1778), tiiliruukin, laivatelakan, Pohjan
maan ensimmäisen hienoteräisen sahan sekä suunnitteli toisen rakentamista. Bladh sai villa
lankatehtaalleen privilegiot vuonna 1762, jotka olivat ainoat valtakunnan itäiseen osaan
vuoteen 178] mennessä myönnetyt sekä erioikeudet Uudenkaarlepyyn pitäjään perustetta
valle paperitehtaalle 1761. Hän omisti todennäköisesti vain yhden aluksen kokonaan sekä
kolmesta muusta pienempiä osuuksia. — RA KOK, Huvudarkivet, Förteckning över
utfärdade fabriksprivilegier 1723-1781 (D VIII a: 2); Hedman 1921a, 281-283; Cederberg
1924, 82-84; Cederberg 1927, 261-262; Laine K 1939, 437438; Kuisma 1983, 20—21,24,
226, 227; Finell 1984b, 150; Ahvenainen 1984, 104; Haggren 2003.

339 Ruotsin Itä-Intian komppanian vaiheista erityisesti Sarva 1927, 262-265; Lunelund 1940;
Kjellberg 1974, 136, 202; Frängsmyr 1990 (1976); Äberg 1990, 97—108;Söderpalm 2000a;
Söderpalm 2000b, 28.

340 Esimerkiksi J. Horn kirjoitti Bladhille Göteborgista 15.1.1785 olevansa ystävineen tyrmis
tynyt Bladhin suunnitelmista muuttaa ”suomalaiseen erämaahan”, mitä valitteli niin ikään
göteborgilainen Carl v. Heland 23.4.1785. —Lunelund 1937.
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tään oudolta liikkeeltä, koska todennäköisesti Bladh olisi pystynyt etenemään

komppanian palveluksessa.
Bladhin tehtäviä tai paremminkin toiminnan rajoitteita tarkastellessa ei kui

tenkaan voi välttyä mielikuvalta, että hän oli kauppakomppaniassa vain erään
lainen palkkarenki vailla itsenäistä päätäntävaltaa. Yksityiskauppa oli ehdotto
masti kiellettyä, joten Bladh sai tuon tuostakin varoitella liiketuttaviaan, ystävi
ään ja sukulaisiaan pitämään mahdollisimman vähän ääntä heille lähetetyistä
eksoottisista lahjoista.?*' Idästä tuotavien tuotteiden menekki tuntuu säilyneen
koko jakson ajan, joten riskitkin olivat pienet. Bladh itse totesi hankkineensa
Kiinanajallaan suuren omaisuuden, missä tosin Yhdysvaltojen vapaussodan ai
heuttamalla yleisellä korkeasuhdanteella oli merkittävä osuus.??

Bladhin liiketoiminta kauppakomppania-aikana perustuikin paljolti idän ek
soottisten tuotteiden välittämiseen ennen muuta tukholmalaisille kauppiaille ja
erityisalojen elinkeinonharjoittajille kuten apteekkareille. Pääkaupungin kaup
piaille ja heidän rouvilleen saapui kauppakomppanian alusten lastiruumissa
teetä, yrttejä, lääkekasveja, silkkiä ja astiastoja. Erät eivät olleet kovinkaan suu
ria, eivätkä laskujen summat mitenkään rinnastettavissa esimerkiksi tavallisten
massatuotteiden kerralla kuljetettuihin eriin.*? Välitystoiminnan volyymi ei
voinut nousta suureksi. Erikois- ja ylellisyystuotteiden markkinat eivät olleet
laajat, mutta todennäköisesti Bladhin asema välittäjänä oli vankka ja kilpailu
heikkoa.

Kotimaahan palattuaan Petter Johan Bladh aloitti laivanvarustuksen pahim
paan aikaan eli vuonna 1785,jolloin hän varusti kahta alusta. Seuraavana vuon
na aluksia oli liikenteessä kolme lisää, mutta liiketoiminta tuotti Aulis J. Alasen

arvion mukaan pelkkää tappiota. Hänellä oli parhaimmillaan yhtä aikaa kulussa
viisi laivaa, joiden vetoisuus oli noin 500 lästiä. Aluskauppojen, havereiden ja
kaappareiden runtelema liiketoiminta ei kuitenkaan ottanut kannattaakseen.
Bladh ei useinkaan vakuutellut aluksiaan. Omaelämäkerrassa hän kertoi peräti
neljän vakuuttamattoman aluksen uponneen. Laivaston viimeinen alus kaapat
tiin vuonna 1805 täydessä suolalastissa. Viimeistään tuolloin Bladhin ura mer
kittävänä taloudellisena toimijana oli ohi ?**

Näin usein esitetty käsitys, jonka mukaan Bladhin asema olisi heikentynyt
ratkaisevasti vasta venäläisten sotajoukkioiden suorittaman Benvikin kartanon
tuhoamisen jälkeen ei pidä paikkaansa. Alamäki oli alkanut jo paljon aiemmin,
melkeinpä siitä hetkestä kuin hän alkoi harjoittaa laivanvarustusta ja tukku
kauppaa.

341 Lunelund (1940, 331, 332-334) arvioi Bladhin käyttäneen vain niukasti hyväkseen komp
panian sääntöjen porsaanreikiä. Käsitys Bladhin toiminnasta palkkarenkinä perustuu hänen
omaelämäkertaan kirjattuihin viitteisiin sekä säilyneeseen arkistoainekseen, ks. esimerkiksi
Bladh 1914, 4.

342 Bladh 1914, 7.
343 PM Bladh I, esimerkiksi P. J. Bladh Kantonista johtaja ja ritari J. A. Grillille Tukholmaan

31.12.1777; hoviapteekkari Lars Collinille Tukholmaan 10.1.1778; komissaari C. M.
Weranderille 11.1.1778; Kjellberg 1974; Söderpalm 2000b.

344 Aluksista esimerkiksi Hedman 1921a, 284-285; Alanen 1956, 171; Jungar 1963, 197, 202,
206; Bladh 1914, 18.
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Tärkeä tekijä Bladhin romahduksessa olivat hollantilaiselle kauppahuoneelle
Jan & Carl Hasselgrenille kasaantuneet velat.***Sinänsä kukaan ei epäillyt, että
Bladh olisi ollut epärehellinen tai tarkoituksellisesti hoitanut asiansa huonosti.
Jopa kilpailija?**Abraham Jakob Falander, jonka Hasselgrenit valtuuttivat hoi
tamaan vekselivelkoja, totesi Bladhin ”olevan kunnon mies”: maksaisi kaikki
velkansa,jos vain aikaa olisi riittävästi?? Omassa katkeransävyisessäomaelä
mäkerrassaan Bladh viittasi tuon tuostakin huonoon onneensa, minkä johdosta
asiat olivatmenneetvikaan.

Kesästä 1806 alkaen Hasselgrenit lähettivät Bladhille ensin suoraan ja kun
vastaukset eivät miellyttäneet, niin sittemmin Falanderin välityksellä viestejä,
joissa vaadittiin erinäisten vekselien välitöntä maksamista. Heinäkuussa 1806
kyse oli 12 000 guldenin summasta?”, jota Bladh ei kuitenkaan ”pystynyt va
pauttamaan”.* Vastauksena Hasselgreneilta tuli paluupostissa toinen maksa
maton vekseli, tällä kertaa suuruudeltaan yli 16 000 guldenia.! Falander yritti
välittää itselleenkin kiusalliseksi käynyttä kiistaa parhaansa mukaan ja kertoi
marraskuussa 1806 käyneensä Bladhin luona. Bladh oli todennut, ettei pystyisi
maksamaan velkojaan kerralla, vaan lupasi kerralla maksaa noin viidenneksen
vaatimuksista ja myöhemmin sopimuksen mukaan loput.*?

Kuitenkaan Bladh ei selvittänyt asioitaan, minkä vuoksi Falander joutui puo
lisen vuotta myöhemmin referoimaan Bladhille Amsterdamista saapunutta kit
kerää kirjettä, jossa vaadittiin maksua heti tai ”täyttä varmuutta” suorituksesta.
Vaasalainen kertoi yrittävänsä estää ”laillisen prosessin” eli konkurssitilaan ju
listamisen, mutta valmistautui siihen samanaikaisesti toisaalla. Ensimmäisen

kerran Bladhin omaisuusluettelon hankkimisesta puhuttiin kesällä 1807, vaikka
vasta syksyllä 1810 Hasselerenit saivat luettelon käsiinsä. Hasselgrenit karhu
sivat tuolloin lähes 13 000 guldenia, joka vastasi noin 5 000 riikintaaleria. Velka
oli suuri, mutta ei kuitenkaan aivan valtava, jos sitä vertaa esimerkiksi Falan
derin itsensä käsittelemiin summiin.*?

345 Jo Johan Bladh nuoremmalla oli ollut läheinen liikesuhde mainittuun kauppahuoneeseen,
sillä Hasselgrenien Johan Bladhin leskelle 5.6.1783 lähettämä surunvalittelukirje ei raken
tunut pelkästään perinteisten fraasien varaan. —PM Bladh II.

346 Kilpailuasetelma eksplikoidaan muun muassa kirjeessä VMA STTK, KK, AJF Jan ja Carl
Hasselgrenille Amsterdamiin 9.4.1788: 360-361.

347 Esimerkiksi VMA STTK, KK, AJEFJan ja Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 10.11.1806:
269-270, 21.11.1806: 273—274,26.6.1807: 316-317 (lainaus).

348 Sivumennen mainiten käytännössä kaikki Bladhin elämää käsitelleet tutkijat ovat sittemmin
kirjanneet nämä Bladhin itsensä ”sanelemat” lauseet myöhempiin esityksiin aivan ilman kri
tiikkiä. Tosin myös Falander viittasi kirjeessään amsterdamilaisille velkojille ”moniin onnet
tomuuksiin”: ”- - --jag tror at han i anseende till sina mänga olyckor pä en kort tid kunde
hafwa svärt at pä engäng - - - utbetala denna summa”. —AJF Jan ja Carl Hasselgrenille
Amsterdamiin 21.11.1806: 273—274 (lainaus).

349 VMA STTK, KK, AJF P. J. Bladhille Kaskisiin 19.7.1806: 239, 1.9.1806: 253; AJF Jan ja
Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 1.8.1806: 242.

350 VMA STTK, KK, AJF Jan ja Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 8.9.1806: 258.
351 VMA STTK, KK, AJF P. J. Bladhille Kaskisiin 3.11.1806: 269.
352 AJF Jan ja Carl Hasselgrenille Amsterdamiin 21.11.1806: 273-274. Yritysjohtajien toimimi

sesta ulkomaisten liikekumppanien asiamiehinä myös Aunola 1967b.
353 VMA STTK, KK, AJF P. J. Bladhille Kaskisiin 16.3.1807: 300; AJF Jan ja Carl Hasselgre

nille Amsterdamiin 13.4.1807: 304-305, 26.6.1807: 316-317, 31.10.1810: 457. Miillerin
(1998, 285) mukaan yksi Hollannin guldeni eli floriini vastasi 1700-luvun jälkipuolella noin
seitsemää kuparitaaleria Ruotsin rahaa.
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Asian aktualisoituessa Suomen sodan jälkeen oli Bladh jo jättänyt ensimmäi
sen vararikkoanomuksensa, jota tosin päästiin penkomaan vasta Bladhin kuol
tua vuonna 1816. Suomen sodan aikana venäläiset olivat pahasti tuhonneet
Benvikin kartanoa, joista tuhoista Bladhille myönnettiin yli 26 000 hopearuplan
korvaukset,jotka eivät riittäneet kaikkien velkojen maksuun.

Yksi Bladhin perusongelmista oli, että häneltä puuttuivat merkittävät koti
maiset liiketuttavat. Kaskinen ei ollut samanlainen taloudellinen voimakeskus

kuin melkein mikä tahansa muu Pohjanmaan kaupungeista 1700-luvun lopulla
ja 1800-luvun alussa. Parinkymmenen vuoden lähes yhtäjaksoinen poissaolo
kotimaasta ei parantanut lähiverkostojen luomisessa kuten ei sekään, että hänen
kerrottiin”puhuneenvain harvoin” 5

Bladhin kielitaito oli erinomainen kansainvälisen liiketoiminnan hoitamiseen

vaadittavaa kirjeenvaihtoa silmälläpitäen, sillä hän kirjoitti ja ymmärsi tavan
omaisten ruotsin ja suomen lisäksi ainakin englantia, ranskaa, saksaa, hollantia
sekä mitä ilmeisimmin myös kiinaa. Bladh kirjoitti itse suurimman osan ellei
kaikki liikekirjeistään, mikä viittaa siihen, ettei hänen lisäkseen konttorissa ol
lut muita työntekijöitä. Bladhin tapa kirjoittaa ulkomaisille liikekumppaneil
leen oli ”sivistyneempää” tai ainakin koukeroisempaa ja asioiden oikeita nimiä
välttelevämpää kuin vaikkapa suoraviivaisen, tehokkaan tyylin kannattajan Ab
raham Jakob Falanderin nimissä kulkenut liikekirjeenvaihto.*6

Omaelämäkerrassaan hän viittasi olleensa jatkuvasti matkoilla eri puolilla
Ruotsia ja ulkomaillakin. Voi silti perustellusti kysyä, tukivatko paljolti opinto
ja virkistysmatkoilta näyttäneet matkat yrityksen menestystä, sillä Bladhin
poissa ollessa edes juoksevat asiat eivät hoituneet. Kauppahuoneen johtaja ei
pystynyt aktiivisesti panostamaan yritystoimintaan poissaoloaikanaan. Kovin
monia liikesuhteita näillä matkoilla ei solmittu, sillä Bladh kertoi tavanneensa

ennen muuta alempia virkamiehiä ja seurapiiriläisiä. Bladhilla oli kansainväli
siä suhteita varmaankin riittävästi, mutta todennäköisesti monetkaan niistä ei

vät auttaneet Kaskisista käsin käytävässä tukkukaupassa. Sitä vastoin yhteydet
Tukholmaan eivät olleet erityisen vilkkaat, mikä pääkaupungin merkityksen ai
kakaudella huomioiden oli vakava epäkohta.??

354 Ks. erityisesti Laine 1939, 441-442, 443, myös viite 1. Vararikkoilmoitukset Äbo Allmänna
Tidning 18.6.1816, 2.7.1816, 24.12.1816.

355 PM Bladh III, 14.3.1816, Pehr Östringin 14.3.1816 laatima asiakirja ”Personalier hällne
öfver Cancellie Rädet och Riddaren Pehr Johan Bladh”: ”- - - han talade sällan, men
öfvertygelsenflöt af han läppar”.

356 PM Bladh I-III; samoin Petter Johan Bladhin kirjailemat anomukset Kaskisen kaupunkioi
keuksien saamiseksi ovat formuloinniltaan täysin ainutlaatuisia korulauseineen ja ”epäoleel
lisuuksineen” aikakauden yritysjohtajien anomusten joukossa. —RA, SKM, Kammar- och
kommerskollegier till Kungl. maj:t (sammansatta kollegier) 1788 (vol. 216b) (aineisto
saapunut keskushallintoon 1.12.1785).

357 Bladh 1914, esimerkiksi 15-17. VMA STTK, KK, AJF Jan ja Carl Hasselgrenille Amster
damiin 1.8.1806: 242 (Falander kertoi, ettei ollut saanut vastausta P. J. Bladhilta, sillä tämä
oli matkustanut Tukholmaan, joten oli odotettava hänen paluutaan). Ks. kielitaidosta ja
kansainvälisistä suhteista erityisesti Lunelund-Grönroos 1944, 85—100;Lunelund-Grönroos
1954; Jungar 1963, 195—196;PM Bladh I-III; kirjeenvaihdosta myös Lunelund 1937, 114—
120; Bladh 1914, 3. Toiminnan painotuksista Jungar 1963, 199-200.
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Keskittyminen lähes yksinomaan tukkukauppaan ja merenkulkuun oli aika
kaudella virhe, sillä melkeinpä kaikilla todella menestyneillä yritysjohtajilla oli
useampi tukijalka liiketoiminnalleen. Vähittäismyynnin lähes täydellinen puut
tuminen aiheutti ongelmia, sillä esimerkiksi talonpoikien mukanaan tuoma ter
va oli harvinaisen keskeinen tuote myös —tai paremminkin ennen kaikkea —

Bladhille. Talonpojat eivät saapuneet Kaskisiin, vaan menivät vanhojen tapo
jensa ja parempien valikoimien perässä Vaasaanja Kristiinankaupunkiin.*

Petter Johan Bladh oli kiinnostunut ennen muuta tervakaupasta, mutta ”luon
taisten” tuotantoalueiden niukkuus ja ”vain hänelle” tervaa tuottavien talonpoi
kien vähäisyys pakottivat hänet hankkimaan myyntituotteita Pohjanlahden toi
selta puolelta Norlannista. Vientituotteiden rahtaaminen edestakaisin yli Me
renkurkun ei voinut olla kannattavaa, kun muissa kaupungeissa tavara tuotiin
kauppiaiden aitoille satamaan ja lastattiin suoraan alusten lastiruumaan.?
Bladh oli selvillä kilpailutilanteesta, sillä hänen sukulaisensa ja agenttinsa Tuk
holmassa J. R. Stenberg valisti enoaan ennen muuta Vaasan ja Kristiinankau
punginhinnoista.

On helppo leikkiä ajatuksella, että Petter Johan Bladhin liiketoimille olisi ol
lut arvaamatonta hyötyä, mikäli hänen isänsä Johan Bladh ei olisi myynyt kym
menisen vuotta ennen kuolemaansa Vaasan tupakkatehdasta Abraham Jakob
Falanderille. Tämä vakava kilpailija pystyi käyttämään tupakkatehdasta omien
liiketoimiensa perustana silloinkin kun vaikkapa merenkulussa meni heikosti.
Edellä on jo viitattu tehtaan tuotteiden käyttämiseen liikeverkoston luonnissa ja
ylläpidossa. Kaikki tällaiset elementit Petter Johan Bladhilta tuntuvat puuttu
neen.

Petter Johan Bladh erosi 1700-luvun jälkipuoliskon laivanvarustusta harjoit
taneista yritysjohtajista sikälikin, että hänellä oli tapana varustaa aluksia yksin.
Vertailukohtana mainittakoon, että esimerkiksi Tukholman merkittävimpiin
kauppahuoneisiin vuonna 1780 kuuluneella Wahrendorffin kauppahuoneella
oli omistuksia parissakymmenessä aluksessa, mutta laskennallisesti se omisti
niistä vain 450 lästiä. Määrä oli Tukholmassa tuohon aikaan korkea, mutta pis
kuisen Kaskisten kaupungin ainoa tukkukauppias omisti samoihin aikoihin yk

358 Jungar 1963, 220; Ranta 1980, 280-281. Alanen (1956, 178-179) tosin toteaa, että talon
pojat kuljettivat esimerkiksi vuonna 1791 Vaasaan 8 692 tynnyriä tervaa ja Kaskisiin 4 162
tynnyriä. Pohjanmaalla eniten tervaa tuotiin kuitenkin Kokkolaan (22 736 tynnyriä), Pietar
saareen (18 514 tynnyriä) ja Uuteenkaarlepyyhyn (17 310 tynnyriä). Jopa Kristiinan
kaupungin osuus oli 7 198 tynnyriä. Nämä luvut ovat sikäli poikkeuksellisia, sillä Wuorisen
(1966, 99, 528; Kaskista koskevat jakolaskuvirheet korjattu, sillä tietoja on vain 13 vuo

1300 tynnyriä vuodessa, kun määrä Vaasasta oli vajaat 4 000 tynnyriä/vuosi ja suurimmista
tervasatamista Kokkolasta ja Oulusta peräti 8 000-9 000 tynnyriä vuodessa. Kaskisten
heikkoihin kehitysnäkymiin kiinnitti huomiota Vaasan läänin maaherra Magnus Vanberg
vuonna 1806 antaessaan lausuntoa kaskislaisten vapaavuosien jatkoanomuksesta. — RA,
SKM, Kammar- och kommerskollegier till Kungl. maj:t (sammansatta kollegier) 1806 (vol.
220a) (20.5.1806).

359 Erityisesti PM Bladh TI,esimerkiksi John Multray Köningsbergistä P. J. Bladhille 2.2.1796;
William Tooke Robinson Lontoosta P. J. Bladhille 21.8.1801; vrt. myös Alanen 1956, 137.

360 Ks. esimerkiksi PM Bladh II, J. R. Stenberg Tukholmasta P. J. Bladhille Kaskisiin 13.6.1794,
1.7.1794, 1.5.1795, 8.5.1795, 27.3.1801; ks. myös Jonas Sölfström Benvikistä P. J. Bladhille
Tukholmaan 23.12.1784, 5.3.1785; Bladh 1914, 12.
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sin kymmenisen prosenttia suuremman laivaston.'*' Myös Abraham Jakob
Falander omisti runsaasti aluksia kokonaan, mutta hän ei ollutkaan pelkästään
merenkulun varassa. Bladhin riskit olivat näin merkittävästi suuremmat kuin jos
hän olisi hankkinut aluksia yhdessä toisten varustajien kanssa.?*?

Laivanvarustuksessa oli 1700-luvulla siirrytty yleisesti alusten yhteisomis
tukseen, mikä oli keskeinen keino vähäistä pääomaa kompensoitaessa ja meren
kulun riskejä jaettaessa. Yksin aluksia omistaneet suurvarustajat yleistyivät
Suomessa vasta 1800-luvulla.64

Näin ollen Bladh otti hurjia riskejä, mitä kuvaa alusten vakuuttamatta jättä
minen vahvistaa. Toki Abraham Jakob Falanderkin jätti toisinaan aluksensa
vakuuttamatta, muttei usein. Edellä havaittu Falanderin riskienvälttely näyttäy
tyy Bladhiin verrattaessa entistä selvempänä. Petter Johan Bladhin liiketoiminta
oli riskitöntä ja varmaa Itä-Intian kauppakomppanian ajalla, mutta ei enää sen
jälkeen.

Vaikka Petter Johan Bladh ei menestynytkään liiketoimissaan, niin silti hä
nen merkitystään valtakunnallisena poliittisena toimijana Porvoon valtiopäivil
lä ei voi kiistää. Sen lisäksi hänen panoksensa Kaskisten kaupungin perustami
sessa oli suuri, vaikka idean alullepanijat olivatkin alueen maaherrat ja oma isä
Johan Bladh. Hankkeen toteutus ja loppuunsaattaminen jäivät Petter Johan
Bladhin tehtäväksi. Kukaan muu 1700-luvulla elänyt ruotsalainen tai suomalai
nen porvari —ei edes Jakob Forsell —voinut kehua perustaneensa kaupunkia.?**

Petter Johan Bladh oli ”suuren isän poika”, joka ei onnistunut vakiinnutta
maan asemaansa yritysmaailmassa. Monin tavoin samankaltainen oli pari mies
polvea hänen jälkeensä Porin liike-elämässä vaikuttanut (Carl) Anton Björn
berg (1821—66).Björnberg ei epäonnistunut niin, että olisi menettänyt omaisuu
tensa, mutta odotusarvoonsa nähden hänen tuloksensa jäivät kehnonlaisiksi.
Björnbergin maine perustuu Bladhin tapaan paljolti yhteiskunnallisiin ansioi
hin. Samoin Björnbergin lähtökohdat yritystoiminnan harjoittamiseen olivat
erinomaiset, sillä hän oli Porin 1800-luvun ensi vuosikymmenten keskeisim
män kauppiaan C. F. Björnbergin vanhin ja hyvin koulutettu poika, joka aloitti
Itsenäisenä liikkeenharjoittajana 24-vuotiaana vuonna 1845 poikkeuksellisesti
isänsä vielä eläessä. Tavallisesti hänen ikäisensä kauppahuoneiden omistajien
jälkeläiset saivat odotella itsenäistymistä pidempään tai vastaavasti ottamaan
perillisinä ilman hoitajaa jääneen yrityksen hoitoonsa osin pakon sanelemana.

Anton Björnberg peri 1849 isältään suuren omaisuuden ja merkittävän ase
man muun muassa laivanvarustuksessa ja sahatavaranviennissä. Björnberg oli

361 Ojala 1999, 301-304; Tukholman tiedot Samuelsson 1951, 118, 232. Vrt. tosin edellä
viitteessä 253 esitetyt tiedot Grillin kauppahuoneen alusomistuksista hieman varhemmalta
ajalta.

362 Sama huomio koskee Anders Roosia (vanhempi), joka oli Suomen puoleisen valtakunnan
rikkain mies 1800-luvun alussa. Roosin ”erityispiirre” oli kaikkien hankkeiden toteuttami
nen yksin, mihin hänen valtava omaisuutensa antoi mahdollisuudet, jollaisia ei esimerkiksi
Bladhilla ollut. —Ojala 1999; Ojala 2000e.

363 Ks. esimerkiksi Ojala 1999, 300-304; Malinen 1999, 116.
364 Edellä mainittujen esityksen lisäksi ja rinnalla erityisesti Laine K 1939, 437; Jungar 1984,

11, 20; 1800-luvun aikalaisten arvostavista näkemyksistä esimerkiksi Vasabladet 9.8.1856.
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kin 1850-luvulla ennen höyrysahojen voittokulun alkamista raskaan sarjan sa
hatavaran rahtaaja, joka toimi myös muutaman porilaisen aluksen kirjeenvaih
tajavarustajana.*5 Hänen toimintatapansa olivat konventionaalisia ja parem
minkin vain supistivat toimintoja kuin kehittivät tai laajensivat niitä. Anton
Björnbergin noustessa isänsä yrityksen johtoon kauppahuoneen kirjeenvaihdon
ja liiketoiminnan luonne muuttuivat. Kun vielä hetkeä aikaisemmin oli toimittu
laajasti Euroopan markkinoilla, niin nyt painopiste siirtyi Itämerelle, jossa ope
roitaessa alettiin tehdä aiempaa useammin vakuutussopimuksia aluksista ja
puutavaralasteista saksalaisten yritysten kanssa. Sinänsä riskien välttely oli
edelleen yksi tuloksellisten yritysjohtajien menestyksen salaisuuksista, mutta
Bjömbergin johtamisessa kuvastui liiallinen arkuus, eikä kovan luokan johtajil
le tyypillisistä tilanteen mukaisuudesta ja ”rajoitetusta opportunismista” näy
merkkiäkään. Varhempiin aikoihin verrattuna 1800-luvun puolimaissa oli kui
tenkin pyrittävä joko suuren luokan toimintaan tai oltava innovatiivinen ja et
sittävä uusia kasvualoja. Björnberg ei täyttänyt näitä kriteereitä.'*

Björnbergin liikkeenjohtaminen oli paljolti vanhojen latujen tallaamista ja
toisten ideoiden käyttämistä oman toiminnan tukena. Niinpä hän perusti 1848
oman buldaanitehtaan Poriin, vaikka isänsä oli liikekumppaneineen aloittanut
vastaavan yrityksen vain muutama vuosi aiemmin.'*? Edellisen tapaan myös

kään toinen teollisuushanke eli baijerilainen olutpanimo ei osoittautunut tuot
toisaksi. Björnberg oli edelleen anomassa 1857 privilegioita sokeritehtaalle,
mutta myönnettyjä erioikeuksia ei koskaan käytetty. Ainoa poikkeus oli Björn
bergin ja tehtaanomistaja K. J. Lönegrenin vuonna 1858 perustama Porin me
kaaninen työpaja, jonka onnistui saada ensimmäisenä kotimaisena yrityksenä
Valtion Rautateiden vaunutilauksia.?*

Vielä 1840-luvun lopulla Anton Björnberg teki läheistä yhteistyötä nousevan
porilaisen kauppahuoneen Björkman & Rosenlewin kanssa, johon hänen isäl
lään oli ollut läheinen suhde. August Wilhelm Björkmania, Carl Fredrik Rosen
lewiäja C. F. Björnbergiäon pidetty porilaisen liike-elämän uranuurtajina,joiden
yhteistyö oli purjekangastehtaan lisäksi läheistä muun muassa laivanraken
nuksessa ja -varustuksessa sekä sahateollisuudessa ja puutavaran vientikaupassa.

Näiden liikesuhteiden katkeamista tai ainakin merkittävää heikentymistä voi

pitää tärkeänä selittäjänä Anton Björnbergin liiketoiminnan suhteellisen heik

365 Edelleen hän toimi ainakin hetken 1860-luvun alussa Pohjanmaan höyrylaivayhtiön johto
kunnassa (Autero 1993, 152). Björnbergin sahaosuuksista ja vientikuljetuksista, Hanho
1915, 181; Saarinen 1972, 228; laivaomistuksista Saarinen 1972, 142, 145. Porin konepajan
toisena omistajana Laine E 1948, 390; Laine E 1952, 454456. C. F. Björnbergin laajoista
liiketoimista ja perinnöstä pojalleen Kaukamaa 1941, passim.; Saarinen 1972, 513-514.

366 Ks. KA Björnberg BKKK 1844-51, esimerkiksi AB kapteeni A. J. T:lle (?) Helsingöriin
17.4.1849 (varovaisuudesta ja yrityksen hallinnan siirtymisestä isältä pojalle); AB G. Lif
man & Geffelinille Hampuriin 21.4.1849 (viitataan kiertokirjeeseen omistajavaihdoksesta,
kaikki yritykset Hampurissa ja Lyypekissä).

367 Kumpikin tehdas lopetettiin Krimin sodan aikana. Anton Björnberg tarjosi tehdastaan os
tettavaksi tai vuokralle 1857. —Helsingfors Tidningar 26.8.1857: 3; Ruuth JW 1899, 372
373; Saarinen 1972, 96-97; Schybergson 1974, 23.

368 Ruuth JW 1899, 438; Kovero 1955a, 211-212; Saarinen 1972, 172 -173, 175.
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koon kehitykseen. Björnberg yritti paljolti yksin tai niin, että joko liike
kumppanit eivät olleet kovinkaan näkyvässä roolissa tai vastaavasti hän itse ei
ollut hankkeessa tärkeä toimija. Sinänsä kiintoisa yksityiskohta on se, että
kauppahuone Björkman & Rosenlewin aikanaan aloittaessa kyse oli ollut ni
menomaan pitkälle menneestä keskinäisestä yhteistyöstä ja siitä, että nuoret
kumppanukset yhdistivät voimansa päästäkseen sisälle yritysmaailmaan. Linja
osoittautui ainakin Anton Björnbergiin verrattuna oikeaksi ja sitä noudatti Ro
senlewin teollisuuskonsernin varsinainen perustaja, Carl] Fredrik Rosenlewin
poika Fredrik Wilhelm, joka otti isänsä kuoleman (1852) jälkeen itselleen aluksi
yhtiökumppanin.??

Sen sijaan Anton Bjömberg yritti paljolti yksin. Porin kaupungin palo 1852ja
Krimin sota aiheuttivat hänelle tavallista suurempia ulkoisia ongelmia, mutta
sellaisia oli monilla muillakin yritysjohtajilla, kuten seuraavassa alaluvussa
mainituilla ”vanhan” ja ”uuden” johtamisen välittäjillä sekä jopa paikallisilla
porilaisilla toimijoilla. Anton Björnberg takertui vanhaan, eikä etsinyt joko
riittävän laajaan tuotantoon nojaavia uusia aloja tai muuten nousussa olleita lii
ketoiminnan haaroja.

”Vanhan” ja ”uuden” yritysjohtamisen välittäjät

Kolme 1800-luvun alkupuolella ja vuosisadan puolimaissa aloittaneista yritys
johtajista toimi eräänlaisina vanhanja uuden yritysjohtamisen ja liiketoiminnan
välittäjinä. Petter Malm nuoremman (1800-68), Carl Gustaf Wolffin (1800-68)
ja Carl Magnus Dahlströmin (1805—75)liiketoiminnan perustan muodosti me
renkulku, minkä lisäksi Malmin ja Dahlströmin sukuperintönä kulkivat moni
puoliset kauppahuoneet. Vähitellen he siirsivät esimerkiksi Abraham Jakob
Falanderin tapaan liiketoimintojaan entistä enemmän mereltä maalle: uusiin
teollisuuslaitoksiin ja yrityksiin. Pelkin muodollisin kriteerein näiden yritysjoh
tajien toiminnassa ei näy mitään suuresti tavallisuudesta poikkeavaa, sillä
laivanvarustuksen ja erilaisten tuotteiden tukkukaupan parissa toimineita hen
kilöitä oli toki ollut jo aiemmin ja vielä paljon myöhemminkin.

Vertailukohtiinsa nähden erikoisia nämä miehet ovat lähinnä siksi, että he

siirtyivät aikaa myöten entistä enemmän täysin uusille aloille. Malm, Wolff ja
Dahlström olivat merkittäviä rahoittajia 1800-luvun puolimaissa sekä uusien te
ollisuusyritysten perustajia. Mainitut kauppaneuvokset tähtäsivät monin tavoin
tulevaisuuteen, sillä he perustivat uusia liikeyrityksiä silmällä pitäen uusien
markkinoiden vaatimuksia sekä —ja ehkä osin ennen kaikkea —omien jälkeläis
tensä toiminnan turvaamiseksi. Yhdistämällä vanhat, vahvat perinteet moder

369 Ks. KA Björnberg BKKK 1844-51, esimerkiksi AB G. Lifman & Geffelinille Hampuriin
21.4.1849 (Aluksen vakuutusmaksujen kustannukset puoliksi ”minun” ja Björkman &
Rosenlewin kesken). Myöhemmin yksi harvoja poikkeuksia oli edellä mainittu anomus so
keritehtaan perustamiseksi, jossa muun muassa Björnbergin allekirjoittamassa anomuksessa
oli mukana myös kauppahuone W. Rosenlew & Co.

370 Kaukamaa 1941, passim.; Kaukamaa 1946, erityisesti s. 146-147, 152, 154-155, 157, 170,
172-174, 176-177; Rinne 1952 passim.

YRITYKSEN JOHTAMINEN «217



he olivat niin omien yritystensä kuin muidenkin hankkeiden tärkeitä rahoittajia.?”'
Pietarsaarelaisen Petter Malm nuoremman ura laivanvarustajana alkoi 1820

luvun puolimaissa. Samoihin aikoihin alalle siirtyi vaasalainen Carl Gustaf
Wolff. Näitä kahta kauppaneuvosta yhdisti keskittyminen??? aluksi merenkul
kuun, keskittymisen edellyttämä liiketoiminnan suurisuuntaisuus sekä halu ja
kyky rakentaa korkealuokkaisia aluksia omalla tai ainakin suurelta osin omiste
tulla laivaveistämöllä. Malm pyrki alusta pitäen rahtipurjehdukseen ja mieluusti
Itämeren ulkopuolelle. Vertikaalinen integraatio näkyi siinäkin, että 39 Malmin
40 laivasta rakennettiin hänen itsensä 40 prosenttisesti omistamalla Pietarsaaren
vieressä sijainneella Karlholmin veistämöllä. Wolff puolestaan rakensi Vaasan
Palosaaren veistämöllään lähes puolen sataa alusta omaan käyttöönsä. Malm ja
Wolff olivat ajoittain Suomen suurimpia varustajia 1840—60-luvulla.??

Malmin ja Wolffin alukset olivat korkealuokkaisia, hyvin varustettuja ja siksi
kalliita rakentaa. Kummankin strategia poikkesi tyystin aikakauden suomalai
sista rivivarustajista, joiden alukset kilpailivat tavallisesti toisen luokan rahdeis
ta. Petter Malm nuorempi tähtäsi nimenomaan parhaisiin lasteihin ja korkeim
paan tuottoon. Jari Ojala osoittaa tämän parhaaseen teknologiaan perustuneen

371 Vrt. Robert Brennerin (1972, 368) havainto Englannista jo varhemmalta ajalta. Ks. myös
esimerkiksi Kaukiainen 1991, 307, 309-310.

372 Tässä mielessä paljastava on C. G. Wolffin lohkaisu vuosien 1863—64valtiopäivillä, kun
keskusteltiin esityksestä, jonka mukaan käsityöläiset voisivat harjoittaa yhtä aikaa uusia
ammatteja. Wolff vastusti ehdotusta ja muistutti jo pikkupoikana oppimastaan suomenkie
lisestä sananlaskusta ”viisi virkaa, kuusi nälkää” eli jos yritti olla kaikessa mukana, menet
täisi kaiken. Wolff ei itse noudattanut ohjetta loppuun saakka, mutta selvästi asialla on ollut
merkitystä hänen monista muista poikkeaville valinnoilleen. —BP 1863—64, 175.
Kaila 1934, 647-648; Nikula 1948, 91-92, 277; Myllymäki 1985, esimerkiksi 68, 70, 78;
Hoffman 2000.
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linjan olleen menestyksekäs, sillä Malmilla sijoitetun pääoman tuotto oli kes
kimäärin yli 20 prosenttia, kun kilpailijat pääsivät hädin tuskin kymmeneen.
Asiaan kuului, että varustaja luotti laivoihinsa siinä määrin, ettei useinkaan
vakuutellut niitä saati lasteja. Samoin teki Carl Gustaf Wolff, joka laski, että va
kuutusmaksuihin kului vuodessa helposti uuden aluksen hinta, joten riski kan
natti ottaa. Vielä muutama vuosikymmenen ennen heidän aikaansa tällaista toi
mintaa olisi helposti pidetty uhkarohkeana ja liian riskialttiina.*”*

Petter Malm nuoremman toiminnan keskeinen piirre oli pitkälle viety suun
nittelu ja laskelmointi. Ulkomaiden satamien välinen purjehdus tuotti suurimmat
voitot. Hän suunnitteli tarkoin alustensa matkareitit, mikä nyt ei tietenkään kovin

suuresti eronnut esimerkiksi siitä, mitä edellä havaittiin vaikkapa Abraham Jakob
Falanderin toiminnasta. Alusten tyhjänä kulkua vältettiin viimeiseen asti.”

Krimin sodan (1853—56)aikana Malm otti vielä suuria riskejä esimerkiksi
ulosliputtamalla aluksiaan ja pitämällä niitä liikenteessä kaappaus- ja upotus
vaaroista huolimatta. Hän ei sodan aikana menettänyt ainuttakaan alusta väki
valtaisesti, vaikka myikin osin vastentahtoisesti valtaosan tonnistostaan. Paljon
huonommin kävi vaasalaiselle Wolffille, jonka 17 aluksen laivastosta kahdek
san kaapattiin tai upotettiin. Sen lisäksi hän joutui myymään viisi alusta ulko
maisissa satamissa.”

Yritystoiminnan alkuvaiheissa tervakauppa oli Petter Malmille perinteiseen
tapaan liiketoiminnan toinen kivijalka varustustoiminnan rinnalla. Vielä 1820
luvulla hän kävi markkinamatkoilla itse ostamassa talonpoikien tervaa. Kaupan
sujumista vauhditettiin muun muassa laajamittaisella kahvinmyynnillä. Kahvi
oli Malmille samaan tapaan kuin tupakka Abraham Jakob Falanderilla muuta
mia vuosikymmeniä aikaisemmin eräänlainen kauppaneuvottelujen avaamis
tuote. Terva säilyi 1820-30-luvulla tärkeimpänä omana vientituotteena, jota
Malm hankki sekä talonpojilta että kauppiaskollegoiltaan.?? Niin ikään Carl
Gustaf Wolff harjoitti laajamittaista tervan, puutavaran ja viljan kauppaa, joita
kaikkia tuotteita kuljetettiin hänen omilla aluksillaan. Wolffin uudenaikainen
apuväline oli hänen perustamansa Wasa Tidning -sanomalehti, jossa tuon tuos
takin ilmoiteltiin pääomistajan uusista laivahankinnoista, pyrkimyksistä myydä
aluksia eteenpäin tai välittää matkalippuja Pohjanmaan eri kaupunkien välillä
seilanneisiin aluksiin.”

374 Kaila 1934, 647-648; Hoving 1956, 54-56; Kaukiainen 1991, 131; Ojala 1999, 217—218,
232, 269—271, 341; Nikula 1948, 284-285. Wolff menettikin Krimin sodan aikana muun
muassa vakuuttamattoman priki Junon, joka tuhoutui lasteineen päivineen. — Finlands
Allmänna Tidning 17.2.1854: 1.

375 Valaiseva esimerkki Malmin kyvystä organisoida lasteja aluksilleen Korkeamäki 1998, 51,
viite 140; Nikula 1948, 112.

376 Ks. esimerkiksi Nikula 1948, 224-225; Korkeamäki 1998, 97—98, 111, 130-131; Ojala
1999, 329-330; Myllymäki 1985, 64-66. Myöhemmin käsiteltävän C. M. Dahlströmin
toimista Krimin sodan aikana kirjeenvaihtajavarustajana, ks. Kallioinen 2003, 152-153.

377 Nikula 1948, 107, 134, 135. Kahvista Suomessa ja muissa Pohjoismaissa esimerkiksi Voipio
1993, 73 ja passim.; Ahlberger 1997.

378 Hoving 1956, 54-56; Myllymäki 1985, 113, 114; TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone,
KK 1846-1848, C. M. Dahlström C. G. Wolffille Vaasaan 11.5.1847: 153; sanomalehti
tiedoista esimerkiksi Wasa Tidning 25.5.1839: 2, 3.6.1843: 4, 28.11.1846: 4 (lisää viitteitä
saatavissa HSK:sta, jonka avulla edellä mainittu aineisto on käyty läpi).
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Puutavara nousi vientituotteena Pietarsaaressa, kuten koko Pohjanmaalla,
1830-luvun mittaan tervan ohi. Petter Malm tiedosti kehityksen suunnan, sillä
hän ryhtyi sahanomistajaksi vuonna 1833 perustaessaan kumppaninsa kanssa
sinänsä huonosti kannattavaksi osoittautuneen sahan Ähtäriin. Silti aina Krimin

sotaan Malmin myymän tervan määrä kasvoi. Pian 1850-luvun jälkipuoliskolta
pudotus oli huomattava, kuten vastaavasti puutavaran vientimäärien kasvu.?”?

Tuolloin Malm oli osakkaana jo useammassa sahassa, sillä vuodesta 1840 hän
oli mukana menestykselliseksi osoittautuneessa Keppon sahassa Jepualla. Vielä
merkittävämpi oli Pietarsaaren sataman liepeille perustettu Stockholma, joka
oli valmistuessaan Suomen toinen höyrysaha, joten Malm oli etulinjassa otta
massa uudenaikaistateknologiaakäyttöön

Malm muutti 1850-luvunjälkipuoliskolla aiempia tapojaan ryhtymällä aiem
paa selvästi enemmän sijoittamaan varojaan riskialttiiksi katsottuun kotimai
seen teollisuuteen. Todennäköisesti kyse oli Krimin sodan aikana saatujen voit
tojen kotiuttamisesta ja niiden sijoittamisesta tosiasiassa merenkulkua riskittö
mämmin ”maalle”. Jo varhemmin hänellä oli ollut aikakauden olosuhteisiin

nähden runsaasti ulkomaisia sijoituksia ennen muuta englantilaisissa ja ruotsa
laisissa pankeissa ja arvopapereissa. Ulkomainen sijoitustoiminta tuotti pienillä
riskeillä neljän —viiden prosentin vuotuisen koron. Aiemmin vieromiaan koti
maisia yrityksiä lainoittaessaan Malm peri noin kuuden prosentin korkoa. Malm

rahoitti useita nousevia suomalaisia teollisuusyrityksiä kuten Forssan puuvilla
tehdasta, Tampellaa, Fiskarsia ja jopa kauppahuone Henrik Borgström & co:ta.**!

Täysin uusi aluevaltaus oli Tervakosken paperitehtaan osakekannan neljän
neksen hankkiminen vuonna 1864. Malm osti osuuden poikansa Oton nimiin,
aivan kuten oli tehnyt jo aiemmin esimerkiksi mainituissa sahayrityksissä.*?
Tältä osin Malmin siirtyminen ”merellisistä” elinkeinoista maalla toimiviin
muistuttaa sangen paljon Abraham Jakob Falanderin toimia joitakin miespolvia
aikaisemmin, mutta pietarsaarelaisen hankkeet olivat ymmärrettävästi suuri
suuntaisempia.

379 Pohjanmaalla siirtyminen tervasta sahatavaraan tapahtui noin 100 vuotta myöhemmin kuin
Etelä-Suomessa. Tämä näkyy esimerkiksi 1840-luvulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa
sahatavaran vientikaupungeista, joista pohjoisin oli Uusikaupunki. Sen sijaan tervan vien
nissä Pohjanmaan kaupungit vastasivat esimerkiksi vuosina 1856-70 keskimäärin reilusti
yli 90 prosentista kokonaisviennistä. —Ks. esimerkiksi Hanho 1915, 87, 96-97, 131-136;
Kaukamaa 1941, 144-145; Nikula 1948, 136, 204, 270, 274, 275, 301-305; Hautala 1956,
taulukko 24, 343-344; Äström 1988: Kuisma 1993b, 69; edellä luku Monialaiset sään
neltyjen aikojen yritysjohtajat.

380 Hanho 1915, 107—113;Nikula 1948, 308—314, 414417; Hoffman 1980, 79; Ahvenainen
1984, 174-176, 208.
Kuollessaan Malmilla oli saatavia suurista kotimaisista yrityksistä lähes miljoonan markan
arvosta. —Nikula 1948, 323-333; Hoving 1949, 101; Bonsdorff L G 1956a, 118—119,241,
247; Ojala 1999, 298—299; Hoffman 2000.

382 Petter Malm siirsi muutenkin osan liiketoiminnastaan poikansa harteille, vaikka käytännössä
johti liikettä edelleen. Malm oli aikanaan niin arvostettu kuin pelättykin. Niinpä muuten ko
vapintainen liikemies A. F. Wasenius tunsi tarvetta olla kovin alamainen kiittäessään Mal
mia tämän Tervakoski Oy:n lainoituksessa ja ”sedän” osoittamasta suuresta luottamuksesta.
—SLF Waseniuska, UBAFW AFW Petter Malm nuoremmalle Pietarsaareen 23.1.1865,
21.10.1867; JYMA Tervakoski Oy, KJ (I Da) AFW Petter Malm nuoremmalle Pietarsaareen
15.5.1865: 159-161; Nikula 1948, 334, 412, 417, 425—426;Hoving 1949, 98; Annala 1950,
122-123; Ojala 1999, 44, viite 126.
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Turun asemakaava oli

C. W. Gyldenin

silloin, kun C. M.

Dahlström aloitteli

itsenäisen kauppiaan

ammattia eli vuonna

1837. —HELA,

Fredriksonin

kokoelma, Gylden.

eräänlaisia uuden ja vanhan välittäjiä niin kuin Carl Magnus Dahlströmkin,
vaikka viimeksi mainittu näyttää pikasilmäyksellä kuuluvan edellisiä huomat
tavasti vanhempaan polveen.

Dahlströmin tie yritysmaailman huipulle kulki selvästi rauhallisemmin kuin
Malmilla ja Wolffilla, sillä hän johti aina 1850-luvun lopulle asti perinteistä,
joskin tavanomaista suurempaa kauppahuonettaan. Dahlström aloitti Turussa
ikätoverinsa Carl Gustaf Eschnerin liikekumppanina vuonna 1836. Kummatkin
olivat palvelleet yhtä aikaa vuosikymmenen alkupuolella Turun mahtavan
kauppaneuvos Abraham Kingelinin liikkeessä kirjanpitäjinä.?% Voi olettaa
kauppaneuvoksen tukeneen miesten päätöstä ryhtyä toistensa ja Kingelinin it
sensä liikekumppaneiksi.

Oman liikkeen perustaminen tuli ajankohtaiseksi jo vuonna 1842. Avioliitto
entisen isännän nuoren tyttären Sofia Karolina Kingelinin kanssa kaksi vuotta
myöhemmin syvensi suhdetta turkulaisen liike-elämän kermaan kuuluneeseen

383 TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, SK 1867, G. A. Lindblom Helsingistä C. M.
Dahlströmille 10.3.1867: 437, 9.4.1867: 435 (!), Hoffman 1980, 129; Kuisma 1993a, 33.

384 Carpelan 1910, 63, 131; Kallioinen 2003, 28, 31; Pussinen 2003a.
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yritykseen. Liikkeet kamppailivat rinta rinnan kotimaan markkinoilla, joskin
hieman erilaiset tuotevalikoimat paljastavat tehtäväkenttiä jaetun. Viimein
vuonna 1859 hän nousi Kingelinin paljon omaansa merkittävämmän kauppa
huoneen johtoon, kun isältään liikkeen vuonna 1849 perinyt Abraham Kingelin
nuorempikuoli äkillisesti.

C. M. Dahlströmin kauppahuone, jolla nimellä liike tunnettiin vielä vuosi
kymmeniä perustajansa kuoleman jälkeen ja vielä silloinkin kun yritys ei enää
harjoittanut kauppaa, oli kirjeenvaihtonsa perusteella vain rajoitetusti yhteis
työssä muiden turkulaisten saati esimerkiksi helsinkiläisten yrittäjien kanssa.
Sen sijaan vilkasta yhteistyötä harjoitettiin viipurilaisen Hackmanin kauppa
huoneen kanssa, jonne turkulainen pisti myös poikansa Ernstin kauppiaan am
mattia oppimaan. Taustalla lienee ankara kilpailuasetelma muiden turkulais
ten**6kanssa, minkä lisäksi esimerkiksi helsinkiläisiin Dahlströmillä oli mel

keinpä traumaattinen suhde. Siksipä kotimaiset kauppakumppanit oli etsittävä
Itä-Suomesta ja Hämeestä. Pirkanmaa, etunenässä Tampere, ja Kanta-Häme
olivat kauppahuoneen keskeisiä markkina-alueita. Turussa niin ikään Dahlströ
min sukulaiseksi luokiteltava Gustaf Adolf Lindblom oli ainoa läheinen liike

kumppani. €. M. Dahlströmin laaja yhteistyö tämän selvästi itseään nuorem
paan sukupolveen kuuluneen miehen kanssa vaikuttaa hieman eriskummallisel
ta, mutta suhde hyödytti kumpaakin osapuolta suuresti, varsinkin ennen kuin
Dahlströmin omat pojat olivat vielä alaikäisiä. Tästä suhteesta, jossa yhdistyi
Dahlströmin kokemus —jota hän tuntuu auliisti välittäneen sinänsä nopeaälyi
selle Lindblomille —ja Lindblomin nopealiikkeisyys, muodostui nopeassa tah
dissa merkittävä kilpailuvaltti. Tällaiset kumppanuussuhteet todettiin jo vuosi
sataa aiemmin toimiviksi ja sitä paitsi Dahlström oli itse aloittanut liiketoi
mintansa Eschnerin kanssa samankaltaisella kombinaatiolla.*?

Dahlströmin kauppahuone harjoitti monipuolista liiketoimintaa, joka oli
luonteeltaan eräänlaista sekatavarakauppaa. Suuri osa kokonaistuloksesta muo
dostui aina 1860-luvun loppuun vähittäiskaupasta. Yrityksellä ei monien mui
den kauppahuoneiden tapaan ollut yhtä päätoimialaa, muittaturkulaisessa todel

385 Ks. esimerkiksi TMA €. M. Dahlströmin kauppahuone, KK CMD Henrik Borgströmille
Helsinkiin 1.7.1859: 182; SK (Eschner & Dahlström) F. Lindberg Loviisasta C. G.
Eschnerille 14.4.1836 (kertoi kuulleensa C. M. Dahlströmin tulleen liikkeen osakkaaksi);
Finlands Allmänna Tidning 30.4.1842: 4, 6.5.1842: 4; Carpelan 1910, 131; Jutikkala 1957,
389-392, erityisesti 390; Leivo 1991, passim.; vrt. Nordström 1961, 26; Kallioinen 2003,
33, 91—92ja passim.

386 Ankaraan kilpailuun viittaa suoraan se, että 1870-luvun alun Kymijoen paperitehdashank
keissa Dahlströmin (ja G. A. Lindblomin) ja melkein kaikkien muiden turkulaisten eturivin
liikemiesten intressit olivat vastakkaisia, sillä Dahlströmin lähtiessä Wahrenin ja parin muun
liikemiehen kanssa perustamaan Kymin paperitehdasta, liittoutuivat muut turkulaiset kreivi
Carl Robert Mannerheimin Kuusankosken paperitehtaan omistajiksi. — Ks. esimerkiksi
Hoving 1947, 69-71; Talvi 1979.

387 Seuraavassa esitettävät päätelmät perustuvat seuraavaan arkistoainekseen: TMA C. M. Dahl
strömin kauppahuone, KK 1836-1875 (esimerkiksi CMD Helsingistä ”min käre Augustille”
(todennäköisesti vanhin poika Carl August) 15.10.1863 koskien Ernst Dahlströmin siirty
mistä Hackmanille; CMD Hackmanille Viipuriin joko 31.5.1864 tai 1.6.1864 (Dahlström
lupasi tuoda poikansa Ernstin mukanaan); SK Eschner & Dahlström 1836—1842; €. M.
Dahlström 1842—1867;Dahlström 1943, 70; Nordström 1961, 28-29; Lindblom 1985, 19;
Leivo 1991, esimerkiksi s. 179, 182-183, 187, 247; ks. ja vrt. myös Kallioinen 2003.
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lisuudessa tilanne kärjistyi jo siksikin, että Pohjanmaan tervan tai Etelä-Suo
men sahatavaran tapaisia vientituotteita ei ollut tarjolla. Laivanvarustuksen ja
merenkulun myötä tulleiden tuontituotteiden lisäksi kauppahuoneen valikoi
missa tärkeä sija oli erilaisilla kankailla sekä ylellisyystuotteilla silkistä meri
pihkapiippuihin, perinteisempiä suolaa ja viljaa saati rusinoita ja kahvia unoh
tamatta. Parhaimmillaan kahvin osuus Dahlströmin kotimaan kokonaismyyn
nistä oli lähes 30 prosenttia, ja kauppahuone olikin yksi Suomen suurimpia kah
vintuojia. Kahvia tuotettiin toisinaan Dahlströmin osin omistamilla ja hänen
hallinnoimillaan aluksilla suoraan Etelä-Amerikasta, mutta tavallisesti tyydyt
tiin Tukholmanvälittäjienantiin.

Pääasialliset ulkomaiset kauppakumppanit löytyivätkin Tukholmasta, Ham
purista ja Lyypekistä, eikä kauppahuoneen ”kansainvälistyminen” ollut yhtä it
sestään selvää kuin vaikkapa Wolffinja Malmin yrityksissä, joissa se oli menes
tyksen ehdoton edellytys. Vasta vuonna 1859 tilanne muuttui ratkaisevasti, kun
Dahlström nousi Kingelinin kauppahuoneen johtoon. Kansainvälisen kirjeen
vaihdon osuus laajeni yhtä aikaa merkittävästi, joten Dahlström ”kaappasi” yh
teydet itselleen?!

Kingelinin kuolinpesän valvonta teetti suuresti töitä. Monien muiden elämäs
sään taloudellista menestystä saavuttaneiden yritysjohtajien tapaan myös C. M.
Dahlströmiä on pidetty luonteeltaan ankarana ja vaativana ihmisenä. Esimerk
kejä sangen kovista toimista löytyy, mutta kuolinpesälle vastuullisena hänen oli
oltava tiukka velkoja karhutessaan. Itse asiassa hän sieti hämmästyttävän hyvin
vaikkapa yli kymmenen tuhannen ruplan velkansa maksua vetkutellutta liike
kumppaniaan A. W. Wahrenia. Yli kymmenen vuotta Wahrenin venkoilua seu
rattuaan Dahlström pisti loppuvelan perintään. Muutenkin suorastaan surkeaksi
lainojensa maksajaksi luonnehditulle Wahrenille tämä otti luonnon päälle, sillä
hän jopa vetosi turhaan yli 30 vuoden tuttavuuteen saadakseen ymmärrystä nä
kökannoilleen. Silti tapaus ei estänyt miesten läheistä teollisuusyhteistyötä, ku
ten ei myöskään G. A. Lindblomin kanssa, vaikka Lindblomkin valitti Dahl
strömin ankaruutta Kingelinin vanhojen velkojen perimisessä.”

388 TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK CMD K. Almgrenille Tukholmaan 27.5.1837:
62; 1843-1846, Samsom Meiyerille Hampuriin 25.9.1843: 7; L. Schröder CMD:lle Hel
sinkiin 5.10.1863: 44—45;Leivo 1991, 64. Kahvin hankkimisesta esimerkiksi CMD Prescott
& co:lle Lontooseen 18.6.1846: 32; L. Schröder CMD:lle Helsinkiin 13.10.1863; 71-72, L.
Schröder C. M. Dahlströmille Helsinkiin 10.11.1863: 135—136,27.1.1864: 311; CMD Hel
singistä G. A. Lindblomille Turkuun 12.10.1863; Leivo 1991, 82, 91; Kallioinen 2003, 35 ja
passim. Dahlströmin laivaosuuksista Engström 1930, 222-223, 234-237; Nikula 1930, 26,
220—233; Kallioinen 2003, 121-130; Pussinen 2003a.

