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Esipuhe

Aloitin tämän tutkimuksen teon professori Markku Kuisman johta-
massa Suomen Akatemian tutkimusprojektissa Eliitit ja yhteiskunnan
muutos – sukustrategiat ja vallan verkostot 1500–2000. Markkua kiitän
tärkeistä ideoista, avartavista keskusteluista ja tutkimusedellytysten luo-
misesta. Suomen Kulttuurirahastoa kiitän tutkimusapurahasta, joka
teki mahdolliseksi tutkimuksen vaatiman laajan lähdetyön. Sain tutki-
muksen päätökseen professori Kirsi Vainio-Korhosen johtamassa Suo-
men Akatemian Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot -tutkimusoh-
jelmaan kuuluvassa hankkeessa Kilpailu, yhteistyö ja sosiaalinen pääoma
– rakenne ja muutos liike-elämässä 1800–2000. Kaikille näissä projek-
teissa työskennelleille tutkijatovereilleni kuuluu kiitos hyvästä yhteis-
työstä, tuesta ja innostavasta työilmapiiristä. Kaksi Suomen Historial-
lisen Seuran asettamaa tieteellistä asiantuntijaa antoivat rakentavaa ja
tarkkaa palautetta, joka auttoi suuresti käsikirjoituksen viimeistelyssä.

Tutkimukseen on kuulunut runsaasti arkistotyötä, joka on tuottanut
useita elämyksiä ja kiinnostavia löytöjä. Olen viettänyt pitkiä aikoja
muun muassa Huhtamäki-yhtymän arkistossa vanhan makeistehdas
Hellaksen kellarissa, Kansallisarkistossa, Turun maakunta-arkistossa,
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa ja useiden organisaatioiden
arkistoissa. Kaikissa arkistoissa olen saanut ystävällistä ja asiantuntevaa
apua, josta lämmin kiitos kaikille yhteisesti.

Erityisen kiitollinen olen Heikki Huhtamäen tyttärille Annaliisa
Heimolle ja Maija Ekholmille, jotka ovat antaneet minulle korvaama-
tonta tietoa ja apua. Annaliisa Heimon kanssa olen keskustellut Heikki
Huhtamäestä lukuisia kertoja, hän on ystävällisesti antanut käyttööni
Huhtamäen yksityiskokoelman ja hienoja valokuvia; hän on ollut aina
valmis vastaamaan kysymyksiini. Tom Gardbergilta sain hienon lähde-
materiaalin, hänen isänsä ja Huhtamäen yhtiökumppanin Bertel Gard-
bergin muistelmakäsikirjoituksen, josta minulla on ollut paljon iloa.
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Olen erityisen otettu siitä, että Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
julkaisee tutkimukseni perinteikkäässä Historiallisia Tutkimuksia -sar-
jassa.

Turussa 15. päivänä heinäkuuta 2009

Kari Teräs
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1. Yritys yhteiskunnassa

Liiketoiminta ja yhteiskunnallinen vastuu

Yritysten yhteiskunnallisen vastuun kysymykset ovat viime vuosina ol-
leet runsaasti esillä julkisuudessa. Keskustelu heijastelee sitä, että kan-
sainväliset suuryritykset ovat yhä merkittävämpiä toimijoita globali-
soituvassa taloudessa. Niiden tekemillä ratkaisuilla on laajoja taloudel-
lisia ja sosiaalisia vaikutuksia niin paikallisesti, kansallisesti kuin kan-
sainvälisesti. Globaalit suuryritykset toimivat samanaikaisesti monissa
erilaisissa ja eri kehitysvaiheissa olevissa yhteiskunnissa. Kansallisval-
tiot ja ylikansalliset organisaatiot sääntelevät niiden toimintaympäris-
töä; ne luovat sekä edellytyksiä että rajoituksia yritystoiminnalle. Suur-
yritykset joutuvat pohtimaan yhä enemmän liiketoimintansa yhteis-
kunnallisia ulottuvuuksia ja asettamaan päätöksensä myös eettisen pun-
taroinnin kohteeksi. Monet yritykset ovat ottaneet haasteen aktiivises-
ti vastaan. Ne ovat ryhtyneet laatimaan omia sosiaalisen vastuun oh-
jelmiaan ja eettisiä koodistojaan, joiden tarkoituksena on ohjata yri-
tysten suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja tuottaa moraalisesti kes-
täviä liiketoiminnan periaatteita. Lajaa keskustelua käydään siitä, mi-
tä käytännöllisiä vaikutuksia näillä sinänsä laajaa kannatusta saaneilla
ohjelmilla on ollut. Joidenkin mielestä ne ovat täyttäneet tehtävänsä
käytännössä ja toisten mukaan ne ovat jääneet paperille.

Vaikka keskustelu yritysten ja yhteiskunnan suhteista on nykyään
erittäin vilkasta, on asia sinänsä kaikkea muuta kuin uusi: suuret yri-
tykset ovat koko historiansa ajan olleet tiiviissä vuorovaikutuksessa
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Esimerkiksi teollinen vallankumous
mullisti 1800-luvun puolivälistä lähtien koko yhteiskunnan eikä pelkäs-
tään tavaroiden tuotantoa. Teollisuuslaitosten ympärille syntyi niin Suo-
messa kuin monissa muissakin maissa kokonaisia yhdyskuntia, joiden
kehitystä ja elämää tehdas hallitsi. Teollistuminen ja kaupungistuminen
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liittyivät tiiviisti yhteen tavalla, joka muutti koko yhteiskuntaraken-
netta. Liikemiehet ovat monin tavoin – niin yksilöllisesti kuin yhteis-
työssä toistensa kanssa – osallistuneet yhteiskunnallisten asioiden hoita-
miseen: talous ja politiikka ovat kietoutuneet lukuisin sitein toisiinsa.
Uutta nykyisessä keskustelussa on se, että yrityksen ja yhteiskunnan
suhteen tarkastelua varten on kehitetty joukko uusia käsitteitä ja oppe-
ja, joita esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella toimineet teollisuusjoh-
tajat eivät tunteneet ja joiden pohjalta yritysten toimintaa voidaan ar-
vioida aikaisempaa systemaattisemmin. On aiheellista miettiä, olisiko
näistä teorioista ja käsitteistä apua yrityksen ja yhteiskunnan suhteen
historialliselle tarkastelulle. Nykypohdinta tuntuu kaipaavan historiallis-
ta perspektiiviä ja eriaikaisten kehitysprosessien tunnistamista yritysten
ja yhteiskunnan suhteesta.

Keskustelu yrityksen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta liikkuu pit-
kälti yhden peruskysymyksen ympärillä: mikä on yritysten varsinaisen
liiketoiminnan ja niiden yhteiskunnallisen vastuiden välinen suhde? Tä-
hän kysymykseen on esitetty lukuisia erilaisia vastauksia, joiden ääri-
päät ovat sangen kaukana toisistaan. Varsin yleistä on asettaa nämä läh-
tökohdat toistensa vastakohdiksi ja tarkastella niitä nollasummapelin
logiikalla. Tällöin yritys ja yhteiskunta käsitetään itsenäisiksi saarek-
keiksi, ja kysymys on lähinnä siitä, kumpaa pidetään tärkeämpänä.1

Monien mielestä sosiaaliset kysymykset eivät kuulu lainkaan liike-
toiminnan piiriin eikä niistä ole järkevää keskustella yritystoiminnan
yhteydessä. Näiden alueiden välille on vedettävä selkeä raja, jotta pe-
rusasiat eivät menisi sekaisin. Lähtökohta perustuu siihen, että yrityk-
set muodostavat suhteellisen omalakisen ja sulkeutuneen järjestelmän
ympäröivään yhteiskuntaan nähden. Markkinaliberalismin puolesta-
puhujan Milton Friedmanin mukaan valtiovallan on hoidettava omilla
keinoillaan sellaiset ongelmat, jotka eivät ratkea itsestään vapailla mark-
kinoilla: vasta silloin on politiikan astuttava esiin ja puututtava asioiden
kulkuun. Hänen mielestään yrityksiltä puuttuvat tehokkaat keinot osal-
listua yhteiskunnallisten asioiden hoitoon. Parasta yhteiskuntavastuuta
tämän käsityksen mukaan on se, että yritykset tekevät niin paljon voit-
toa kuin mahdollista niissä puitteissa, jotka lainsäädäntö ja yhteiskun-
nan eettiset normit suinkin sallivat. Kaikki muu jää yhteiskunnan it-
sensä vastuulle. Yritysten ajatellaan tuottavan automaattisesti yhteiskun-
nallista hyvää, jos ne menestyvät taloudellisessa perustehtävässään.2
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Toiset puolestaan katsovat, että yrityksillä on eettinen velvollisuus
osallistua vähintään itse aiheuttamiensa yhteiskunnallisten ongelmien
ratkaisemiseen. Niitä vaaditaan jopa olemaan hyviä ”yrityskansalaisia”,
jotka antavat aktiivisesti oman panoksensa yhteiskunnan kehittämiseen
ja sen ajankohtaisten ongelmien ratkaisemiseen. Monet edellyttävät
yrityksiltä korkeiden eettisten arvojen noudattamista niin suhteessa
työntekijöihinsä, asiakkaisiinsa kuin yleensäkin ympäröivään yhteis-
kuntaan. Yrityksellä ei ole oikeutta asettaa itseään muun yhteiskunnan
ulkopuolelle vaan sen tulisi hakeutua hedelmälliseen vuorovaikutussuh-
teeseen toimintaympäristönsä kanssa, ja yrityksen odotetaan kiinnittä-
vän erityistä huomiota myös niihin keinoihin ja toimintatapoihin, joil-
la se pyrkii tavoitteisiinsa. Sosiaalisen vastuun puolestapuhujien mieles-
tä yritysten tulisi omaa etuaan ajaessaan ottaa huomioon myös yleinen
etu. Yhteiskuntavastuu on tämän ajatustavan mukaan edullista yrityk-
selle pitkällä tähtäimellä, vaikka se saattaakin sotia sen välittömiä etuja
vastaan.3

Monissa puheenvuoroissa on painotettu, että nämä kaksi vaihtoeh-
toa eivät sulje toisiaan pois vaan voivat esiintyä samanaikaisesti ja jopa
tukea toisiaan. Liiketoiminnallinen vastuu, käytännössä taloudellisen
voiton tavoittelu, voidaan sisällyttää osaksi yrityksen yhteiskunnallista
vastuuta. Tämä yhteensovittaminen tapahtuu esimerkiksi siten, että
yritys ymmärtää sosiaalisen vastuullisuuden kilpailuvaltiksi, joka vah-
vistaa sen asemia markkinoilla. Yritys odottaa asiakkaiden suosivan
vastuullisesti toimivaa yritystä muiden toimijoiden kustannuksella. Jos
yritys onnistuu tehokkaasti yhdistämään nämä vaatimukset, se voi naut-
tia samanaikaisesti taloudellisesta menestyksestä ja yhteiskunnallisesta
arvostuksesta. Tässä ajattelussa yhteiskunta käsitetään enemmän liike-
toiminnan sisäiseksi kuin ulkopuoliseksi tekijäksi.

Alan johtaviin tutkijoihin kuuluva amerikkalainen Archie B. Car-
roll on tarkastellut yritysten sosiaalista vastuuta suhteessa niihin odo-
tuksiin, joita yhteiskunta niille tiettynä historiallisena hetkenä asettaa.
Hänen mukaansa yhteiskunta odottaa yrityksen ensinnäkin menestyvän
taloudellisesti, tuottavan voittoa, jotta yritys voisi toteuttaa ensisijaisia
tehtäviään, tuottaa hyödykkeitä ja palveluita kilpailukykyisillä hinnoilla.
Taloudellista voittoa tavoitellessaan yrityksen tulee toiseksi noudattaa
lakeja ja kunnioittaa muutoinkin yhteiskunnan asettamia liiketoimin-
nan normatiivisia reunaehtoja. Kolmanneksi yrityksen täytyy tuntea
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moraalinen vastuunsa, noudattaa oikeudenmukaisuutta toiminnassaan
sekä ottaa huomioon kansalaisten toiveita ja odotuksia liiketoimintaa
kohtaan. Neljänneksi Carroll erottelee harkinnanvaraisen vastuun, jon-
ka mukaan yritysten odotetaan harjoittavan vapaaehtoisesti hyvänteke-
väisyyttä yleishyödyllisiin tarkoituksiin.4  Taloudelliset vastuut ovat tässä
jaottelussa kaiken perusta, jonka päälle muut vastuut rakentuvat erään-
laiseksi pyramidiksi. Nämä neljä vastuuta muodostavat yhden toisiaan
täydentävän kokonaisuuden, mutta niiden välillä saattaa olla jännitteitä
ja niiden painoarvo voi vaihdella. Carrollin malli pyrkii rakentamaan
siltaa erilaisten vastuuideologioiden välille lähestymällä asiaa mahdolli-
simman kokonaisvaltaisesti.

Yrityksen ja yhteiskunnan suhde ei palaudu kuitenkaan kokonaan
vastuukysymyksiin. Yritystoiminnan tutkimuksen kannalta oleellista on
se, miten yritykset suhteuttavat ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymyk-
set osaksi omaa liiketoimintaansa ja miten ne omalla toiminnallaan
muuttavat yhteiskuntaa. Yrityksiä on syytä tarkastella enemmän toimi-
joina kuin toiminnan kohteina. On selvää, että yritykset ovat kohdan-
neet runsaasti paineita ja odotuksia ympäröivän yhteiskunnan suunnal-
ta, mutta yhtä lailla yhteiskunnalliset muutosprosessit ovat tarjonneet
niille uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Vuorovaikutussuhde on
ollut molemminpuolinen. On aiheellista tutkia, millä tavalla yleiset yh-
teiskunnalliset argumentit olivat läsnä tuotannollisia ratkaisuja tehtäessä
ja minkälaista roolia yritys on tavoitellut yhteiskunnassa erilaisissa his-
toriallisissa tilanteissa. Yritysten yhteiskuntasuhteen systemaattisen tut-
kimisen kautta voidaan täsmentää kuvaa liiketoiminnan osuudesta yh-
teiskunnallisessa modernisaatioprosessissa.

Tässä tutkimuksessa paneudutaan yrityksen ja yhteiskunnan välisiin
monisyisiin suhteisiin vuorineuvos Heikki Huhtamäen (1900–1970) ja
hänen johtamiensa tuotantolaitosten historian kautta. Huhtamäki oli
suomalaisittain suuren teollisuusimperiumin luoja ja huomattava yh-
teiskunnallinen toimihenkilö, joka vaikutti laajasti myös oman yrityk-
sensä ulkopuolella. Hän aloitti pienimuotoisella kaupanteolla perhe-
yrityksessä, perusti ensimmäisen makeistehtaansa vuonna 1920, laajen-
si seuraavalla vuosikymmenellä toimintaansa puutarhatuotteiden ja-
lostukseen ja leipäteollisuuteen sekä loi vuonna 1940 Huhtamäki-yhty-
män, josta kehittyi hänen johdollaan maan johtaviin kuuluva elintarvi-
keteollisuuslaitos ja joka laajeni vähitellen monille muillekin toimi-
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aloille. Elintarviketehtailijana Huhtamäki pohti jatkuvasti liiketoimien-
sa suhdetta agraarisen maan modernisointiin ja maan elintarvikehuol-
lon järjestämiseen. Hänen ajattelussaan liiketalous ja kansantalous muo-
dostivat yhden kokonaisuuden, jonka osia hän pyrki koko ajan saa-
maan sopusointuun keskenään.

Tarkoituksena ei ole tarkastella perinteisen elämäkertatutkimuksen
tavoin järjestelmällisesti Huhtamäen elämänvaiheita ja esittää koko-
naiskuvaa hänen persoonastaan ja toiminnastaan, vaan ensi sijassa poh-
tia yleisempää kysymystä liiketoiminnan ja yhteiskunnan suhteista hä-
nen toimintansa valossa. Tähän suhteeseen paneudutaan siinä laajuu-
dessa kuin Huhtamäen toiminta tarjoaa siihen edellytyksiä. Molemmat
näkökulmat toisaalta rajaavat ja toisaalta antavat uusia mahdollisuuksia
ongelman käsittelylle. Tällaisen lähtökohdan etuna on se, että yrityksen
ja yhteiskunnan suhdetta voidaan käsitellä toimijaperspektiivistä, jol-
loin ei tarvitse rajoittua pelkästään yrityksen julkilausuttuihin tavoittei-
siin ja pyrkimyksiin, joihin aihepiirin vielä melko vähäisessä kotimai-
sessa historiallisessa tutkimuksessa on pitkälti keskitytty.5  Se on osal-
taan myös kannanotto elämäkertatutkimuksen ikuisuusongelmaan: yk-
silön ja yhteiskunnan välisen suhteen käsittelyyn.6  Yhteiskunta on tässä
tutkimuksessa toisaalta Huhtamäen toiminnan konteksti, laaja yhteys
johon hänet sijoitetaan, ja toisaalta se esiintyy hänen toimintansa koh-
teena. Tutkimus rakentuu yleisen tutkimusongelman ja henkilöhisto-
riallisen otteen välisen vuoropuhelun varaan, ja tässä mielessä se tulee
lähelle sellaista tutkimussuuntaa, jota Päivi Mäkelä kutsuu temaatti-
seksi biografiaksi.7

Suomessa yritysjohtajia käsittelevä historiallinen tutkimus on vil-
kastanut vasta aivan viime vuosina. Aikaisemmin yritysjohtajat tulivat
esiin ennen muuta yrityshistorioiden sivuilla, mutta näissä heidän toi-
mintansa jäi usein sijoittamatta laajempaan yhteiskunnalliseen yhtey-
teen. Perinteisissä yritysjohtajien elämäkerroissa ovat painottuneet hei-
dän persoonalliset ominaisuutensa, liikemiestaitonsa ja suhteensa alai-
siin, jolloin he ovat esiintyneet etupäässä yritysten sisäisinä toimijoi-
na.8  Petri Karosen yritysjohtajia taloudellisina ja poliittisina toimijoina
pitkällä aikajänteellä käsittelevä tutkimus Patruunat ja poliitikot (2004)
lähestyy kohdettaan samanaikaisesti toimija- ja rakennenäkökulmasta.
Yksilön ja rakenteen vuorovaikutusta analysoimalla Karonen sijoittaa
yritysjohtajat toisaalta aikaansa ja toisaalta laajempaan yhteisöön; hän
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kiinnittää erityistä huomiota yritysjohtajien pyrkimyksiin hankkia it-
selleen ja yritykselleen valtion tarjoamia etuoikeuksia ja toimintamah-
dollisuuksia.9  Suomessa on aivan hiljakkoin ilmestynyt useita kiinnos-
tavia henkilöhistoriallisia tutkimuksia yritysjohtajista, ja tämän tutki-
muksen kannalta erityisen keskeisiä ovat suomalaisuusliikkeen aatteel-
lisesta pohjasta ponnistaneiden yritysjohtajien elämäkerrat, joissa käsi-
tellään kansallisten päämäärien ja liiketoiminnallisten tavoitteiden yh-
teenkietoutumista.10

Tämä tutkimus ei ole myöskään perinteinen yrityshistoria, vaikka
yritys organisaationa saakin siinä tärkeän sijan. Yrityshistoriat ovat ta-
soltaan erittäin kirjavia, toiset jäävät suppeiksi pintapuolisiksi kroni-
koiksi ja toiset ovat korkeatasoisia taloushistoriallisia analyysejä yrityk-
sen kannattavuuden ehdoista ja tuotannollisista tuloksista. Parhaimmil-
laan yrityshistorioissa sidotaan yrityksen taloudellinen menestys laajem-
piin kulttuurisiin ja aatteellisiin tekijöihin, talouden kansainvälisen
toimintaympäristön muutoksiin ja valtiovallan osuuteen teollisen toi-
minnan edellytysten luojana.11  Huhtamäki-yhtymän liiketoimintaa ja
tuotantotoiminnan kehitystä käsitellään tässä yhteydessä vain siinä laa-
juudessa kuin se heijastaa yrityksen ja sen johdon yleisempiä yhteis-
kunnallisia kytkentöjä ja valintoja.

Huhtamäki-yhtymästä on tehty kolme laajaa yrityshistoriaa: Eino
Jutikkalan kaksiosainen teos (1945 ja 1950) ilmestyi aikana, jolloin
Huhtamäki oli vielä yhtiön johdossa, Vesa Saarton Huhtamäki-yhty-
män ja sen eri toimialojen kehitystä yksityiskohtaisesti esittelevä histo-
ria julkaistiin vuonna 1980 ja Jyrki Vesikansan erityisesti yhtymän kan-
sainvälistymiskehitykseen keskittynyt historiateos ilmestyi vuonna
1995.12  Näissä teoksissa Huhtamäki-yhtymän lukuisat yhteiskunnalliset
kytkennät saavat oman sijansa, vaikka jäävätkin vaille systemaattista
käsittelyä. Yhtymän historioissa esitellään myös Huhtamäen elämän-
vaiheet ja luonnehditaan hänen osuuttaan yhtymän synnyssä ja kasvus-
sa. Tässä tutkimuksessa liikutaan pääosin yrityksen ulkopuolisessa maa-
ilmassa ja seurataan Huhtamäkeä niin pitkälle kuin se on tarpeen hä-
nen yhteiskunnallisten siteittensä ja sosiaalisten suhteittensa kartoitta-
miseksi. Samalla otetaan kuitenkin huomioon yrityksen sellaiset sisäi-
set kehitysprosessit, jotka määrittivät sen suhdetta muuhun yhteiskun-
taan. Huhtamäelle itselleen kysymys yrityksen sisäisen ja ulkoisen maa-
ilman suhteesta oli hyvin keskeinen, ja hän palasi siihen yhä uudelleen.
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Verkostot ja sidosryhmät

Oma kysymyksensä on se, miten voidaan päästä tarkemmin käsiksi
yrityksen ja yhteiskunnan suhteisiin yhden yritysjohtajan ja hänen joh-
tamansa yrityksen välityksellä. Yritysten yhteiskuntavastuun käsite tun-
tuu tähän liian passiiviselta ja toiminnallisuutta pakenevalta. Käsite
näyttää kohdistavan huomiota liiaksi yhteiskunnan odotuksiin yritystä
kohtaan eikä se tunnu jättävän riittävästi tilaa yrittäjän valinnoille ja
hänen edessään olevien vaihtoehtojen kirjolle.13  Lähtökohdaksi täytyy
ottaa yrittäjän aktiivinen suhde yhteiskuntaan, ja tarkastella esimer-
kiksi liiketoiminnan moraalisia kysymyksiä osana laajempaa kokonai-
suutta. On olemassa kaksi dynaamista lähestymistapaa, joiden avulla
on mahdollista saada toiminnallinen käsitys siitä, miten yrittäjä ja hä-
nen johtamansa yritys ovat vaikuttaneet yhteiskunnassa erilaisissa his-
toriallisissa tilanteissa. Aihetta voidaan lähestyä erittelemällä toisaalta
yrittäjän sosiaalisia verkostoja ja toisaalta paneutumalla yrityksen ja
sen sidosryhmien välisiin suhteisiin.

Huhtamäen verkostosuhteita tutkimalla voidaan hahmottaa kuvaa
siitä, keiden kanssa hän oli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa oman yri-
tyksensä ulkopuolella ja minkälaisen sosiaalisten suhteiden järjestelmän
hän rakensi saavuttaakseen liiketaloudellisia ja yhteiskunnallisia tavoit-
teitaan. Verkostot muodostuvat ihmisten välisessä jatkuvassa vuorovai-
kutuksessa ja sosiaalisessa vaihdannassa, jossa palvelukset ja vastapalve-
lukset liikkuvat henkilöltä toiselle. Vaihdannan kohteena saattoivat olla
esimerkiksi informaatio ja erilaiset materiaaliset ja immateriaaliset
hyödykkeet. Verkostoissa vaihdanta on pääasiassa näkymätöntä, suljet-
tua ja epävirallista. Niissä tapahtuvaa vaihdantaa on mahdotonta hin-
noitella ja sen kohteiden vertaaminen toisiinsa on työlästä. Verkosto-
suhteiden välityksellä voidaan tehokkaasti levittää liike- ja yhteiskunta-
suhteissa ensiarvioisen tärkeää mainetta, yhteisössä vallitsevaa käsitystä
yksilöstä ja hänen ominaisuuksistaan. Maine sisältää sellaista informaa-
tiota aikaisemmin tuntemattomasta henkilöstä, jonka varassa on mah-
dollista luottaa häneen esimerkiksi liiketoiminnassa ja ryhtyä rakenta-
maan pitkäkestoisempaa suhdetta.14

Olennaista sosiaalisessa verkostossa on se, että sen osapuolet asetta-
vat omat resurssinsa toisten verkoston jäsenten käytettäväksi. Verkos-
toon kuuluvien henkilöiden toimintamahdollisuudet laajenevat näiden
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voimavarojen ansiosta. Sosiaalisen verkoston toiminta on luonteeltaan
yhteistyötä sellaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joihin yksilön omat
resurssit eivät riitä. Verkoston jäsenet tulevat riippuvaisiksi toisistaan
ja kaikkien yhteisesti hallitsemista varannoista. Toimijoiden huomio
kiinnittyy ensi sijassa sosiaalisten suhteiden luomiseen ja vahvistami-
seen vastaisuuden varalle, jolloin yhteistyö muodostuu pitkäjänteiseksi
ja ennustettavaksi.15

Silloin kun tutkitaan Huhtamäen verkostosuhteita, hän itse ei ole
yksin huomion keskipisteenä, vaan ensi sijassa hänen suhteensa sellai-
siin henkilöihin, joiden avulla ja välityksellä hän pyrki vaikuttamaan
yhteiskunnassa omaa yritystoimintaansa laajemmalla säteellä. Kyse on
henkilöiden välisen kanssakäymisen tarkastelusta, jolloin myös suhteen
toiset osapuolet saavat sijan. Sosiaalisen vaihdannan sisältöä ja luonnet-
ta on mahdotonta tavoittaa, ellei piirretä kuvaa verkostosuhteisiin osal-
listuneista henkilöistä ja heidän valtaresursseistaan. Tavoitteena on pa-
neutua sekä Huhtamäen henkilökohtaisiin (egosentrisiin) verkostoihin,
joissa hän itse oli keskiössä tai jotka hän itse rakensi, että sellaisiin laa-
jempiin kokonaisverkostoihin, joissa hänen asemansa saattoi vaihdella
laidasta laitaan ja joihin hän osallistui saadakseen mahdollisimman paljon
vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. Toisissa tapauksissa hän saattoi kuulua
suoraan erilaisiin verkostosuhteisiin ja toisissa tapauksissa olla välittä-
jien eli agenttien kautta kosketuksissa useisiin muihinkin verkostoihin.16

Verkostonäkökulma luo edellytyksiä murtaa henkilöhistoriallisen
tutkimuksen konventioita. Sen avulla voi ottaa kriittiseen tarkasteluun
myös sangen yleisen self made man -tulkinnan, jossa yrittäjän menestys
lasketaan pelkästään hänen omien persoonallisten ominaisuuksien, lii-
kemieskykyjen ja taitojen ansioksi. Huhtamäki on usein julkisuudessa
esitetty esimerkiksi yrittäjästä, joka raivasi omalla kyvykkyydellään tien
vaatimattomista oloista suurliikemieheksi. Huhtamäki-yhtymä tuotti
omalta osaltaan tätä kuvaa jo Heikki Huhtamäen elinaikana alleviiva-
takseen yhtiön suomalaiskansallisia juuria. On kuitenkin aiheellista ky-
syä Ylva Hasselbergin tavoin, oliko yritysjohtajan tie menestykseen pel-
kästään yksinäistä vaellusta vai toteutuiko se tiiviissä kanssakäymisessä
ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.17  Huhtamäen oma lahjakkuus
ja liikemiestaito saadaan esiin vain jos se suhteutetaan laajempaan so-
siaalisten suhteiden, normijärjestelmien ja ajattelutapojen muodosta-
maan kokonaisuuteen. Tällaisella lähtökohdalla ei kiistetä yksilöllisten
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ominaisuuksien merkitystä vaan halutaan tuodaa esiin se, että kyky
hallita sosiaalisia suhteita on olennainen osa liikemiestaitoja. Huhta-
mäen verkostoja tutkimalla voidaan tarkentaa kuvaa hänen nopean ja
menestyksekkään sosiaalisen nousun ehdoista ja mekanismeista.