389 TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK 1836-1875, esimerkiksi CMD K. A. Alm
grenille Tukholmaan 20.6.1837: 64, 27.9.1837: 100; Engström söner:lle Tukholmaan
10.9.1836: |. Suhde Almgrenin kauppahuoneeseen ja samalla Tukholman kautta käytävään
kauppahuoneen kauppaan alkoi hiipua vasta C. M. Dahlströmin viimeisinä vuosina, sillä esi
merkiksi vuonna 1873 lähetettiin enää vain yksi kirje (5.3.1873: 18). —Ks. ja vrt. Kallioinen
2003, esimerkiksi 39-45, liitteet 1-2.

390 Vuonna 1860 muistutuksia maksujen viivästymisestä tehtiin runsaasti. Monet pienetkin
maksuun pantavat velat veivät runsaasti aikaa. Esimerkiksi tammikuussa 1860 Dahlström
velkoi porilaiselta Carlsson & Timgreniltä ”edesmenneen Abraham Kingelinin kuolinpesän
selvitysmiehen ominaisuudessa” yhteensä 11 ruplaa ja 12 kopeekkaa ja hieman myöhemmin
hän kovisteli helsinkiläistä viljakauppiasta ja paperitehtailija A. F. Waseniusta kolmen rup
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C. M. Dahlströmin kirjeenvaihto osoittaa, että kaikilla merkittävillä yritys
johtajilla oli 1800-luvulla ”kaksinkertainen kirjeenvaihto”. Yritysjohtaja hoiti
henkilökohtaisesti yhteydenpidon kaikkein läheisimpiin liikekumppaneihin il
man, että hänen alaisensa saivat tietää kirjeiden sisällöstä mitään. Tällaiset kir
jeet nimettiin ”yksityisiksi” (privat). Niissä esitettiin tämän tutkimuksen kannal
ta tärkeimmät ja kiinnostavimmat asiat. Sen sijaan konttoriväki kirjoitti tavalli
set liikekirjeet, joihin yritysjohtaja kirjoitti vain nimen alle. Johtaja päätti siis
edelleen itse kaikista toimenpiteistä. Konttorihenkilökunta lienee esitellyt taval
lisen liikekirjeenvaihdon johtajalle suullisesti, joka välittömästi päätti menette
lystä. Niinpä 1800-luvulla suuri osa ”kirjallisesta” käsittelystä oli (edelleen)
suullista: yritysjohtaja teki päätöksensä kuullun —”kirjallisen” —esityksen pe
rusteella. Muodolliset, niukasti persoonallisia kannanottoja sisältäneet ”kontto
rikirjeet” olivat seurausta siitä, että tiettyyn kaavaan sidottujen kirjeiden muo
toilu oli konttorihenkilöstön vastuulla.?!'

C.M. Dahlström oli ensimmäisten joukossa ottamassa uusia viestintävälinei
tä käyttöön.?? Alaisten kontrolli pelasi siten, että Dahlströmin matkatessa mil
loin missäkin hän jätti luettelon tehtävistä, joista tärkein oli alaisten säännölli
nen raportointivelvollisuus. Käytännössä kirjeitä tai sähkeitä oli lähetettävä
vähintään joka toinen päivä, vaikkei —kuten tavallista oli —mitään erityistä oli
sikaan tapahtunut. Dahlströmin palaute saattoi olla kovaakin, minkä sai ha
vaita eräs alainen, joka oli vuosien 1863—64valtiopäivien aikana uskaltautunut
omatoimisesti täydentämään kahvivarastoa tilaamalla sitä Tukholmasta. Hä
tääntynyt konttorinhoitaja kiirehti vakuuttamaan vastuullisuuttaan ja kiitolli
suudenvelkaansapatruunalle.

Tapaus on vain pieni häivähdys suuressa asiakirjain massassa, mutta juuri
siksi kuvaava, koska se määritteli tarkasti alaisen oikeudet ja velvollisuudet.

lan ja 33 kopeekan veloista. A. W. Wahrenin velka oli parhaimmillaan lähes 12 000 ruplaa,
josta osa oli tosin Forssan puuvillatehtaan nimissä. G. A. Lindblom puolestaan pyysi vuonna
1866 Wahrenia lausumaan ”yhden sanan” Dahlströmille puolestaan Kingelinin veloista;
Wahrenin sana ei liene painanut paljoakaan juuri tuolloin, sillä hänellä oli suuresti omia
selvitettäviä asioita. —TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK CDM AWW:lle Forssaan
2.12.1859; 498—499,23.12.1859: 532-533, CMD Carlsson & Timgrenille Poriin 17.1.1860:
20, A. F. Waseniukselle Helsinkiin 23.1.1860: 28; ELKA Forssa, Wahren, CMD AWW:lle
Forssaan esimerkiksi 12.3.1866, 31.3.1866, 4.7.1866, 20.1.1870; AWW CMD:lle Turkuun
24.3.1866, 23.4.1870, 29.4.1870, 5.51870; GAL AWW:lle 5.5.1866, GAL AWW:lle
3.2.1870. Dahlströmin suhteellisen lempeistä otteista ks. myös Leivo 1991, 202, 204;
Wahrenista velkojensa maksajana Kaukovalta 1934, esimerkiksi 132-133; Niemi 1964, 62
63, 73-74.

391 Vrt. myös esimerkiksi Leonard Borgströmin kirje A. W. Wahrenille vuonna 1867, jossa
Borgström kertoi kirjoittavansa ”konttorin kirjeen” lisäksi tärkeästä rautatieasiasta ”yksityi
sessä kirjeessään”. - ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 19.1.1867.

392 Kaskinen 1978, 76-78, 82; vrt. Kallioinen 2003, 62-65, 129-130.
393 Ks. esimerkiksi TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK Adolf Tömgren CMD:lle

Hampuriin 5.7.1860: 320321, 7.8.1860: 345; L. Schröder CMD:lle Hampuriin 27.8.1862:
398—401,L. Schröder CMD:lle Helsinkiin 7.10.1863: 48-50; CMD Helsingistä L. Schrö
derille Turkuun 9.10.1863.

394 TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK L. Schröder CMD:lle Helsinkiin 18.11.1863:
152-153. Episodi kokonaisuudessaan TMA €. M. Dahlströmin kauppahuone, KK L. Schrö
der Turusta CMD:lle Helsinkiin 11.11.1863: 136-137; CMD Helsingistä L. Schröderille
Turkuun 18.11.1863.
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Esimerkki C. M.
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jolloin hän kehotti
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sukulaista Ernst

Kingeliniä varovai

suuteen liike

toimissaan. Tämä ei

ollut ensimmäinen

kerta kun Dahlströmit

saivat varoitella

Kingelinin suvun

jäseniä tai jopa

korjailla heidän

jälkiään. Dahlströmin

kauppahuoneessa

kirjeet arkistoitiin

aakkoshakemistoon

huolellisesti heti

paikalla samaan

tapaan kuin monessa

muussa aikakauden

menestyneessä

yrityksessä. —TMA C.

M. Dahlströmin

kauppahuone, KK

1864 (11.11.1864).
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Omatoimisuus ei kuulunut hyveisiin, vaan näinkin yksinkertaiselta vaikuttava
toimenpide oli yksin johtajan päätösvallassa. Samalla Dahlström piti ohjat tiu
kasti käsissään, mikä oli monin tavoin kannattavaa, koska hänen aikanaan yri
tysjohtajat tuntuvat matkustelleen ja olleen poissa konttorista huomattavasti
enemmän kuin vaikkapa Abraham Jakob Falanderin aikakaudella. Viimeksi
mainittuhan ei useinkaan poistunut pitkäksi aikaa Vaasasta. Ylisummaan tiu
kalta vaikuttava yritysjohtajien harjoittama alaisten valvonta, josta saadaan esi
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merkkejä myös viimeisessä alaluvussa, tuntuu nousseen tiukentuneen merkit
tävästi 1800-luvun kuluessa. Kontrollin kiristäminen näyttää olevan nimen
omaan 1800-luvun jälkipuoliskon ilmiöitä, joten tältä osin POSDCORGB:inkes
keiset osat vaikuttavat toimivilta aikakautensa kontekstissa, jossa patriarkaa
lisella johtamisella siihen liittyvine tiukkoine hierarkioineen oli edelleen suuri
merkitys.”

Varhainen ja monipuolinen panostaminen teollisuusyrityksiin erottaa Dahl
strömin muista ”uuden” ja ”vanhan” rajoilla olleista johtajista. C. M. Dahlströ
min kauppahuoneen liiketoiminnassa keskeisiä olivat kahvin ohella sokeri ja
erilaiset tekstiilituotteet. Dahlström käytti omaa kuljetuskapasiteettiaan näiden
tuotteiden tai niiden raaka-aineiden kuljettamiseen. Kahvia ja raakasokeria saa
tettiin hakea suoraan alkuperämaasta ja myydä tai jalostaa omaan lukuun. Kan
kaisiin hänellä oli omakohtainen suhde Littoisten verkatehtaan osakkaana, min
kä lisäksi Krimin sodan aikana Dahlström oli ollut hankkimassa John Barkerin

perikunnan nimissä huutokaupattua puuvillakehräämöä. Vaikka osto ei lopulta
onnistunutkaan, niin hankkeessa olivat mukana Forssa Oy:n puuvillatehtaan
toiminnasta vastannut Axel Wahren sekä Abraham Kingelin nuorempi.

C.M. Dahlström oli Krimin sodan aikana riskejä ottaen hankkinut muun mu
assa suuren erän sokeria, jonka myynti maan ainoan sokeritehtaan Töölön soke
ritehtaan vakiintuneille markkina-alueille oli helppoa, sillä raakasokerin tuonti
oli sodan vuoksi mahdotonta. Hyvä menekki rohkaisi miettimään sokeriteolli
suuden mahdollisuuksia yleisemminkin. Dahlström lähti vuonna 1856 mukaan
jo appiukkonsa Abraham Kingelin vanhemman aikanaan ideoimaan ja muun
muassa liikekumppaninsa G. A. Lindblomin eteenpäin viemään sokeritehdas
hankkeeseen. Auran sokeritehdas oli valmistuessaan kolme vuotta myöhemmin
nuorempi Suomen kahdesta sokerinjalostuslaitoksesta. Töölön ja Auran sokeri
tehtaat olivat aina 1800-luvun viime vuosiin saakka ainoat kotimaiset sokeri

tehtaat. Ne muodostivat eräänlaisen kartellin, jonka piirissä sovittiin hyvässä
yhteisymmärryksessä tuotteiden hinnoista, jolloin kilpailu pystyttiin keskittä
mään ulkomaisen sokerin vastaiseen kamppailuun. Sokeriteollisuus oli niitä
kasvualoja, joilla pystyttiin tekemään varmaa tulosta. Tällaisen tehtaan perusta
miskustannukset olivat niin valtavat, että kehittymättömän pankkilaitoksen ai
kana vain harvat pystyivät hankkimaan tarvittavaa rahoitusta. Auran sokeri
tehdas, kuten Helsingin laitos, oli kannattava yritys, minkä lisäksi tehtaan jatku
vaan kehittämiseenpanostettiin.

395 Tätä tukee Mika Kallioisen (2003, 130) havainto, jonka mukaan Dahlström otti itselleen
1860-luvulle tultaessa alustensa kapteeneilta oikeudet tehdä päätöksiä lastien myynnistä ja
alusten uusista määräsatamista. Kyse oli nimenomaan lennättimen mahdollistamasta valvon
nan kiristämisestä.

396 Jo Abraham Kingelin vanhempi oli suunnitellut sokeritehtaan rakentamista, mutta hanke oli
aikanaan kariutunut juuri rahoituksen puutteeseen. Auran sokeritehtaan, jonka osakkaina
olivat vuonna 1859 E. P. Thom6, C. M. Dahlström, G. A. Lindblom, A. Kingelin ja F. Spoof,
perustamiskustannuksissa ilmoitettiin peräti 200 000 ruplaa (mikä vastasi 800 000 myöhem
pää Suomen markkaa). Heti perustamista seuranneella kymmenvuotiskaudella tehtaan tuot
tamat voitot olivat paria heikompaa vuotta lukuun ottamatta keskimäärin reilusti yli 100 000
markkaa vuodessa. — ELKA SS, AT, AS, JPK 1859—1890; Finlands Allmänna Tidning
10.4.1855: 1; Kaukovalta 1934, 143 (John Barkerin puuvillatehtaan hankkiminen); Wiborg
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Auran sokeritehdas

vuonna 1860.

Keskellä varsinainen

tehdas, vasemmalla

konttori ja oikealla

sokerivarasto. —Kuva

julkaistu teoksessa

Urbans 1968, 120.

C.M. Dahlström teki loppuvuodesta 1869 merkittävän ja kovalta vaikuttavan
päätöksen, jolla kauppahuone luopui vähittäiskaupasta ja vetäytyi vähitellen
purjemerenkulustakin. Painopiste suunnattiin sekä mekaaniseen että kemialli
seen metsäteollisuuteen. Dahlström oli perustamassa vuonna 1873 aloittanutta
Akaan höyrysahaa, jollaiset olivat tuolloin jo arkipäivää. Merkittävämmästä
askeleesta oli kyse paperiteollisuuden pariin siirtymisessä, sillä jo vuotta ennen
Akaan syntyä oli perustettu Kymin paperitehdas, joka oli Frenckellin ja
Tervakosken paperitehtaiden jälkeen yksi kolmesta uudesta 1870-luvun ensi
vuosina perustetusta paperitehtaasta. Suunnitelman vakavuudesta kertoo se,
että Dahlström kutsui Hackmanin kauppahuoneessa Viipurissa opissa olleen
poikansa Ernstin takaisin koti-Turkuun. Ernstille alettiinkin nyt rakentaa uu
denaikaisen teollisuusjohtajan paikkaa. Opettajina olivat isän ohella tämän ru
tinoituneet liikekumppanit G. A. Lindblom ja Axel Wahren, joka oli koko pa
peritehdasajatuksen henkinen isä.*?

2.2.1859; | (Auran sokeritehtaan perustaminen); Juvelius 1933, 44- 45; Carpelan 1910, 59;
Hackman 1923, 25, viite 2 ja passim.; Nikula 1930, 291; Hoving 1949, 122, 129; Kovero
1955a, erityisesti 202-206, 214-215, 233-238—239, 243-247, 322, 329-330; Niemi 1964,
44; Leivo 1991, 55—57,79, 98-99, 185, 244, 247-248.

397 Ks. Ahvenainen 1984, esimerkiksi 216—240.
398 Tehtaasta käytetään ensi sijassa nimeä Kymin paperitehdas aina vuoteen 1904 saakka, jol

loin kolme Kymijoen paperitehdas yhdistyi Kymiyhtiöksi.
399 Ks. esimerkiksi ELKA Forssa, Wahren, CMD AWW:lle Forssaan 16.5.1872; Nikula 1930,

esimerkiksi 28, 220-225, 230-231; Kovero 1926, 334; Jutikkala 1957, 392-393; Hoving
1947; Ahvenainen 1972; Talvi 1979, 4445, 48; Kallioinen 2003, 180-181. Wahrenin
merkityksestä Kymin paperitehtaan perustamisessa esimerkiksi Kaukovalta 1934, 349-350.
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Dahlström turvautui jatkuvasti vain rajoitettuun joukkoon liikekumppaneita,
mikä viittoo siihen, että entistä voimakkaampi panostaminen teollisuuteen oli
paremminkin osin pakon sanelemaa, jos —ja kun —Dahlström tavoitteli toimin

tansa laajentamista. Turun asemaa Suomen tärkeimpänä tuontikaupunkina ei
mikään heilutellut, muttei vastaavasti vientituotteitakaan tulisi sieltä koskaan

riittämään toivotussa mitassa. Kauppaneuvokselle oli sitä paitsi ehtinyt kertyä
runsaasti kokemusta teollisuudesta jo ennen tärkeäksi osoittautunutta Kymin
paperitehdasta.

Aloitteentekijä tai ideanikkari Dahlström ei ollut, vaan pitkään appensa Ab
raham Kingelinin vanhemman varjossa. Kymin paperitehdashankkeessa hänel
lä oli suuri merkitys suunnannäyttäjänä pojalleen Ernst Dahlströmille. Kauppa
neuvoksen rooli oli tärkeä osittain omistamiensa laitosten rahoittajana, sillä hä
nen kuoltuaan havaittiin monien yritysten olevan merkittävästi velkaa omista
jalleen. Dahlström ei suinkaan ollut mukana hyväntekeväisyydestä, sillä yksi
hänen viimeisiä lainapäätöksiään vielä rakenteilla olleelle paperitehtaalle oli
varauksellinen. Patruuna lupautui lainaamaan vielä 100 000 markkaa runsaasti
resursseja nielleelle yritykselle, mutta vaati tarvittaessa mahdollisuuden muut
taa laina nopeasti rahaksi. Siksi irtisanomisaika oli lyhyt ja viiden prosentin
korko aikakauden mittapuun mukaan suhteellisen korkea, vaikka esimerkiksi
Auran sokeritehtaan omistajat saivat samoihin aikoihin keskimäärin kuuden
prosentin vuotuista korkoa sijoitukselleen voittojen lisäksi. Paperitehtaasta
osinkoja sen sijaan saatiin odottaa vielä jonkin aikaa."

Tulevaisuus oli kuitenkin näiden uusien teollisuusyritysten, mutta ”kauppa
huonepohjaisten” johtajien oli joskus vaikea sopeutua aivan uuden tyyppisten
toimijoiden johtamismenetelmiin. Siitä kertoo viimeinen alaluku.

13. Erikoistuvien teollisuuden ja rahoitusalan johtajien
esiinmarssi (n. 1870-1920)

Tässä luvussa tarkasteltavia ”uudenlaisia” yritysjohtajia ei voi täysin erottaa
edellä käsitellyistä, sillä monet heistä kantoivat tietoisesti tai tiedostamattaan
mukanaan aiempien sukupolvien kehittämiä ajatuksia ja toimintamalleja. Tosi
asiassa vain harva heistä edusti aivan uudenlaista johtamista, joten tämän jakson
erottaminen edeltävistä voi tuntua turhan dramaattiselta.'"?

muassa Auran sokeritehtaalta noin 70 000 markkaa, Kymin paperitehtaalta yli 100 000
markkaa ja Dahlströmin puoleksi omistamalta Kingelinin olutpanimolta samoin yli 100 000
markkaa. Littoisten verkatehtaalla lainoja oli 140 000 markkaa. — Leivo 1991, 61—62;
Jutikkala 1957, 390-392; Ahvenainen 1972, 14-15; Schybergson P 1974, 28; Kuisma
1993b, 173, 264; vrt. myös esimerkiksi Autero 1993, 142-143, 145.

401 Antti Kuusterän mukaan 1800-luvulla pitkissä lainoissa korkokatto oli kuusi prosenttia. C.
M. Dahlström lainasi jatkuvasti varoja myös Auran sokeritehtaalle ja tavallisesti juuri kuu
den prosentin korolla. - ELKA SS, AT, AS, JPK esimerkiksi 14.10.1660, 29.12.1863;
Forssa, Wahren, ED AWW:lle Forssaan 21.5.1874; Kovero 1955a, 246, 329-330; vrt. edellä
esitetyt Petter Malm nuoremman sijoitukset sekä Niemi 1964, 66; Kuusterä 1989, 28.

402 Vrt. esimerkiksi Leonard Borgströmin hautajaisissa Forssa Oy:n surunvalittelunsa tuoneen
insinööri Gustaf Zittingin toteamus, jonka mukaan vainajan mukana nuori yritys oli aikanaan
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Perusteena menettelylle on, että suomalaiseen yrityselämään tuli 1800-luvun
puolivälin jälkeen uudenlaisia toimijoita ja syntyi aiemmin tyystin tuntematto
mia toimialoja. Muutos ei ollut yhtä jyrkkä kuin seuraavassa esitetään, mutta
pankki- ja vakuutusalan voimistuminen ajoittuu vuosisadan jälkipuoliskolle,
mikä antoi ainakin periaatteessa uusia tilaisuuksia uudenlaisilla menetelmillä
toimiville johtajille. Silti edelleen mukana oli vanhojen kauppiassukujen nuoria
jäseniä, jotka vaihtoivat tukku- ja vähittäiskaupasta teollisuustuotantoon. Edel
lisen luvun vanhan ja uuden johtamisen välittäjät siirsivät luontevasti tietoa ja
pääomaa omille jälkeläisilleen, jotka pystyivät käyttämään perintöään uusien
yritysten rakentamiseen. Juuri tämä paljolti patriarkaalisen johtamistavan yleis
leimalla varustetun yrityksen hallinnan ja (mahdollisten) uusien tuulien välinen
tarkastelu on seuraavassa keskiössä.

Tällä tarkastelujaksolla eri toimialat alkoivat entistä selvemmin erottua toi
sistaan. Aiemman ”monoliittisen”, kauppaan sidotun liiketoiminnan sekä ko
rostetun, jopa itsetarkoituksellisen, monialaisuuden vähentyminen näkyvät jos
sain määrin ainakin tämän tutkimuksen johtajien yritystoiminnasta, vaikka
merkittäviä poikkeuksia tunnetaan.

Toimialojen vertailu ei sinänsä ole tutkimuskohde, eikä esimerkiksi erojen
etsiminen ole kokonaiskuvaan pyrkivässä esityksessä paras ratkaisu. Sitä paitsi
työssä on koko ajan lähdetty johtajista käsin. Perusteena on tietysti myös lähde
aineistollisia seikkoja, sillä joiltakin aloilta tietoja on säilynyt huomattavasti
vähemmän kuin toisilta.

Pääpaino suunnataan jo aiempien lukujen esimerkin pohjalta yksittäisten
johtajien toiminnan analysoinnin ohella erilaisten kumppanuussuhteiden va
raan rakentuneiden yritysten ja yritysjohtajien tarkasteluun, mihin sisältyy
myös perinteisen kauppahuonetietämyksen pohjalta toimivan Ernst Dahlströ
min ja aivan uudenlaista yritysjohtajatyyppiä edustavan ja ”vanhaa rahaa”
omistamattoman, mutta hyvät suhteet vallan kammareihin sukuperintönsä ja ai
emman työkokemuksensa ansiosta saaneen Rudolf Elvingin valitsemien toi
mintatapojen vertailu. Elving näyttäytyy alustavasti mitä suurimmassa määrin
uudenlaisen johtamisen airuena, vaikka hänenkin johtamisensa otaksuttavat eri
tyispiirteet käyvät ilmi vasta ”perinteisemmin” toimineisiin johtajiin, ennen
kaikkea hänen eräänlaisena vastapoolinaan toimineeseen Ernst Dahlströmiin
verrattaessa. Miesten tiet kohtasivat lopulta Kymiyhtiössä.

Yritysjohtajien strategiset valinnat: keskittäjät ja hajauttajat

Taulukkoon 8 on koottu tutkimusjakson yritysjohtajien liiketoiminnan strategi
set siirtymät alalta toiselle. On perusteltua puhua suunnitelmallisuudesta, sillä
johtajat omistivat edelleen merkittävän osan johdossaan olleista yrityksistä ja
siten myös vastasivat pääosin linjauksista.'"

oppinut ”selvät kauppahuoneen” toimintatavat ja käytännöt. —Brage, biografiska kansio
BOR, f. 17 Hbl 12.2.1907; vrt. Pollard 1965.

403 Ks. luku 3.
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Taulukon perusteella voidaan tehdä eräitä havaintoja yritysjohtajien työn tu
loksellisuudesta. Ei yllätä, että suurten kauppahuoneiden perustajien jälkeläiset
Leonard Borgström ja Ernst Dahlström kuuluivat menestyneisiin johtajiin.
Kumpikin luopui suurelta osin isänsä laaja-alaisesta kauppahuonetoiminnasta
ja siirtyi monipuolisen teollisuuden pariin, jos kohta kummallakin oli yksi selvä
pääpainoala.

Yhdelle alalle keskittyminen yleistyi. Niin teki esimerkiksi Eugen Wolff,
joka seurasi isänsä jälkiä, vaikka keskittyi laivanvarustuksen sijaan metsäteolli
suuteen.'* Rudolf Elving teki elämäntyönsä metsäteollisuussektorilla. Silti
puunjalostusalalla toimineiden kohdalla on muistettava kentän laajuus: esimer
kiksi Elving aloitti alhaisen jalostusasteen eli puuhiokkeen ja kattohuovan pa
rissä, mutta siirtyi vikkelästi viimeisintä teknologiaa edustaneeseen paperiteol
lisuuteen. Sitä vastoin Arthur Lagerlöf panosti sahateollisuuteen.? Keskittymi
nen Suomen oloissa niukasti kilpailluille aloille tuotti hyvän tuloksen Äströmin
veljeksille (nahkateollisuus), Suomen suurimman höyrylaivavarustamon Finska
Ängfartygs Aktiebolagetin (Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö)'% toimitusjohta
jalle Lars Krogius nuoremmalle sekä Frithiof Hultmanille (panimoteolli
suus). Tavallisesti menestyksekkäitä olivat Suomen oloissa aivan uusilla
aloilla toimineet johtajat kuten vakuutusalojen Uno Kurten ja Heikki Renvall
sekä pankkimaailman vaikuttajat Leonard von Pfaler ja F. K. Nybom.'

FK. Nybom oli yksi monista kauppiaan ammatista paenneista yritysjohtajis
ta. Kauppiaasta teollisuuden harjoittajaksi siirtyivät Frithiof Hultman sekä met
sä- ja paperiteollisuuden pariin suunnistaneet kumppanukset L. J. Hammaren ja
Gösta Sumelius sekä Leonard Borgströmin läheinen työtoveri Adolf Wasenius.

Menestyksekkäistä yritysjohtajista ”vanhassa” monia toimialoja kattaneessa
kauppahuonemallissa pysyttäytyivät enää vain harvat. Kauppahuoneeseen pe
rustavista, joskin voimakkaasti sahateollisuuden suuntaan painottaen, yritys
johtajista voidaan ensinnä mainita oululaiset Albert Oskar ja Karl August Snell
man, jotka jatkoivat isänsä J. W. Snellman G:sonin liikettä. Snellmanien kaup
pahuone harjoitti tervakauppaa pitkään, sillä yritys ei sahateollisuuden rakenta
misesta syntyneen raskaan velkataakkansa vuoksi pystynyt luopumaan vanhas
ta varmasta tulolähteestään. Bergbomien ja Snellmanin kauppahuoneiden sa
hateollisuushankkeet vuonna 1893 yhdistänyt puutavarayhtiö Kemi osoitti joka
tapauksessa uudenlaista panostusta mekaaniseen metsäteollisuuteen. A. O. Snell

404 Tosin Eugen Wolff oli merkittävä sijoittaja Suomen Höyrylaiva Oy:tä perustettaessa. Wolff,
leskirouva Wolff ja kauppahuone C. G. Wolff omistivat perustamisvaiheessa yhteensä yli
kolmasosan yrityksen osakkeista. —Esimerkiksi Tigerstedt 1952; Suviranta 1958, 20-23;
Enbom-Sandelin 1991, 272.

405 Lagerlöfistä esimerkiksi Muistojulkaisu 1949, 117—118;Ahvenainen 1984, 273; Blomstedt
1989, 191.

406 Kuten liitteestä | havaitaan, oli SHO:ta perustamassa suuri joukko tutkimuksen yritysjohta
jia, ks. tarkemmin esimerkiksi Suviranta 1958, 22.

407 Ks. myös Hultman 1993 (1938), passim.; Cederlöf 1964, passim.
408 Ylipäätään vakuutusala oli monen kauppiasperäisen yritysjohtajan tärkeä toimiala, ks. tar

kemmin liite | ja HSK (lukuisat ilmoitukset sanomalehdissä); esimerkiksi Hbl 12.11.1868
(Joachim Kurten), Hbl 3.10.1875 (Uno Kurten); Hbl 9.5.1866 (Lontoolaisen Pelican 
henkivakuutusyhtiön agentteina mm. Joachim Kurten, Hultman ja Äberg); Hoving 1949, 73.
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Arthur Lagerlöf oli alkujaan

Raahen porvari- ja kauppa

koulun opettajia. Eräiden

aiempien saman opinahjon

pedagogien tapaan hän päätti

lopulta vuonna 1900

luovuttaa teoreettisen

tietämyksensä yritysmaailman

käyttöön. Lagerlöf rakensi

vaimonsa ja KOP:n rahoilla

nopeasti Pohjois-Suomeen ja

jopa Ruotsin puolelle

levinneen mekaaniseen

metsäteollisuuteen keskitty

neen yrityksen, mutta tulokset

eivät kaikilta osin häikäisseet.

Tässä kuvassa Lagerlöf

poseeraa itsevarman oloisena

yritystoiminnan aloittamisen

aikoihin. —Museovirasto,

Historian kuva-arkisto.

man oli yrityksen suunnittelija, mutta keskittyminen pikkuasioihin hidasti ide
oiden täytäntöönpanoa. Hänen varhaisen poismenonsa jälkeen K. A. Snellman
laajensi vähitellen yritystä kemiallisen metsäteollisuuden puolelle, vaikka esi
merkiksi vuonna 1912 Oulun seudun sahat yhdistänyt Ab Uleä viittoi edelleen
vanhoille urille. Myös kauppahuone J. W. Snellman G:son säilyi edelleen itse
näisenä yrityksenä.'”

Kauppahuonemalliin menestyksekkäästi nojanneita johtajia olivat myös hel
sinkiläinen C. W. I. Sundman''? sekä kaupan ja pankin johtamisen yhdistänyt
Joachim Kurten. Kurten on yksi aineiston erikoisuuksia niin poikkeuksellisen
merkittävän poliittisen roolinsa vuoksi kuin siksi, että hän pystyi säilyttämään
taloudellisesti vakaan asemansa ja arvostuksensa hieman vanhanaikaiselta
näyttäneellä liiketoiminta-ajatuksellaan. Monet muut hänen asemassaan olleis

409 Kuvaavaa on, että K. A. Snellmanin kuoleman jälkeen (1920) Snellmanin suvun omistamat
ja paljolti johtamatkin yritykset pantiin täysremonttiin, jolloin muun muassa pääkonttori
siirrettiin Oulusta Helsinkiin, yrityksen johtoa uusittiin ja monissa vaikeissa tilanteissa aut
tanut Iso-Britannian agentti vaihdettiin. —Ks. erityisesti Virtanen 1993, 30-32, 49-51, 55,
99-103, 116, 150-154 ja passim.; Pohjanmaan tervasta tutkimusjaksolla Hautala 1956; vrt.
myös Meinander 1950.

410 Sundmanin kauppahuoneen arkisto osoittaa laivanvarustuksen ja sahatavara- ja suolakaupan
olleen vilkasta ja maantieteellisesti laaja-alaista (mm. Iso-Britannia, Espanja ja Portugali).
Sundmanilla oli toki joitakin korkeintaan keskinkertaisesti sujuneita teollisuushankkeita,
jotka hän myi sangen pikaisesti pois. —Ks. liite |; KA Topografica II. Kauppahuone Sund
man; Waris 1934, 295—296;Castren M 1954, 215-218; Kovero 1950a, 304-305; Kovero
1950c, 476-477, 524; Wiherheimo —Rein 1951, 342-343; Laine E 1948, 485, 486, 496
499.
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ta johtajista eivät menestyneet. Jos asiaa katsotaan aivan puhtaasti taloudellisel
ta kannalta, niin mitä ilmeisimmin hänen lähes neljän vuosikymmenen mittai
nen toimintansa eri pankkien johtopaikoilla oli ratkaiseva. Myös mittava poliit
tinen ura antoi valtteja, joita juuri kellään muulla johtajalla ei ollut.1'!

Suurin osa yritystoiminnassaan epäonnistuneista johtajista perusti kokonaan
tai suurelta osin kauppaan. Alfred Carlström toimi aikanaan hetken pankinjoh
tajana, mutta palasi nopeasti juurilleen. Sitä vastoin näyttävän konkurssin teh
nyt kauppaneuvos Carl Rosenius oli perustamassa Pohjoismaiden Osakepank
kia Teollisuutta ja Kauppaa varten istuen myös pitkään pankin hallintoneuvos
ton puheenjohtajana.*'? Roseniuksen tapaan kauppahuoneen ja sahan omistanut
Alfred Björksten onnistui paremmin pankinjohtajana kuin sahamiehenä ja se
katavarakauppiaana.!'* Carl Eugen Äberg puolestaan oli ennen muuta kauppi
as, vaikka yrittelikin esimerkiksi yksityistä rautatieliikettä menestyksettä.*'4

Liiketoiminnassaan epäonnistuneista vain yksi oli siirtynyt kauppahuone
liikkeestä ja laivanvarustuksesta teollisuuteen. Suomalaisen konepajateollisuu
den uranuurtajiin lukeutuvan John Julinin osittain omistama ja ajoittain johtama
W:m Crichton & co oli aikanaan merkittävä laivanrakentaja, jonka perustamis
osakepääoma oli vuonna 1874 Suomen oloissa merkittävät puolitoista miljoo
naa markkaa. Hänen lähtökohtansa liiketoiminnan harjoittamiseen olivat poik
keuksellisen hyvät, sillä hän oli kauppaneuvos Erik Julinin vanhin poika ja hä
nen tyttärensä olivat naimisissa tunnettujen Dahlströmin veljesten kanssa.!'s

Kurtenin toiminnasta esimerkiksi Bonsdorff L G 1956b, 286-287, 358; Nikula 1957, 29, 34,
63 65—66,72; Myllymäki 1985, 50, 196 ja passim.

412 Kauppahuone Rosenius & Seseman oli 1870-luvun puolimaissa Viipurin merkittävimpiä
sahatavaranviejiä, mutta joutui jo vuosikymmenen lopulla lopettamaan sahoja huonojen
suhdanteiden vuoksi. —Hbl 23.4.1874, 13.2.1876, 14.2.1876, 22.8.1878; Heikel 1922, 64.

413 Alfred Björkstenistä jo aikalaiset kirjoittivat, ettei hänellä ollut välttämättä taipumuksia ottaa
isänsä laajaa liikettä hoitoonsa, mutta Suomen Yhdys-Pankin haarakonttorin johtajana me
nestys oli hyvä. Björkstenin kauppahuone oli myös pankin merkittävä osakas. Sinänsä kiin
toisa yhteensattuma on, että Carl Rosenius ja Alfred Björksten ottivat aivan yhtä aikaa
isiensä kauppahuoneet hallintaansa 1850- ja 60-lukujen vaihteessa. —TMA C. M. Dahl
strömin kauppahuone SK Rosenius & Seseman Viipurista CMD:lle 1.11.1859: 572; Alfred
Björksten Loviisasta CMD:lle 1.1.1860: 49; Hbl 5.1.1896; Nordenstreng 1921; Pipping
1962, 43; Ahvenainen 1984, 230, 277.

414 Tosin sanomalehtitietojen mukaan Äbergin konkurssianomus vuonna 1878 osoitti pesän
varojen olleen lähes puoli miljoonaa markkaa velkoja suuremmat. —Ks. esimerkiksi Brage,
Biografiska Dagens Nyheter 6.5.1878; Borgä Bladet 14.2.1906; HS 15.2.1906.

415 Aineiston puuttuessa on vaikea sanoa syytä, miksi Julinin yritykset eivät menestyneet. Kui
tenkin monet samankaltaisista lähtökohdista ponnistaneet henkilöt onnistuivat yrityksis
sään. Kauppahuone E. Julin & co vaikuttaa keskittyneen nimenomaan perinteiseen kaup
pahuonetoimintaan, sillä esimerkiksi kirjeenvaihto helsinkiläisen kauppiaan A. F. Waseniuksen
kanssa koostui paljolti viljan ja muiden elintarvikkeiden tilauksista ja hintatiedoista. John Julin ei
vaikuta olleen erityisen merkittävässä asemassa, sillä kirjeenvaihto kulki lähes yksinomaan
kauppahuoneen nimissä, vaikka A. Wasenius ja John Julin olivatkin ”hyvä veli” -suhteessa
keskenään. Edellä havaittiin luvussa 10. (viite 47), että Julinin ajatukset vaikuttivat 1800-luvun
jälkipuoliskolla vanhoillisilta. Tietynlaiseen henkiseen jäykkyyteen viittasi G. A. Lindblomin,
jota ei voi sanoa erityisen suureksi valittajaksi, puuskahdus A. W. Wahrenille. Lindblom oli
käynyt pyytämässä Julinilta valtakirjaa erästä tilaisuutta varten, mutta tämä oli kieltäytynyt
allekirjoittamasta todeten ykskantaan, että ”Ab Crichton ei allekirjoita”. Siksi Lindblom pyysi
Wahrenia puhumaan miehen kanssa, vaikka ”sinä tiedät, että hän on itsepäinen kuin synti”.
Lindblomin mukaan koko hanke ”muuttuisi pannukakuksi”, jos jokainen yksittäinen teolli
suudenharjoittaja kieltäytyisi allekirjoittamasta, mikäli sanamuodot eivät tyydyttäisi. —ELKA
Forssa, Wahren, GAL AWW:lle 12.12.1883; JyMA Tervakoski Oy, KJ (I Da) 1856-1865; myös
esimerkiksi Jutikkala 1957, 107—108,392-393, 395; Knorring 1995, 26, 70.
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Frans von Frenckell

nuorena miehenä

vuonna 1840 R. W.

Ekmanin maalaamassa

muotokuvassa.

Frenckell oli moni

toiminen ja aktiivinen

yritysjohtaja, joka ehti

jopa porvarissäädyn

puhemieheksi vuoden

1867 valtiopäivillä,

mistä nimityksestä

tosin Curl Fr. Degener

totesi C. M. Dahl

strömille pisteliäästi,

että ”(n)o nyt!

Frenckellistä puhe

mies! Toivotan hyvää

ruokahalua!”. Vähän

myöhemmin tavallises

ti tahdikas, ensimmäi

sille valtiopäivilleen

osallistunut G. A.

Lindblom raportoi

Dahlströmille ettei

”(m)eidän puhemie

hemme vaikuta kasva

neen tehtäväänsä”,

sillä säädyn täys

istunnoissa oli ollut

paljon ”epävarmuutta

ja minä voisin melkein

sanoa tietämättömyyt

tä”. Frenckell

menestyi paremmin

liikeelämässä, kuten

hänen ”konserninsa”

osoittaa. —Museovi

rasto, Historian kuva

arkisto; TMA C. M.

Dahlströmin kauppa

huone, SK Carl Fr.

Degener Helsingistä

CMD:lle 25.1.1867:

176, GAL CMD:lle

30.1.1867: 446.

Teollisuudessa toimineet yritysjohtajat menestyivät siis selvästi paremmin
kuin kauppaan takertuneet, vaikka mukaan laskettaisiin Lagerlöf ja Elving, joi
den yrityksille kävi enemmän tai vähemmän heikosti.

Tutkimuksen kohteina olleista johtajista vain kaksi oli ajanjaksolla moni
taitureita. Heillä oli huomattavia sijoituksia ja intressejä sekä vanhassa että uu
dessa yritystoiminnassa ilman varsinaista painopistettä.

Frans (von) Frenckell aloitti isänsä paperitehtaalla, mutta laajensi vähitellen
niin tekstiili- kuin sokeriteollisuuteenkin. Edelleen hän harjoitti laajamittaista
tukku- ja viljakauppaa ja olipa hänellä osakkuus rautaruukissakin, mikä oli
1800-luvulla todella harvinaista porvaris- ja kaupunkilaislähtöisille yritysjohta
jille, mutta hän oli myös yksi harvoja autonomian ajalla aateloituja yrittäjiä.
Muun muassa Tampereella liiketoimintaansa harjoittavana Frenckell hyötyi
kaupungin erityisprivilegioista, jollaisia ei 1800-luvulla ollut muilla kaupun
geilla. Nämä seikat vaikuttivat hänen osin hieman muodottomalta näyttävän
yritysryppään syntyyn. Laaja-alainen ”konserni” ei ollut silti suunnittelematon,
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vaan sillä pyrittiin puolustautumaan paperiteollisuuden alan voimistuvaa kilpai
lua vastaan, vaikka ennen 1870-luvun alkua hänen ainoa varteenotettava kilpai
lijansa oli Tervakoski Oy. Hän oli aloitteentekijä Frenckellin paperitehtaan siir
tyessä 1840-luvun alussa ensimmäisenä Suomessa koneelliseen paperinvalmis
tukseen. Tehdasta kehitettiin jatkuvasti, vaikka toimitusjohtaja ei ehkä nähnyt
puupohjaisen paperin mahdollisuuksia ja panosti vielä paperiteollisuuden no
pean teknisen kehityksen 1870-luvulla lumppu- ja olkimassapohjaiseen tuotan
toon.!!s

Toinen ”monien alojen asiantuntija” oli G. A. Lindblom, jolla kauppahuone
ja laivanvarustus säilyivät liiketoiminnan perustana. Vuosien saatossa yritys
rypäs ja toimintaympäristö laajenivat laajenemistaan, mihin eräänä luonnollise
na selityksenä on yhtäältä hänen varhainen aloitusikänsä ja toisaalta 40 vuoden
täysipainoinen panostus liikemaailmaan. Yhä uusien alojen mukaan ottaminen
ja vanhojen mukana kuljettaminen tekee hänestä aikanaan poikkeuksellisen,
sillä tänä aikana keskittämistä suosittiin tai ainakin sitä, että vanhoja aloja saa
tettiin hylätä ajan kuluessa. Kaikissa omistamissaan yrityksissä Lindblom ei ol
lut ”äänekäs yhtiömies”, mutta toisaalta hän ei pahemmin väistellyt vastuuta,
vaan oli valmis ryhtymään omistamansa yrityksen vetäjäksi tarpeen niin vaa
tiessa. Käytäntö oli muodostunut jo vanhan liikekumppanin C. M. Dahlströmin
aikana, mutta jatkui kauppaneuvoksen poikien Ernst ja Magnus Dahlströmin
kanssa useissa yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiöissä.

TAULUKKO$ Eri aloilla toimineiden yritysjohtajien strategiset valinnat noin vuosina
1870—1920.Kursivointi tarkoittaa pääasiallista alaa, jos johtajalla oli useampia toimi
aloja. Taulukossa ovat mukana vain tärkeimmät alat. Lyhennykset: osakkuus = suuri
osuus yrityksestä yritysjohtajalla; tj = toimitusjohtaja; * = Yritysjohtajan toiminta päät
tyi taloudelliseen epäonnistumiseen. —Lähteet: liite 1ja siinä mainitut lähteet

Nimi Toimiala, josta aloitti Ala, jolle päätyi ellei sama

*Björksten, Alfred Kauppahuone, sahanomistaja —Pankinjohtaja
Borgström, Leonard — Kauppahuone Tupakkateollisuus (tj)

Forssa Oy (osakkuus, tj) Tervakoski Oy (osakkuus)
*Carlström, Alfred Kauppa, purjevarustaja

416 Frenckellin ja Tervakosken paperitehtaita lukuun ottamatta kaikki muut ennen 1870-luvun
alkua perustetut paperitehtaat ajautuivat konkurssiin. —Kovero 1926, 333-334; Alho 1949,
70-78; Annala 1950, 77; Nikander-Sourander 1955, 144, 152, 158, 162, 163, 166, 170, 174,
185, 191—193.Schybergson P 1974, 35—36;Myllyntaus-Michelsen-Herranen 1986, 97. Ks.
myös Voionmaa 1907-10, 43, 84, 172; Rasila 1984, 59-62; Nordenstreng 1921, 85—86;
Voionmaa 1929, 150-151; Kekkonen 1987, 74; Frenckellin erilaisista yrityksistä ja monista
hankkeista ks. esimerkiksi TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK CMD F. W.
Frenckellille Helsinkiin 4.10.1865: 144, 20.12.1865: 366; JyYMATervakoski Oy, KJ (I Da)
AFW F. W. Frenckellille Helsinkiin 25.5.1857: 164 (viljakauppa); Laine E 1948, 408
(Kellokosken ruukki); Laine E 1952, 461 (Helsingin kaasutehdas ja konepaja); Kovero
1955b, 207-211, 223-224 (sokeritehtaat); Haapala 1986, 26; Rasila 1984, 11—18;Rasila
1988, 492—493,619, 621 (Tampereen vapaakauppaoikeuksista, jotka hyödyttivät teollisuu
denharjoittajia erityisesti koneiden ja raaka-aineiden tullivapauksien muodossa).
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Nimi Toimiala, josta aloitti Ala, jolle päätyi ellei sama

Dahlström, Ernst

Elving, Rudolf
Frenckell, Frans (von)

Hultman, Frithiof

Hammaren, L. J.

*Julin, John

Krogius, Lars
Kurten, Joachim

Kurten, Uno

*Lagerlöf, Arthur
Lindblom, G. A.

Nybom, F. K.
Pfaler, Leonard von
Polön, Edward
Renvall, Heikki
*Rosenius, Carl
Snellman, Albert

Snellman, K. A.

Sumelius, Gösta

Sundman, C. W. 1.

Wasenius Adolf

Wolff, Eugen
*Äberg, Carl Eugen

Äström, Hemming
Äström, Karl Robert

Kauppahuone

Metsäteollisuus

Paperiteollisuus

Kauppa

Kauppa

Kauppahuone, purjevarustaja
Merenkulku (tj SHO)
Kauppias, rahoitus

Vakuutusala

Puunjalostusteollisuus (sahoja)
Kauppahuone, laivanvarustus

Kauppias
Pankinjohtaja
Kumiteollisuus (tj)
Vakuutusala

Kauppahuone, sahanomistaja
Kauppahuone

Kauppahuone

Kauppahuone

Kauppahuone, laivanvarustaja

Kauppias

Metsäteollisuus (tj)
Kauppias, sekalaisia yrityksiä

Teollisuus: Paperiteollisuus
(tj Kymin paperitehdas),
panimoteollisuus (tj), muuta
teollisuutta runsaasti

rahoittaja (mm. höyrylaivanvarustus,
vakuutus- ja pankkiala)
Paperiteollisuus (tj TAKO, Kymiyhtiö)
Paperiteollisuus (tj Frenckell & co)
muu paperi- ja kirjapainoala
tulitikkutehdas

tekstiiliteollisuus (osakkuus)
Töölön sokeritehdas (osakkuus)
Helsingin kaasutehdas (osakkuus)
rautateollisuus (osakkuus)
tukkukauppa
Panimoteollisuus (tj)
kauppa
vakuutusala

varustamotoiminta (tj)
Metsäteollisuus (puuhiomo ja
paperitehdas; Kyröskoski (tj);
Äänekoski)
lasiteollisuus

Konepajateollisuus

Kauppias
pankinjohtaja
osakkuuksia erilaisissa teollisuus

yrityksissä

Kauppahuone
laivanvarustus

teollisuus: (sokeriteollisuus (tj),
metsäteollisuus (osakkuuksia))
Pankinjohtaja

Sahanhoitaja
Kauppahuone
sahateollisuus (Kemiyhtiö)
Kauppahuone
Sahateollisuus (Kemiyhtiö)
Metsäteollisuus (puuhiomo ja
paperitehdas; Kyröskoski; Äänekoski)
Kauppahuone
laivanvarustus

erilaisia teollisuusyrityksiä
Paperiteollisuus (tj Tervakoski Oy)
rautateollisuus (tj Oravi-Haapakoski)

Toisen palvelukseen

Nahkateollisuus



Varmuuden maksimoija Gustaf Adolf Lindblom

kysymys, miksi hän kuuluu etupäässä ”uudenlaista” yritysjohtamista käsittele
vään lukuun. Eikö hänen paikkansa olisi paremminkin jaksossa ”Vanhan ja
”uuden” yritysjohtamisen välittäjät? Totta on, että monin tavoin Lindblom
edustaa perinteisistä perinteisintä yritysjohtajatyyppiä. Jo luvussa III havaittu
aktiivisuus poliittisilla markkinoilla eli valtiopäivillä nostaa hänet silti kokonai
suuden kannalta melkeinpä omaan sarjaansa.

Lindblom haki nimenomaan varmuutta, eikä hän usein ottanut raskaita riske

jä. August Ramsayn nelisenkymmentä vuotta Lindblomin kuoleman jälkeen
kirjoittama arvio tuntuukin harvinaisen oikeaan osuneelta: ”Selvä-älyisenä,
harvinaisen työkykyisenäja valppaasti harrastaen sekä kauppa- että teollisuus
alan yrityksiä että myöskin yleisiä kysymyksiä - - - sijoitti selväkatseisesti tuot
taviinyrityksiin”* Lindblom oli silti osarahoittajanahankkeissa,jotka lyhyel
lä tähtäimellä vaikuttivat sangen epävarmoilta, kuten Kymin paperitehdas. Mo
nipuolisuudella pyrittiin välttämään riskejä.

Itsetarkoituksellisena näyttävän monipuolisuuden taustalla oli pelko tappi
oista ja jopa pahemmasta eli varattomuudesta ja kunnian menetyksestä. Varo
vaisuus oli perua Lindblomin 1860-luvun vaikeuksista, joihin hän joutui tuol
loin vielä lähes yksinomaan kauppahuoneen ja merenkulun tuotoillaan. Velkaa
oli kertynyt reilusti muun muassa C. M. Dahlströmin hallinnoimalle Kingelinin
kauppahuoneelle. Osin ongelmat olivat itse aiheutettuja, sillä kuten hänen lähei
nen liikekumppaninsa A. W. Wahren totesi 1860-luvun puolimaissa, tuntui
Lindblomillaolevan ”monta rautaa tulessa”*'*

Lindblomin loppujen lopuksi tehokkaaksi osoittautuvassa yritystoiminnassa
ja -johtamisessa on syytä huomata, että hän, kuten sata vuotta varhemmin toimi
nut Abraham Jakob Falander, oppi vaikeista kokemuksistaan ja osasi jatkossa
varoa vastaavien tilanteiden syntymistä. Samalla selittyy suuri osa Lindblomin
ristiriitaiselta vaikuttavasta toimintastrategiasta.

Kauppahuone muodosti yritysryppään keskeisen osan. Tavallisen vähittäis
kaupan lisäksi hän harjoitti suurimittaista ulkomaisen valuutan ostoa ja myyn
tiä*, myi sujuvasti eri tuottajien lankoja, neuvotteli erilaisista tukkualennuk

Tidning 14.5.1889; Ramsay 1930b, 444-445.
418 Wahrenilla itsellään ei mennytjuuri tuolloin paljon Lindblomia paremmin, sillä muun muassa

erinäisten takausten vuoksi hän oli itse pulassa vuoden 1863 tienoilla. Hän selvisi
ongelmistaan paljolti senaattori J.V. Snellmanin väliintulon ansiosta. - ELKA Forssa, Wahren,
AWW GALI:lle 9.9.1865 (lainaus); ongelmista ks. myös esimerkiksi GAL AWW:lle
30.8.1865, 20.9.1865 (1 300 tynnyrin siemenviljarukiin myynnin ongelmat aiheuttivat suuria
vaikeuksia kauppahuoneen maksuvalmiuteen), 5.5.1866 (Lindblomilla oli suuret velat, joiden
vuoksi saanut velkojilta kaksi korkovapaata vuotta yms.); edellä luku 9. Vuonna 1863
Lindblomin velat Kingelinin kauppahuoneelle ja C. M. Dahlströmin kauppahuoneelle olivat
alle 6 000 ruplaa eli markkoina nelinkertainen summa. —TMA €. M. Dahlströmin kauppa
huone, KK CMD:n kirjanpitäjä L. Schröder C M D:lle Helsinkiin 30.9.1863: 27—209;
Kaukovalta 1934, 263-281; 1860-luvun ”konkurssivaarasta” yleisemmin Kuusterä 1989, 201.

419 TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK CMD Rosenius & Sesemanille Viipuriin
17.4.1872: 51 (G. A. Lindblom oli ilmoittanut, että viipurilaiset olisivat halukkaita myy
mään puntia); SK GAL CDM:lle 8.5.1859: 504, GAL CMD:lle 10.3.1867: 437.
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sista, järjesteli liikekumppaninsa puutavaralle ostajat ja rahtasi sitä kuljetta
maan alukset sekä tarjosi tukkuerissä kahvia ja sokeria. Päälle tulivat laajamit
tainen purjemerenkulku ja monenlaiset teollisuushankkeet.*?

Elintarvike- ja erityisesti viljakauppa säilyivät pitkään tärkeinä tulonlähteinä,
mutta ei suinkaan ainoina.f?' Viljakauppa antaa suoran viitteen Lindbomin va
rovaisuudesta, vaikka oheinen lainaus paljastaa myös hänen halunsa osallistua
spekulaatioihin ja lyhyen tähtäimen voiton tavoitteluun. Lindblom selvitti A. W.
Wahrenille vuonna 1871 saamiensa viljatarjousten sisältöä ja totesi: ”Mikäli
säilytämme rauhantilan, niin kaiken todennäköisyyden mukaan hinta nousee,
mutta olen aiemmin saanut kokea, millainen suuri riski sisältyy sellaiseen tuot
teeseen, jonka hinta kallistuu niin valtavasti kuin nyt kauralle on käynyt”?
Puolenkymmentä vuotta myöhemmin Lindblom lupasi Wahrenille tämän kau
rasta ”ensimmäisen vapaan veden aikaan” maksetun hinnan. Toisena vaihtoeh
tona hän esitti, että mikäli ”haluat tehdä hasardikauppaa, niin silloin olen halu
kas ostamaan kaurasi kiinteään 1,10 markan hintaan leiviskältä - - - mieluum

min kuitenkinhaluaisin luopua riskistä”
Vastaavanlainen varovaisuus näkyi teollisuudessa, sillä vuonna 1875 Lind

blom toivoi hartaasti Wahrenin saapuvan Turkuun tuolloin epävarmalta vaikut
taneen Kymin paperitehtaan yhtiökokoukseen. Lindblom piti asiaa niin tärkeä
nä, että vetosi ”vanhan ystävyyden ja yli 20 vuoden liikeyhteyden” lisäksi Wah
renin suureen tietämykseen teollisuudesta ja siihen, ettei olisi aikanaan lähtenyt
hankkeeseen ilman Wahrenia.?* Kirjeessään Lindblom paljastaa niin pelkonsa
taloudellisista menetyksistä kuin Wahrenin merkityksen nimenomaan ”tekijä
miehenä” sekä terveen epäilyksen omista kyvyistä ainakin osittain vieraalla
alalla. Yleensäkin suomalaiset menestyneet yritysjohtajat olivat 1800-luvun jäl
kipuoliskon uusissa teollisuushankkeissa usein vain osaomistajina, sillä mu
kaan haluttiin aina myös parasta teknistä osaamista.*

420 Luonnollisesti Lindblom toimitti myös ylellisyystarvikkeita kuten viiniä ja pyrki järjestä
mään ”parempia havannalaisia sikaareja”. — ELKA Forssa, Wahren GAL AWW:lle
4.4.1879, 7.4.1879 (langat), 5.6.1877 (kangaskaupat), 8.3.1878 (puutavara ja alukset),
22.7.1882 (sokeri ja kahvi) 8.11.1882, 13.11.1882 (viini ja sikaarit), LB AWW:lle
20.8.1873, 7.8.1878; TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK CMD Helsingistä GAL:lle
Turkuun 12.10.1863, L. Schröder CMD:lle Helsinkiin 27.1.1864: 311 (Lindblomin ja
Dahlströmin merkittävästä kahvitilauksesta); ks. myös Carpelan 1910, 128; Nikula 1930,
esim. 84, 86 ja passim.; Kaukovalta 1934, 240; Jutikkala 1957, 169; Lindblom 1985.

421 ELKA Forssa, Wahren, esimerkiksi AWW GAL:lle 13.10.1867, GAL AWW:lle 17.10.1867,
koko kirjeenvaihto nälkäkeväältä 1868, GAL AWW:lle 26.1.1871. Lindblom otti jatkuvasti
vastaan Wahrenin toimittamia elintarvikkeita ja välitti niitä edelleen, ks. muun muassa GAL
AWW:lle 28.10.1878; vrt. Adolf Waseniusta käsittelevät tiedot tuonnempana.

422 ELKA Forssa, Wahren, GAL AWW:lle 9.2.1871.
423 Lindblomin ja Wahrenin yhteiset viljakaupat jatkuivat vuosikymmeniä. —ELKA Forssa,

Wahren AWW GAL:lle 19.12.1878.

424 C. M. Dahlström oli juuri noihin aikoihin kuollut ja paperitehdas oli suurimman omistajan
eli Dahlströmin kauppahuoneen nuoren perijän Ernst Dahlströmin johdossa. —-ELKA Forssa,
Wahren, GAL AWW'lle 2.6.1875. Varovaisuudesta vertaa myös Auran sokeritehdasta kos
keva huomautus jo vuonna 1867, kun eräs osakkaista oli halukas myymään omistuksensa
pois. Lindblom ei halunnut kasvattaa omistusosuuttaan, sillä ”/liiketoimetovat ja niiden pi
täisi olla jatkossakin hyvät, mutta tulevaisuudesta ei tiedä”. —TMA C. M. Dahlströmin
kauppahuone, SK GAL Helsingistä CMD:lle 15.2.1867: 443.

425 Tilanne vastasi hieman varhemmin Saksassa todettua, jossa teollistumisen alkuvaiheessa
kauppiaspohjaisilla omistajilla oli usein tukenaan ”ammattimies”. —Schybergson P 1974,
passim., myös Ahvenainen 1972, 14-15; Kocka 1978, 521.
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Samaan aikaan Lindblomiin iski pelko suurista tappioista, sillä kirjeissään
Wahrenille hän valitti uusien teollisuusyritysten kuten Kymin paperitehtaan ja
johtamansa Akaan höyrysahan aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista. Silti
hänen näköalansa ulottuivat hieman pidemmälle kuin muutaman kuukauden
päähän, sillä hän arvioi näiden hankkeiden voivan kannattaa jonkin ajan kulut
tua. Tästä huolimatta hän toivoi Kymin myyntiä, vaikka epäilikin onnistumista.
Yhteydenottoja sävyttivät varovaisuus ja jopa paniikkimieliala.*?*

G.A. Lindblomin tärkein kontribuutio teollisuudessa liittyi Auran sokeriteh
taan toimitusjohtajuuteen. Hän oli Auran sokeritehtaan perustaneen liikemies
kolmikon kantava voima 1850-luvunalussa ja toimi useaan otteeseen yrityksen
toimitusjohtajana lähes kuolemaansa saakka. Sokeritehtaan johtaminen oli
käytännössä Lindblomin vastuulla, sillä muut puuttuivat tehtaan asioihin lähin

426 Esimerkiksi vuoden 1875 lopulla hän totesi, ettei ollut ollut kymmeneen vuoteen yhtä ah
taassa taloudellisessa asemassa. — ELKA Forssa, Wahren, GAL AWW:lle 28.12.1875,
21.3.1876.
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nä vain tämän ollessa ulkomaanmatkan takia estynyt. Tällöin liikettä hoiti taval
lisimmin C. M. Dahlström, jolla keskeisenä lainoittajana oli muutenkin suuri
vaikutusvalta. Sinänsä johtaminen ei näytä aiheuttaneen ainakaan kokoustensa
puolesta liikaa päänvaivaa, sillä johtokunta eli käytännössä yrityksen osakkaat
pitivät virallisia kokouksia vain kerran vuodessa, aina tammikuun ensimmäisel
lä viikolla.”

VaikkaAuran ja Töölön sokeritehtaiden suhteet lienevät olleet lämpimät, niin
silti kilpailulta ei kokonaan voitu välttyä. Tärkeä osoitus tästä oli kummankin
kotimaisen laitoksen jatkuva kehittäminen, joka piti tehtaat korkealuokkaisina
ja ulkomaiset kilpailijat loitolla. Lindblom seurasi tarkasti kilpailijan liikkei
tä ja reagoi nopeasti esimerkiksi hinnanalennusvaatimuksiin. Liiketoiminta ei
liene aina vastannut aikakauden eettisiä normeja, sillä useaan otteeseen turku
lainen ilmoitti esimerkiksi suurasiakkaaksi nousseelle Forssa Oy:lle, että myön
nettyjä erikoisalennuksia ei tultaisi merkitsemään sokeritehtaan laskelmiin,
vaan sovitut alennukset myönnettäisiin vasta vuoden lopussa. Samoin erityis
kohtelun saaneita asiakkaita velvoitettiin ostamaan koko vuoden tarpeensa Au
ran sokeritehtaalta ja vaikenemaan sopimuksen yksityiskohdista.”

G. A. Lindblom oli sovittelevan luonteensa vuoksi hyvä valinta sokeriteh
dasta johtamaan, sillä hän pystyi luomaan luottamukselliset suhteet helsinkiläi
sen kilpailijan keskeisiin vaikuttajiin ja esimerkiksi vierailemaan jatkuvasti

42] C.M. Dahlström ja G. A. Lindblom hoitivat toimitusjohtajan tehtävää pitkään epäsäännölli
sesti vuorotellen. —ELKA SS, AT, AS, JPK esimerkiksi 14.12.1861, 1.2.1868, 2.1.1874,
2.1.1876, 2.1.1877, 14.1.1889; TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK CMD GAL!:lle
13.11.1863, 15.6.1865: 369—372, 10.7.1865: 425—426, 10.1.1872: 422; SK GAL CMD:lle
12.7.1860: 483 (Lindblomin kunnioittava tyyli Auran sokeritehtaan tilanteen selvittämises
sä); Kovero 1955a, 206, 321.

428 TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK CMD F. W. Frenckellille Helsinkiin 21.10.1864:
361-362 (Auran ja Töölön sokeritehtaiden osakkaiden tapaamisessa oli edellisenä talvena
sovittu, että ulkomaisen tuonnin vaikeuttamiseksi kotimaisten tuotteiden hinta painettaisiin
hieman tuontitavaraa halvemmaksi); ELKA Forssa, Wahren GAL AWW:lle 7.4.1879, ks.
myös esimerkiksi 16.4.1884 (erityisesti saksalaisen sokerin tuonti aiheutti päänvaivaa ja hin
takilpailu aiheutti ajoittain tappioita).

429 Esimerkiksi ELKA Forssa, Wahren GAL AWW:lle 28.10.1878, 29.10.1878, 8.3.1882,
15.3.1883 (Lindblom ilmoitti, ettei kenellekään muulle myydä sokeria yhtä halvalla kuin
Forssa Oy:lle), 10.4.1884, 16.4.1884; Ongelmista Töölön sokeritehtaan kanssa esimerkiksi
TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, KK CMD GAL:lle Tukholmaan 6.10.1860: 453—
454 (”ystävämme Töölön yhtiössä ovat toimineet meitä vastaan”); toisaalta viimeistään
vuonna 1867 Auran ja Töölön sokeritehtaat tekivät sopimuksen, jonka mukaisesti tuotteita
tultaisiin myymään asiakkaasta riippuen aivan erilaisin hinnoin. —TMA C. M. Dahlströmin
kauppahuone, SK GAL Helsingistä CMD:lle 8.5.1867: 432; Auran ja Töölön sokeriteh
taiden omistajien ja johtajien yhteistyöneuvotteluista, ks. esimerkiksi TMA C. M. Dahl
strömin kauppahuone, SK GAL Helsingistä CMD:lle 18.1.1867: 449, 8.5.1867: 432;
Tigerstedt 1952, 189; Kovero 1955a, 222-223, 225—226,233, 235, 239, 313, 322-323, 326.
Oman lisänsä Auran ja Töölön sokeritehtaiden erityislaatuiseen kilpailutilanteeseen toi vii
purilainen kauppahuone Hackman, joka omisti jo vuodesta 1859 puolet Töölön sokeri
tehtaan osakepääomasta ja myöhemmin vielä enemmän. Kuitenkin ainakin vuonna 1867
Hackman neuvotteli Auran sokeritehtaan kanssa turkulaisen tehtaan tuotteiden myynnistä
Viipurissa. Hackmanin ehto oli, että kauppahuone saisi myynnissä yksinoikeuden. Todennä
köisesti sopimusta ei syntynyt, vaan kaksi suomalaista sokeritehdasta jakoi markkinat
vanhaan tapaansa ”luonnollisin? maantieteellisin itä-länsi -perustein. — TMA C. M.
Dahlströmin kauppahuone, KK CMD Johan Friedrich Hackmannille Viipuriin, päivää
mätön, joko 31.5. tai 1.6.1864: 56-58, CMD GAL:lle Helsinkiin 6.3.1867: 281—283;Hack
man 1923, 20-21; Tigerstedt 1952, 172-173, 181—183;Kovero 1955a, 223-224; Enbom
Sandelin 1991, 244-245.
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jatkuvasti tekemisissä kilpailijansa kanssa. Lindblom raportoikin ensimmäisiltä
valtiopäiviltään (1867) useita kertoja C. M. Dahlströmille sokeritehtaan asioista
ja tutustumiskäynneistäänTöölön tehtaalle.

Lindblom oli ennen muuta monien pienien ja isojen asioiden yhtäaikainen
hoitaja, joka pystyi silti pitämään käsissään hämmästyttävän monipuolisen yri
tysryppäänsä langat. ”Suurten lukujen lait” olivat hänen puolellaan. Pyrkimys
turvallisiin sijoituksiin oli leimallista, ja esimerkiksi sokeritehtaan kohdalla ko
timaisen kilpailun puuttuminen eittämättä helpotti toimintaympäristön muok
kaamista. Lindblom oli johtajana ristiriitainen, sillä käytännön liiketoiminnas
saan hän oli aikakaudenkin mittapuun mukaan perinteinen, mutta samoja kri
teerejä käyttäen tiedonhankinnassaan uudenaikainen.*?!

”Kauppahuonemallista” merkittäviä hyötyjä ammentaneet
teollisuusmiehet Leonard Borgström ja Adolf Fredrik Wasenius

Leonard Borgströmin ja Adolf Waseniuksen urat yritysjohtajina kohtasivat en
nen muuta Tervakoski Oy:ssa, jonka osakkaiksi he ryhtyivät vuonna 1856. Kyse
oli jälleen kerran nuorten miesten liittoutumisesta, jolla pyrittiin suurempiin
kuin vain kahden osakkaan summana saataviin hyötyihin.

Tervakosken paperitehtaan omistaja joutui 1850-luvun alussa suuriin talou
dellisiin vaikeuksiin Krimin sodan vuoksi. Yritys tuntuu pysyneen pystyssä pal
jolti Henrik Borgströmin lainatakausten turvin. Adolf Wasenius kiinnostui
vuonna 1856 tehtaasta, jonka tuotteita oli pitkään myyty isä G. O. Waseniuksen
kirjakaupassa. Vanhempi Wasenius oli myös tilannut omistamansa Helsingfors
Tidningar -lehden paperit Tervakoskelta. A. F. Wasenius ja Leonard Borgström
päättivät ostaa yrityksen. Rahoittajiksi tulivat muun muassa kauppahuone Hen
rik Borgström & co ja Suomen Pankki. Pääosakkaat perustivat A. Wasenius &
L. Borgström -nimisen yrityksen yksinomaan paperitehtaan tuotannon hallin

430 Ks. esimerkiksi TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, SK GAL Helsingistä CMD:lle
4.2.1867: 445 (Lindblom päätteli oman tehtaan alimittaisten tuotantolukujen riippuneen
kristallisointiprosessin ongelmista), 8.2.1867: 444 (!) (Lindblom oli menossa Töölön sokeri
tehtaalle), 15.2.1867: 443 (!) (raportoi käynnistään ja vertaili yrityksiä toisiinsa), 10.3.1867:
437 (kertoi keskustelleensa Töölön sokeritehtaan johtajan Feodor Kiseleffin kanssa ja tul
leensa tulokseen, että omassa yrityksessä oli liikaa työvoimaa: Töölössä työntekijöitä oli alle
50, mutta Turussa kuutisenkymmentä. Havainto on merkittävä, sillä Martti Koveron (1955a,
236-237) mukaan Auran sokeritehdas oli vuosina 1859—69selvästi Töölön laitosta pienem
pi, sillä viimeksi mainitun tuotanto oli jopa yli kaksi kertaa suurempi kuin turkulaisten. —
Valtiopäivät uusien liikesuhteiden ja suurien tilausten hankkimisväylänä, esimerkiksi TMA
C. M. Dahlströmin kauppahuone, SK GAL Helsingistä CMD:lle 8.5.1867: 432 (J. W. Snell
man G:sson oli kysynyt millä hinnalla sokeria myytäisiin), 29.5.1867: 428 (tilauksen vah
vistaminen).

431 Erinäisten päivittäisten asioiden hoitamisesta esimerkiksi ELKA Forssa, Wahren GAL
AWW':lle 21.4.1878. Niinpä esimerkiksi Auran sokeritehtaan voitoista suuri osa sijoitettiin
takaisin yritykseen sen tulevaisuuden varmistamiseksi. —Kovero 1955a, 246. Vrt. tässä mitä
Sakari Virtanen (1993, 29) sanoo oululaisen Bergbomin kauppahuoneen strategioista samal
la ajalla: ”Yksittäisissä liiketoimissa pidettiin varmaa tuottoa parempana kuin riskinotolla
mahdollisesti saatavaa suurempaa voittoa. Varmuutta lisäsi myös toiminnan hajottaminen
usealle alalle ja niilläkin vielä useisiin yksiköihin”.
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nointiin ja markkinointiin. Osakkaiden yksityiset liiketoimet pidettiin tiukasti
erossa tästä firmasta.'*?

Leonard Borgströmin asema Tervakoski Oy:ssä oli aluksi samantyyppinen
kuin Emst Dahlströmin Kymin paperitehtaassa eli tälle ”suuren isän pojalle”
alettiin hankkia kokemusta teollisuudesta, josta aikanaan oli tuleva perheyhtiön
päätoimiala. Kauppaneuvos Henrik Borgström osti osuuden tehtaasta pojalleen
Leonardille.?* Leonard Borgström ei ollut vastuussa paperitehtaan tuotannosta
tai markkinoinnista, vaan tehtaan kehitystyö ja johtaminen kuului Adolf Wase
niukselle sekä Janakkalassa sijainneen tehtaan pitkäaikaiselle isännöitsijälle ja
tehtaanjohtajalle Frans Emil Humblelle (k. 1886).4%4

Sen sijaan Leonard Borgströmin vastuu kauppahuone Henrik Borgström &
co:ssa kasvoi vuodesta 1859, jolloin isänsä nosti hänet associeksi. Työtaakka
lisääntyi samaan aikaan, koska Forssan kehräämö ja paljolti A. W. Wahrenin
omistama kutomo yhdistettiin uudeksi Forssa Osake Yhtiöksi'*, jolle uudet
tullisäädökset avasivat laajat Venäjän markkinat. Leonardin ja tämän nuorem
man veljen Emilin vastuu kauppahuoneesta kasvoi muutenkin, sillä vuodesta
1871 veljekset vastasivat Borgströmin merkittävästä tupakkatehtaasta.*** Kaup
pahuone Henrik Borgström & co ei käytännössä joutunut kärsimään vanhene
van perustajan roikkumisesta vallankahvassa liian pitkään, vaikka periaatteessa
kaikki keskeiset päätökset tehtiin edelleen vanhan patriarkan nimissä ja suostu
muksella.

Forssa Oy siirtyi paljolti Leonard Borgströmin vastuulle 1860-luvun lopulla,
sillä vuodesta 1869 hän kuului säännöllisesti yrityksen johtokuntaan. Vuotta
myöhemmin hänet nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi, mikä yrityksessä tarkoit

lesta vastasi A. W. Wahren. Wahrenin toimintavapautta on pidetty rajallisena,
mutta yrityksen johtokunta noudatti usein tehtaanjohtajan ohjeita tai yhtyi hä
nen aloitteisiinsa. Silti Forssa Oy:n rahoitus, yleishallinto, tilaukset ja markki
nointi hoidettiin aina kauppahuone Borgström & co:lta Helsingistä. Yhtiön
hallinnointi säilyi tällaisena aina vuoden 1902 alkuun, jolloin Leonard Borg

432 Wasenius muistuttikin viljakauppansa kannalta keskeistä pietarilaista kauppahuonetta siitä,
että A. Wasenius & L. Borgström oli perustettu paperitehdasta varten (”ingätt bolag endast
till bedrifwande af fabriksrörelse”). Käytännössä tilaukset, markkinointi ja myynti hoi
dettiin kyseisen yrityksen kautta. —JYMA Tervakoski Oy, KJ (I Da) AFW Asmus Simonsen
& co:lle Pietarissa 8.10.1856: 36-37; myös esimerkiksi Annala 1950, 88-89, 94; Nikander
Sourander 1955, 152, 243, 245—246;Helsingfors Tidningar 12.07.1851 (Tervakosken pape
rituotteiden myynnistä Waseniuksen liikkeessä); Finlands Allmänna Tidning 21.12.1857,
Helsingfors Tidningar 19.10.1859 (A. Wasenius & L. Borgström myy Tervakosken paperia).

433 Tervakosken paperitehtaan palon (1863) jälkeen yrityksestä muodostettiin osakeyhtiö. Tuol
loin Leonard Borgströmin ja Adolf Waseniuksen rinnalle omistajiksi tuli mm. kauppaneuvos
Petter Malm nuorempi, joka osti neljäsosan osakepääomasta poikansa Otto A. Malmin
nimiin. —Ks. Nikula 1948, 425—426; Hoving 1949, 96, 98; Annala 1950, 122-123; Ojala
2000c-d.

434 Wasenius nimitettiin virallisesti Tervakoski Oy:n toimitusjohtajaksi vuonna 1865. —Annala
1950, 91, 125.

435 Yrityksestä on tässä tutkimuksessa käytetty systemaattisesti nimeä Forssa Oy.
436 Tupakkatehtaassa oli 1870-luvulla 110-150 työntekijää. —Kaukovalta 1934, 202; Hoving

1949, 99—100, 101. Borgströmin tupakkatehtaasta esimerkiksi Kovero 1955b, 358.
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Leonard Borgström tunnettiin pikkutarkkana ja säntillisenä konttorinpitä
jänä, minkä vuoksi kassavaje otti taatusti luonnolle. Eroava toimitusjohtaja oli
tietoinen muutostarpeista, sillä lähtiessään Forssa Oy:n johdosta hän totesi
yrityshallinnon täydellisen remontin välttämättömäksi. Pääkonttori siirrettiin
kin pian tuotantopaikalle Forssaan.?

Forssa Oy:n Helsingissä kokoontunut johtokunta näyttää olleen pitkään pelk
kä toimeenpanija. Tilanne säilyi tällaisena koko A. W. Wahrenin tehtaanjohtaja
kauden (vuoteen 1885), eikä esimerkiksi Henrik Borgströmin (vanhempi) pois
meno 1883 muuttanut tilannetta millään lailla. Johtokunnassa ei paljon mietitty
strategioita tai oltu aloitteellisia, vaan lähinnä reagoitiin Wahrenin ehdotuksiin.*?

437 Leonard Borgström mainitaan johtokunnassa läsnä jo 30.7.1864, mutta vasta vuoden 1869
alusta hän toimi säännöllisesti yrityksen johtokunnassa. —-ELKA Forssa, JPK 1864—1890,
esimerkiksi 16.5.1874; Kaukovalta 1934, 106-107, 136, 562-565, vrt. samoin 570; Hoving
1949, 122, 129, 135—136, 137, 145-147; ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 19.6.1872
(Borgström informoi Wahrenia tilauskannasta).

438 Leonard Borgströmin tarkkuudesta on aineistoissa nähtävissä runsaasti esimerkkejä. Jo vuonna
1864 hän ilmoitti A. W. Wahrenille, että ”kirjanpitomme pitäisi olla yksityiskohtaisempi”.
Vuonna 1867 Borgström hyväksyi osan Wahrenin esityksistä tehtaan uudistamiseksi ja laajen
tamiseksi, mutta ei uskonut että ”johto tilaisi - - - uudisrakennuksen lähetetyn piirustuksen pe
rusteella ilman että mukana seuraisi kustannusesitystä”. Vuonna 1868 Forssa Oy:n johtokun
nassa mainittiin hänen lähteneen tekemään inventaaria tehtaille. - ELKA Forssa, JPK 1.2.1868;
Forssa, Wahren, LB AWW'lle 15.6.1864, 1.3.1867, ks. myös 25.4.1866, 19.2.1868, 11.12.1878;
Brage, biografiska, kansio BOR, f. 17 (Hbl 9.2.1907, 12.2.1907); Nordenstreng 1921.

439 Yhtiökokousten pöytäkirjat olivat jos mahdollista vielä niukkasanaisempia ja sisältävät vain
vähän informaatiota. ELKA Forssa, JPK 1864-1890; ELKA Forssa, YPK 1859-1890.
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Kuva muuttuu suuresti luettaessa Leonard Borgströmin ja A. W. Wahrenin

kirjeenvaihtoa, mikä aineisto antaa tilaisuuden laajempiinkin yleistyksiin 1800
luvun ”kauppahuonemallisen” yritysjohtamisen siirtymisestä teollisuuteen.

Leonard Borgström hoiti todellisuudessa 1860-luvun alusta lähtien kauppa
huoneen yhteydenpidon Forssa Oy:öön. Odotusten mukaisesti yhteydenpito oli
tavallisesti päivästä toiseen toistuvien rutiiniasioiden hallinnointia. Borgströ
min ja Wahrenin välinen kirjeenvaihto oli luonteeltaan silti yksityistä, sillä niin
sanotut konttorikirjeet sisälsivät muun muassa rutiininomaisia tilausvahvistuk
sia. Jako yksityisiin ja konttorikirjeisiin oli aikakauden liike-elämässä tutki
muksen havaintojen perusteella aivan tavanomainen. Koska myös näiden kah
den huippujohtajan välinen kirjeistö sisältää runsaasti nimenomaan ”päivästä
päivään” -tiedottamista, voidaan olettaa, että kirjeenvaihto kertoo paitsi Borg
strömin johtamisesta niin suomalaisen yrityselämän toimintatavoista ja luon
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2000, 24—28.

teesta yleisemminkin. Yritysjohtaminen oli määrällisesti tarkastellen ennen
muuta rutiinien hallinnointia,peräti POSDCORB:in hengessä.

Borgström seurasi tiiviisti kilpailutilannetta*' ja neuvotteli asioista Wahrenin
kanssa, vaikka tekikin tälle tavallisesti selväksi, että tuotantoa lukuun ottamatta

asiat päätettiin Helsingissä.'? Näin käsitys Forssa Oy:n johtokunnan vähäisestä
merkityksestä muuttuu; kenties johtokunta oli kollektiivina toimiessaan paljolti
kumileimasin, mutta tärkeimpiä omistajia edustavat Borgströmin suvun jäsenet
eivät. Wahren ei käynyt edes yhtiökokouksissa, eikä kukaan tuntunut olevan
huolissaan hänen poissaolostaan. Ero Wahrenin turkulaisten liikekumppanien
Kymin paperitehtaaseen on suuri, sillä viimeksi mainitun firman yhtiökokouk
sissa forssalaisen paikallaoloa pidettiin usein täysin välttämättömänä.*

Leonard Borgström oli pitkään muodollisesti isänsä varjossa, sillä hän viittasi

kynukke nuorempi johtaja ei silti ollut, isän nimeen vetoaminen oli paremmin
kin tapa tukahduttaa mahdollinen kritiikki alkuunsa. Tosiasiassa Leonard Borg
ström miellettiin jo varhain Forssa Oy:n johtajaksi. Niinpä esimerkiksi pääkont
torin evättyä vuonna 1867 luvan palkata konttoristi Forssan tehtaalle A. W.
Wahrenin raivostuminen kohdistui Leonard Borgströmiin kuin yrityksen toimi
tusjohtajaan.'* Silti toimitusjohtajan ja tuotannosta Forssassa vastanneen teh
taanjohtajan välit tuntuvatjo varhain toimiviltaja konsensushakuisilta.

Leonard Borgström vierasti Venäjänmarkkinoita, missä asiassa hän erosi
suuresti liikekumppanistaan Adolf Waseniuksesta, joka katsoi Venäjän olevan
keskeinen markkina-alue Tervakoski Oy:lle. Pohtiessaan Forssa Oy:n Venäjän
agentuurin järjestämistä hän viittasi suuriin käytännön vaikeuksiin: oli hankalaa
”saada rahoja (ulos) maasta, jossa on niin huonot lait”, mistä syystä Borgström

440 Esimerkin yksityisen ja konttorikirjeen välisestä erosta antaa Borgströmin ja Wahrenin ke
sällä 1881 pienen konfliktin aiheuttanut yksityiskohta, kun Borgström oli maininnut tuot
teiden näyte-eristä konttorikirjeessä; helsinkiläinen myönsi, että asia olisi pitänyt ottaa esille
vain yksityisesti. —-ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 11.7.1881.
Ks. esimerkiksi ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 15.4.1865, 6.9.1865 (Finlaysonin ja
Forssa Oy:n tuotteiden vertailu), 27.1.1868, 3.9.1877, 8.8.1879, 8.9.1882 (kilpailu
Finlaysonin kanssa), 18.1.1871, 21.1.1871 (huhu venäläisen yrityksen perustamisesta Suo
meen), 10.2.1875, 26.7.1881, 1.8.1881 (hintakilpailu ulkomaisten kanssa), 12.3.1878 (Vaa
san puuvillatehdas oli pudottanut hintoja). Kilpailutilanteesta edelleen esimerkiksi Kauko
valta 1934, 221.
Keväällä 1868 Borgström kertoi saaneensa pikapostissa Wahrenin mietinnön tuotteiden hin
tojen täsmentämisestä, mutta kertoi ”meidän (toisin sanoen johtokunnan) toisena päivänä
katsovan, mitä voimme tehdä” asialle. - ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 16.5.1868.
Vrt. myös 12.4.1881, jolloin Borgström totesi Wahrenin yrityksen voittovarojen sijoittamis
ta tehtaan kehittämiseen harkittavan: ”me kerromme pian mielipiteemme asiasta”.
ELKA Forssa, Wahren, AWW LB:lle 2.6.1868.
Hieman myöhemmin samana vuonna Wahren tuskastui koko pääkonttorin väkeen ja vuo
datti kirjeessään alentuvaan sävyyn ”rakkaalle veli Leonardille”, kuinka tämän isä ja Forssa
Oy:n toinen osakas Conr. Hernmarck kohtelivat Wahrenia kuin ”tehtaanjohtajan tittelillä
varustettua tyhmää kirjanpitäjää - - - joka ei ymmärrä Forssan tehtaan asioista yhtään
enempää kuin te hänelle opetatte”. ”Minun pikku-ukolleni? (Leonard Borgströmille)
Wahren totesi olevansa valmis jättämään tehtaan helsinkiläisten huostaan, vaikka toki
viittasi 30 vuoden mittaiseen yhteiskunnan hyväksi tekemäänsä palvelukseen —Leonard
Borgström oli tuolloin lähes täsmälleen yhtä vanha ... - ELKA Forssa, Wahren, AWW
LB:lle 20.2.1867, 16.4.1867; vrt. Kaukovalta 1934, 230.
Esimerkiksi ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 13.3.1879.
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kannatti edustuksen keskittämistä yhdelle henkilölle, sillä ”pelkään ryhtyä (lii
kesuhteisiin) suoraan pienten asiakkaiden kanssa, joita on vaikea tuntea”.
Wasenius sovelsi samaa periaatetta Tervakoski Oy:ssä, jossa paperin myynti an
nettiin kerrallaan vain yhdelle agentille niin Pietarissa kuin Moskovassakin.'*5

Borgström ei ollut suuri riskinottaja, vaan muun muassa tarkkana raaka-aine
erien arvioijana halusi 1860-luvulla hankkia puuvillaa pienissä erissä, jotta val
mistetut tuotteet tulisivat varmasti myytyä.*? Hän laati 1860-luvun nälkävuo
sina markkinointitaktiikan, jolla kilpailla Finlaysonin kanssa. Kisassa ei tap
pioitakaan voitu välttää, sillä Borgström piti hintojen laskemista keskeisenä
menestyskeinona. Osoituksena miehen vielä tuolloin heiveröisestä asemasta oli
silti se, että parin päivän sisällä Forssa Oy:n tuotteiden hintoja ensin nostettiin ja
sitten laskettiin, kun Wahren lähetti kiukkuisen kirjeen sekavista ohjeista.'*8
Kilpailu oli tällä alalla selvästi kovempaa kuin monilla muilla kotimaisilla teol
lisuudenaloilla, joilla paremminkin tavoiteltiin hintasopimuksia. Borgström
joutui seuraamaan kilpailijoidensa toimia tarkasti, jotta kaikkiin markkinoilla
tapahtuviin muutoksiin pystyttiin reagoimaan hyvin lyhyellä varoitusajalla."

Suomalainen paperiteollisuus sitä vastoin perustui pitkään vain kahden teh
taan kilpailuun, sillä Frenckell & co ja Tervakoski Oy hallitsivat kotimaisia
markkinoita aina 1870-luvun alkuun.

A. F. Wasenius hoiti Tervakosken paperitehtaan toimitusjohtajuutta kuten
yksityistä kauppaliikettäänkin vuosina 1856-57 paikan päältä Janakkalasta.
Helsingissä sijainneen konttorin vähälukuiselle henkilökunnalle hän lähetti
alinomaa lyhyitä käskyluetteloita toimitettavista asioista. Wasenius oli siis tältä
osin tyypillinen aikakautensa johtaja, joka piti kaikki langat käsissään. Tässä
hän muistutti esimerkiksi C. M. Dahlströmiä, joka matkoilla ollessaan piti pää
konttorissaan työskenteleviä alaisiaan pelkkinä nöyrinä toimeenpanijoina.**"
Wasenius palasi jo vuonna 1857 Helsinkiin, josta paperitehtaan hallinnointi,
markkinointi ja tuotteiden myynti oli muutenkin hoidettu. Tehdas ja sen tuotan
to jäivät kokonaan isännöitsijän vastuulle.5! Organisaatio oli samankaltainen

446 ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 15.4.1865; Venäjän markkina-alueen merkityksestä,
LB AWW:lle esimerkiksi 11.3.1873; Annala 1950, 188.

447 ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 26.7.1866.
448 ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 27.1.1868, 1.2.1868, 4.2.1868.
449 ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 13.5.1868, 14.5.1868, 8.2.1884.
450 William R. Hall -niminen englantilainen hoiti Helsingin konttorin asioita Waseniuksen ol

lessa Tervakoskella. Sangen pian Waseniuksen Helsinkiin paluun jälkeen hän lähti tämän
palveluksesta ja päätyi Poriin kauppiaaksi ja konsuliksi. —Ks. esimerkiksi JYMA Tervakoski
Oy, KJ (I Da) AFW Tervakoskelta W. R. Hallille Helsinkiin 8.9.1856: 4, 29.9.1856: 20—21,
6.10.1856: 30-32; KJ (I Da) William R. Hall-AFW:lle Tervakoskelle 6.2.1857: 100; C. M.
Dahlströmin toiminnasta ks. luku 12 edellä; Annala 1950, 94; Nikander-Sourander 1955, 247.
Tässä yhteydessä on korostettava, että Tervakoski Oy:n aineistoksi merkitty kirjeenvaihto
kertoo ensimmäisiltä vuosilta nimenomaan Waseniuksen yksityisestä liikkeenhoidosta, ei
paperitehtaasta. Vasta kun tehdas muodostettiin tehtaan tuhonneen tulipalon (1863) jälkeen
osakeyhtiöksi, muuttui myös kirjeenvaihdon muoto merkittävästi. Heti vuoden 1864 alusta
kirjeiden lähettäjäksi muuttui firma A. Wasenius & L. Borgström ja kirjeenvaihto käsittää
yksinomaan paperitehtaan asioita. Vuoden 1865 alusta yrityksen kirjeenvaihto käytiin
Tervakoski Oy:n nimissä. —JyMa Tervakoski Oy, KJ (I Da), 1856-1865; ks. myös JyMA,
Tervakoski Oy KJ (Idb) (kysy on ennen muuta tehtaankonttorin (Tervakoski) kirjeistä. Ne
ovat osoitettu etupäässä Helsingissä sijaitsevalle pääkonttorille); Annala 1950, 94-95, 98;
Nikander-Sourander 1955, 249.
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kuin Henrik Borgström & co:lla ja Forssa Oy:lla. Tavasta tuli hieman myöhem
min tyypillinen suomalaisessa liike-elämässä, mutta toteuttamisaikanaan se oli
innovaatio.

Wasenius toimi vielä pitkään Tervakosken paperitehtaan hankinnan jälkeen
viljan ja muiden elintarvikkeiden tukkukauppiaana. Kauppahuone oli sangen
suuri ja kansainvälisiltä kontakteiltaan monipuolinen, mutta Waseniukselle ei
tehtäne vääryyttä jos arvioidaan hänen merkittävimmän kontribuutionsa liitty
neen silti suomalaisen paperiteollisuuden kehittämiseen Tervakoski Oy:n toimi
tusjohtajana.'*?

Tervakosken paperitehtaan hallinnoinnista vastannut firma A. Wasenius & L.
Borgström lopetettiin vuonna 1866, sillä Wasenius joutui tuolloin lakkautta
maan omat maksunsa. Liikkeen toinen osapuoli Leonard Borgström yritti kai
kin keinoin pitää Waseniuksen akordin haun velkojiltaan mahdollisimman pie
nen piirin tiedossa.***Syitä Waseniuksen kauppahuoneen epäonnistumiseen on
vaikea arvioida, mutta varteenotettavilta selitysvaihtoehdoilta tuntuvat ensinnä
liian kapea toimialasektori (viljakauppa), joka varsinkin 1860-luvun heikkojen
sääolojen vuosina oli todella riskialtis. Wasenius ei myöskään pystynyt esimer
kiksi merenkulun avulla laajentamaan markkina- ja toimialaansa. Kolmanneksi
Waseniuksen kilpailuasetelma muodostui hankalaksi jo yksinomaan pääkau
punkiseudulla ja koko Etelä-Suomessa vahvaa Borgströmin kauppahuonetta
vastaan. Waseniuksella ja Borgströmeillä ei ollut vastaavanlaista tehtävienjakoa
kuin esimerkiksi turkulaisilla Dahlströmin ja Kingelinin kauppahuoneilla. Yh
teistyö koski yksinomaan teollisuutta.***

Vaikka Adolf Waseniuksen kaupan ja teollisuuden välissä toimiminen tuli
tiensä päähän, niin henkilökohtaisen yritystoimintansa ongelmilla ei ollut suur
takaan vaikutusta hänen persoonalliselle taloudelliselle luotettavuudelleen tai
vastaavasti teollisuusjohtajuudelleen. Hänen erityisalansa, viljakaupan, osaa
misesta oli 1860-luvun jälkipuoliskon murheellisina aikoina Suomessa kysyn
tää Senaatintorin varressa, ainakin jos sattui kuulumaan valtaeliittien suosikkei
hin. Wasenius hankki senaattori Snellmanin valtuutuksella viljaa syksystä 1867
kevääseen 1868 etsien kuumeisesti viipurilaisen Rosenius & Sesemanin kaup
pahuoneen kanssa ravintoa nälkään ja tauteihin kuolevalle väestölle.**

452 Vilja- ja muusta elintarvikekaupasta esimerkiksi JYMA Tervakoski Oy, KJ (1 Da) AFW
Tervakoskelta G. O. (Otto) Waseniukselle 22.10.1856: 4344; KJ (I Da) William R. Hall
AFW:lle Tervakoskelle 22.5.1857: 160-161; muusta kaupasta: KJ (I Da) AFW Bauck &
Därkoopille Hampurissa 22.8.1856: 48 (kahvin osto); KJ (I Da) AFW/Georg Ushakoff L.
Behrens & Söhnelle Hampurissa 27.2.1862: 57 (1200 tynnyriä uusikaarlepyylaista tervaa oli
myynnissä); Annala 1950, 91-93.

453 Yrityksen toiminnan lakkauttamisesta ilmoitettiin sanomalehdessä lyhyesti huhtikuussa
1866. —HD 21.1IV.1866 no 91; ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 5.4.1866.

454 Erään viittauksen Waseniuksen hankalaan asemaan Borgströmin kauppahuoneen puristuk
sissa viittaa Alfred Björkstenin kirje vuodelta 1860. Björksten kiitti Waseniusta tarjouksesta

teliaasti, mutta tiukasti toteamalla, että Henrik Borgström & co olisi tulevaisuudessakin
hänen tärkein liikekumppaninsa Helsingissä. Ja samaan aikaan Wasenius ja Leonard Borg
ström olivat läheisiä liikekumppaneita! —SLF Waseniuska AFW BTAFW Alfred Björksten
Loviisasta AFW:lle 4.2.1860 (map 69).

455 SLF Waseniuska, UBAFW AFW Rosenius & Sesemanille (mappi 80, esimerkiksi 19.10.
1867,11.12.1867, 5.3.1868); BTAFW Rosenius & Seseman AFW:lle (mappi 91, esimerkiksi
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Wasenius oli hajottanut voimiaan eri tehtävissä, mutta suurten nälkävuosien
jälkeen se vaihe oli ohi. Itsenäisen tukkukauppiaan uran päätyttyä hänen oli tie
tyllä tavalla pakko keskittyä Tervakosken paperitehtaan kehittämiseen. Wase
nius johti ja hallinnoi tehdasta edelleen, mutta samalla Henrik Borgström &
co:n valvonta tiukkeni. Kahden keskeisen omistajasuvun keskinäisestä lähei
sestä teollisuusyhteistyöstä eräs konkreettinen esimerkki oli kiinnostava hanke
jo vuodelta 1860, jolloin kauppahuone Henrik Borgström & co, Borgströmin
tupakkatehdas ja Tervakosken paperitehdas palkkasivat yhteisen ”matkusta
van” eli koko maata kiertävän kauppamatkustajan.*** Omistuspohjaa lukuun ot
tamatta monia yhdistäviä tekijöitä näiden kolmen yrityksen välillä ei ollut, mut
ta tällainen selvästikin kotimaisille markkinoille suunnattu keskittäminen ja
säästöjen hakeminen oli jo ajatuksellisesti jännittävä.

”Borgströmiläinen” tarkka seuranta ei ollut muutenkaan tuntematonta, sillä
viimeistään vuoden 1865 alusta eli osakeyhtiöksi muuttumisen jälkeen tehtaan
konttorista lähetettiin vähintään viikon välein tili- ja tuotantotiedot Tervakoski
Oy:n pääkonttoriin Helsinkiin. Lisäksi Tervakoskelta postitettiin säännöllisesti
kaksi raporttia päivässä pääkaupunkiin: toinen pääkonttoriin ja toinen firma A.
Wasenius & L. Borgströmille. Viimeksi mainitun yrityksen lopettamisen jäl
keen kaksinkertainen kirjeenvaihto tietenkin loppui.'"?

Samankaltaisten ja käytännössä toimiviksi havaittujen keinojen soveltami
nen erilaisiin tilanteisiin tuo konkreettisesti esille yhteenliittymän merkityksen
hyvän taloudellisen tuloksen tuottajana teollisuusyrityksessä. Edelleen se osoit
taa kuinka ainakin tiettyjä osia ”vanhoista? kauppahuonekäytännöistä voitiin
menestyksellisesti soveltaa uusiin olosuhteisiin. Borgström toi yritykseen en
nen muuta rationaalisen, jopa kylmäverisen taloudellisen laskelmoinnin ja Wa
senius puolestaan selvästikin innovatiivisuutta markkinointiin ja myyntiin.
Varsinaisen tuotannon kumpikin jätti sovinnolla alansa ammattilaisille. He luot
tivat asiansa osaaviin henkilöihin, vaikka pitivät kaikki oleelliset langat omissa
käsissään. Näin Leonard Borgström ja Adolf Wasenius rinnastuvat mitä suurim
massa määrin Dahlströmeihin sekä G. A. Lindblomiin ja muihin menestyneihin
yritysjohtajiin.

Paperitehtaan toiminnasta vastuussa oli jo 1850-luvun lopulta Waseniuksen
tehtaalle syksyllä 1856 rekrytoima Frans Emil Humble. Wasenius onnistui va

17.10.1867, 5.12.1867); A. F. Wasenius J. V. Snellmanille esimerkiksi 6.10. 1867,
9.10.1867, 23.10.1867, K. J. Harff J. V. Snellmanille 5.3.1868. —Snellman 1862-68, 1318,
1328, 1358, 1434; Hbl 1.3.1903; Kovero 1950b, 456; Savolainen 1989, 40.

456 Forssa Oy:n kauppamatkustajien toimista raportoitiin silloin tällöin A. W. Wahrenille, mikä
samalla osoittaa, että markkinointi- ja tilausten vastaanottovastuu oli Helsingin pääkonttorin
harteilla. Toisaalta asian saattoi olettaa kiinnostavan Wahrenia henkilökohtaisestikin, sillä
hän oli itse ollut aikanaan juurruttamassa tätä kauppatapaa suomalaiseen liike-elämään. —
ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 27.9.1876, 26.1.1878; Kaukovalta 1934, 239—240;
Hoving 1949, 98; Nikander-Sourander 1955, 251; kauppamatkustajien tulosta suomalaiseen
yrityselämään 1840-luvulta alkaen ks. Niemi 1964, 46-47.

457 JyMA Tervakoski Oy KJ (IDb3), esimerkiksi Tervakosken tehtaan konttori Tervakoski Ab:n
pääkonttoriin Helsinkiin 10.2.1865, 14.2.1865, 21.2.1865.

458 Adolf Waseniuksen hautajaisissa puhunut Leonard Borgström ei viitannut miesten välisiin
eroihin tai yhtäläisyyksiin, mutta kertoi lämpimästi yli 50 vuoden ystävyydestä ja liike
kumppanuudesta. —Hbl 5.3.1903 (selostus hautajaisista).
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linnassaan, vaikka sangen kuumaverinen Humble käytti varsinkin uransa alussa
kovia sanoja työtovereistaanja antoi aikakaudenmittapuun mukaan voimakkai
ta lausuntoja itselleen toimitusjohtajallekin.**?

Wasenius jaksoi lukea tämän persoonallisuuden värikkäitä vuodatuksia vuo
sikausia ja kuunteli tarkoin mitä hänellä oli sanottavanaan, mikä kertonee siitä,
että hän tiesi omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Wasenius oli kiistatta yrityksen
toimitusjohtaja, tuotteiden markkinoija ja tärkein myyntimies. Tehtaan tuotan
toon hän ei juuri puuttunut, mutta ymmärsi jo 1860-luvun puolimaissa, että si
joittaminen arvokkaisiin eli painoonsa nähden hintaviin paperilaatuihin olisi
Tervakosken menestyksen tae. Viimeistään vuoden 1865 tienoilla Waseniuksel
le selvisi paperitehtaan potentiaali. Itse asiassa sen täytyi olla jo varhempaa pe
rua, sillä edes tehtaan palo joulukuussa 1863 ei saanut häntä pohtimaan kunni
allista luopumista yrityksestä, mihin kattava palovakuutus olisi antanut tilaisuu
den. Tarkalleen vuoden päästä tehtaan tuhosta hän saattoi ilmoittaa tärkeälle
rahoittajalle Petter Malm nuoremmalle, että tehdas oli jälleenrakennettu ja uusi
paperikone koekäytössä."

Hän kirjoitti keväällä 1865 Malmille saaneensa Pietarinmatkallaan vahvis
tuksen mielipiteelleen, jonka mukaan ”Venäjällä on rajoittamaton menekki
meidän paperillemme”.'*' Puolisen vuotta myöhempi Moskovan matka avasi
Waseniuksen silmät näkemään ihmisten polttavan paperossia. Hän ymmärsi sa
vukepaperimarkkinoiden mahdollisuudet, ja tästä painoonsa nähden arvok
kaasta tuotteesta tuli pian Tervakosken keskeisin myyntituote ja taloudellisen
menestyksen tae. Vuonna 1868 käynnistyi nimenomaan tällaisen paperin val
mistukseen suunniteltu paperikone.'*?

Waseniusta voi pitää innovatiivisena johtajana. Hänen oivalluksensa perus
tuivat enimmäkseen omakohtaisiin paikan päällä tehtyihin havaintoihin Venä
jänmarkkinoiden tarpeista ja kysynnästä. Wasenius hoiti toimitusjohtajana itse
tärkeimpänä pitämänsä markkina-alueen myyntityön. Lisäksi hän seurasi tar
kasti paperimarkkinoiden uutuuksia ja pyrki ottamaan niissä tapahtuneet muu
tokset huomioon toimintaansa suunniteltaessa. Tulevaisuuden suunnittelu oli

osa menestyksekästä toimintaa. Vuonna 1872 hän pani merkille tulevaisuudessa
laajenevan kilpailun, josta hän sai ensi käden tietoa muun muassa Leonard
Borgströmiltä. Borgströmillä oli Forssa Oy:n puolesta yhteys A. W. Wahreniin,

459 Ks. Humblen ankarista sanoista erinäisistä asioista esimerkiksi SLF Waseniuska, BTAFW F.
E. Humble AFW:lle 15.5.1861, 6.8.1861, 31.8.1861, 1.10.1861, 24.1.1862, 4.6.1866,
1.3.1876; Annala 1950, 113-115 ja passim.; Nikander-Sourander 1955, 247-248.

460 Tervakoski Oy:n johto ilmoitti välittömästi tulipalon jälkeen tehtaan uudelleen rakentami
sesta ja että saatavilla on varastoitua paperia. —Esimerkiksi Äbo Underrättelser 22.12.1863;
Annala 1950, 117, 122; Nikander-Sourander 1955, 253; JyMA Tervakoski Oy, KJ (I Da)
AFW Petter Malm nuoremmalle Pietarsaareen 9.12.1864: 1050, 19.12.1864: 1074-1075.

461 ”---atti Ryssland hafva en obegränsad afsättning för wärt papper”. —JyMA Tervakoski
Oy, KJ (I Da) AFW Petter Malm nuoremmalle Pietarsaareen 7.4.1865: 67—69(lainaus s. 67).

462 Wasenius itse asiassa toivoi tehtaan laajennukseen ja uuden paperikoneen hankkimista no
peammassa tahdissa kuin mihin yhtiökokous antoi luvan. Yhtiökokous velvoitti toimitusjoh
tajan laatimaan tarkat kannattavuuslaskelmat ennen hyväksymistä. Ei liene liian kaukaa
haettua olettaa, että vaatimuksen takana olivat tiukat taloudenpitäjät Borgströmin kauppa
huoneesta sekä Petter Malm nuorempi. —Annala 1950, 133—134, 137—138, 188; Nikander
Sourander 1955, 251—252, 258-259.
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joka puolestaan oli mukana turkulaisten Kymin paperitehtaassa. Myöskään
Waseniuksen pääluvussa III erinomaiseksi havaittua suhde- ja tietoverkostoa
yrityksen menestyksen takana ei tule vähätellä. Liiketoiminta oli kaikin puolin
menestyksellistä, sillä Tervakoski Oy tuotti tappiota vain yhtenä vuonna (1866);
muina vuosina maksetut osingot olivat vähintään 10-12 prosentin luokkaa,
mikä oli Suomen oloissa erinomaista tasoa?

Samanikäiset, mutta silti eri sukupolvia edustaneet
(paperi)teollisuusjohtajat Ernst Dahlström ja Rudolf Elving

Ernst Dahlström hoiti Kymin paperitehtaan asioita aivan alusta lähtien, vaikka
yrityksen toimitusjohtajaksi hänet nimettiin vasta teollisuustuotannon alettua
vuonna 1874. C. M. Dahlströmin liikekumppani A. W. Wahren oli vastuussa
tehtaan vaivalloisesta rakennusvaiheesta, jollaisista töistä hänellä oli runsaasti
kokemusta.?* Sitä ei ollut alle 25-vuotiaalla Ernst Dahlströmillä, joka paperi
tehtaan perustamis- ja käynnistämisvaiheessa kysyi jatkuvasti neuvoa Forssan
patruunalta mitä moninaisimmissa tuotantoon, markkinointiin ja henkilöstö
hallintoon liittyvissä kysymyksissä.'*

Nuoren yrityksen ennakoitavissa olleet ongelmat eivät silti aiheuttaneet liian
suurta päänvaivaa tehtaan nuorelle johtajalle. Kymin paperitehdas oli raskaasti
pääomaa vaativaksi yritykseksi perustamisaikanaan poikkeuksellinen koska
omistajia oli vain muutama, joilla ei loppujen lopuksi ollut suuria mielipide
eroja toiminnan tavoitteista tai suunnasta.* Eräänlaisesta luottamuspulasta
tuoretta toimitusjohtajaa kohtaan kertoo kuitenkin yrityksen osakkaan G. A.
Lindblomin hätä myydä yritys ulkopuolisille C. M. Dahlströmin kuoleman ai

463 Vuonna 1872 Leonard Borgström kirjoitti Wahrenille kuulleensa Waseniukselta, että Ky

Tervakoskelta. Borgström toivoi Wahrenin tekevän asialle jotain. - ELKA Forssa, Wahren,
LB AWW:lle 30.8.1872; Annala 1950, 188, 203-205; vrt. osingoista vaikkapa voimallisesti
laajentaneen TAKO:n jakamat osingot seuraavassa alaluvussa.

464 Wahrenin alkuvaiheen johtoasema näkyy selvästi hänen kirjeenvaihdossaan niin C. M. kuin
Ernst Dahlströmille. Tehtaan käytännön rakentamisesta kertoo Ernst Dahlströmin viikoit
tainen kirjeenvaihto Kymin paperitehtaan ensimmäiselle isännöitsijälle August Palmbergil
le.- Esimerkiksi ELKA Forssa, Wahren, CMD AWW:lle Forssaan 16.5.1872; AWW ED:lle
Turkuun 21.6.1873; Forssa, Kymin Oy:n kirjeet, ks. esimerkiksi AWW:n kirjeet CMD:lle
(erillinen kirjekopiokirja Kymi Oy:n kirjeenvaihtoa varten); myös ED AWW:lle esimerkiksi
19.11.1873; KyKA Kymmene Kymmene bruk AB, Äbokontoret AK 1873-1875 (August
Palmbergilta ja AWW':ltä saapuneet kirjeet ED:lle), Kymmene Kymmene bruk AB,
Äbokontoret BK 1873-1880; Kaukovalta 1934, 349—352; yleisesti ennen muuta Hoving
1947; Ahvenainen 1972; Talvi 1979.

465 ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle 4.2.1874, 29.7.1874; Ahvenainen 1972, 17; Talvi
1979, esimerkiksi s. 48, 55-57, passim.

466 Victor Hoving (1947, 75) ja Veikko Talvi (1979, 62) vertailevat sangen sattuvasti Kymin
paperitehdasta ja seudulle aivan samoihin aikoihin noussutta kreivi Carl Robert Manner
heimin johtamaa Kuusankoski-yhtiötä: ensin mainittu oli Talven sanoin ”pääasiassa kolmen
rikkaan miehen yritys ja Kuusankoski-yhtiö lukuisten, kiivaasti etujaan valvovien, epäile
väisten osakkeenomistajien käsissä”. Kymissäkin oli toki useampia osakkaita, sillä tehdasta
suunniteltaessa laaditun aiesopimuksen ja ensimmäisten yhtiökokousten osakaslistojen mu
kaan C. M. Dahlström, G. A. Lindblom ja A. W. Wahren omistivat yhteensä noin 70 pro
senttia osakepääomasta. —Esimerkiksi KyKA, Kymmene, Direktionen, Preliminärkontrakt
och protokoll 1872, Ärsmötesprotokoll inkl. ärsberättelser 1904-07. Ärsberättelser 1890—
1920. Da: 1; Kymmene bruk AB, Abokontoret, YKP 21.5.1873: 8.
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Nuori A. W. Wahren,

silloin kun ura

teollisuusmiehenä

oli vasta alussa. —

Museovirasto,

Historian kuva

arkisto.

koihin, mutta nopeasti tunnetusti varovaisen liikemiehen pelot hälvenivät —las
tentaudeistaan päästyään yritys alkoi tuottaa sievoisia summia omistajilleen.**?

Näihin aikoihin nuoren johtajan otteet olivat vielä epävarmoja, sillä maalis
kuussa 1876 Wahren kirjoitti kuulleensa G. A. Serlachiukselta, että tällä olisi
valmiina ostaja paperitehtaalle. Serlachius oli kertonut nimenomaan Lindblo
min olleen valmis luopumaan. Wahren todisteli vuolassanaisesti Dahlströmille,
ettei laitosta kannattanut takaiskuista huolimatta myydä.!$

Toimitusjohtaja saikin pitkään selittää Serlachiuksen ja Lindblomin kohtaa
misen taustaa. Lindblom oli todennut yrityksen myynnin mahdolliseksi, mutta
hinnan kovaksi. Turkulaiset olivat keskenään sopineet, että alle 450 000 rup

467 Ernst Dahlström totesi itse jo vuoden 1875 lopulla, että yritys alkaisi pian oppivuosiensa
jälkeen tuottaa selvää voittoa. Kuitenkin mainitun vuoden kuten seuraavankin tulos oli sur
kea —vuonna 1876 edellistä ”ehkä vielä huonompi”. Vuonna 1878 kurssi oli jo kääntynyt. —
ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle 5.11.1875, 28.2.1877, 11.7.1879. Veikko Talvi (1979,
67-68) antaa tiiviin kuvan ”Dahlströmin ajan” Kymin paperitehtaan kasvusta ja taloudel
lisesta tuloksesta. Yritys oli kymmenisen vuotta perustamisensa jälkeen, vuonna 1883, alal
laan Suomen suurin.

468 ELKA Forssa, Wahren, AWW ED:lle 6.3.1876, ED AWW:lle 14.3.1876; Kaukovalta 1934,
353-354.
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lan'%9eli noin 1,8 miljoonan markan tarjoukset eivät olleet vakavasti otettavia.

Dahlströmin mukaan silloin ei kenellekään aiheutuisi tappioita, jos ei voittoa
kaan. Dahlström oli yhtä mieltä Wahrenin kanssa tehtaan valoisista tulevaisuu
dennäkymistä. Mutta: ”Syy miksi haluan myydä, on se, että minä, kuten jo olen
sedälle maininnut, en mielestäni pysty hoitamaan yrityksen liiketoimia liikkeen
merkityksenvaatimalla tavalla” (ja että) ”meidän muut asiamme eivät aina jätä
minulle aikaa ja mahdollisuutta, kuten minä toivoisin ja katson välttämättö
mäksi, työskennellä Kymille”. Nuori toimitusjohtaja arveli, että liikkeenjohto
sujuisi joltakin toiselta paremmin. Teemaan ei tämän jälkeen palattu, eikä yhtiö
täkään myyty.

Epävarmuus tai ainakin halu saada tukea kokeneelta Wahrenilta näkyi vielä
1870-luvun lopulla, jolloin tehtaan oli tuotettava Venäjänmarkkinoiden ongel
mien vuoksi runsaasti paperia suoraan varastoon. Dahlström tunnusti keväällä
1877, ettei tiennyt mitä tehdä ja pyysi Wahrenilta neuvoa uusien markkina-alu
eiden löytämiseksi. Nämä olivat viimeisiä aikoja, jolloin Dahlström oli epävar
ma tai kokematon, sillä samoihin aikoihin hän alkoi entistä enemmän näyttäy
tyä ensi sijassa päätöksistään ilmoittavana johtajana." Emst Dahlströmin nuo
ruudenajan johtamisessa kuvastui joka tapauksessa pitkälle viety optimismi ja
usko tulevaisuuteen —nopeasti 1870-luvun lopulla Venäjän markkinat paranivat
ja toimitusjohtaja alkoi suunnitella toisen paperikoneen tilaamista tyydyttä
mään huomattavasti laajentunutta kysyntää?!

Ernst Dahlström on esimerkki vanhan kauppahuoneen sopeutuvaisesta ve
sasta, joka omaksui luontevasti aiemmasta selvästi poikkeavat päätöksente
kotavat, nopeasti muuttuvat suhdanteet sekä paperiteollisuuden alan koko ajan
kovenevan kilpailun. Johto oli keskitetty hänelle, minkä mukaisesti paperiteh
taan tärkeät asiat kulkivat yksin hänen kauttaan tekniselle johtaja-omistaja
Wahrenille. Nuorempi Dahlström joutui Leonard Borgströmin tapaan alkuvai
heessa merkittävissä taloudellisissa kysymyksissä viittaamaan toistuvasti kes

kusteluihinsa isänsä kanssa. Tämä kausi jäi lyhyeksi C. M. Dahlströmin pian
paperitehtaan rakennusvaiheen jälkeen tapahtuneen poismenon vuoksi.?”?

469 Ostajakandidaatti oli siis venäläinen.
470 Vuosien 1877 ja 1878 välillä Dahlströmin toiminnassa tapahtui suuri muutos, sillä 1878 hän

pohti jo varmoin ottein vielä edellisenä vuonna huolta aiheuttaneita uusia markkinoita.
Myöhemmin paperitehtaan läheiseksi muodostuneen isännöitsijän Knut Selinin kanssa käy
dyissä kirjeissä tämä Dahlströmin toista osapuolta kunnioittava, mutta asiansa oikeutuksesta
varma johtamistyyli kävi hyvin ilmi. Vuonna 1890 hän kirjoitti yhden harvoista kysyvistä
kirjeistään, kun hän pohti Selinille huonolaatuiseksi osoittautuneen selluloosaerän alennuk
sen suuruutta. Tässäkin oli kyse teknisestä yksityiskohdasta, jollaisissa Dahlström ei pitänyt
itseään asiantuntijana. — ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle 7.4.1877, 19.4.1877,
2.5.1878; KyKA Kymmene, Kymmene bruk Ab, Brukskontoret, Korrespondens med E.
Dahlström, ED Krut Selinille 18.4.1890.

471 ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle 11.7.1878, 30.10.1878, 16.12.1878, 25.6.1879,
11.7.1879.

472 Muun muassa ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle 10.2.1874 (kysymyksessä tärkeän Venä
jän agentuurin järjestämisessä ”isän” kanssa käydyn neuvottelun jälkeen Wahrenille an
nettiin vapaat kädet); 21.5.1874 (”isä” lupasi, tosin vahvoin takuin, yhtiölle suuren lainan);
TMA €C.M. Dahlströmin kauppahuone, KK 1872—73(C. M. Dahlströmillä ei ole mitään
erityisempää sanottavaa näinä tärkeinä vuosina A. W. Wahrenille), KK 1873-75 (ED
GAL:lle 7.4.1874: 320-326: ”me olemme ajatelleet? hankkia paperitehtaan välttämättä
tarvitsemat varat ensi sijassa yksityishenkilöiltä).
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Teollistumisen ajan uusien kaupunkikeskuksien ulkopuolelle hyvien luon
nonvarojen ja vesivoiman ääreen perustettujen tehdaslaitosten tapaan Kymin
paperitehtaan hallinto oli jaettu kahtia varsinaiselle tuotantolaitokselle ja Turus
ta Dahlströmin kauppahuoneelta johdetulle pääkonttorille.f? Vasta 1900-luvun
alussa tämä desentralisoitu järjestelmä purettiin monissa yrityksissä ja tällöin
yritysten pääkonttorit siirtyivät sangen säännönmukaisesti tehdaspaikkakun
nalle. Siksipä Dahlström suunnitteli jatkuvasti tapaamisia Wahrenin kanssa
Kymijoelle, jotta tuotantolaitoksen ongelmiin päästäisiin puuttumaan paikan
päällä. Ylipäätään miesten välisessä kirjeenvaihdossa käytetään paljon sen poh
timiseen, kuinka voitaisiin tavata kasvokkain.”