Esimerkiksi Mark Casson on painottanut sitä, että erilaisten ver-
kostosuhteiden typologisointia on tehty liian vähän ja että se on ensiar-
voisen tärkeää alan tutkimuksen kehityksen kannalta. Vasta verkosto-
jen tyypittelyn kautta voidaan päästä syvemmälle sosiaalisten suhteiden
analyysissä. Yleisen verkostokäsitteen sisällä on tarpeen nähdä eri pe-
rusteilla syntyneitä ja luonteeltaan toisistaan poikkeavia sosiaalisia suh-
dejärjestelmiä.18  Tässä teoksessa pyritään erottelemaan lukusia päällek-
käisiä, lomittaisia ja peräkkäisiä verkostosuhteita, joissa Huhtamäki
oli osallisena, ja pohtimaan niiden välisiä suhteita ja vuorovaikutusta
hänen yhteiskuntasuhteittensa näkökulmasta. Verkostosuhteita muo-
dostuu erilaisilla yhteiskunnan tasoilla ja niiden tiheys, pysyvyys ja luot-
tamuksellisuuden aste saattavat vaihdella huomattavasti.  Jokaisella ver-
kostolla on oma spesifi merkityksensä yksilön toiminan kannalta, mut-
ta ehkä vielä tärkeämpää on niiden muodostama kokonaisuus ja sen
avaama laaja toimintarepertuaari. Kaikilla verkostosuhteilla ei ole kui-
tenkaan samanlainen merkitys yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta.

Verkostojen tunnistaminen ja nimeäminen on haastava tehtävä,
koska ne ovat luonteeltaan näkymättömiä ja epämuodollisia sosiaalisia
siteitä. Verkostoista puuttuu selkeä sisäinen arvojärjestys ja johtajuus
eivätkä ne muodosta selkeää rakennetta: ihmisten väliset suhteet ja so-
siaalinen vaihdanta toteutuvat lukuisilla erilaisilla tavoilla. Niihin voi
useimmiten päästä kiinni ikään kuin kiertoteitä, tekemällä havaintoja
pitkäaikaisisten henkilösuhteiden luonteesta, tarkkailemalla näiden suh-
teiden solmu- ja riesteyskohtia ja kiinnittämällä huomiota yhteistyö-
suhteiden tavoitteisiin. Kaikissa tapauksissa verkostojen siteet eivät ole
samanlaisia, ja on otettava Mark Granovetteria seuraten huomioon se
mahdollisuus, että myös heikoista sosiaalisista siteistä rakentuneilla so-
siaalisilla suhteilla saattoi olla huomattava merkitys yrittäjän yhteiskun-
tasuhteen kannalta.19

Luottamusverkosto esiintyy tässä yhteydessä yleisenä kattokäsittee-
nä, jonka alla jäsennetään Huhtamäen eri perusteilla ja eri tavoilla
rakentuneita sosiaalisten suhteiden kokonaisuuksia.20  Verkostojen erot-
telu ja niihin kuuluneiden henkilöiden nimeäminen eivät ole itseis-
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arvoja tai tutkimuksen tärkeimpiä tavoitteita, vaan olennaista on saada
käsitys niiden sisällöstä: Minkälaista yhteistyötä eri perusteilla muodos-
tuneissa verkostosuhteissa harjoitettiin? Mihin asioihin ja millä tavalla
verkostoilla pyrittiin vaikuttamaan ympäröivässä yhteiskunnassa? Min-
kälaista toimintaa erilaiset verkostot tuottivat ja minkälaista informaa-
tiota niiden seittejä pitkin virtasi? Mitkä asiat olivat päiväjärjestyksessä
esimerkiksi paikalliselta pohjalta rakentuneissa sosiaalisissa suhteissa ja
mitkä kysymykset olivat puolestaan esillä kansallisella tai jopa kansain-
välisellä tasolla muodostuneissa verkostosuhteissa? Tavoitteena on saada
mahdollisimman monipuolinen käsitys verkostosuhteissa tapahtuneista
muutoksista ja analysoida tekijöitä, jotka aiheuttivat niitä ihmisten väli-
sissä suhteissa. On koetettava selittäää esimerkiksi se, miksi toisten so-
siaalisten suhdejärjestelmien merkitys saattoi tietyissä historiallisissa
oloissa kasvaa toisten kustannuksella ja miksi toiset verkostot menetti-
vät merkityksensä yritysjohtajan toiminnassa. Verkostojen keskinäiset
suhteet ovat myös kiinnostavia: millä tavalla toiset suhdejärjestelmät
mahdollistivat – tai vaihtoehtoisesti estivät – pääsyn toisiin verkostoi-
hin ja minkälaisia siltoja eri perusteilla syntyneiden verkostojen välille
rakentui?

Olennaista on paneutua siihen, kuinka laajalle ja korkealle yhteis-
kunnan huipulle Huhtamäen verkostosuhteet ulottuivat ja kuinka kiin-
teiksi, pitkäkestoisiksi ja vaikutusvaltaisiksi ne muodostuivat. On eri
asia, rajoittuivatko toimijan verkostosuhteet omaan sukuun, yleisem-
min paikalliselle tasolle vai ulottuivatko ne valtakunnan poliittiseen eliit-
tiin saakka. Jotta saataisiin kuva sosiaalisten verkostosuhteiden laajuu-
desta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä, on paikallaan ottaa avuksi
Pierre Bourdieun kehittelemä sosiaalisten kenttien käsite.21  Tässä tut-
kimuksessa on kyse ennen muuta taloudellisen, poliittisen ja kulttuuri-
sen kentän välisestä suhteesta Huhtamäen toiminnassa ja hänen ver-
kostosuhteissaan. Huhtamäen toimintaa leimasi laaja-alaisuus ja pyrki-
mys osallistua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti yhteiskunnalliseen
uudistustyöhön. Kiinnostava kysymys on, milloin ja miksi esimerkiksi
kulttuuri tai politiikka sai merkittävän sijan liikemiehen toiminnassa ja
miten nämä kentät kytkeytyivät talouteen. Sosiaalisten kenttien analyy-
sissä keskitytään erityisesti valta-asemien ja eri yhteiskuntaelämän alueilla
vallitsevien voimasuhteiden tutkimiseen. Huhtamäen yhteiskunnallisen
toiminnan luonteen ja merkityksen ymmärtämiseksi täytyy tarkastella
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hänen asemiaan eri kentillä, eritellä miten ne liittyvät toisiinsa ja poh-
tia mikä niistä oli missäkin historiallisessa tilanteessa johtavassa ase-
massa. Keskeinen seikka on se, miten näiden kenttien rajoja voitiin
ylittää verkostoitumalla ja vaikuttaa niihin kaikkiin samanaikaisesti
epämuodollisten sosiaalisten suhteiden kautta.

Sosiaaliset verkostot eivät voi olla olemassa ilman luottamusta. Se
muodostaa verkostoja koossa pitävän kitin, jonka varassa ne elävät tai
kuolevat. Luottamus tai sen puute ratkaisevat myös sen, kenellä on
pääsy verkoston sisälle ja ketkä jäävät sen ulkopuolelle. Lisäksi luotta-
mus vaikuttaa siihen, mitä kussakin tilanteessa tehdään tai voidaan teh-
dä yhteistyössä. Sosiaalisten suhteiden luottamuksellisuuden aste mää-
rittää osaltaan sen, kuinka valmiita ja halukkaita verkoston jäsenet ovat
auttamaan toisiaan ja kuinka tiiviiksi heidän yhteistoimintansa kehit-
tyy. Juuri luottamus on pääsylippu verkoston jäsenten hallussa oleviin
tiedollisiin, taidollisiin, poliittisiin ja taloudellisiin varantoihin.22

Luottamusta ei synny hetkessä, vaan tavallisesti pitkän ajan kulues-
sa, yhteisen toiminnan ja yhteisten kokemsten kautta, sillä vasta mo-
nissa kiirastulissa koeteltu luottamus on oikeaa luottamusta. Pitkäai-
kainen suhde ei kuitenkaan sinänsä tuota luottamusta vaan olennaista
on sitoutumisen luonne, ja toisaalta kaikki sosiaaliset suhteet eivät ole
luottamussuhteita. Verkostojen suurena etuna on se, että niiden sisällä
informaation sekä materiaalisten ja ei-materiaalisten palvelusten vaihto
tapahtuu ilman muodollisuuksia ja suuria kustannuksia vaativia järjes-
telyitä. Luottamusta tarvitaan erityisesti sen vuoksi, että vaihdannan
kohteena ovat usein sellaiset arvot, joita on mahdotonta hinnoitella ja
joiden välinen tasapaino toteutuu vasta pitkän ajan kuluessa. Jos joku
toimii opportunistisesti, sortuu ”juonittelevaan omanvoitonpyyntiin”,
ja rikkoo verkoston sisäistä sosiaalista normistoa, hän menettää mui-
den luottamuksen ja joutuu suljetuksi pois vaihdannan piiristä.23  Oma
kiinnostava kysymyksensä on, kuinka poikkeavaa käyttäytymistä ver-
kostot kestävät, missä määrin niitä ylläpitävissä sosiaalisissa normeissa
on joustoa ja kuinka paljon ne voivat muuttua ajan myötä.

Niklas Luhmannin mukaan luottamus on vastaus epävarmuuteen ja
riskiin, joita sekään ei pysty kokonaan poistamaan. Se auttaa kuiten-
kin vähentämään epävarmuutta olennaisella tavalla: luottamus antaa
mahdollisuuksia toimia myös epätäydellisen tiedon varassa. Luotta-
muksessa on ennen muuta kyse perustelluista odotuksista toisen toi-



20

mintaa kohtaan tulevaisuudessa. Luottaessaan toiseen ihminen uskoo
hänen käyttäytyvän jatkossa odotettavalla ja ennustettavalla tavalla, toi-
sin sanoen: olemaan luottamuksen arvoinen. Ihmiset haluavat hyötyä
sosiaalisista verkostoista, mutta oman edun tavoittelu vaatii rinnalleen
myös altruistisia motiiveja, silloin kun tarkoituksena on ylläpitää ja sy-
ventää sosiaalisia suhteita myös tulevaisuudessa. Jos ihminen pystyy
koteloimaan oman etunsa toisen etujen sisään, hän kykenee luotta-
maan toiseen ja ponnistelemaan suhteen pysyvyyden puolesta.24

Kun tutkitaan yrityksen ja yhteiskunnan suhdetta, on tärkeää erot-
taa analyyttisesti toisistaan luottamus ihmisiin ja luottamus asioihin,
instituutioihin ja organisaatioihin. Tätä Luhmannin alun perin teke-
mää erottelua ovat monet tutkijat kehitelleet eteenpäin. Jälkimmäistä
on kuvattu luottavaisuuden tai systeemisen luottamuksen käsitteellä.
Ihmisillä on taipumusta luottaa esimerkiksi lakiin, järjestysvaltaan ja
valtioon, jotka ovat muodostuneet pitkän ajan kuluessa ihmisten toi-
minnan tuloksena ja joihin ihmiset voivat vain vähän suoranaisesti vai-
kuttaa. Luottavaisuudessa on kyse ennen muuta ennustettavuudesta ja
se kuvaa tilannetta, jossa henkilöiden väliset suhteet ovat epäsuoria ja
välittyneitä.25  Yrityksen suhteessa yhteiskuntaan systeeminen luottamus
on erittäin tärkeä tekijä, koska yritys tekee pitkälle tulevaisuuteen ulot-
tuvia päätöksiä sen tiedon varassa, jota sillä on käytettävissä esimerkik-
si valtion suhtautumisesta liiketoimintaan tai toimintaympäristössä odo-
tettavissa olevista muutoksista.

Jotta yrityksen ja yhteiskunnan suhdetta voidaan entisestään täs-
mentää, on syytä ottaa huomioon erikseen myös yritys toimijana: Mil-
lä tavalla yritys organisaationa on läsnä yhteiskunnallisessa muutokses-
sa? Miten yrityksen tekemät ratkaisut heijastuvat ympäröivään yhteis-
kuntaan? Huhtamäki hoiti yritystensä yhteiskuntasuhteita henkilökoh-
taisen kanssakäymisen avulla, verkostosuhteita hyödyntämällä, mutta
yritykset tekivät myös organisaatioina sellaisia päätöksiä, joilla oli yh-
teiskunnallisia tavoitteita ja vaikutuksia. Yritysjohtajan ja yrityksen toi-
mintasäde ja -tavat eivät aina käy yksiin, minkä vuoksi molemmat on
syytä ottaa erikseen tarkastelun piiriin.

Sidosryhmäteoria on Archie B. Carrollin mukaan ”keskeinen idea
yrityksen ja yhteiskunnan välisten suhteiden ymmärtämiseksi”.26  Si-
dosryhmän käsitteellä (stakeholder) on haluttu alun perin laajentaa näkö-
kulmaa osakkeenomistajien (shareholder) ulkopuolelle sellaisiin ryh-
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miin, joiden osallisuutta yrityksen toimintaan ei voida suoranaisesti
palauttaa osakekursseihin tai pelkästään voiton maksimointiin. R. Ed-
ward Freemanin klassiseksi muodostuneen määritelmän mukaan sidos-
ryhmällä tarkoitetaan ryhmää tai yksilöä, joka voi vaikuttaa organisaa-
tion tavoitteiden saavuttamiseen tai johon organisaation tavoitteiden
saavuttaminen voi vaikuttaa. Hän katsoo, että yrityksen tehtävänä on
palvella ja tehdä yhteistyötä sidosryhmien erilaisten etujen kanssa.27

Perusteiltaan yrityksen ja sidosryhmien suhteissa on kyse molemmin-
puolisesta sitoutumisesta ja yhteisen intressin alueesta. Sidosryhmien
sidonnaisuudet yritykseen voivat liittyä esimerkiksi etuun, oikeuteen
tai omistukseen, jotka kaikki tuottavat erilaisen siteen yritykseen ja
vaikuttavat eri tavalla sen toimintaan.28

Yrityksen ja sen sidosryhmien välinen vuorovaikutus on kaksisuun-
taista.29  Yritys voi vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan koordinoimalla
sidostyhmiensä toimintaa ja ottamalla ne huomioon omassa päätöksen-
teossaan: yhteiskunnasta tulee sidosryhmien kautta yrityksen sisäinen
asia. Kun yritys näkee kaikkien sidosryhmien tarpeet ja toiveet tärkei-
nä tai ainakin huomionarvoisina, ymmärtää se toimintansa laaja-alai-
sesti yhteiskunnallisena30. Toisaalta sidosryhmien – esimerkiksi erilais-
ten eturyhmien – toimenpiteet, suhtautuminen ja vaatimukset vaikutta-
vat yrityksen sisäiseen toimintaan, kun ne odottavat vastinetta yrityk-
seen sijoittamilleen resursseille. Niiden ajatellaan jatkuvasti arvioivan
yritystä ja muuttavan suhtautumistaan yritykseen sen mukaisesti.31

Yrityksen täytyy omien etujensa vuoksi kuunnella omistajien lisäksi
muitakin sidosryhmiä, joiden avulla se voi toivoa saavansa lisää vaiku-
tusvaltaa niin markkinoilla kuin yhteiskunnassa laajemmin. Sidosryh-
mäajattelu kiinnittää huomiota siihen, että yrityksen vastuut eivät koh-
distu vain yleisesti yhteiskuntaan vaan samanaikaisesti moniin erilaisiin
tahoihin, joiden edut saattavat olla ristiriidassa toistensa ja joskus myös
yrityksen välittömien etujen kanssa. Ristiriidat kuuluvat sidosryhmä-
suhteisiin siinä missä yhteistyökin. Yrityksen vuorovaikutuksessa si-
dosryhmien kanssa yhdistyvät sen liiketaloudelliset ja sosiaaliset vas-
tuut. Sidosryhmien kautta taloudelliseen päätöksentekoon sisältyy aina
myös normatiivis-eettisiä ulottuvuuksia.32  On olemassa erilaisia käsi-
tyksiä siitä, missä määrin yritykset suhtautuvat yksilöllisesti kuhunkin
sidosryhmään ja missä määrin ne toimivat yhtenäisen sidosryhmä-
ajattelun pohjalta.33
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Paneutumalla Huhtamäen johtamien yritysten sidosryhmäsuhteisiin
pyritään saamaan esiin sellaisia toimijoita, joiden kautta liiketoiminta
nivoutui laajemmin erilaisiin yhteiskunnallisiin liikevoimiin. Tarkoituk-
sena on seurata konkreettisesti Huhtamäen liiketoimien kautta, minkä-
lainen rooli keskeisillä sidosryhmillä on ollut eri aikoina, miten niiden
merkitys on vaihdellut ja miten niiden väliset voimasuhteet ovat muut-
tuneet hänen johtamissaan yrityksissä. Pääasiassa ravinto- ja nautinto-
aineteollisuudessa toimineet Huhtamäen yritykset määrittelivät jatku-
vasti suhteitaan ja tekivät yhteistyötä muun muassa maatalouden toimi-
joiden, viranomaisten, taloudellisten etujärjestöjen, paikallisyhteisöjen,
kilpailevien yritysten, kaupallisten organisaatioiden ja erilaisten kansa-
laisjärjestöjen kanssa. Huhtamäen yritykset pyrkivät ajamaan omia ta-
voitteitaan näiden – ja lukuisien muiden – sidosryhmien suuntaan ja
toisaalta nämä ovat erilaisissa historiallisissa vaiheissa esittäneet omia
toiveitaan, odotuksiaan ja vaatimuksiaan yritysten toimintaa kohtaan.
Tämän vuorovaikutuksen kautta yrityksen ja yhteiskunnan suhde avau-
tuu monipuolisesti ja elävästi osana yrityksen toimintaa eikä pelkästään
ulkoisena suhdetoimintana. Alituiset muutokset toimintaympäristössä
ovat aiheuttaneet sen, että yrityksen ja sidosryhmien välistä vuoropu-
helua on käyty jatkuvasti ja hyvin erilaisissa tilanteissa34. On tärkeää
paneutua siihen, miten yritys on ottanut osaa yhteiskunnalliseen muu-
tokseen ja minkälaisia tavoitteita se on eri vaiheissa asettanut sidosryh-
miensä suhteen.

Sidosryhmiä on määritelty kirjallisuudessa hyvin monella erillä ta-
valla ja monien erilaisten kriteerien pohjalta, ja paljon on keskusteltu
erilaisten siteiden sisällöstä ja merkityksestä yrityksen toiminnalle.35

Toiset tutkijat ovat suosineet kapeita ja toiset laajoja määritelmiä. En-
siksi mainituille on ominaista se, että yrityksen toiminnan lähtökohdat
ja päämäärät nähdään pelkästään tai ainakin voittopuolisesti taloudelli-
sina tai että sidosryhmän side organisaatioon nähdään vahvaksi.36 Laa-
joissa määrittelyissä mukaan tulevat myös muut sidosryhmiä kuin pel-
kästään ne, joiden yhteys yritykseen liittyy taloudelliseen etuun tai sopi-
mukseen yrityksen kanssa.37 Laaja lähestymistapa on välttämätön silloin
kun tarkastelun kohteena on yrityksen ja yhteiskunnan välisen suhteen
kehitys- ja muutosprosessit pitkällä aikajänteellä. Paljon käytetyt jaot-
telut yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin tai primaarisiin ja sekundaarisiin
sidosryhmiin ovat tämän suhteen tutkimisen kannalta hyödyllisiä. Edel-
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lisiä voivat olla esimerkiksi omistajat, henkilöstö, asiakkaat ja yritys-
kumppanit ja jälkimmäisiä julkinen valta ja hallinto, kansalaisyhteis-
kunta ja muut intressiryhmät. Huhtamäen kannalta keskeistä on se,
missä määrin hän hoiti suhteita tärkeisiin sidosryhmiin henkilökoh-
taisten verkostojen kautta ja missä määrin se tapahtui yrityksen for-
maalin päätöksenteon ja organisaation kautta.

Miksi Huhtamäki?

Miksi kannattaa tutkia Heikki Huhtamäkeä ja hänen johtamiaan yri-
tyksiä, jos on kiinnostunut yrityksen ja yhteiskunnan välisestä vuoro-
vaikutussuhteesta? Kun tällaista yleistä problematiikkaa tarkastellaan
yhden henkilön kautta, nousee esiin kysymys tapauksen edustavuudesta.
Tyypillistä tapausta tuskin kannattaaa edes etsiä, sillä sellaista ei ole.
Huhtamäkeä on usein pidetty poikkeuksellisena yrittäjänä, joka teki ja
ajatteli toisin kuin useimmat hänen aikalaisensa. Tämä asia kannattaa
ottaa mieluummin tutkimuksen kohteeksi kuin hyväksyä se sellaisenaan
työn lähtökohdaksi. Joka tapauksessa Huhtamäki on kiitollinen kohde
aiheen tutkimisen kannalta ennen muuta siksi, että hänen kauttaan
saadaan käsittelyyn runsaasti aineistoa yrityksen ja yhteiskunnan väli-
sestä suhteesta. Jos Huhtamäki oli ”poikkeuksellisen” yhteiskunnalli-
nen, niin se on vain eduksi tutkimuksen teeman tutkimisen kannalta.

Huhtamäki on otollinen kohde aiheen kannalta ensinnäkin siksi, että
yrityksen ja yhteiskunnan suhdetta voi pitää hänen ajatteluaan ja toimin-
taansa jäsentäneenä ”punaisena lankana” koko hänen liikemiesuransa
ajan. Huhtamäki kirjoitti ja esitelmöi tästä aiheesta erittäin paljon,
enemmän kuin useimmat kollegansa, ja hän oli muutoinkin kirjallisesti
poikkeuksellisen tuottelias yritysjohtaja. Juuri tämä pitkäaikainen asian-
harrastus antaa mahdollisuuksia havainnoida katkoksia ja jatkuvuuksia
hänen ajattelussaan. Huhtamäki lukeutui suurehkoon yhteiskunnallisesti
aktiivisten liikemiesten joukkoon, johon hänen työskentelyään voi suh-
teuttaa ja verrata. Samalla on painotettava, että heidän ohellaan oli viljalti
sellaisia yritysjohtajia, jotka keskittyivät pääasiassa omaan liiketoiminta-
ansa ja jättivät yhteiskunnalliset riennot muiden kollegojensa vastuulle.

Toinen painava syy juuri Huhtamäen tutkimiseen on hänen edusta-
mansa ala: ravinto- ja nautintoaineteollisuus. Huhtamäen aktiivinen
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suhde ympäröivään yhteiskuntaan määrittyi pitkälti elintarviketeolli-
suuden erityisistä ehdoista käsin. Toimiala oli tutkimusjaksolla tyypilli-
nen kotimarkkinateollisuuden haara, jolla oli ikään kuin luonnostaan
runsaasti yhteiskunnallisia kytkentöjä. Kun elintarvikkeiden valmistusta
kehitettiin teolliseksi massatuotannoksi, oltiin agraarisen maan moder-
nisoimisen ytimessä: miten voitiin löytää kestävä ja koko kansanta-
loutta stimuloiva suhde teollisuuden, maataloustuotannon ja kotitalouk-
sien välille? Elintarviketeollisuuden täytyi perustella omaa asemaansa
maatalousvaltaisessa maassa vahvasti yhteiskunnallisin argumentein, ja
Huhtamäestä tuli koko alan näkyvin puhemies, joka nosti julkisuudes-
sa esiin toimialan kansantaloudellisen merkityksen. Varsinkin sota-ai-
kana elintarviketeollisuus osallistui koko yhteiskunnan huoltamiseen ja
tämä kansallinen tehtävä sai Huhtamäen pohtimaan paljon yritystoi-
minnan yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja vastuita. Tutkimalla keskeistä
kotimarkkinateollisuuden alaa voidaan täydentää sitä kuvaa, joka on
rakentunut ennen muuta johtavan vientialan metsäteollisuuden histo-
rian ja sen yhteiskunnallisten kytkentöjen kautta.38

Kolmanneksi Huhtamäkeä tutkimilla voi päästä käsiksi yrityksen ja
yhteiskunnan välisten suhteiden muutosprosesseihin. Hänen liikemies-
uransa aikana näiden suhteiden viisarit heilahtivat rajusti ja äkkinäi-
sesti suunnasta toiseen. Huhtamäen aktiivinen liikemiesura jakaantui
kolmeen kauteen, joissa taloudellinen ja poliittinen toimintaympäristö
vaihtelivat huomattavasti. Nämä kaudet tarjosivat toisistaan poikkeavia
mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa ja vaativat erilaisia verkosto- ja
sidosryhmäsuhteita. Huhtamäen liiketoiminnan ensimmäinen vaihe
käsitti sotien välisen ajan, jolloin valtio puuttui vain ohuehkosti elin-
keinoelämän toimintaan. Toisessa vaiheessa sota-aikana yritykset mobi-
lisoitiin osaksi valtiojohtoista sota- ja säännöstelytaloutta, joka muutti
radikaalisti niiden toimintaympäristöä ja tehtäviä. Erityisesti elintarvi-
keteollisuudessa toimivat yritykset olivat tärkeä osa kansanhuoltojärjes-
telmää ja niillä oli suuri merkitys myös armeijan muonituksessa. Kol-
mannessa vaiheessa sotien jälkeen tapahtui asteittainen taloudellisen
säännöstelyn purkaminen ja vähittäinen paluu kohti kilpailutaloutta.
Nämä selkeästi erottuvat vaiheet antavat mahdollisuuden tehdä pitkit-
täisiä vertailuja koko hänen liikemiesuransa ajalta, ja tuoda historiallis-
ta perspektiiviä ajankohtaiseen keskusteluun yritysten yhteiskunnalli-
sesta vastuusta.
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 Neljänneksi Huhtamäen toiminnan kautta voi peilata yrityksen ja
yhteiskunnan suhdetta erilaisten yritysmuotojen kautta: pienimuotoi-
sen perheyrittämisen, yksityisen yritteliäisyyden ja institutionaalisessa
omistuksessa olevan suuryrityksen näkökulmasta. Näitä tarkastelemalla
on mahdollista pohtia vertailevasti miten erilaiset yritystoiminnan orga-
nisaatiomuodot vaikuttivat yrityksen ja sen johtajan verkosto- ja sidos-
ryhmäsuhteisiin ja missä määrin yrityksen yhteiskunnalliset vastuut
muuttuivat sen kasvun ja omistuspohjan muutosten vuoksi.

Viidenneksi Huhtamäen tutkimista perustelee Huhtamäki-yhtymän
poikkeuksellisen laaja, monipuolinen ja hyvin säilynyt arkistoaineisto,
johon sisältyy runsaasti myös yrityksen yhteiskuntasuhteita kuvaavaa
aineistoa.39  Yhtymän arkistossa on myös Heikki Huhtamäen yksityis-
kokoelma, johon sisältyy suhteellisen suppean kirjeenvaihtomateriaalin
lisäksi pääasiassa julkaistuja kirjoituksia ja esitelmiä; hänen henkilö-
kohtaista aineistoaan on myös sukulaisten hallussa. Yrityksen omassa
toiminnassa syntynyt aineisto ei kuitenkaan riitä yritysjohtajan verkos-
to- ja sidosryhmäsuhteittan kartoittamiseen. Huhtamäen toiminnan
yhteiskunnallisia vaikutuksia ja jälkiä täytyy etsiä niistä instituutioista
ja organisaatioista, joissa hän on vaikuttanut. Suomen Kulttuurirahas-
ton pitkäaikaisen asiamiehen ja merkittävän yhteiskunnallisen tausta-
vaikuttajan L. A. Puntilan kokoelma Kansallisarkistossa on keskeinen
Huhtamäen sosiaalisten suhteiden kartoittamiseksi. Puntilalla oli mer-
kittävä asema Huhtamäki-yhtymässä, ja hän toimi Huhtamäen verkos-
tosuhteiden välittäjänä. Etsin Huhtamäen verkostosuhteiden solmukoh-
tia myös useiden maan taloudelliseen ja poliittiseen eliittiin kuulunei-
den henkilöiden yksityiskokoelmista.

Kansanhuoltoministeriön laaja arkisto avaa kiinnostavan näkökul-
man Huhtamäen toiminnan kannalta keskeiseen säännöstelytalouteen
ja yleensä valtiovallan ja elinkeinoelämän välisiin suhteisiin. Huhtamä-
ki osallistui useiden kansanhuollollisten toimielinten työskentelyyn ja
oli paljon tekemisissä ministeriön johtavien virkamisten kanssa. Jotta
saataisiin kuva Huhtamäen yhteiskunnallisen vaikuttamisen laajuudes-
ta, olen tutustunut niiden lukuisten järjestöjen ja luottamuselinten ai-
neistoihin, joissa hän toimi. Elintarviketeollisuuden toimialajärjestöt
ovat avainasemassa kun tutkitaan Huhtamäen osuutta ravinto- ja nau-
tintoaineteollisuuden organanisoitumisessa ja laajemminkin maan teol-
lisuuspolitiikassa.
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2. Suku- ja paikallisverkostot

Yhteiskuntasuhteen perusta: fennomania

Suomalaiskansallisen liikkeen läpimurto 1880-luvulta lähtien aiheutti
syviä muutoksia politiikassa, kulttuurissa – ja pienellä viiveellä myös
taloudessa. Suomalaiskansallinen mobilisaatio oli kokonaisvaltainen il-
miö, jossa kaikki vaikutti kaikkeen. Siksi kyse olikin uudenlaisesta kan-
sanliikkeestä, jossa talonpoikainen rahvas ja nouseva kansallinen sivis-
tyneistö kohtasivat toisensa, mutta jälkimmäisen ehdoilla. Fennoma-
niassa talous nivottiin vähitellen elimelliseksi osaksi kansallista nousua.

Suomalaiskansallisen liikkeeseen sitoutuneiden nuorten afäärifen-
nomaanien mielestä taloudella tuli olla poliittisia tavoitteita ja politii-
kan oli tuettava taloudellisia päämääriä. Vasta ruotsinkielisen yläluokan
taloudellisen mahdin murentaminen avasi fennomaanien mukaan por-
tin suomalaisuuden asemien vahvistumiselle yhteiskunnassa. Vähälu-
kuisilta suomalaisilta liikemiehiltä ja -yrityksiltä puuttui kuitenkin pää-
omia, ja tarvittiin luja ote poliittiseen valtaan, jotta ruotsinkielisten hal-
litsemia taloudellisia resursseja voitaisiin ohjata hyödyttämään suoma-
laiskansallisia päämääriä.

Fennomaanisen liikkeen piirissä ajateltiin, että ruotsinkielisten hal-
lussa olleet yhtiöt eivät halunneet eivätkä pystyneet palvelemaan suo-
menkielistä asiakaskuntaa ja että suomenkielisillä ei ollut mahdolli-
suuksia kohota suurten liikelaitosten johtotehtäviin. Liike-elämän ”suo-
malaistuttamisen” tunnukseen kytkeytyi vahvoja poliittisia latauksia: se
esitettiin taisteluna yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, tasa-ar-
vosta ja demokratiasta. Nationalismin ja teollisuuden liitto kytkeytyi
Suomessa kiinteästi metsäteollisuuden edistykseen. Sen nopea laajene-
minen edesauttoi 1800-luvun jälkipuoliskolla suomalaisen maaseudun
henkistä, taloudellista ja sosiaalista nousua, vaikka teollistuminen ai-
heutti maaseudulla myös epäluuloja ja pelkoja traditionaalisen järjes-
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tyksen murtumisesta. Liike-elämä alkoi kiinnostaa nuoria eteenpäin
pyrkiviä fennomaaneja siinä kuin perinteiset pappis- ja virkamiesurat,
mutta ruotsinkieliset hallitsivat kotimaista suurteollisuutta, pankki- ja
vakuutuslaitoksia ja tukkukauppaa. Suomenkielisten yrittäjien liiketoi-
minta oli pienimuotoista, pääosin vähittäiskauppaa ja käsityömäistä
pienteollisuutta.40

Vahvassa nousussa ollut suomalaiskansallinen nationalismi valjastet-
tiin 1880- ja 1890-lukujen vaihteessa taloudellisen liiketoiminnan vank-
kureiksi. Fennomanian maanlaajuinen organisaatio ja sen piirissä val-
linnut aatteellinen innostus siivittivät tällöin syntyneet Henkivakuutus-
yhtiö Suomen, Kansallis-Osake-Pankin ja Palovakuutusyhtiö Pohjolan
nopeaan kasvuun. Suurliikkeiksi kohonneet yhtiöt ulottivat fennomaa-
nisen kansanliikkeen kenttäorganisaation kautta haarakonttorinsa eri
puolille maata ja kokosivat sellaisia pääomia, joiden varassa pääoma-
pulasta kärsinyt suomalainen liike-elämä saattoi laajentaa toimintaansa.
Fennomaanisivistyneistön panos suomalaiskansallisten pankki- ja va-
kuutuslaitosten luomisessa oli ratkaisevaa.

Suurten kansallisten liikelaitosten lisäksi alkoi 1800-luvun lopulla
syntyä sellaisia paikallisia yhtiöitä, jotka pyrkivät palvelemaan suoma-
laisuusliikkeen tavoitteita tai joiden omistajat halusivat henkilökohtai-
sesti kytkeytyä sen arvo- ja aatemaailmaan. Samoihin aikoihin rupesi
suomenkielisen rahvaan parista kohoamaan yhä enemmän pienyrittä-
jiä. Etevimmät heistä pystyivät ennakkoluulottomien ja ripeiden liike-
toimien ansiosta kokoamaan huomattavia pääomia ja pääsemään suur-
liikemiesten harvalukuiseen joukkoon. Laajeneva liike-elämä tarjosi
poikkeuksellisen suotuisissa olosuhteissa uusille yrittäjille mahdolli-
suuksia vaurastua liiketoiminnalla, erityisesti kaupan ja pienteollisuu-
den parissa. Uuden maalais- ja työläistaustaisen yrittäjäpolven tulo lii-
ke-elämään 1900-luvun vaihteessa tapahtui vaiheessa, jossa kielipoliitti-
set rintamalinjat olivat jyrkkiä ja jossa sen varaan rakentunut orga-
nisoituminen levisi nopeasti. Varsinkin ripeästi kasvanut suomenkieli-
nen kauppiaskunta koki kielikysymyksen voimakkaasti ja sosiaalisesti
latautuneella tavalla.41

Talouselämän suomalaistaminen tarkoitti aktiivista suuntautumista
maaseudulle, jossa suurelta osin metsien ansiosta tapahtunut rahata-
louden voittokulku uudenaikaisti maataloutta ja loi pohjaa myös koti-
markkinateollisuuden ja kaupan kehitykselle. Maaseudun elintason ko-
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hoaminen merkitsi markkinoiden laajenemista ja suuria mahdollisuuk-
sia kansallisille liikelaitoksille, aina pankeista ja kaupasta teollisuuslai-
toksiin saakka. Liike-elämän ja maaseudun väliseen suhteeseen ladat-
tiin myös kielipoliittisia ulottuvuuksia: ruotsinkielisten liikelaitosten
väitettiin lyöneen laimin tavallisen kansan palvelua kaupunkien ulko-
puolella. Modernien liikeperiaatteiden ja nykyaikaisen teknologian tuo-
minen agraariseen yhteiskuntaan ei ollut kuitenkaan yksinkertainen asia.

Suomalaiskansallinen liike vetosi onnistuneesti kansan karttuisaan
käteen kansakoulujen, suomalaisten teatterien, sanomalehtien ja oppi-
laitosten perustamiseksi. Kyse oli ennen näkemättömästä joukkomobi-
lisaatiosta, joka tempaisi kaupunkien ohella mukaan myös maaseudun
vähäväkistä väestöä. Tavallisen kansan lahjoitusalttius osoittautui odot-
tamattoman suureksi: usein toistuvista kansalaiskeräyksistä tuli tapa ot-
taa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja sitoutua kansanliikkeeseen.
Kansallisen kulttuurin jatkuvuutta ja kukoistusta oli kuitenkin mahdo-
tonta turvata pelkästään satunnaisilla keräyksillä. Sen taakse oli saatava
yhteiskunnan ja talouselämän pysyvä tuki.42

Afäärifennomaanit osallistuivat aktiivisesti, jos käytetään Benedict
Andersonin kuuluisaa käsitettä, kansakunnan ”kuvittelemiseen” 43 , heille
kyse oli sellaisen kansallisen identiteetin tietoisesta tuottamisesta, jossa
talous sai kulttuurisia merkityksiä ja jossa se tunnustettiin kansakun-
nan voimavaraksi. He ajattelivat maan taloudellisen vaurastumisen kes-
keiseksi osaksi kansakunnan rakennustyötä. Fennomaanien keskuudes-
sa vallinneen ajattelun mukaan ”suomalaiskansallinen kulttuuri saattoi
kehittyä vain tasajalkaa suomalaisen liike-elämän kanssa”. Suomenkie-
lisellä hengenviljelyllä oli heikot menestymisen mahdollisuudet ilman
vankkaa taloudellista pohjaa, tarvittiin aatteen ja rahan liittoa.44

Fennomaanit toivoivat suomenmielisen liike-elämän tukevan talou-
dellisesti kansallista kulttuuria ja sivistystä. Toisaalta suomenmieleiset
liikeyritykset odottivat puolestaan paljon kansalliselta liikkeeltä. Lah-
joittamisesta pyrittiin liikkeen piirissä tekemään yleinen normi – jopa
velvollisuus. Suomenkieliset liikelaitokset halusivat poliittisen liikkeen
tarjoavan heille laajan ja uskollisen asiakaskunnan. Kun liikelaitoksilla
oli moraalinen velvollisuus palvella kansaa, tuli kansalaisten afäärifen-
nomaanien mielestä suosia velvollisuudesta, eikä niinkään tuotteiden
edullisuuden tai erinomaisen palvelun vuoksi, näitä liikkeitä: liikelai-
tosten ja asiakkaiden suhteen ajateltiin olevan enemmän aatteellis-po-
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liittinen kuin taloudellinen.45  Vaikka kumpikaan toive ei toteutunut
täysimääräisesti, auttoi rahan ja aatteen liitto molempia eteenpäin.

Afäärifennomania pyrki esittämään uudenlaisen tulkinnan taloudel-
lisen liiketoiminnan perimmäisestä luonteesta. Suomalaisuusliikkeessä
tähdennettiin, pitkälti valtapoliittisista syistä, että ruotsalainen pääoma
edusti häikäilemätöntä voitontavoittelua, kun taas sen omat liikeyri-
tykset olivat puhtaasti kansan palvelijoita, jotka ajoivat jaloja ja yleviä
päämääriä. Suomalaisten liikeyritysten ensisijaisena tehtävänä ei ollut
tuottaa voittoa omistajilleen vaan luoda hyvinvointia yhteiskuntaan,
ajaa suomalaiskansallisia päämääriä, tuottaa yleistä vaurautta ja paran-
taa kansan elinoloja. Suomalaiskansallista liiketoimintaa tutkinut Mar-
ko Paavilainen kiteyttää oivallisesti afäärifennomanian itseymmärryk-
sen: ”Markka kansalliselle liikeyritykselle ei ollut markka voitontavoit-
telulle, ahneudelle ja vallitseville oloille vaan oikeudenmukaisuudelle,
yhteisöllisille tavoitteille ja muutokselle; kaikelle sille hyvälle, mitä suo-
malaisuuspiirit katsoivat suomalaisuuden edustavan.” Tässä ajattelussa
yhteiskunta käsitettiin liiketoiminnan sisäiseksi asiaksi eikä pelkästään
lainsäädännöllisiä normeja ja rajoituksia tuottavaksi ulkopuoliseksi te-
kijäksi. Yritysten suhde ympäröivään yhteiskuntaan oli aktiivinen. Kan-
sallisissa yrityksissä ei-materiaaliset arvot ja päämäärät vaikuttivat voi-
makkaasti liiketoiminnan rinnalla. Yrityksille asetettiin fennomanian
yleisen luonteen mukaisesti myös valistustehtäviä: niiden tuli opettaa
järkevää taloudenpitoa rahatalouteen vielä melko tottumattomalle rah-
vaalle.46

Suomalaiskansallinen liiketoiminta katsoi olevansa vapaa yhtälailla
liike-elämässä usein tavatusta amoraalisuudesta, keinottelusta, piittaa-
mattomuudesta ja häikäilemättömyydestä kuin kovista, mutta moraali-
sesti hyväksyttävistä, liiketoiminnallista arvoista, taloudellisesta kalky-
loinnista tai määrätietoisesta voitontavoittelusta. Suomalaisuusliikkeen
piirissä syntynyt yrittäjäideaali piti kuitenkin sisällään sekä henkilökoh-
taisen vaurastumisen että yhteiskunnan palvelemisen ajatuksen – pel-
kästään toinen ei riittänyt laajan sosiaalisen arvostuksen saavuttamisek-
si liikkeen piirissä. Voittomotiivi ei asettunut ainakaan sovittamatto-
maan ristiriitaan yritysten yhteiskunnallisten velvoitteiden kanssa. Afää-
rifennomaanien tuli menestyä liiketoimissaan niin hyvin, että jaettavaa
riittäisi oman henkilökohtaisen vaurastumisen ohella myös kansallisten
pyrkimysten tukemiseen47 .
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 Suomalaiskansallisen kansanliikkeen arvopohja tarjosi aineksia lii-
ketoiminnan yhteiskunnallisten ulottuvuuksien jäsentämiseen. Suoma-
laisuusliikkeen keskeisenä tavoitteena oli ”kansan eheyttäminen”, joka
saattoi tapahtua vain kansallisen ideologian ja kulttuurin pohjalla. So-
siaalisen integraation näkökulma sisälsi myös ajatuksen ”suomalaisesta
työväestä”, joka luettiin talonpoikaisväestön lisäksi osaksi kansaa.48

Työntekijöitä tarkasteltiin tässä katsannossa tuottajina, tuotannon sub-
jekteina, eikä niinkään palkkatyösuhteen osapuolina: työväki lisäsi omal-
la työllään koko kansakunnan varallisuutta ja hyvinvointia. Kansallista

Heikki Huhtamäki yhdessä pikkuveljensä Eetun kanssa

kotitalon edustalla vuonna 1905. Annaliisa Heimo.
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työtä tehdessään työväki saattoi irtautua luokkapohjaisesta identiteetis-
tään ja sitoutua suomalaiskansallisiin arvoihin. Tällaisen ajattelun mu-
kaan voitiin sosiaalisilla reformeilla vahvistaa työväestön asemaa kan-
sallisena voimana. Teollisuusmiehet saattoivat osallistua laajempaan
kansakunnan rakentamisen projektiin myös omien yritystensä sisäisiä
sosiaalisia suhteita kehittämällä.49

Lapualla vuosisadan vaihteessa syntyneen Heikki Huhtamäen juu-
ret olivat suomalaisen liiketoiminnan ytimessä, maaseudun pienyrittä-
misessä ja kaupanteossa. Hän otti pienestä pitäen osaa Vilhelm isänsä
leipomoverstaan työhön, jossa hän oppi arvostamaan käsityömäistä
ammattitaitoa. Yhteiskunnallisia tapahtumia valppaasti seurannut nuo-
rukainen innostui Pohjanmaalla huomattavaa vastakaikua herättäneestä
suomalaisuusliikkeestä. Huhtamäki oli pienestä pitäen aatteen mies, ja
suomalaisuuden asia pysyi hänelle läheisenä koko elämän ajan. Huhta-
mäen yhteiskunnallisen ajattelun perusta tuli yhtäältä kodin perintönä
ja toisaalta nuoriseuraliikkeestä, jonka riveihin hän hakeutui hyvin var-
hain. Aatepohjaltaan suomenmieliset nuorisoseurat saivat alkunsa Ete-
lä-Pohjanmaalta. Nuorisoseuroista tuli tärkeitä paikallisen sivistyksen
ja kulttuurin keskuksia, jotka järjestivät monipuolista vapaa-ajan toi-
mintaa ja tarjosivat tilaisuuden myös yhteiskunnallisten asioiden käsit-
telylle. Nuoriseurojen perustamat kirjastot ja lukusalit herättivät mo-
nissa nuorissa lukemisen kipinän. Nuorison ”sivilisoimiseen” tähdän-
neiden seurojen jäsenistö koostui ennen muuta talollisten ja virkamies-
ten pojista ja tyttäristä.50

Huhtamäki sai vaikutteita nuorisoseuraliikkeen aatteelliselta isältä
Santeri Alkiolta, joka uskoi edistykseen ja luotti ihmisten ”itsekasva-
tuksen” voimaan. Alkiolaisuus ohjasi nuoria raittiin ja siveellisen elä-
män pariin, aatteellisuus merkitsi myös henkistä kasvua ja kurinalai-
suutta omassa elämässä. Yhteiskunnalliseen kehitykseen saattoi vaikut-
taa kehittämällä itseään, opiskelemalla ja pyrkimällä eroon kaikista
edistystä jarruttavista esteistä. Ponnistelemalla taloudellisen ja poliitti-
sen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden hyväksi voitiin päästä edistyk-
seen. Nuorisoseurat tarjosivat niin Huhtamäelle kuin monelle muulle-
kin tarmokkaalle nuorukaiselle oivan ympäristön saada oppia, koke-
musta ja tutustua uusiin ihmisiin. Liike juurrutti häneen pysyvästi
myös kurinalaisen ja kunnollisen elämäntavan kunnioituksen.51  Huhta-
mäen aktiivisuus, idearikkaus ja aikuismainen olemus herättivät luotta-
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musta paikallisten nuorisoseuralaisten keskuudessa siinä mitassa, että
hänet valittiin 16-vuotiaana vuoden 1917 alussa Alavuden nuoriseuran
puheenjohtajaksi.52

Huhtamäki osallistui jo ensimmäisissä omissa liiketoimissaan kan-
sallisen valistusprojektin toteuttamiseen. Hänelle selvisi nopeasti, että
jaloja aatteellisia päämääriä saattoi viedä eteenpäin yhdistysrientojen li-
säksi myös liiketoiminnallisin keinoin. Hän pestautui 13-vuotiaana Ala-
vudella asuessaan Werner Söderströmin kirja-asiamieheksi. Kekseliäs
ja mitään pelkäämätön kirjakauppias osasi vetää oikeista naruista myyn-
timatkoilla, joita hän taittoi omalla polkupyörällään. WSOY:n Kirjalli-
suuslehti kertoi joulukuussa 1916, että Huhtamäen toimintatavat poik-
kesivat totutusta kaavasta: hän ”pommitti” ensin kyläläisiä esitelmillä ja
lähti sen jälkeen keräämään kirjatilauksia talosta taloon, herätti ensin
kipinän ja tarjosi sille sitten sytykettä. Kirjallisuuslehden mukaan tällä
Suomen nuorimmalla kirjakauppiaalla oli eniten vähittäismaksutilauk-
sia koko maassa, vaikka ”paikkakunta, jossa hän toimii, on yksi van-
hoillisuuden pesäpaikkoja”. Kustannusyhtiössä hänestä odotettiin ”maa-
seudun kirjakauppiaille esimerkin miestä, miestä sellaista, joka keksii
ne keinot ja muodot, joilla salokylänkin ihmiset lukemaan herätetään”.53

Nuorella kauppamiehellä oli monta rautaa tulessa maaseutua kiertäes-
sään: jos kirjat eivät menneet kaupaksi, saattoivat postikortit tai vaik-
kapa hautaristit kelvata maalaistalojen asukkaille. Liiketoimintaa ei
saanut jättää yhden kortin varaan.54

Kirjojen kaupustelu, esitelmätilaisuudet ja nuorisoseuraliikkeen va-
listushenki antoivat lisäpontta Huhtamäen lukuharrastukseen, jonka
hän oli aloittanut jo varhain. Hän luki kaupustelemansa kirjat ja ne
kartuttivat myös kotikirjastoa, joka kasvoi poikkeuksellisen laajaksi.
Huhtamäestä tuli intohimoinen kirjojen keräilijä, mutta – kuten hän
itse korosti – hän hankki kirjoja yksinomaan käyttöä varten, eikä hän
halunnut tunnustautua varsinaiseksi bibliofiiliksi. Huhtamäki kuvasi
itseopiskelun merkitystä myöhemmin seuraavasti: ”Kokemattomana
nuorukaisena oivalsin voivani kirjoista ammentaa sitä tietoa ja elämän-
viisautta, jota yrittäjä tarvitsee toiminnassaan.” Huhtamäen koulupoh-
ja jäi vaatimattomaksi, kansakoulun lisäksi hän kävi lyhyen aikaa kaup-
pakoulua, mutta hän opiskeli alkiolaisen itsekasvatusaatteen innoitta-
mana jatkuvasti koko elämänsä ajan.55

Huhtamäki pohti nuorena tehtailijana aatteellisten ja liiketoimin-
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nallisten kysymysten välisiä suhteita fennomaanisessa hengessä. Tämä
yhteys tulee mainiosti esiin esimerkiksi hänen vuonna 1924 Kokkola
-lehteen kirjoittamassaan lehtiartikkelissa ”Aatteet ja käytännöllinen
elämä”. Kirjoittajan mielestä ”suurinta ja jalointa on aatteellisuus, joka
perustuu velvollisuudentuntoon toisia kohtaan”. Tärkeintä oli kuitenkin
soveltaa aatetta käytännölliseen elämään, sillä ”vasta silloin on aatteitten
ja ihanteitten todellinen tarkoitus saavutettu”. Samana vuonna julkaise-
massaan artikkelissa ”Kirjallisuus – henkisen työn avain” Huhtamäki
tähdensi tiedon suurta merkitystä ihmiselämässä. Hän asetti artikkelis-
saan asiat sellaisen tärkeysjärjestykseen, joka näkyi hänen myöhem-
mässä elämässään: ”henkiset arvot ovat suurempia ja arvokkaampia
kuin aineelliset”. Hengen viljelyllä saavutetut tulokset olivat kestäväm-
piä ja jalostavampia kuin materiaaliset aikaansaannokset.56  Hän varoi
erottamasta näitä arvoja jyrkästi toisistaan, sillä henkisten arvojen teh-
tävänä oli tuottaa aineellista hyvää, parantaa ihmisten hyvinvointia ja
kohottaa heidän elintasoaan.

Huhtamäkeä viehätti suomalaiskansallisessa liiketoiminnassa vallin-
nut luovuuden ja ennakkoluulottomuuden ilmapiiri. Sitä eivät kahlin-
neet pitkät perinteet, vaan se oli luonteeltaan kokeilevaa ja uusia uria
etsivää. Kansallisen liiketoiminnan edessä oli uudenlaisia tehtäviä, joi-
den suorittamisessa ei voitu tukeutua pelkästään vanhoihin esikuviin ja
kaavoihin. Huhtamäki piti liiketoimintaa samankaltaisena luovuuden
alueena kuin esimerkiksi kulttuuria. Menestyvää yrittäjää ei hänen mu-
kaansa voinut kuvitella ilman ”luovuuden henkeä”. Yrittäjän täytyi kye-
tä ennakkoluulottomasti yhdistämään jopa vastakkaisilta tuntuvia asioi-
ta, porautumaan pintailmiöitä syvemmälle ja näkemään kaukonäköi-
sesti tulevaisuuteen.

Suomessa talouselämän ja kansallisen kulttuurin liiton ajatus kitey-
tyi sotien välillä erityisesti siinä kampanjassa, jota käytiin aitosuomalai-
sessa hengessä talouselämän ”suomalaistuttamiseksi”. Kampanjassa täh-
dättiin siihen, että suomenkieliset suosisivat vain omia liikkeitään ja
boikotoisivat ruotsalaista liike-elämää ja sen tuotteita, jolloin ne jäisi-
vät pelkästään ruotsinkielisten kuluttajien varaan. Äärimmäinen natio-
nalistinen ohjelma tavoitteli ruotsalaisen pääoman täydellistä eristämis-
tä ja marginalisoimista.57  Vaikka Huhtamäkeä ei voida pitää jyrkän sii-
ven aitosuomalaisena, tajusi hän selvästi kampanjaan sisältyneet liike-
toiminnalliset mahdollisuudet.
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Huhtamäki perusti vuonna 1920 ensimmäisen makeistehtaansa Oy
Huhtamäen Tehtaat – Huhtamäkis Fabriker alalle, jota ruotsinkielinen
Oy Karl Fazer Ab hallitsi kiistattomasti. Karl Fazer perusti vuonna 1891

Helsinkiin konditorialiikkeen, jonka myyntivalikoimaan sisältyivät
myös makeiset. Kun makeisten kysyntä kasvoi, ryhtyi Fazer vuonna
1897 harjoittamaan makeisten teollista tuotantoa uudessa tehdasraken-
nuksessa. Tehtaan työntekijämäärä kohosi jo yli kahden sadan 1900-lu-
vun vaihteessa ja yritys pystyi viisinkertaistamaan liikevaihtonsa ennen
ensimmäistä maailmansotaa. Vaikka alalla toimi näihin aikoihin toista-
kymmentä yritystä, oli Fazerilla selvä etumatka muihin: se oli maan ai-
noa suurteollisuuslaitos makeisalalla. Fazerin tuotanto tehostui ja sen
tuotevalikoima laajeni vuonna 1920 hankittujen uudenaikaisten konei-
den ansiosta. Tehdas pystyi kehittelemään myös lukuisia vientiartikke-
leita, jotka saavuttivat suosiota ulkomaisilla markkinoilla.58

Makeisalan toiseksi suurimman tehtaan juuret ulottuivat 1800-lu-
vun lopulle saakka. Nahim Bonsdorffin vuonna 1890 perustama Hel-
singfors Nya Karamellfabrik avasi haaraliikkeen Turkuun vuonna 1899.
Turkulainen siirtomaatavarakauppias Rudolf Gardberg osti vuonna
1910 Bonsdorffin Turun karamellitehtaan koneet ja muun irtaimiston ja
perusti aluksi yhdessä veljensä Hugo Gardbergin johtaman agentuuri-
liikkeen kanssa uuden yhtiön, jolle annettiin suomenkielinen nimi
Osakeyhtiö Hellas Aktiebolag Makeistehdas. Yhtiö pyrki vetoamaan
myös suomenkieliseen kuluttajakuntaan; sen johtokunnan kolmesta jä-
senestä yksi oli ajoittain suomenkielinen. Tehdas ryhtyi kartuttamaan
määrätietoisesti koneistustaan ja monipuolistamaan tuotantoaan, ja en-
simmäisen maailmansodan aikana se sijoitti suuria summia laajennus-
hankkeisiin.