Ernst Dahlström katsasti yrityksen perustamisvaiheessa paperitehtaan sään
nöllisesti.?% Vuoden 1875 alussa hän havaitsi työväestön tarkan ”seulonnan”

parantaneen tehtaan tuotosta merkittävästi. Hän raportoi Wahrenille myös nuh
delleensa ankarasti tehtaan isännöitsijää August Palmbergiä paperin laatuon
gelmista ja kertoi lisäksi saamistaan tarjouksista uusista teknisistä apuvälineistä
kuten amerikkalaisesta työntekijöiden määrää vähentävästä kuorimakoneesta
sekä eräistä muissa suomalaisissa paperitehtaissa käytössä olleista uutuuksista,
joista pyysi Wahrenilta lisätietoja. Dahlström oli täysin vakuuttunut, että yritys
tarvitsisi pian ”en 'finishing calender”, joka tekisi paperista sileämpää, kiiltä
vämpää ja siten arvokkaampaa. Jos Wahren pitäisi hankintaa järkevänä, Dahl
ström pyytäisi tarjouksen laitteesta??? Dahlström oli kiinnostunut ja innostunut
uusista keksinnöistä, mutta ei kuitenkaan missään vaiheessa väittänyt olevansa
tekniikan asiantuntija, vaan luotti näissä asioissa jatkuvasti alan ammattilaisten
sanaan. 1800-luvunlopulla tehdas ei kuitenkaan enää ollut teknisen kehityk
sen kärjessä, kuten tuonnempana nähdään.

Dahlström kiinnitti kiinnittäneen suurta huomiota jatkuvasti ongelmalliseksi
nousseen pätevän työvoiman rekrytointiin. Aivan alussa hän kysyi näissäkin

473 Niinpä esimerkiksi tiedot tehtaan tuotannosta lähetettiin aina ensin Turkuun, josta Ernst
Dahlström välitti informaatiota Forssaan Wahrenille ja myöhemmin Kuusankoskelle luote
tulle isännöitsijälle Knut Selinille. - ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle 16.12.1874;
KyKÄ, Kymmene, Kymmene bruk AB, Äbokontoret, YKP, Muistio Kuusankoskelle ra
kennettavasta puuhiomosta 8.7.1872, 5-8, 11; Kymmene, Kymmene bruk Ab, Bruks
kontoret, Korrespondens med E. Dahlström 1890-91; Ahvenainen 1972, 17; Talvi 1979, 63.

474 Esimerkiksi fuusioidun Kymiyhtiön pääkonttori siirtyi vuonna 1906 Helsingistä Kymin
tehtaalle. - KyKÄ Kymmene Direktionen DP 21.4.1906; Ahvenainen 1972, 39; Talvi 1979,
114; vrt. myös edellä mitä havaittiin vaikkapa Forssa Oy:n osalta.

475 ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle esimerkiksi 26.5.1875, 5.6.1875, 9.6.1875 (koko mai
nittu kirjeenvaihto keskittyi siihen, että Dahlström yritti houkutella Wahrenin saapumaan
Turkuun yrityksen yhtiökokoukseen —ja onnistui lopulta).

476 Esimerkiksi ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle 5.11.1875.
477 Wahren kehotti hankkimaan kalanterin, vaikka hankinta siirtyikin aina loppukesään 1875. —

ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle 14.2.1875, 5.6.1875, 13.7.1875, 20.7.1875; AWW
ED:lle 22.5.1875.

478 Uusista innovaatioista kiinnostunut Ernst Dahlström esitteli tietojaan ja kysymyksiään Wah
renille aika ajoin uudenlaisten koneiden ja laitteiden hankkimiseksi paperitehtaalle. Tarvit
taessa muuten hallinnan keskittämisessä noudatetusta tiukasta ”turkukeskeisyydestä” saa
tettiin poiketa, jos kyse oli uusien mittavien investointien teknisten sovellusten arvioinnista:
kokouksia saatettiin pitää Forssassa tai ainakin A. W. Wahrenin johdolla, vaikka yleensä
Ernst Dahlström piti ohjat omissa käsissään. —Ks. esimerkiksi ELKA Forssa, Wahren, ED
AWW:lle 13.5.1874; KyKA, Kymmene, Kymmene bruk AB, Äbokontoret, YKP ja JKP,
esimerkiksi 9.10.1880: 92-93, 21.4.1881: 93-94.
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asioissa jatkuvasti kokeneen Wahrenin mielipiteitä valintojensa tueksi ja suora
naisesti ”testasi” argumentointinsa pätevyyttä tällä." Ensimmäisen aidosti it
senäisen henkilöstön rekrytointipäätöksensä Dahlström teki vuonna 1877, jol
loin hän palkkasi Kymin paperitehtaan johtajaksi eli isännöitsijäksi viipurilai
sen insinööri Knut Selinin. Ratkaisu osoittautui onnistuneeksi, sillä nyt hän
saattoi keskittyä ennen muuta yrityksen tuotteiden markkinointiin ja rahoituk
senjärjestämiseen.10

Ernst Dahlström erosi johtamistyyliltään suuresti vaikkapa Leonard Borg
strömistä, sillä Kymin johtokunta ja yhtiökokoukset saivat toistuvasti käsitel
tävikseen toimitusjohtajan nimissä kulkevia aloitteita ja selvityksiä. Yrityksen
sä sisällä Dahlström oli aktiivinen johtaja.**' Hänen paneutumisestaan yrityk
sen asioihin osoittaa huomautus kesäkuulta 1891, jolloin hän totesi, ettei ollut
ehtinyt laatia edellisen vuoden vuosikertomusta valtiopäivätyönsä takia. Kerto
muksen luvattiin valmistuvan tuota pikaa, joten toimitusjohtaja laati kyseisen
asiakirjan itse ilman alaisten apua.*? Yhtiön vuosikertomukset sisältävät ennen
muuta kvantitatiivista aineistoa, joka ei sinänsä ole mitenkään erityisen häikäi
sevää tämän päivän näkökulmasta, mutta kertoo halusta kontrolloida tuotanto
määriä ja yksikkökohtaisia kustannuksia. Toimitusjohtaja keskittyi suhteellis
ten tietojen arviointiin eli yksinkertaisesti siihen, mitä mikin työ- ja tuotanto
vaihe maksoi yrityksessä. Sen sijaan kertomuksissa ei suuremmin analysoida
esimerkiksi kilpailutilanteen muutoksia tai muita yrityksen toimintaympäris
töön vaikuttavia tekijöitä.***Dahlströmin ulospäin suuntautuva ja muita toimi
joita huomioon ottava yritysjohtaminenoli hyvin niukkaa.

Sukuyhtiön johtamisen erityispiirre liittyi —ehkä edellä sanottuun nähden ris
tiriitaiselta vaikuttavasti —uuden rahoituksen hankkimiseen. Varsinkin 1800-lu

vun lopussa asian voi sanoa nousseen esille, vaikka sinänsä Dahlströmillä ei
ollut vaikeuksia rahoituksen saamisessa. ”Vanhan” ja ”uudenlaisen” yritystoi
minnan välinen ero näkyi kuitenkin osin siinä tavassa, jolla johto joutui neuvot
telemaan osakkaidensa kanssa lainoituksen järjestämiseksi. Dahlström sai
muilta osakkailta puoltolauseen velanottoon selvästi hitaammin kuin vaikkapa
täysin pankkilainavetoista yritystä johtanut, jos kohta murskaavaa osake-enem

479 ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle 21.5.1874, 5.6.1875, 5.11.1875 (viimeksi mainitut
kertoivat ongelmista paperimestarin kanssa), 28.2.1877 (uuden massamestarin rekrytointi);
AWW ED:lle 30.5.1874.

480 Selin johti yrityksen tuotantoa vuoteen 1901 eli lähes vanhan Kymin lakkauttamiseen
saakka. —ELKA Forssa, Wahren, ED AWW:lle 20.7.1877, 6.8.1877, 9.11.1877; Talvi 1979,
69, 171.

481 KyKA, Kymmene, Kymmene bruk AB,Äbokontoret, YKP ja JKP 1872—1904.
482 KyKA, Kymmene, Kymmene bruk AB, Äbokontoret, JKP 12.6.1891, 18 (osakkaiden ko

kous).
483 KyKÄ, Kymmene, Kymmene bruk AB, Äbokontoret, YKP, esimerkiksi 17.5.1881 liitteenä

oleva vuoden 1880 toimintakertomus (s. 98—106).
484 Myöhemmin 1800-luvun lopulla tilastoaineiston osuus väheni ja sen rinnalle tulivat niukat

kertomukset yleisestä markkina- ja kilpailutilanteesta. Esimerkiksi vuoden 1899 toiminta
kertomuksessa todettiin koventuneen kilpailun vuoksi heikosti tuottavan ja alhaisten hinto
jen vaivaamien alhaisten jalostusarvon tuotteiden valmistuksen keskeyttämisestä laatutuot
teiden tieltä. Yleisen tilanteen huomioonottaminen oli silti hämmästyttävän vähäistä koko
ajan. —KyKA, Kymmene, Kymmene bruk AB, Äbokontoret, YKP, esimerkiksi vuoden 1897
vuosikertomus, s. 212; vuoden 1899 toimintakertomus, s. 242—244.

254 « YRITYKSEN JOHTAMINEN



mistöä omassa yrityksessään pitänyt Rudolf Elving. Ongelmaa ei pidä liioitella,

pääoman nostamisesta 1896 miljoonasta kahteen miljoonaan markkaan joudut
tiin siirtämään kolmella kuukaudella, vaikka Dahlströmillä oli perusteltu esitys

varojen hankkimiseksi. Sinänsä johdon ehdotukset menivät tuolloin, kuten aina
muulloinkin, sellaisenaan läpi yhtiökokouksissa. Silti rahoitusjärjestelyjen hita
us lienee yksi syy Kymin paperitehtaan jäämiseen teknisessä kehityksessä uu
denaikaisempienja tehokkaampien tehtaiden jalkoihin.5

Kymin paperitehtaan sukuyhtiötausta näkyi myös muun muassa siten, ettei
sukujen ulkopuolelta yrityksen johtokuntaan ollut asiaa. A. W. Wahrenin kuol
tua hänen paikalleen yrityksen johtokuntaan valittiin ilman keskusteluja hänen
poikansa, tilanomistaja John Wahren. Muut johtokunnan jäsenet olivat G. A.
Lindblomja Ernst Dahlström.

Dahlström kävi keskeisen osan kirjeenvaihdostaan tehtaanjohtaja Selinin
kanssa henkilökohtaisesti, mikä vahvistaa jo monissa yhteyksissä havaitun kir
jeenvaihdon jakautumisen yksityis- ja konttorikirjeisiin. Dahlström lähetti run
saasti aivan rutiininomaisia tilausasioita suoraan tehtaanjohtajalle.1? Sinänsä
kiintoisa piirre on, että Dahlströmin kanssa kamppaillut, mutta monin tavoin
aivan erilaista johtajatyyppiä edustanut Rudolf Elving muistutti tässä suhteessa
turkulaista kilpailijaansa. Havainto vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mu
kaan yritysjohtajien aika kului (ja kuluu) paljolti rutiineissa.

Rudolf Elvingin sukujuuret viittasivat porvaristoon, sillä suvussa oli ollut
runsaasti kauppiaita. Oikeastaan vasta hänen isoisänsä ja setänsä siirtyivät vir
kauralle, edeten keskushallinnon huipulle saakka. Elvingin isoisä ehti toimia
hetken senaattorinakin. Itse hän aloitti asianajajana, mutta siirtyi vähitellen teol
lisuuden harjoittajaksi.'%$Hänen taustansa ei näin loppujen lopuksi eronnut ko
vinkaan suuresti muista tutkimuksen johtajista. Suurin ero lähtökohdissa lienee
siinä, että Elvingillä oli monia vertaisiaan vähemmän omia taloudellisia resurs
seja. Toisaalta hänen henkiset kykynsä ja yhteiskuntasuhteensa korvasivat ma
teriaalisten resurssien puutteita.

Elving toimi asianajajana viitisentoista vuotta ennen kuin siirtyi paperiteolli

uusi suunta tuntuu äkkiseltään varsin erikoislaatuiselta. Valinnan ”rationaali

485 Vastaavasta yrityskulttuurien erosta oli kyse vielä vuonna 1904 fuusioituneessa Kymiyhtiös
sä, jossa johtokunnan kokouksissa käsiteltiin usein pieniä asioita, joita melkeinpä yksin
omaan aloitteita tehnyt Rudolf Elving ei olisi tuonut johtokunnan ruodittavaksi vanhan
TAKO:n aikana. —KYKÄ, Kymmene, Kymmene bruk AB, Äbokontoret, YKP 27.3.1896,
152-155 (5 &),27.6.1896, s. 174-175 (ylimääräinen yhtiökokous), 12.12.1896, s. 179-181;
Kymmene Direktionen DP, esimerkiksi 28.7.1905. Vrt. myös mitä Jirgen Kocka (1999, luku
3 ja s. 169) kirjoittaa Saksan tilanteesta samoihin aikoihin.

486 KyKA, Kymmene, Kymmene bruk AB, Äbokontoret, YKP 7.6.1886, 171-175 (78 ja 88).
Vrt. myös Auran sokeritehtaan johtakuntapaikkojen jakaminen G. A. Lindblomin kuoltua
vuonna 1890. —ELKA SS, AT, AS, JPK 2.1.1890.

487 KyKA Kymmene, Kymmene bruk Ab, Brukskontoret, Korrespondens med E. Dahlström,
esimerkiksi 1890-91.

488 Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Rudolf Elvingin äiti oli Jakob Forsellin pojanpojan
tytär Jakobina Ulrika Mathilda (af Forselles). —Bergholm 1901, 391—393; Kanerva 1985, 5.
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suutta” auttaa ymmärtämään edellä sivutun sukutaustan ohella se, että Elving
oli juristina avustanut monia suuryrityksiä. Sitä paitsi hän erottautui aidosti mo
nista aikalaisistaan uskalluksellaan suuriin riskinottoihin, mistä jo siirtyminen
turvatusta virkatyöstä aina niin vaikeaan liike-elämään kertoo.

Asianajajana hän hoiti aluksi pieniä, mutta tärkeitä tehtäviä, sillä monet toi
meksiannoista vaativat jatkuvaa yhteydenpitoa senaattiin, tuomioistuimiin ja
aikaa myöten luottolaitoksiin. Elvingin suhdeverkko ja tietämys moninaisista
asioista kehittyivät, eikä hänen ilmeinen kyvykkyytensä ainakaan estänyt ”hil
jaisen tiedon” kasaantumista. Elving hyötyi varttuneella iällä hänelle suodusta
tilaisuudesta tutustua syvällisesti myöhemmin paperiteollisuusmiehenä elin
tärkeiksi osoittautuneisiin asioihin.

Elvingin asianajotilikirjan mukaan asiakkaina oli tavallisten sääty-yhteiskun
nan edustajien ohella suuri joukko yrityksiä sekä vuori- ja kauppaneuvoksia.
Nostetut palkkiot olivat vaatimattomia, sillä vuosina 1876—86hän veloitti taval
lisesti alle sata markkaa toimeksiannolta. Vasta aikaa myöten erilaiset konsul
tointipalkkiot alkoivat lihottaa pätevöityvän asianajajan pankkitiliä. Tätä taus
taa vasten on vaikea uskoa, että sama mies pystyi vain noin vuosikymmen myö
hemmin helposti hankkimaan itselleen ja omistamalleen yritykselle miljoona
lainoja. Elvingillä oli kuitenkin pitkä kokemus pankkimaailmasta, sillä hän oli
toiminutYhdyspankin eri tehtävissä 1880-luvulta alkaen."

Elvingin menestys ja uskottavuus perustuivat osittain hänen asianajajana
hankkimaansa hyvään maineeseen. Erityisesti teollisuuden ja kaupan alan toi
meksiantajien sekä senaatin kanssa toimiminen helpottivat tietämyksen hankki
mista eri aloilta ja ennen kaikkea paperiteollisuudesta. Samalla vuorovaikut
teisen suhteen kehittäminen yritysten ja valtion välille helpottui. Nämä seikat
lienevät olleet ratkaisevia oman yritystoiminnan aloittamiselle. Yksityiskohtana
mainittakoon, että hän välitti jo vajaat kymmenen vuotta ennen vuonna 1896
toteuttamaansa Kymijoen ”valtausta” metsäteollisuuden yrityskauppoja samal
la seudulla.

Elving siirtyi 1880-luvun puolivälissä yksinkertaisista toimeksiannoista en
tistä enemmän lainojen järjestelyyn ja teollisuusyritysten asiamiestehtäviin.
Niinpä esimerkiksi Mäntän paperitehtaan patruuna G. A. Serlachius pyysi
Elvingiä järjestämään vuonna 1887 tehtaalleen lainan, jonka palkkio riippui
suoraan siitä, millaisen kiinteän koron hän pystyisi neuvottelemaan. Suhteet
Serlachiukseen olivat jo varhemmin olleet läheiset. Tuolloin Elving oli jo

489 Esimerkiksi kauppahuone Henrik Borgström & Co käytti Elvingin palveluksia runsaasti
erilaisissa haaste- ja laina-asioissa sekä laina- ja valuutanvaihto-operaatioissa. Elvingin ve
loittamat summat olivat tavallisesti kymmenen markan molemmin puolin. Hän hoiti vas
taavia tehtäviä myös esimerkiksi ruukinpatruuna J. Stänzin, Arppen perillisten, Aug. Ek
löfin, Finlayson & Co:n, Osberg & Baden, Tervakoski Oy:n ja Inkeroisten paperitehtaan A.
Standerskiöldin lukuun. —ELKA Elving, Räkenskapsbok 1876-1886.

490 Ks. esimerkiksi ELKA Forssa JKP 18.1.1882 (viitataan Elvingin olleen Finlayson & co:n
asiamies Helsingissä); Talvi 1979, 102, viite 1; Kuisma 1993b, 321.

491 Rudolf Elvingin veli Anton Elving oli ainakin jonkin aikaa Serlachiuksen palveluksessa. —
ELKÄ Elving, Diverse handlingar (n:o 12), G. A. Serlachius Mäntästä RE:lle 21.3.1887,
myös 17.6.1887, 2.7.1887, 13.7.1887 sekä kyseisessä niteessä olevat Serlachiuksen shekit;
ks. myös Serlachiuksen kirjeet vuosilta 1885—87saman sarjan numerossa 17.
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muutenkin kiinnittynyt paperiteollisuuteen, sillä hän oli pari vuotta aiemmin
järjestellyt Kymenlaakson metsäteollisuusyritysten välejä Vehkalahden kihla
kunnanoikeudessa.”?

Elvingin toimista on jäänyt runsaasti suullista aineistoa eli valtiopäivä
lausuntoja, joissa hän käytti hyväksi niin hankkimaansa runsasta faktatietoa
kuin omia kokemuksiaan.*” Hän ”ajatteli puhumalla” ja pystyi usein toteutta
maan sen mistä puhui, mikä sinänsä on harvinaista millä tahansa elämänalalla ja
aikakaudella.'**

Paljastava ja tulevaisuuden kannalta oleellinen keskustelu käytiin vuoden
1885 valtiopäivillä eli aikaan jolloin Elving oli edelleen lähinnä asianajaja
tehtävissä, mutta jo siirtymässä paperiteollisuuteen. Savonradan tulevaa linjaus
ta käsiteltäessä Elving johti tyypilliseen tapaansa keskustelua, jossa pohdittiin
muun muassa radan päätepistettä. Vaihtoehtoina olivat Kotka tai Hamina.
Elving kannatti Kotkaa, sillä rata kulkisi tuolloin aivan Kymijoen viertä. Hän
osoitti tietämyksensä kyseisen alueen resursseista huomauttamalla tienoilla jo
sijaitsevista teollisuuslaitoksista, mutta ehdotetun linjauksen suurin merkitys
oli ”käsitykseni mukaan niissä luonnonvoimissa, jotka monet vielä toistaiseksi
käyttämättömät kosket tässä virrassa (Kymijoessa) voivat tarjota teollisuuden
palvelukseen.”!

Seuraavilla valtiopäivillä hän painotti teollisuuden energiakysymyksiä käsi
teltäessä puuraaka-aineen ja vesivoiman merkitystä suomalaisten kilpailuvalt
teina ja jopa eloonjäämiskysymyksenä. Elvingin mukaan vain kaksi teollisuu
denalaa tulisi menestymään tulevaisuudessa: ”minä tarkoitan sahaliikettämme
ja sitä teollisuutta,joka jalostaa puutavaraa puumassaksi ja paperiksi”. Siksi
rautateiden rakentaminen suurten koskien liepeille oli edelleen välttämätöntä.
Erityisesti Vuoksenalueella tarvittiin rautatietä.

492 ELKA Elving, Diverse handlingar (n:o 16), kirjain I (Inkeroisten paperitehdas), oikeuden
päätös 21.7.1885.

493 Elving asianajajakokemuksensa hyödyntäjänä esimerkiksi naimisissa olevan naisen omis
tusoikeuden parantaminen, BP 1885, 63-66, 99-100.

494 Esimerkiksi käy hänen vuoden 1894 valtiopäivillä esittämänsä lausunto metsänhaaskausta
kosketelleesta talousvaliokunnan mietinnöstä. Keskustelussa hän totesi ”tuntevansa erään
liikkeen Tampereella” eli TAKO:n, jonka lukuun oli hankittu suhteellisen runsaasti metsää
suurten järvien lähettyviltä Tampereen pohjoispuolelta. Sieltä puuta voitiin kuljettaa huo
keasti vesistöjä myöten. Hän myös totesi, että osa tehdasyrityksistä hoiti metsiään huonosti:
avohakkuut eivät olleet ongelma, vaan se, ettei uusia puita istutettu kaadettujen tilalle. —BP
1894, 1440-1442 (lainaus s. 1441); Elvingin aggressiivisesta metsänhankinnasta tulee pu
hettä tuonnempana, ks. myös Talvi 1979; Kanerva 1985, 6 (myös Elvingin metsänhoitoon
osoittamasta kiinnostuksesta).

495 Kymin paperitehtaan toimitusjohtaja Ernst Dahlström ei osallistunut millään lailla kes
kusteluun, vaikka hänellä olisi luullut olevan päätöksenteon tueksi tärkeää tietoa niin asian
osaisena kuin asiantuntijanakin. Vuoden 1885 valtiopäivillä säädyt muuttivat hallituksen
esitystä ehdotetusta Kaipiaisten-Mikkelin-Kuopion radasta siten, että radan alkupiste voisi
Kaipiaisten sijaan olla myös Kouvola. Tammikuussa 1886 annetulla asetuksella aloituspai
kaksi määrättiin Kouvola. Samoilla valtiopäivillä säädyt uudistivat edellisiltä valtiopäiviltä
peräisin olleen toivomuksensa Kouvolan-Kotkan radan rakentamisesta. Vuoden 1888 halli
tuksen esitykseen mainittu rataosuus lisättiin. —BP 2.5.1885, 912 (lainaus)-916; Tuominen
U 1964, 299-300; Ahvenainen 1982; Mauranen 1999, 27-30, 51, 54.

496 Samassa yhteydessä Elving moukaroi aikakauden käytäntöihin suhteutettuna harvinaisen
kovasanaisesti suomalaista rautateollisuutta, jota pysyi hänen mukaansa pystyssä paljolti
valtiovallan ja ruukkien ”intiimien sukulaissuhteiden” avulla. BP 1888, 889 (lainaus)-891.
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Elvingin näkemys yritystoiminnan tavoitteista oli jo varhain kirkas. Niinpä
esimerkiksi Suomen Pankin tuli tuottaa niin paljon voittoa kuin mahdollista.
Tavoitteen saavuttamiseksi jo alatason virkailijoille oli maksettava kilpailuky
kyistä palkkaa, jotta parhaita voimia saataisiin pankin johtotehtäviin. Puheissa
kuvastuu yleisemminkin hänen ajattelutapansa johtajana. Nämä lausunnot oli
vat 1800-luvun lopulla kaikkea muuta kuin tavanomaisia; Elving edusti näissä
asioissa selvästikin kovaa linjaa.'?? Hän osasi itse yritysjohtajana palkita alai
sensa, sillä virkailijoille maksettiin jatkuvasti kunnon korvaus työstä ja vastuul
lisimmissa tehtävissä oleville myös tulospalkkioita eli tantiemia. Sen sijaan
työläisten asiat eivät olleet yhtä hyvällä tolalla, sillä hänen omistamansa Voik
kaan paperitehtaan palkkakustannukset olivat vuonna 1904 toteutetun Kymiyh
tiön fuusion aikoihin vain suunnilleen yhtä suuret kuin puolet vähemmän tuot
tavallaKyminpaperitehtaalla.

Elving kiteytti oman kantansa yritystoimintaan toteamalla, että ”yritys tulee
perustumaan kehitykseenja laajenemiseen”. Tätä ohjenuoraa puhuja noudatti
omissa toimissaan loppuun asti.'

Elving vaihtoi lakikirjat paperiteollisuuden tilauskirjoihin, kun pahoihin talou
dellisiin vaikeuksiin joutuneen Tampereen kattohuopatehtaan (TAKO) osake
enemmistö siirtyi hänen omistukseensa vuonna 1889. Elving oli jo pitempään
seurannut kesäkuusta 1885 hallinnon alle eli käytännössä rahoittajien haltuun

joutunutta yritystä, sillä tuolloin yrityksen hallinnoijat kutsuivat Elvingin hoita
maan velkojienkanssa käytäviä neuvotteluja yrityksen toiminnan jatkamiseksi.

Tapahtuma oli lopullinen sysäys asianajajan ryhtyessä paperiteollisuus
johtajaksi —patruunaksi Elvingiä ei todellakaan voinut sanoa. Hän erosi esimer
kiksi turkulaisesta kilpailijastaan ja myöhemmästä yhtiökumppanistaan Ernst
Dahlströmistä muun muassa siten, ettei Elvingin omistamalla Voikkaan paperi
tehtaalla kiinnitetty suuresti huomiota työväen asumisolojen kehittämiseen toi
sin kuin Dahlströmin Kymin tehtaalla. Tämä kuvastaa sangen selkeästi vanhan
ajan patriarkaalisen johtajan ja ”uutta nousevaa kapitalistia” edustavan yritys
johtajan eroa. Toisaalta Elving ei muutenkaan ollut tavanomainen patriar
kaalinen johtaja, sillä kaiken muun lisäksi hän kannatti valtiopäivillä kovaääni
sesti ja toistuvasti naisten ja miesten tasapalkkaa, mikä ei tuolloin ollut vielä
ihan tavallista.*'

Suomalaisen yritys- ja rahamaailman pienuutta osoittaa se, että Tampereen
kattohuopatehtaassa Rudolf Elvingin ja Ernst Dahlströmin tiet yhdistyivät teol
lisuudessa ensimmäisen kerran. Dahlströmin käsiin jäi 1880-luvun jälkipuolis

497 BP 1885, 828, 855, 860-861.
498 Niinpä esimerkiksi marraskuussa 1904 Kymiyhtiön palveluksesta poislähtöä pohtineelle

metsänhoitajalle luvattiin hänen pyytämänsä merkittävät palkankorotukset, sillä hänet ha
vaittiin pystyväksi työssään. —Esimerkiksi KyKA TAKO, BSP; Kymmene Direktionen DP
yleensä ja 28.11.1904; Talvi 1979, 114-115; myös Fellman 1999, 148—149.

499 BP 1891, 436—437.
500 Yrityksen osakekanta siirtyi 1889 pääosin Rudolf Elvingille ja tämän veljelle Antonille,

josta tuli aluksi tehtaan uusi isännöitsijä. - ELKA Elving, Diverse handlingar, N:o 18, kirjain
T (TAKO), Alex Helsingius yms. RE:lle 10.6.1885, 12.6.1885, KyKA TAKO, BSP
6.8.1889: 47—47v.;Tako (1935), 9.

501 Ks. esimerkiksi Talvi 1979, 191, 195.
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erkänna att den skulle vara större iin den, pä hvilken jag kan äbe
ropa mig. —Uiskottetanlör säsom skäl att det är forhällandet mel
lan anbud och efterfrägan, som i väsentlig män mäste vara be.
stämmande. och att det finnes mer anbud frän den kvinliga än
frän den manliga sidan i derla afseende. Jag bor dä att fä fr:
huruvida denna uppfattning konsekvent är genomförd, vare sig i
det privata arbetet eller i afseende & statslönerna. Om £. ex. ett
senatorsämbete skulle aflönas med endast 15.000 muk istället för
nu med 20.000 mark och därutöiver, männe antalet aspiranter;
nämvärd män därigenom skulle minskas? Jag tror det icke. Jag troratt
det ändä funnes lika manga som skulle vara benägna att ätaga sig detta
ämbetes utöfvande. —Vidare,om en kvinna skulle lära sig att ut
föra nägot af do lörnämligare kroppsarbetareyrken. som nu äro
mannen förbehällna, säsom timmermans-. murare- oller annat sä
dant yrke. männe allöningen skulle komma a(t ställas beroende af
om det linnes flera eller färre kvinliga aspiranter till dessa arbe
ton. Utskottets medlemmar hafva troligen till allra största delen
vid senaste landtdag varit med om att voteru sitt bifall till en pe
rition om kvinnans tillträde till universitetet. Dä utskottets med
lemmar gjorde detta, skedde det vä icke blott därför att kvinnan
skulle fä tillfälle att inhämta vetande. utan det var väl ocksä i akt
veh mening att henne därigenom skulle öppnas väg för tillämpning
af detta votande, oeh konsekvensen däral var väl ocksä enligt ut
skottets medlemmars tanke. att hon skulle fä berräda dc banori
stalens tjänst, som nu nästan uteslutande ära männen lörbehällua.
Mon om sä var fallet, hvad blef konsekvensen däraf? Väl inga
lunda den, att dossa tjänstemannabelattningar eller ämbeten skulle
förses med tvänne olika slags allöningar, den ena aflöningen, om.
tjänsten innehades af man, och den andra, om tjänsten bostredes af
kvinna. Jag tror att man skullo fa lof att hafva samma aflöning,
aheroendo af om on man eller cn kvinna vure innehafvare af äm
betet. Om en kvinna Ivekas eröfra en lärosto] vid ett universitet,
säsom ju ocksä redan inträffat, trov jag icke att man ons skulle
tänka pä att redncern aflöningen därför att det var en kvinna och
icke en man.

Men ir nu alt detta fallet, sä tyekes mig att dirmed ocksä
frägan om familjeförsörjningen är besvarad. Jag vilt dock fräga,
huruvida. atskottet äfvon annas i detta afscende varit konsekvent?
Ty det läter ju tänka sig att en enka med mänga barn är folk
skollärarinna och säledes har samma familjeförsörjnings-skyldighet,
som en gift lärare, men där har man icke ansett att nägon ätski nad
borde göras pä grund af familjelörsörjnings-skyldigheten. Vidare,
männe man i det dagliga lifvet, dä mnn utmäter aflöningen för en
arbelare, tager hänsyn till om han är gift eller ogift? Ja, man kan
göra det i ett enskildt fall, men i vegeln gör man det ieke.

Man sägervidare, att en man har större behof än en kvinna.
Det är väl sä,ty vi hafva varit vana att anse oss män utan vidare
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wenom födseln berättigado till i den vägen ätskilligt mer än hvad
den historiska utvecklingen medgifvit ät dot s. k. svagare köner.
Men huruvida detta är rättvist, det ber jag att fi lämna därhän.
Man säger att en folkskollärarinna kan reducera sina utgifter, däri
genom att hon äri tillfälle att för sin försörjning genom sitt cget
arbete bidraga pä mänga sitt, som icke stä en man till buds. Hon
kan sy sina kläder, hon kan sopa sitt golf, hon kan tvätta sina
matkärl o. s. v. Men jag vill dä fräga: om hon kan detta, kan dä
teke en man a andra sidan ocksä, utöfver sin lärarevärksamhet,
prästera ätskilligt annat arbete, som, om det oeksä icke reducerar
hans utgifter, i stället häjer hans inkomster, hvilket väl är allde
tes detsamma. Man anser sig af en kvinna, som man dock vill
iramhällä. säsöom den svagare, kunna fordra, att hon, ntöfver sitt
ansträngda arbete i skolun, skall hafva krafter att utföra atskilliet
annat arbete, men en man, han orkar naturligtvis icke med nägot
annat än sin värksamhet pä skolans omräde, ocli dock har erfaren
heten visat, att en stor mängä folkskollärare, som blott önska göra
dr. älven halva kunnat förvärfva sig inkomster genom annat ar
hede, Man skall vidare kanske äberopa, att en man behöfrer mera
iöda än on kvinna och att hans kläder äro dyrare fin hennos, men
jag kan icke för min del tro att vi ega rätt att uppdraga nägra
sadana generellä gränser i detta afseende, att det kunde vara af
edrande för frägans bedömande.

Jag tror därför sist och slutligen ändä att den rättvisa prin
pen är den, som jag äberopat, d. v. s. lika lön för lika arbete.
Ar denna asikt med tiden i världen kommer att göra sig allmänt
sällände, därom är jag förvissad.

Xu skall man kanske siga att en kvinnas arbete ickei detta
fall är dotsamma som en mans, och man har med en viss hänfull
het frägat, hvarför hon icke ätager sig att styra och undorvisa cn
sossklass pä samma sätt som en man gör det. Men jag her dä
att f% fraga, huruvida man tror att cn mans arbete är lika lämp
"gt hvad de unga kvinnornas nppfostran hetrilfar. De varma ord.
som hr Sundvall tidigare yttrat, torde vara ett tydligt bevis därpa
att. om det finnes mer krafter hos mannen, det bor en annan cgen
skap hos kvinnän, som fullt ersätter de förra och som gör hennes
arhete till fullt lika mycket värdt och mähändäa i detta afseende
innu mer värdt. Om nu sä är fallei veh det, säsom hr Sundvall
viktigt anmärkte, är en sak af stor hetydelse att vi hos oss sävidt
möjligt skulle kunna fästa den bildade kvinnan vid denna för vät
"and sä stora uppgift, sä vet jag dä icke om man haft skäl att i
e hetänkligheter, som jag sökt att sävidt möjligt bemöta, finna
nagon grund för att förkasta förslaget.

Men jag mäste nu äterkomma till fragan om pensionen neli
hr att fa päpeka att, medan man sälunda beviljar en folkskollära
Tinna, hvilken man önskar att sävidt möjligt mötte vara [rän de
bildade klassema, efter slutadt lifsarhete en pension af 600 mark.

kolla toistuvasti taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen energisen, suuria teolli
suusomaisuuksia hallinneen Adolf Törngrenin konkurssin jäljiltä velan takauk
sen vuoksi 29 TAKO:n etuoikeutettua osaketta. Elving oli jo tuolloin merkittä
vänä kantaosakkaiden omistajana halukas ostamaan osakkeet hinnan ollessa
kohdallaan. Tämä kauppa sinetöi helsinkiläisen maihinnousun paperimarkki
noille ja Kymin paperitehtaan kilpailijaksi"?

RudolfElvingetsijatkuvasti suurempiamarkkinoitaja tehokkaampiatuotan
tolaitoksia. Hän teki invaasion Kymijoelle ostaessaan vuonna 1896 TAKO:n ni
miin nopeaan tahtiin Kymin ja Kuusankosken paperitehtaiden läheisyydestä
Voikkaankoskelta koskipaikkoja, rantaa ja maaomaisuuksia. Pian olikin vuo
rossa lupahakemus Voikkaan puuhiomon, paperitehtaan ja vesivoimalan perus
tamiseksi. Elving pystyi käyttämään niin suhteitaan lainarahan saamiseksi kuin
alueen edellisen omistajan August Palmbergin, joka oli ollut Dahlströmin Ky

502 TAKO:n perustaneesta ja yrityksen omistajajohtajana vuosina 1877-85 toimineesta Adolf
Törngrenistä ks. kootusti Rasila 2003; Törngrenin yrityksistä myös esimerkiksi Tako (1935),
8-9. - TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone SK 1887-1890, Nordiska Aktiebanken för
Handel och Industri, Äbo filial ED:lle 6.10.1888, 2.11.1888; RE ED:lle 13.11.1888,
15.11.1888.
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mintehtaan ensimmäinen isännöitsijä, valmiita paperitehtaan rakennussuun
nitelmia. Tapaus kuvastaa erinomaisesti Elvingin kapasiteettia hankkia pääomia
sekä hyödyntää parasta mahdollista tietämystä, oli se sitten itse hankittua tai os
tettua.* Hän uskoi parhaaseen ja uusimpaan tekniikkaan sekä aggressiiviseen
yrityksen laajentamiseen. Voikkaan tehtaan valmistuessa 1898 tehdashallissa
Jyrisi yksi paperikone, neljä vuotta myöhemmin kolme enemmän. Jo vuonna
1901 tehdas oli Suomen suurin paperintuottaja.**

Voikkaan paperitehdas rakennettiin paljolti lainarahalla ja TAKO:n Tampe
reen tehtaan tuotoilla. Siksi varsinkin kiihkeimmän rakennus- ja kehittämisvai
heen aikana vuosina 1896-98 Tampereelta lähetettiin säännöllisin väliajoin
noin 10 000-30 000 markan käteissummia Kymenlaaksoon. Tilivuoden 1897—
98 aikana Voikkaalle siirrettiin Tampereen kautta pienissä erissä yhteensä yli
700 000 markkaa.”

Elving hankki vimmalla kummallekin tehtaalleen maatiloja ja ennen kaikkea
metsää Sisä-Suomesta ja Kymenlaaksosta, jossa kolme vieri vieressä sijainnutta
paperitehdasta kävi ajoittain kovaa kilpailua metsäomistuksista. Ensimmäiset
merkit laaja-alaisesta metsänhankinnasta Kymenlaakson suunnalla nähtiin ke
sällä 1896, jolloin TAKO:n Tampereen tehtaan silloinen isännöitsijä Albert
Snellman lähetti kerta toisensa jälkeen noin 10 000 markan eriä Voikkaalle. Osa
varoista käytettiin uuden tehtaan rakentamiseen, mutta osa kului tulevaisuuden
raaka-ainetarvetta silmällä pitäen metsän hankintaan. Koska kauppaa tehtiin
usein käteisellä, oli pienillä seteleillä suuresti käyttöä: siksi Voikkaalle hankit
tiin liukkaastikassakaappi*%

kaalle olleen tulemista Palmbergin kattamaan valmiiseen pöytään. Elving oli nimittäin jo yli
vuosikymmenen ajan puhunut monissa yhteyksissä esimerkiksi vesivoimasta suomalaisen
teollisuuden menestyksen takeena. Lisäksi Elving oli kiireeseen vedoten hankkinut ilman
yhtiökokouksen suostumusta jo vuonna 1893 Valkealan pitäjästä maata ja vesivoimaa huo
mattavalla 675 000 markan summalla. Kolmen tehtaan fuusioitumisen jälkeenkään Elvingil
lä ei ollut suuria vaikeuksia saada pankkeja rahoittamaan laajoja uudistussuunnitelmiaan. —
Edellä s. 257; BP 1888, 62 (Elving totesi, että vesivoima on ”erittäin merkittävä tekijä kan
sallisomaisuudessamme”); Hoving 1947, 97; Talvi 1979, 98, 100, 116; Tehtaan tarina 1998,
38; KyKA TAKO BSP 17.11.1893: 67-68.

504 Talvi 1979, 103, 118.
505 Vielä niinkin myöhään kuin marraskuussa 1900 Tampereen tehtaan tuolloinen isännöitsijä

Richard Becker kertoi tehtaansa tulojen olleen 56 500 markkaa, josta 25 000 markkaa siir
rettiin Voikkaalle. - ELKA Serlachius TAKO, Konseptit ja toisteet, Kopiokirjat 1889-1903,
esimerkiksi Richard Becker Tampereelta RE:lle 3.11.1900: 274-275, myös 1.12.1900: 308.

506 Elvingin aggressiivisuus metsänhankinnassa sai rauhallisen ja jopa passiivisen Ernst Dahl
strömin aktivoitumaan, sillä Kymin paperitehtaan vuoden 1897 vuosikertomuksessa todet
tiin puunjalostusteollisuuden hyvät konjunktuurit, vaikka kilpailu ”puuhiomoiden ja saho
jen kanssa” olikin kiristänyt kilpailua haloista ja puutavarasta Kymijoen varrella. Edelleen
nouseviin hintoihin varauduttiin aloittamalla hyvin hoidettujen tilojen ja metsien hankki
minen. —KyKA, Kymmene, Kymmene bruk AB,Abokontoret, vuosikertomus 1897, 212;
ELKA Serlachius TAKO, Konseptit ja toisteet, Kopiokirjat 1889—1903,esimerkiksi Albert
Snellman Tampereelta Kirjokiveen RE:lle 15.9.1896: 370-371, 17.10.1896: 342-343 (kas
sakaapin hankkiminen ohjeiden mukaisesti), ks. myös Karl Hildebrandt RE:lle Helsinkiin
28.9.1897 (todetaan myönnetyn 15 000 markan käsikassa metsänostoa varten), Albert Snell
man RE:lle 7.8.1897: 578-581 (Elving kehottanut ostamaan metsää ja tiloja), 19.8.1897
(Voikkaalle lähetettiin 12 000 markkaa sähkeen perusteella pieninä seteleinä); Talvi 1979,
104, 106-107, 111; Kuisma 1993b, 320-322.

260 «= YRITYKSEN JOHTAMINEN



Elving otti itse tärkeimpänä osakkeenomistajana kovia riskejä.*? Keväällä
1898 listattiin toimitusjohtajan omissa nimissä olleet yrityksen lainat, joita löy
tyi yhteensä 1,1 miljoonan markan arvosta viiden ja puolen prosentin korolla.*%*

Elvingin halu jatkuvasti laajentaa Voikkaan tehdasta käy ilmi siitä, kuinka
hän yhtiökokouksessa toukokuussa 1901 esitti suunnitelman oman selluloosa
tehtaan perustamisesta. Paperituotannon kasvun takia selluloosan kulutus ylitti
markkinoilla olevan riittävän edullisen ja laadukkaan tuotteen tarjonnan. Lisäk
si ulkoa ostettuna rahti- ja muut vastaavat kustannukset nousivat suuriksi.
Elving liitti kysymyksen esitykseensä oman pistoradan rakentamisesta Savon
radalle, jolloin rahtikustannuksia saataisiin pudotettua.

Tyypillistä Elvingiä olivat nopeat päätökset, sillä asiat olivat käytännössä jo
päätetyt ennen yhtiökokouksen siunausta. Tätä hieman kiusallista seikkaa hän
perusteli kiireellä ja sillä, että suurinta osaa osakkeenomistajista oli toki infor
moitu ennalta. Käytännön merkitys oli tietenkin pieni, sillä suurin osakas pystyi
tekemään lähes mitä mieli. Elvingin asemaa yrityksessä osoittaa yksityiskohta
vuoden 1901 yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Mainittujen hankkeiden tultua
hyväksytyiksi tuli käsittelyyn lainan hankkiminen rakennustöiden toteuttami
seen. Yhtiökokous antoi valtuudet 300 000 markan lainaan. Pöytäkirjan laatinut
entinen senaattori August Nyberph kirjoitti alunperin, että yhtiökokous valtuutti
yrityksen johtokunnan (bolags förvaltningen) hankkimaan rahoituksen. Yhtiön
pääosakkaan käsialalla pöytäkirjasta on vedetty ”johtokunta” yli ja kirjoitettu
päälle ”disponenten” eli Elving itse. Vuonna 1903 kiireellisyys toistui Tampe
reen toimintojenmyynninyhteydessä.5?

Elving luotti jatkuvasti ”suuruuden ekonomiaan” ja suuriin lukuihin, mikä
näkyi esimerkiksi TAKO:n vuosikertomuksista. TAKO:n aikana häntä eivät
kiinnostaneet yksikkökohtaiset luvut, sillä Kymin paperitehtaan tapaan yksik
köhintoja ei laskettu.*'?

TAKO:n vuosikertomusten sävy 1890-luvulla ja 1900-luvun alussa oli kai
ken kaikkiaan optimistinen, johon lienee ollut tuolloin aidosti todella aihetta.

507 Elvingin voimallisesti velkarahan hankinnasta esimerkiksi KyKA TAKO, BSP 3.2.1897:
93—94,jolloin ylimääräinen yhtiökokous totesi Elvingin lainoittaneen yhtiötä omilla varoil
laan 350 000 markalla. Kokouksessa siunattiin myös 100 000 markan lainan ottaminen
Turun Osakepankilta sekä lisäksi annettiin valtuudet ottaa korkeintaan 600 000 markan lai
nat mainitusta turkulaisesta pankista ja helsinkiläisestä Yksityispankista. Takauksina käytet
tiin tällöin, kuten myöhemminkin, yrityksen omistamia metsiä.

508 Elvingin ottamat lainat jakautuivat ajalla 14.12.1896-31.12.1897 seuraavasti: Nordbanke
nilta 100 000 markkaa, Privatbankenilta 400 000 markkaa, Turun Osakepankilta 200 000
markkaa, Pohjoismaiselta Osakepankilta Kauppaa ja Teollisuutta varten 400 000 markkaa.
Pitkien lainojen korkokatto oli 1800-luvun lopulla kuusi prosenttia, mutta alle yhdeksän
kuukauden lainoissa korkoa sai ottaa enemmän. Elvingin ottamien lainojen ja riskien ras
kaus tulee ilmi esimerkiksi verrattaessa niiden määrää esimerkiksi Suomen kumitehdas Oy:n
samoihin aikoihin (syksy 1898) hankkimiin vekseliluottoihin, joista yrityksen johtokunta
meni henkilökohtaiseen takuuseen 40 000 markan arvosta. —ELKA Serlachius TAKO, Kon
septit ja toisteet, Kopiokirjat 1889—1903,Karl Hildebrandt RE:lle 3.3.1898; Pipping 1962,
317; Berg EA 1966, 134; Kuusterä 1989, 28, viite 39.

509 KyKA TAKO, BSP 21.5.1901: 150-153 (lainaus f. 152), 14.4.1903: 175-176v. (vuosi
kertomus 1902). ks. myös 21.5.1901: 158-159v. (ylimääräinen yhtiökokous).

510 Elving kirjoitti lähes kaikki vuosikertomukset omatoimisesti ja -kätisesti Ernst Dahlströmin
tapaan. —Esimerkiksi KyKA TAKO, BSP 21.5.1901: 154-155 (Rudolf Elvingin laatima
TAKO:n vuosikertomus vuodelle 1900); vrt. edellä s. 254.
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Elvingiä ei voi syyttää epärealistisuudesta tai vauhtisokeudesta, sillä hyvistä tu
loksista huolimatta hän muisti toistuvasti mainita ”pääliikkeen (eli tässä vai
heessa jo Voikkaan tehtaan) vähäisestä iästä ja yhtiön merkittävästä velka
taakasta”. Siksi osingot pidettiin erinomaisiin tuloksiin nähden maltillisella
kuuden —kahdeksan prosentin tasolla.5''

Elvingin mitta vanhan TAKO:n eli Tampereen tehtaan kohdalla täyttyi kevää
seen 1903mennessä, jolloin toimitusjohtaja esitteli yhtiökokoukselle suunnitel
mansa, jonka perusteella kattohuopatehtaan kaikki toiminnot myytiin. Uusi
TAKO oli tästedes yhtä kuin neljän paperikoneen suurtehtaaksi pian kasvava
Voikkaan paperitehdas. Toimenpiteellä valmisteltiin yhtiön fuusiota muihin
Kymijoen paperitehtaisiin, jota suunniteltaessa alhaista jalostusastetta edusta
nut ja Voikkaata heikompaa tulosta tehnyt Tampereen yksikkö oli paremminkin
rasite kuin apu. Elving pystyi luopumaan omistuksistaan, kun oli sen aika.*!?

Elving ei yrittänyt missään vaiheessa välttää konflikteja yrityksensä eri yk
sikköjen kesken, mikä näkyi esimerkiksi tavasta jolla 1900-luvun ensimmäisinä
vuosina Tampereen ja Voikkaan tehtaita vertailtiin. Jo vuonna 1901 todettiin

viileästi kuinka kotimaan markkinoille keskittyneen kattohuopatehtaan tulos ei
huonojensuhdanteiden vuoksi kestänyt vertailua Voikkaaseen5!) Samat mene
telmät ja pitkälle viety analyyttisyys olivat tyypillistä Elvingiä myös Kymijoen
tehtaiden fuusioitumisen jälkeen.

511 KyKA TAKO, BSP 21.5.1901: lainaus 154v. (Rudolf Elvingin laatima TAKO:n vuosiker
tomus 1900), 11.6.1902; 168—169v. (vuosikertomus 1901), 14.4.1903: 175—176v. (vuosi
kertomus 1902).

512 Voikkaan tehdas tuotti jo vuonna 1902 yli 80 prosenttia yhtiön nettovoitosta. — KyKA
TAKO, BSP 14.4.1903: 173—182 (yhtiökokous kaikkine liitteineen); ELKA Serlachius
TAKO, Diaarit, osakerekisterikirjat.

513 Kattohuopatehtaan kotimarkkinoille keskittyminen käy ilmi myös esimerkiksi yrityksen kir
jeenvaihdosta, jossa lähes ainoa merkittävä ulkomaalainen kumppani oli moskovalainen D.
Blumenbergin liike. - KyKA TAKO, BSP 11.6.1902: 168—169v.(vuosikertomus vuodelta
1901); ELKA Serlachius TAKO, Konseptit ja toisteet, Kopiokirjat 1889—1903.
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TAKO:n hallintomalli oli 1800- ja 1900-luvun vaihteessa hajautettu. Yrityk
sen johtaja asui pysyvästi Helsingissä, tilit ja osa tuotannosta hoidettiin Tampe
reelta ja merkittävin osa tuloksesta tehtiin jo Kymenlaaksossa Voikkaan paperi
tehtaalla. Pääkonttori siirrettiin Helsinkiin vasta vuoden 1900 lopulla.*'* Tehtai

den ja pääjohtajan välinen kirjeenvaihto keskittyi lähinnä rutiineihin. Käytän
nössä Elving toteutti suuret suunnitelmansa aivan omin päin, joten pääkonttorin
maantieteellinen siirto ei vaikuttanut yrityksen toimintaan. Mitä ilmeisimmin
suurin vaikutus oli siinä, että Elvingin ja kattohuopatehtaan Tampereen yksikön
välille syntyi lisäporras, jonka seurauksena Tampereen tehtaan merkitys väis
tämättä kutistui. Tampereelta suoraan Voikkaalle lähetettyjen kirjeiden määrä
vähenikin merkittävästi. Pääkonttori hoiti tästedes kirjeenvaihdon Kymenlaak
soon, joka koko ajan kasvavana ja kehittyvänä tehtaana ei tarvinnut enää tukea
Pirkanmaalta.

Elving vaati jo ”vanhan” TAKO:n aikana tarkkaa raportointia, sillä toimitus
johtajaa oli informoitavajokaisesta pienestäkin asiasta.5'* Myöhemmin yhdis
tyneen Kymiyhtiön eri tuotantolaitosten isännöitsijöillä oli päivittäinen rapor
tointivelvollisuus Elvingille pääkonttoriin Helsinkiin.** Tiukan valvonnan
vuoksi Elvingin ei tarvinnut henkilökohtaisesti käydä TAKO:n Tampereen
tehtaallakaan, vaan tarkka, jatkuva ja ehdoton tilivelvollisuus takasi asioiden
hoitumisen. Osaltaan viimeksi mainittu kielii Elvingin onnistuneesta rekrytoin
tipolitiikasta. Ongelmia alkoi esiintyä vasta Kymijoen tehtaiden yhdistymisen
jälkeen.*!?

514 KyKA TAKO, BSP 19.4.1900: 146-147 (tilintarkastuskertomus vuodelta 1899); ELKA
Serlachius TAKO, Konseptit ja toisteet, Kopiokirjat 1889—1903,11.12.1900: 271 (vol. 365),
vol. 368 ”Bergsrädet Rudolf Elving”, 13.3.1900—21.10.1902 (Tampereen tehtaan uusi isän
nöitsijä Richard Becker RE:lle Kirjokiveen 11.9.1900: 192).

515 Hyvän esimerkin tästä kirjeenvaihdosta antaa TAKO:n Tampereen tehtaan isännöitsijänä
pitkään toimineen Albert Snellmanin kirjeenvaihto. - ELKA Serlachius TAKO, Konseptit ja
toisteet, Kopiokirjat 1889-1903, esimerkiksi vuodet 1893—1895 (”Elving, Selänpää”) ja
13.3.1900—21.10.1902 (”Bergsrädet Rudolf Elving”) myös rakennuttamansa Kirjokiven
kartanon väen oli oltava jatkuvasti yhteydessä vuorineuvokseen. —Kanerva 1985, 39.

516 Eri yksiköiden raportointivelvollisuutta nimenomaan Elvingille painotetaan esimerkiksi
vuoden 1904 vuosikertomuksessa. - KyKÄ Kymmene Direktionen DP 28.4.1905, liite (vuo
sikertomus 1904); Talvi 1979, 114. Ks. varhemmista ajoista esimerkiksi ELKA Serlachius
TAKO, Konseptit ja toisteet, Kopiokirjat 1889-1903, Richard Becker RE:lle 9.4.1901: 447—
448.

517 Esimerkiksi Tampereen tehtaan isännöitsijänä vuonna 1900 aloittanut eversti Richard
Becker oli osoitus Elvingin rekrytointipolitiikasta, sillä pian Becker nimitettiin Voikkaan
tehtaan isännöitsijäksi ja toimi tärkeissä tehtävissä myös aikanaan fuusioituneessa yritykses
sä. Hän tosin hoiti Voikkaan lakkojen aikana syksyllä 1904 räjähdysherkkää tilannetta niin
kovakouraisesti, että johtokunnan oli siirrettävä hänet pois tehtävästä. Hänet nimitettiin mel
kein saman tien yrityksen ”toimitus- eli kaupalliseksi johtajaksi” ja hieman myöhemmin
tämän tehtävän ohella Kymin ja Kuusankosken tehtaista vastaavaksi johtajaksi. Yrityksen jo
ajauduttua kriisiin ja Kymin tehtaan jouduttua lopettamaan tuotantonsa vuoden 1907 lopulla
Becker siirtyi uudestaan Voikkaan johtajaksi. Parin viikon päästä edellisestä hän luopui
kaupallisen johtajan työstä. —ELKA Serlachius TAKO, Konseptit ja toisteet, Kopiokirjat
1889—1903,esimerkiksi Richard Becker RE:lle 30.6.1901: 583-584; Tampereen tehtaan
isännöitsijä Gustaf Ramsay RE:lle 26.8.1901: 618-619 (Elving kysyi Beckerin osoitetta);
KyKÄ Kymmene Direktionen DP 16.11.1904, 28.11.1904; 23.5.1906 (vuosikertomus
vuodelle 1905), 18.12.1907, 7.1.1908; Tehtaan tarina 1998, 142. Ks. myös Kymiyhtiön
varhaisen historiankirjoittajan ja ”aikalaistodistajaksikin” katsottavan Victor Hovingin
(1947, 113) arvostava lausunto Elvingin kyvyistä löytää todellisia kykyjä.
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Elving onnistui luomaan erinomaiset suhteet Suomen valtaeliitteihin. TAKO:n

hallitukseen nostettiin vuonna 1900 Elvingin avuksi August Ramsay ja Uno
Kurten. Talouselämän ja politiikan moniottelija Ramsay sekä vakuutusalan ras
kaan sarjan ammattilainen Kurten lienevät olleet mukana ennen muuta suhde
verkostojensa vuoksi, sillä esimerkiksi vuonna 1901 tuolloin jo senaattoriksi
ylenneellä Ramsayllä oli vain 40 TAKO:n osaketta ja Kurtenilla 25. Elving
omisti 1603 osaketta mainitussa kokouksessa läsnä olleista 1913 osakkeesta.*'*

Myöhemmin todellisen valtioneuvoksen arvonimen saanut August Ramsay toi
mi monien muiden tehtäviensä lisäksi hetken senaattorina vuonna 19015 Sen

lisäksi yrityksen yhtiökokouksissa pöytäkirjaa pitivät vuorollaan entiset senaat
torit AugustNybergh ja Julian Serlachius” , jotka kummatkin olivat poliittisista
syistä saaneet lähteä senaatista, mikä seikka ei ehkä tässä tapauksessa ollut hait
ta, sillä miesten epäviralliset yhteydet ja suhdeverkostot eivät olleet hävinneet
mihinkään5?!