Hellas osti vuonna 1915 Maarian pitäjän Kärsämäen kylästä toimin-
tansa lopettaneen Amalieborgin oluttehtaan tontin, rakennukset ja ir-
taimiston ja seuraavana vuonna yhtiö hankki koko sen tilan, josta olut-
tehtaan tontti oli lohkaistu. Hellas perusti vuonna 1918 tytäryhtiöt val-
mistamaan makaronia, olutta ja suklaata, jotta kaikki tuotantotilat saa-
tiin hyötykäyttöön. Yhtiön makeis- ja suklaatehtaalla työntekijämäärät
vaihtelivat 1920-luvulla kovasti suhdanteiden mukaan, alle 50 työnteki-
jästä yli kahteen sataan. Tehdas laajensi ja monipuolisti tuotevalikoi-
miaan, mutta se ei kyennyt kasvattamaan tuotantoaan lähellekään suu-
rinta kilpailijaansa. Hellaksen pöytäkirjakielenä oli ruotsi aina vuoteen
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1929 saakka, jolloin taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneen yhtiön osake-
enemmistö siirtyi pois Gardbergien käsistä ja sen toimintaa jatkamaan
perustettiin uusi yhtiö Makeistehdas Oy Hellas, jonka osakepääoma
oli edeltäjää selvästi suurempi. Uuden yrityksen toimitusjohtajaksi va-
littiin Rudolf Gardbergin poika Gustaf, ja vanhan tehtaan henkilökunta
siirtyi uuden yrityksen palvelukseen.59

Kokkolan läheisyydessä Kaarlelan pitäjässä sijainnut Oy Huhtamäen
Tehtaat Ab kohosi uusien tuotteiden, nykyaikaisten koneiden ja teh-
dasrakennusten laajennusten ansiosta vuosikymmenen lopulla kolman-
neksi suurimmaksi yritykseksi erittäin pienyritysvaltaisella alalla. Yhtiö
tunnettiin erityisesti pastillituotteistaan ja niiden rinnalla kuluttajille
tarjottiin edullisia sekundakaramelleja. Kuuluisin tehtaan tuotteista oli

Makeistehdas Oy Hellas Ab:n tehdasrakennus Turussa Makasiininkadulla (ny-

kyisen Turun kaupunginteatterin paikalla) vuosina 1912–1916 ennen kuin

yhtiö siirtyi Turun Kärsämäkeen. Turun museokeskus.
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Sanitas-rintakaramelli, jonka valmistusoikeuden ja siihen tarvittavat
erikoiskoneet Huhtamäki sai ostamalla pienen porvoolaisen karamelli-
tehtaan. Yhtiö aloitti vuonna 1928 lakritsien valmistuksen ja avasi uu-
den lisärakennuksen hienoimpia suklaatuotteita varten. Tehtaalle han-
kittiin 1920-luvun lopulla ajanmukaisia koneita ja avattiin optimismin
hengessä uusia tuotantolinjoja. Kokkola-lehden reportteri hämmästeli
Huhtamäen Tehtailla lokakuussa 1928 ”mitä kummallisemman näköisiä
koneita”, mutta todellisuudessa valtaosa työstä tehtiin edelleen käsin.
Huhtamäen Tehtaat työllisti 1920-luvun aikana alhaisimmillaan lähes 30
ja korkeimmillaan 75 työntekijää.60

Makeisteollisuudessa käytiin erittäin ankaraa kilpailua, jossa kieli-
kysymyksellä oli oma sijansa. Fazer hallitsi niin suvereenisti kotimaisia
markkinoita, että muiden yritysten oli Hellasta lukuun ottamatta työ-
lästä murtautua valtakunnalliseksi toimijaksi. Huhtamäen Tehtaiden
päämarkkina-alue oli Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, mutta nuori toimitus-
johtaja pyrki määrätietoisesti laajemmille vesille; hän aloitti välittömäs-
ti jopa vientiponnistelut ulkomaille. Makeisalan tiukassa kilpailutilan-
teessa Huhtamäen oli liiketaloudellisesti järkevää vedota pohjalaisuu-
den lisäksi suomalaisuuteen siinä toivossa, että Oy Karl Fazer Ab:n
markkinaosuudesta saataisiin leikatuksi siivu omille artikkeleille. Fazer
ja Hellas halusivat saavuttaa mahdollisimman laajat markkinat ja pysy-
tellä kielipoliittisten kiistojen ulkopuolella, mutta taustojaan ne eivät
päässeet pakoon. Ruotsinkielisten yrittäjien mielestä tuotteiden laadun
ja hinnan tuli ratkaista ostotilanteessa eikä talouden ulkopuolisia aat-
teellisia tekijöitä pitänyt sotkea lainkaan liiketoimintaan.

Kielipolitiikka kävi kuumana myös Kokkolan seudun liike-elämäs-
sä. Huhtamäki toi lehtiartikkelissaan vuonna 1925 esiin tiukkoja kanto-
ja paikallisista ruotsinkielisistä liikemiehistä, jotka olivat aktiivisesti
ajamassa Kokkolan kirkkokunnan jakamista kielipoliittisin perustein.
Kirjoituksen mukaan alueen vauraus oli ”suomalaisen kansanaineksen”
ansiota. Huhtamäki kysyi, ”miksi annamme rahojemme mennä näi-
den ruotsalaisuutta lujittavien henkilöiden taskuihin”, jos he vieroksu-
vat suomenkielistä kansanosaa. Hänen johtopäätöksensä oli selkeä:
”Erotkaamme ruotsalaisista taloudellisella alalla.” Artikkelissa kehotet-
tiin boikotoimaan ruotsalaisia liikkeitä ja painotettiin kuinka välttämä-
töntä on, ”että suomalaiset näillä seuduilla kannattavat vain suomalaista
yritteliäisyyttä”.61
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 Suomenkieliset kuluttajat eivät kuitenkaan tehneet ostoksiaan na-
tionalistisessa vaan pikemminkin ekonomistisessa hengessä, minkä
vuoksi talouden suomalaistamiskampanja tuotti toivottua laihempia tu-
loksia.62  Kampanja tarjosi kuitenkin kotimarkkinateollisuudelle mah-
dollisuuden rakentaa myönteistä suhdetta suurelta osin suomenkieli-
seen vähittäiskauppiaskuntaan, maalaisväestöön ja työväkeen. Erityisen
suuressa merkityksessä olivat suomenkieliset maakauppiaat, joiden
puodeissa makeisten kysyntä kasvoi kansan elintason kohotessa ja ra-
hatalouden saadessa sijaa maaseudun ydinmailla. Huhtamäen johtamat
yritykset toivat selvästi esiin kansalliset tavoitteensa mutta varoivat me-
nemästä äärimmäisyyksiin tuotteidensa mainonnassa. Voimakasta kas-
vua hakevalla liikeyrityksellä ei ollut varaa loukata asiakkaitaan, sillä
suurin kilpailija käytti heti ylilyöntejä hyväkseen.63

Oy Huhtamäen Tehtaat – Ab Huhtamäkis Fabriker aloitti toimintansa vuon-

na 1920 Savelan tilan navetassa Kaarlelan pitäjässä. Huhtamäki haki ulko-

mailta uutta tietoa tehdasmaisesta makeisvalmistuksesta ja keskittyi erityises-

ti 1920-luvun lopulla tuotantoprosessin koneellistamiseen ja uusien artikke-

leiden ottamiseen tuotanto-ohjelmaan. Turun museokeskus.
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Kaksitahoinen sukuverkosto

Suku- ja perhesuhteilla on ollut perinteisesti suuri merkitys liiketoi-
minnassa. Erityisesti esiteollisessa liiketoiminnassa perhe muodosti lu-
jan perustan taloudelliselle toiminnalle, työvoiman saannille, luotoille,
ammattitaidolle, tiedolle, luottamukselle ja maineelle – kaikelle sille
mitä menestyksellisessä yritystoiminnassa tarvitaan. Omistus-, avioliit-
to- ja perintöjärjestelyillä tiivistettiin perinteisesti perheen ja suvun si-
säisiä suhteita, vaikka lopputulos ei aina odotuksia vastannutkaan. Per-
heen jäsenten keskinäisiin suhteisiin latautui pitkän ajan kuluessa sel-
laista luottamusta, moraalisia velvoitteita ja vastavuoroista avunantoa,
jota oli vaikea kuvitella markkinoilla liikekumppaneiden välisissä suh-
teissa. Liiketoiminnan kustannuksia on perheyrittämisessä pidetty pe-
rinteisesti alhaisempina kuin muissa yritysmuodoissa.

Suku muodosti verkostosuhteiden sisäisimmän kehän, jonka va-
raan muut sosiaaliset suhteet rakentuivat. Sukulaisuussuhde auttoi kes-
kinäisen luottamuksen syntymisessä. Suku oli ikään kuin viimeisen lu-
kon asemassa, jos muut turva- ja apujärjestelmät pettivät. Sukulaisuus-
suhteissa oppi sellaisia vastavuoroisuuteen perustuvia sosiaalisia nor-
meja, joita saattoi soveltaa muissakin verkostoissa. Perheen maine ja
sen jäsenten kontaktit helpottivat omien henkilökohtaisten verkosto-
suhteiden luomista ja laajentamista, ja siksi näillä asioilla oli merkitystä
sosiaalisessa kanssakäymisessä. Sukulaisten suosituksilla katsottiin ole-
van erityistä painoarvoa, koska sukua pidettiin poikkeuksellisen tii-
viinä ja suurta luottamusta herättävänä yhteisönä.64

Huhtamäen perhepiirillä ja sukulaisuussuhteilla oli keskeinen mer-
kitys hänen liikemiesuransa alkutaipaleella.  Hänen sukuverkostonsa
saivat lopullisen muotonsa avioliiton kautta. Kun kauppaedustaja Huh-
tamäki avioitui vuonna 1920 Signe Hagströmin kanssa, muodostui
kahden suvun liitto, joka tarjosi nuorukaiselle otollisen mahdollisuuden
antautua tehtailijan uralle. Signe oli huomattavan kokkolalaisen nahka-
tehtailijan A. L. Hagströmin vanhin tytär. Sukuverkostosta tuli laaja,
sillä sekä Huhtamäkien että Hagströmien perheessä oli 12 lasta, ja las-
ten avioliittojen kautta sukupiiri kasvoi entisestään. Ruotsinkielinen
Signe Huhtamäki hankki miehensä vaatimuksesta, ”koska minä en ala
ruotsia opettelemaan”, täydellisen suomen kielen taidon. Hän osallistui
aktiivisesti sukujen väliseen kanssakäymiseen, ja häntä arvostettiin suu-
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resti molemmissa perheissä.65  Kahden suvun liitto merkitsi nuorelle
aviomiehelle mahdollisuutta tukeutua entistä laajempaan verkostoon.
Avioliiton kautta syntyneessä uudessa sukuverkostossa yhdistyivät sel-
laiset perinteet, tiedot, taidot ja resurssit, joita ilman Heikki Huhtamä-
ki olisi joutunut tekemään kauppamatkustajan työtä paljon pitempään.
Teollisuuslaitoksen perustaminen vaati paljon suurempia pääomia kuin
esimerkiksi kauppa ja käsityö, joihin pääosa suomenkielisestä yritys-
toiminnasta keskittyi.

Huhtamäkien ja Hagströmien suvuissa oli totuttu pitämään yhtä,
auttamaan ja tukemaan lapsia eteenpäin ja tarjoamaan heille perhepii-
rissä oppia ja vastuuta. Signe ja Heikki Huhtamäen avioliiton kautta
tämä keskinäinen huolenpito laajeni ja syveni käsittämään molemmat
suvut. Sukuverkoston sisään rakentui nopeasti vastavuoroisuuteen pe-
rustuva luottamus, johon nuoren tehtailijan jopa uhkarohkealta näyttä-
vä liiketoiminta saattoi nojautua. Nuoren parin perhe ei kasvanut sa-
moihin mittasuhteisiin kuin heidän vanhemmillaan: Huhtamäen esi-
koistytär Annaliisa syntyi vuonna 1922 ja Maija kahta vuotta myöhem-
min.

Huhtamäen sukuverkostossa yhdistyivät kaksi traditiota: käsityö-
mäinen ja teollinen perheyrittäminen. Huhtamäki ponnisti edellisestä
kohti jälkimmäistä. Kodin perinnöstä on erikseen mainittava kolme
asiaa. Heikki sai isältään ”kimmokkeen ja alkuopin” makeis- ja leipo-
moalaan: hän halusi kulkea isän jalanjäljissä ja kehittää alaa eteenpäin;
ideoita nuorukaisella riitti.66  Uusien tuotteiden valmistus ja kehittely
viehättivät Heikkiä, joka halusi oppia alasta enemmän. Jos isä Vilhelm
oli ammattimies parhaasta päästä, niin hänen liikemiestaitonsa eivät
kelvanneet esikuvaksi lapsille. Hänen leipomo- ja makeisliikkeensä oli
taloudellisesti melko huteralla pohjalla. Vilhelmillä oli hänen poikiensa
mielestä tapana hinnoitella liikkeensä tuotteet enemmän ala- kuin ylä-
kanttiin.

Toisena kodinperintönä Heikkiin tarttui lähtemätön innostus myyn-
tityöhön, jossa hän hankki oppia pienestä poikasesta saakka. Vilhelm
Huhtamäen liikkeeseen kuului Alavudella pakarin lisäksi pieni kahvila
ja myymälä, joista äiti Hulda pitkälti huolehti, mutta tuotteita kaupi-
teltiin perheenjäsenten voimin lähiseuduilla ja ”vietiin hevosella, talvel-
la reellä ja kesällä kärryillä kaupasta kauppaan eri pitäjiin ympäri Etelä-
Pohjanmaata pääasiassa”.67  Mieluisimpia liiketoimia Heikille olivat yh-
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dessä isän ja Paavo-veljen kanssa tehdyt kauppamatkat eteläpohjalaisiin
kyliin myymään kärryillä liikkuvan ”karamellitehtaan” tuotteita, joista
maineikkaammat tunnettiin ”koninhampaiden” nimellä. Kaupanteko
vaati rohkeutta ja ”supliikkia”, jotta ”tehdasvalmisteiset” makeiset saa-
tiin kaupaksi ennakkoluuloisille maalaiskylien asukkaille. Kauppamat-
koilla nuorukainen kävi todellista elämänkoulua, oppi sosiaalisia taito-
ja, kohtasi haastavia tilanteita ja tutustui uusiin ihmisiin.

Kuvassa Hulda Huhtamäki vuonna 1910 lastensa kanssa, oikealta

Jenny, Agnes, takana Heikki, Eetu, äidin sylissä Rakel ja Paavo. Hulda-

äiti kantoi lastensa avustamana suuren vastuun perheen leipomo-

yrityksestä. Annaliisa Heimo.
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Kolmas kodinperintö oli vahva sosiaalisen vastuun tunne. Perheen
vanhimpana poikana Heikki otti jo hyvin varhain vastuuta sisaruk-
sistaan, jotka oppivat luottamaan isoveljeensä kuin vuoreen. Sisarusten
välille muotoutui side, joka jatkui senkin jälkeen kun he jättivät syn-
nyinkotinsa. Erityisesti viisi vuotta nuoremmasta Paavosta tuli Heikki
Huhtamäen elinikäinen liikekumppani. Heikki otti nuoresta pitäen
paljon vastuuta myös perheen leipomo- ja makeisyrityksestä ja hääri
parhaansa mukaan vanhempiensa tukena. Ammattitaitoisen ja järjeste-
lykykyisen Hulda-äidin panos perheen leipomoyrityksessä oli erittäin
suuri varsinkin silloin kun Vilhelm vietti vuosikausia Amerikassa siir-
tolaisena tai sortui viinan houkutuksiin, mutta äiti tarvitsi vanhimpien
lastensa apua liikkeen hoitamisessa. Perheen vanhimmat tyttäret huo-
lehtivat nuoremmistaan äidin keskittyessä leipomon töiden järjestele-
miseen ja puodin pitoon. Hulda Huhtamäki oli luonteeltaan tasainen
ja vakava, hartaasti uskonnollinen ihminen, kun taas isä oli äkkipikai-
nen, helposti suuttuva, mutta nopeasti leppyvä pohjalaismies. Vilhelm
tunnettiin hyvänä seuramiehenä, joka lasketteli mielellään puujalka-
vitsejä.

Kun Vilhelm Huhtamäen liiketoimet Alavudella menivät alamäkeä
ja Heikki tarvitsi tehtaillaan apua, asuivat vanhemmat lapsineen pari
vuotta poikansa luona Kaarlelassa. Isä Vilhelm työskenteli tänä aikana
yhdessä poikiensa ja Agnes-tyttären miehen Uuno Korpelan kanssa Huh-
tamäen Tahtaiden myyntitehtävissä. Sen jälkeen kun Vilhelmin liike-
asiat oli saatu kuntoon, perhe palasi Alavudelle jatkamaan leipomo-
toimintaa. Kun Heikin liiketoimet alkoivat menestyä, hän auttoi talou-
dellisesti sisaruksiaan ja vanhempiaan. Heikkiä kahdeksantoista vuotta
nuorempi sisar Jenny Englund muistelee: ”Heikki korjautti ja moder-
nisoi talomme kokonaan. Taloon laitettiin tiilikatto ja keskuslämmitys,
joka oli niihin aikoihin hyvin erikoista.” Jennyn muistikuvan mukaan
Heikki-veljellä oli erityinen asema perheessä ja laajemminkin paikal-
lisyhteisössä:

Ensimmäinen oma muistoni on kun olin yli kymmenen vuotta
ja Heikki tuli kotiin ja sisareni niiasivat hänelle ja minä nau-
roin ja sanoin heille eihän veljelle tarvitse niiata. Heikin tuloa
odotettiin aina kovasti, laitettiin hyvää ruokaa ja siivottiin koti.
Hän tuli aina kun isäni liikeasiat häntä tarvitsivat, samoin hän
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auttoi muitakin Alavutelaisia takaamalla heitä ja luulen että hän
menetti suuria summia monta kertaa.68

Kun lapset jakoivat isän kuoleman jälkeen hänen ”perintöään”, halusi
Heikki ottaa isänsä rahapussin, jossa oli reikä pohjassa: ”hän sanoi nyt
ymmärtävänsä miksi isä oli aina ilman rahaa ja usein avun tarpeessa”.69

Perhesuhteita arvostanut Heikki Huhtamäki otti sukulaisiaan yri-
tystensä palvelukseen, mutta he eivät saaneet etuoikeuksia. Hän pyrki
osoittamaan heille taipumusten ja kykyjen mukaisia töitä. Paavo sai
vastuullisia keskitason tehtäviä Huhtamäen yrityksissä alalla, jossa hä-
nen lahjansa ja kyvykkyytensä pääsivät oikeuksiinsa: myyntitehtävissä.
Paavo Huhtamäki oli legendaarinen myyntimies, joka kiersi väsymättä
eri puolilla maata ja jonka kontaktiverkostot maan kauppiaskuntaan
hakivat vertaistaan. Armottomana jutunkertojana hän jäi kauppiaiden
mieleen. Paavo oli isoveljensä lailla etevä kynämies: hän kirjoitti lukui-
sien pakinoiden ja lehtiartikkeleiden ohella kaksi muistelmateosta ko-
kemuksistaan värikkäiltä myyntimatkoilta.70  Veljelleen hyvin läheinen
Jenny-sisar kertoi Heikin ottaneen hänet palvelukseen ja antaneen hä-
nelle vähitellen yhä vaativampia tehtäviä yrityksissään, prokuristina,
lähettämön päällikkönä ja pääjohtajan sihteerinä. Vaikka Jenny-sisar
asui pitkiä aikoja Signe ja Heikki Huhtamäen perheessä, oli hän työ-
paikalla johtajan alainen:

Konttorissa suhteemme oli hyvin muodollinen, en koskaan is-
tunut hänen työhuoneessaan ennen kuin hän sanoi: Ole hyvä ja
istu. Koska ikäeromme oli niin suuri ja hän korkeassa asemas-
sa, minä ainakin aluksi vähän pelkäsin ja ujostelin häntä. Sa-
malla tietysti olin ylpeä hänestä ja ihailin häntä. Kotioloissa
taas kuuluin perheeseen hyvin läheisesti.71

Tausta ja kodinperintö vaikuttivat myös siihen, että Huhtamäki arvos-
ti kovasti maaseutua, sen elämänmuotoa ja henkisiä arvoja, vaikka
hän liiketoimissaan tukeutui moderniin teknologiaan ja laski tehtai-
lijan uransa pitkälti yhteiskunnan kaupungistumisen varaan. Huhta-
mäki koki olevansa kahden eri aikakauden ja maailman välittäjä. Hän
koetti sovittaa yhteen traditionaalista ja modernia elämänmuotoa, mut-
ta hänen henkiset juurensa olivat ja pysyivät maaseudulla. Hän ei pei-
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tellyt taustaansa vaan oli siitä ylpeä. Uuden rakentamisessa oli Huhta-
mäen mielestä kunnioitettava vanhaa, mutta paikoilleen ei saanut jäädä.

Hagströmit auttoivat nuorta paria monella tavalla alkuun. Huhta-
mäki saattoi perustaa ensimmäisen makeistehtaansa Hagströmin omis-
taman Savelan tilan navettarakennukseen Kokkolan maalaiskuntaan.
Nahkatehtailija Anders Leander Hagströmin lainat, takaukset ja pai-
kallistuntemus olivat korvaamattomia kokemattomalle tehtailijalle. Teh-
taan rahoitus järjestyi Hagströmin suhteilla Vaasan Pankista, ja hän tar-
josi auttavaa kättään tehtaan jouduttua vaikeuksiin 1920-luvun alussa.
Huhtamäen Tehtaat ajautui monien muiden makeistehtaiden tavoin
1920-luvun puolivälin jälkeen vararikon partaalle makeisten valmiste-
veron heikentäessä yhtiön kannattavuutta. Akuutti kriisi saatiin lopulta
ratkaistua apen myötävaikutuksella siirtämällä Huhtamäen pankkiasiak-
kuus Kansallis-Osake-Pankkiin.72 Vaikka sukuverkoston tuki oli mer-
kittävä, olisi vaikeuksia tuskin voitettu ilman nuoren tehtailijan omaa
tarmokkuutta, lahjakkuutta ja yritteliäisyyttä. Tärkeätä oli, että Huhta-
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mäki saavutti rahoittajatahon pysyvän luottamuksen. ”Suomalaisen pää-
oman” linnakkeesta KOP:sta tuli Huhtamäen taloudellisten verkostojen
keskiö koko hänen liikemiesuransa ajaksi. Huhtamäen Tehtaat menes-
tyi kriisivaiheen jälkeen paremmin kuin monet kilpailijansa, mutta
koko alaa kohdanneita ongelmia yhtiö ei pystynyt välttämään.

Huhtamäki saattoi ammentaa avuliaalta Hagströmiltä paljon liike-
toiminnassa tarvittavaa tietoa ja kokemusta. Vuonna 1876 syntynyt
Hagström oli erinomainen oppi-isä tehdasmaisesta yrittämisestä, sillä
hän oli kulkenut omalla alallaan saman reitin, jonka lähtöviivalla Huh-
tamäki oli 1920-luvun alussa. Hagström perusti vuonna 1896 vasta 20-
vuotiaana pienen nahkuriverstaan ja ulotti liiketoimiansa useille muille-
kin aloille, aina puu-, mylly-, kivi- ja konepajateollisuuteen saakka.
Hän oli aloittamassa kymmenkuntaa yritystä Kokkolan seudulla ja työs-
kenteli pitkään monien yritysten johtokunnissa, joten hänellä oli viljalti
tietoa useilta toimialoilta.

Hagström seurasi alansa uusinta kehitystä, ja hänestä tuli paikka-
kunnan ensimmäinen nahkatehtailija, joka otti käyttöön koko alan
mullistaneen innovaation, nahkojen kromiparkituksen. Se nopeutti rat-
kaisevasti vuotien perinteisesti hidasta käsityömäistä käsittelyä ja teki
mahdolliseksi tuotannon erikoistumisen ja koneellistamisen. Tehtaalle
hankittiinkin runsaasti uusia sähkökäyttöisiä koneita ja niiden energia-
saantia varten oli rakennettava oma voimalaitos, joka palveli koko lähi-
alueen sähköntarvetta. Hagströmin tehtaan mekanisointi eteni osittain
edellä ja osittain samaan aikaan Huhtamäen Tehtaiden tuotannon jär-
jestelyn kanssa, joten eri sukupolviin kuuluneilla johtajilla riitti keskus-
teltavaa. Hagströmin nahkatehdas sai vuonna 1920 kovan paikalliskil-
pailijan, kun paikkakunnalle perustettiin samaa teknologiaa hyödyntä-
nyt Kokkolan Krominahkatehdas.73

Hagström tarjosi nuorelle toimitusjohtajalle mallia myös yrityksen
ulkopuolisessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Huhtamäki saattoi seu-
rata läheltä, kuinka suuri merkitys teollisella toiminnalla oli lähiseutu-
jen elinoloihin ja kuinka paljon yhteiskunnallisesti aktiivinen liike- ja
teollisuusmies saattoi vaikuttaa paikallisyhteisön kehitykseen. Kokko-
lan johtaviin liikemiehiin kuulunut Hagström osallistui monipuolisesti
koko seutukunnan talous- ja kulttuurielämän kehittämiseen, ja aivan
erityisellä tarmokkuudella hän edisti ruotsin- ja suomenkielistä kan-
sakouluopetusta paikkakunnalla. A.L. Hagström kuului nuoresta pi-
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täen Ruotsalaiseen Kansanpuolueeseen, mutta oli kielipolitiikassa ava-
rakatseinen. Hagströmin tehtaan työväki oli pääosin suomalaista, ja
hän tuli itsekin toimeen suomen kielellä.74  Hagström näyttää suvain-
neen vaikeuksitta myös vävypoikansa suomalaisuusharrastukset. Ruot-
sinkielisten hallitsemassa Kokkolassa, jossa kieliriidat kiehuivat ajoit-
tain yli äyräiden, oli kysyntää hänen kaltaisilleen sillanrakentajille.

Hagströmin luottamustehtävien luettelo on pitkä. Hänet nimitettiin
vuonna 1918 Kokkolan maalaiskunnan suojeluskunnan esikunnan ta-
louspäälliköksi. Keski-Pohjanmaan Kauppakamari, Kokkolan Kauppa-
seura ja Kokkolan Rotaryklubi myönsivät hänelle kunniajäsenen arvon
kiitokseksi pitkäaikaisesta työstä yhdistysten johtotehtävissä. Hagströ-
mille myönnettiin ensin vuonna 1937 talousneuvoksen ja myöhemmin
vuonna 1951 teollisuusneuvoksen arvonimi. Appi välitti nuorelle johta-
jalle omia sosiaalisia suhteitaan, tutustutti kaupungin silmäätekeviin ja
silotti hänen tietään erilaisiin taloudellisiin järjestöihin.