Elvingin aloitteesta käynnistetyt Kymenlaakson paperitehtaiden yhdistymis
neuvottelut käytiin nopeasti vielä keväällä 1904, jolloin solmitun fuusiosopi
muksen mukaisesti pääasiassa Ernst ja Magnus Dahlströmin omistama Kymin
paperitehdas osti Kuusankoski Osakeyhtiön ja TAKO:n. Uusi yritys oli perus
tettaessa Suomen suurin, joka osakepääomaltaan oli yli kaksinkertainen toisek
si suurimpaan eli Tampellaan verrattuna. Elving ehtona kaupan toteutumiselle
oli yhtiön johtokunnan päätoiminen puheenjohtajuus. Käytännössä päätösvalta
liukui nopeasti Elvingille, sillä suuromistajana ja aktiivisena suunnitelmien
miehenä hänen jo muodollisestikin merkittävä asemansa vahvistui entisestään.
Elving olikin silmiinpistävän näkyvä yrityksen hallinnossa, kun taas Kymin pa
peritehtaan kantava voima Ernst Dahlström jättäytyi taka-alalle”?

518 KyKA TAKO, BSP 19.4.1900: 145, 21.5.1901; 158—159v. (ylimääräinen yhtiökokous),
11.6.1902: 168—169v. (vuosikertomus vuodelta 1901).
August Ramsayn monipuolisesta urasta vakuutuslaitoksessa, teollisuudessa, pankkimaail
massa ja politiikassa ks. Bergholm 1912, 350-351; Landgren 2000.
August Nybergh toimi 1898-1900 senaattorina sekä talous- että oikeusosastossa. Hän erosi
heinäkuussa 1900 oikeusosaston senaattorin tehtävästä ja karkotettiin 1903 joksikin aikaa
maasta. Vuosina 1905-09 hän toimi jälleen talousosastossa senaattorina. Julian Serlachius
erosi vastalauseena vuoden 1900 kielimanifestille senaatin oikeusosastosta oltuaan tehtäväs
sä puolisen vuotta. —Tarkemmin esimerkiksi Bergholm 1912, 331-332, 378; Kautto 2003.
Elvingin lähipiiriin kuului myös vuosikymmenien ajan senaattori ja merkittävä poliitikko
Leo Mechelin. Markku Kuisma (1993b, 393) sanoo August Ramsayn ja Leo Mechelinin
olleen talouselämän ”poliittisia luottomiehiä”. Mechelin oli muun muassa senaattori vuo
sina 1882-90, minkä lisäksi hän oli Nokia Ab:n paperiteollisuusyrityksen tärkeä omistaja ja
Yhdyspankin pitkäaikainen johtaja. Lisäksi Elvingin äidinpuoleista sukua olleen af For
selles -suvun jäsenistä Edvard Gustaf af Forselles toimi talousosaston varapuheenjohtajana
ja kenraalikuvernöörin apulaisena 1885-91. —Helen 2000; Bergholm 1912, 215, 314-316;
esimerkiksi ELKA Elving, Diverse handlingar (n:o 12), Leo Mechelin RE:lle 21.11.1869;
HYK Elving, Leo Mechelin RE:lle 1.4.1891, 20.9.1891, 2.2.1892, 21.11.1892, 10.3.1901;
KA Mechelin SK RE Leo Mechelinille 22.9.1891, 29.3.1892, 10.3.1901; vrt. Saksan
samoihin aikoihin alkaneesta valtion virkamiesten laajamittaisesta käyttämisestä yritysten
johtokunnissa, jolloin myös miesten suhdeverkostot tulivat yritysten käyttöön. — Kocka
1978, 576.

519

520

52

522
sessä yhtiökokouksessa maaliskuussa 1904, jossa koko osakekanta oli edustettuna. Suu
rimpina omistajina esiintyivät Ernst Dahlström ja hänen veljensä Magnus yli 50 prosentin
osuudellaan. Toimitusjohtaja Dahlström oli jo pari viikkoa aikaisemmin esitellyt Rudolf
Elvingin aloitteesta ja hänen luonaan käydyn kolmen tehtaan omistajien ja johtokuntien välis
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ten pitkien yhdistämisneuvottelujen pöytäkirjoja. —-KyKA, Kymmene, Kymmene bruk AB,
Äbokontoret, YKP 22.3.1904, 399412 (ylimääräinen yhtiökokous); Hoving 1947, luku
”Rudolf Elvingin aika”; Ahvenainen 1972, 33, 38-39; Talvi 1979, 111—114;Ojala 2001.
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Kuten fuusioissa tyypillistä on, niin myös Kymiyhtiön hallinto järjestettiin
nopeasti uudelleen. Uuden johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa kolmen
tehtaan hallintoa uudistettiin ja tuolloin vanhasta Kuusankoski Oy:sta tuli ko
vimpien saneeraustoimenpiteiden kohde. Tehtaanjohtaja (fabriksföreständare)
säilytti kyllä työnsä, mutta menetti suuren osan vallastaan, sillä tuotanto- ja
toimistopuoli alistettiin Kymin tehtaalle. Sitä vastoin Kymin ja Voikkaan tehtai
den johtajat säilyttivät asemansa. Samanaikaisesti yhtiön pääkonttoriin Hel
sinkiin siirrettiin Kymenlaaksosta neljä työntekijää eli toimintoja keskitettiin,
sillä toimenpide lähes kaksinkertaisti pääkonttorin henkilöstön.”

Elvingin johtoasema yrityksessä oli kiistaton. Hänen apulaisekseen otettiin
entinen Kuusankoski Oy:n toimitusjohtaja Oscar Kirscher, josta tuli yrityksen
”kaupallinen eli toimitusjohtaja”, mutta jo puolen vuoden päästä hän erosi itse
ennen kuin olisi erotettu. Elvingin ja Kirscherin välit olivat heikot, ja Kirscher
valitti joutuneensa juoksupojaksi, sillä Elvingin hoitaessa tärkeimmät asiat
omin päin oli itsenäinen päätöksenteko hänen toimivaltansa ulottumattomissa.
Fuusion alkuvaiheessa yhtiön johtoporras ja tekninen henkilöstö koki muodon
muutoksen, sillä 1904-05 suuri joukko keskeisiä johtajia lähti itse tai erotettiin.
Todennäköisesti kyse oli osittain Elvingin epätavanomaisista ratkaisuista, mutta
toisaalta fuusioissa on tapana tehdä suuria muutoksia johtoportaissa. Elving
rekrytoi lähteneiden —jotka korostetusti olivat joko vanhan Kymin tai Kuusan

kosken henkilöstöä —paikalle vanhoja luottomiehiään. Parin vuoden päästä ti
lanne rauhoittui.”

Kuukauden päästä fuusion voimaantulosta Elving toi johtokunnalle arvioita
vaksi laajan selvityksen yrityksen tuotteista ja kannattavuudesta sekä laatiman
sa uudistamis- ja laajentamissuunnitelman. Johtokunnan päätoiminen puheen
johtaja esitteli perusteellisesti näkemystään yrityksen vahvuuksista ja heikko
uksista. Vertailevalla menetelmällä hän analysoi tehdasyhtymän eri osien tehok
kuutta.

Syynissä olivat niin sahat, puuhiomot, selluloosatehtaat kuin paperitehtaat
kin. Eräänlaisessa ”fuusion jälkikäteistarkastuksessa” eri yksiköiden hyvät ja
huonot puolet nostettiin avoimesti esille. Arviointi koski ennen muuta Kuusan
kosken ja Kymin tehtaita, joita peilattiin Elvingin kokemuksiin Voikkaalta. Silti
kyse ei ollut ainakaan yksinomaan Voikkaan suosimisesta, vaan paremminkin
siitä, että Elving halusi osoittaa tehtaiden tuotantoyksiköiden vahvuudet ja
heikkoudet. Ei ehkä aivan sattumalta Voikkaa menestyi arvioinnissa erinomai

sesti, sillä laitoshan oli kymmeniä vuosia kahta muuta tehdasta modernimpi.
Vastaavasti suurimmat puutteet löytyivät Kuusankosken yksiköstä. Elving laski
myös yksikköhintoja, mikä antoi edellytykset osien keskinäiseen vertailuun.

523 Fuusion oltua voimassa puoli vuotta lakkautettiin Kuusankosken tehtaan konttori, jonka teh
tävät siirrettiin kokonaan Kymin tehtaalle. - KyKÄ Kymmene Direktionen DP 18.5.1904,
48, 28.11.1904, 28.4.1905, liite (vuosikertomus 1904).

524 KyKA Kymmene Direktionen DP 18.5.1904, 4-58.
525 Ks. esimerkiksi KYKA Kymmene Direktionen DP 18.5.1904, 38, 28.11.1904; 28.4.1905,

liite (vuosikertomus 1904); Talvi 1979, 118; vrt. Antikainen 2002, luku 2.8.
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Elving muun muassa osoitti, kuinka Voikkaan tehdas tuotti paperia huomat
tavasti halvemmalla kuin kalleimmaksi osoittautunut Kymin tehdas, jossa pape
rikilokohtainen yksikköhinta oli lähes kaksinkertainen Voikkaaseen verrattuna.
Elving havaitsi, että tilanne oli seurausta suurista korko- ja työvoimakustannuk
sista. Kymin tehdas tuotti 100 prosenttia vähemmän paperia kuin Voikkaa, mut
ta työvoimakustannukset olivat absoluuttisin luvuin yhtä suuret. Tilanteen kor
Jaamiseksi Kymin tehtaalle oli Elvingin mukaan hankittava vähintään yksi uusi
paperikone.*?

Tavoitteeksi asetettiin ”ensimmäinen ja dominoiva paikka paperimarkki
noilla”5? VahvistaakseensanottavaansaElving esitteli kilpailutilannettaja to
tesi kilpailijoiden saavan pari vuoden sisällä käyttöönsä kymmenen uutta tai pe
rusteellisesti uudistettua paperikonetta. Tulevaisuutta ennakoimalla johtaja ha
lusi aktiivisesti vaikuttaa kilpailuympäristöön sekä reagoimalla että olemalla
itse ensimmäisenä liikkeellä. Elving ei kuitenkaan pystynyt ajattelemaan alku
vaiheessa johtamaansa yritystä kokonaisuutena. Kymin tehtaan kallis paperi
tuotanto askarrutti kovasti. Hän totesi, että sille sopisi erinomaisesti ”niin sano
tun paremman paperin” tuotanto, mutta mikäli Kymin tehdas saisi valmistaa
parhaiten tuottaneet paperilaadut, niin se ei olisi ”oikeudenmukaista” kahta
muuta tehdasta kohtaan”?

Elvingin johtamiselle pitkällä aikavälillä luonteenomaiseksi osoittautuva uu
den kehittäminen ja rakentaminen suorastaan huokuu tästä muistiosta?” Johto
kunnalle esitelty lainasumma oli tarkoitettu ennen muuta heikkojen lenkkien eli
Kuusankosken ja Kymin kehittämiseen. Sen sijaan Elving ei tavallisesti löytä
nyt säästämisen, karsimisen tai tuotannon lopettamisen kohteita. Tämäkin on
tyypillistä Elvingiä, joka oli korostetusti hyvien aikojen johtaja. Huomiota kiin
nittää niin aggressiivinen ja dynaaminen kasvusuuntautuneisuus kuin pitkälle
viety suunnitelmallisuus ja ennen kaikkea tulevaisuuteen tähtääminen.”*?

Uudistussuunnitelma ei toteutunut piirustusten mukaan, sillä laitetoimitukset
ja asennukset myöhästelivät. Uudet koneet tuottivat aluksi vähän ja heikkolaa
tuista paperia. Edelleen yritystä vaivasivat suurelta osin yritysjohdon ulottumat
tomissa olevat seikat kuten yhtiön kannattavimman osan Voikkaan kesällä 1906

raivonneesta kolmen paperikoneen tuhonneesta tulipalosta aiheutuneet tappiot.

526 Talvella 1906 Elving kritisoi ankarasti Kymin ja Kuusankosken tehtaiden johtajia luonnot
toman suurista hylkyprosenteista. - KyKA Kymmene Direktionen DP 6.6.1904, liite 2,
9.2.1906; 23.5.1906 (vuosikertomus vuodelle 1905); Hoving 1947, 109-112; Talvi 1979,
115, 116.

527 Tavoite on täysin linjassa tyypillisten horisontaalisten fuusioiden päämäärien kanssa, ks.
esimerkiksi Antikainen 2002, 5.

528 KyKA Kymmene Direktionen DP 6.6.1904, liite 2.
529 Jari Ojala (2001, 28) arvioi Kymiyhtiön ”historiallisen strategian” lähteneen nimenomaan

Rudolf Elvingin johtajuuskaudelta: yrityksen tavoitteena oli pitkään 1900-luvulla ”tuottaa
paljon paperia —enemmän ja tehokkaammin kuin muut”. —Tässä esitettävän aineiston va
lossa arviointi tuntuu osuneen täysin oikeaan.

530 Esimerkin tulevaisuuteen suuntaamisesta pidemmällä tähtäimellä antaa vaikkapa metsän
hankinnan rationaalisuutta perustellut lausunto vuodelta 1905, jolloin Elving suunnitteli os

hioke- ja selluloosapuuta. —-KyKA Kymmene Direktionen DP 6.6.1904, liite 2; Talvi 1979,
121.
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Kymmese Alb.Voikku panpershiuvs, i9ra och eiter bronrde

Laitteet olivat kattavasti vakuutettuja, mutta tuotantoon tuli pitkä katkos, mikä
oli erityisen vakava takaisku siksi, että tehdas teki käytännössä yksinään koko
fuusioituneen yrityksen tuloksen. Kymiyhtiön tulos painui seuraavana vuonna
1,4 miljoonaa markkaa tappiolle ja vuonna 1908 suuri osa tuotantokapasitee
tista oli Venäjänmarkkinoille yhtäkkiä ilmaantuneen laman vuoksi jätettävä
käyttämättä. Käytännössä tämä tarkoitti Kymin tehtaan seisokkia —johtokunta
oli yksimielisesti Elvingin esityksen takana. Pankit kuitenkin sulkivat lainaha
nat ja yritys siirtyi pikavauhtia jo maaliskuun alussa 1908 velkojain hallintaan.
Tuolloin laaditussa tarkastuksessa velat laskettiin 32 miljoonaksi markaksi,
mutta yhtiön varat 38 miljoonaksi. Tarkastuskomissio esitti ilman muuta toi
minnan jatkamista. Velkojien hallinta päättyi vuoden 1915 lopussa, jolloin fir
ma oli tuottanut peräjälkeen seitsemän vuotta voittoa.**!

Yritys oli rahoittajien hallintoon siirtyessään velkainen, mutta ei rapakunnos
sa. Yrityksen hallinnosta vastanneen johtajakolmikon jäsen, paperiteollisuuden
ja -teknologian asiantuntija Gösta Serlachius havaitsi suurimmat puutteet pape
rikoneiden ominaisuuksien tuntemuksessa; muuten yrityksen johtamisesta ei
löydetty suuria puutteita”?

531 KyKA Kymmene Direktionen DP 23.5.1906 (vuosikertomus vuodelle 1905), 6.7.1906,
15.12.1907: 64-66, 18.12.1907, 4.3.1908 (ja siinä liitteenä oleva tarkastuskomission painet
tu kertomus yrityksen tilasta); Ahvenainen 1972, 41—42; Talvi 1979, 117-119, 128—133;
Talvi 1984, 21-22. Vrt. samanaikaisista Eugen Wolffin Tomator -metsäteollisuusyrityksen
ongelmista esimerkiksi Helander 1975, 1; Kuisma 1993b, 332.

532 Talvi 1979, 136.
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Elvingin ura teollisuusjohtajana päättyi tähän, vaikka hän omistikin pitkään
suuren osan Kymiyhtiön osakkeista. Elving toimi vielä useiden yritysten johto
elimissä, mutta aiemman kaltaisiin asemiin hän ei enää noussut. Juurilleen pa
lannut vuorineuvos harjoitti vuodesta 1908 vuoteen 1912 parikymmentä vuotta
alemmin lopettamaansa asianajotoimintaa ja lainojen välitystä. Liike näyttää
olleen osin aivan yhtä pienimuotoiselta kuin mihin hän oli nuorena miehenä tot
tunut, mikä ei taatusti ollut mieltä ylentävää monissa vesissä keitetylle koke
neelle yritysjohtajalle.5*!

Hänen uransa päätös ei ollut kunniakas, mutta se ei täysin himmennä hänen
nopeaa ja pääpiirteissään tuloksekasta nousuaan teollisuuden eturivin vaikutta
jaksi. Tärkeää on havaita, että yritysten johtokunta seisoi hänen takanaan lähes
loppuun asti. Elving oli nimenomaan laajentamisen ja kasvun ajan yritysjohta
ja. Vanhemmiten hänen johtamiseensa tuli uudenlaisena piirteenä eräänlainen
”luopumisen pakko”. Elving oli väläytellyt eroaikeitaan jo Kymiyhtiön alku
vaiheessa Voikkaan tehtaan lakkoliikehdinnän vuoksi.*% Hän erosi itse maalis

kuun alussa 1908 tehtävästään, kuten myöhemmin esimerkiksi kahden pankin
hallintoneuvoston jäsenyyksistäkin.*** Sinänsä kiintoisaa on, että Elvingin
asiantuntemus kelpasi mainiosti nimenomaan pankkialan käyttöön vielä kassa
kriisin päätyneen suurteollisuuskokemuksen jälkeen, mikä osoittaa, että epäon
nistumisessa Kymiyhtiössä oli kyse muustakin kuin johtamisen virhearvioin
neista.

Rudolf Elving oli yksi ensimmäisiä suomalaisia suurten fuusioiden hallin
taan käytännön kokemusta saaneita yritysjohtajia, sillä Kymiyhtiön luominen
oli iso tapaus 1900-luvun alun Suomessa. Todennäköisesti hanke oli laatuaan
ensimmäinen koko maassa.*%

Fuusio on aina hankala, niin tuolloinkin. Hallinnon, toimintojen ja tuotannon
nopea yhdistäminen ovat tavallisimpia seurauksia fuusiosta. Elvingin edellä

533 Laina-anomuksia ja erinäisiä toimeksiantoja oli monenlaisia vuoden 1910 molemmin puo
lin. Suuri osa niistä olisi kuulunut vielä pari vuotta varhemmin vuorineuvoksen juomara
hapuolelle, sillä tavallisesti pyynnöt olivat alle 10 000 markkaa. Joukkoon mahtui jopa 250
markan laina-anomuksia, kolmen vuoden maksuajalla tietenkin. —-ELKA Elving, Diverse
läneansökningar, esimerkiksi K. F. Kivekäs Oulusta 23.11.1911, Fil. kand. Paavo Korven
Korpinen Koskelta 3.10.1910, Leipurimestari M. A. Tamminen Högforsista 19.10.1911,
Laina Rinne Marttilasta 15.11.1911.

534 Voikkaan lakkojen aikana syksyllä 1904 Elving kertoi kärsineensä muun muassa kireistä
hermoista ja sydänvaivoista. Siksi hän halusi erota johtajuudesta, mutta johtokunta oli va
kuuttavasti toista mieltä, sillä se piti eroamista yritykselle liian suurena menetyksenä ja ar
vioi, ettei maasta löytyisi yhtä pätevää henkilöä yhtiön johtoon. Siksi johtokunta esitti, että
Elving ottaisi sairaslomaa kunnes olisi jälleen kunnossa. - KyKA Kymmene Direktionen DP
16.11.1904, 18; Hoving 1947, 116. Voikkaan lakoista esimerkiksi Talvi 1979; Kuisma
1993b, 422—427; Kujala 1996, 122-127.

535 Elving pystyi vielä 1906 osoittamaan eronsa Pohjoismaisen Osakepankin Kauppaa ja Teol
lisuutta varten hallintoneuvostosta osoitukseksi siitä, ettei hänellä ollut omaa etua ajetta
vana, kun yrityksen pääkonttori siirrettiin muun muassa Elvingin aloitteesta Viipurista Hel
sinkiin. Myöhemmin hän toimi vielä Helsingin Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjoh
tajana, mutta erosi riitaisuuksien jälkeen tehtävästä ensin syksyllä 1916 ja lopullisesti seu
raavana keväänä. —Heikel 1922, 125, 133; Ginström 1962, 68—69,71-72; Tudeer 1986, 7,
12—13, 14.

536 Riitta Hjerppen (1979, luku 7) esittämien tietojen perusteella Kymiyhtiön perustaminen lie
nee ensimmäinen laatuaan ja kokoluokaltaan vielä pitkään aivan omassa luokassaan suoma
laisessa teollisuudessa.
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mainitut pyrkimykset vastasivat paljolti tämän päivän fuusioiden menestyksel
lisestä hallinnasta tehtyjä havaintoja. Kiintoisaa Kymiyhtiön yhdistämisessä oli
myös se, että ostetun yrityksen toimitusjohtaja eli TAKO:n Elving oli varsinai
nen primus motor, eivätkä Kymin paperitehtaan Dahlströmin veljekset, jotka
muodollisesti ostivat kaksi muuta tehdasta?

Kuitenkaan käytännössä prosessi ei mennyt suunnitelmien mukaisesti, kuten
hieman tuonnempana todetaan. Jo fuusion etukäteissuunnittelu jätti yllättävän
paljon toivomisen varaa, sillä ei Elving eivätkä muut fuusion osien johtajat ol
leet suunnitelleet tai kartoittaneet etukäteen kaikkia tosiasioita. Siksi ikäviltä

yllätyksiltä ei voitu välttyä.”
Konfliktihakuisuus ei suoranaisesti kuulu fuusion päämääriin, mutta Rudolf

Elvingin voi sanoa korostaneen vanhan silmäteränsä eli Voikkaan tehtaan erin
omaisuutta suhteessa muihin yksiköihin. Perusteita toki löytyi runsaasti, kuten
havaittiin hänen sinänsä innovatiivisesta eri tehtaiden tuotannon ja tulosten kes
kenään vertailusta. Voikkaa vastasi yksinään Kymiyhtiön tuloksesta, sillä se ta

kuluttaessa yhtiön voimavaroja. Tätä tosiasiaa ei kukaan kiistänyt yrityksen
johtokunnassa, eivät edes vanhan Kymin paperitehtaan suuromistajat.

Paineet suurfuusion toteuttamisessa lienevät olleet kovat, ja Elvingin tavalli
sesti tiukka valvonta petti kevään ja kesän 1905 kriittisissä vaiheissa. Hän oli
tuolloin jonkin aikaa estynyt johtamasta yritystä, mikä ei silti poista hänen vas
tuutaan. Eri tuotantoyksiköiden teknisten osastojen vakavan informaatiokat
koksen vuoksi juuri asennettujen Kymin tehtaan uusien paperikoneiden lopulta
aivan mitättömäksi osoittautunutta vikaa ei korjattu, mistä seurasi hylkytavaran
raju kasvu ja merkittäviä tappioita."

Yrityksen tilinpidon yhtenäistäminen vasta vuoden 1906 alusta kertoo vaka
vista fuusion läpivientiongelmista, sillä vasta tuolloin tulojen ja menojen ar
viointi saatiin edes jossain määrin vertailukelpoisiksi.***Epätietoisuus rahoitus
tilanteesta vaikutti keskeisesti kevättalvella 1908 toteutuneeseen pankkien
lainahanojen sulkemiseen. Tähän ongelmaan viittasi Elvingkin jo tammikuussa
toteamalla, ettei pystynyt Kymin ja Kuusankosken yhteisen tehtaankonttorin
tietojen perusteella tekemään taloudellisia laskelmia.**'

Kymiyhtiön johtokunnan päätoiminen puheenjohtaja ei pystynyt pitämään
suurta yritystä täydessä kontrollissaan. Lisäksi hänen tekniset valmiutensa oli
vat liian vähäiset näin laajan paperiteollisuusyrityksen johtoon Rudolf Elving
oli ennen muuta politiikan ja talouden asiantuntija, eräänlainen yleisjohtaja,

537 Ks. esimerkiksi Erkkilä 2001; Antikainen 2002.
538 Vrt. Antikainen 2002, luku 3, jossa fuusioiden ennaltasuunnittelun tärkeys nousee koroste

tusti esiin.

539 Insinöörien yleinen koulutus- ja tietotaso, saati lukumäärä, eivät välttämättä vielä tällä jak
solla olleet muutenkaan mitenkään häikäiseviä. — KyKA Kymmene Direktionen DP
23.5.1906 (vuosikertomus vuodelle 1905); Tulkki 1996, esimerkiksi 145—146, 164, 204
205, 223, 258

540 Elving mainitsi asiasta jo vuoden 1905 vuosikertomuksessa. - KyKA Kymmene Direktionen
DP 23.5.1906 (vuosikertomus vuodelle 1905).

541 KyKA Kymmene Direktionen DP 7.1.1908, 4.3.1908.
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joka TAKO:n aikana saattoi luottaa itse rekrytoimaansa koneiden salat tunte
neeseen alijohtoon. Kun uudessa tilanteessa johdettavana oli kolme teknisesti
eritasoista tehdasta, niin tehtävään paneutumisesta huolimatta syntyi lähes ylit
sepääsemättömiä ongelmia. Eikä kyse ollut pelkästään teknisistä eroavaisuuk
sista, vaan yksinkertaisesti jo yrityskulttuurien erot voi arvioida todella suuriksi.*"?

Myös ulkoiset, yritysjohdosta riippumattomat, tekijät korostuivat kiistatta
Kymiyhtiön ongelmissa. Tästä huolimatta Kymiyhtiön jättimäisyyttä 1900-lu
vun alun Suomessa kuvastaa se, että hallintaan asetettaessa yhtiön kolmesta hal
linnoijasta yksi oli rahoituksen ammattilainen Albert Snellman, pankkimies ja
Elvingin vanha yhteistyökumppani Tampereen ajoilta. Käytännön johtamisesta
vastasivat kovan luokan paperiteollisuusmiehet Gösta Serlachius'** ja Gösta
Björkenheim”, joille kummallekin riitti tehtäviä Kymiyhtiössä.***

Uudet alat —uudenlainen johtaminen?

Lopuksi pohditaan vielä lyhyesti sitä, toivatko ”uusien” alojen johtajat jotain
uutta myös johtamiseen. Ennakko-oletus tosin on, että mitään vallankumouk
sellisia uudistuksia ei heidän myötään tullut, sillä jo luvussa 3. todettiin, ettei
Suomessa ollut montaakaan varsinaista palkkajohtajaa ennen itsenäisyyden ai
kaa.

Suuri osa yritysjohtajista ammensi voimansa edelleen perinteistä, ja menes
tyneet johtajat pystyivät erottautumaan muilla keinoilla. Tätä taustaa vasten on
syytä tutkia hieman näiden 1800-luvun jälkipuoliskolla tosiasiassa syntyvien
uusien toimialojen johtajia. Tarkoittiko ”nuoren” ja ”innovatiivisen” alan johta
minen väistämättä, että johtaja oli toimialansa näköinen —jotakin vallan muuta
kuin vakiintuneiden alojen rutiineja toistavat ja hieman nukkavierut miehet?

Pankkeja ja vakuutusyhtiöitä hallinneet miehet eivät erottuneet muista aina
kaan uudentyyppisinä johtajina, vaan edustivat paremminkin perinteisimpiä,
tutkimusjaksolla kenties muualla jo väistymässä olleita johtamiskäytäntöjä.5*
Kaikki näiden uusien alojen johtajat pääsivät aikakauden mittapuun mukaan
vasta melko varttuneina johtotehtäviin eli he olivat jo lähempänä neljääkym

542 Myös esimerkiksi Victor Hoving (1947, 106-107) arvioi Elvingin tehneen suuren osan tek
niikkaa koskevista päätöksistä yksin. Yritys- ja organisaatiokulttuureista, niiden eroista ja
tutkimisesta ks. kootusti Hunt 1991, luku 10; ks. myös Antikainen 2002, luku 5 (haastatte
luihin perustuva tutkimus kahden nykyajan metsäteollisuusyrityksen fuusioista).

543 G.A. Serlachius Ab:n ja monen muun metsäteollisuusyrityksen johdossa eri aikoina istunut
Gösta Serlachius ei taustaltaan, toimintatavoiltaan ja elämäntyyliltään paljoakaan poikennut
Rudolf Elvingistä. Miehet erotti lähinnä se, että Serlachius panosti Elvingiä enemmän
paperiteollisuuden kehittämiseen tarvittavien teknisten tietojen ja taitojen hankkimiseen. —
Ks. esimerkiksi Ahvenainen 1975; Lamberg J-A 1999; Vesikansa 2003.

544 Gösta Björkenheimin ”sukurasitteina” oli runsaasti paperi- ja rautateollisuuden parissa
työskennelleitä esi-isiä ja sukulaisia. Kai Hoffman (2003) toteaa, että hän oli jo nuoresta
kouluttautunut nimenomaan liikemieheksi. Björkenheimistä tuli vuonna 1913 Kymiyhtiön
toimitusjohtaja Serlachiuksen eron jälkeen. Punaiset surmasivat hänet keväällä 1918.

545 Ks. Kymiyhtiöstä velkojien hallinnan alla tarkemmin Ahvenainen 1972; Talvi 1979; Pa
junen 2000, 66-74 ja passim.

546 Hugo E. Pippingin (1962, 125—126,330-331) mukaan pankkien sivukonttorien johtoteh
tävät olivat pitkään paikallisten merkittävien kauppiaiden sivutoimia.
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mentä. Vastaavasti he istuivat yritystensä johdossa vanhoiksi, reilusti yli 70
vuotiaiksi.5"?

Havaitun perinteisyyden taustalla voi iän tavallisesti mukanaan tuovan rau
hallisuuden ja varovaisuuden lisäksi piillä se, että toisten rahoja käsiteltäessä
oltiin jotenkin erityisen varovaisia. Esimerkiksi Uno Kurtenin ja Heikki Renval
lin henkivakuutusyhtiö Kaleva otti vain harvoin riskejä sijoitustoiminnassaan.
Heikki Eskelisen mukaan Kaleva noudatti Uno Kurtenin aikana 1800-luvun lo

pulla ja 1900-luvun alussa ”suurta varovaisuutta ja tiukkoja periaatteita”. Ta
voiteltiin turvallisia sijoituksia, mikä käytännössä tarkoitti kiinnelainoja kau
punkirakentamiseen ja myöhemmin obligaatioihin. Sen sijaan osakeomistus oli
Kurtenin kaudella lähes olematonta. Hän nosti Kalevan Suomen henkivakuu

tusalan johtavaksi yritykseksi ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta sodan
aiheuttama inflaatio söi yhtiön varat ja sijoitukset. Yritys oli 1920-luvun alussa
jäänyt alansa kilpailussa toiseksi Salamalle.***

Heikki Eskelinen viittaa vanhenevan toimitusjohtajan varovaisuuteen, mutta
tulkinnan voi laajentaa koskemaan koko johtamisaikaa. Kurten ei hallinnoinut
ainoastaan toisten eli vieraiden varoja, joten pelkästään siitä varovaisuudessa ei
ollut kyse. Kurten jos kuka valvoi yritystä johtaessaan suurosakkaana myös
omia sijoituksiaan. Eskelinen toteaa hänen, seuraajansa Heikki Renvallin ta
paan, olleen ”vanhan ajan patruunoita”. Eräänlaisesta Kalevan pysähtyneisyy
destä kertoo, että Uno Kurten johti yritystä yli 80-vuotiaaksi. Hänen merk
kipäivistään kertovissa lehtijutuissa toistuivat vuosikymmenestä toiseen samat
lauseet, joiden mukaisesti vakuutusyhtiön keulakuvalle toki aina kertyi lisää
ikää, mutta voimat olivat yhä vielä tallella.**?

Pankkimaailmassa mainetta niittänyt F. K. Nybom edusti osittain toisenlaista,
eikä välttämättä kaikilta osiltaan erityisen onnistunutta yritysjohtajuutta. Nybom
oli puhtaasti kauppiastaustainen, ja kuului Carl Roseniuksen ja Adolf Wase
niuksen tapaan senaattori J. V. Snellmanin luottomiehiin 1860-luvun nälkävuo
sina. Iso-Britanniaan ja Keski-Eurooppaan suuntautunut vientimahdollisuuksia
kartoittanut matka ei tuonut mainittavia tuloksia, mutta hän pääsi Snellmanin
suosioon ja sai samalla tuntumaa pankkimaailmaan, sillä hän havaitsi suoma
laisten luottokelpoisuuden ja maineen kehnoiksi eri puolilla Eurooppaa.**?

547 Pitkistä johtajuuskausista pankkialalla ks. myös esimerkiksi Pipping 1962, 369—373.
548 Kurtenin johtama Kaleva lainoitti ensimmäisen kerran teollisuusyrityksen rakennustoi

mintaa vasta 1890-luvun lopulla, jolloin kohteena oli paljon puhuvasti Rudolf Elvingin
Voikkaan paperitehdas. Samoihin aikoihin Kurten nousikin —yksityishenkilönä —TAKO:n
johtokuntaan. —Eskelinen 1978, 104 (lainaus)-109, 177.

549 Kurtenista teki johtajana mielenkiintoisen ennen muuta hänen koulutuksensa, sillä hän oli
matemaatikko, mistä lienee merkittävästi apua vakuutusalalla. Ei liene sattuma, että myös
toinen vakuutusmies, teollisuuden ”kummisedäksi” mainittu August Ramsay oli alkujaan
matemaatikko. —Ks. esimerkiksi Brage biografiska, KUR-KUT, 730 (Uno Kurten), Hbl
1.9.1911, 21.2.1915, 21.2.1925, 25.10.1925; Wilskman 1916, palstat 415—+418;Eskelinen
1978, 177-180; Ramsaysta esimerkiksi Eskelinen 1978, 38—39; Kuisma 1993b, 393;
Landgren 2000.

550 Nybomin tehtävänä näyttää olleen ennen muuta suomalaisten tuotteiden vientimahdolli
suuksien selvittäminen Iso-Britanniassa. Nybomin mukaan niitä ei liiemmin ollut, ainakaan
ellei suoria meriyhteyksiä Suomen ja saarivaltion välille saataisi avattua. Myöskään yrityk
set saada lainoja Suomen valtiolle eivät onnistuneet. —Snellmanin ja Nybomin vilkkaasta
kirjeenvaihdosta nälkävuosien aikana, ks. Snellman 1862—68,esimerkiksi 1382-1385.
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palatsissa. Höijer
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muun muassa hotelli

Kämpin suunnitteli

jana. —Finland i

19:de seklet 1893,

137; Eskelinen 1978.

Nybom luopuikin kaupasta pian, kenties samasta syystä, jonka hän mainitsi
Snellmanille keväällä 1868 vastatessaan tämän kiitoksiin hyvin tehdystä työstä
—oli nimittäin ”vaikea tehtävä olla kansallinen kansainvälinen mies (kauppi
as)” 5! Hän siirtyi viipurilaisen Pohjoismaiden Osakepankin Kauppaaja Teol
lisuutta varten Helsingin haarakonttorin johtajaksi 1870-luvun alussa. Parin
kymmenen vuoden menestyksellisen konttorinhoidon jälkeen hän joutui jättä
mään paikkansa, sillä Nybomin todettiin ylittäneen raskaasti valtuutensa, eikä
väitetty liiallinen omapäisyys ja tottelemattomuus pankin johtokunnan mää
räyksille helpottanut hänen asemaansa. Pankin johtokunnassa monet arvelivat
miehen menevän kilpailijan leipiin, kuten tapahtuikin. Nybom palkattiin no
peasti (1892) nostamaan KOP merkittäväksi pankiksi. Nybomin seuraajaksi
POP:n Helsingin konttoriin tuli Leonard von Pfaler.*?

Nybomiin personoi KOP:n nousua varteenotettavaksi pankiksi, joten hän oli
kiistatta tehokas johtaja. Toisaalta jo edellä sivuttu omapäisyys ja jopa omaval
taisuudet sävyttivät seuraavien reilun parin vuosikymmenen ajan hänen johta
mistaan. Valta oli keskitetty toimitusjohtajalle johtokunnan muiden jäsenten ol
lessa lähinnä hänen henkilökohtaisia apulaisiaan vailla päätösvaltaa. KOP:n
johtokunnan kokoonpano vaihtui tiheään Nybomin aikana, mikä viittaa vaka
viin ongelmiin, varsinkin jos vertaa tilannetta muiden rahoituslaitosten uneliaan
raukeaan pysyvyyteen. Jopa politiikka sotkettiin mukaan, sillä hartaana vanha
suomalaisena Nybom vaati alaisiltaan samaa poliittista kantaa, ”poliittista

,
S51 ”Det äri allmänhet en svär uppgift att vara en nationell internationell man (köpman) - - --”.

—Snellman 1862-68, 1470.

552 Ks. esimerkiksi Heikel 1922; Ahonen W 1932; Hanski 2000a; Pipping 1962, esimerkiksi
116-117.
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mat= siviilipäällikkö, senaattori
Albert N. ja Anna-Sophie Ide
stam; yliopp. 85, lueskeli laki
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homogeenisyyttä”. Käytännössä Nybom vastasi yksin päätöksenteosta, sillä
vähitellen johtokunta oli muuttunut niin myötäsukaisia miehiä täynnään ole
vaksi, että pankin sääntöjen mukaiset yksimieliset lainapäätökset saatiin hel
posti aikaan. Muutenkin yrityksen johtaminen sujui harmonisesti ja rauhaisesti,
mutta se oli paremminkin toimitusjohtajan yksinvaltaa kuin aitoa konsensusta.

Nybom oli toimikautensa lopussa varma erehtymättömyydestään. Samaan
aikaan kiusalliseksi ongelmaksi nousi se, että KOP rahoitti avokätisesti toimi
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tusjohtajan pojan Bengt Nybomin ja raahelaisen sahateollisuusmiehen Arthur
Lagerlöfin yrityksiä. Asiaan kiinnitettiin toistuvasti huomiota 1910-luvulla, jol
loin pyrittiin laatimaan jääviyssääntöjä, mutta Nybom pystyi pitkään pitämään
kritiikin aisoissa. Vasta keväällä 1914 alkoi 76-vuotiaan toimitusjohtajan läh
tölaskenta, joka johti vielä vuoden lopulla tapahtuneeseen katkeraan eroami
seen. Yrjö Blomstedt arvioi Nybomin edustaneen ”vaikuttavalla tavalla - - 
1800-luvun viimeisten vuosikymmenten tyypillistä patriarkaalista pankkimies
tyyppiä”**

Viimeksi mainittua käsitystä voi kritisoida useammastakin näkökulmasta,
mutta yritysjohtamisen kannalta keskeisin argumentti lienee se, että Nybom
johti osakeyhtiömuotoista pankkia kuin perheyritystä, jossa jälkeläisille annet
tiin merkittäviä tehtäviä*%*Nimittäin lopulta Nybomin lähdön aiheuttajaksi
osoittautuneessa Raahen puutavara Oy:ssä mukana oli pääomistaja Arthur La
gerlöfin lisäksi sekä itse KOP:n toimitusjohtaja että tämän KOP:n kamreerina
samaan aikaan istunut poika Bengt. Menettely ei tullut enää kyseeseen 1900
luvun alussa: Lagerlöfin liike otettiin jo kesällä 1914 pikavauhtia pankin val
vontaan ja pian pankista lähtivät ensin poika ja sitten isä Nybom. F. K. Nybom
ei ollut tyypillinen patriarkaalinen johtaja, vaikka tiettyjä piirteitä siihenkin
suuntaan näyttää olleen. Tyypillinen aikansa pankkimies hän saattoi olla, mikä
ehkä kertoo enemmän alasta kuin äkkiseltään voisi ajatella.

Leonard von Pfaler rinnastuu jossain määrin Uno Kurteniin, sillä hänkin tuli
aikanaan yritysmaailman ulkopuolelta, sillä hän oli toiminut muun muassa se
naatissa ja kirjastonhoitajana. Taustalla oli —kuten mitä ilmeisimmin aina —vä

hintään perhepiirissä luotu kipinä yritystoimintaan. von Pfalerin vaimo oli vaa
salaisen kauppaneuvoksen A. A. Levönin tytär, ja samana vuonna kun hän meni
tämän kanssa naimisiin, hänestä tuli Vaasan osakepankin Helsingin haarakont
torin tarkastaja. von Pfaler tuntuu olleen jatkuvasti eräänlainen kompromissieh
dokas johtajanpaikoille, eikä häntä voinut pitää mitenkään erityisen värikkäänä
tai näkyvänä johtajana. Jo valtiopäiväaineisto viittoi virkamiesmäisyyteen, ja
sellaisen kuvan hänestä saa pankinjohtajanakin.”*

Edellä esitetyn perusteella uusien alojen johtajat eivät poikenneet ”tavallisis
ta” yritysjohtajista edukseen juuri mitenkään. Riskinottoa tai suuria ajatuksia ei
heiltäkään voinut odottaa. Siinä suhteessa toimintatavat muistuttivat melkoises

ti vanhojen kauppahuonepohjaisten yritysjohtajien käytäntöjä, paitsi että pitkä
jännitteisyyttä ja ”yrittäjyyttä” heiltä näyttää puuttuneen. Kenties on liian pit
källe vietyä antaa yltiöpäisistä hankkeistaan ja suurpiirteisestä suunnittelustaan
tunnetun teollisuusmies-sijoittaja Eugen Wolffin todistaa 1910-luvun alussa
pankinjohtajien näköalattomuudesta, kun Pohjoismaiden Osakepankki oli suh
tautunut nurjamielisesti hänen pyytämäänsä lisälainoitukseen. Pankin pääjohta

553 Blomstedt 1989, esimerkiksi 207-211, 214-219 (lainaukset 216, 218); Polvinen-Heikkilä
Immonen 1989, 250-255 (kirjoittaja Heikkilä).

554 Ks. tästä esimerkiksi Kocka 1978, 553—554.
555 Blomstedt 1989, 191 ja passim.; Polvinen-Heikkilä-Immonen 1989 (kirjoittaja Heikkilä),

252—253; Kuisma 1993b, 407.
556 Heikel 1922; Pipping 1962, 377-379; Pfaler 1976; Hanski 2000b.
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1985, 119 —120, 310.

jana istui tuolloin von Pfaler. Mutta Wolffin kitkerä tuomio kuului: ”Pankinjoh
tajan näköpiiri ei ulotu kuutta kuukautta pidemmälle —ikäväkyllä” 55? Edellä
esitetyn perusteella Wolffin puuskahdus saattaa olla yleistettävissä koskemaan
laajemminkin näitä aloja. Wolffin tapauksessa nimittäin on muistettava, että hän
tuli nimenomaan vanhan ajan kauppahuoneiden puolelta ja oli suursijoittaja C.
G. Wolffinpoika, joka oli tottunut pitkäjänteiseen teollisuuden ja muun liiketoi
minnan rahoittamiseen.

Informaation keruun ja tiedon käytön muuttuvat ja pysyvät muodot
1800-luvunjälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa

Tässä pääluvussa on tarkasteltu ennen muuta menestyneitä johtajia, kun taas te
hottomat tai tappioita kärsineet yritystensä toiminnasta vastanneet miehet ovat

557 A. Benj. Helander (1975, 2) referoi Wolffin kirjoitusta vuodelta 1935, jossa tämä katkeraan
sävyyn tilitti nimenomaan von Pfalerin pitäneen hänen suunnitelmiaan epärealistisina ja hä
nen johtamaansa Tomatoria vararikon partaalla olevana ”toisena Kyminä”. —Pipping 1962,
328—330,(lainaus 329); Kuisma 1993b , 332, 411.
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jääneet syrjään. Tätä linjaa jatketaan suurelta osin lähdesyistä tässä viimeises
säkin alaluvussa. Kaikille edellä laajempaa huomiota saaneille johtajille yhtei
nen piirre oli heidän tiedonhalunsa sekä tapansa ja kykynsä kaivaa oleellista tie
toa valtavasta informaatiotulvasta, jota 1800-luvun jälkipuoliskolla oli yllin
kyllin saatavilla. Seuraavassa ei keskitytä niinkään talouselämästä kertovaan
tietoon, informaatioon ja tietoverkostoihin, joihin tutkimus on viime vuosina
tuonut runsaasti lisävalaistusta.** Sitä vastoin kiinnostus kohdennetaan ennen

muuta erityisvoitonpyynnin 1800-luvun erityiseen muotoon, tiedon metsästyk
seen eli ennen muuta poliittisista ja muista osin arkaluonteisista lähteistä kaivet
tuihin tietoihin, joiden käyttämisellä yritysjohtajat pystyivät selvästi saamaan
itselleen hyötyjä silloinkin, kun vanha monopoleihin ja säätyprivilegioihin pe
rustunut järjestelmä oli murtunut.

Yritysjohtajien tiedonkeräämisessä ja käyttämisessä yksi keskeinen 1800-lu
vun jälkipuoliskon muutos kytkeytyi liikkuvuuden lisääntymiseen. Johtajat al
koivat 1800-luvun mittaan matkustella silmiinpistävästi enemmän eri puolilla
Suomessa ja ulkomailla. Taustalla oli ensinnä edellä jo todettu tuotantopaik
kojen leviäminen ympäri laajaa suuriruhtinaanmaata, mikä vaati ”omin silmin”
toteutetun valvonnan ulottamista kaukaisillekin tehdaslaitoksille. Toisaalta val

lan keskittyminen autonomisen Suomen pääkaupunkiin Helsinkiin puolestaan
vaati —ja mahdollisti —jatkuvaa yhteydenottoa valtaapitäviin. Niin ikään infra
struktuurin kehittäminen, ennen muuta rautatieverkoston ja ulkomaille suuntau
tuneen säännöllisen laivaliikenteen nopea kehitys, ylipäätään teki liikkumisesta
aiempaa selvästi helpompaa. Pelkkä tepastelu kirjoituspöydän, puodin ja sata
man välillä sekä ehkä kerran vuodessa tehty pääkaupunkireissu eivät enää riittä
neet, mikäli halusi olla aktiivinen ja tehokas johtaja.

Yritysjohtajien matkustuspäivät kasvoivat huomattavasti. Aikakauden me
nestyneiksi osoittautuneiden yritysjohtajien käytännöt olivat juuri tällaisia. Ul
komaanmatkoilla yhdistettiin tavallisesti työ ja huvi, sillä vaikkapa pitkät nä
ennäisesti virkistäytymismatkoilta vaikuttaneet kylpylälomat olivat samalla oi
vallisia tilaisuuksia bisneksen tekoon. Johtajat sopivat usein tapaavansa jossa
kin tällaisessa paikassa, missä tietenkin vahvistettiin usein jopa vuosikymmeniä
jatkuneitaystävyyssuhteita.9

558 Ks. esimerkiksi Ojala 1997, 1999, 2002a, 2003; Lamberg M 2003; Einonen 2003, Ahonen K
2003; Kallioinen 2003.

559 Ohessa mainitaan vain murto-osa yritysjohtajien erilaisiin matkoihin liittyvistä tiedoista.
Tuonnempana luetelluissa arkistokokonaisuuksissa on runsaasti mainintoja matkoista. G. A.
Lindblom raportoi A. W. Wahrenille jatkuvasti olevansa liikkeellä milloin missäkin. Heinä
kuussa 1876 hän yritti sovitella omia ja kumppaninsa aikatauluja yhteen, jotta he voisivat
tavata esimerkiksi muutenkin erityisen suositussa Itävallan Karlsbadin kylpylässä. Lindblo
min ollessa kyseessä uutinen oli paremminkin se, jos hän ilmoitti, ettei pystyisi lähtemään
matkoille paikallisten turkulaisten kiireidensä vuoksi. (ELKA Forssa, Wahren, GAL
AWW:lle 20.7.1876, 21.4.1878). Leonard Borgström puolestaan matkusti runsaasti esimer
kiksi vuonna 1866, sillä keväällä hän oli Ruotsissa, Saksassa ja Englannissa sekä syksyllä
Venäjällä (ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle vuonna 1866, esimerkiksi 27.10.1866).
Rudolf Elvingin pitkistä matkoista esimerkiksi Albert Snellman RE:lle 6.3.1897: 263—264
(Napoliin), 11.3.1897: 257—258 (Bonniin), 18.3.1897: 251—252 (Nizzaan), 25.3.1897: 245—
246 (Pariisiin). —ELKA Serlachius TAKO, Konseptit ja toisteet, Kopiokirjat 1889-1903.
Oma lukunsa olivat suruajat, jolloin johtajat saattoivat olla poissa kotimaasta hyvinkin pit
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kään. Niinpä Leonard Borgström lähti välittömästi isänsä Henrik Borgströmin kuoleman jäl
keen yli kolmeksi kuukaudeksi ulkomaille (ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 30.6.1883,
seuraava kirje Helsingistä 8.10.1883). C. M. Dahlströmin monet yhdistetyt liike- ja loma
matkat kootusti, Kallioinen 2003, 97—100;A. W. Wahrenin vuosittain vuosikymmeniä tois
tuneista matkoista Englantiin ja Venäjälle, ks. ELKA Forssa, Wahren; Kaukovalta 1934,
passim.

YRITYKSEN JOHTAMINEN =279



Taustalla oli panostus suulliseen, osin salaiseen informaatioon. Vaikka tietoa
välitettiin todella laajasti kirjallisessa muodossa, niin silti voi ehkä paremmin
kin sanoa, että suullisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen merkitys korostui
tällä jaksolla kaikkien läheisten liikekumppanien ollessa kyseessä.**? Keskus

teluyhteyden merkitystä painotti tutkimuksen johtajista erityisesti G. A. Lind
blom, joka halusi aina neuvotella kasvokkain A. W. Wahrenin kanssa kiista
kysymyksistä**!ja arkaluonteisista”??asioista **?G. A. Lindblom oli muutenkin

tiopäivillä on edellä toistuvasti viitattu. Ja toiminta oli mitä suurimmassa määrin
tiedonpyynnin leimalla varustettua. Siinä tavoiteltiin valtiovallan sisäpiiriin
pääsyä ja sitä kautta saatavaa ”salaista” tietoa. Jo Lindblomin ensimmäisiltä
valtiopäiviltä C. M. Dahlströmin ainoa läheinen helsinkiläinen liikekumppani
Carl Fr. Degener kertoi enemmän tai vähemmän ironiseen sävyyn, ettei ollut
nähnyt Lindblomista vilaustakaan moneen päivään, sillä tämä ”liitelee (oleske
lee) hienosti(yhteiskunnan)ylemmissäkerroksissa”9

G.A. Lindblomia tai muita ei-helsinkiläisiä ei silti voi verrata eräisiin pää
kaupungissa asuviin yritysjohtajiin, joiden suhteet senaatintorin päättäjiin oli
vat kiusallisen läheiset**5

Leonard Borgströmin ja A. W. Wahrenin kirjeenvaihto on ensimmäisistä
1850-luvun alun kirjeistä lähtien ennen muuta Borgströmin puolelta kyllästetty
politiikalla ja sisäpiiritiedoilla. Näiden aineistojen valossa ei tunnu lainkaan lii
oitellulta jo aikalaisten tekemä päätelmä Borgströmin suvusta taloudellisen ja
poliittisen vallan keskittymänä.

560 Liiketaloustieteessä esimerkiksi Henry Mintzberg (1980 (1973), 36-38) korostaa johtajien
haluavan viimeisintä tietoa, mieluusti kahden kesken.
Lindblom oli talvella 1865 kirjeessään eräästä sinänsä tuntemattomaksi jääneestä asiasta eri
mieltä Wahrenin kanssa. Lindblom halusi keskustella siitä kahden kesken Forssassa, jotta
”voisi silloin suullisen ilmoituksen välityksellä tulla enemmän samaa mieltä olevaan käsi
tykseen tilanteesta” sekä esittää myös toisen ehdotuksen pohdittavaksi. —ELKA Forssa,
Wahren, GAL AWW'lle 27.1.1865.

562 ”Yhden huhun kuulin Helsingissä ollessani, mutta en voi kirjoittaa siitä, vaan tiedotan siitä
tavatessamme”. — ELKA Forssa, Wahren, GAL AWW:lle 18.11.1874; ks. myös GAL
AWW:lle 1.5.1873 (Lindblom toivoi forssalaisen saapuvan muutamaksi päiväksi Turkuun,
jotta Kymin paperitehtaan rahoituksesta voitaisiin keskustella rauhassa); GAL AWW:lle
20.7.1876 (Lindblom esitti tapaamista esimerkiksi Karlsbadin kylpylään, jossa voitaisiin
keskustella kultakantaan siirtymisestä).

563 Leonard Borgströmin ja Wahrenin liikesuhteessa menetelmät olivat periaatteessa samat,
mutta suulliseen viestintään panostaminen vähäisempää kuin turkulaisilla G. A. Lind
blomilla ja Ernst Dahlströmillä. Leonard Borgströmin keskustelunaiheet olivat niin ikään
laadultaan sellaisia, ettei niistä voinut kirjoittaa edes yksityiskirjeenvaihdossa. —Esimerkiksi
ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 5.4.1866 (suullinen neuvottelu hankalasta aiheesta),
22.1.1873 (Borgström pyysi Wahrenia tulemaan Helsinkiin, koska oli useita keskustelua
vaativia asioita), 9.4.1873 (Borgström oli itse tulossa Forssaan keskustelemaan ”yhdestä ja
toisesta”).

564 ”sväfvar väl i de högre regionerna”. Kyseiseen lauseeseen liittyvistä ironisista ja vaikeasti
suomeksi kääntyvistä kohdista, ks. SAOB, ”sväfva”, ”region” (5. merkitys). Joka tapaukses
sa Degener viittaa todennäköisesti paitsi Lindblomin kärkkäyteen liimautua Senaatintorin
vallanpitäjien kylkeen niin myös hänen käytännönläheiseksi arvioituun ajatuksenjuoksuun
sa. —TMA C. M. Dahlströmin kauppahuone, SK Carl Fr. Degener Helsingistä CMD:lle
25.1.1867: 176.

565 Suuri yllätys ei ole sekään, että pietarsaarelainen Petter Malm nuorempi oli omalla tahollaan
melkoinen tietojen kerääjä, ks. esimerkiksi viite 568 tuonnempana.

56
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Borgströmin nuoruusvuosien kenties kriittisin ja samalla sisäpiiritietojen ole
massaolosta kertova kommentti löytyy keväältä 1856, jolloin hän kommentoi
Wahrenille valtiovallan kutsuneen koolle kokouksen, jossa keskusteltiin Suo

men kaupan ja teollisuuden kehittämisestä. Ilmeistä on, että Leonard oli kuullut
asiasta isältään Henrik Borgströmiltä, sillä pisteliääseen sävyyn hän totesi, että
”kaikkinämä tärkeät asiat tarvitsevat kaiketi barbaarisimmissa valtioissa sekä

ajan että älyn uhraamista, mutta meidän sivilisoituneemmassa maassamme
tämmöiset asiat päätetään tunnissa (senaatin talousosaston valtionvaraintoimi
tuskunnan puheenjohtaja ja talousosaston varapuheenjohtaja Lars Gabriel von)
Haartmanin luona”5

Myöhemmin niin Adolf Wasenius kuin Leonard Borgström käyttivät liike
toiminnassaan hyväkseen ennen muuta senaattori J. V. Snellmanin luovuttamia
tietoja tämän toimiessa 1860-luvulla vaikutusvaltaisen valtionvaraintoimitus

omille liikekumppaneille pursuavat sisäpiiritietoa, jota ei aikanaan taatusti ole
ollut kaikkien käytettävissä tai joka olisi ollut sinänsä julkista. Tässä tapaukses
sa voi myös miettiä, ylitettiinkö laillisuuden rajat.*$9Tietoja saatiin senaatista
Snellmanin sieltä lähdön jälkeenkin?? mutta varsinkin Borgströmeillä tuntuu
olleen häneen tiukka ote, kuten paljastui vuonna 1882 Snellmanin jo kuoltua.
Tuolloin Leonard Borgström totesi Wahrenille kuinka tuntemattomaksi jäävä

566 ”Alla dessa vigtiga wärf behöfwa visserligen i mera barbariska länder bäde uppoffring af tid
& intelligens, men hos oss i ett sä civiliseradt land som wär afgöras dessa saker pä 1
timmens tid hos Hartman”. Vielä samana keväänä (nimittäminen 8.5.1856) teollisuuden ja
elinkeinojen edistämistä pohtimaan asetettuun komiteaan nimitettiin monien muiden etu
rivin liikemiesten lisäksi sekä A. W. Wahrenin että Henrik Borgström. —ELKA Forssa,
Wahren, LB AWW:lle 16.4.1856; Manufaktur-direktionens utlätande 1857, 1-2; Kekkonen
1987, 47-49.

567 Ks. Kuusterä 1989, 87-88.
568 Ks. esimerkiksi ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 22.8.1866. (- - - ”senaattori Snellman

mainitsi - - - isälleni, että hän matkustaa Tampereelle ja Forssaan”), 7.5.1867 (Leonard
Borgström oli käynyt isänsä pyynnöstä senaattori Snellmanin luona), 30.11.1867 (muun
muassa rautatieasian ratkaisemisesta sisäpiiritietoa lyhyesti ja sisältäkäsin, suora viittaus
Snellmanin luovuttamiin tietoihin). JYMA Tervakoski Oy, KJ (I Da)JAFW Petter Malm
nuoremmalle Pietarsaareen 7.4.1865: 67—69 (laajasti senaatista saatuihin tietoihin viitaten
rahareformin aikataulusta); SLF Waseniuska, UBAFW AFW Petter Malm nuoremmalle
13.11.1865 (pitkään lähettänyt tietoja rahareformista, mutta nyt tilanne oli nopeasti muut
tunut, sillä Waseniuksen tietojen mukaan senaatti oli päättänyt, että tästä päivästä
(13.11.1865) lähtien hopea oli ainoa laillinen maksuväline). Annala (1950, 116) mainitsee
Waseniuksen tienneen Helsinki-Hämeenlinna —-rautatiestäjo ennen virallista ilmoitusta.