Hagströmien perheen vaikutus Kokkolan kaupungin yleiseen kehi-
tykseen oli huomattava. Kokkolan historian kirjoittaneen Hillevi Toi-
viaisen mukaan perhe vaikutti kaupungin 1930-luvun rakentamiseen
niin voimakkaasti, ”että kaupungin liikekeskusta voidaan sanoa, ellei
siirtyneen, niin ainakin huomattavasti venyneen itään päin pitkin Pit-
känsillankatua” Hagströmien suvun ansiosta. Hagströmit omistivat run-
saasti maata kadun itäisessä päässä, jossa sijaitsivat perheen nahka-
tehdas, ja he teetättivät omalla kustannuksellaan Hakalahden kaupun-
ginosan asemakaavan. Uusi tehdasrakennus ja siihen liittyvät funk-
tionalistiset asuin- ja liikerakennukset valmistuivat 1930-luvun jälkipuo-
liskolla. Uudessa asuintalossa Hagströmin poikien perheet saattoivat
elää modernia yhteiselämää: heillä oli käytössään yhteinen ravintolatila,
johon kokoonnuttiin aterioimaan yhdessä ja joka palveli perheitä myös
erilaisten edustustilaisuuksien pitopaikkana. 75

Huhtamäkien suhde Hagströmeihin pysyi tiiviinä perheen muutet-
tua pois paikkakunnalta, sukulaissuhteita pidettiin yllä säännöllisillä
vierailuilla ja muulla yhteydenpidolla. Perheet auttoivat toisiaan, esi-
merkiksi isoäiti tuli mielellään lastenvahdiksi kun Huhtamäet lähtivät
ulkomaanmatkalle.76  Sukujen välinen yhteistyö jatkui myös liiketoi-
minnassa senkin jälkeen kun Huhtamäki sulki tehtaansa Kokkolassa,
vaikka Hagström oli hieman pettynyt vävynsä lähdöstä. Hagström oli
ajatellut Huhtamäen seuraavan hänen jalanjäljissään huomattavana kok-
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kolalaisena teollisuusmiehenä, joka edistäisi liiketoimillaan kaupungin
kasvua ja hyvinvointia.77

Huhtamäki ei jättänyt kuitenkaan Kokkalaa kokonaan vaan tuli
mukaan vuonna 1932 toimintansa Savelan tilalla aloittaneen Suomen
Marjat Oy – Finlands Bär Ab:n toimintaan.78  Yhtiö ryhtyi juuri päätty-
neen kieltolain jälkeen valmistamaan luonnonmehuja, marjaviinejä ja
liköörejä, joilla uskottiin olevan kiivasta kysyntää. Huhtamäki valittiin
yhtiön kolmijäseniseen johtokuntaan. Yhtiön taustavoimiin kuului Hag-
strömin, Huhtamäen ja muutaman muun liikemiehen ohella alan tie-
demiehiä ja marjanjalostuksen harrastajia. A.L. Hagströmin vuonna
1903 syntynyt poika Carl nimitettiin Suomen Marjat Oy:n toimitusjoh-
tajaksi. Hän oli hiljakkoin tehnyt pitkiä opintomatkoja Skandinavian
ja Keski-Euroopan maihin ja hankkinut kannuksia perheen nahkateh-
taan prokuristina ja myyntipäällikkönä. Yhtiöstä tuli huomattava koti-
maisten marjojen ostaja koko maan mitassa. Vaikka tuotantolaitoksen
suorat työllisyysvaikutukset jäivät melko pieniksi, lisäsi se omalta osal-

Myyntiedustaja Heikki Huhtamäki ja ylioppilas Signe Hagström  tapasivat
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taan ”maaseudun pieneläjien kesäansiomahdollisuuksia” marjanpoi-
minnassa79 .

Huhtamäki arvioi marjanjalostus- ja makeisteollisuuden tukevan
monella tavalla toisiaan, ja hän ryhtyi Huhtamäki-Hellas Oy:n nimissä
vahvistamaan omistustaan marjanjalostusyhtiöstä, myönsi sille lainan ja
takauksia ja otti huolehtiakseen ”myynti y.m. kustannuksien supistami-
seksi” yhtiön koko kotimaanmyynnistä.80  Lamakauden väistyttyä Huh-
tamäki alkoi ostaa yhtiönsä nimiin ”alle nimellisarvon” Suomen Marjat
Oy:n osakkeita sen vuoksi, ”että tahdotaan saada osakkeita riittävä
määrä osake-enemmistöä varten ja sen vuoksi, että k.o. yhtiö on äsket-
täin saanut suuria tilauksia, joten yhtiön kannattavaisuutta näin ollen
voidaan pitää erittäin varmana”. Huhtamäki sai henkilökohtaisesti hal-
tuunsa yhtiön osake-enemmistön, kun Huhtamäki-Hellas Oy myi vuon-
na 1935 omistamansa 508 Suomen Marjat Oy:n osaketta edulliseen hin-
taan toimitusjohtajalleen tilanteessa, jossa tämä oli jättämässä yhtiön ja
siirtymässä johtamaan Leipätehdas Ipnos Oy:tä.81  Päästyään hallitse-
vaan asemaan Suomen Marjat Oy:ssä Huhtamäki lähetti välittömästi
sen johtokunnalle kirjeen, jossa hän vaati yhtiöjärjestykseen ”ajan vaati-
musten” mukaisia muutoksia.82  Huhtamäki saattoi näissä suoraviivai-
sissa ja rohkeissa yritysjärjestelyissä tukeutua toisaalta luottamukselli-
siin KOP-suhteisiinsa ja toisaalta sukuverkostoonsa.

Osallisuus Suomen Marjat Oy:ssä loi Huhtamäelle edellytyksiä laa-
jentaa teollisen toiminnan sädettä makeisteollisuuden ulkopuolelle. Kun
puutarhaviljelijäpiireissä ryhdyttiin suunnittelemaan kotimaisten hedel-
mien jalostuslaitoksen Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n perustamista,
Huhtamäki oli jo perehtynyt alaan Suomen Marjat Oy:n johtokunnan
jäsenenä. Hän saattoi osallistua jalostuslaitoksen suunnitteluun sekä
makeistehtaansa että marjanjalostustehtaan mandaatilla. Huhtamäki
valittiin vuonna 1935 perustetun Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n joh-
tokunnan puheenjohtajaksi ja sittemmin yhtiön toimitusjohtajaksi, ja
hän jatkoi yhteistyötä myös Hagströmien kanssa. Carl Hagström toimi
Jalostajan hallintoneuvoston jäsenenä vuoteen 1941saakka.83

Kodin perintönä Huhtamäki oli tottunut ajattelemaan yritystoimin-
taakin perhekäsitteen avulla, tiiviinä sosiaaliseen vaihdantaan perus-
tuvana yhteisönä, jossa tehtaan johdon ja työntekijäin välillä vallitsi
henkilökohtainen side. ”Hyvänä työnantajana” tunnettu Hagströmin
tehdas toimi nuorelle tehtailijalle esikuvana myös työväen kohtelussa.
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Huhtamäki pyrki alusta pitäen luomaan läheiset henkilökohtaiset suh-
teet tehtaansa työväkeen. Suhteesta muodostui kiinteä sen vuoksi, että
Huhtamäki joutui käytännössä kouluttamaan alusta pitäen ammattitai-
toisen työntekijäkunnan ydinjoukon tuotantolaitokselleen, koska paik-
kakunnalla ei ollut entuudestaan tehdasmaista makeisteollisuutta. Nuo-
ren tehtaanjohtajan ja tehtaan työväen välille muodostui molemmin-
puolisen riippuvuuden ja luottamuksen side. Huhtamäki tarkasteli työ-
väen kohtelua osana laajempaa yhteiskunnallista, fennomaanisesta liik-
keestä kumpuavaa, kysymystä ja pohti asiaa myös yleisemmältä kan-
nalta. Jos työnantaja osoitti sosiaalista mielenlaatua työntekijöitään
kohtaan, pystyi hän saavuttamaan myös ympäröivän paikallisyhteisön
luottamuksen.

Huhtamäen Tehtaiden työntekijöiden ammattiyhdistystoiminta oli
ailahtelevaa, mutta järjestäytyminen kohosi välillä erittäin korkeisiin lu-
kuihin verrattuna muihin alan tuotantolaitoksiin. Huhtamäki ei asettu-

Vauhdin hurmaa. Kihlapari viilettämässä sivuvaunullisella moottoripyörällä

maalaismaisemassa vuonna 1920. Annaliisa Heimo.
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nut vastustamaan ammatillista toimintaa vaan piti sitä pikemminkin
osana tehdasyhteisöä. Hänen johtamissa tehtaissa ei esiintynyt lakkoja
tai muita ”työrettelöitä” sotien välillä, mutta hänen haltuunsa myöhem-
min tulleissa tuotantolaitoksissa oli aikaisemmin koettu kärkeviä lak-
kotaisteluja. Hän joutui käytännössä kohtamaan työsuhteiden jännit-
teet ja rakentamaan uudenlaista suhdetta työnantajan ja työntekijöiden
välillä. Huhtamäki luotti tässä rakennustyössä henkilökohtaisen suh-
teen voimaan ja työntekijöiden oma-aloitteiseen palkitsemiseen silloin
kun yhtiöiden taloudellinen kantokyky sen suinkin salli. Näin hänen
onnistui ehkäistä jo ennalta avoimet ristiriitatilanteet.84

Huhtamäki tarjosi kokkolalaisille työntekijöilleen töitä Turussa kun
Kokkolan tehdas jouduttiin sulkemaan yritysfuusion seurauksena. Huo-
mattava osa Huhtamäen Tehtaiden työväestä seurasikin toimitusjohta-
jaa 1930-luvun alussa etelään. Makeisvalmistuksen juuri oppineilla työn-
tekijöillä ei ollut suuren talouslaman aikana paljonkaan vaihtoehtoja,
mutta muuttaminen uudelle paikkakunnalle oli kuitenkin hyppy tunte-
mattomaan, joka vaati henkilökohtaista luottamusta Huhtamäen lu-
pauksiin. Päätökset syntyivät kuitenkin arkisen punninnan tuloksena ja
mukana saattoi olla seikkailumieltäkin: ”Silloin näet oli työttömyysaika
ja oltiin tyytyväisiä, kun päästiin uuteen työhön”, kertoi eräs Kokkolas-
ta Turkuun muuttanut työntekijä: ”Nuoria kun oltiin, kaivattiin vaihte-
lua”.85  Nuoren johtajan ja kokkolalaisten työntekijöiden välille muo-
dostui kohtalonyhteys, vahva emotionaalinen side, joka vaikutti vielä
vuosikymmeniä myöhemmin.86

Kokkolalaisista tuli uuden Huhtamäki-Hellas Oy:n työntekijäkun-
nan ammattitaitoinen ydinjoukko, jonka hyvinvoinnista Huhtamäki
piti erityistä huolta. Kahden tehtaan tuotannon ja henkilökunnan yh-
distäminen ei ollut mikään läpihuutojuttu. Meni aikansa ennen kuin
asiat ja työntekijät löysivät oman paikkansa ja oppivat toimimaan yh-
teistyössä. Yhdistyneen tehtaan työväki ei hitsautunutkaan yhteen aivan
saumattomasti. Hellaksen vanhojen turkulaisten työntekijöiden mieles-
tä uusi johtaja ”sympatiseerasi” kokkolalaisia liiankin kanssa. Kokko-
lasta tulleet työntekijät saivat turkulaisten mukaan tehtäväkseen parhai-
ten palkatut ja vaativimmat käsityöt.87 Huhtamäki ei jättänyt kiperissä-
kään tilanteissa kokkolalaisia oman onnensa nojaan. Lähtiessään vuonna
1935 Huhtamäki-Hellas Oy:stä Leipätehdas Ipnos Oy:n johtoon hän
teetätti yhtiön johtokunnassa päätöksen huomattavista matka-avustuk-
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sesta niille kokkolalaisille, jotka halusivat tässä vaiheessa palata vanhalle
kotiseudulleen.88

Eri aikoina ja eri tahojen tekemien haastatteluaineistojen valossa
työntekijät pitivät johtajaansa isällisenä hahmona, joka oli toisaalta vä-
litön ja oikeudenmukainen ja toisaalta vaativa ja ankara. Muistitiedosta
välittyy ristiriitainen kuva Huhtamäen persoonasta: hänessä yhdistyi
toisaalta voimakas auktoriteettiasema ja toisaalta välitön kansanomai-
suus. Huhtamäen kerrottiin yhtäältä ”uhkuneen johtajuutta, joka syn-
nytti arvostusta” ja toisaalta häntä kuvattiin ”hyvin ymmärtäväiseksi ja
mukavaksi kansanmieheksi”. Yleisesti ottaen työntekijät aina ammatti-
yhdistysaktiiveja myöten kokivat Huhtamäen reiluksi ja oikeudenmu-
kaiseksi johtajaksi, jonka uskottiin vilpittömästi ponnistelevan myös
työntekijöiden aseman parantamiseksi. Hän pystyi omalla osaamisel-
laan, arvovallallaan ja esimerkillään herättämään luottamusta työnteki-

Heikki Huhtamäki yhdessä appensa A.L. Hagströmin kanssa tämän Fordin

vierellä vuonna 1921. Taustalla on Elin Hagström. Huhtamäki ei itse asettu-

nut ratin taakse, mutta matkusti myöhemmin runsaasti, ajoittain useita ker-

toja viikossa, henkilöautolla Turun ja Helsingin väliä. Kuljettaja huolehti niin

apen kuin vävyn kyyditsemisestä. Annaliisa Heimo.
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jäin keskuudessa. Työntekijät arvostivat sitä, että johtajan sana piti –
Huhtamäki onnistui yhdistämään vaativuuden ja reiluuden suhteessa
alaisiinsa.89

Huhtamäki pyrki perinteiseen paternalistiseen tapaan solmimaan
henkilökohtaiset suhteet työntekijöihinsä. Nuorta johtajaa voi tuskin
luonnehtia vanhan ajan patruunaksi, mutta hän piti kunnia-asianaan
tuntea nimeltä ainakin tehtaansa vakinaiset työntekijät.90 Hänellä oli ta-
pana tehdä säännöllisesti tehdaskäyntejä, joilla oli selvästi paitsi so-
siaalinen myös kasvatuksellinen merkitys. Eräs naistyöntekijä muisteli,
”että johtaja Huhtamäki kävi osastolla kaksi kolme kertaa päivässä,
mutta ’se ei ollut pelottavaa, vaan mukavaa ja läheistä’. Johtaja tuli ja
kyseli kauniista ilmasta ja työstä”. Toinen työntekijä kertoi johtajan
tiedustelleen usein hänen lastensa vointia ja muistaneen aina ohi kulki-
essaan tervehtiä ja kysäistä jotakin, saattoipa hän laskea joskus leikkiä-
kin.91

Työntekijät muistavat Huhtamäen yhdenmukaisesti äärimmäisen
säästäväisenä ja vaativana johtajana, joka saattoi ojentaa tehtaan lattial-
ta löytämänsä käärepaperin pakkaajalle: ”Eikös tätä voisi vielä käyt-
tää?” Eräällä tehdaskäynnillä Huhtamäen kerrotaan huomanneen nau-
lan tehdasosaston seinässä ja kysyneen läheiseltä työntekijältä: ”Tarvi-
taanko tätä naulaa tässä?” Kun naulalle ei keksitty minkäänlaista järke-
vää käyttöä, kiskottiin se pois ja pantiin visusti talteen odottamaan to-
dellista tarvetta. Huhtamäen johtamien tehtaiden vanhat työntekijät
muistavat lukuisia samankaltaisia tarinoita. Silmiinpistävänä ja toistu-
vana teemana työntekijöiden muistitiedossa on nuoren johtajan tava-
ton tarkkuus ja taloudellisuus hyvinkin pienissä asioissa. Sellaiset luon-
nehdinnat, kuin että hän oli ”hyvin tarkka ja teki paljon työtä”, ”erit-
täin tarkka”, ”valtavan jämpti mies” ja ”kauhean tarkka”, toistuvat
muistitiedossa tavan takaa. Huhtamäelle tarkkuus tarkoitti sekä äärim-
mäistä järjestystä, säästäväisyyttä että työn moitteetonta laatua.92  Johta-
ja halusi osallistua tehtaalla pientenkin yksityiskohtien korjaamiseen ja
kehittämiseen, ja näistä tilanteista sai moni tuotannollinen parannus al-
kunsa. Huhtamäen idean pohjalta valmistettiin Ipnoksessa esimerkiksi
ensimmäinen neliskulmainen ruutuleipämuotti, koska se helpotti leivän
pakkausta ja varastointia.
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Liikesuhteet

Makeisteollisuudessa elettiin 1920-luvun alusta lähtien suuren nousun
aikaa suomalaisen yhteiskunnan yleisen vaurastumisen ansiosta. Eino
Jutikkalan luonnehdinnan mukaan ”ulkomaiselta kilpailulta suojeli Suo-
men makeisteollisuutta toisaalta kohtuullinen tulli, toisaalta keskieu-
rooppalaisten makeisten väkevyys ja niiden voimakkaat mausteet”.
Kuluttajien kyltymätöntä makean nälkää tyydyttääkseen makeistehtaat
kasvattivat voimakkaasti tuotantoaan ja laskivat markkinoille koko ajan
uusia entistä houkuttelevimpia myyntiartikkeleita. Yhtiöt intoutuivat
kilpailemaan rajusti markkinaosuuksistaan, ja seurauksena tästä oli
hintojen tippuminen ”luonnottoman alhaisiksi”. 93

Valtiovalta ryhtyi lisäksi omilla toimillaan typistämään vahvaan nou-
suun ampaisseen makeisalan siipiä. Eduskunta sääti vuonna 1926 ma-

Huhtamäen Tehtaiden henkilökuntaa lähti vuonna 1924 juhannusajelulle

yhtiön kuorma-autolla. Huhtamäki oli mahdollisuuksien mukaan itse muka-

na henkilökunnan vapaa-ajan riennoissa, ja hän piti kunnia-asianaan tuntea

henkilökohtaisesti kaikki työntekijänsä. Huomattava osa kokkolalaisista työn-

tekijöistä seurasi häntä myöhemmin Turkuun Huhtamäki-Hellakseen. Anna-
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keisille 26 prosentin valmisteveron, joka lisäsi alan teollisuuslaitosten
ahdinkoa. Makeisteollisuutta harjoittavat yritykset joutuivat sopeutu-
maan yhteiskunnan niille asettamiin ehtoihin, mutta se oli kaikkea
muuta kuin helppoa. Valtiovallan toimenpide merkitsi ensinnäkin sitä,
että makeisteollisuus alkoi toimialana kiinnittää aikaisempaa enemmän
huomiota maan talous- ja tullipolitiikkaan. Toiseksi se tarkoitti yhteis-
työajatusten vähittäistä kypsymistä kilpailun kuluttamalla alalla. Keskus-
telujen piiriin tulivat toimialajärjestäytyminen, hintakartellit ja yritys-
fuusiot, jotta koko ala voisi selviytyä vakavasta kannattavuuskriisistään.94

Makeisteollisuudessa tiiviin yhteistyön aikaansaaminen oli kuiten-
kin kiven takana. Tämä johtui osaltaan siitä, että Oy Karl Fazer Ab:n
asema saattoi koko alaa kohdanneissa vaikeuksissa suhteellisesti jopa
kohentua muihin tehtaisiin verrattuna, koska sen myyntiartikkelit oli-
vat jo saavuttaneet vakiintuneen suosion kuluttajien keskuudessa ja
koska sillä oli ylivertaiset vientikanavat muihin makeisalan yrityksiin
verrattuna. Valinta osui usein tuttuihin ja turvallisiin valmisteisiin, kun
kuluttajat pystyivät käyttämään makeisiin kohonneiden hintojen vuoksi
aikaisempaa vähemmän rahaa.

Makeisalalla keskusteltiin pitkään useiden tehtaiden yhtymisajatuk-
sesta, mutta suuren fuusion käytännön toteutuksesta ei päästy yksimie-
lisyyteen.95  Sen sijaan vuoden 1928 alusta astui voimaan tehtaiden väli-
nen hintasopimus, jonka mukaan makeisten hintoja ei alennettu soke-
rin ja siirapin tullin laskemisesta huolimatta ja samalla supistettiin kaup-
piaille myönnettyjä alennuksia.96  Kartellit onnistuivat eri maista ja eri
teollisuusaloilta saatujen kokemusten mukaan parhaiten raaka-aineiden
alkutuotannossa ja esimerkiksi raskaassa teollisuudessa, joissa pien-
liikkeiden asema markkinoilla jäi vähäiseksi ja joissa ulkomaisen kil-
pailun pelko ajoi yrityksiä yhteistoimintaan.97  Makeisalan pienyritys-
valtaisuus ja tehtaiden hyvin kirjava tuotevalikoima vaikeuttivat hinta-
yhteistyötä ja erityisesti sen valvontaa. Hintojen ja tuotantokustannus-
ten kontrollointi olisi vaatinut raskasta organisaatiota. Hintayhteistyöllä
ei onnistuttu yrityksistä huolimatta ratkaisemaan makeisalan kannatta-
vuusongelmia.

Kun makeisteollisuuden kokonaisvaltaiset yhdentymisjärjestelyt epä-
onnistuivat, edettiin samaan suuntaan pienempien fuusioiden ja yritys-
ostojen kautta. KOP:n johdolla ryhdyttiin vuonna 1929 käymään vaka-
via keskusteluja Hellaksen ja Huhtamäen tehtaiden yhdistämisestä.
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Hanke kuitenkin kariutui, vaikka osapuolet olivat jo päässeet alusta-
vaan sopimukseen yhteisyrityksen perustamisesta. Neuvottelupöytään
palattiin kuitenkin nopeasti, koska velkainen Makeistehdas Hellas ajau-
tui yhä syvempiin vaikeuksiin pula-ajan supistaessa makeistuotteiden
kysyntää: tehdas leikkasi vuonna 1930 tuotantoaan ja vähensi henkilö-
kuntaansa. Yhtiö joutui kirjaamaan valtavan tappion taseeseensa. Näis-
sä synkissä tunnelmissa uudelleen aloitetut fuusiokeskustelut johtivat
Huhtamäki-Hellas Oy:n muodostamiseen. Huhtamäestä tuli vuoden
1931 alusta toimintansa aloittaneen yhtiön toimitusjohtaja ja vanhan
omistajasuvun edustajasta Gustaf Gardbergista tehtiin yhtiön teknilli-
nen johtaja; lisäksi hänen veljensä Bertel otettiin tehtaan karamelli-,
rae- ja marmeladiosaston mestariksi. Yhtiön johtokunnan muodostivat
Huhtamäki, Gustaf Gardberg ja Uuno Korpela. Saatuaan yrityskau-
passa osake-enemmistön Huhtamäki pyysi heti koolle ylimääräisen yh-
tiökokouksen ”erinäisten muutosten päättämiseksi yhtiöjärjestykses-
sä”.98

Hellaksella oli pitkät perinteet, joten Huhtamäki joutui uudistus-
hankkeissaan kohtaamaan vanhat tekniset, organisatoriset ja sosiaaliset
ehdot. Nuori johtaja pani hihat heilumaan. Hän yhdisti uudessa yri-
tyksessä lähinnä saksalais- ja venäläisperäisen makeisvalmistuksen tra-
dition ja ryhtyi modernisoimaan sen tuotantoprosesseja ja tuotanto-oh-
jelmaa länsimaisten esikuvien mukaisesti. Jo ensimmäisessä vuosiker-
tomuksessaan vuodelta 1931 johtokunta saattoi todeta teollisuuslaitok-
sen olevan ”täysin ajanmukaisessa kunnossa”, vaikka vanhat velat rasit-
tivat vielä sen tasetta. Samassa yhteydessä yhtiöön liitettiin kolme pula-
aikana vaikeuksiin joutunutta pientä makeistehdasta, joiden koneilla,
varastoilla ja työvälineillä voitiin tehostaa tehtaan toimintaa ja laajentaa
sen tuotevalikoimaa. Huhtamäki perusteli näitä ”reaaliseerauksia” sillä,
että alalta saatiin poistetuksi kilpailua ja voitiin myötävaikuttaa ”ma-
keisteollisuuden järjestelyä kansantaloudellisesti edullisemmalle kannal-
le”.99  Näissä yritysjärjestelyissä Huhtamäki paljasti liikemiehen kynten-
sä ja tuli huomatuksi turkulaisissa liikemiespiireissä.

Turkuun tullessaan Huhtamäen täytyi rakentaa liikesuhteensa alusta
pitäen. Sukuverkostosta oli uudessa ympäristössä vain vähän apua.
Huhtamäki pyrki verkostoitumalla hankkimaan tietoa turkulaisista lii-
kekumppaneista ja heidän keskinäisistä suhteistaan. Huhtamäen pula-
ajan yritysjärjestelyissä vahvistunut maine etevänä ja määrätietoisena
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liikemiehenä auttoi uusien liikesuhteitten solmimisessa. Maine kiiri
nuoren kokkolalaisen johtajan edellä ja tasoitti tietä luottamussuh-
teiden syntymiselle johtavien turkulaisten liikemiesten kanssa. Mai-
neessa on kyse yhteisön käsityksestä yksilön ominaisuuksista ja kyvyis-
tä, joita arvioitiin hänen aikaisempien tekojensa perusteella. Mainetta
on työlästä itse ohjata ja kontrolloida. Huhtamäki ei linnoittautunut
tehtaansa konttoriin vaan alkoi aktiivisesti solmia kontakteja paikka-
kunnalla. Ilman jatkuvaa vuorovaikutusta ja yhteisiä kokemuksia oli
luottamussuhteita mahdotonta rakentaa.100

 Huhtamäki tutustui tehtaiden yhdistymisjärjestelyissä useisiin tur-
kulaisiin liikemiehiin, jotka olivat valmiita asettamaan omia resursse-
jaan hänen käyttöönsä epävarmalta tuntuneessa tilanteessa. Huhtamäel-
lä oli yhdistymisneuvotteluja vetäneen KOP:n Turun haarakonttorin
johtajan O. G. Neoviuksen (vuodesta 1935 Nevanlinna) ja laajemmin-
kin paikallisen KOP-ryhmän luottamus takanaan; tämä oli ratkaisevan
tärkeää hänen turkulaisen liikeverkostonsa syntymiselle. Turussa laajaa
arvostetusta nauttinut ja lama-aikana moniin suuriin yritysjärjestelyihin

Hellaksen vaniljasuklaan käärepaperissa vuodelta 1927 on kuva tehtaan tuo-

tantolaitoksesta, joka sijaitsi Amalieborgin entisen oluttehtaan tiloissa Turun

Kärsämäellä, silloisessa Maarian kunnassa. Turun museokeskus.
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osallistunut Neovius välitti Huhtamäelle aktiivisesti tietoa paikallisista
olosuhteista ja auttoi häntä pääsemään nopeasti turkulaiseen liikemies-
eliittiin. Pankinjohtaja esitteli nuoren tehtailijan lähipiirilleen. Herrois-
ta tuli hyviä ystäviä ja perhetuttavia. Todistakoon tästä Nevanlinnan
Huhtamäelle joulun alla vuonna 1938 lähettämä kirje, jossa tämä kiitti
viime tapaamisesta ”komean juhlapöydän ympärillä” ja Huhtamäen
hänelle lähettämästä 55-vuotispäiväonnittelusta. Nevanlinna halusi sa-
malla ilmaista kiitollisuutensa ”myös kaikesta siitä paljosta, mitä Sinul-
ta vuosien vieriessä olen saanut, siitä paljosta ystävän tuesta raskaina
vuosina ja siitä paljosta, mitä Sinä omalta osaltasi olet tehnyt pankkim-
me hyväksi ja samalla minulle iloksi ja lohdutukseksi”.101  Kirje kertoo
omaa kieltään verkostosuhteiden vastavuoroisuudesta, sisäisestä vaih-
dannasta ja keskinäisestä luottamuksesta.

Neoviuksen ja Huhtamäen suhde oli vastavuoroinen: molemmat
saattoivat luottaa toistensa tukeen ja uskoa toisilleen luottamuksellista
tietoa. Neuovius pyysi Huhtamäkeä mukaan pelastamaan lamavuosina
konkurssin partaalle ajautunutta Arthur Vilénin vuonna 1912 perustama
Leipätehdas Ipnosta. Vilén oli ottanut suuria lainoja voidakseen laa-
jentaa erityisesti näkkileivän teollista valmistusta puolustuslaitoksen tar-
peisiin. KOP:n johdolla tehdyissä järjestelyissä perheyrityksenä toimi-
nut leipätehdas muodostettiin vuonna 1932 osakeyhtiöksi, jotta sen
rahoituspohjaa oli mahdollista laajentaa. Vilén omisti kuitenkin yhtiön
koko osakekannan kahta osaketta lukuun ottamatta; toinen niistä oli
Huhtamäen ja toinen Neoviuksen omistuksessa. Mainitut kolme joh-
tajaa muodostivat uuden yhtiön johtokunnan. Seuraavana vuonna pe-
rustettiin erillinen kiinteistöyhtiö, joka omisti kaupungin keskustassa
sijainneen tehdas- ja asuinrakennuksen. Sen osakkeista Huhtamäki
omisti lähes puolet. Vaikka yhtiö saatiin pysymään pystyssä, oli sen toi-
mintaa mahdotonta kehittää ”normaaliseksi” kiinteistöistä edelleen ai-
heutuneiden huomattavien korkomenojen vuoksi.102

Huhtamäki tutustui tehtaiden yhdistymisneuvottelujen yhteydessä
Makeistehdas Oy Hellaksen omistajakuntaan kuuluvien turkulaisten
kauppaliikkeiden edustajiin, joilla oli runsaasti kontakteja turkulaiseen
liike-elämään. Erityisen tärkeäksi osoittautui läheisen suhteen syntymi-
nen toimitusjohtaja Akseli Hietakariin, joka oli työskennellyt kaupun-
gin suomalaiskansallisen liiketoiminnan lippulaivan Maamiesten Kaup-
pa Oy:n eri tehtävissä vuosina 1912–1927 ja siirtynyt tämän jälkeen yh-
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tiön sisäisten ristiriitojen seurauksena kauppaliike Oy A.E. Himberg
A.b:n palvelukseen. Molemmat yhtiöt kuuluivat Makeistehdas Hellas
Oy:n osakkaisiin, ja Hietakari osallistui makeistehtaan toiminnan uu-
delleenjärjestelyihin jälkimmäisen mandaatilla.

Vähittäis- ja tukkukauppaa harjoittanut Maamiesten Kauppa Oy
ajautui pulavuosina vakavaan tappiokierteeseen, jonka se pystyi kat-
kaisemaan uuden rahoittajan KOP:n johdolla. Osana näitä pankin ra-
hoitusjärjestelyjä Hietakari palkattiin vuonna 1932 yhtiön toimitusjoh-
tajaksi ja yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja, Turun suomenkielisen
liikemieskunnan ehdoton johtohahmo, kauppaneuvos J. G. Nordström
palasi sen johtokunnan puheenjohtajaksi. Kauppayhtiö sai Hietakarin
johdolla taloutensa kuntoon ja laajensi toimintaansa useisiin Etelä-Suo-
men kaupunkeihin. Hietakari kohosi asemansa ja sosiaalisten kontak-
tiensa nojalla vähitellen turkulaisen liike-elämän eliittiin, ja hän peri
myös Nordströmin vanhoja edustuksia tukkukauppiaitten valtakun-
nallisessa yhteistoiminnassa.103  Hietakari johdatteli Huhtamäkeä turku-
laisiin kauppiaspiireihin. Huhtamäki lähestyi määrätietoisesti kauppias-
kuntaa, ”ensiluokkaisia asiakkaita, jotka maksavat säännöllisesti ja no-
peasti”, pyrkiessään saamaan tehtaan varastot nopeaan kiertoon yhtiön
kannattavuuden parantamiseksi.104

Tärkeä tekijä Huhtamäen uuden liikeverkoston muodostamisessa
oli liittoutuminen Hellaksen perustajasuvun Gardbergien kanssa. Teh-
taiden monivaiheinen sulautumisprosessi onnistuttiin toteuttamaan lo-
pulta niin, että ainekset sukujen väliselle yhteistyölle ja luottamukselle
olivat olemassa, vaikka yhdistyminen ei mennytkään kaikkien taiteen
sääntöjen mukaisesti.105  Gardbergit osallistuivat yhteisyrityksen kehittä-
miseen, ja he tekivät yhteistyötä Huhtamäen kanssa myös yhtiön ulko-
puolisissa liiketoimissa. Tehtaan tuotteita myytiin osakassopimuksen
mukaisesti Gardbergien kauppayhtiön kautta suoraan vähittäiskaupoil-
le ohi muun tukkuportaan; tähän järjestelyyn sisältyivät myös omat ra-
joituksensa. Gustaf Gardberg osallistui Leipätehdas Ipnoksen terveh-
dyttämiseen vuonna 1932 ja kuului Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n
perustajiin. Hänet valittiin Jalostajan ensimmäiseen johtokuntaan yh-
dessä Huhtamäen ja turkulaisen hedelmäkauppiaan Armas Koivurin-
nan kanssa.106

Yhteisyrityksen muodostamiseen ja sukujen väliseen yhteistyöhön
liittyi oma kulissien takainen juonteensa, joka jätti jälkensä yhtiön toi-
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mintaan. Oy Karl Fazer Ab:n sai kaikessa hiljaisuudessa hankituksi
Makeistehdas Oy Hellaksen osake-enemmistön, mutta vaati asian pitä-
mistä täysin salaisena. Rudolf Gardberg puhui kuitenkin asiasta luotta-
muksellisesti pojalleen Bertelille, joka kertoo muistelmakäsikirjoituk-
sessaan pitäneensä asian visusti omana tietonaan, vaikka se painoikin
raskaasti hänen mieltään. Garbergin mukaan Oy Karl Fazer Ab halusi
osakejärjestelyillä ”pitää Hellaksen bulvaani-kilpailijana” ja oli ”erittäin
mielenkiintoista, että joskus saattoi havaita Fazerin vaikutuksen Hel-
laksen asioihin ja tekemisiin”. Tämä näkyi tuotekehityksen jarruttami-
sena: ”Monta kertaa kehittely pysäytettiin, koska tuote kilpaili epäsuo-
tuisasti jonkun Fazerin tuotteen kanssa.”107  Eino Jutikkala puhuu Huh-
tamäki-yhtymän historiassa (1945) hieman yleisemmällä tasolla ”valmis-
tusta ja myyntiä rajoittavista sitoumuksista, joihin Huhtamäki hank-

Suklaatehdas Hellaksen työnjohtajien ja johtajien asuntoja talvisessa kuosis-

sa. Tehdaslaitos oli sen verran etäällä Turun keskustasta, että yhtiön omia

asuntoja tarvittiin ydintyövoimaa varten. Huhtamäki Oyj.
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kiessaan osake-enemmistöä oli joutunut”. Vaikka yhtiö sai kasvatetuksi
liikevaihtoaan ja pääsi voitolliseksi jo lama-aikana, joutui Huhtamäki
tinkimään suunnitelmistaan kilpailua rajoittavien sitoumusten vuok-
si.108

Ratkaiseva vaihe sukujen välisessä yhteistyössä oli se, kun Huhta-
mäki päätti turhautuneena irtautua ”yhteisyrityksestä” ja siirtyä kehit-
tämään Leipätehdas Ipnos Oy:stä modernia ja kilpailukykyistä teol-
lisuuslaitosta. Huhtamäki oli pannut merkille ylimestariksi ylennetyn
Bertel Gardbergin laaja-alaisen ammattitaidon ja luovan lahjakkuuden,
joka tuli esiin erityisesti tuotekehittelyssä. Herrojen henkilökohtaiset
suhteet lähentyivät aste asteelta, sillä Huhtamäki vieraili Bertel Gard-
bergin kotona ensimmäisen kerran tammikuussa 1933 ja teki sinunkau-
pat hänen kanssaan vasta saman vuoden syyskuun alussa, jolloin he oli-
vat työskennelleet yhdessä lähes kolme vuotta. Samassa yhteydessä
Huhtamäki heitti tittelit pois muidenkin yhtiön johtohenkilöiden kans-
sa. Huhtamäen ja Gardbergin tiedot ja taidot täydensivät toisiaan: lii-
ketaloudellinen ja teknillinen asiantuntemus löivät kättä. Bertel valittiin
vuonna 1935 Huhtamaki-Hellas Oy:n johtokuntaan vanhemman veljen-
sä Gustafin jälkeen. Tässä vaiheessa Huhtamäki pyysi häntä yhtiö-
kumppanikseen Ipnokseen ja tarjosi hänelle yhtiön teknillisen johtajan
vakanssia.

Gardberg kertoo, että Huhtamäki myönsi hänelle vain pari päivää
aikaa antaa lopullinen vastauksensa. Gardbergin toisessa vaakakupissa
painoi se, että hankalassa tilanteessa Oy Karl Fazer Ab:n omistus oli
kertaalleen 1920-luvun lopulla pelastanut Hellaksen ja että yhtiö oli sel-
västi isompi kuin alan muut tehtaat yhteensä. Toiseen vaakakuppiin
Gardberg asetti Huhtamäen tarjoamat ammatilliset haasteet, taloudelli-
set edut ja vahvan luottamuksen tämän liikemieskykyihin. Myöhem-
min täydelliseksi menestykseksi osoittautunut päätös vaati ankaraa pun-
nintaa:

Minulla oli hyvä paikka Hellaksella ja olisin voinut varmasti
säilyttää sen ja jopa päästä eteenpäin. Asuin mukavasti firman
asunnossa Kärsämäessä. Heikkiä pidettiin konservatiivisessa
Turussa yleisesti hieman nousukkaana tulokkaana. Myös kieli-
riidat, jotka olivat siihen aikaan pinnalla, vaikuttivat päätök-
seeni. Positiiviset seikat, jotka puhuivat Heikin seuraamisen
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puolesta, olivat kaikilla tavoin vähemmän konkreettisia ja vaa-
tivat sekä mielikuvitusta, rohkeutta että uskoa Heikkiin henki-
lökohtaisesti.

Tiesin, että Fazer ei antaisi Hellaksen kasvaa merkittävästi,
vaan tämän heidän bulvaanitehtaansa ’täytyisi elää varjossa’. He
tulisivat keskittämään kaiken kehitystyön päätehtaaseensa. Olin
pannut merkille, että Heikki oli mies joka tulisi tekemään kaik-
kensa päästäkseen eteenpäin ja että hän oli täysin vapaa van-
hoista ennakkokäsityksistä. Hellaksessa minulla ei ollut mitään
taloudellista osuutta, mutta Ipnoksen osakkeet oli tarkoitus ja-
kaa niin, että Heikki saisi 70 % ja Korpela ja minä molemmat
15 %. Me saimme nämä täysin arvottomat osakkeet ilmaiseksi
mutta taustalla oli se ajatus, että jos me onnistuisimme nosta-
maan firman jaloilleen, saisivat myös osakkeet arvonsa (mitkä
ne myös mitä suurimmassa määrin saivat!). Heikki otti vasta-
takseen Ipnoksen kaikista veloista, jotka olivat pääosin K.O.P.:ssa,
ja minun ja Korpelan ei tarvinnut tässä vaiheessa panna ni-
miämme mihinkään papereihin.

Se oli minulle houkutteleva tehtävä, ja ehkä eniten vaakaku-
pissa painoi se, että sain käytännöllisesti katsoen kokonaan suun-
nitella ja rakentaa uuden makeistehtaan, joka suunniteltiin van-
han näkkileipävalmistuksen rinnalle.

15. päivänä toukokuuta annoin siis Heikille myöntävän vas-
tauksen. 23. päivänä toukokuuta olin ensimmäistä kertaa katso-
massa Ipnoksen tehdasta ja tonttia. Huhtamäki oli mukana teh-
daskäynnillä. Päiväkirjamerkintöjeni mukaan kehittelimme vie-
railun jälkeen monia suunnitelmia ensin kahvikupin äärellä
’Fantasiassa’ ja sitten oluella ’Samppalinnassa’.109

Siirtyminen Leipätehdas Ipnoksen teknilliseksi johtajaksi toi Gard-
bergille runsaasti uusia sosiaalisia kontakteja. Perheellä oli vanhastaan
laaja ruotsinkielinen sukulais-, ystävä- ja tuttavapiiri, mutta se sai uut-
ta väriä pääosin suomenkielisistä Huhtamäen yhtiöiden johtajista, joi-
den kanssa Bertel Gardberg perheineen oli paljon tekemisissä myös
vapaa-ajalla.110  Johtohenkilöt olivat 1930- ja 1940-luvulla melko nuoria
ja heillä oli vilkasta seuraelämää, joka niveltyi luontevaksi osaksi työ-
asioiden hoitoa. Johtajat kestitsivät usein yhtiön vieraita ja yhteistyö-



61

kumppaneita ravintoloissa ja illanistujaisten päätteeksi oli vielä sään-
nönmukaisesti tapana kokoontua jonkun kotiin jatkoille, ”nachspie-
liin”, kuten Gardberg sitä kutsui.

Gardbergit isännöivät usein tehdasalueella sijainneessa asunnossaan
suosittuja saunailtoja, joiden ohjelmaan kuului myös kortinpeluuta ja
muuta seurustelua. Makoisista löylyistä tunnetussa saunassa riitti tilaa
isollekin seurueelle. Huhtamäki otti muita johtajia harvemmin osaa
näihin illanistujaisiin.111  Tapana oli, että joku vanhemmista johtajista
kutsui vasta taloon tulleet johtohenkilöt illalliselle, ja heidän kuului
puolestaan esittää vastavierailukutsu. Vierailujen aikana, joskaan ei
aina aivan heti, tehtiin sinunkaupat, ja lähempi tutustuminen saattoi
alkaa. Huhtamäki suhtautui suopeasti johtajiensa läheiseen kanssakäy-
miseen työajan ulkopuolella, ja hän ei arastellut kutsua heitä ”konfe-
rensseihin” lähes mihin vuorokauden aikaan tahansa.112

Huhtamäen liikeverkostoon kuuluivat Neoviuksen, Hietakarin ja
Gardbergin lisäksi Valion toimitusjohtaja Niko Salonen, Maakaup-
piaiden Osakeyhtiön (myöhemmin Keskon Turun konttorin) toimitus-
johtaja Heikki Koskinen, kauppias Armas Koivurinta, kauppias Veik-
ko Saari ja tukkukauppias Aarno Aarnio. Heidän kanssaan Huhta-
mäellä oli säännölliset ja luottamukselliset liike- ja yhteistyösuhteet, ja
verkoston ytimeen kuuluneet kauppiaat olivat avainasemassa tuotteiden
saattamisessa kuluttajien ulottuville. Kun Nevanlinna siirtyi vuonna
1935 Helsinkiin KOP:n johtokunnan jäseneksi, otti hänen seuraajansa,
Kuopiosta Turkuun muuttanut filosofian maisteri Jaakko Suomalainen
luontevasti paikkansa Huhtamäen lähipiiristä. Hänen vaimonsa Aino
Suomalainen oli KOP:n pääjohtajan J.K. Paasikiven puolison Alli Paa-
sikiven sisar. Huhtamäen henkilökohtaisen liikeverkoston ytimessä oli-
vat rahoittajapankin johtajien lisäksi useita huomattavia turkulaisia
tukku- ja vähittäiskaupan edustajia. Esimerkiksi Valiolla oli Turun seu-
dulla satakunta myymälää, joissa oli maitotuotteiden ohella kaupan
muitakin elintarvikkeita.

Liikeverkosto pysyi koossa siinäkin vaiheessa kun Huhtamäki otti
1930-luvun puolivälissä käsiinsä Leipätehdas Ipnos Oy:n ohjat. Verkos-
ton avulla oli mahdollista vähentää rohkeaan liiketoimeen sisältyneitä
mittavia riskejä ja liiketoiminnallisia kustannuksia. Huhtamäen loik-
kaus uuteen yhtiöön oli erityisen vaativa asiakassuhteiden kannalta,
koska Hellaksen tuotteilla oli vahva asema paikallisilla markkinoilla ja
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yhtiön yhteistyöllä kauppiaiden kanssa oli pitkät perinteet. Joulukuun
alussa 1935 pidettiin Ipnoksen väistyvän toimitusjohtajan Allan Saaren
luona illalliskutsut, joihin osallistui Huhtamäen liikeverkoston sisäpiiri.
Huhtamäki kertoi vieraille luottamuksellisesti tapahtumien taustat ja
esitteli yhtiön kehittämisen suuntaviivoja. Illallistapaamisen tarkoituk-
sena oli sitouttaa läsnäolijat yhtiöön ja vahvistaa luottamussuhteita epä-
varman tulevaisuuden edessä. Siirtymävaiheeseen liittyi muutoinkin
erittäin paljon tehtaan johtotroikan kokouksia, neuvotteluja ja tapaa-
misia, joista huomattava osa pidettiin turkulaisten liikemiesten suosi-
missa ravintoloissa tai klubeilla. Keskusteluihin otti tarpeen mukaan
osaa myös yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia.113

Liikeverkoston jäsenet olivat paljon tekemisissä toistensa kanssa
myös vapaa-ajalla. He järjestivät säännöllisesti illalliskutsuja, joihin
osallistuttiin tavallisesti pariskunnittain. Vaikka illalliset olivat vapaa-
muotoisia, olivat ne arvokkaita tapahtumia aina pukeutumista myöten.
Isäntäperheet tekivät kukin vuorollaan parhaansa niiden onnistumisek-
si. Perheiden vaimot kantoivat päävastuun kutsujen onnistumisesta.
Esimerkiksi Huhtamäen ystävilleen ja tuttavilleen järjestämien illallis-
ten tarjoilua suunniteltiin pitkään ja ”pöydän kattamiseen uhrattiin pal-
jon huolta ja aikaa”. Signe Huhtamäki ideoi antaumuksella illalliskut-
sujen ohjelmaa aina ruokalistaa myöten, ja ”resepteissä ei kermaa, so-
keria ja voita kaihdettu. Niiden ansiosta kai tulokset olivat herkullisia”.
Suurena apuna hänelle oli suosittu pitokokki, rouva Laurén, jonka
varauskirjan mukaan kutsujen aikatauluja oli soviteltava. Kauniisti ka-
tettu pöytä kukka-asetelmineen loi tunnelmaa ja viestitti vieraita koh-
taan tunnetusta arvostuksesta. Huhtamäen tyttäret Annaliisa ja Maija
auttoivat pöydän kattamisessa ja tarjoilussa, vaikka he olisivat joskus
omasta mielestään löytäneet mukavampaakin tekemistä.

Kutsuttujen joukko oli suhteellisen pysyvä, mutta uudetkin vieraat
otettiin tervetulleina vastaan. Aikaisemmin Huhtamäen liikeverkoston
yhteydessä mainitut herrat vaimoineen kuuluivat vakinaisten vieraiden
joukkoon, ja heidän lisäkseen kutsuille osallistuivat säännönmukaisesti
mm. Kupittaan Savi Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo T.H. Koponen, Kan-
sallisen Kirjakaupan johtaja Yrjö ja Toini Korte, runoilija ja kirjalli-
suustieteen professori V. A. ja Vieno Koskenniemi, Turun Yliopiston
rehtori ja Suomen historian professori Einar W. ja Martta Juva ja mu-
siikkitirehtööri Viljo ja Anna Mikkola. Illallisseurueen koostumus hei-
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jasteli liiketoiminnan kytkentöjä paikallisyhteisöön, erityisesti johtaviin
suomenkielisen tieteen ja taiteen edustajiin.

Juhlallisen aterian jälkeen rouvat ja herrat vetäytyivät seurustele-
maan keskenään eri huoneisiin, joihin tarjoiltiin kakkukahvit, suklaat
ja hedelmät. Miehet keskustelivat omassa rauhassaan usein konjakkia
naukkaillen ja sikaria tuprutellen. Huhtamäellä järjestetyillä illallisilla ei
tarjoiltu alkoholia, mutta monilla muilla kutsuilla sitä oli saatavilla.114

Tällaiset sosiaaliset tapahtumat tarjosivat verkoston jäsenille mahdolli-
suuden tavata toisiaan rentouttavassa ilmapiirissä, jossa voitiin puhua
liiketoimien ohella luottamuksellisesti kaikista muistakin asioista ja lu-
jittaa keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.115

Huhtamäen perhe on kokoontunut yhteiskuvaan vuonna 1925. Signe Huh-

tamäen sylissä Maija ja vanhempien välissä Annaliisa. Annaliisa Heimo.
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Turkulaisten liikemiesten
suhdeverkoston kohtaamispaikat

Kun Huhtamäki saapui Turkuun 1930-luvun alussa, oli kaupungissa
pula-ajasta huolimatta vireillä suuria hankkeita, joiden tarkoituksena
oli vahvistaa Turun asemaa modernina teollisuuskaupunkina. Suuret
telakka- ja konepajayhtiöt ja kutomateollisuuslaitokset olivat hallin-
neet pitkään Turun teollista kuvaa, mutta kaupungin elinkeinorakenne
osoitti monipuolistumisen merkkejä sotien välisenä aikana. Turussa
kannettiin erityistä huolta siitä, että kaupungin liikenneyhteydet muu-
alle maahan ja suureen maailmaan saataisiin ajanmukaiselle kannalle.
Eri aloilla toimivilla liikemiehillä oli valvottavanaan runsaasti yhteisiä
etuja paikallisyhteisössä. Heidän aktiivisuutensa ulottui niin talouden,
politiikan kuin kulttuurin sosiaalisille kentille, ja he tahtoivat antaa
oman panoksensa kaupungin ”uudenaikaistamiseen”.

Huhtamäki halusi päästä uudessa kotikaupungissaan ”piireihin”
mahdollisimman nopeasti. Hän ryhtyi rakentamaan järjestelmällisesti
luottamuksellisia suhteita Turun liikemies-, virkamies- ja kulttuurieliit-
tiin. Hänen oma henkilökohtainen liikeverkostonsa oli riittämätön laa-
jemman yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta, mutta se oli hyvä
lähtökohta uusien verkostosuhteiden rakentamisessa. Useat Huhtamäen
liikeverkostoon jäsenet tunsivat runsaasti tärkeitä henkilöitä kaupungil-
la ja he olivat valmiita jakamaan näitä tuttavuuksia paikkakunnalle juu-
ri muuttaneen tehtailijan kanssa.116

Turussa oli jo 1900-luvun alkupuolella muodostunut valveutunut
suomenmielisten liikemiesten verkosto, jonka jäsenet ajoivat aktiivi-
sesti talouselämän ”suomalaistuttamisen” asiaa. Turun yhteiskunnalli-
sesti vaikutusvaltaisimpien suomenkielisten liikemiesten joukkoon kuu-
lui kauppiaita, pankkimiehiä ja teollisuudenharjoittajia. Erityisesti tuk-
kukauppiaat olivat 1900-luvun alkupuolella hallitsevassa asemassa, mut-
ta sotien välillä paikalliseen suhdeverkoston piiriin pääsi yhä enemmän
myös tehtailijoita. Huhtamäki koki kaupungin suomenkielisen liike-
mieseliitin edustajat itselleen läheiseksi: hän halusi vaikuttaa yhteistyös-
sä heidän kanssaan Turun kehitykseen ja vahvistaa samalla oman liike-
toimintansa yleisiä edellytyksiä paikkakunnalla.

Turussa ruotsinkielisten patriisisukujen asema kaupassa ja teollisuu-
dessa oli ylivertainen suomenkielisiin yrittäjiin verrattuna. Suppealta ja
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vielä 1900-luvun vaihteessa taloudelliselta painoarvoltaan vähäiseltä tur-
kulaiselta suomenkieliseltä ja suomenmieliseltä liikemieskunnalta odo-
tettiin kuitenkin samankaltaisia kulttuuritekoja, joita turkulaiset ruot-
sinkieliset donaattorit olivat tehneet 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alussa. Heidän mittavien lahjoitustensa turvin oli Turku kehittynyt mer-
kittäväksi kulttuurikaupungiksi. Nopeaan nousuun 1900-luvun vaih-
teessa lähteneen suomenkielisen yritystoiminnan edustajat tahtoivat an-
taa kaupungin kehitykseen omaa suomalaiskansallista leimaansa. Huh-
tamäki perehtyi laajasti Turun teolliseen historiaan, ja se innoitti häntä
kirjoittamaan aiheesta useita artikkeleita. Näissä kirjoituksissaan hän
antoi tunnustusta ruotsinkielisten kauppiaiden ja teollisuusmiesten yh-
teiskunnalliselle valveutuneisuudelle. Uusi suomenkielinen taloudellinen
eliitti haki selvästi mallia Turun vanhojen kauppias- ja teollisuussukujen
toimintatavoista ja asetti itselleen suurisuuntaisia tavoitteita. 117

Verkostosuhteita voitiin solmia suoraan henkilökohtaisessa kanssa-
käymisessä, mutta erityisesti yhdistystoiminta antoi runsaasti tilaisuuk-
sia tutustua uusiin, eri aloilla toimiviin ihmisiin. Huhtamäki hakeutui
välittömästi Turkuun tultuaan keskeisten taloudellisten yhdistysten jäse-
neksi ja osallistui alusta pitäen aktiivisesti niiden toimintaan. Järjestöjen
kautta Huhtamäki saattoi laajentaa sosiaalisia suhteita kaupungin silmää-
tekeviin ja hankkia sellaista sosiaalista pääomaa, joka oli hyödyllistä lii-
ketoiminnassa. Yhdistystoiminta tarjosi sujuvan reitin myös epämuo-
dollisiin verkostosuhteisiin. Päällekkäiset jäsenyydet samoissa yhdistyk-
sissä ja jatkuva kanssakäyminen yhteisten asioiden hoidossa tuottivat lä-
heisyyttä, yhteenkuuluvuutta, yhteistä kokemusmaailmaa ja ajan myötä
myös keskinäistä luottamusta. Aktiivisuus taloudellisissa järjestöissä
näyttää olleen johtavien suomenkielisten liikemiesten sisäinen normi ja
yhteisen arvopohjan lähde. Järjestöissä tehty tiivis yhteistoiminta kor-
vasi osaltaan heidän vielä melko vähäisiä taloudellisia resurssejaan.118

Paikallisten liikemiesten sisäinen hierarkia perustui yhtäältä liiketoi-
minnassa saavutettuun menestykseen ja varallisuuteen ja toisaalta sen
edustajien saavuttamiin yhteiskunnallisiin asemiin ja arvostukseen. Me-
nestyvä liikemies tarvitsi ja halusi 1900-luvun alkupuolella arvonantoa
ja mainetta paikallisyhteisössä. Huhtamäki havitteli tietoisesti korkeaa
yhteiskunnallista statusta, joka näyttää olleen hänelle taloudellista varal-
lisuutta tärkeämpi asia. Moniin liikemiesten suosimiin yhdistyksiin
saattoi päästä jäseneksi vain suositusten perusteella, ilman suhteita ovet
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pysyivät kiinni. Lahjainstituution tavoin toimiva suosittelukäytäntö si-
toi sen piiriin hyväksyttäjä veljeskunnaksi, jossa ei ollut varaa pettää
”takaajien” luottamusta ja poiketa yhteisistä käyttäytymissäännöistä.
Henkilökohtaisen liikeverkoston jäsenet kuuluivat Huhtamäen suosit-
telijoihin, mutta hänelle löytyi nopeasti arvovaltaisia tukijoita myös lii-
ke-elämän ulkopuolelta. Hän toimi lisäksi useissa sellaisissa yhdistyk-
sissä ja seuroissa, joissa oli mukana erityisesti kaupungin suomenkieli-
sen sivistyneistön edustajia.