569 Suhteita senaattiin pidettiin yllä varsinkin tulli- ja rautatieasioissa. Ks. esimerkiksi ELKA
Forssa, Wahren, LB AWW:lle 16.1.1869, 23.1.1869 (Borgström kertoi Wahrenille kuule
mastaan huhusta, jonka mukaan senaatti tulisi asettamaan komitean pohtimaan tullitariffien
muuttamista. Siksi Wahrenin tuli pikaisesti laatia muistio Forssa Oy:n näkökulmasta ja
lähettää se pikakirjeenä Helsinkiin, sillä ei tiedetty tarkasti, koska asiaa alettaisiin käsitellä);
23.7.1879, 2.8.1879, 5.7.1880 (Borgströmillä ”luottamuksellista” tietoa), 23.4.1883,
21.5.1883, 2.6.1885; myös SLF Waseniuska, BTAFW LB AFW:lle 17.8.1884. Sisäpiiri
tietoa käytettiin runsaasti myös rautatiekysymyksissä. Borgström kertoi marraskuussa 1874
saaneensa ”erittäin tärkeän luottamuksellisen tiedonannon” rautatielinjauksista ja kehotti
Wahrenia pohtimaan, josko hänen kuntonsa kestäisi välittömästi suoritettavan Pietarin mat
kan: Matkan tulokset jäivät kuitenkin laihanlaisiksi. - ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle
23.11.1874, 28.11.1874, 9.12.1874. Kaukovalta 1934, 367, viite 4, ks. myös 369, 372-375;
myös LB AWW:lle esimerkiksi 1.10.1872, 23.10.1872, 29.10.1872, 4.12.1873, 4.3.1874,
23.5.1874, 26.5.1874, 17.9.1874, 2.10.1874, 7.10.1874, 18.11.1874, 23.2.1876.
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”ilmoitus J. V.S(nellmanista) on hämmästyttänyt minua. Hän tuntuu unohta
neen millaista (suurta) apua isäni hänelle (aikanaan)antoi” Joka tapaukses
sa Tervakoski Oy ja Forssa Oy olivat 1860-luvulla selvästi erityisasemassa suo
malaisten teollisuusyritysten joukossa, sillä kummallekin annettiin poikkeuk
sellisesti merkittäviä lainoja Suomen Pankista.*”!

Henkilökohtaisen ja intiimin vuorovaikutuksen merkitys ei siis hävinnyt mi
hinkään yrityksen johtamisessa kaikista teknisistä uudistuksista huolimatta.
Kenties juuri näiden uudistusten vuoksi vanhat hyvät ja koetellut keinot olivat
arvossaan. Silti 1880-luvun alusta Suomessa nopeasti kehittynyt puhelinver
kosto helpotti monien rutiiniasioiden hoitamista. Seikalla oli suuri merkitys ni
menomaan yritysten sisäisen valvonnan tiukentamisessa, sillä puhelimesta tuli
nopeasti merkittävien yritysjohtajien apuväline, jolla pidettiin tiiviisti yhteyttä
liikekumppaneiden ja alaisiin.*? 1800-luvun lopulla ja seuraavan vuosisadan
alussa esimerkiksi Rudolf Elvingille puhelin oli täysin arkipäiväistynyt apuväli
ne, jolla hoidettiin runsaasti eri tehtaiden välisiä varainsiirtoja. Lisäksi lähes jo
kaisessa Tampereen tehtaan ja Helsingin pääkonttorin kirjeessä 1900-luvun
ensi vuosina viitataan vuorineuvoksen puhelimessa antamiin ohjeisiin, määrä
yksiin tai esittämiin kysymyksiin.??

Pelkästään näihin uusiin apuvälineisiin ei ollut luottaminen, sillä kuten edellä
on jo todettu varsinkin Etelä-Suomessa sijainneet yhtiöt siirsivät kukin vuorol
laan 1900-luvun alkuvuosina yritystensä pääkonttorit Helsingistä tai Turusta
suoraan tuotantopaikalle: niin tekivät esimerkiksi Forssa Oy ja Kymiyhtiö
(1906).5%

570 ”Notisen om J V S har förvänadt mig. Han tycks dä glömdl (') det handtag han fätt af min
far”. —-ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 16.12.1882.

571 Tosin varoja oli 1860-luvun lopulla myönnetty myös esimerkiksi C. M. Dahlströmin osittain
omistamalle Littoisten verkatehtaalle ja C. W. I. Sundmanin yrityksille, mutta myös esimer
kiksi Töölön sokeritehtaalle. - ELKA Forssa, JPK 29.6.1866; Kuusterä 1989, 203, liite 11.

572 Turussa ja Helsingissä puhelin tunnettiin jo 1877. Leonard Borgström lienee ollut silti yksi
ensimmäisiä helsinkiläisiä puhelimen käyttöön perehtyneitä yritysjohtajia, sillä hän kertoi
innostuneesti A. W. Wahrenille kesäkuun puolimaissa 1882 olleensa juuri samana päivänä
Yhdyspankissa, jonne soitettiin ensimmäisen kerran Suomen Pankista, joka oli juuri saanut
oman liittymänsä toimimaan. —ELKA Forssa, Wahren, LB AWW:lle 13.6.1882; Abo posten
23.12.1877 (”Den första telefonen i Äbo”); Helsingfors Dagblad 8.6.1880 (”Telefonledning
inrättas i H-fors”) (viitattu HSK:n kautta); Turpeinen 1978, 94; vrt. Kovero 1955c, 267; ks.
myös Immonen 2002.

573 ELKA Serlachius TAKO, Konseptit ja toisteet, Kopiokirjat 1889—1903,esimerkiksi Albert
Snellman RE:lle 13.7.1896: 246; vol. 368 ”Bergsrädet Rudolf Elving”, 13.3.1900—
21.10.1902 (Tampereen tehtaan isännöitsijä Richard Becker RE:lle 16.10.1900: 274-275,
19.2.1901: 390); KA Mechelin SK RE Leo Mechelinille 10.3.1901; Hoving 1947, 106.

574 Vrt. Fellman 2000b, 35—36.
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3 V Yritysjohtaja Suomessa
1600—1920

Yrityksen johtaminen oli vaikeaa. Siitä kertovat ”vaikeuksien kautta voittajiksi”
taistelleet liike-elämän sankarit, mutta ennen kaikkea tutkimuksessa esitellyt
heikommin tai jopa aivan surkeasti menestyneet johtajat, joita ei välttämättä
muisteta tänä päivänä lainkaan tai jos muistetaan, niin nimenomaan erehdyksis
tään. Joillekin unohduksiin joutuminen lienee ollut aidosti armeliasta, mutta osa
”epäonnistujista” on tuomittu historian käräjillä aivan liian raskaasti. Yrityksen
johtamisen vaikeuksista kertoo sitä paitsi sekin, että monet jälkikäteen erin
omaisen tehokkaiksi osoittautuneet johtajat saattoivat jossakin uransa vaiheessa
olla ahtaalla. Tässä ei voi olla mainitsematta viimeksi mainittuja johtajia yhdis
tävää tekijää eli että he ottivat opikseen ja muuttivat toimintatapojaan. Histo
riastaan voi siis oppia.

Houkutus on suuri selittää näiden menneisyyden toimijoiden työt pelkästään
tilanteenmukaisina ja siten helposti ymmärrettävinä inhimillisinä piirteinä. Tus
kin kannattaa kuitenkaan antaa periksi yksinomaan tilanteenmukaisuudelle ja
”kävi miten kävi” —asenteelle. Vaikka varmasti jok'ikinen tämän tutkimuksen

johtajista toimi useinkin opportunistisesti, niin silti ad hoc ei voinut olla min
kään aikakauden menestyneiden —eikä edes vähemmän menestyneiden —johta
jien ainoa tai edes tärkein piirre.'

Edellä sovellettu aikalaisvertailu on osoittanut suuria johtajien välisiä eroja.
Osa niistä voidaan selittää eri toimialoista johtuviksi, osa puolestaan näyttää
juontavan juurensa persoonallisista piirteistä. Tämän kirjoittajalla on viimeksi
mainittuihin seikkoihin tavallistakin niukemmin sanottavaa muun muassa täl

tä(kin) osin puutteellisen koulutuksen vuoksi ja siksi, ettei lähdeaines parhaalla
tahdollakaan anna kovin syvällisiä vastauksia näihin kysymyksiin. Siksi on ol
lut pakko, ja mikä on ylipäätään historiantutkimukselle tavanomaista, yrittää
suhteuttaa kukin toimija omaan aikaansa ja siten löytää tyypillisiä tai epätyy
pillisiä piirteitä.

Yleistäminen tuntuu silti vaikealta. On hankala pelkistää tyypillisiä piirteitä
vakuuttavilta vaikuttaviin perusteisiin niin, että arvio tekisi ensinnä oikeutta
tutkittaville ja toisaalta ei tuntuisi täysin itsestään selvältä. Suurin osa rikkaim
mista lähteistä on säilynyt nimenomaan menestyjiltä, jolloin ”ne toiset” jäävät
väistämättä hieman sivustakatsojiksi ja sivustakatsotuiksi.

Suomalaista yritysjohtajaa ja hänen johtamistaan yleisesti koko tarkastelu
jaksolla luonnehtivat piirteet eivät kaikilta osin välttämättä yllätä, vaan tuntuvat
paremminkin tutuilta. Suomalainen yritysjohtaja ei ollut jaksolla 1600-1920
mikään 1800—1900-luvun stereotyyppinen yrittäjä, jonka päätöksenteossa ja

1 — Vrt. tästä esimerkiksi Kotter 1983 (1982), 96.
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johtamisessa olisivat korostuneet riskinotto ja epävarmuuden suvereeni hallinta
sekä innovatiivisuus.?

Riskien ottaminen oli oleellista hyviin tuloksiin pyrittäessä, mutta niitä sai
ottaa vain rajoitetun ajan kerrallaan ja harkiten. Täysin riskitöntä liiketoimintaa
tavoitelleet yritysjohtajat havaitsivat ennen pitkää olevansa puilla paljailla, mut
ta niin kävi toisaalta joillekin toistuvasti kovilla panoksilla pelanneille johtajil
le. Tästä perustilanteesta oli koko jaksolla vain harvoja poikkeuksia.

Sotien ja muiden yhteiskuntaa laajasti koskettaneiden kriisien aikana tehok
kaaseen tuloksen tähdänneen yksittäisen johtajan oli uskallettava riskeerata eli
käyttää olemassa olevia tilaisuuksia hyväkseen. 1700-luvun jälkipuoliskolla
eturivin yritysjohtajaksi noussut Abraham Jakob Falander oli tässä suhteessa
hetken aikaa yksi huimapäisimmistä. Myös esimerkiksi Krimin sodan aikana
riskejä ottaneet johtajat hyötyivät tavallisesti uhkapelistään. Vielä 1600-luvulla
riskejä ei mieluusti otettu missään olosuhteissa: yritysjohtajat elivät kärjistäen
ilmaistuna melkeinpä kädestä suuhun tai ainakin varmaakin varmemman pääl
le. Tilanteenmukaisuus oli yleisesti säännönmukaista kuin poikkeuksellista.
Aateliston mahti oli suurimmillaan, vaikka valtio sanelikin marssijärjestyksen.
Ylin sääty ja valtiovalta sitoivat porvariston tiukkaan talutusnuoraan, joten
jäykkien (ja vieläpä tavallisesti vastapystytettyjen) rakenteiden muokkaaminen
yritysjohtajille paremmin soveltavaan muotoon ei tullut kyseeseen. Osa johta
jista ilman muuta hyötyi ”kultaisesta häkistään”, joka totutti heidät varmiste
luun ja sitä kautta tehottomaan yrityksen johtamiseen. Ilmiöön kytkeytyi poliit
tisten vaikutusmahdollisuuksien olemattomuus.

Uusiin asioihin ryhtyessään yritysjohtajilla oli usein kertynyt jo melkoisesti
tietoa siitä, mihin olivat ryhtymässä. Tällainen osoittaa paitsi harkinnasta, niin
myös pitkän aikavälin suunnittelusta. Niinpä Johan Bladh (vanhempi) oli hank
kinut Vaasaan muutama vuosi isovihan jälkeen melkein kahden ja puolen tu
hannen kuparitaalerin arvoisen tupakkaerän. Kymmenisen vuotta myöhemmin
Bladhin nimissä oli oma tupakkatehdas.? Vastaavasti haminalaiset Jakob Forsell
ja Jakob Johan Tesche harjoittivatjo ennen omien tehtaiden perustamista merkittä
vää tupakkakauppaa.* Kuvio toistui niin 1800-luvun tehtailijoiden C. M. Dahl

strömin ja A. F.Waseniuksen kohdalla kuin jo 1600-luvun lopulla, jolloin Per Frem
ling hankki kokemusta rautakaupasta ennen oman rautaruukin perustamista.”

2 — Yrittäjyys liitetään tänä päivänä usein nimenomaan pieneen liiketoimintaan ja pienyrityksiin
(esimerkiksi Näsi J 1991a, 49-51).Vrt. lisäksi Pollardin (1965, 250-251, 1995, 62—63)erot
telut yrittäjän ja johtajan eroista: yrittäjä (myös kollektiivinen, esimerkiksi yrityksen johto
kunta) on strategisia päätöksiä tekevä innovaattori ja johtaja (manager) rutiinipuolen tehtä
vien hoitaja. —Leadereista Pollard ei mainitse mitään. Joseph A. Schumpeteristä tiiviisti esi
merkiksi Schybergson P 1988, 30-33. Hän korostaa Schumpeterin ajatusten hyödyllisyyttä
1800-luvun teollisuusyrittäjiä tutkittaessa. Sahateollisuuden (1700-luvun) *schumpeteriläi
sistä entreprenööreistä” esimerkiksi Kuisma 1993b, 89-91; Kuisma 1995, 41; edelleen esi
merkiksi Redlich 1964; Nergärd 2001, luku 1.2.; Vainio-Korhonen 2002, 14—20.

3 —Bladhaikoi maksaa ostoksensa turkulaiselle kauppiaalle Henrik Rungeenille pyöreästi 18
lästillä tervaa. —-KA VRO 15.5.1727: 96-99.

Edellä olleiden tietojen lisäksi Nordenstreng 1909b, 152-154; Forselles 1936, 21.
Fremling kävi hieman ennen oman rautaruukkinsa perustamista oikeutta eräitä viipurilaisia
kollegoitaan vastaan 100 kippunnan rautaerän omistajan selvittämiseksi. Hän oli hankkinut rau
dan suurvalta-ajan yritteliäimpiin, joskaan ei välttämättä kaikkein menestyneimpiin, ruukinpat
ruunoihin kuuluneelta maaherra Lorentz Creutzilta. - KA ViRO 8.10.1694: 337—340.
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Yksi keskeinen tapa vähentää riskejä oli tavoitella monopoliasemaa, mikä
keino oli yleinen monin paikoin esiteollisen ajan liikemiespiireissä. Toisaalta
esimerkiksi Iso-Britanniassa teollisuusmiehet pitivät pääomien siirtelyä alalta
toiselle järkevänä riskien jakamisena.*

Siksi uuden ajan alun ja teollistumisen syntyvaiheen yritysjohtajien työtä
luonnehdittaessa on korostettu riskienhallintaa, sopeutumiskykyä ja joustavuut
ta muuttuvissa olosuhteissa. Tässä yhteydessä ei tavallisesti mainita innovatiivi
suutta lainkaan.? Nämä peruspiirteet pätevät suurelta osin myös tämän tutki
muksen johtajien suoraan taloudelliseen toimintaan. Todelliset innovaatiot oli
vat harvinaisia, sillä ennen 1800-lukua teollisuus oli vähäistä ja uusien teknisten
sovellusten käyttöönotto laahasi jäljessä. Teollistumisen ensi vaiheissa 1800-lu
vun jälkipuoliskolla tekninen osaaminen hankittiin ulkomailta ja ekspertit pan
tiin koneita hoitamaan. Tuolloinkaan yritysjohtajat eivät mieluusti lähteneet
yksin teknisesti vaativiin hankkeisiin, vaan hamusivat omistajiksi alan tietotai
toa. Rudolf Elving oli tässä joukossa poikkeus ja tekniset ongelmat kasvoivat
yrityksen koon mukana?

Uusia suunnitelmia oli sinänsä helppo toteuttaa, jos perustoiminnot olivat
kunnossa. Tästä esimerkkejä ovat lähes koko 1700-luvun yhdessä kattavat Ja
kob Johan Tesche ja Abraham Jakob Falander, joiden liiketoimintatavoissa on
muutenkin runsaasti yhtymäkohtia. Silti he, kuten muutkaan tuloksellisimmat
johtajat, eivät aktiivisuudestaan ja aloitteellisuudestaan huolimatta olleet varsi
naisia innovaattoreita, vaan nimenomaan jo koeteltujen ideoiden laajamittaisia
ja häikäilemättömiä hyödyntäjiä. Niin ikään Jakob Forsell hyödynsi anomuk
sissaan täysimääräisesti sekä Loviisan veroetuja että kokemuksiaan ja jopa do
kumentteja Haminan ajoilta. Kaikki kolme teki erityislaatuiseksi nimenomaan
vimma,jolla liiketoimintaa laajennettiin yhä uusille aloille.'?

”Taloudellisten” innovaatioiden puuttuessa on tarkennettava yritysjohtajien
työhön valtiovallan suuntaan. Ensinnä on muistutettava edellä esitetystä käsi
tyksestä, jonka mukaan yritysjohtajat pyrkivät koko ajan aktiivisesti muutta
maan ympäristöään ja siten parantamaan asemiaan yhteisössään sekä vahvista
maan yrityksensä kilpailuedellytyksiä. Tilanne näyttää kuitenkin ristiriitaiselta:
porvaristaustaiset yritysjohtajat halusivat säilyttää melkeinpä viimeiseen asti
omat privilegionsa ja siten pitää muut yhteiskuntaryhmät poissa reviiriltään.

6 — Esimerkiksi Brenner 1972; Berg M 1985, 100-101; Miller 1998; Nergärd 2001, 36—1.
7 — Payne 1978, 184; Vilkuna KHJ 1994, 301; Miiller 1998; Noväky 1999, 2, 8; Noväky 2000, |.
8 Ks. ennen muuta Myllyntaus-Michelsen-Herranen 1986; Michelsen 1999, esimerkiksi s.

161—162, 164.

9 — Toinen itselleen osin vieraalla alalla seikkaillut ja ongelmiin joutunut johtaja oli kauppias C.
W. I. Sundman, joka ei onnistunut rautateollisuudessa 1840-luvulla. Valtio lainoitti tätä
Vantaan ruukkihanketta avokätisesti, ja siinä oli toki mukana aitojen ruukinpatruunoiden
lisäksi esimerkiksi Henrik Borgström ja A. F. Waseniuksen isä G. O. Wasenius. Sundman oli
ruukin toimitusjohtaja. Taitamatonta johtoa pidetään keskeisenä syynä heikkoon tulokseen.
—Laine E 1948, 485—486, 496-499.

10 Tältä osin suomalainen aikansa huippua edustanut yritysjohtaja ei eronnut esimerkiksi
brittiläisestä kollegastaan teollisen vallankumouksen ajoilta. Sidney Pollardin (1965, 250
253, 271) mukaan he eivät useinkaan ottaneet suuria riskejä tai muutelleet johtamistapaansa
ajan kuluessa. Ylipäätään kyse oli paljolti käytännöllisistä, toimivista sovelluksista, ei
”briljanteista ajatuksista”.
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Erityisen selvästi toimintaympäristöä yleisellä tasolla ilmentävä ”säilyttävä” —
ei muutosta tavoitteleva —näkemys toteutui säätyvaltiopäivillä, ennen kaikkea

kriisiaikoina. Niinpä Porvoon maapäivillä (valtiopäivillä) 1809 porvarissääty
halusi viimeiseen asti pitää kiinni vanhoista Ruotsin ajalla säädetyistä erioi
keuksista ja varmistaa tehtyjen päätösten säilymisen jälkipolvien tietoisuudessa
vaatimalla asiakirjojen ja pöytäkirjojen painattamista.''

Pikasilmäyksellä suuri osa tutkimuksen johtajista ei näytä innovatiivisilta
saati aktiivisesti toimintaympäristöään muuttavilta toimijoilta, vaan paremmin
kin vanhaan takertuvilta, ”aktiivisesti passiivisilta jarruttajilta”.

Porvarissäätyyn kuuluneille Suomen suuriruhtinaskunnan asukkaille erityi
sesti Suomen sota ja Porvoon maapäivät (valtiopäivät) aiheuttivat päänvaivaa,
sillä he olivat huonommassa asemassa kuin toisaalta aateliston ja papiston edus
tajat tai toisaalta talonpojat. Eliiteille siirtyminen Venäjän vallan alle oli suhteel
lisen helppoa, vaikka Ruotsin kuninkaalle vannotun uskollisuudenvalan rikko
minen tuntuikin aluksi arveluttavalta. Talonpojille se oli erittäin vaikeaa ja siksi
heidän asemansa oli yksiselitteisempi kuin porvariston, joka tässä kysymykses
sä oli selvästikin puun ja kuoren välissä.

Kuninkaasta luopuminen ja keisariin sitoutuminen oli porvaristolle hankalaa
paitsi poliittisesti niin myös siksi, että heille omistusoikeuksien säilyminen ja
turvaaminen oli elämän ja kuoleman kysymys. Porvaristolla oli ylipäätään mah
dollisuus ja oikeus harjoittaa porvarillista elinkeinoaan nimenomaan hallitsijan
(valtion) myöntämien omistusoikeuksien nojalla. Sääty-yhteiskunnassa olojen
vakaus ja ylimääräisen kilpailun ehkäiseminen olivat tavoittelemisen arvoisia.
Kyse oli ennen muuta porvariston privilegioista ja muista erioikeuksista, joiden
säilyttäminen, muuttaminen tai lakkauttaminen oli kiinni hallitsijasta. Ruotsin
kuningas oli tässä asiassa perinteisesti varma valinta, toisin kuin vielä tuntema

ton ja varhemmin suuria tappioita ja kärsimyksiä aiheuttanut Venäjän hallitsija.
Siksi ”rahalla oli kotimaa” —jo yksistään johtajien yleisten omien etujen vuoksi.

Huoli pitkän tähtäimen toiminnan turvaavien omistusoikeuksien säilymisestä
selittää suurelta osin niin vanhoihin oikeuksiin takertumisen kuin suuriin talou

dellisiin tappioihin johtaneen jääräpäisyyden. Jakob Forsell kuului isovihan ai
kana venäläisiä vastaan taistelleisiin sisseihin, minkä lisäksi hän edisti Hattujen
sodan alla ja sen aikana aktiivisesti ruotsalaisten sotatoimia.'? Muuten tehok

kaasti lähinnä omia asioitaan ajanut Johan Bladh (vanhempi) varusti Suuren
Pohjan sodan aikana sekä ratsumiehen että venäläisten hyökkäystä vastaan
puolustautumisessa käytetyn aluksen.!?

Tämä näkökulma auttaa osin ymmärtämään eräiden pohjalaisten liikemies
ten toimintaa Suomen sodan aikana. Abraham Jakob Falander kieltäytyi kevääl
lä 1808 uskollisuudenvalasta Venäjän keisarille. Falander kuljetettiin samoin

11 Halila 1962, 505—506.

12 —Juuri tästä näkökulmasta Forsellin toteamus vuodelta 1744, jossa hän kertoi haminalaisten
muuttavan Venäjän vallan alle jääneeseen kotikaupunkiinsa, ellei heidän vaatimuksiinsa eri
oikeuksista suostuttaisi, oli nimenomaan poliittista painostusta eikä todellinen vaihtoehto. —
Ks. edellä s. 88—89ja af Forselles 1936, 2, 4-5, 8.

13 Hedman 1921a, 280.
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valasta kieltäytyneen hovioikeuden viskaali A. J. Bergvaldin kanssa venäläisten
hallintokeskukseen Turkuun, jossa molemmat tuomittiin kuolemaan. Lopulta
heidät kuitenkin armahdettiin, mutta määrättiin poistumaan Suomesta. Ahve
nanmaalla miehet kohtasivat hyökkäystä Suomeen mielineen kuningas Kustaa
IV Aadolfin, joka asiasta kuultuaan korotti kummatkin aatelissäätyyn. Kaskisis
sa puolestaan Petter Johan Bladh pidättäytyi valasta, joten hänetkin raahattiin
Turkuun. Venäläiset polttivat Bladhin omaisuuden Benvikin kartanossa. Vuon
na 1810 Falander-Wasastiera palasi Vaasaan. Bladhille puolestaan tarjottiin
Porvoossa 1809 korkeaa virkaa Suomen keisarillisesta hallituskonseljista (se
naatista), mutta hän ei ottanut tehtävää vastaan. Myös vastakkaisia esimerkkejä
”uskollisuudesta” toki tunnetaan, sillä niin Falander kuin Bladh ilmiannettiin

heidän väitetystä vastarinnan suunnittelusta.'*
Laillisen esivallan kunnioitus näkyi Krimin sodan aikanakin, jolloin englan

tilaiset saarsivat neljä C. G. Wolffin laivaa Vaasan satamaan 1856. Kauppaneu
vos kieltäytyi jyrkästi neuvottelemasta alusten vapaasta lähdöstä englantilaisten
kanssa todeten: ”Minä en neuvottele vihollisten kanssa”. Tuloksena oli tonnis

ton menetys ja hänen tavaramakasiiniensa polttaminen.'*
Käsitys paikallaan pysähtyneistä porvareista muuttuu entisestään, kun näkö

kulma vaihdetaan kollektiivisista säätyprivilegioista ja kriisivaiheista yksilölli
siin yksittäisten toimijoiden tekernisiin valtiopäivillä. Monet yritysjohtajista ei
vät vain yrittäneet vaikuttaa, vaan heidän toimillaan oli todellista merkitystä, ja
nimenomaan olosuhteiden muutokseen.

Yritysjohtajien tutkimukseen valinnan yhtenä lähtökohtana ollut yhteisön
virka- ja luottamustehtävien hoito näyttäytyi tavallisesti oman yhteisön puoles
ta toimimisena. Vain harvoin tutkimuksen yritysjohtajat joutuivat lähtemään
luottamustoimistaan vastentahtoisesti; jokunen tosin halusi luopua virastaan
ennen kuin yhteisö piti sitä suotavana.

Valtiopäivillä valitsijoiden ja omien etujen tasapainoiselta vaikuttava ajami
nen tuotti yhteisölle ja yritysjohtajalle itselleen parhaat tulokset. Tällä tavoin
toimineet johtajat olivat toistuvasti valmiita edustamaan kaupunkiaan, sillä ak
tiivisille miehille valtiopäivät tarjosivat runsaasti tilaisuuksia oman liikkeen
edistämiseen erityisvoitonpyynnin avulla.!s

Valtiopäivillä suurin osa yritysjohtajista osallistui valtiopäivillä ennen muuta
taloudellisten asioiden ratkaisemiseen sekä tiedon keräämiseen. Yleisestä poli
tiikasta kiinnostuneita oli vain muutama.

14 Petter Johan Bladhin (1914, esimerkiksi s. 21-22, 23, 25) vuosien 1811—12vaihteessa kir
joittamasta omaelämäkerrasta käy selvästi ilmi hänen venäläisten vieroksuntansa. Myös esi
merkiksi Bergholm 1901, 430; Bonsdorff L G 1929, passim.; Laine K 1939, 440; Alanen
1970, 134; Luukko 1979, 686; Villstrand 1999, 301—303. Vrt. myös Diefendorf 1980.

15 Carpelan 1895, palstat 2414—2416 (C. G. Wolff, kirjoittaja A. J. Hedengren).
16 Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi lienee syytä mainita Abraham Jakob Falanderin vai

keuksista ja vaaroista piittaamaton halu päästä vuoden 1792 valtiopäiville. Vastustajat tila
sivat valtiopäivämieheksi valitun Falanderin pahoinpitelyn, jottei tämä pääsisi perille. Vam
moistaan huolimatta hän lähti matkalle ja saapui perille Gävleen päivää ennen valtiopäivien
päättymistä. Paluumatkalla vaasalainen miltei hukkui Anders Chydeniuksen ja eräiden mui
den kera. —Ks. esimerkiksi Luukko 1979, 576-577.
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Kukin yritysjohtaja oli pääasiassa itse vastuussa onnistumisistaan, mutta
koko tarkastelujaksolla valtiovallan myötämielinen suhtautuminen auttoi, osin
ratkaisevasti, johtajien pyrkimysten toteuttamisessa. Valtiovallan ja yritysjohta
jien yhteistyö oli varsinkin 1700-1800-luvulla läheistä, ja ennen muuta sää
tyjen ajalla (1718—72)aktiivisuudella yritysjohtajan oli suhteellisen helppoa
hankkia merkittäviä hyötyjä itselleen ja vastaavasti heikentää kilpailijoidensa
toimintaedellytyksiä. Juuri tähän liittyvät hanakasti tehdyt privilegio- ja mono
polianomukset.

Kun suurvaltakauden porvarisperäisten yritysjohtajien surkea poliittinen ase
ma valtiopäivillä koheni dramaattisesti 1700-luvun ensimmäisillä vuosikym
menillä, niin uudet aktiiviset toimijat pääsivät muokkaamaan ympäristöään ja
muuttamaan rakenteita ainakin osittain haluamaansa suuntaan. Näkyvimmät
tulokset saavutettiin säätyjen ajalla, jolloin yksilön vaikutusmahdollisuudet oli
vat yleisesti ottaen kaikkein parhaat suhteessa rakenteisiin. 1800-luvulla oli
työskenneltävä selvästi hienovaraisemmin tai ainakin matalammalla profiililla.
Autonomian aikana yksittäisen yritysjohtajan oli seurailtava enemmän raken
teiden liikkeitä kuin muokata niitä itse.

Valtionja yritysjohtajien suhde oli suurimman osan tutkimusjaksoa läheinen
ja tavallisesti vieläpä lämmin, joka tapauksessa ainakin korrekti. Itse asiassa
johtajien työtehtävien tarkastelun jälkeen ei enää suuremmin ihmetytä se, että
Suomessa suurten taloudellisten ja yhteiskunnallisten kriisien aikana on otettu
liikemiehiä mukaan hallinnoimaan yhteiskunnan elintärkeitä tai ainakin sodan
käynnissä ja sota-ajan arjen pyörittämisessä keskeisiä osa-alueita. Paitsi suhtei
ta näillä johtajilla oli keskimäärin monia —ehkä kaikkia —muita ryhmiä parem
man lähtökohdat hoitaa ”ohjattua kaaosta” haluttuun suuntaan. Tämän sinänsä
aika selvältä asialta vaikuttavan seikan havaitseminen jo varhain eli viimeistään
1600-luvulla on vahvistanut valtion ja yritysjohtajien suhdetta. Kumpikin osa
puoli oli tottunut hyötymään toisistaan, mihin kietoutuu edellä todettu ”rahalla
on kotimaa” —käsitys.'?

Paljon on sittemmin muuttunut tutkituista ajoista. Teosta Suuryritykset ja nii
den johtaminen Suomessa varten haasteltiin 1980-luvun puolimaissa 15 suur
yrityksen johtajaa ja havaittiin, että Useimmille yrityksille suhteet valtioval
taan, jopa kunnallishallintoon, ovat yhä edelleen etäiset ja sattumanvaraiset”.
Lisäksi viidestä toimintaa hankaloittavasta ”vastavoimasta” toiselle sijalle nousi
heti toisten yritysten kilpailun jälkeen julkinen valta eli virkamiehet ja poliiti
kot.'$

Johtamista käytännössä tutkittaessa Henry Mintzbergin (1973) (ks. s. 135)
1900-luvun jälkipuoliskon johtamistyylijaottelu antaa eväitä arvioida ja tyy
pitellä koko tutkimusjakson tehokkaita johtajia. Jako yrittäjätyyliin, mukautu

17 Esimerkiksi vuoden 1918 sodan aikana ja heti sen jälkeen muun muassa Gösta Serlachius ja
Rudolf Walden olivat merkittävissä valtiollisissa tehtävissä, Lamberg J-A 1999, 25, 59;
toisen maailmansodan ajoista muun muassa Michelsen 1999, 298—304.

18 Tainio-Räsänen-Saarelainen 1987 (1985), 108 (lainaus), 110.
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vaan tyyliin ja suunnittelevaan tyyliin sopii lähtökohdaksi. ”Ihanteellinen” noin
vuosina 1600-1920 vaikuttanut tehokas johtaja nappasi ”yrittäjätyylistä” ennen
kaikkea dominoivan, aktiivisen sekä mahdollisuuksia ja kasvua etsivät ominai
suudet. Sen lisäksi suunnittelevan tyylin puolelta mukaan tarttui nimenomaan
hierarkia, valvonta sekä suunnitteleva ote. Näillä ominaisuuksilla varustettuja
tehokkaita yritysjohtajia tavataan tutkimusjaksolta. Edellä heitä on mainittu jo
useita, minkä lisäksi samaan ryhmään kuuluvat esimerkiksi kaikki ”vanhan” ja
”uuden” yritysjohtamisen välittäjät 1800-luvun puolimaista (Malm, Wolff,
Dahlström).

Mintzberg perusti luokittelunsa ennen muuta amerikkalaiseen 1900-luvun
jälkipuoliskon havaintoihin, joten alkaa näyttää siltä, että johtamisesta on löy
dettävissä joitakin universaaleja tai ainakin pitkään jatkuneita ominaisuuksia.
Suurimmat erot löytyvät ”yrittäjätyylille” niin tyypillisen riskinoton puolelta
sekä siitä, että tutkimusjaksolla juuri kukaan ei menestynyt pelkällä yksityis
yrittämisellä. Yhteistyökykyä oli oltava, aina erinäisiin pitkällekin menneisiin
kumppanuuksiin saakka. Vastaavasti kiintoisaa on, että Mintzbergin ”mukau
tuvalle tyylille” ominaiset varovaiset ja jatkuvasti vain ärsykkeisiin reagoivat
olivat (jo?) jaksolla 1600-1920 tavallisesti niitä heikon tuloksen tehneitä johta
jia.

Lähes koko periodilla lopulliset päätökset yrityksen suunnasta tekivät yritys
johtajat yksin. Muille ei delegoitu vastuuta eikä edes pienintäkään toimivaltaa.
Silti kaiken ymmärtäminen yksinpuurtamiseksi teki menestymisestä vaikeaa.
Paljastavimmat esimerkit lienevät ensinnä Petter Johan Bladh, joka toimi yksin
yhdellä ainoalla alalla, tavanomaisesti ja liian suurin riskein. Toisaalta Anton
Björnbergin vaiheet 1800-luvun puolimaista osoittavat, ettei yksinyrittäminen
ilman mietittyjä ja tuossa vaiheessa jo jonkinmoista omaperäisyyttä osoittavia
tuotevalikoimia kehittänyt yritystä. Tästä säännöstä poikkeuksia olivat vain tut
kimuskohteiden ulkopuoliset muutamat merenkulkualan yksityisyrittäjät ja val
tion erityisprivilegioiden turvin 1700-luvulla hyvää tulosta tehnyt Esaias Wechter.

Jos vielä 1700-luvun lopulla ja aina 1800-luvun puolimaihin yritysjohtajan
oli poikkeustapauksissa ollut mahdollista toimia yksin, niin 1800-luvun lopulla
se ei yrityskokojen ja tarvittavan pääoman määrän räjähdysmäisen kasvun vuoksi
ollut enää realistista. Siksi yritysjohtajien ”autonomia” firman suunnannäyttäjä
nä alkoi vähentyä. Muun muassa Rudolf Elving, Eugen Wolff ja Arthur Lager
löf joutuivat rahoittajapankkiensa kanssa suuriin vaikeuksiin näiden suunna
tessa rahahanojen aukomisella ja sulkemisella toimintaa. Ennen mainittua ajan
kohtaa tällaisista keinoista ei ollut merkkejä, vaikka sinänsä esimerkiksi näyttä
vät konkurssit eivät olleet 1800-luvun jälkipuoliskon Suomessa harvinaisia.

Tehokkaassa yritysjohtamisessa tärkeäksi osoittautuivat tasavertaisten osa
puolten välinen yhteistyöhalu ja -kyky. Tästä ensimmäiset konkreettiset esi
merkit saadaan 1700-luvulta, jolloin haminalaiset kauppiaat tekivät ennen Hat
tujen sotaa pitkälle mennyttä ja monta eri alaa yhdistänyttä keskinäistä yhteis
työtä. Lisäksi yhtenä harvoista suoranaisista innovaatioista voidaan pitää kah
den nuoren Haminaan siirtyneen kauppiaan, J. J. Teschen ja Carl Clayhillsin,
perustamaa ”yhtiötä”: se lienee yksi ensimmäisiä näin pitkälle menneitä yhteis
muotoja, joka ei perustunut sukulaisuuteen. Sittemmin mallia käytettiin toistu
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vasti onnistuneiden yritysten johtamisessa, jos ei muuten niin ainakin toimin
nan alkuvaiheen vauhdittajana. Kahden tavallisesti nuoren yrittäjän yhteenliit
tymän erityislaatuisuus paljastuu paremmin pitemmän aikavälin tarkastelussa.

Jörgen Kocka on kirjoittanut Siemensin kehitykseen perustaen saksalaisten
1800-luvun teollisuusyritysten johtamisen luottamus- yms. ongelmien ratkai
suista. Probleemi kierrettiin pitkään joko istuttamalla avainpaikoille sukulaisia
tai perustamalla raskas byrokratia.'? Samoja keinoja käytettiin Suomessa. Var
sinaisiksi menestystekijöiksi niistä ei silti ollut, sillä perheen käyttö paikkoja
miehitettäessä tuli tiensä päähän viimeistään siinä vaiheessa, kun kauppahuone
toimintoihinsa kyllästynyt patriarkaalinen perheyritys siirtyi jollekin spesifim
mälle alalle. Tuon jälkeen omien sukulaisten suosimista nimityksissä ei enää
pidetty suotavana tai ainakaan yhtiötä automaattisesti hyödyttävänä. Sitä paitsi
tällainen oli edustanut organisaatioiden ”valtavirtaa”: siksi se ei ollut mikään
yrityksiä erotteleva tekijä, vaan tasapäistävä. Sen vuoksi onnistunut työntekijöi
den rekrytointi ulkopuolelta nousi —ja nousee edelleen —keskeisemmäksi me
nestyksen selittäjäksi. Niin ikään hieman löyhästi määritelty ”byrokraattinen”
yrityksen hallinta ei yksinään enää 1800-luvun jälkipuoliskolle tultaessa ollut
kilpailuvaltti. Suomalaisten yritysten hallinta (management) oli perusperiaat
teissaan lähes kaikkialla samanlaista. Kovin suuria eroja 1700-luvun lopun
huippujohtajan Falander-Wasastiernan ja sata vuotta myöhempien teollisuus
johtajien väliltä ei ollut, ehkä ”yksityisten kirjeiden” ja uuden teknologian (säh
keet, puhelin) mukanaan tuomia uutuuksia lukuun ottamatta.

Esimerkit 1700—1900-luvultaosoittavat, kuinka paljon hallinnollista työtä
yritysjohtajilla oli. Ennen 19. vuosisadan puoliväliä yritysjohtajat näyttävät py
syneen paljolti ”konttorillaan”, mutta vuosisadan jälkipuoliskon johtajat olivat
sitten sitäkin enemmän liikkeellä. Yrityksen tilan seuraamisen varmistamiseksi
oli valvontaa kehitettävä. Valvonnan tiukkeneminen näkyi ilmoitusvelvollisuu
den laajetessa 1800-luvun puolivälin viikoittaisesta kirjeestä ensin joka toinen
päivä tapahtuvaan ja lopulta päivittäiseen raportointivelvollisuuteen. Kun len
nätin ja puhelin yleistyivät, pystyivät johtajat hankkimaan lähes nykyhetkeen
sidottua yritystään ja sen toimintaympäristöä koskevaa tietoa. Kenties vasta täs
sä vaiheessa informaation määrä alkoi muodostua ongelmaksi, jollaisena se
nähdään edelleenkin.

POSDCORGBosoittautuu sangen oikeaan osuneeksi tavaksi määritellä johta
misen työkenttää tutkimusjaksolla. Se on vahvimmillaan havainnoitaessa johta
jan sisäistä työtä yrityksessä. Esimerkit oikeusistuinten myöntämistä ”poissa
ololuvista” merkittäville yritysjohtajille kertovat omaa kieltään siitä, että
rutiininomaiset, mutta välttämättömät työt sekä nopeita reaktioita vaativat teh
tävät veivät jo satoja vuosia sitten suuren osan johtajien ajasta. Jos nimittäin
ilmoitettuja syitä ei olisi pidetty riittävinä, niin istunnon laiminlyöjää olisi odot
tanut syyte oikeuden halventamisesta. ”Klassisen johtamisen mallista” tutki
musjakson johtajiin pätevät kaikki kohdat miltei sellaisenaan lukuun ottamatta

19 Kocka ei pidä kumpaakaan sopivana tehokkaan yritysjohtamisen malliksi. —Kocka 1978,
553—554; Kocka 1999, esimerkiksi s. 27-33, 54, 104, 113—114.Ks. myös Payne 1978, 192.
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LIKA AAATniita,
sarihainuiidiitären

GEN

raportointia ja budjetointia, joiden merkitys ei omistajajohtajien ja laskenta
toimen puutteellisuuden aikana ollut relevantti.

Tällä tavoin tutkimusjakson johtajia yrityksensä sisällä tutkittaessa heissä
tuntuu —kaikesta huolimatta —yhdistyvän niin klassisen johtamisen malli kuin

mintzbergiläinen katkoksia ja suunnittelemattomuutta korostava näkemys. Sen

20 Näsi S 1990; Ahvenainen 1994.
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Tamperelainen

kauppias C. J.

Hilden kirjoitti C.

M. Dahlströmille

tyypillisistä

tyypillisimmän

liikekirjeen Krimin

sodan vuonna 1853.

Yhteydenoton

muodon ja sisällön

voi yleistää

koskemaan

käytännössä kaikkia

vähänkin merkittä

vämpiä suomalaisia

kauppahuoneita

1700-1800-luvulla.
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määrin epätavallista
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se yksinkertaistaa

aihepiirin tutkimuk
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sijaan yrityksen ”näkyvyyttä” ulospäin ja ympärillä oleviin voimiin Mintz
bergin kymmenkohtainen roolitypologia (ks. s. 136) on pohtimisen arvoinen.
Näistä kyseeseen tulevat ennen muuta ”tiedottaja” eli puolestapuhuja sekä
”neuvottelija”, mutta ei varsinaisesti ”yhdyshenkilö”.

Johtamisen universaaleja näyttäviä piirteitä löytyy myös vertailussa Warren
Bennisin ja Burt Nanuksen tutkimiin 1980-luvun tehokkaisiin johtajiin. Heidän
havaintonsa (ks. edellä s. 135) tuntuvat suurelta osin tutuilta varhempiinkin ai
koihin peilattaessa.

”Vahvan vision? olemassaoloa on mahdoton todistaa tässä käytetyillä
aineistoilla. Sitä vastoin määrätietoisuuden, johdonmukaisuuden ja luotettavuu
den osatekijät ovat helposti nähtävissä. Nykyään termit liitetään paljolti sano
jensa takana seisomiseksi, mutta tässä tutkittuun jaksoon sovellettuna kyse oli
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HERRAR AFFÄRSMÄN OCH INDUSTRI IDKARE!

Ja det &fiesta af väräaaffärskontor ännu arbetas efter ett

PÖRÄLDSADToch TIDSÖDANDESYSTEM,hafva vi, för att tillmötesgä

de herrar affärsmän, hvilka bnska MODÄRNISERASINA KONTORbe

tydligt utvidgat vär häratädes bedrifna SPECIALAFFÄRför kon
torsinredningar och utensilier, samt tro oss pä ett verkligt
tillfredsställande sätt, genom PRIMAMATERIALoch MODERATA

PRISERkunna uppfylla de kraf, som hvarje aff&rsman är berät
tigad att ställä pä en första klassens affär i branchen.

Genomtätä resor samt rFörbindelser med första klassens hus

i utlendet kunna vi komplettera värt lager med de MODÄRNASTE

UPPPINNINGARpä omrädet. "Tack vare en tidsenlig lokal samt

tiliräokligt DISPONIBELTKAPITAIse vi oss i ständ att alltid
ha?vaett välsorteradt lager och kunnasäledes stä till tjänst
med PROMPI LEVERANS.

Hela KCNTORSINREDNINGAR,säväl efter kundernas eara skisser

som efter ritningar af framstäende arkitekt, ENSKILDAMÖBEL,

alia siags MASKINER och APPARATER, KONTORSBÖCKER, BREFORDNARE,

PAPPER,KUVERT,m.m. m.m., till lägsta pris.

Inneslutande oss i vära affärsmäns ätanke teokna vi, bedjande
Haer taga del af medföljande katalogutdrag,

med högaktning!

Helsingfors i Juli 1907.

Soenneckens snabbkopiemaskin. Fmk450:—

Prydligt utseende. Tydliga kopior.
Kopiepapper i rullar, inhemskt och ulländskt.
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Mainoksen teksti on

paljon puhuva

(”vanhentuneen ja

aikaa vievän

järjestelmän

yleisyys”). Samoin

yrityksen kauppaama

"pikakopiokone”

näyttää tehokkaalta.

Herman Lindell

puolestaan myi

saman vuoden

lehdessä ”maailman

parasta kirjoitusko

. —Mercator

1907; ks. myös

Conradson 1988.

netta”
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Kontors-, Skrif- & Byräartikl

mitä suurimmassa määrin (taloudellisesta) kunniallisuudesta ja tahriintumatto

mastaa maineesta. ”Positiivisesta, vahvasta itsetunnosta” puolestaan on näyttöä

sia, joissa omien kykyjen rajallisuus hämäntyi jja tulokset eivät silloin loppujen
lopuksi täysin vakuuta.

Edeltä ei ole vaikea poimia esimerkkejä kehittyneistä verbaalisista kyvyistä,
joilla sanoma saatiin selvästi perille. Jos verbaalisuutta vielä laajennetaan histo
riantutkimuksen puolelle luontevampaan kielelliseen lahjakkuuteen, niin mu
kaan saadaan pakottamatta johtajat, jotka tekivät iskeviä anomuksia 1700
1800-luvulla. Muistettakoon lisäksi raskaan sarjan kirjalliset argumentoijat sää
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tyjen ajan valtiopäiviltä tyyliin Forsell, Tesche, Hagert, Wechter sekä loistavat
puhujat Joachim Kurten etunenässä ja ”lopullisesta” tehokkuudesta tinkien
myös Rudolf Elving. Tällä tavoin määritellen taitaviin sanomansa perille saajiin
kuuluivat edelleen ihmisten kanssa toimimisen erityisasiantuntijat, aikansa
”ammattiverkostoitujat” G. A. Lindblom, A. F. Wasenius ja Leonard Borgström.
Heidän puheisiinsa ei toki liian usein törmää valtiopäivien virallisissa ja julki
sissa istunnoissa, mutta heidän supatuksensa epävirallisemmissa palavereissa
voi melkein kuulla vielä näin pitkästi toista sataa vuotta tapahtuma-ajan jälkeen.
Mainittujen herrojen kontakti- ja yhteistyöverkosto oli silmiinpistävän laaja,
mikä osin selittyy heidän poikkeuksellisen pitkällä ja nuorena aloitetulla toi
minnallaan liike-elämässä.?!

Taulukkoon 9 on tiivistetty eri aikakausien pääpiirteitä. Ryhmät A (*Yritys
johtaja”) ja B ('Liiketoiminnan luonne”) osoittanevat jossain määrin yrityksen
johtamisen aikakausisidonnaisuudesta. Taulukon tiedot ovat tietenkin karkeita
yleistyksiä ja kuvaavat ensi sijassa menestyneitä johtajia.

1600-luvulla yritysjohtaja oli nimenomaan kauppias, sillä suunnitelmallista
monialaistumista harjoittaneet olivat harvassa. Sen sijaan seuraavalla jaksolla
(noin 1730-1870) monialaisuus oli yleisesti hyväksytty menestyksen avain.
Monialaisuuden tyypillisyyttä kuvaa Esaias Wechterin vuodatus vuonna 1745
eli vain muutamia vuosia Hattujen sodan päättymisen ja manufaktuuripolitiikan
kukoistuskauden alun jälkeen. Wechter valitti tuolloin ”epäonnekseen” luopu
neensa laivanvarustuksestaan, laivaveistämöstään ja kauppaliikkeestään. Hän
kertoi ryhtyneensä harjoittamaan yksinomaan verkateollisuutta. Vaikka vaiker
ruksessa on Wechterille tyypillistä liioittelua ja omien ongelmien paisuttamista,
niin tässä arviossaan hän osui yleisellä tasolla naulan kantaan.? Lopulta vasta
1800-luvun jälkipuoliskolla keskityttiin entistä selvemmin yhteen alaan. Tuol
loin monet vanhoista kauppahuoneista luopuivat kokonaan vähittäis- ja tukku
kaupastakin jättäen ne elinkeinovapauden takia entistä kovemman kilpailun
kouriin jääville kauppiaille. Sen sijaan patruunoiden rahoille löytyi uusia tuot
toisia sijoituskohteita teollisuudesta, jos kohta pankkilaitoksen kehityksen
myötä tarvittaessa lisärahoitusta.

Menestyneet yritysjohtajat olivat tavallisesti aloittaessaan minkä tahansa
mittapuun mukaan nuoria. Luotettavat tiedot johtajien iästä saadaan 1700-lu
vun alusta, ja niiden perusteella oli syytä olla reilusti alle kolmekymmenvuotias
päästessään johtajaksi, ainakin jos halusi huipulle. Eräänlaisia oman aikansa
oikkuja olivat ne 1720-luvulla ilmaantuneet noin 25-vuotiaat raskaan sarjan
vaikuttajat sekä myöhemmin eräiden kauppahuoneiden johtajat, joille vastuu
perheyrityksestä lankesi nuorena.” Nuoruuden merkitys tehokkaan johtajan
eräänä ominaisuutena —tai ainakin ennustajana hyvää tulosta haettaessa —on

21 —Tältä osin tulokset tukevat siis esimerkiksi John Kotterin havaintoja.
22 Annala 1928a, 232.
23 —Käsitys ihmisen iästä poikkesi 1700-1800-luvulla suuresti tämän päivän käsityksistä, sillä jo

noin 50-vuotiasta saatettiin pitää ikäloppuna (ks. Vilkuna KHJ 1999). Tässä tapauksessa sei
kalla ei ole merkitystä tulkinnalle, sillä kuten luvuissa 3. ja 12. on osoitettu, nämä nuorukai
set olivat vertaisarviossakin tavanomaista nuorempia.
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Kauppiasjohtajien aika (n.
1600-1730)

(Kauppias

Oma rahoitus

Aateliskauppa (patronus —
klientti; välittäjänä läänitysten
ja pääkaupunki Tukholman
välissä)

Liiketoiminnassa kiinteä
suhde myös valtioon (sodan
käyntiin liittyvät taloudelliset
yhteydet, kuljetus- ja
rahtausliike, pienimuotoiset
monopolioikeudet)

Paljon asiakkaita (liiketoimin
(inan arvo/yksikkö alhainen)

( Patriarkaalinen johtamistapa

Yksinkertainen yritys
organisaatio (esimerkiksi
kauppias —alaiset, kauppias
tuotteiden ostajat/myyjät)

Vähän alaisia (poislukien
kaupunkien perustajat”)

A = Yritysjohtaja
B = Liiketoiminnan luonne
C = Yrityksen johtaminen

Monialaiset perinteiden
noudattajat (n. 1730-1870)

Monialainen (tavallisimmin
kauppias —laivanvarustaja,
kauppias —tehtailija)

Oma rahoitus, ”ulkomainen
raha” (erityisesti Tukholma),
yhteisyritykset

Aktiivisuus valtiopäivillä,
suorien taloudellisten etujen
pyynti (valtion myöntämät
tuet, privilegiot ja huomatta
vat monopolioikeudet)

Hyvien suhteiden merkitys
poliittisiin eliitteihin tärkeää
Liiketoiminta ”yksityisten”
yrittäjien kanssa

Paljon asiakkaita (liiketoimin
nan arvo/yksikkö alhainen)

Patriarkaalinen johtamistapa

Kehittyvä, keskitetty
yritysorganisaatio (pääkontto
rissa johtajan lisäksi kirjureita
ja kirjanpitäjiä)

Suhteellisen runsaasti alaisia

Erikoistuvat yritysjohtajat (n.
1870-1920)

Monialainen, myöhemmin
keskittynyt (tehtailija tai
rahoitusala)

Peritty raha ja pankkilaitos,
vähemmässä määrin
osakeyhtiöt

Aktiivisuus valtiopäivillä,
”tiedon pyynti” korostuu

Hyvien suhteiden merkitys
poliittisiin eliitteihin erittäin
tärkeää
Liiketoiminta toisten yritysten
kanssa, mutta niiden johtajat
henkilökohtaisesti tuntien

Vähän asiakkaita, keskittämi
nen

Patriarkaalinen johtamistapa

Kehittynyt, usein hajautettu
yritysorganisaatio (sivu
konttorit, useat toimipisteet)

Runsaasti alaisia
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määrin epävirallisia kanavia myöten toteutettu erityisvoitonpyynti. Aluksi, puo
lisen vuosisataa (n. 1720-70), kyse oli ennen muuta suorien taloudellisten etu
jen pyynnistä. Valtiopäiviltä saatavissa olevien etujen heiketessä kustavilaisella
ajalla (1772—1809)ja lopulta autonomian alkupuolella kokonaan loppuessa
erityisvoitonpyynti muuttui lopulta tiedon pyynniksi. Tiedon pyynti oli vallitse
va linja ainakin viitisenkymmentä vuotta (1860-luvulta vähintään vuoteen
1906). Nämä jaksot ja luokitukset menivät monin tavoin päällekkäin, sillä jo
1700-luvun ensi vuosikymmenillä monet taidokkaimmista yritysjohtajista osa
sivat hyödyntää valtiopäivien valiokunnissa saamaansa ensi käden luotettavaa,
”pyyntihetkellä” salaista tietoa. Sen sijaan 1800-luvun jälkipuoliskolla suoria
taloudellisia etuja eli erilaisia privilegioita ja monopolioikeuksia ei enää jaettu,
mutta tiedon keruumahdollisuus korvasi ruhtinaallisesti kyllä tämän kaikille
yhteisen takaiskun.

Edellä mainituissa toimijaan (johtajaan) ja konteksteihin (rakenteisiin ja jos
sain määrin toimintaankin) liittyneissä luokissa tapahtui muutoksia tutkimus
jakson kuluessa. Sitä vastoin toiminta, yrityksen johtaminen sinänsä (kategoria
C) ei, kuten edellä on monesti alleviivattu, paljon muuttunut 1600-luvulta 1900
luvulle. Menestykselliset johtajat noudattivat samoja perusperiaatteita kuin
edeltäjänsä ja näemmä myös seuraajansa.

Tutkimuksenjohtajista lopulta ainoastaan Rudolf Elvingistä löytyy useampia
chandlerilaisen ”yritysjohtajien vallankumouksen” osatekijöitä. Niitä olivat ai
kansa suuryrityksen johtaminen ja uuden teknologian voimakas hyväksikäyttö.
Hän oli silti johtamansa Kymiyhtiön suurosakas. Elving oli yksi harvoja uuden
ajan airueita, josta ei hevin löydä keskeisiä patriarkaalisen johtajan piirteitä.
Monista omaperäisistä ja innovatiivisista johtamispiirteistään huolimatta —tai
ehkä paremminkin niiden vuoksi —arvostaan tarkka ja jopa suuruudenhulluna
pidetty ”tulivuorineuvos”* oli tutkimusjakson valtalinjasta poikkeava yritys
johtaja, ei ajalleen tyypillinen?

viivaisesti tutkimusjakson loppua kohti tultaessa. Varhemmilta ajoilta ei ole
tarkkoja tietoja yritysten kokosuhteista, mutta valistuneen arvauksen mukaan
1600-luvulla merkittävimpienkin kauppias-johtajien liikkeissä alaisten määrä
nousi korkeintaan joihinkin kymmeniin. Tuossa luvussa ovat mukana kuhunkin
kotitalouteen kuulunut ja suoranaisesti perheenjäseniksi laskettu palvelusvä
kikin.? Lukumäärä nousee oleellisesti, jos varsinkin pienten kaupunkien usein
huomattavaa taloudellista, sosiaalista ja poliittista valtaa pitäneet pormestari

25 Ruin 1989, 45; Kuisma 1993a, 57. Suuruudenhulluuteen viittaa myös muun muassa sinänsä
suuresti Elvingiä arvostava Victor Hoving (1946, s, 182).