Huhtamäki hyväksyttiin vuoden 1931 lokakuussa Akseli Hietakarin
suosituksesta Turun Liikemiesyhdistykseen, joka oli paikallisen suo-
menkielisen liikemieskunnan aatteellinen keskus ja sen yhteisen identi-
teetin lähde. Vanhasuomalaisesta poliittisesta perinteestä vuonna 1906

syntynyt, joskin puoluepoliittisesti sitoutumaton, yhdistys ajoi suoma-
laisuuden asiaa talouselämässä ja puolusti liike-elämän etuja erityisesti
Turun taloudellisen infrastruktuurin kehittämisessä. Yhdistyksen jäsen-
kuntaan kuului paikallisia suomenmielisiä kaupan, teollisuuden ja pank-
kimaailman johtohenkilöitä. Se kokosi muualla maassa toimivien liike-
miesyhdistysten tavoin yhteen valveutuneita, taistelutahtoisia ja eteen-
päin pyrkiviä liikemiehiä, jotka tahtoivat saada johtavan aseman kau-
pungin talouselämässä119 .

Turun Liikemiesyhdistys kantoi erityistä huolta suomenkielisen kaup-
paopetuksen järjestämisestä paikkakunnalla, jotta kauppaliikkeisiin voi-
tiin saada pätevää henkilökuntaa palvelemaan suomenkielisiä kulutta-
jia. Liikemiesyhdistys oli sitä mieltä, että kauppa-alan koulutuksen
kehittymättömyys uhkasi jarruttaa suomalaiskansallisen liiketoiminnan
kasvua. Suomenkielisen väestönosan edustajat saattoivat päästä johta-
viin asemiin liike-elämässä nimenomaan muodollisen koulutuksen kaut-
ta: Turun Liikemiesyhdistyksen jäsenkunnassa oli tästä useita eläviä esi-
merkkejä. Yhdistyksen arvomaailma oli Huhtamäelle läheinen, ja hän
koki sen johtohenkilöt hengenheimolaisikseen. Liikemiesyhdistyksen
toiminnassa syntyi lukuisia tärkeitä kontakteja. Sen tarkoitusperiin
kuului ”henkilökohtaisten kosketusten järjestäminen liike-elämän eri
aloilla toimineiden kesken”, ja yhdistys organisoi runsaasti sellaista toi-
mintaa, jossa eri liiketoiminnan alueilla työskentelevät saattoivat tutus-
tua toisiinsa.120  Hieman uneliaassa yhdistyksessä oli 1930-luvun vaih-
teessa satakunta jäsentä, mutta toiminta vilkastui huomattavasti ja jä-
senluku kolminkertaistui vuosikymmenen aikana.
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Huhtamäki eteni nopeasti ylöspäin Turun Liikemiesyhdistyksen
hierarkiassa: hänet valittiin jo vuonna 1933 johtokunnan varajäseneksi,
mikä avasi hänelle mahdollisuuden osallistua säännöllisesti sen kokouk-
siin. Huhtamäki oli selvästi yhtä sukupolvea nuorempi kuin valtaosa
yhdistyksen johtokunnan jäsenistä. Yhdistyksen riennoissa erittäin ak-
tiivisesti esiintynyt Huhtamäki tuli valituksi lukuisiin luottamus- ja
edustustehtäviin, joissa syntyi runsaasti uusia tuttavuuksia. Yhdistys ni-
mesi hänet edustajakseen Kotimainen Työ r.y:n hallitukseen vuonna
1932 ja seuraavana vuonna hän osallistui yhdessä kauppaneuvos J.G.
Nordströmin kanssa Oulussa Suomen VI Kauppa- ja Teollisuuspäiville,
jossa oli läsnä johtavia liikemiehiä eri puolilta maalta. Tämmöisiin ti-
laisuuksiin Huhtamäki tarttui epäröimättä.121  Arvostettu asema paikal-
lisissa liikemiespiireissä oli ponnahduslauta myös kansallisiin kontak-
teihin, joita koko maan markkinoille tähyävä liikemies havitteli.

Turun Liikemiesyhdistyksen varsinaiseksi johtokunnan jäseneksi
Huhtamäki valittiin vuonna 1936 heti kun ensimmäinen paikka avau-
tui. Yhdistyksen toiminnasta kertovassa Reino Hirvisepän eli Pallen
kirjoittamassa riimikronikassa Huhtamäkeä kuvattiin ”mieheksi aloit-
teiden”, joka jaksoi kehitellä uusia ideoita ja viedä niitä tarmokkaasti
eteenpäin.122  Huhtamäki kohosi 1930-luvun aikana yhdistyksen terä-
vimpään kärkeen ja saavutti sen johtoon kuuluneiden pitkän linjan ta-
louselämän vaikuttajien luottamuksen. Turun Liikemiesyhdistys avasi
portteja paikalliseen suomenkieliseen ja -mieliseen liikemiesverkos-
toon, mutta siihen tarvittiin aktiivisuutta myös monissa muissa yhdis-
tyksissä ja luottamustehtävissä.

Taloudellisesti merkittävin paikallinen organisaatio oli vuonna 1918

toimintansa aloittanut Turun Kauppakamari, jonka johdossa ruotsin-
kielisillä kauppa-, teollisuus- ja pankkimiehillä oli enemmistö. Sen
taustaorganisaatiossa Turun Kauppakamariyhdistyksessä suomenkielis-
ten asemat vahvistuivat sotien välillä. Suomenkielisten osuus kaikista
jäsenistä oli vuonna 1925 noin 30 % ja kymmenen vuotta myöhemmin
45 %.123  Kauppakamarissa liikemiehet tekivät yhteistyötä yli toimiala-
ja kielirajojen koko maakunnan talouselämän kehittämiseksi. Sen pii-
rissä syntyi kontakteja myös ruotsin- ja suomenkielisten liikemiesten
välille ja yhteistoiminta näyttää sujuneen taloudellisissa kysymyksissä
sopuisasti, mutta sosiaalisesti nämä ryhmät olivat melko eriseuraisia.

Huhtamäki-Hellas Oy kuului yritysjäsenenä Turun Kauppakamari-
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yhdistykseen, ja Huhtamäki osallistui usein Kauppakamarin järjestä-
miin tilaisuuksiin. Jäsenyys kauppakamarissa oli haluttu luottamus-
toimi, minkä vuoksi vaihtuvuus oli vähäistä. Kauppakamariin valitut
kuuluivat kaupungin elinkeinoelämän eliittiin, ja oli suuri kunnia pääs-
tä heidän joukkoonsa. Huhtamäen onnistui kiilata monen vanhemman
liikemiehen ohitse: hänestä tuli kauppakamarin jäsen jo vuonna 1935.
Se kertoi paikallisten johtavien liikemiesten hyväksyneen ulkopuolelta
tulleen nuoren tehtailijan joukkoonsa, mutta kadehtijoitakin riitti. Kaup-
paneuvoksena Huhtamäki pääsi myöhemmin vuonna 1942 kauppaka-
marin käytännön asioita hoitaneeseen työvaliokuntaan, ja hän toimi
sotien jälkeen myös Keskuskauppakamarin ja sen työvaliokunnan jäse-
nenä. Huhtamäen toimikausi Turun kauppakamarissa jatkui vuoteen
1946 saakka, jolloin hän siirtyi asumaan Helsinkiin. Vaikka jäsenyys-
aika jäi moneen muuhun verrattuna suhteellisen lyhyeksi, oli se menes-
tyksellinen ja arvostettu siitä päätellen, että Huhtamäki oli ensimmäi-
nen Kauppakamariplaketilla palkittu henkilö vuonna 1960. Kunnian-
osoitusta paitsi jäivät monet vuosikymmeniä kauppakamarissa toimi-
neet paikalliset yritysjohtajat.124

Kauppakamari oli erittäin aktiivinen maakunnan talouselämän ke-
hittämisessä; sen piirissä muotoiltiin paikallisen elinkeinoelämän yhtei-
siä linjoja yli kielipoliittisten kiistojen tai toimialakohtaisten tarpeiden.
Liikennekysymykset olivat elintärkeitä koko paikalliselle talouselämälle,
liikennejärjestelyiden kehittäminen hyödytti yhtä lailla kauppaa kuin
teollisuuttakin. Turun kauppakamari keskittyi sotien välisenä aikana
erityisellä ponnella alueen liikennekysymysten järjestelyyn, mutta esillä
oli useita muitakin suuria taloudellisia asioita. Turulla oli edellytyksiä
kehittyä merkittäväksi liike-elämän keskukseksi tukeutumalla moder-
niin teknologiaan ja edulliseen maantieteelliseen sijaintiin: kaupunki
oli Suomen portti länteen. Turkulaiset liikemiehet hakivat ulkomailta
vaikutteita Turun kehittämiseksi, omakohtaiset kokemukset moder-
neista suurkaupungeista herättivät ideoita myös kotikaupungin kehittä-
misen suuntaviivoista. Kansainvälisiä kontakteja ja hyviä liikenneyhte-
yksiä pidettiin merkittävänä kilpailutekijänä ja kaupungin teollisuuden
kehittymisen ehtona.

 Turun sijainti edullisten maa- ja merikuljetusten risteyskohdassa oli
alueen liikennejärjestelyjä koskevien hankkeiden lähtökohtana. Liiken-
nejärjestelyissä saavutettiinkin 1920- ja 1930-luvulla paikallisen elinkei-
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noelämän kannalta huomattavia ja kauaskantoisia tuloksia: Turun kan-
sallisesti merkittävä talvi- ja tuontisatama laajeni ja modernisoitui, rau-
tatieyhteydet paranivat ja posti- ja puhelinliikennettä kehitettiin ajan-
mukaiselle kannalle. Liikemiehet tekivät kauppakamarissa ja muissa
taloudellisissa järjestöissä runsaasti aloitteita Turun kaupungin sisäisten
liikennejärjestelyiden kehittämiseksi. Yhtä tärkeäksi koettiin sovittaa
kaupungin paikallis- ja kaukoliikenteen reitit yhteen mahdollisimman
kitkattomasti: Turun linja-autoaseman avaaminen vuonna 1938 antoi
tälle aivan uudet edellytykset. Yksi suurisuuntaisimmista liikennehank-
keista 1920- ja 1930-luvulla oli säännöllisen lentoliikenteen toteuttami-
nen. Juuri lentoliikenteen odotettiin vievän syrjässä olleet suomalaiset
lähemmäksi ”sivistynyttä Eurooppaa”; välimatkojen lyheneminen oli
suuri juhlinnan aihe kiireiseksi koetussa nykyajassa. Vuonna 1935 käyt-
töön vihitty Turun lentoasema sai alkunsa Turun Kauppakamarin aloit-
teesta.125  Kauppakamarin jäsenet saivat muita liikemiehiä enemmän ta-
loutta ja talouspolitiikkaa koskevaa informaatiota ja he pääsivät muo-
toilemaan liike-elämän kannanottoja yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin
kysymyksiin.

Huhtamäen sosiaalisten suhteiden kannalta merkittävä yhdistys oli
vuonna 1929 perustettu Turun Rotaryklubi, jonka suppeaan jäsenkun-
taan kaupungin johtava liikemieseliitti kuului. Klubi oli kaksikielinen,
mutta enemmistö sen jäsenistä ja johtohenkilöistä oli suomenkielisiä.
Vireästi toimineessa klubissa, joka keskittyi sisäisen yhteishengen ja
”oikean toveruuden” kohentamiseen, syntyi tiiviitä sosiaalisia suhteita
liike-elämän ja sivistyneistön edustajien kesken. Klubissa vaadittiin
suurta aktiivisuutta – jäsenten läsnäoloprosentteja tilastoitiin herkeä-
mättä. Sen toimintaan kuuluivat johtokunnan jokaviikkoiset aamiais-
ja lounaskokoukset, useimmiten Hamburger Börsin ravintolassa. Klu-
bin jäsenmäärä liikkui 1930-luvulla osapuilleen 30–40 välillä. Pieni jä-
senmäärä selittyy sillä, että jäseneksi pääsi kutsusta ja suositusten pe-
rusteella ja että klubiin hyväksyttiin kerrallaan vain yksi edustaja kuta-
kin liike- tai ammattialaa kohti. Huhtamäelle kuten muillekin yhteis-
kunnallisesti aktiivisille turkulaisille liikemiehille Yhdysvalloista lähte-
neen rotariliikkeen arvot olivat läheisiä: kansainvälisyys, sosiaalinen
ajattelutapaa ja humaani palvelualttius olivat sovitettavissa hyvin heidän
ajatusmaailmaansa. Rotaryliikkeen laajat ulkomaiset kontaktit, joita
Turun klubi vaali pontevasti, olivat tärkeitä Huhtamäen kaltaisille kan-
sainvälisesti suuntautuneille liikemiehille.126
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Huhtamäki tuli huomatuksi nopeasti myös Turun Rotaryklubissa,
jonka rahastonhoitajaksi hänet valittiin vuonna 1934. Hänelle kertyi
klubissa lukuisia edustustehtäviä, ja hän vieraili matkoillaan ulkomai-
sissa klubeissa. Huhtamäki osallistui vuonna 1933 klubin virallisena
edustajana yhdessä silloisen presidentin, Oy Vienti-Export Ltd:n toimi-
tusjohtaja Kalle Toivosen kanssa Tallinnassa vietettyihin rotarijuhliin,
jossa oli mainio tilaisuus solmia uusia kansainvälisiä tuttavuuksia. Eri-
tyisesti Turun Kauppakamarin sihteeri ja innokas rotari C. A. J. Gado-
lin matkusti ahkerasti rotariasioissa ympäri maailmaa ja järjesti viralli-
sia suhteita lukuisiin ulkomaisiin klubeihin. Klubi ”pyrki helpoitta-
maan” jäsentänsä matkoja liikkeen syntysijoille Amerikan Yhdysvaltoi-
hin, jossa useat turkulaiset ”rotariaanit” kävivätkin 1930-luvun lopulla.
Matkalaisilla oli tapana kertoa kokemuksistaan klubin kokouksissa.127

Huhtamäki kutsui rotariveljiä ensimmäisen kerran huhtikuussa 1934

tutustumaan tehtaaseensa, jonka tuotantoa hän heille ylpeänä esitteli.
Vieraille pitämässään puheessa hän kosketteli rotarytoiminnan perim-
mäistä luonnetta sosiaalisten suhteiden kannalta. Hänen mielestään toi-
minnan luonteeseen kuuluvat säännölliset tapaamiset olivat omiaan
poistamaan ”ainakin jossakin määrässä ennakkoluuloja, jotka meillä
ihmisillä on melkein aina suurena vaikuttimena arvostellessamme toi-
siamme”. Klubin eri aloilla työskentelevät jäsenet kykenivät antamaan
toisilleen paljon, ja karsimaan yksipuolisuuksia omassa ajattelussaan.

Rotaryklubin piirissä saattoivat Huhtamäen mielestä ”käytännön
miehet” ja teoreettisesti vahvat yliopistomiehet antaa virikkeitä toisil-
leen ja oppia arvostamaan toistensa lahjakkuuden lajeja. Toisiin teolli-
suusaloihin kannatti hänen mukaansa perehtyä ainakin sen verran, että
makeistehtaassa käynnin jälkeen ei usko enää sellaiseen tarinaan, ”että
lakritsi valmistetaan vanhoista Nokian kalosseista ja pikanellista”. Huh-
tamäki kertoi vierailleen uusien valmisteiden, kuten lakritsisen ranne-
kellon, kehittelyn monista eri vaiheista alustavasti ideasta useiden ko-
keilujen ja taloudellisten laskelmien jälkeen markkinoille laskettavaksi
tuotteeksi. Puheensa lopuksi hän totesi oman kunnioituksensa alaa
kohtaan johtuneen siitä, ”että se antaa minulle tilaisuuden jatkuvasti
suunnitella ja luoda tuommoisia lakritsirannekelloja”. Huhtamäen mie-
lestä ”laatutulos” oli makeistuotannossa tärkeämpää kuin ”paljoustu-
los”, johon puolestaan alan ulkopuoliset henkilöt tuntuivat kiinnittävän
enemmän huomiota.128
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Huhtamäki ammensi rotary-aatteesta perusteluita myös omalle lii-
ketoimintafilosofialleen, jota hän käsitteli useissa esitelmissään. Erityi-
sesti häntä viehättivät erilaiset rotary-aatteelle keskeisen palvelukäsit-
teen taloudelliset ja yhteiskunnalliset sovellukset. Käsitteen kautta saat-
toi nostaa esiin liiketoiminnan moraalisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia.
Sotien jälkeen pitämässään esitelmässä ”Rotariani teollisuusmiehenä”
hän kiteytti pitkään kehittelemiään ajatuksia, joille ajankohtainen yh-
teiskunnallinen murros loi kiinnostavan pohjan:

Rotaryn syvimpänä aate- ja toimintaperustana on avuliaisuus,
palvelemisen halu, epäitsekkään avun antaminen muille ihmi-
sille ja koko yhteiskunnalle, terveet keskinäiset suhteet eri yksi-
löiden kesken; kauppiaitten välillä, ostajan ja myyjän kesken,
työnantajan ja työntekijän välillä. Se on Rotaryn etiikkaa. …Ne
seikat, joita tähän asti on pidetty etuvastakohtina, on opittava
käsittämään etuyhteyksiksi. Eihän siinä usein olekaan muuta
eroa kuin se, ajatteleeko asioita vain omalta vai kokonaisuuden
kannalta. …Täytyy saada syntymään uusi sosiaalinen mieli. 129

Kauppaneuvos J. G. Nordström

oli turkulaisten suomenkielisten

liikemiesten ehdoton keskus-

hahmo, jolla oli myös runsaasti

kansallisia edustus- ja johto-

tehtäviä. Maamiesten Kauppa

Oy:n toimitusjohtajana pitkään
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useiden suomalaisuusliikkeen

piirissä toimineiden liikeyritys-

ten ja yhdistysten perustajajä-
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aktiivinen työskentely Turun
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Huhtamäki sai rotary-ideologiasta tukea vakaumukselleen, jonka mu-
kaan oli mahdollista rakentaa siltoja yli yhteiskunnallisten ristiriitojen,
tasoittaa etuvastakohtaisuuksia lähestymällä asioita kannalta, joka ei
rajoittuisi pelkästään omaan välittömään etuun tai puhtaaseen voitto-
motiiviin.

Huhtamäki tuli valituksi klubin presidentiksi vaikeaksi kaudeksi
1939–1940 toimittuaan sitä ennen ensimmäisenä varapresidenttinä. Hä-
nen aloitteestaan otettiin rajaseututyö syyskuussa 1939 klubin yhdeksi
keskeiseksi ulkopuolisen toiminnan kohteeksi. Klubitoimintaa päätet-
tiin jatkaa säännöllisesti talvisodan aikanakin, vaikka maailmansota
asetti vakavia esteitä kansainväliselle yhteistyölle. Kun useiden suoma-
laisten klubien toiminta pysähtyi sodan vuoksi ja kun yhteydet ulko-
maisiin klubeihin katkesivat, päätti Turun Rotaryklubi Huhtamäen pre-
sidenttikaudella muodostaa joulukuussa 1939 koko maata palvelevan
keskuskomitean, jonka tehtävänä oli huolehtia Suomeen saapuvan ul-
komaisen rotaryavun vastaanottamisesta ja jakamisesta sekä rotaryper-
heiden siirtämisestä ulkomaille jos siihen tulisi tarvetta. Huhtamäki va-
littiin keskuskomitean jäseneksi, ja tässä työssä hän saattoi tukeutua
olemassa olevaan kansainväliseen suhdeverkostoonsa.130

Turun Liikemiesyhdistyksen ja Rotaryklubin toiminnassa oli esitel-
millä aivan erityinen sijansa. Turun Liikemiesyhdistyksessä hankittiin
omien jäsenten lisäksi puhujiksi ulkopuolisia eri alojen parhaita asian-
tuntijoita, paikallisia virkamiehiä, professoreja, korkeita valtion virka-
miehiä ja poliitikkoja, aina ministereitä myöten. Huhtamäki järjesti
omien suhteittensa kautta yhdistyksen kokouksiin useita alustajia maan
talouden ja politiikan huipulta. Yhdistyksen vuoden 1932 vuosikerto-
muksen mukaan esitelmillä ryyditetyt kokoukset olivat tarjonneet ”suo-
malaisille liikemiehille myös rattoisan tilaisuuden vaihtaa tuttavallisessa
seurustelussa ajatuksia liike-elämän nykytärkeistä kysymyksistä”.131

Oletettavasti esitelmien sisältöä merkittävämpää oli mahdollisuus käy-
dä niiden pohjalta luottamuksellisia keskusteluja, tulkita, arvioida ja
työstää niitä käyttökelpoiseksi tiedoksi. Varsinaisen kokouksen jälkeen
seurasi aina ilmeisen odotettu ohjelmanumero: ”Syötiin lopuksi yhtei-
set illalliset”. Kokouksissa aloitetut keskustelut jatkuivat vapaamuotoi-
sissa merkeissä Suomalaisella Pohjalla, Turun Kauppaseurassa, Ham-
burger Börsissä tai Turun Seurahuoneella.

Turun Liikemiesyhdistyksessä sotien välisenä aikana pidettyjen esi-
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telmien teemat voi karkeasti ryhmitellä seuraavalla tavalla: 1) Turun ta-
loudellisen infrastruktuurin kehittäminen; 2) yleinen talouspolitiikka ja
taloudellinen lainsäädäntö; 3) liiketoiminnan ajankohtaiset kysymykset;
4) eri teollisuusalojen kehityspiirteet; 5) yleissivistävät, historialliset ja
filosofiset aihepiirit ja 6) raportit ulkomaanmatkojen kokemuksista.
Esitelmissä käsiteltiin toisaalta ajankohtaisia taloudellisia ja poliittisia
aiheita ja toisaalta periaatteellisempia kysymyksiä, joissa puntaroitiin
liiketoiminnan suhdetta muuhun yhteiskuntaan. Keskustelussa muo-
toiltiin yhteisiä kantoja ja esitettiin ajatuksia, joita voitiin välittää po-
liittisen päätöksenteon piiriin virallisina lausuntoina tai informaalisten
verkostosuhteiden kautta.132  Esitelmien aiheet osoittavat, että liikemie-
het olivat kiinnostuneita yhteiskunnallisista ja kulttuurisista kysymyk-
sistä ja että he kokivat tarpeelliseksi tarkastella taloudellista toimintaa
laajasta sosiaalisesta näkökulmasta. Esitelmillä tuotettiin ja ylläpidettiin
yhteistä arvopohjaa, tietoisuutta yhteisistä eduista ja liikemiesten ajan-
kohtaisista tehtävistä.

Yhdistysten omissa jäsenissä oli lukuisia innokkaita ja lennokkaita
esitelmöitsijöitä, joista Huhtamäki kuului kärkikaartiin molemmissa
suhteissa. Hän piti useita esitelmiä yhdistysten kokouksissa ja hänellä
tuntui olevan paljon sanottavaa. Esitelmät antoivat tilaisuuden erot-
tautua joukosta ja tuoda esiin omaa asiantuntijuutta paikallisten liike-
miesten keskuudessa. Ensimmäisen esitelmänsä Turun Liikemiesyh-
distyksessä Huhtamäki piti tammikuun lopussa 1933 hyvin tuntemas-
taan aiheesta ”Makeisteollisuudesta”. Yhdistyksen pöytäkirjassa esitystä
luonnehdittiin ”selväpiirteiseksi ja kiintoisaksi”. Esitelmöitsijä kertoi
alalla käynnissä olleesta tradition murroksesta, jossa uudet makusuun-
nan olivat astumassa esiin, ja ennusti kulutuksen voimakasta kasvua la-
man jälkeen, jolloin makeannälkä tulisi heräämään ankeiden aikojen
väistyessä.133  Yhdistyksessä käsiteltiin säännöllisesti eri teollisuusalojen
kehitystä ja muillekin aloille hyödyllisiä kokemuksia.

Turun Rotaryklubissa pidetyt esitelmät olivat tavallaan ”henkevim-
piä” ja yleisempiä kuin Liikemiesyhdistyksessä, jossa käsiteltiin enem-
män käytännönläheisiä aiheita. Rotaryklubissa esitelmöitsijöiden oli
suotavaa pohdiskella asioita eri näkökulmista ja herättää keskustelua.
Luotettavassa ja suppeassa piirissä oli luontevaa testata ajatuksia ja kes-
kustella avoimesti vaikeistakin aiheista. Kilpailutekijät eivät hankaloit-
taneet mielipiteiden vaihtoa jäsenistön ”edustuksellisen” koostumuksen
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vuoksi. Klubin piirissä riitti asiantuntemusta monilta aloilta. Filosofian
maisteri Heikki Kestilä esitelmöi mielellään korkealentoisista filosofi-
sista aiheista. Turun yliopiston filosofian professori J.E. Salomaa puhui
esimerkiksi huhtikuussa 1944 aiheesta ”Mikä on ihminen?” ja kirjalli-
suustieteen professori, runoilija V. A. Koskenniemi luennoi omaan
alaansa liittyvistä teemoista. Huomiota herättää historiallisten aihepii-
rien suuri suosio rotaryesitelmissä, ja erityisen paljon käsiteltiin Turun
historiaa, josta myös Huhtamäki esitelmöi. Klubin ”huippuesitelmöit-
sijöiden” joukkoon kuuluneen Huhtamäen muiden alustusten aiheina
olivat muun muassa ”Mitä rotari voi oppia japanilaisten hyvistä omi-
naisuuksista?”, ”Palvelukäsitteen sovelluttaminen liike-elämässä” ja yllä
mainittu ”Rotariaani teollisuusmiehenä”, joissa hän hahmotteli yhteis-
kunnallisen yrittäjyyden ääriviivoja.134  Jatkuva vuorovaikutus liikemies-
ten ja yliopiston professorien välillä oli omiaan vahvistamaan ”henkisiä
arvoja” liikemiesten ajattelussa: kulttuurin ja sivistyksen arvostaminen
oli elimellinen osa heidän maailmankuvaansa.