26 |Juristina Elving oli harvinaisuus teollisuusyrityksen johdossa, sillä suuri osa saman
aikakauden toimitusjohtajista oli Fellmanin (2000b, s. luku 6) tutkimuksen perusteella jo
saanut teknisen alan korkeampaa koulutusta.

27 —Sven Lilja (1996, 2000) on käyttänyt ruokakuntiin tai kotitalouksiin perustuvaa menetelmää
laskiessaan= esiteollisen ajan ruotsalaisten ja suomalaisten kaupunkien asukaslukua.
Mainittua menetelmää olisi mahdollista käyttää suoraan johtajien kotitalouteen kuuluvien
henkilöiden laskemiseen, mutta tässä siitä on luovuttu tulosten ilmeisyyden vuoksi ja siksi,
etteivät tiedot kuitenkaan olisi riittävän kattavia tämän tutkimuksen tarkoituksiin.
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yritysjohtajat otetaan huomioon. Heidän kohdallaan voidaan puhua peräti ”yri
tyksenä kaupunki” -tyyppisistä ratkaisuista. Esimerkiksi merkittäväksi ja laajal
le levinneen toiminnan mieheksi osoittautuneen Henrik Corten Raahessa 1660
luvulla asuneet noin 300400 asukasta voidaan nähdä hänen ”alaisinaan”.?

Abraham Jakob Falander johti reilut sata vuotta myöhemmin faktisesti vähin
tään samanmoista joukkoa, kun taas 1900-luvun alussa Rudolf Elvingin osake
pääomaltaan Suomen suurimmassa yrityksessä Kymiyhtiössä työntekijöitä oli
yli kymmenessä tuotantopaikassa parisen tuhatta.

Taulukko 9 kuvastaa ilman muuta menestyjien käytäntöjä —mitä erityisesti
tarvittiin epäonnistumiseen? Tiivistäen: yhteen alaan keskittyminen toi varsin
kin kahdella ensimmäisellä tutkimusjaksolla vain harvoin onnea. Myöhemmin
seikka muodostui ongelmaksi lähinnä silloin, kun ala oli jo voimakkaasti kil
pailtu tai vastaavasti tuotteiden kysyntä kovin rajoitettu. Viimeisellä jaksolla
keskittyminen kauppaan oli eräänlainen vaaran merkki.

Fdelleen monilla epäonnistuneilla johtajilla oli joko puutteellinen tai suppea
alainen sosiaalinen ja taloudellinen verkosto. Heillä ei ollut ”suojaverkkoa”,
joka olisi voinut avittaa tiukoissa tilanteissa. Ero jälkipolville menestyneinä
johtajina esiintyneisiin, mutta aikanaan pahassakin pinteessä olleisiin, johtajiin
oli tässä mielessä merkittävä.

Niin ikään laaja-alaisen poliittisen ja taloudellisen aktiivisuuden yhteenso
vittaminen ei tavallisesti onnistunut. Yritysjohtajat eivät olleet mitään ”kaiken
johtajia”, vaan tietynlainen oman reviirin vartiointi ja sen rajojen ylittämisen
ongelmien tiedostaminen olivat yrityksen ja johtajan itsensä kannalta usein pa
rasta. Tästä säännöstä on vain muutamia poikkeuksia, sillä taloudellinen tehok
kuus viittoi matalaan profiiliin politiikassa ja päinvastoin. Näkyvä ja monitoi
minen valtiopäiväjohtaja ei tavallisesti menestynyt erityisemmin liikemaail
massa. Yritysmaailmassa menestyivät ennemmin valtiopäivien taustavaikuttajat
kuin jatkuvasti, usein sinänsä korkealuokkaisia, ajatuksia yhteiskunnan tai koti
kaupungin kehittämisestä esitelleet miehet. Liiketoiminnalleen olennaisimpaan
eli joko suorien taloudellisten etujen hankkimiseen tai tiedon pyyntiin keskitty
neet johtajat selvisivät tavallisesti kunnialla myös yrityksensä johtamisesta.
Vuoropuhelu valtiovallan kanssa oli tärkeää, mutta yritysjohtajan tuloksen nä
kökulmasta katsottaessa sitä ei missään tapauksessa kannattanut liikaa moni
mutkaistaa.

Monien tutkimusten mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa tehokasta johta
mistapaa. Omalta osaltaan tämä tutkimus tukee tätä päätelmää, vaikka korostaa
johtamisen peruspiirteiden muuttumattomuutta ja samankaltaisuuksia. Silti ai
van yhtä aikaa ja peräti samaa alaa edustaneet johtajat, joiden taustat ja jopa
yleiset olosuhteetkin olivat yhtäläiset, saattoivat erota tulostensa puolesta kuin
yö ja päivä. Tämä kertoo yksilöiden vaikutusmahdollisuuksista rakenteiden

28 Karonen 1994, 304.
29 Tiedot ovat vuosilta 1912—13,ja ovat sangen lähellä Elvingin kautta. Kymiyhtiö oli tuolloin

työntekijämäärältään Suomen kolmanneksi suurin yritys, mutta tuotannon brutto- ja
jalostusarvon mukaan ylivoimaisesti suurin. —Hjerppe 1979, 170.

YRITYSJOHTAJA SUOMESSA 1600-1920 «299



puristuksissa. Jo aikalaiset ottivat erilaiset tilannetekijät huomioon muun muas
sa antamalla konkurssin tehneelle yrittäjälle uuden tilaisuuden, mikäli tämä
pystyi osoittamaan, etteivät ongelmat olleet itse aiheutettuja. Vastaavasti esi
merkiksi Jakob Forsellin nousu taloudellisen vallan kärkikaartiin pikkuvihan
jälkeen kertoo onnistuneesti ajoitetusta tilanteen hyväksi käytöstä, mutta ei ex
haminalainen silti ollut vain onnellisten tähtien alla istuskellut ”jokamies”, vaan

aktiivisesti ympäristönsä muuttamiseen tähdännyt yksilö.
Silti aktiivisuus ja uudet ajatukset eivät välttämättä tuoneet lopulta menestys

nyt Emst Dahlström, jota ei toden totta voi kutsua räiskyväksi persoonaksi,
innoittavaksi puhujaksi tai suurien yhteiskunnallisten aloitteiden tekijäksi. Ero
kiista- ja yhtiöokumppaniRudolf Elvingiin on silmiinpistävä ja korvinkuultava.
Silti Dahlström saavutti omalla rauhallisella, ”sisäänpäin kääntyneellä” ja mel
ko huomaamattomalla tyylillään erinomaisia taloudellisia tuloksia ja jäi Ky
miyhtiön johtokuntaan vielä senkin jälkeen kuin hänen täydellinen vastakoh
tansa oli jo ohjattu takaovesta sivuraiteelle. Tulivuorineuvosten aika ei ollut —

vielä ?—tullut, vaan perinteistä ammentava patriarkaalinen johtaminen vei kirk
kaasti voiton.

Aivan lopuksi on vielä lyhyesti pohdittava Alfred D. Chandlerin, Jorma Ah
venaisen ja Henry Mintzbergin arvioita yritysjohtamisen mahdollisista yhtäläi
syyksistä pitkällä ajanjaksolla. Sinänsä vastaus on yksiselitteinen: yhteisiä piir
teitä oli paljon. Chandler esitti oman kantansa omasta ajastaan ajassa taaksepäin
mennen. Tämän tutkimuksen perusteella vuosina 1600-1920 ”paluu mennei
syyteen” onnistuisi autonomian ajan lopun yritysjohtajalta sangen helposti. Sik
si kysymys voidaan asettaa toisin päin. Eli pystyisikö suurvaltakauden johtaja
tehokkaaseen johtamiseen vaikkapa 1800—1900-luvunvaihteessa?

Suurvaltakauden ja 1700-luvun ensi vuosikymmenten tyypillinen johtaja sel
viytyisi toimintaympäristön jyrkistä muutoksista huolimatta mainiosti ”päälli
köintiin” (management) liittyvistä tehtävistä rutiinimaisella patriarkaalisella
johtamistavallaan 1900-luvun alussa. Itse asiassa esimerkiksi pankkimaailmas
sa tätä olisi saatettu pitää pelkästään etuna. Sen sijaan muun muassa ”johtami
seen” (leadership), pitkän aikavälin suunnitteluun, suurten joukkojen hallintaan
tai yhteyksien pitoon valtiovaltaan liittyvistä asioissa *1600-luvun mies” olisi
ylitsepääsemättömissä vaikeuksissa 20. vuosisadan alussa.
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« 301JA KIRJALLISUUS



1844-1851. (BKKK 1844-51)
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Liitteet

LIITE 1 Lähempään tarkasteluun valitut yritysjohtajat. Lähteet: matrikkelitiedot, kyseisten kau
punkien kaupunkihistoriat; kaupunkien tuomiokirjat; muistokirjoitukset; Carpelan 1890; Nor
denstreng 1921; Lagström 1927; Äkerblom 1928; Schybergson P 1974; Mäntylä 1981; Mäntylä
1977; Nikula 1978; Sundberg G 1978; Nikula 1979; Kuisma 1983; Ahvenainen 1984; Karonen
1994; Karonen 1995. Lyhenteet: -> = siirtynyt kaupungista toiseen (vain Ruotsin valtakunnan ja
autonomisen Suomen sisäiset muutot mainittu); (*) = henkilöstä on julkaistu joko laaja elämäker
ta tai pienempiä tutkimuksia, jotka näkyvät lähdeluettelosta.

A = Vuosi/vuosikymmen, jolloin liiketoiminta alkoi
B = Kaupunki tai muu paikkakunta jossa pääsääntöisesti vaikutti
C = Yritykset
D = Tärkeimmät paikalliset edustustehtävät
E = Valtiopäiväedustukset
F = Opintoja (jos on tai jos tiedossa); mukana vain muodollinen koulutus

Ruotsin ajan yritysjohtajat (1600- ja 1700-luku)

Bladh, Johan (n. 1680-1737) (*)
A =Viimeistään 1704 (Uusikaarlepyy), muutti 1722 Vaasaan
B = Uusikaarlepyy ->Vaasa
C = Terva-, vilja- ja suolakauppa, laivanvarustaja, tupakkatehdas (leski sai privilegiot),

kaupungin kellarinvuokraaja, laivaveistämön omistaja (Pietarsaaren pitäjä 1706)
D = Uudenkaarlepyyn kassanhoitaja 1708, Vaasan raatimies 1723-1727, kirkonisäntä
E = Uudenkaarlepyyn 1719, Vaasan, Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan 1731
F=2?
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ja laivanveistämön, harjoitti puu-, terva-, suola- ja rautakauppaa, laivanvarustaja,
sahanomistaja, suurisuuntaista maanviljelyä

D =Paikallisia luottamustehtäviä kirkon ja järjestysoikeuden parissa, kanslianeuvoksen
arvonimi 1812

E = 1789, 1792, 1809
F = Yliopisto-opintoja

Blom, Lars (1705-67)
A = 1732
B = Pietarsaari

C =Terva- ja puutavarakauppias, laivanvarustaja, kestikievari, kellarinpitäjä, paloviinan
valmistaja, perusti pikitehtaan (1752), tupakanviljelijä ja perustamassa tupakka
tehdasta (privilegiot 1762)

D =Raatimies 1744—52,varapormestari 1742, pormestarin arvo 1753
E = Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan edustaja 1746—47,Pietarsaaren, Vaasan ja

Kokkolan edustaja 1751-52, Pietarsaaren, Vaasan ja Kokkolan edustaja 1755—56
F=2?
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F=2?
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C = Kauppias, laivanvarustaja, myllynomistaja (monopoli), silkkitehtaan omistaja,
tiiliruukin omistaja ja toisen osaomistaja, sahanosakas (Tolkinkylä), panimonosakas
(monopoli), mallastamon osakas, tupakkatehtaan osakas

D =Raatimies 1752-63, kunnallispormestari 1763-65, Suomenlinnan linnoitusdeputaation
jäsen

E = 1755-56, 1760—2, 1765 (66)
F= Triviaalikoulu 1735—38

Clayhills, Carl (1699—1740)
A = 1722 asui Turussa, 1723 Haminan porvariksi
B = Tallinna -> Turku -> Hamina

C = Kauppias, laivanvarustaja, sahanomistaja (omistuksia eri aikoina neljässä sahassa:
Viiala, Korkeakoski, Vanhakaupunki (Helsinki), Helsingin pitäjä), myllynomistaja,
tilanomistaja, pikikeittimön osakas

D = Raatimies 1740
E = 1734
F=2?

Clayhills, Georg Wilhelm (1707—54)
A = Haminaan Carl Clayhillsin palvelijaksi 1730-luvun alussa (todennäköisesti palveluk

sessä 1732—37),Helsingin porvariksi 1737
B = Tallinna -> Hamina -> Helsinki

C = Kauppias, sahanosakas (Vanhakaupunki (Helsinki)), myllynosakas, tupakkatehtaan
osakas (1745—1750-luvunalku), maanvuokraaja, tilanomistaja, krouvinpitäjä
Suomenlinnassa

D =Helsingin raatimies 1741-54, varapormestari, tittelipormestari, porvariskaartin
kapteeni

E = 174243, myös 1751 sairastuneen valtuutetun sijainen
F=2?

Corte, Henrik (n. 1620-80) (*)
A = 1640-luvun alussa
B = Oulu -> Raahe

C = Muun muassa terva- ja tupakkakauppias, laivanvarustaja, oluenpanija (Oulu), Saloisten
kihlakunnan nimismies, Limingan vapaaherrakunnan vuokraaja 1656, Pietari Brahen

D = Pormestari 1650-80
E = 1672
F=2?

Eichman, Casper (n. 1590-n. 1670)
A =1615
B = Turku -> Uusikaupunki
C = Kauppias, olutpanimo, tullinvuokraaja Uudessakaupungissa 1653—57,sopimus aina

vuoteen 1658 saakka

D =Turun raatimies 1632-49, Uudenkaupungin pormestari 1649—67(osan aikaa virasta
erotettuna), Vaasaporin kreivikunnan virkaa tekevä hopmanni 1651-52

1650, 1655, 1657 (maakuntakokous) ja 1659—60
F=?

Falander, Isaac (n. 1675-1715)
A = 1697

B = Uusikaarlepyy
C = Tervakauppias, pikiruukin omistaja
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D = Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjuri, raatimies ja urkuri 1697-1701, pormestari 1701—
5

E = Edusti 1710 myös Kokkolaa, Vaasaa, Pietarsaarta, Kristiinankaupunkia,
Uusikaarlepyytä, Uusikaupunkia, Naantalia ja Raumaa

F= Ylioppilas Turussa 1695

Falander (aateloituna Wasastierna), Abraham Jakob (1746-1815) (*)
A = 1768-74 (Kokkola), 1774—(Vaasa), porvarisoikeudet 1776
B = Kokkola -> Vaasa

C = Kauppias, laivanvarustaja, tupakkatehtailija, ruukinomistaja, sahanomistaja, laivan
rakentaja (Svartön telakka 1772)

D =Raatimies 1780, varapormestari 1799, kauppaneuvos (1802), aatelointiin 1808 nimellä
Wasastierna

E= 1789, 1792, 1800
F= Opiskeli yliopistossa

Falander, Jakob (Jaakko) (1699-1768)
A = 1722
B = Kokkola

C = Kauppias, osakkuus Halkokarin veistämöstä
D =Raatimies 1724—45ja 1751-68, kaupungin postimestari 1750-68
E = Vaasan ja Uudenkaarlepyyn edustaja 1738-39
F = Opiskellut, ei kuitenkaan yliopistossa

Forbus, Henrik (n. 1620-81)
A= 1653
B = Oulu

C = Kauppias, laivanvarustaja, pienpolttimo, yksinoikeus myydä tupakkaa kaupungissa,
kaupungin kellarinpitäjä, sahanomistaja

D =Raatimies 1656, 1659, 1660, 1671, 1673, pormestari 1676-81, toiminut Hailuodon
vapaaherrakunnan voutina ainakin vuosina 1654-56, Jin vapaaherrakunnan vouti 1661

E = 1668, 1678, 1680. Vuonna 1678 myös Kokkolan, Vaasan ja Pietarsaaren edustaja
F= Ylioppilas

Forsell (aateloituna af Forselles), Jakob (1696—1768) (*)
A =1721 (Hamina), 1745 (Loviisa)
B = Hamina -> Loviisa

C =Terva- ja puutavarakauppias, kestikievari (Hamina), ruukinpatruuna (osaomistaja
Strömforsin ruukissa), tupakkatehtaan osakas, tiilitehtaan osakas, sahanosaomistaja
(Metsäkylä (yksinomistaja 1740, tuhoutui 1742, menetti 1743 Turun rauhassa),
Naarkoski, hattujen sodan jälkeen Ummelkoski, Tessiö, Strömforsin ruukinsaha,
Porlammi), kuparikaivoksen osaomistaja, laivanvarustaja (osuuksia aluksista sekä
Haminassa että Loviisassa), vuodesta 1767 lähtien aiemmin Wrede-suvulle kuulunei
den maiden omistaja Elimäellä, jo aiemmin merkittäviä omistuksia Elimäellä (mm.
Petjärven kartano); Liljendahlissa Mariebergin kartano

D =Loviisan pormestari 1747—65(erosi), Degerbyn linnoitusdeputaation jäsen 1747,
asessori 1752, kauppaneuvos 1765, aateloitiin nimellä af Forselles 1767, suku
introdusoitiin 1775

E = 1746-47, 1751-52, 1755—56
F=2?

Fremling, Per (n. 1650-1705) (*)
A = 1680-luku, Viipurin kaupungissa näkyy 1684 lähtien
B = Viipuri
C = Kauppias, laivanvarustaja, laivanrakentaja, ruukinpatruuna, sahanomistaja

E = 1689, 1697
F= Ylioppilas

Gavelius, Elias (n. 1640-1722)
A = 1660-luku (Pietarsaari), 1672 (Kristiinankaupunki)
B = Pietarsaari -> Kristiinankaupunki
C = Kauppias, laivanvarustaja, sahanomistaja
D = Pormestari 1691—1719
E = 1689, 1693
F=2?
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Guttrie, Hans (n. 1580-1645)
A =Viimeistään 1610-luvun lopulta
B = Turku

C = Tukkukauppias, tullinvuokraaja 1620- ja 1630-luvun taitteessa (suuri meritulli)
D = Raatimies 1629-31, pormestari 1632—44tai 1645
E= 1633, 1640, 1642
F=?

Hagert, Gabriel (1706—74) (*)
A= 1742
B = Porvoo

C = Kauppias, tupakkamanufaktuurin osakas, buldaanitehtaan osaomistaja, tilanomistaja,
sahan osakas (Porlammi)

D = Pormestari 1742—74,aiemmin toiminut virkaatekevänä kihlakunnantuomarina
E = 1742—43, 1746-47, 1751—52, 1755—56, 1760-62, 1769-70, 1771-72
F= Ylioppilas

Häggström, Nathael (1721-97)
A= 1768
B = Pietarsaari

C = Kauppias, tupakkamanufaktuurin osakas (1762)
D =Varapormestari 1746, pormestari 1750-85
E = 1765—66, 1771-72

F= Ylioppilas

Jesenhausen, Petter (1600-71)
A = 1625
B = Turku

C = Tukkukauppias, laivanvarustaja, tullinvuokraaja Turussa 1620- ja 1630-luvun
vaihteessa

D =Raatimies 1633—1660,pormestari 1660-71
E = 1643, 1654, 1659-60
F=2?

Knape, (Knapila), Eerik Antinpoika (n. 1580-1634) (*)
A = Viimeistään 1610
B = Turku

C = Kauppias, Iso-Heikkilän ja Koiviston karjakartanoiden sekä koko Ahvenanmaan
vuokraaja 1610—1630-luvulla, tilanomistaja, ratsunvarustaja

D =Pormestari 1621-28, Turun linnaläänin alikäskynhaltija ja Turun kaupungin linnan
kreivi 1629-34

E = 1624, 1627
F=?

Kröger, Daniel Bertilinpoika (n. 1610-72) (*)
A =1647
B = Gävle -> Oulu

C =Tupakkakauppias, kaupungin kellarin vuokraaja, panimohuoneen omistaja
D = Kuninkaallinen pormestari 1647-62 (useita kertoja virasta erotettuna)
E= 1649, 1659-60
F = Ylioppilas, Pietari Brahen suojatti (tarjosi tuloksetta 1664 miestä Kristiinankaupungin

pormestariksi)

Kubbe, Herman (n. 1600—59) (*)
A = 1620-luvulta, porvari Tukholmassa 1637, Vehkalahteen 1653
B = Tukholma -> Vehkalahti (Hamina)
C = Kauppias
D = Pormestari 1653—59
E = 1659-60
F=?

Menschever, Henrik (1610-77)
A = 1640-luvun loppu
B = Viipuri
C =Tervakomppanian edustaja 1650-luvulla, myöhemmin ainakin rihkamakauppaa

vähittäismyynnissä
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D =Pormestari (kuninkaallinen) 1649, kauppapormestari 1650, ammattikuntapormestari
1663

E = 1660, 1668, 1675
F=2?

Merthen, Carl (n. 1680-1743) (*)
A =1706
B = Turku

C = Kauppias, sahan osakas (Högfors)
D =Raatimies 1728-32, pormestari 1732—43,porvariskaartin kapteeni, kaupunginmajuri,

venäläiset asettivat pikkuvihan aikana Turun hovioikeuden asessoriksi
E = 1723, 1726-27, 1731, 1740
F=2?

Pietari Siulinpoika (Siwertinpoika) (n. 1590-1666) (*)
A = Viimeistään 1624
B = Vaasa

C = Kauppias, laivanvarustaja, kaupungin tullimies, Svante Ban&rin läänitysvouti
Korsholman kartanossa ainakin 1619—24,1632-37 kenraalikuvernööri ja
valtionvarainhoitaja Gabriel Pentinpoika Oxenstiernan läänitysvouti

D =Raatimies ainakin 1631-32, pormestari 1636—41,kuninkaallinen pormestari 1645-53
(erosi)

E = 1647, 1649
F=?

Ross, Jakob (1634-1720)
A =1678—89
B = Vaasa

C = Tupakkakauppias ja tupakkakomppanian asiamies (vuoteen 1684 saakka), kaupungin
kellarin vuokraaja, Orisbergin ruukin osakas 1688-94, Korsholman kreivikunnan vouti
1662—66

D = Pormestari vuosina 1668—89(erosi), Etelä-Pohjanmaan kihlakunnantuomari vuosina
1690-1708, 1716-20

E = 1672, 1675 ja 1682
F= Ylioppilas, maisteri

Sacklen, Lars (1724-95) (*)
A =1750
B = Pori

C = Kauppias, Jasitehtailija, tupakkamanufaktuurin osakas
D =Pormestari 1750-91 (erosi), varatuomari, kauppaneuvos 1783
E = 1751-52, 1755-56, 1760-62, 1765, 1769-70, 1778-79, 1786, 1789
F= Ylioppilas

Schaefer, (Scheper), Henrik (1577—1660)
A =1612
B = Turku

C = Kauppias, tullinvuokraaja 1620- ja 1630-luvun taitteesta
D = Pormestari 1632-60
E = 1634, 1638, 1643
F=2?

Schmedeman, Hans (n. 1590-1655)
A = 1610-luvun loppu
B = Viipuri
C = Tervakauppa, kellarinvuokraaja
D =Raatimies 1626-1638, kauppapormestari 1638—1655
E= 1649
F=2?

Solitander, Erik (1750-1822) (*)
A = Viimeistään 1777
B = Porvoo

C = Kauppias, laivanomistaja, tupakkatehtaan osakas, sokeriruukin osakas, veromyllyn
pitäjä

D =Raatimies 1789—1805,varapormestari vuodesta 1791, kauppaneuvos 1810
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E= 1800
F

I

?

Stenhagen, Petter (1711-72)
A = Viimeistään 1739
B = Kokkola

C = Kauppias, laivanvarustaja
D = Raatimies 1752-72

E = Kokkolan, Pietarsaaren ja Kajaanin edustaja 1760-62, Kokkolan 1765—66,1769-70,
1771-72 (menetti paikkansa)

F=2?

Tesche, Jakob Johan (1698-1758)
A = 1723 Haminaan, Helsinkiin 1743
B = Viipuri -> Turku ->Hamina -> Helsinki
C = Kauppias, laivanvarustaja, sahanomistaja ja osakas (eri aikoina omistuksia seuraavista

sahoista: Vanhakaupunki (Helsinki), Viiala, Ravijoki, Myllykylä, Tolkinkylä), tupak
kamanufaktuurin omistaja Haminassa (monopoli), tiilitehtaan omistaja Helsingissä
(yksinoikeus), krouvinvuokraaja Helsingin Vanhassakaupungissa, tupakkatehtaan
osakas Helsingissä

D = Haminan raatimies 1727—28

E = 174243 (Hamina)
F=2?

Thesleff, Peter (n. 1650-1710)
A =n. 1680
B = Viipuri
C = Tervakauppias
D = Raatimies ja kaupunginsihteeri 1683-1703, kauppapormestari 1703-05, oikeus

pormestari 1705-10, hovioikeuden auskultantti
E= 1693

F = Ylioppilas

Timme, Jochim (n. 1595-1655) (*)
A =Turussa kauppapalvelijana 1610—21,Lyypekin porvari, Turun porvari 1633
B = Turku -> Uusikaupunki -> Rauma
C = Kauppias, Turun kaupungin yleistarkastaja 1637-41; Rauman, Uudenkaupungin ja

Porin tullinvuokraaja 1641 ja samojen kaupunkien alitullinvuokraaja 1642
D = Uudenkaupungin ja todennäköisesti myös Rauman ylipormestari 1643—46(1647);

Pietari Brahen suosituksella Rauman pormestariksi 1649-55 (erotettiin)
E = Rauman valtiopäiväedustaja 1650
F=2?

Trapp, Kristian (vanhin) (1712—62) (*)
A =1737
B = Turku

C = Kauppias, kaupungin tiilimuukin vuokraaja, mallastamon vuokraaja, tupakanviljelijä,
tiilitehtaan osakas, laivaosakas, sokeritehtaan osakas

D = Raatimies 1758-62, kaupunginvanhimmissa 1757
E= 1746-47, 1755-56
F=2?

Trapp, Kristian (nuorempi) (1739-1800)
A = Viimeistään 1763
B = Turku

C = Kauppias, tupakkamanufaktuurin osaomistaja ja johtaja (v. 1778 lähtien),
silkkinauhakutomon omistaja, laivanvarustaja

D =Raatimies 1783-1800, kaupunginvanhimmissa 1774—1783,kauppaneuvos 1796
E = 1778-79, 1786
F=2?

Töhlberg, Nils (1705—82)
A = 1730, kauppiaanvala 1731
B = Vaasa

C = Elintarvike- ja tervakauppa, laivanvarustaja
D = Raatimies 1750-73
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E = 1760-62, 1765-66
F=2?

Wechter, Esaias (1701-76) (*)
A = 1723
B = Turku

C = Kauppias, laivanrakentaja, verkamanufaktuurin omistaja, kehruuhuoneen esimies,
rusthollin omistaja

D = Raatimies 1741—62 (erotettiin)
E= 1734, 1738-39, 1742-43
F=?

Wittstock, Friedrich (1670-1747)
A = 172341
B = Hamina

C = Kauppias, sahanomistaja (Valkealan Kannuskoski), sahanosaomistaja (Metsäkylä (myi
osuutensa 1740), Viiala)

D = Pormestari 1723—42, sotatuomari
E = 1723, 1726-27, 1731, 1738-39, 1740—41
F=2?

Zadler, Jöran (n. 1630-89)
A = 1672 (Kokkola), 1675 (Oulu)
B = Kokkola -> Oulu

C = Kauppias

sihteerinä (n. 1654—68)ja lainlukijana eri paikoissa 1675-80
E = Kokkola 1672, Oulu 1682, 1686
F= Oli käynyt koulua Porissa, mutta ei ollut muodollista pätevyyttä toimia tuomarina

Autonomian ajan yritysjohtajat

Björksten, Carl Alfred Johan (1829-96)
A = 1859
B = Loviisa

C = Kauppias, sahanomistaja, Suomen Yhdys-Pankin Loviisan haarakonttorinjohtaja
D = Kaupunginvanhimmissa, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, varakonsuli
E = 1872, 1877—78, 1882

F = Ylioppilas, maisteri

Björnberg, Carl Anton (1821-66) (*)
A =1845
B = Pori

C = Kauppias, laivanvarustaja, buldaanitehtaan omistaja vuodesta 1848, Porin konepajan
toinen perustaja (1858), laivanrakentaja, olutpanimon osaomistaja, sahan osaomistaja
(Susikoski)

D = Kaupungin vanhimmissa, Lyypekin konsuli 1850
E = 1863—+3,Tammikuun valiokunnassa 1862
F = Ylioppilas

Borgström, Johan Leonard (1832-1907)
A = 1850-luvulla (1883)
B = Helsinki

C =Teollisuusmies (osakkuuksia Borgströmin tupakkatehtaassa (toimitusjohtaja vuodesta
1871), Forssan puuvillatehdas Oy (toimitusjohtaja vuodesta 1870 vuoteen 1902),
Tervakosken paperitehdas Oy:ssä), Yhdyspankin hallintoneuvoston jäsen

D =Valtuustossa 1875—80ja 1883-91, kauppaneuvos (1885), toimi eri aikoina Preussin,
Espanjan, Tanskan varakonsuleina ja konsuleina

E = Tammisaaren ja Maarianhaminan edustaja 1872, Tammisaaren ja Heinolan 1877—78,
Tammisaaren 1882, Helsingin edustajana 1885, 1888, 1891

F = Ylioppilas, opiskeli Lontoon yliopistossa

Carlström, Carl Alfred (1851—1910)
A = 1879

B = Kristiinankaupunki
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C = Kauppias (1881), laivanvarustaja, Vaasan Osakepankin Kristiinankaupungin haara
konttorin johtaja (1879) ja alijohtaja vuodesta 1881

D =valtuuston puheenjohtaja 1887—1908,kauppaneuvos (1898)
E = 1888, 1891, 1894, 1897, 1899, 1900, 1904-05, 1905-06
F = Helsingin yksityislyseo, kauppaopintoja ulkomailla

Dahlström, Carl Magnus (1805—75)
A = 1836, oma liike 1842
B = Turku

C = Kauppias, teollisuusmies; perustamassa Auran sokeritehdas Oy:tä (1859) ja Akaan

kanssa sekä Kymin paperitehdasta (1872). Osakkuuksia muun muassa Littoisten
verkatehtaassa, Turun konepajassa ja Kingelin & co:n olutpanimossa, laivanosa
omistaja, myös osakkaana Pohjanmaan höyrylaivayhtiössä (perustettu 1857)

D = Kaupunginvanhimmissa vuodesta 1849, kauppaneuvos (1859)
E= 1863-64
F=2?

Dahlström, Ernst Abraham (1846—1924) (*)
A =1872
B = Turku

C =Teollisuusmies, Kymi Oy:n toimitusjohtaja (1872-1904), Kingelin & co:n olut
panimon toimitusjohtaja 1875-97, perustamassa Turun Osakepankkia (1896),
jälleenvakuutusyhtiö Verdandia (1905), henkivakuutusyhtiö Fenniaa (1905), Bore
Oy:tä (1897), Nordia (1902), osakkuuksia Auran sokeritehtaassa, Akaan höyrysaha
Oy:ssä, Turun konepaja Oy:ssä (toimitusjohtaja vuodesta 1878 vuoteen 1897),
Littoisten verkatehdas Oy:ssä, Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiössä jne.

D = Kaupunginvaltuustossa 1875-95, kauppaneuvos (1894)
E = 1885, 1888, 1891, 1897, 1899, 1904-05
F= Opintoja ulkomailla

Elving, Rudolf Bernhard (1849—1927) (*)
A = 1875
B = Helsinki

ja (1889—1904), Kymi Oy:n toimitusjohtaja (1904—08), perustamassa
tapaturmavakuutusyhtiö Patriaa (1888), kaupunkien hypoteekkikassaa (1895) ja
Helsingin Osakepankkia (1913), jonka hallintoneuvoston puheenjohtaja 1913-17.
Pohjoismaiden Osakepankin hallintoneuvostossa 1893-97, 1904-06. Aiemmin

ja Teollisuutta varten (muun muassa tilintarkastajana ja Yhdyspankin apulaisjohtajana
lyhyen aikaa ennen siirtymistään TAKO:n toimitusjohtajaksi).

D = Kaupunginvaltuustossa 1882-90, 1913-17, vuorineuvos (1899)
E = Maarianhaminan edustaja 1885, Helsingin 1888, 1891, 1899, Loviisan 1894
F = Varatuomari

Frenckell, Frans Wilhelm (1821-78)
A = 1844

B = Tampere
C = Teollisuusmies, Frenckell Ab:n toimitusjohtaja (käytännössä vuodesta 1844, yksin

omistaja vuodesta 1856), tapettitehtaan toimitusjohtaja (1853, toimi vain 1860-luvun
alkuun), kirja- ja sanomalehtipainon perustaja Tampereella (1866), Tampereen
verkatehdas Oy:n ja Tampereen tulitikkutehdas Oy:n perustajia (molemmat 1869),
samoin Töölön sokeritehtaan ja Helsingin kaasutehtaan (1860), Kellokosken ruukin
suurin omistaja (1870-luvun alussa), tukkukauppias Tampereelle vuodesta 1854,
maanviljelijä

D = Kaupungin vanhimmissa 1845—63,kauppaneuvos (1865), aateloitiin nimellä von
Frenckell (1868)

E = Tampereen edustaja 1863-64, Tampereen ja Hämeenlinnan 1867, edustaja
aatelissäädyssä 1872

F = Ylioppilas, opintomatkoja Keski-Eurooppaan

Hammaren, Lars Johan (1833-1906)
A = 1860 (1862)
B = Tampere



C = Kauppias, siirtyi teollisuuteen vuonna 1870, perusti Kyröskosken puuhiomon ja
paperitehtaan, perustamassa Äänekoski Oy:tä (1896) ja Suomen Höyrylaiva Oy:tä

D = Kaupungin vanhemmissa 1871—74,kaupunginvaltuustossa 1875—1904, valtuuston
puheenjohtaja 1878-90, kauppaneuvos (1880)

E = 1872, 1877-78, 1882, 1885
F = Koulussa Turussa

Hultman, Frithiof (1831-90)
A =1856
B = Tammisaari

C = Kauppias, vakuutusasiamies, olut- ja portteripanimon omistaja ja toimitusjohtaja
(1858-80), uudestaan toimitusjohtajana vuodesta 1884 lähtien, edelleen osakeyhtiönä
toimineen oluttehtaan toimitusjohtajana 1880-luvun lopulta, osaomistaja ja toimitus
johtaja (vuodesta 1883) Sydfinska kustängfartygbolagetissa

D = Kaupungin vanhimmissa, kaupunginvaltuustossa 1875-90, Tanskan varakonsuli
vuodesta 1856, Preussin konsuli vuodesta 1857, Saksan konsuli 1871, Ruotsin ja
Norjan varakonsuli vuodesta 1867, Alankomaiden vuodesta 1870.

E = 1863-64
F = Ylioppilas (1847), kauppaopintoja Rostockissa 1852-53, käytännön harjoittelua Iso

Britanniassa, Saksassa ja Tanskassa

Julin, John (1827-98)
A = 1850-luvun alussa
B = Turku

C = Kauppias, kauppahuone E. Julin & co:n yhtiöosakas (vuodesta 1854) ja toimitusjohta
ja Erik Julinin kuoleman (1874) jälkeen. Kauppias, laivanvarustaja, Äbo skeppsvarv
ab:n tj (1860), teollisuusmies, omisti puolet Eriksson & Cowiesta, myöhemmin
Crichtonin konepajasta

D = Kaupungin vanhimmissa, kaupunginvaltuustossa 1875—78
E = 1872, 1877—78
F=?

Krogius, Lars Karl (1860-1935) (*)
A =1882
B = Helsinki

C = Laivanvarustaja, Suomen Höyrylaiva Oy:n toimitusjohtaja (1890-1920), perustamassa
Kissakosken paperitehdasta ja Keravan tiilitehdasta

D = Kaupunginvaltuustossa 1897-1902, 1914—1918,kauppaneuvos (1898), Espanjan
varakonsuli (vuodesta 1887)

E = 1900, 19045
F= Ylioppilas

Kurten, Anders Joachim (1836-99) (*)
A = 1850-luvulla, oma liike 1864
B = Vaasa

C = Kauppias ja A. A. Levönin kumppani (1861—64),Yhdyspankin haarakonttorin johtaja
(1862—78),Vaasan Osakepankin toimitusjohtaja (1878-99), Palovakuutusyritys
Phoenixin asiamies (ainakin 1860-luvulla), perustamassa muun muassa Vaasan
pumpuliteollisuus Oy:tä (1857, myös tj 1875—76),Vaasan laivanrakennusyhtiötä,
Vaasan-Pohjanmeren höyrylaiva Oy:tä, Vaasan höyrymylly Oy:tä

D = Kaupungin vanhimmissa 1863-75, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 1876-99,
kauppaneuvos (1878)

E = 1872, 1877—78, 1882, 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1899 (vuodesta 1885 lähtien
säädyn puhemies)

F = Ylioppilas, Turun kauppakoulussa

Kurten, Uno Alexander (1845—1927)
A =1881 (Helsinki)
B = Hamina -> Helsinki

C = Henkivakuutusyhtiö Kalevan vakuutusasiamies (1874), Norther palo- ja
henkivakuutusyhtiön edustaja Haminassa (1870-luvulla), Kalevan toimitusjohtaja
(1881-1925), edustuksia eri osakeyhtiöiden johtokunnissa, muun muassa TAKO:ssa

D = Haminan kaupunginvaltuustossa 1877-81, Helsingissä 1884-89, 1898-1900
E = Raahen edustaja 1894, 1899
F = Filosofian maisteri
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Lagerlöf, Johan Arthur (1860—1930)
A = 1900
B = Raahe

C = Raahen puutavara Oy:n toimitusjohtaja 1900-24, perustamassa Seittenkarin puutavara
Oy:tä (1909) ja Granviks sägverkia (Ruotsi) (1909), Kemin saha Oy:tä (1912).

D = Raahen kaupunginvaltuustossa vuodesta 1898, tullilaitoksen palveluksessa 1879-85,
tuomarina yms. 1887—94,Raahen porvari- ja kauppakoulun opettaja 1894—1900,
vuorineuvos (1912)

E = 1900, suomalaisen puolueen kansanedustaja 1907—10, 1917 11-18, Kokoomus 1918
vars.

F = Filosofian maisteri, lakitieteen kandidaatti, varatuomari

Lindblom, Gustaf Adolf (1828—89)(*)
A = 1849
B = Turku

C = Kauppias, laivanvarustaja, teollisuusmies, Auran sokeritehtaan (1859) toimitusjohtaja
(ainakin v. 1874 saakka), osakas Littoisten verkatehtaassa, Kymi Oy:ssa (1872), Akaan
höyrysaha Oy:ssä (toimitusjohtaja 1875—81),Abo skeppsvarfs aktiebolagetissa, Turun
kaasulaitoksessa, perustamassa mm. Pohjanmaan höyrylaivayhtiötä vuonna 1857 ja
1883 Suomen Höyrylaiva Oy:tä.

D = Kaupungin vanhimmissa vuodesta 1859, kaupunginvaltuustossa vuodesta 1875,
puheenjohtaja 1885-89, kauppaneuvos (1871), Alankomaiden varakonsuli (1866).

E = 1867, 1872, 1877—78, 1882, 1885, 1888
F = Opintoja Turun kauppakoulussa

Malm, Petter nuorempi (1800—68)(*)
A = 1823, hyväksyttiin porvariksi 1824
B = Pietarsaari
C = Laivanvarustaja, tervakauppias, sahojen osaomistaja (Inhajoen saha Ähtärissä 1833-—

41, Keppo vuodesta 1840, Purmojoen sahat), Stockholman sahan (1860) omistaja,
Karlholman laivaveistämön osakas, muun muassa Tervakosken paperitehdas Oy:n
osakas, rahoittaja

D = Kaupungin vanhimmissa, raatimies 1827—1832,kauppaneuvos 1837
E = Pietarsaaren ja Kokkolan edustaja 1863—64,Pietarsaaren 1867
F= Ylioppilas

Nybom, Fredrik Kristian Jeremias (1838—1927) (*)
A = 1866 (Hamina)
B = Hamina -> Helsinki

C = Kauppias, pian siirtyi pankkialalle, Yhdyspankin Haminan haarakonttorin johtaja,
Helsingissä Pohjoismaisen Osakepankin Helsingin haarakonttorin johtaja 1873-92,
KOP:n toimitusjohtaja 1892—1914,perustamassa henkivakuutusyhtiö Kalevaa, omisti
jonkin aikaa isänsä perustaman Haminan panimon

D =Helsingin kaupunginvaltuustossa 1875—84, 1894-96, aateloitiin 1904
E = Helsingin edustaja 1877—78,1882, 1885, Kajaanin 1894, aatelissäädyssä 1904-05
F = Ylioppilas

Pfaler, Karl Elis Leonard von (1856—1931) (*)
A = 1882
B = Helsinki

C = Vaasan Osakepankin Helsingin haarakonttorin tarkastaja 1882, Pohjoismaiden
Osakepankin Kauppaa ja Teollisuutta varten Helsingin haarakonttorin tehtävissä,
viimeksi johtajana 1892-98, Suomen Yhdys-Pankin johtokunnan jäsen 1898—1906,
Pohjoismaiden Osakepankin toimitusjohtaja 1907—19,Pohjoismaiden Yhdyspankin
toimitusjohtaja 1919-28

D =Helsingin rahatoimikamarin varapuheenjohtaja ja jäsen 1888, 1890-97, kaupunginval
tuustossa 1892-94, 1897-1905, virkamiesura ennen pankinjohtajaksi ryhtymistä

E = Hangon edustaja 1885, 1888, 1891, Helsingin 1894, 1897, 1899, 1900, 1904-05,
1905—06(porvarissäädyn puhemies)

F = Filosofian kandidaatti, varatuomari

Polön, Edvard Ulrik Wilhelm (1861—1930) (*)
A = 1900
B = Helsinki

C = Suomen kumitehdas Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 1900, osakkaana muun muassa
Vaasan puuvillateollisuus Oy:ssä
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D = Kaupunginvaltuustossa 1906-11
E = 1904-05, 1905—06, 1907 (nuorsuomalaiset)
F = Varatuomari, asianajaja

Renvall, Henrik Gabriel (Heikki) (1872-1955)
A =1916
B = Helsinki

C = Henkivakuutusyhtiö Kalevan apulaisjohtaja vuodesta 1916, toimitusjohtaja 1925—46,
Helsingin Sanomien päätoimittaja 1904-06, yliopistovirkoja, senaattori ja Vaasan
senaatin jäsen

D = Kaupunginvaltuustossa 1907-11, ministeri
E = Savonlinnan edustaja 1904-05, 1905—06,1907-08 (1), 1910-13 (nuorsuom.), 1922-23

(Kokoomus)
F = Filosofian maisteri, lakitieteen tohtori

Rosenius, Carl Johan (1831-92)
A = 1860

B = Viipuri
C = Kauppias, sahanomistaja, perustamassa Pohjoismaiden Osakepankkia (myös hallinto

neuvoston puheenjohtaja 1879-85), Meijer & Co:n sahan isännöitsijä Raivolassa
vuodesta 1885

D = Kaupungin vanhimmissa 1873-75, kaupunginvaltuustossa 1876-85, kauppaneuvos
(1875), Mecklenburgin konsuli vuoteen 1871

E = 1867

F = Kauppakoulussa Pietarissa

Snellman, Albert Oskar (1844—94)
A =(1870) 1881
B = Oulu

C = Kauppias vuodesta 1870, perusti 1893 Kemin puutavara Oy:n ja toimi sen toimitusjoh
tajana

D = Kaupunginvaltuustossa vuodesta 1875, puheenjohtaja, kauppaneuvos (1884)
E = 1877—78, 1882, 1885, 1888, 1891

F = Boehmin koulussa Viipurissa

Snellman, Karl August (1849-1920)
A =(1876) 1884
B = Oulu

C = Kauppias vuodesta 1876, Kemin puutavara Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 1894
D = Kaupunginvaltuustossa 1893—1914,rahatoimikamarin jäsen 1880-91, kauppaneuvos

(1889)
E = 1894, 190405
F = Ylioppilas, opiskeli Helsingin teknillisessä reaalikoulussa

Sumelius, Gustaf (Gösta) Oskar (1866-1940)
A =(1888) 1895
B = Tampere
C = Kauppias ja tehtailija, omistuksia ja hallintopaikkoja muun muassa Tampellassa,

Äänekoski Oy:ssä, Vaasan sokeritehdas Oy:ssä
D = Kaupunginvaltuustossa 1898, ajoittain puheenjohtajana, Ruotsin varakonsuli vuodesta

1908
E = 1904-05
F = Ylioppilas

Sundman, Carl Wilhelm Ignatius (1810-89) (*)
A =1836
B = Helsinki

C = Kauppias, laivanvarustaja, Ullanlinnan laivanveistämö Oy:n toimitusjohtaja (v:sta
1850), Vantaan ruukin toimitusjohtaja (1841—49),tapettitehtaan omistaja (1849-67)

D = Kaupungin vanhimmissa 1842—74,kaupunginvaltuustossa 1875—86,kauppaneuvos,
Ruotsin varakonsuli

E = 1863—64,ns. Tammikuun valiokunnassa 1862
F= Alempia opintoja

Wasenius, Adolf Fredrik (1829—1903) (*)
A = 1849
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B = Helsinki

C = Kauppias, Tervakosken paperitehdas (Oy:n) osaomistaja vuodesta 1856 ja toimitusjoh
taja, Oravi-Haapakosken rautatien toimitusjohtaja (vuodesta 1884), johtokuntien
jäsenyyksiä monissa yrityksissä

D = Kaupunginvanhimmissa vuodesta 1863, kaupunginvaltuustossa 1875-76, Tanskan
varakonsuli 1887-95, Tanskan pääkonsuli 1895—1903

E = Haminan edustaja 1872, Helsingin 1882, 1885, 1888, 1891, 1897, 1899, 1900
F= Ylioppilas, kauppaopistossa Lyypekissä

Wolff, Carl Gustaf (1800—68) (*)
A = 1825
B = Vaasa

C = Laivanvarustaja, laivanrakentaja (Palosaaren veistämö vuodesta 1834; osakas Wasa
warfs-bolagissa (1856)), kauppias, kirjakauppias, kustantaja, pankkiiri

D = Kaupungin vanhimpien puheenjohtaja, kauppaneuvos (1851), Tanskan varakonsuli
Vaasassa vuodesta 1843

E = 1863—64, 1867, ns. tammikuun valiokunnassa 1862
F=?

Wolff, Carl Oskar Eugen (1851—1937) (*)
A = 1880-luvulla

B = Viipuri
C = Hackman & Co:n prokuristi 1879-98, perustamassa Oy Tornatoria (1888) ja Tainion

kosken lankarulla- ja paperitehdasta vuonna 1896 (toimitusjohtajana vuodesta 1899
vuoteen 1918), perustamassa Suomen Höyrylaiva Oy:tä (1884), KOP:n hallintoneu
voston jäsen vuodesta 1889 ja Pohjoismaiden Osakepankin Kauppaa ja Teollisuutta
varten hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1890.

D = Kaupunginvaltuustossa ja rahatoimikamarissa; Iso-Britannian varakonsuli 1886-99,
Suomen asiainhoitaja Tukholmassa 1919

E = 1900, 1905—06

F= Ylioppilas, kielitieteen opintoja

Aberg, Carl Eugen (1838—1906)
A = 1860-luvulla
B = Porvoo -> Helsinki

C = Tukkukauppias, Helsingissä hoiti puutavaraliikettä, Porvoon-Keravan rautatie
osakeyhtiön osaomistaja, perustamassa Porvoon höyrysaha Oy:tä, Sinebrychoffin
olutpanimon tarkastaja

D = Porvoossa kaupungin vanhimmissa ja kaupunginvaltuustossa, kauppaneuvos (1875)
E = Porvoon edustaja 1877
F = Kauppaopistossa Pietarissa

Äström, Hemming (1844-95)
A = 1860-luvulla
B = Oulu

C = Veljekset Äströmin nahkatehtaan osaomistaja vuodesta 1868, Merikosken
puunjalostusosakeyhtiön perustaja

D = Rahatoimikamarin jäsen 1872—,kaupunginvaltuustossa 1875-95, kauppaneuvos
(1886)

E= 1891
F = Oulun alkeiskoulu

Äström, Karl Robert (1839-97)
A = 1863
B = Oulu
C = Perusti Äströmin nahkatehtaan 1863

D = Kaupungin vanhimmissa, kaupunginvaltuustossa 1875—97
E = 1885
F=2?
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LIITE2 Kaikki ”kelpoisiksi”luokitellutyritysjohtajat.Lähteet: ks. liite 1. VarsinkaanRuotsin

arvioitu käyttämällä hyväksi esimerkiksi tietoja miesten ensimmäisistä tunnetuista virkatehtävistä
tai heidän kirjoittautumisestaan yliopistoihin yms. Lisäksi apuna on käytetty HisKi-tietokantaa
(http://www.genealogia.fi/hiski/)

Ruotsin ajan yritysjohtajat (1600- ja 1700-luku)

Alm, Per Larsinpoika (1625—1708), Pietarsaari
Ammerbusch, Antonius (1600-luvun jälkipuolisko —1700-luvun alkupuoli), Naantali
Anders Eerikinpoika (n. 1640 —1600-luvun loppu), Uusikaupunki
Backman, Christian (1691-1744), Vaasa
Bemdtsson Erik (n. 1726-94), Kristiinankaupunki
Bladh, Johan (n. 1682—1737), Vaasa
Bladh, Peter Johan (1746-1816), Kaskinen
Blom, Lars (1705-67), Pietarsaari
Bochmöller, Jakob (n. 1650-1701), Uusikaarlepyy
Bochmöller, Johan (n. 1600-78), Oulu
Bochmöller, Kort (n. 1600-67), Uusikaarlepyy
Boelius, Zacharias (n. 1640-n. 97), Uusikaupunki
Borgerus, Carl (n. 1680-1729), Pietarsaari
Borgström, Henrik vanh. (1727—77), Loviisa
Borgström, Henrik nuor. (1757—1808), Loviisa
Brandberg, Johan (1722-1800), Oulu
Brenner, Lars (1672-1735), Kokkola
Brocken, Justinus von (n. 1630-70), Viipuri
Burgman (Purmerus), Johan Hansinpoika (n. 1600-55), Turku
Burtz, Nils Larsinpoika (172469), Helsinki
Byström, Anders (1723-1802), Helsinki
Böök, Herman (1500-luku —1630-luku), Viipuri
Clayhills, Carl (1699—1740), Hamina
Clayhills, Georg Wilhelm (1707-54), Helsinki
Corte, Gabriel (1680—1728), Raahe
Corte, Henrik (n. 1620-80), Oulu -> Raahe
Corte, Henrik nuorempi (1647—1706), Raahe
David Bertilsson (1600-luvulla), Uusikaupunki
Dobbin, Jobst (1686—1752), Hamina, Turku
Eichman, Casper (n. 1590 —n. 1670), Turku, Uusikaupunki
Ekenbohm, Johan (1600-luvun jälkipuolisko-1700-luvun alkupuoli), Vaasa
Ekman, Johan (1698-1780), Tammisaari
Elfving, Henrik (n. 1650-1720), Pori
Elming, Erik (1744-1813), Rauma
Falander, Abraham Jakob (1746-1815), Vaasa
Falander, Isaac (n. 1675—1715), Uusikaarlepyy
Falander, Jakob (1699-1768), Kokkola
Ficke, Zacharias (n. 1580-1657), Oulu
Florin, Paul (n. 1700-50), Oulu
Forbus, Henrik (n. 1620-81), Oulu
Forsell, Jakob (1696-1768), Loviisa
Forsteen, Lars (1677—1727), Helsinki
Fremling, Per (n. 1650-1705), Viipuri
Freytag, Baltzar (n. 1720-95), Raahe
Gabriel Ljungonpoika (n. 1590-1660), Uusikaarlepyy, Kokkola
Gabrielsson, Johan (n. 1660-1727), Vaasa
Gavelius, Elias (n. 1640-1722), Kristiinankaupunki
Gebhardt, Baltzar Laurinpoika (n. 1610-58), Rauma
Gebhardt, Lauri Baltzarinpoika (n. 1580-1640), Rauma
Gebhardt, Mikko Laurinpoika (n. 1600 —1660-luku), Rauma
Granberg, Petter (1720-95), Vaasa
Guttrie, Hans (n. 1580—1645), Turku
Hagert, Gabriel (1706-74), Porvoo
Hagert, Thure (1717-71), Turku
Hamnius, Elias (1600-luvun jälkipuolisko —1725), Pietarsaari
Hannelius, Joseph (1736-1804), Kristiinankaupunki
Hannu Olavinpoika (n.1610—80), Naantali
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Hans Olofsson (1500-luvulla —1634), Turku
Harmens, Bartold (1600-luvulla), Vehkalahti/Hamina
Harrius, Herman (n. 1630-92), Viipuri
Hartman, Fredrik (1698-1762), Rauma
Haveman, Henrik (n. 1630-1703), Viipuri
Henrik Tuomaanpoika (n. 1590-1648), Pori
Holmström, Erik (1741—1812), Kristiinankaupunki
Hultman, Carl (1712-88), Tammisaari
Häggström, Nathanael (1721-97), Pietarsaari
Iisak Niilonpoika (1500-luvun jälkipuolisko —n. 1640), Uusikaupunki
Ilkka, Joosef Jaakonpoika (n. 1580-1668), Turku, Uusikaupunki, Rauma
Indebetou, Carl (1696-1778), Pori
Jaakko Antinpoika (1500-luvun jälkipuolisko —n. 1640), Oulu
Jakob Josefsson (Munselius) (n. 162069), Pietarsaari
Jesenhausen, Petter (1600-71), Turku
Johan Hansinpoika (n. 1620-91), Kristiinankaupunki
Johan Knutsson (1500-luvun jälkipuoliskolla —1641/1642), Turku
Juhana Antinpoika (1600-luvun alkupuoliskolla —1685), Hämeenlinna
Karsberg, Jakob (1600-luvun jälkipuolella —1728), Porvoo
Keckonius, Gabriel (1646-1709), Pori
Kluvensik, Henrik Hannunpoika (n. 1620-71), Uusikaarlepyy
Knape, (Knapila), Eerik Antinpoika (n. 1580-1634), Turku
Kröger, Daniel Bertilinpoika ((n. 1610-72), Oulu
Kubbe, Herman (n. 1600—59),Vehkalahti/Hamina
Laiska, Klemetti Heikinpoika (n. 1600 —1660-luku), Uusikaupunki
Langhaar, Margvard (1682—1754), Porvoo
Laurentz, Johan (n. 1650-1710), Helsinki
Lebell, Casper nuor. (1717-87), Kristiinankaupunki
Lenter, Jochim (1600-luvulla), Lappeenranta
Lietzen, Nicolaus Arvidsson (n. 1620-91), Turku
Lifman, Johan (n. 1640-81), Viipuri
Lillia (Lilja), Johan (1712-72), Tammisaari
Lythraeus, Antti Yrjönpoika (n. 1620-78), Oulu
Lythraeus, Yrjö Antinpoika (n. 1580-1633), Oulu
Malm, Johan (1751-1804), Pietarsaari
Malm, Nicklas (1724—85), Pietarsaari
Mathesius, Andreas (n. 1640-1714), Kokkola
Matti Hannunpoika (1500-luvun loppu —1650-luku), Vaasa
Menschever, Henrik (1610—77), Viipuri
Merthen, Carl (n. 1680—1743), Turku
Miödh, Olavi (n. 1680-1750), Naantali
Nordberg, Olof (1721-68), Raahe
Nymalm, Sven (1693—1777), Porvoo
Näslind, Petter (1739-1822), Porvoo
Orlander, Petrus (n. 1640 —1600-luvun loppu), Helsinki
Palenius, Samuel (1744-1803), Uusikaupunki
Pietari Siulinpoika (Siwertinpoika) (n. 1590-1666), Vaasa
Plantin, Johan (n. 1620-63), Viipuri
Prytz, Andreas (n. 1650-1710), Turku
Rahling, Johan Berent (1695-1768), Porvoo
Reinbohm, Johan (n. 1684-1730), Vaasa
Ross, Jakob (1634—1720), Vaasa
Ross, Wilhelm (1635-90), Uusikaarlepyy
Röper, Johan Berndtinpoika (n. 1600-50), Pori
Sacklen, Lars (1724-95), Pori
Salko, Martti Sipinpoika (n. 1600-60), Turku
Schaefer, (Scheper), Henrik (1577-1660), Turku
Schaefer, Johan (n. 1620-83), Turku
Schmalhorst, Herman (n. 1580-1650), Savonlinna
Schmedeman, Hans (n. 1590-1655), Viipuri
Schmidt, Hans (n. 1620-88), Viipuri
Solitander, Erik (1750-1822), Porvoo
Sonck, Henrik (1712-66), Rauma
Sonck, Henrik Antinpoika (1500-luvun jälkipuolisko —1645), Rauma
Spikernagel, Didrich (n. 1560-1634), Uusikaarlepyy
Späre (Hakola), Erik Olavinpoika (n. 1570 —1600-luvun alkupuolisko), Turku
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Steen, Lorentz (1680—1747), Kokkola
Stenhagen, Petter (1711—72), Kokkola
Strandström, Henrik (1684—1745), Tammisaari
Stälbom, Hans (n. 1600-61), Kristiinankaupunki
Sven Matinpoika (n. 1600 — 1660-luku), Uusikaupunki
Swart, Daniel Juhananpoika (n. 1620-92), Kokkola
Tackou, Johan (1702-50), Rauma
Tallgren, Henrik (1722—1802), Kajaani
Tammelin, Henrik (n. 1670-1750), Helsinki
Tesche, Jakob Johan (1698-1758), Hamina
Thesleff, Petter (n. 1650-1710), Viipuri
Timme, Jochim (n. 1595—1655),Turku, Uusikaupunki, Rauma
Trapp, Kristian vanh. (1712-62), Turku
Trapp, Kristian nuorempi (1739—1800), Turku
Trapp Kristian nuorin (1769-1841), Turku
Tuderus (Tudeer), Fredrik (1727—1808), Oulu
Töhlberg, Nils (1705—82), Vaasa
Uhrwäder, Thomas (n. 1680-1736), Helsinki
Vallius, Daniel Henrikinpoika (n. 1665—1742), Naantali
Walstenius, Juhana Pietarinpoika (n. 1640-1729), Rauma
Wechter, Esaias (1701—76), Turku
Wendelius, Niclas (1600-luvun jälkipuolisko — 1700-luvun alkupuolisko), Pietarsaari
Westring, Johan (1671—1735), Kokkola
Wilstadius, Jakob (n. 1620-68), Vaasa
Wittstock, Friedrich (1699—1747), Hamina
Zadler, Jöran (n. 1630-89), Kokkola, Oulu

Autonomian ajan yritysjohtajat

Alfthan, Axel Gunnar (1862-0000), Hanko -> Joensuu
Alin, Juhani, (vuodesta 1906 Arajärvi) (1867—1941), Tampere
Backman, Oskar August (1847—1915), Kotka
Backman, Samuel (1760-1814), Kuopio
Bade, August Herman (1832—1906), Helsinki
Bergbom, Erik Ossian (1845—1917),Tampere -> Helsinki
Bergh, Carl Gustaf (1816-96), Kajaani
Bergman, Karl Viktor (1857-1905), Helsinki
Björksten, Carl Alfred Johan (1829—96), Loviisa
Björnberg, Carl Anton (1821-66), Pori
Blom, Olof Engelbert (1828—94), Uusikaupunki
Borenius, Carl Ferdinand (1848-1918), Viipuri
Borgström, Erik (1767—1829), Loviisa -> Helsinki
Borgström, Johan Leonard (1832 —1907),Helsinki
Cadenius, Gabriel Wilhelm (1850—1903), Kotka
Candelin, Leonard (1822-1907), Oulu
Carlström, Carl Alfred (1851—1910), Kristiinankaupunki
Castren, Kaarlo (1860—1938), Helsinki
Cronvall, Axel Magnus Adrian (1846-98), Turku
Dahlman, Pontus Ludvig (1812-82), Tornio
Dahlström, Carl Magnus (1805-75), Turku
Dahlström, Ernst Abraham (1846—1924), Turku
Durchman, Johan Theodor (1852 —1927),Tampere
Elving, Rudolf Bernhard (1849-1927), Helsinki
Eneberg, Waldemar (1840 —1904), Helsinki
Engman, Carl Magnus (1778-1852), Oulu
Forselius, Carl Victor Gustaf (1838-1905), Turku
Franck, Carl Wilhelm (1826—1911), Naantali
Frenckell, Frans Wilhelm (1821-78), Tampere
Genetz, Atle Karl Gustaf (1859-0000), Tampere
Granström, Adolf Wilhelm (1821-99), Rauma
Grundfelt, Carl Adolf Fredrik (1820-83), Porvoo -> Helsinki -> Uusikaarlepyy
Grönberg, Carl Jakob (1809—76), Vaasa -> Kaskinen
Grönholm, Otto Reinhold (1822-90), Hämeenlinna
Hackman, Woldemar (1831-71), Viipuri
Hallberg, Aimo Theodor Albinus (1865—1937),Hämeenlinna -> Hamina -> Kotka
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Hallberg, Emil Fredrik Mauritz (1851—1924), Helsinki
Hamberg, Anders Gustaf (1808-89), Loviisa
Hammaren, Lars Johan (1833—1906),Tampere
Hartman, Robert (1837-0000), Uusikaupunki
Heimberger, Richard Teodor (1836-1906), Helsinki
Helander, Niilo (1865 —1930), Heinola
Hultman, Frithiof (1831-90), Tammisaari
Höckert, Herman (1749-1835), Vaasa
Höckert, Herman Peter (1824—91),Turku -> Helsinki
Jacobsson, Johan Alfred (1841 —1931),Turku
Julin, John (1827-98), Turku
Juselius, August Artur (1857-0000), Turku
Krogius, Lars Karl (1860-1935), Helsinki
Krogius, Lars Thiodolf (1832-90), Helsinki
Kullhem, Sigfrid Emil (1847-1910), Helsinki
Kurten, Anders Joachim (1836-99), Vaasa
Kurten, Uno Alexander (1845-1927), Hamina -> Helsinki
Labbart, Richard Mauritz (1863—1928), Pietarsaari
Lagerlöf, Johan Arthur (1860-1930), Raahe
Lavonius, Magnus Karl (1870-1948), Tampere
Lavonius, Wilhelm Alexander (1874—1932), Helsinki
Liljeroos, Johan Henrik (1851-0000), Tampere
Lindberg, Abdon Alfred Fredrik (1833—1904), Helsinki
Lindblom, Gustaf Adolf (1828-89), Turku
Lindblom, Gustaf Adolf (Gösta) (1862-1916), Turku
Lindroth, Fabian Theodor (1829—1908), Uusikaupunki
Lisitzin, Nikolai (1826-73), Käkisalmi
Lojander, Johan Ferdinand (1825—1903), Pori
Lundberg, Sivert (1838-84), Raahe
Löf, Isak (1853—1911), Kuopio
Malin, Frans Henrik (1851-1902), Pori
Malm, Per (1768-1827), Uusikaarlepyy
Malm, Peter (1800-68), Pietarsaari
Neppenström, Frithiof Napoleon (1835—1905),Joensuu
Nybom, Fredrik Kristian Jeremias (1838-1927), Hamina -> Helsinki
Nyman, Nils (1768—1818), Uusikaupunki
Panelius, Berndt Wilhelm (1848—000), Rauma
Parviainen, Johan Walter (1869-1925), Jyväskylä
Pelkonen, Juho (1851-1903), Lappeenranta
Pfaler, Karl Elis Leonard von (1856—1931), Helsinki
Polön, Edvard Ulrik Wilhelm (1861-1930), Helsinki
Renlund, Karl Herman (1850—1908), Helsinki
Rengvist, Alvar (1868-1947), Helsinki
Renvall, Henrik Gabriel (Heikki) (1872—1955), Helsinki
Roschier, Paul Herman (1866-0000), Vaasa -> Kaskinen
Rosenius, Carl Johan (1831-92), Viipuri
Rosenius, Georg Jakob (1841-89), Viipuri
Rydman, Viktor Magnus (1850-1916), Turku -> Helsinki
Savander, Carl Vilhelm (1822-95), Lappeenranta
Savön, Erik Johan (1834-95), Uusikaupunki
Schybergson, Ernst Emil (1856-1920), Helsinki
Sikio, Aleksanteri (1865-0000), Savonlinna
Snellman, Albert Oskar (1844-94), Oulu
Snellman, Karl August (1849-1920), Oulu
Solin, Henrik (1848—1902), Tampere
Solitander, Johan E:son (1764—1838), Porvoo
Sommer Arthur (1847—1907), Tampere
Sopanen, Adolf Albin (1835-79), Savonlinna
Stenroth, Eliel Otto (Otto Eliel) (1861—1939), Helsinki
Stockmann, Karl Eugen Kristian (1865—1938), Helsinki
Strömberg, Johan (1839-1916), Hämeenlinna
Sumelius, Frans Petter Wilhelm (1843-93), Tampere
Sumelius, Gustaf (Gösta) Oskar (1866—1940),Tampere
Sundman, Carl Johan (1836 0000), Kuopio
Sundman, Carl Wilhelm Ignatius (1810—89), Helsinki
Söderlund, Johan Wilhelm (1845—1904), Rauma
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Söderström, Gustaf Leopold (1831-1912), Porvoo
Tojkander, Carl Fredrik (1850-1901), Porvoo
Törnudd, Gustaf Constantin (1832-94), Viipuri
Wasenius, Adolf Fredrik (1829—1903), Helsinki
Wegelius, Karl Theodor Alexander (1850—1932), Helsinki
Wikeström, Johan Gustaf (1821-92), Turku
Wolff, Carl Gustaf (1800—68), Vaasa
Wolff, Carl Oskar Eugen (1851—1937), Viipuri
Aberg, Carl Eugen (1838-1906), Porvoo -> Helsinki
Äström, Hemming (1844 -95), Oulu
Äström, Karl Robert (1839-97), Oulu.

LIITE3 Tärkeimmätteoksessakäytetytrahayksiköt.Esityksessäei ole tavallisestimuutettu
lähteistössä esitettyjä raha-arvoja toisiksi tai varsinkaan verrattu niitä eri aikakausien välillä.
Oheinen karkea ”muuntotaulukko” perustuu seuraaviin teoksiin: Möller 1954, Mäller 1998 ja
ennen kaikkea Ojala 1999.

1600-luvulla käytössä oli useanlaisia rahoja ja laskuyksikköjä. Hopeataaleri oli laskuyksikkö,
joka jakautui neljään markkaan eli 32 äyriin. Ruotsissa lyötiin 1620-luvulta lähtien kuparirahaa,
jonka suhde laskuyksikkö hopeataaleriin oli aluksi yhden suhde yhteen, mutta jo 1630-luvun alus
ta 1: 2,5. Viimein 1660-luvulta vaihtosuhteeksi vakiintui 1: 3, joka oli yleisesti käytössä 1700-lu
vullakin aina Kustaa III suorittamaan rahauudistukseen saakka (1776). Riikintaaleri (eli riksi) vas
tasi laskuyksikkönä aluksi 1,5-kertaisesti hopeataaleria. Viimein 1720-luvulie tultaessa suhde oli
muuttunut 1: 3. Vuoden 1776 rahauudistuksessa riikintaalerin eli hopeariksin ja hopeataalerin
suhteeksi muodostui 1: 6, joten riikintaalerin ja kuparitaalerin suhde oli 1: 18. Hopeariksit poistet
tiin kierrosta Kustaa III:n sodan aikana. Käyttöön otettiin valtion velkakirjoihin sidotut
velkakirjariksit eli -setelit sekä hopeaan sidotut pankinriksit. Pankinriksit ja velkakirjariksit olivat
aluksi samanarvoisia, mutta 1800-luvun alussa vaihtosuhde oli muuttunut puoleksitoista
velkakirjariksiksi yhtä pankinriksiä kohti.

Sekavahko tilanne ei Suomessa helpottanut autonomiaan ja Venäjän rahaan siirtymisen myötä.
Tärkein rahayksikkö oli Venäjän hopearupla ja toissijaisena paperirupla. Tavallisimmin
laskennallisena yksikkönä käytössä ollut hopearupla palveli Suomessa vuoteen 1864 eli hopea
markan käyttöönottoon. Ruotsin ajan lopulla yleisimmän rahayksikön eli velkakirjariksin ja
paperiruplan vaihtosuhde oli noin 1: 1,5. Hopea- ja paperiruplan suhde oli noin 1: 3, joten yksi
hopearupla vastasi jotakuinkin kahta velkakirjariksiä. Yhdellä hopearuplalla sai puolestaan aika
naan neljä hopeamarkkaa.

Tekstissä mainitaan myös muutaman kerran hollantilaisia rahayksiköitä. Hollannin guldenin ja
riikintaalerin välinen suhde vaihteli 1700-luvulla runsaasti. Guldeni oli 1700-luvun puolimaissa
noin 3,5 kuparitaaleria, mutta Pommerin sodan aikana 1760-luvulla kaksi kertaa arvokkaampi.
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Abstract

MASTERS AND POLITICIANS
Business Managers as Economic
and Political Actors in Finland, 1600-1920.

I Introduction

This research evaluates Finnish business managers both as economic as well as
political actors in the period from the 17* century to the beginning of the 20"
century. Thus the focus is on the guestion of what did the managers do and in
which contexts did they do it. Who were they and how did they manage their
businesses? What kinds of means did they employ in order to pursue their own
and their business? interests? Why did some succeed and others fail? These
guestions may seem even self-evident, yet these problems are not entirely
simple, and different periods call for different formats in order to uncover the
answers. It is at least as important to compare the ones that succeeded —the
winners —to the ones that failed as well as the forgotten managers.

The time frame can be justified by the interaction between the business
managers and the state: In the beginning of the 17%century, the Swedish realm
moved guickly towards a modern state, which had a profound impact on the
business managers? (the urban merchants) possibilities of doing business. The
most important economic actors were actively involved in the Diet, which itself
became stabilized in the beginning of the 17* century. Correspondingly, the first
decades of the 20" century form a significant breakpoint both for the Finnish
society in general and specifically for the business managers and the businesses.
Along with the Diet Reform of 1906, the self-evident right of the business
managers to participate in the Diet as part of the estate of burgesses came to an
end. In 1917, Finland became an independent state, which together with the
profound economic change brought on by the Russian Revolution (exports to
the former Empire dwindled to almost nothing for three decades) forced the
companies to rethink their strategies. The strong corporate activity undertaken
by the Finnish state changed the styles of management, as did the new type of
management practices emerging around the year 1920: From thereon,
previously almost completely unknown paid, thus professional, managers
guickly won over the markets from the traditional owner managers.

Studies of business management and business managers have rarely
researched the long-run developments or contemplated the possibility that for
example business management might contain similar features in the long run.
Are there common forms of action to be found between the *pre-industrial” and
the industrial” periods —and if not, why not? Do certain **timeless”features of
management exist, even though most likely many of the areas of management
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are time and place specific? The latter mentioned features do not make them any
less interesting — at least if business management is connected to its
comprehensive functional environment.

This study utilizes foremost the methods and points of departure of historical
sciences, but also the theoretical premises produced by business economics and
administrative sciences. In long-run research it is possible to compare business
management both as a phenomenon inherent in each study period and as a
phenomenon to be compared between periods. The functions of the business
managers are put into a broad historical and societal context. The classical
problem of structure versus actor is displayed in the tension between the busi
ness manager and the organization as well as between the manager and the
society. The study of these sore spots” forms the focus in the research. The
perspective in this study can perhaps be called *hermerealistic”, in which the
individual actor is at the forefront, yet supported by collective actors and
structures.

The person managing the economic enterprise will be referred to as a busi
ness manager throughout the period. The concept is problematic, and one of key
problems refers to the apparent problem of anachronism, despite of which we
have decided to utilize a *modern” concept. This definition will include, in
addition to the usual industrial managers, also for example merchants. A
common feature for them all was the desire to actively transform their
functional environment. On the other hand, the business manager in principle
was solely responsible for the key decisions conceming his company, even
though he in practice had to, for example in financial decisions, take into
account the viewpoints of the other shareholders and/or financiers. Majority of
the managers in the study were significant owners of the company they ran.

The managers embodied significant economic activity (the company is at
least societally important), participation in positions of trust in the local
community (serving as a town mayor, council member or in confidential
organizations of the bourgeoisie), as well as communication with the state
representatives, which took place by participating in the Diet of Estates. All the
managers, by the definitional limits, were part of the estate of burgesses. All in
all 75 subjects were chosen for the research out of 262 potential” managers.
The larger group has served as point of comparison in the research, even though
the actual analysis focuses on the said 75 persons. The possibility of making
generalizations is, however, strong.

The relationship of the managers and their companies with the state is

emphasized, because the significance of the state as guaranteeing their
functional environment and in general guaranteeing the founding of the
activities was often crucial. Especially during the height of mercantilism (circa
1600-1860), the role of the state was great, since it could actively influence the
direction of business activities with its privileges and monopolies as well as
with the laws that it produced. On the other hand, the business managers were
able to directly influence the state, by participating in the functions of the Diet,
by presenting petitions to the ruler, and by being otherwise active in acguiring
themselves and their company's special privileges. The source materials that
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remain of their Diet activities enable us to perform in-depth analysis on the
personalities of the business managers and thinking, which are otherwise hard
to obtain information on. The aim is to entice the *political” speeches and texts
to enable us to read between the lines, i.e. tell us about the manager and his
management practices vis-ä-vis his company.

II Business managers

The managers in the study were primarily merchants in the 17th century, who
were engaged simultaneously in both domestic and foreign trade. Towards the
end of the study period, the managers became less focused on solely trade. A
certain kind of diversification of business activities took place in the 18"
century. Trade often remained as the basis of business, yet it and shipping busi
ness were often joined by either harbor activities or industries (manufactures).
Instead, actual vertical or horizontal integration were rare during the entire
research period. In the latter part of the 19* century, diversification of business
activities had to give way to a new kind of concentration. New industrial
managers, bank managers, and insurance bosses either gave up on the
traditional trading house activities or came from circles in which there was less
capital available. Focusing solely on trade in the 19 century was a clear *'sign
of danger” —many of the merchant managers of the study posted achieved poor
economic results.

On the contrary, the education of the business managers throughout the
period was based on the practices and routines already found to be working.
Finland introduced theoretical education serving the needs of the business life
from the mid-19" century onwards, and university-level courses only from the
beginning of the 20* century on. The role of foreign apprenticeships, or at least
taking place outside one's own town, in training business managers must have
been great through and through, yet during the 19" century the significance of
foreign training periods grew distinctly.

In practice it took usually significantly more than ten years to become a busi
ness manager, which is usually how long the apprentice period took. The busi
ness managers (in practice the merchants in the 17%and 18* centuries) were

commonly circa 30 years old when they reached the *'managing director level”.
Exceptions to this rule consisted of only youths who had made strides during
exceptional conditions, thereby advancing to significant positions during crisis
periods (wars, premature death of the former director etc.) at a young age, even
under the age of 25. As such, advancement to significant positions at a young
age predicted a long and successful career. Thus it was most likely a case of
joint positive influence arising from aggressiveness, activeness, and the broad
cooperation network and experience brought on by a long business career.

There were only a handful of actual paid managers in Finland as late as the
beginning of the 20th century. Thus the model describing the development
towards capitalism developed by Alfred D. Chandler Jr. and Herman Daems
(1980), which encompasses a shift from personal style of management to
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managerial capitalism, did not arise during the research period. Many of the
Finnish managers were in charge of a business that they had inherited and/or
managed it on the basis of significant investment into the company.

The necrologies written after the deaths of business managers often
emphasized altogether different things than matters pertaining to the
management of a business: According to the writings, they were by and large
patrons of culture, great philanthropists, farmers, and in some cases even
politicians. Managing a business was apparently not that important to the
persons who wrote the obituaries in the newspapers and the texts aimed at the
general public. An *ideal manager” was more like an altruistic philanthropist
than a business manager achieving a good economic outcome, although this
person's philanthropic activities were in fact made possible only by the success
of the business. Nonetheless, the newspaper and other printed materials bring
forth the fact that the business managers of the research period were truly
multifaceted.

II Business managers in the Diets: Rent seeking
in its various incarnations

The analysis of the interaction between the business managers and the state is a
very important topic of study. The state had an important, even crucial role in
determining the functional environment of business activities because of its
*supremacy position”. In the Swedish realm (until year 1809) and in the
autonomous Finland (1809—1917),the business managers freguently appealed
for the state's support. The business managers attempted to influence decisions
personally especially in the Diet, but also outside the parliament.

No business manager could work successfully without the state and the
services it provided and, on the other hand, the compensations it reguired. The
attempts to influence the highest political and administrative decision-makers
are here researched via the petitions directed to the ruler by the business
managers. These petitions were always addressed by the highest administrative
organizations. A great many of the petitions were presented in the Diet,
although they were devised even in between the Diets.

Here we will utilize the theory of rent seeking primarily as a too] to analyze
the materials. The rent-seeking viewpoint provided by Robert Ekelund and Ro
bert Tollison to the analysis of Early Modern Europe, among other topics,
serves here as a basis for understanding the Swedish-Finnish reality. In the
study of by and large 20* century contexts, rent seeking has been considered an
extensively negative phenomenon causing economic inefficiency at the level of
the aggregate economy, yet Ekelund and Toilison in their own studies wish to
understand and explain the thought processes occurring under mercantilism,
not just evaluate (and criticize) them.

In this study this perspective has been developed to correspond to the Nordic
realities firstly by taking into account the social conditions of the period (among
others, the limitations posed by the estate privileges), the changes in the
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governmental order, as well as other period-specific conditions. A Swedish and
Finnish specialty was the fact that the state did not usually have *bidding
competitions” among all the willing entrepreneurs for the monopoly rights or
other economic privileges, but rather specifically offered, in the confines of the
before mentioned limitations, individuals and companies the possibility to
acguire themselves for example the establishment privileges for an industrial
facility. The initiative in order to acguire these special rights still had to come
from below, from the individual or collective actors, thus in the end often

directly from the business managers themselves.
In fact specifically these ”opposite poles of the state”, i.e. individual actors

have previously been investigated only sporadically. The same applies to the
study of rent seeking, which did not produce a direct economic benefit. Here it
has been understood especially as pertaining to the acguisition of information
from the Diets and other economic institutions. The business managers either
sought after a monopoly position or other privileges. In this respect the petitions
to the ruler were of primary importance especially in the 18" century, when the
state gave out also benefits rather generously in order to, among other things,
develop industries. During the next century the business managers had to, as the
privileges started to run out, to re-direct their rent seeking towards information
gathering. As such, correctly timed and reliable information has for a long time
been recognized as being essential in productive business activities, yet the role
of the information gathered from govemmental sources and the value of this
information has not necessarily been assessed correctly.

The ways of doing things, the level of activity, and the achieved results by the
business managers who served as members of parliament varied greatly
depending on the individual. Even though traditionally service in the Diet has
been considered to pertain to the advancement of common causes, the practice
and foremost the success of these efforts were —and are —often guite different.

Thus, business representatives who pursued the (economic) interests of their
home town with local fervor were **'moreefficient” representatives than their

colleagues who had the *common interests” in mind. This applied when
analyzing the results achieved by the Diet petitions both from the home town —
and especially —from the perspective of management and the interest of the
manager himself.

The business managers can thus be divided, roughly, into two groups. The
business managers / MPs of the 18" century, in particular applying to the so
called Era of Estates (1718-72), were *"pursuersof direct economic benefits”,

and the managers of the 19%century were primarily *information gatherers”.
A simplistic pursuit of one's own interests was not possible, but rather the

representatives had to, literally in their own interests, carefully take into account

the opinions of the local community that empowered them. Business managers
who pursued only their own interests were not elected to many Diets, since the
local communities were ultimately the ones that decided who was allowed to
represent them in the Diet. On the other hand, those managers who favored
almost solely their home town's interests or reforms benefiting the society at a
more general level were not successful in running their own finances. Altruism
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that went too far was not a rational move from the perspective of business
management.

The members of the 18th and 19th century urban communities did not
perceive their MPs as pursuing solely causes in the interest of the town or view
the matter from the ”politics-is-to-advance-common-interests” viewpoint. The
essential aspect was the balancing of the collective and individual interests. The
contemporaries accepted the fact that an efficient business manager ran
simultaneously both his own affairs and the matters that were important for the
larger sections of their town. Commonly those business managers that were able
to balance their own interests and those of the community both enjoyed the trust
of their community and were able to obtain significant benefits from the state to
develop their own business ventures. Of the studied persons, only a few were so
called general politicians, because a majority of them focused on dedicating
time to deal with economic matters.

For example, merchant and burgomaster Jakob Forsell (af Forselles after he
was promoted to nobility), who lived in Hamina and Loviisa, was particularly
efficient in seeking rents in the 18* century. He was able to acguire all the
possible benefits for himself and his home town from the state. He was one the
forces influencing matters in the background, when Loviisa was granted a long
period of exemption from taxes, and the town was granted special privileges in
order to engage in the trade of certain kinds of goods. Forsell himself managed
to obtain various kinds of special rights in order to pursue his projects. His work
in the Diet embodied the features of an efficient business manager in the Era of
Estates. Merchant and industrialist from Turku, Esaias Wechter, in turn was able

to focus on one area of business due to his correctly timed information
gathering, strong political pressure, and the monopoly position he had obtained.
Wechter received large orders for the cloth factory he established from the state,
and thus he was able to focus all his business activities in industry, which in the

18 century was very rare.
The 18th century business managers focused their rent seeking on

manufactures and the surrounding trades according to the state's industrial
policy. Industry was still somewhat unsettled in the Swedish realm, competition
was fairly limited, and the state's investments in the sector were significant. This
provided some of the business managers with the possibility of obtaining
remarkable benefits with relatively small investment of their own. The common
feature among these *best” business managers, at least from the perspective of
this study, was their courage to apply for various specific and monopoly rights
for their various projects: They were noticeably active in comparison with the
other economic actors of the period.

The significance of the Diet as an avenue in which to pursue personal busi
ness declined in the 19th century, as did the number of opportunities to pursue
direct economic benefits. This, however, did not reduce the interest of the most

prominent business managers regarding representation in the Diet. When Diets
started to function again after a break of over 50 years (1809—63), many
prominent Finnish economic achievers were interested in serving in the Diet.
The reason for maintaining the interest can be found, above else, in the
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understanding that relevant and timely information was an asset in the
competition between companies and business managers. The Diet undertook
many decisions that influenced the functional environment of the businesses in
a direct manner; decisions which the managers could themselves influence by
participating in the legislative activities. In addition, among other things, there
were many studies etc. commissioned that had a direct impact on the forecasting
of the competitive situation. Therefore, especially factors relating to
information gathering, search, and utilization were an important incentive for
the 19* century business managers to participate in the Diets.

This kind of information could be obtained by sitting in at the estates? internal
meetings and in the joint meetings of the estates and/or the committees. It was
particularly important to be included in the committees, because in Finland —as
was the case in the 18" century Swedish realm —many of the matters were in
fact decided during the committee stage. Already during the Era of Estates
many of the business managers in this study sought to become electors, who
would decide the rosters of the committees. It is unsurprising that the business
managers that became electors both in the 18%and the 19" centuries were also
found in the key committees. The business managers, once they sat in on the
committees, utilized their power partly in a direct manner for their own benefit;
if for nothing else, by utilizing the highly valuable, first-hand information.

Of those business managers who sought to sit in the committees and were

admitted, conspicuously many came from outside the capital Helsinki. The
leaders of the capital of the Grand Duchy did not need essential information from
the Diets, since they could acguire the information directly from their friends in
the central administration and especially from the Imperial Finnish Senate. Thus
we can say that the "democratic undemocratic state of affairs” of the Swedish era

for the Finnish business managers, implying that all the Finnish managers had
egually poor access to those in power in the capital Stockholm, changed in the
transition to autonomy, turning it into a system that favored strongly those who
lived in Helsinki. Therefore, one of the best MPs in terms of information

gathering in 19" century Finland, Gustaf Adolf Lindblom, was repeatedly the
MP for Turku, an elector, and served in the committees. None of the MPs from

Helsinki was nearly as active in this matter that he was. As such it is interesting

that Lindblom did not issue —only a slight exaggeration —any significant

statements in the full meetings of the estate of burgesses, but rather he was at his
best in the committees, namely where the relevant information was most abundant.

Only a few of the business managers were comprehensively significant
political decision-makers. Many of them focused on areas close to their special
ties, such as general economic matters and issues relating to banks and
railroads. Only a few of the managers were clearly of *'statesman caliber”, and a
couple of the managers were in a situation where business activities hindered

politicking. Nearlya third of the 19" century managers were completely *'silent
men”, who did not seem to have many interests or even possibilities of
participating in the information hunting in the committees. They were mostly
passively involved. From this perspective, the results seem fairly uniform: On
the one hand, greater activity in the Diets than on the average and, on the other

ABSTRACT «=353



hand, complete passivity seem to have been rather clear indicators the success
of one's business activities as well. As too great a dispersion of resources into
**managingcommon interests” was, in the end, egually harmful for the running
of a business (see e.g. Petter Johan Bladh, Rudolf Elving), respectively a mere
involvement was at least not enough for one to be able to manage a very

efficient business. The best results were achieved by being in between these two
opposite poles: In the 19 century, this meant especially being active in
gathering information.

IV Managing a business

The period of ascendancy for the business managers that can be characterized as
”merchant managers” was the 17%century —which in general is known as the

Swedish Great Power period —yet there were of course many merchant
managers later on as well. The diversification of businesses began in the first
half of the 18'*century. As the preceding analysis of rent seeking discovered, it

was by and large a guestion of the ascendancy of the manufactures broadly
supported by the state. The merchant managers started to establish industrial
facilities, and in general their business activities became more multifaceted. The
next break in the gualitative change of business management and companies
took place around the year 1870, when the building of factories received an
additional boost. Even then, however, the owner families of the trading houses
were an important founding group. It was not until the end of the 19" century
that the management of a business changed substantially from the previous
practices, because previously for example the business organizations were
relatively simple and the production units rather small.

Of the theories and models of business economics, the most useful turned out

to be the management classifications pertaining to strategic leadership by Henry
Mintzberg and the role typology relating to the position of a manager, as well as
John Kotter's study of the problems of efficient management. The common
division in business economics between management and leadership, such as
the *classical management model”, POSDCORGB,are useful in characterizing
the results here. The use of observations from a distinctly later period than the
period in guestion here as a too] in the research can be justified by the fact that
it is possible that some of the management functions have been *'timeless” and
**general”.Thus, observations made in the current times may help us in order to

understand the past management trends that maybe difficult reach and research.
Patriarchality was a central general concept of management that describes the

entire period from the 17" century to the beginning of the 20* century. This
concept has been connected to the traditional” management practices, even
though one can cast some serious doubt as to whether many parts of it have not
indeed remained. In a patriarchal system the master, namely the employer, was
the comprehensive overseer of his employees? lives, similar to a father of a
family or a master running his household. In such a way, the management of a
company is directly linked to the central factors permeating the entire research
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period and the society of estates, namely the Doctrine of the Three Estates and
the Table of Duties.

The households of the merchants, in actuality their companies, the depth of
the patriarchal relationships and the nature of the management practices
differed nonetheless somewhat from the traditional patriarchal system. The

apprentice of a merchant most likely became his former master's trade partner,
and he could not be treated in just any fashion. A strict relationship of
submission and obedience could not be achieved, but rather the relationship was
more egalitarian than on the average in the period's society.

In industrial and manufacture communities this patriarchality had a

pronounced feature of care of the company's (which personified in the owner or
the manager who exercised his/her powers) employees, who in return were
expected to be faithful, submissive, and hardworking. A comprehensive
patriarchal system had two distinct aspects. On the one hand, it was a form of
labor politics; on the other hand, it was a relationship between the employer and
the employee based on personal authority. As unions began their ascendancy,
the personal nature of the relationship of the employees with their employers
diminished and even disappeared in the early decades of the 20" century. Paid
managers and industrialists who stood outside the traditional *bourgeois” group
accelerated this change, because their notions of the relationship between the
employer and the employees could differ sharply from the preceding views.

For the studied managers, honor and reputation were key tools in order to
secure one's business activities. No-one could have functioned in this period?s
society without possessing impeccable economic honor and reputation.
Otherwise the managers? honor could suffer some blows and even unfounded
rumors more than other societal groups could. Only when the honor of the busi
ness managers was guestioned in economic matters, 1.e.there were references to
personal dishonesty or other forms of foul play, they rose to the occasion in
order to vigorously defend their rights. No-one could stay in business without
unblemished economic reputation.

During the era of merchant managers (circa 1600-1730), the managers thus
were first and foremost merchants. At their best they combined multifaceted
trade, acted as intermediaries for the state and the nobles, farmed the Crown's

taxes, and undertook banking in their business dealings. The merchants who
were successful during the Great Power period usually placed their assets *in
many baskets”, even though we can not talk of any type of large scale
management of the production and distribution chains, the bourgeoisie-oriented
master of ironworks notwithstanding.

The information we have of the work performed by the 17th and 18th century
managers is relatively scarce. Their duties, however, consisted due to relatively
limited group of employees —usually the merchants? entire household was
employed in the company —of many of the functions delegated to the lower

levels of the organization in the later years. The group of functions were
nonetheless greatly reminiscent of the classifications in POSDCORB.

Primarily the successful managers were backed by a strong network of
economic relationships. This network consisted of both relatives and business
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acguaintances, as well as the patron-client system prevalent in areas of military
establishment and the judicial establishment that became common in Sweden in
the 17%century. This relationship, usually formed between a noble and
someone of common birth, entailed the exchange of information and various
services. In the relationships between the nobles and the bourgeoisie it was
primarily a guestion of a phenomenon of the Great Power period, because due
to the Reduction of the 1680s and the loss of great power status in the 1710s, the
economic significance of the nobles and their estates declined rapidly. This
situation touched the bourgeoisie as well, who especially had to assist the
nobles in their efforts to transform the goods produced in the estates into money

and helping out with the various acguisitions.
A significant level of foreign trade (or in the case of land towns, trade

especially with Stockholm) was part of the activities of all business managers.
This area of activity has been documented even less than others. All signs point
to the conclusion that if a business manager had to litigate with his foreign trade
partner over economic discrepancies, this indicated or predicted problems in the
business activities and an end to significant foreign trade for the company.

During this particular period, from circa 1600-1730, all the business
managers were deeply involved in regional and retail trade. Correspondingly,
with the introduction of significant production tax reforms in the beginning of
the 17%century, the merchant managers became interested in producing, among
other things, stimulants. The managers were in general actively involved in
tobacco trade, first as agents of merchants from Stockholm, and later on in the
early 18"century by directly importing products from abroad or producing their
own.

Nonetheless, in the 17th century and even in the 18th century a great deal of
the wealth was created with tar and pitch oil. In areas east of the Gulf of
Bothnia, the situation mostly benefited the most significant business managers,
albeit them being few in number, in the new towns of Ostrobothnia, as well as

occasionally the entrepreneurs in the most important tar export port of the
realm, Viborg. In small towns the role of a single merchant-burgomaster

became accentuated more than in the big staple towns like Viborg. The ways of
doing things by the leaders of the smaller towns are unusually indicative of their
concrete desire to actively change their surroundings.

Specific solutions that were partially dictated by necessity were typical of the
period 1600-1730. The estate of the burgesses had in general few means of
influencing political decisions in the Diet. Individual actors in the 17%century
had to endear themselves to the state actors and the then-so-mighty nobility in
other ways. Solutions that were conducive in the period were, among others,
utilization of the patron-client system, upkeep of a cavalryman during wartime,
as well as renting the Crown's farms, and in general purchase of farms. The
latter mentioned important foundations of the economy could be eguated to the
farming of various duties and taxes, which enabled the manager to obtain the

state authorities? favor. Wealthy big merchants were also able, for example, to
purchase the tax products offered by the Crown and distribute the goods needed
by the military establishment all over the Baltic Sea area.
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The state needed tax revenue to be paid in money in order to finance its
military campaigns. Therefore, all forms of tax farming were favored especially
in the period from the 1620s to the 1650s. Tax farming was an efficient way of
becoming noticed, because these endeavors often led to other productive
ventures. Nonetheless, there are examples where a poorly designed duty
farming contract could facilitate a manager's economic decline.

The strengthening of the nobility's position was a crucial influence in the
ascendancy of certain managers in the mid-17th century Ostrobothnia, which
had due to large extensions of estates, thereby almost completely been put
under the nobility's power. The flow of taxes and products sold from
Ostrobothnia to the estates surrounding Stockholm had to be conducted as
smoothly as possible, and in this respect the merchants were the natural choice.
The best example of these intermediaries was the burgomaster of Raahe, Henrik
Corte, who served his patron, the Seneschal (sw. drots) and the former
governor-general of Finland, Peter Brahe, loyally for nearly 30 years. Corte was
greatly able to benefit from his mighty lord. He collected all the taxes in Brahe's
extremely large estate, which benefited both the owner of the estate as well as
his efficient client.

Corte himself later on concretely established a town under his leadership. The
almighty burgomaster a complete exemption from taxes enjoyed for a long
time, thus his competitive advantage in comparison with his near regional rivals
was crushing. His relationships with the peasants in the region were functional,
which widened his business and distribution network significantly. As a
financially sound burgher, he was able, if necessary, to pay off the peasants'
taxes and give them credit easily. The trade with the Crown's and the nobles'
goods in fact could be undertaken guite naturally by an able tax collector.

During the period Multifaceted followers of tradition in the eve of the
industrialization (circa years 1730-1870), managers that clearly diversified
their activities into other areas as well rose to the forefront. Of course the period
featured many successful merchant managers, who achieved good economic
outcomes with traditional goods such as tar and *routine-like” trade.

Governmental industrial policy, Finland's special conditions (among others,
two lost wars in which she lost areas to Russia, large forest and other natural
resource endowments etc.), as well as business managers who were
systematically able to take advantage of the circumstances expanded their busi
ness practices. The diversifying business managers that built from a merchant
tradition were unified by the hunt for specific monopoly rights and the
concentration on new rising economic growth areas. Their interests were
focused on such different industrial products as sawed goods and tobacco. In
these areas it was a great advantage to be doing business in the Finnish parts of
the realm.

Before the significant economic decisions of the 1760s, the truly diversified
actors could be found in the stable towns. The most active and successful busi

ness managers came from the 1720s and 17305?new stable town Hamina, which

clustered together a small group of very efficient managers. The wealth of the
most important business managers in Hamina was still based on tar. The most
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farsighted business managers, however, noticed that the boom in the tar trade in
the Gulf of Finland had already passed and they moved on to sawed goods. In
the 1720s and 1730s, Hamina was the most important export port of planks in
the entire Swedish realm. By hedging their bets on the sawed goods industry,
the business managers were able to decrease risks and, as was typical of the
period, they owned shares in many of the sawmills. The mutua] cooperation
between the inhabitants of Hamina was in general guite extensive. The strategy
of tying the business activities and assets to the *land” was not a lucky choice in

the end. During the War of the Hats (1741—43),all the residents of Hamina
suffered great losses either due to the presence of friendly troops or the
Russians.

The most multifaceted of Hamina's business managers was Jakob Johan
Tesche. His business activities included already early not only sawed goods
industries, seafaring, shipping, as well as tar trade, but also importation of
tobacco and its manufacture. Tesche may have been a business manager with
the most diverse interests in the entire Finnish half of the realm in the 1720s and

1730s. He was also very efficient in acguiring monopoly rights. One of the
greatest assets of Tesche was his, clearly going beyond normal patterns of busi
ness partnerships at the time, cooperation with another tough business manager
Carl Clayhills. The men could even act as each other's surrogates in court
sessions pertaining to business disputes. This joint administration” that lasted
for years achieved a significant competitive advantage vis-ä-vis other
competitors. This cooperation was from its outset clearly an innovation in the
Finnish context, the use of which guickly became common: Many of the
successful managers in the study had begun their business activities in a joint
company.

The career of Jakob Forsell, who was originally from Hamina, took off only
after the War of the Hats, when he chose as his new home town, after Hamina
was lost to Russia, the established new stable town Loviisa. In Hamina Forsell

had focused on traditional” business activities, but by the mid-century his busi
ness ventures changed shape and grew very large by Finnish standards. He
amassed a huge fortune during the guarter of a century following the War of the
Hats. The focus in the business activities shifted from tar trade to more modern

and productive businesses, and soon also shipbuilding and shipping were also
pushed to the background, and iron industry and sawed goods production
replaced them. At the end of the 1750s, he owned the largest sawmills in Finland
and was the only Finnish” ironworks owner in the eastem part of the realm.
When he died, he was also a significant landowner. Forsell was in practice
involved in all the significant economic ventures concerning the eastern parts of
Finland. He developed most of his ideas right after the War of the Hats, which
were partly influenced by the generous resources offered by the state
authorities, but which were most actively pursued and afterwards also used by
the burgomaster himself.

A counselor of commerce from Vaasa, Abraham Jakob Falander (1746—

1815), was one of the most multifaceted business managers of the latter part of
the 18*century as well as 19%century. Nonetheless, an extensively planned and
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carried out vertical integration makes him a special case. The source materials
that Falander himself produced enable us to study comprehensively also the
practical management practices of a successful business manager. In his
correspondence routines, especially daily correspondence with different actors,
were represented the most, as expected. It was a guestion of the usual everyday
routines and administration relating to the business activities. Falander
managed most of his business activities via letters from Vaasa. His longest trips
were to Stockholm, in addition to which regularly visited the coastal towns in
Ostrobothnia.

The job of a commercial counselor can be divided rather easily into
leadership and management functions, according to the business economics
models. The roles of a commercial counselor varied between different persons
and organizations. He presented plans that had already been developed
extensively especially to his foreign business partners and his most important
financiers. Falander was still able to master short-term tactics and decisions

called for by the situation, especially in seafaring. He had some financial
difficulties due to depression in seafaring and shipbuilding in the middle of the
1780s. At the same time, the business expanded significantly. Despite the short
phase in the beginning of the 1780s, he was not a risk-taking player, even
though the extent of the activities and occasionally guickly undertaken
extension plans could give such an impression. He guickly moved into investing
his earnings into actual property and safer, albeit less productive, industrial
facilities as a part of his business activities? planned diversification.

In the 1780s, still new areas of business were joined into the Falander trading
house. This kind of vertical integration, and at this scale, had not been seen in
the Finnish context. His *consolidated company” included not only
shipbuilding, tar and sawed goods trade, but also a tobacco factory, a shipyard,
his own sawmill and an ironwork. The vertical integration was aimed to support
the main business areas, which were considered to be the wholesale trade of

forestry goods and salt, shipbuilding, and sales of ships. Later on also large
scale grain trade was introduced. The tobacco factory was the first unusual form
of business for Falander, which in turn provided him with more room to move.
Along with tobacco Falander tended to his other business activities, in addition
to which the Dutch raw materials were an important addition to the cargo in the
cargo-holds of the commercial counselor's large fleet.

In addition to the successful managers, the period featured also failures,
persons whose business activities ended with a formalized bankruptcy or at
least in a de facto bankruptcy. The study *found” plenty of managers who have
previously been considered efficient, but who in fact did not succeed that well.
In the 18"'century, they were characterized byafailure to attract capital (among
others, Christian Trapp the eldest and Georg Wilhelm Clayhills), undertaking
*free work” (for example, a merchant from Oulu named Johan Brandberg),
assuming too heavy risks, as well as engaging in too one-dimensional type of
business activities (Petter Johan Bladh). In the 19* century, the selection of too

traditional business areas and functioning with too small stakes produced
weaker results than expected (Anton Björnberg).
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Some of the business managers that started their businesses in the beginning
and middle of the 19" century acted as some sort of intermediaries between the
older and newer style of business management and business activities. Petter
Malm the younger (1800—68),Carl Gustaf Wolff (1800—68),and Carl Magnus
Dahlström (1805—75)had the basis of their businesses in seafaring, in addition
to which the Malm and Dahlström families had a tradition of maintaining
multifaceted trading houses. Slowly they transferred their business activities,
similar to the other successful examples, more and more from the sea to land,
into new industrial facilities and companies. Merely based on formal criteria,
the activities of these business managers do not seem to be greatly out of the
ordinary, because there had already been persons who had focused on
shipbuilding and the wholesale trade, and there were more afterwards as well.
Compared to their colleagues these men were novel in the sense that they moved
on more and more into entirely new areas, and financed and founded altogether
new types of industrial companies in Finland. Due to the undeveloped banking
sector, the role played by their loans was crucial.

Petter Malm the younger and Carl Gustaf Wolff had their concentration in
seafaring, the large scale of their business ventures, as well as the ability to

construct high-guality vessels in their own shipyards in common. Both of them
had a strategy that differed completely from those of the typical Finnish
shipbuilders of the time. A couple of decades before, this would have been
considered foolhardy and too risky. Highly developed planning and
calculations were typical features of especially Malm. From the 1830s onwards,
he began to put resources not only into exports of tar but also into sawed goods
and sawmills. The extension of the production of boards and planks thus
occurred circa hundred years later in Ostrobothnia compared to Southern Fin
land.

In the latter half of the 1850s, Malm began to invest his wealth clearly more
than before into domestic industries. Malm financed, witha rather high interest,
several upecoming Finnish industrial companies, such as the Forssa cotton

factory, Tampella, Fiskars, and even the significant trading house Henrik Borg
ström & Co. In 1864 Malm acguired a guarter of the stocks in the Tervakoski
paper factory. Carl Gustaf Wolff participated, similar to Malm, in providing
loans to the new companies, such as in the emerging groundwood pulp factories
and other similar ventures, in addition to which he was actively engaged in the
trade of currencies, bills, and bonds.

The trading house of Carl Magnus Dahlström was for a long time engaged,
similar to other trading houses, in some sort of mixed goods trade. The company
did not have one clear area of business. At the end of year 1869 Dahlström made
a significant decision, by which the trading house gave up mixed goods trade
and slowly started to withdraw from seafaring with sail ships as well. The new
focus came to be both in the mechanical and chemical forest industry. Moving

to paper industries was considered essential, thereby the Kymi paper factory
was established. Dahlström can be distinguished from other managers in a
similar situation by his early and self-confident investment into forest industry.
Dahlström was a co-founder of the Aura sugar factory, which was one of only
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two sugar factories in Finland. Sugar industry was one of the growth areas,
which could produce certain results. The founding costs of this kind of a factory
were so huge that during the era of undeveloped banking system only a few
persons could acguire the reguired funding. The Turku-based company and its
**competitor”Töölö sugar factory were able to negotiate prices between one
another, and were able to maintain not only high profits but also keep foreign
sugar away from the Finnish markets.

Many of the managers in the chapter The arrival of the specialized industrial
and financial managers (circa 1870-1920) guite naturally based their work
patterns on the thoughts and modes of functioning of the earlier generations.
Only a few of them actually represented a ''new type” of management, even
though new lines of business emerged in the Finnish business life in the second
half of the 19* century. The strengthening of the banking and insurance sectors
took place in the latter half of the century, similar to the birth of modern
industry. In this period the various lines of business started to become more and
more distinguished from one another. The decline of earlier *'monolithic” busi
ness activity, tied to trade, and pronounced, even self-evident, diversification
had a clear impact on the managers in this study. Concentration on one area of
business became more common, as well as the flight from a merchant's
profession to other areas. Of successful managers, only a few remained with the
trading house model. In fact, majority of the managers who failed in their busi
ness activities were merchants.

The managers in the ”new” business areas such as managers of banks and
insurance companies were among the most old-fashioned. It is not difficult to
entertain the notion that if they had been active in the normal” business world
they would have been among these least successful managers. They represented
by and large the more traditional management practices in the period, those
which had already had to give way to other methods elsewhere. Nonetheless, in
these new business areas, in which business activities were based on the joint
stock company model, it was not possible to apply such typical practices
prevalent in family firms as hiring one's own relatives for important posts.

However, the trading house type firm organization became a model for a long
time for businesses that had expanded into other areas. A good example of this
can be found in the close cooperation between A. F Wasenius and Leonard
Borgström that lasted over 50 years, who combined the advanced organization
of a trading house and a modern industry (paper industry) into an entity, which
at the time of its founding in the third guarter of the 19" century was innovative.
The application of means that had been found useful in practice into various
situations illustrates concretely the significance that was discovered earlier,
namely of the benefits arising from mergers in terms of economic outcomes.
Leonard Borgström brought into the company primarily rational economic
calculations, and Wasenius in turn provided innovative approaches into
marketing and sales.

As such the business activities of the latter part of the 19th century did not
differ that greatly from, for example, the time hundred years before. Routines
and instructions pertaining to sometimes very small matters were part of the
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everyday life for the managing directors. The correspondence of the top
managers of the time contains plenty of day-to-day” information distribution.
Business management, at least in terms of guantity, pertained especially to the
administration of routines. The business managers of the latter part of the 19"
century were not risk-takers, but rather aimed for certain, low-risk functions,
the line of business notwithstanding. This is guite natural once we take into
account the historical basis of business activities (trading houses). The same by
and large applied to the most dynamic industry of the period, the paper industry,
and the business managers within the sector. The actual production was left to
the professionals without an argument, even though the managers maintained
all the essential control in their own hands. Oversight mostly increased during
the period under research, when at the same time the mobility of the business
managers increased significantly in the latter part of the 19%century. At the

same time, the concentration of power on the one hand into Finland's capital
Helsinki, and on the other hand into St. Petersburg reguired constant
communication with the powers that be. This might have led to problems
without the imposition of stringent obligation for the employees to issue
reports, which was made more extensive with the arrival of the new forms of
communication (telegraph, telephone).

The key parts in POSDCORGBseem to have been in operation in this period of

patriarchal management. Almost all of the parts of POSDCORGBcan be found in
the period?s managers, reporting and budgeting notwithstanding, which had not
been relevant in the time of owner managers and deficient accounting.

Partly —but only partly —an exception to this general trend was formed by

lawyer and mining counselor Rudolf Elving. He was one of the first *'modern”
managers in Finland. Nonetheless, Elving was not a paid manager, because he
owned hefty chunks of the companies he managed. He had many other, which
had less to with finances, resources at his disposal. His personal wealth, his
family background, as well as the social networks cultivated during his long
career as a lawyer overcame the lack of material resources. Elving's success and
credibility were partially based on the good standing he developed as a lawyer,
which on the other hand led to surprisingly heavy risk taking.

Elving was, however, able to carry out almost all of his grand plans. He
sought after larger and larger markets and more efficient production units
ageressively. As the biggest owner of the Tampere tar paper factory (TAKO), he
did not have to care much about the opinions of the shareholders? meeting, and
thus he was able to expand his company guickly from the original factory of low
degree of refinement to the tougher competition area of high-guality paper
industry. Elving guickly acguired some land property, water power and forest
from Kymenlaakso, which already had two existing significant paper factories.
Due to Elving's initiative, the three factory merger negotiations were begun in
1904 and concluded guickly. The new company was the biggest in Finland,

because its share capital was over twice as large as that of its nearest competitor.
This was a case of one of the first mergers in Finland, and there were no real

precedents to draw from to manage it.
Elving was the fulltime chairman of the company's board of directors. In
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practice, the decision-making power guickly became concentrated in the hands
of the large owner in the Kymi company. Elving was a manager focused on
expansion and growth, because he was not entirely ready to make cuts or
painful decisions. He relied on the latest technology and ever-growing
production volumes, yet his greatest shortcomings may have been indeed in the
area of technical know-how. He analyzed his company's various production
units sometimes in a harsh manner and could point out the units' biggest
problems. This large company, however, did not stay under its manager's
command, which was significantly affected by the fire of the company's most
productive unit, the Voikkaa factory, in the summer of 1906, as well as various
strike movements, and finally by the surprising depression that started in the
main market area, Russia. The company had plenty of debt, and in the sprint
winter of 1908 the financiers tumed off the streams of loans, which led to

Elving having to resign from his director's position. The foundations of the
company were sound, and conseguently the management was divided between
three men now.

The temptation to explain the actions of the actors in the past as suitable for
the situation at hand and thus as understandable human features is great. Surely
every one of the managers in this study often acted opportunistically, yet still ad
hoc could not be the only or even the most important feature of the most
successful —or even less successful —managers.

Contemporary comparisons illustrate numerous differences between the
managers. Some of them can be linked to the different lines of business,
whereas some seem to be the product of personality characteristics.
Nonetheless, one has to try to put each actor in to the context of his own time,
and find typical and atypical features. Generalizations are still difficult to make.
The features that characterize the Finnish business manager and his
management style in general throughout the period in guestion are not
altogether surprising, but rather seem fairly familiar. In the period 1600-1920,
he was not a 19" and 20" century -type stereotypical entrepreneur, in whose
decision-making risk-taking, absolute management of uncertainty, and
innovativeness became emphasized.

One had to take risks, of course, when aiming for good results, yet they could
be assumed only for a limited period at a time (for example, during wars and
other crises). Those business managers who went after completely risk-free bu
siness activities sooner or later found themselves to be broke, yet this was
repeatedly also the fate of managers who played with high stakes. There were
few exceptions to the basic situation in the entire period. One of the key ways of
reducing risks was to try to obtain a monopoly position, which was the most
common way to manage risks in the business circles of the pre-industrial era.

Some has emphasized the risk management, the ability to adapt, and
Flexibility of the business managers during the changing conditions of the
beginning of the Early Modern period and the birth phase of the
industrialization. Innovativeness is usually almost barely mentioned. These
basic features are by and large applicable also to the direct economic activities
of the managers in the study. Real economic innovations were rare, because
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before the 19%century the adaptation of new technical applications lagged

behind, and in the latter part of the 19" century the newest technology and those
who were able to master them were bought from abroad. The managers who ran
diverse companies in the 18 and 19*centuries based their actions upon making
broad and unscrupulous use of the tried and tested ideas.

The small number of ”economic” innovations does not, however, mean that

the Finnish business managers were mediocre as managers. The business
managers displayed plenty of original thought and creativity in their actions
towards the state authorities. These activities had been for a long time channeled
into the acguisition of monopoly rights and other special privileges, which
make them appear to be part of the maintenance of traditions. In the Diet, a
majority of the business managers participated primarily in solving economic
matters as well as gathering information. There were only a few that were

interested in general politics.
The actual work practices of the period in guestion and those of the late 20"

century business managers prove that the work habits of the pre-industrial,
industrial, and maybe also even postmodern period business managers did not
differ that much from one another. For example, Henry Mintzberg's (1973)
categorization of management styles can easily be linked to the functional
habits of the managers in this study. The greatest differences between the
managers in the research period and the 20" century managers can be found in
risk taking. In this way, when studying the managers within their companies
during the research period, they seem to —despite everything —invoke not only

the classical management model (POSDCORB) and the Mintzberg-type
features of disruptions and lack of planning in the management, but also
extraverted gualities (focus groups, environment etc.) in terms of perceptions.

The enclosed table summarizes the main features of the different eras.

Groups A ("Business manager”) and B (*Nature of business activities”) display
some of the time-period specific characteristics in the business management.
The information in the table consists of naturally roughly generalizations. Clear
changes took place in the categories relating to the actor (manager) and the
contexts (structures and somewhat the activities) during the research period. On
the contrary, action — managing a company from within (category C) —

remained more or less the same from the 17" century to the beginning of the 20"
century. Successful managers abided by the same basic principles as their
predecessors and apparently their successors as well.

364 = ABSTRACT



century

Era of merchant managers (c.
1600-1730)

( Merchant

Own funding

Trade with and for the nobles
(patron —client; intermediary
between the estates and the

| capital Stockholm)

( Business activities in direct
link to the state (economic
connections relating warfare,
transport and cargo business,
small-scale monopoly rights)

Many customers (value of
|business/unit low)

( Patriarchal management style

Simple business organization
(for example, merchant —
employees, merchant and the
buyers/sellers of goods)

Few employees (not including
Utown founders”)

A = Business manager

C = Running a business

Multifaceted followers of
tradition (c. 1730-1870)

Multifaceted (usually
merchant —shipowner,
merchant —industrialist)

Own funding, ”foreign
money” (especially Stock
holm), joint ventures

Being active in the Diet,
pursuit of direct economic
benefits (state-awarded
subsidies, privileges, and
significant monopoly rights)

Good relationships with
political elites important
Business activities with
”private” entrepreneurs

Many clients (value of
business/unit low)

Patriarchal management style

Developing, centralized
business organization (main
office featured not only the
director but also scribes and
accountants)

Fairly many employees

Specializing business
managers (c. 1870-1920)

Multifaceted, later on
concentrated (industrialist or
in finance)

Inherited money and banking
system, less so joint stock
companies

Being active in the Diet,
information pursuit becomes
pronounced

Good relationships with
political elites very important
Business activities with other
companies, yet knowing their
managers personally

Few clients, centralization

Patriarchal management style

Developed, often
decentralized business
organization (branches,
various branch offices)

Many employees
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It has been shown in many contexts that there is no one single efficient way of

management. As such, this study supports this deduction, although it
emphasizes the unchanging nature and similarities in the basic features of
management. Still, managers who at the sarne time represented the same area of
business, whose backgrounds and even general conditions were similar, could
differ from one another as far as results are concerned like night and day. This is

indicative of the possibilities individuals possessed amidst the pressures of the
structures. When the lousy political situation of the bourgeois-based business
managers of the Great Power period improved dramatically during the first
decades of the 18* century, the new active actors were able to shape their
environments and change both the political and economic structures, at least
partly, in the direction that they wanted. The most visible results were achieved
during the Era of Estates, when an individual's possibilities of influencing
matters were, generally speaking, the best vis-ä-vis the structures. In the 19"
century, one had to achieve results more discretely or at least with a lower
profile. During the Age of Autonomy, the individual business manager had to
follow more the changes in the structures rather than to try to shape them
himself.
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