Turkulaiset liikemiehet tapasivat toisiaan monissa muissakin yhdis-
tyksissä, joiden jäseneksi Huhtamäki hakeutui ja hyväksyttiin nopeas-
ti. Osa näistä oli klubeja, joiden toiminnassa ”seurustelu” liitettiin
osaksi laajempia yhteiskunnallisia harrastuksia. Jo vuonna 1876 perus-
tettu Turun Kauppaseura, jonka jäsenistö koostui liikemiesten ohella
muistakin talouselämästä kiinnostuneista henkilöistä, oli alun perin
ruotsinkielinen, mutta muuttui 1920-luvulla virallisesti kaksikieliseksi
yhdistykseksi. Kauppaseuran ravintolassa järjestettiin lukuisia kokouk-
sia, liikeneuvotteluja ja illallisia, joissa paikalliset liikemiehet saattoivat
tavata toisiaan.135  Huhtamäki liittyi Kauppaseuraan vuonna 1932 ja
maksoi uskollisesti sen jäsenmaksut senkin jälkeen kun oli siirtynyt
asumaan Helsinkiin. Seuran jäsenluettelosta löytyivät kaikkien hänen
keskeisten paikallisten yhteistyökumppaneidensa nimet.136

Huhtamäki liittyi myös Turun suomalaisen yliopiston hyväksi toteu-
tetun kansalaiskeräyksen tiimoilta vuonna 1920 syntyneeseen Suomalai-
seen Pohjaan, ”suomalaisen sivistyneistön yhtymispaikkaan”, joka tar-
josi kerhohuoneistossa pysyvästi mahdollisuuksia seurustella toisten jä-
senten kanssa, lukea sanoma- ja aikakauslehtiä ja viettää aikaa yhteis-
ten harrastusten parissa, joista biljardi oli suosituin. Klubin tarkoituk-
sena oli luoda tilaisuuksia keskinäiseen ”yhdessäoloon kunnallisten, yh-
teiskunnallisten, sivistyksellisten ja taloudellisten kysymysten pohtimis-
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ta varten”.  Vaikka varsinainen klubielämä ei ollut aina kovin vilkasta,
oli yhteisellä tapaamis- ja neuvottelupaikalla huomattava merkitys sa-
manmielisten sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. Erityinen valitsija-
lautakunta hyväksyi suositusten perusteella suljetun seuran jäseneksi
hyvämaineisia ”suomenmielisiä henkilöitä”, ja vuodesta 1933 jäseneksi
voitiin ottaa myös yhdistyksiä, joilla olikin tapana pitää kokouksiaan
klubihuoneistossa. Suomalaisen Pohjan jäsenkuntaan kuului liikemies-
ten ja yliopiston opettajien lisäksi runsaasti lakimiehiä, erityisesti Tu-
run hovioikeuden jäseniä, ja myös kaupungin johtavia virkamiehiä.
Suomalainen Pohja ylläpiti kerhohuoneistoa ja ravintolaa, joka sai kiel-
tolain kumoamisen jälkeen vuonna 1932 täydet anniskeluoikeudet. Täs-
tä lähtien klubin jäsenet olivat ”tilaisuudessa huoneistossaan laillisesti
nauttimaan mitä kunkin terveys ja mielenkiinto vaativat”.137

Huhtamäki tähdensi alaisilleen, että sosiaalisten suhteiden hoito on
elimellinen osa liiketoimintaa. Hän välitti tehtaittensa johtajille aktiivi-
sesti omia kontaktejaan ja vaati heitä olemaan tiiviissä kanssakäymi-
sessä paikallisten asiakkaiden ja ”kaupungin korkeimpien piirien”
kanssa, työtunteja ja vaivoja laskematta. Kun Huhtamäki oli saanut
asemia taloudellisen kentän yhdistyksissä, hän suositteli aktiivisesti hen-
kilökohtaisen liikeverkostonsa jäseniä, omia alaisiaan ja muitakin hen-
kilöitä niiden jäseniksi.138 Hän pyrki tekemään omista asemistaan ikään
kuin yrityksen mandaatteja. Huhtamäen ehdotuksesta ruotsinkielinen
Bertel Gardberg hyväksyttiin loppusyksystä 1935 Turun Liikemies-
yhdistyksen jäseneksi. Saattaa olla, että tämä päätös kirvoitti kauppa-
neuvos Nordströmiä laatimaan yhdistykselle kirjelmän, jossa hän muis-
tutti yhdistyksen alkuperäisestä tarkoituksesta kohottaa suomalainen
liike-elämä arvovaltaiseen asemaan. Tähän seikkaan oli kauppaneuvok-
sen mielestä kiinnitettävä huomiota uusia jäseniä valittaessa. Samassa
yhteydessä hän paheksui osuuskauppamiesten ottamista yhdistyksen jä-
seneksi.139  Yhdistys saattoi kuitenkin käytännössä kohottaa tehokkaasti
jäsenmääräänsä vain laajentamalla jäsenpohjaansa, avaamalla ovensa
uusille ryhmille.

Bertel Gardberg kuvaa muistelmissaan Huhtamäen suoraviivaisia
toimintatapoja sosiaalisten suhteiden solmimisessa: ”siihen aikaan voi-
tiin tuntea ihmisiä vuosikausia ilman että olisi heitetty tittelit pois,
mutta Heikin tapana oli alusta pitäen tehdä se miltei heti ensimmäises-
sä tapaamisessa, jos hän oletti että oltaisiin tekemisissä keskenään
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myös jatkossa”. Gardberg itse kirjasi päiväkirjoihinsa tunnollisesti sen,
milloin, kuinka pitkän ajan kuluttua ensi tapaamisesta ja missä olosuh-
teissa hän teki sinunkaupat tärkeiden ihmisten kanssa.140

Perusluonteeltaan kansainvälinen klubikulttuuri kokosi hyvämainei-
sia ja korkeassa asemassa olevia henkilöitä yhteen, epämuodollisen
kanssakäymisen mahdollistavaa tilaan, jossa seurusteltiin vertaisten kans-
sa luottamuksellisessa hengessä ilman häiritseviä tekijöitä, kuten julki-
suutta. Klubeissa tapahtunut säännöllinen informaation vaihto tuotti ja
vahvisti epävirallisia verkostosuhteita, läheisyyttä ja yhteenkuuluvai-
suutta. Seuroissa ja yhdistyksissä suomenkieliset liikemiehet saivat myös
poliittisia kontakteja ja oppivat tuntemaan paikallista virkamieseliittiä.
Tämä kanssakäyminen vahvisti entisestään talouden ja vallan välistä yh-
teyttä liikemiesten ajattelussa.141

Suhdeverkoston sisäpiiri

Turkulaisten suomenkielisten liikemiesten suhdeverkoston sisäiset ase-
mat muuttuivat ajan myötä, kun mukaan tuli uusia jäseniä ja osa väis-
tyi eri syistä taka-alalle. Vaikka verkostossa ei ollut muodollista arvo-
järjestystä ja johtajuutta, voidaan sen sisällä erottaa suhteellisen sup-
pea sisäpiiri, johon kuuluneilla oli strategisia valta-asemia miltei kai-
killa sosiaalisilla kentillä. He olivat muita liikemiehiä paremmin infor-
moituja, heillä oli muita enemmän luottamustehtäviä, heillä oli poik-
keuksellisen laajat sosiaaliset kontaktit, heillä oli muita enemmän so-
siaalista pääomaa ja muita laajempi näkemys elinkeinoelämän yleisis-
tä intresseistä yhteiskunnassa. Sisäpiiriläiset muodostivat suomenkieli-
sen liikemieskunnan poliittisesti ja yhteiskunnallisesti vaikutusvaltai-
simman kerroksen, joka saattoi puolestaan tukeutua laajempaan suh-
deverkostoon. Ruotsalaisen taloushistorioitsijan Niklas Stenlåsin mu-
kaan muodollisten asemien ja verkostosuhteiden kautta ylläpidetyn epä-
muodollisen statuksen muodostama yhdistelmä ratkaisi sen, kenellä
oli vaikutusta taloudellisen eliitin poliittisessa toiminnassa ja missä
laajuudessa.142

Sisäpiirin erottaminen muista suhdeverkoston toimijoista on tul-
kinnanvarainen asia. Heidän ja muiden verkoston jäsenten välillä on
vain aste-ero, joka sekin oli koko ajan liikkeessä.143  Tässä tapauksessa
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erottelu tehdään ensi sijassa yhteiskunnallisesti merkittävien johtotehtä-
vien ja valta-asemien perusteella: päällekkäiset jäsenyydet tuottivat py-
syviä sosiaalisia suhteita, jatkuvaa kanssakäymistä ja keskinäistä sitou-
tumista. Toisena kriteerinä on toiminnan laaja-alaisuus, joka erotti
sisäpiiriläisiä muista verkoston jäsenistä. Sisäpiiriläisillä oli tärkeitä val-
ta-asemia lähes kaikilla sosiaalisilla kentillä ja he osasivat yhdistää niitä
toisiinsa: talous, politiikka ja kulttuuri muodostivat yhden kokonaisuu-
den heidän toiminnassaan.

Kun Huhtamäki haki toiselta paikkakunnalta tulleena pääsyä liike-
miesten paikalliseen suhdeverkostoon ja sen sisäpiiriin, oli siinä tapah-
tumassa sukupolven vaihdos: vanha 1900-luvun alussa mukaan tullut lii-
kemiesten ryhmä oli hiljalleen väistymässä ja uusi nuorempi polvi oli
ottamassa heiltä vapautuvia asemia. Kaikki tapahtui kuitenkin vähitel-
len. Huhtamäki raivasi asemiensa ja sosiaalisten kontaktiensa perus-
teella tiensä liikemiesten suhdeverkoston sisäpiiriin 1930-luvun loppuun
mennessä. Suhdeverkoston ytimeen voi katsoa kuuluneen tämän vuosi-
kymmenen puolivälissä neljä herraa, joilla oli suuri vaikutus Huhta-
mäen yhteiskunnalliseen ajatteluun. Oheisessa taulukossa on tarkasteltu
lähemmin sellaisia yhdistyksiä ja toiminta-alueita, joita voi pitää kes-
keisinä liikemiesten yhteiskunnallisen toiminnan kannalta. Mukaan on
otettu liikemiesten suhdeverkostoon kuuluneita henkilöitä, jotta heitä
voitaisiin verrata sisäpiiriläisiin. Taulukon tiedoista käy ilmi, että tär-
keimmät valta-asemat keskittyivät suhteellisen pienelle joukolle. (Tau-
lukko 1)

Suomenkielisen turkulaisen liikemiesverkoston ehdoton keskushen-
kilö oli vuonna 1865 syntynyt ja vuonna 1919 kauppaneuvoksen arvoni-
men saanut J. G. Nordström, joka työskenteli 35 vuotta Maamiesten
Kauppa Oy:n toimitusjohtajana. Nordströmin yhteiskunnallisen toi-
minnan kirjo oli uskomattoman laaja. Paikallisten valta-asemien lisäksi
hänelle kertyi runsaasti kansallisen tason edustus- ja johtotehtäviä, jot-
ka kohottivat hänen sosiaalisen statuksensa muiden yläpuolelle. Nord-
ström oli Keskuskauppakamarin jäsen vuosina 1919–1945, hänet valit-
tiin Kauppalehti Oy:n hallintoneuvostoon vuonna 1915 ja Suomalaisen
Liikesivistysrahaston hallitukseen vuonna 1920.144  Hän kuului koko
maan mitassa johtaviin suomenkielisiin liikemiehiin, joka pystyi välttä-
mään merkittäviä sosiaalisia kontakteja turkulaisille liikemiehille.

Nordströmin erikoisasema turkulaisten suomenkielisten liikemies-
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Huom. Taulukossa Turun Suomalaisen Yliopistoseuran (TSYS) ja Turun Yliopiston (TY) hal-
lintoelinten kokoonpanoja systemaattisesti vuoteen 1954, jolloin seuran osuus yliopiston hal-
lintaan päättyi. Monet liike-elämän edustajat, kuten Kestilä ja Toivonen, työskentelivät senkin
jälkeen aktiivisesti TSYS:n johtoelimissä. Seura alkoi toimia omien uusien sääntöjen perustalla
vuodesta 1957 alkaen.

Taulukko 1. Turkulaisten suomenkielisten liikemiesten johto- ja luottamustehtäviä
talouden, politiikan ja kulttuurin alueella
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ten keskuudessa perustui kahteen seikkaan. Ensinnäkin hän oli lähes
kaikkien kansalliselta pohjalta syntyneiden liikeyritysten ja yhdistysten
perustajajäsen ja toimi samanaikaisesti niiden johtotehtävissä alusta
lähtien. Hän oli etujoukoissa kokemassa ja tekemässä ”suomalaiskan-
sallista nousua”. Toiseksi Nordström oli suomenkielisen liikemieskun-
nan johtohahmo kaksikielisissä elinkeinoelämän järjestöissä, kuten Tu-
run kauppakamarissa ja Turun Kauppayhdistyksessä. Koko suomenkie-
lisen liikemieskunnan kannalta merkittävä käänne tapahtui, kun Nord-
ström valittiin vuonna 1931 Turun Kauppakamarin hallituksen puheen-
johtajaksi tehtävää alusta pitäen hoitaneen ruotsinkieliseen liikemies-
eliittiin kuuluneen pankinjohtaja J. Lönnbladin jälkeen. Nordström
johti koko sotien välisen ajan kauppakamarin tärkeää kulkulaitosvalio-
kuntaa, joka määritteli paikallisen elinkeinoelämän kantoja seudun lii-
kennejärjestelyihin.145  Nordström oli kansallisen pääoman symboli Tu-
russa. Vaikka Nordström oli 1930-luvulla jo vanha mies ja karsi jo
luottamustehtäviään, vaikutti hän vielä vahvasti liikemiesten verkosto-
suhteissa ja erilaisissa yhteiskunnallisissa instituutioissa.

Nordström luonnehti itse vanhoilla päivillä kirjoittamissaan julkai-
semattomissa muistelmissa (1951) vertauskuvallisesti moneen suuntaan
haarautuneita verkostosuhteitaan ja yhteiskunnallisten luottamusteh-
täviensä kasautumista:

Ihminen on monessakin merkityksessä samanlainen kuin kas-
vava puu. Mutta varsinkin siinä suhteessa, että jos kohtalo suo
hänen kasvaa ja kehittyä kauan samassa maaperässä, hän en-
nen pitkää joutuu työntämään monihaaraiset juurensa joka ta-
holle kauas ympäristöönsä, josta hän imee itselleen välttämättö-

Lähteet: Lauri Katara, Turun Liikemiesyhdistys 1906–1956. Turku 1956, 97–99; Heik-
ki Toikka, Turun Liikemiesyhdistys 1906–1996. Turku 1996, 147–151; Turun Kaup-
pakarin vuosikertomukset 1918–1965; Toivo T. Rinne, Turun Rotaryklubin toimintaa
1949–1954 ja sen jäsenet 1929–1954. Turku 1954; Juhani Merilahti, Turun kultainen
ratas. Turun Rotaryklubi 1929–1989 Åbo Rotaryklubb. Uusikaupunki 1988, 209–221.
Turun kaupungin kunnalliskertomukset 1917–1945; Turun Suomalaisen Yliopistoseu-
ran (TSYS) vuosikirjat 1919–1922; TSYS:n pöytäkirjat 1917–1954, II Ca: 1–12; Tu-
run yliopiston (TY) vuosikirjat 1923–1948; Tauno Perälä, Turun yliopisto 1920–1939.
Turun yliopisto. Turku 1970, Tauno Perälä, Turun yliopisto 1939–1974. Turun Yli-
opistosäätiö. Turku 1977; Suomen liikemiehiä. Talouselämämme miesten elämäkertoja
1948. Sininen Kirja Osakeyhtiö. Porvoo 1948
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män elinnesteen, mutta johon hän myös toisaalta nostattaa ver-
soja.

Varsinkaan minunlaiseni (punakynällä viivattu yli: seuraa ra-
kastava ja kaikkiin hyviin harrastuksiin innostuva -KT) liike-
mies ei ajanpitkään voi välttyä kuulumasta jos johonkin paik-
kakuntansa yhdistykseen ja seuraan, johtokuntaan ja komite-
aan, yrityksiin ja harrastuspiireihin. Tuo monille tahoille hajautu-
va ’kuuluminen’ on toisinaan ehkä aiheuttanut harmia ja tus-
kastumistakin, mutta enimmäkseen se kuitenkin on tuottanut
minulle tyydytystä ja antanut elämääni sisällystä ja viihtyä.

Nordström täsmensi, että ”osan harrastuksistani olen tietoisesti itse
valinnut, osaan olen joutunut mukaan sattumalta ja itsekään huomaa-
mattani, ja osa on taas tarjoutunut minulle eräänlaisena velvollisuute-
na, josta en ole katsonut voivanani kieltäytyä”.146  Nämä sanat pätene-
vät moniin muihinkin yhteiskunnallisesti aktiivisiin liikemiehiin. Me-
nestys liikemiehenä siivitti osaltaan eteenpäin Nordströmin uraa suo-
malaisuusliikkeessä, johon häntä oli nuorena miehenä 1800-luvun lo-
pulla vetänyt mukaan halu oppia ”tanssimaan suomalaisia kansantans-
seja”.147  Monet yhdistykset valitsivat hänet kunniajäsenekseen, ja hän
sai vastaanottaa runsaasti muitakin huomionosoituksia. Jos saavutti
Nordströmin luottamuksen, sujui pääsy suomenmielisten liikemiesten
suhdeverkostoon melko vaivattomasti.

Nordströmin lähipiirissä oli muitakin vahvoja miehiä. Pisimpään
hänen kanssaan työskenteli Kestilän Pukimo Oy:n omistaja Heikki
Kestilä (s.1879). Kreikan kieltä ja filosofiaa Helsingin yliopistossa opis-
kellut ja vuonna 1905 loppututkinnon suorittanut Kestilä otti vuonna
1910 haltuunsa isänsä omistaman kangaskaupan ja perusti seuraavana
vuonna Suomalainen Pukimo Oy:n, joka muutettiin vuonna 1932 Kes-
tilän Pukimo Oy:ksi. Valmisvaateteollisuuden uranuurtajiin lukeutunut
Kestilä kuului niihin teollisuusmiehiin, jotka kehittivät järjestelmälli-
sesti perinteistä käsityötä tehdasmaiseksi massatuotannoksi. Akateemi-
suuden suuresta arvostuksesta liike-elämässä kertoo se, että Kestilä
käytti johdonmukaisesti maisteri-titteliä myös erilaisissa taloudellisissa
yhteyksissä.148

Kolmas liikemiesverkoston keskushenkilö oli maakunnan piensaho-
jen vientikauppaa harjoittaneen Oy Vienti-Export Ltd:n johtaja ja pää-
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omistaja Kalle (Karl) Toivonen (s.1880), joka sai kauppaneuvoksen ar-
vonimen vuonna 1938. Hän oli lautatarhatyömiehen poika, joka työs-
kenteli pienestä pitäen lautatarhoilla ja satamassa. Toivonen istui moni-
en yritysten johtokunnissa ja omisti useita sahalaitoksia Turun lähistöl-
lä. Hän kuului myös tukkukauppiaitten valtakunnallisen yhteistoimin-
nan kärkinimiin. Monet Nordströmiltä vapautuneet johto- ja luotta-
mustehtävät paikallisissa talouselämän järjestöissä siirtyivät vähitellen
Toivosen vastuulle. Turun Liikemiesyhdistyksen puheenjohtajana hän
toimi peräti viisitoista vuotta. Kokoomuslainen Toivonen oli muita si-
säpiiriläisiä aktiivisempi ja vaikutusvaltaisempi kunnallispolitiikassa,
mikä vahvisti hänen keskeistä asemaansa liikemiesten suhdeverkostos-
sa. Hänen uransa Turun kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituk-
sessa vuosina 1932–1951 oli poikkeuksellisen pitkä.149

Neljäs sisäpiiriläinen oli Huhtamäen lähipiiriin kuulunut KOP:n
Turun konttorin johtajana viisitoista vuotta toiminut filosofian kandi-
daatti O. G. Nevanlinna (s.1883). Vaikka Nevanlinna kutsuttiin vuonna
1935 Helsinkiin KOP:n vastuullisiin johtotehtäviin, säilytti hän edelleen
vireänä henkilökohtaiset yhteytensä vanhaan kotikaupunkiinsa. Kun-

Kauppaneuvos Kalle Toivonen

vuonna 1947. Sahateollisuuden

parissa elämäntyönsä tehnyt Toi-

vonen oli aktiivinen useilla yhteis-

kunnallisen toiminnan aloilla. Toi-

vonen oli monia muita paikallisia

liikemiehiä aktiivisempi kunnallis-

politiikassa, hän työskenteli parin

vuosikymmenen ajan kaupungin-

valtuutettuna ja kaupunginhalli-

tuksen puheenjohtajana. Hänen

monista kiinnostuksen kohteis-

taan ylitse muiden kohosi Turun

sataman kehittäminen, johon hän

osallistui kaupungin satamalauta-

kunnan pitkäaikaisena jäsenenä

ja puheenjohtajana. TYA.



82

nallispolitiikassa pitkään mukana ollut Nevanlinna valittiin Kansallisen
Kokoomuspuolueen valtuuskunnan jäseneksi vuonna 1936 ja hän työs-
kenteli puolueen rahastonhoitajana ja työvaliokunnan jäsenenä vuosina
1939–1946.  Turun Liikemiesyhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Lauri
Katara luonnehti Nevanlinnaa yhdistyksen historiassa (1956): hän ”oli
sukuperintönä saanut suuret luonnonlahjat: loistavan esiintymiskyvyn
ja puhujalahjan, sulavan maailmanmiehen käytöksen ja humanistisen
kasvatuksen”.150  Turun Liikemiesyhdistyksen puheenjohtajana 1930-luvun
alussa toiminut Nevanlinna nimitettiin yhdessä Toivosen kanssa yhdis-
tyksen kunniajäseneksi vuonna 1946; heitä ennen ainoastaan Nord-
ström oli vuonna 1931 saanut saman huomionosoituksen. Huhtamäkeä
voi pitää Nevanlinnan perillisenä paikallisen suhdeverkoston sisäpiirissä.

Taulukosta käy ilmi, että lähellä sisäpiiriä oli monia muitakin huo-
mattavia talouselämän vaikuttajia. Pitkän linjan toimijoihin kuuluivat
mm. kankaiden vähittäis- ja tukkukauppaa harjoittaneen Hugo Helan-
der & Pojan johtaja Hugo Helander ja Kansallisen Kirjakaupan johtaja
Yrjö Korte, jotka toimivat vuosikymmenien ajan Turun Liikemiesyh-
distyksen johtokunnassa. Helanderin uralta on mainittava lisäksi vuon-
na 1920 alkanut pitkäaikainen työskentely Turun Kauppayhdistyksen
valtuutettuna; hän edusti yhdistyksessä suomenkielisiä kauppiaita yh-
dessä Nordströmin ja Kestilän kanssa. Turun Yksityisyrittäjien yhdis-
tyksen hallituksen jäsenenä Helander oli vuosina 1936–1948. Sen sijaan
Kortteella oli vähemmän muodollisia johtotehtäviä, mutta hänellä oli
erittäin laaja sosiaalinen suhdeverkosto. Molemmat johtajat saivat soti-
en jälkeen kauppaneuvoksen arvonimen.151

Huhtamäki poikkesi – Kestilää lukuun ottamatta – useista muista
kärkinimistä siinä, että hänellä ei ollut mainittavia asemia kunnallispo-
litiikassa. Puoluepolitiikkaa vierastanut Huhtamäki osallistui kuitenkin
1930-luvun lopulla ja 1940-luvun alussa kunnalliselämään Turun matkai-
lulautakunnan puheenjohtajana ja jäsenenä. Huhtamäen vireää paikalli-
sen aktiivisuuden kautta kesti kymmenkunta vuotta, kun muut sisäpii-
riläiset toimivat vuosikymmenien ajan tiiviissä yhteistyössä keskenään
erilaisten yhdistysten tai päättävien elinten johtotehtävissä. Vaikka Huh-
tamäki osallistui paikallisiin rientoihin sotavuosista lähtien aikaisempaa
satunnaisemmin, eivät 1930-luvulla muotoutuneet sosiaaliset suhteet
katkenneet kokonaan; niiden merkitys vain väheni kun Huhtamäen
toiminnan painopiste alkoi siirtyä yhä enemmän kansalliselle tasolle.



83

Nuorempaan 1930-luvulla kannuksensa hankkineeseen ja viimeis-
tään seuraavalla vuosikymmenellä verkoston ytimeen nousseeseen su-
kupolveen kuuluivat Huhtamäen lisäksi mm. KOP:n Turun konttorin
johtajana Nevanlinnaa seurannut Jaakko Suomalainen, Akseli Hietaka-
ri, Kudos Oy Silon omistaja ja Kestilän Pukimon johtaja August Lau-
rén sekä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo Oy:n toimitusjohtajaksi
vuonna 1941 valittu varatuomari Ilmari Kataja, jolla oli erittäin vaiku-
tusvaltainen asema jo 1930-luvulla ja joka kohosi sotien jälkeen verkos-
ton keskushenkilöksi. Hietakari oli perustamassa vuonna 1936 Turun
Yksityisyrittäjäin yhdistystä ja toimi sen hallituksessa 20 vuotta.152

Verkoston sisäisissä suhteissa kunnianosoituksilla ja arvonimillä,
yhteiskunnallisen statuksen mittareilla, oli erittäin tärkeä asema. Ne-
vanlinnaa lukuun ottamatta muista sisäpiiriläisistä tuli ajan myötä kaup-
paneuvoksia, mutta heistä vain Huhtamäki kohosi vuorineuvosten ar-
vostettuun ryhmään. Suhdeverkoston jäsenet tekivät aloitteita toistensa
palkitsemisesta korkeilla arvonimillä. Nordström, Huhtamäki, Toivo-
nen kuuluivat siihen liike- ja kulttuurielämän edustajista koostuneeseen
ryhmään, joka ehdotti vuonna 1943 kauppaneuvoksen arvonimeä
Heikki Kestilälle. Arvonimihakemusten perusteluissa painotettiin vä-
hintään yhtä vahvasti hakemuksen kohteen yhteiskunnallisia ansioita ja
hänen tekemiään lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin kuin hänen
saavutuksiaan liike-elämässä. Toivoselle anottiin kauppaneuvoksen ar-
voa vuonna 1938 samanlaisilla perusteilla: ”Paitsi menestyksellä johta-
miensa liikkeiden hoitoon johtaja Toivonen on huomattavalla tavalla
osallistunut liike-elämän kehittämiseen Turun kaupungissa” ja ”sen ra-
jojen ulkopuolellakin”. Erikseen mainittiin lukuisien luottamustehtä-
vien lisäksi hänen huomattava panoksensa Turun kunnalliselämässä.153

Yhteiskunta osoitti arvostavansa liikemiesten laaja-alaista osallistumista
oman paikallisyhteisönsä kehittämiseen.

Sisäpiiriläisiä yhdisti yhteinen suomalaisuusliikkeestä kummunnut
kansallinen arvomaailma, menestyminen liike-elämässä, samankaltai-
nen käsitys liiketoiminnasta yhteiskunnan palvelemisena, kiinnostus
suomalaista kulttuuria kohtaan ja halu vaikuttaa paikallisyhteisön kehi-
tykseen talouselämälle myönteiseen suuntaan. Heidän ajattelussaan lii-
ketoiminta ja yhteiskunnallinen aktiivisuus tukivat ja edellyttivät toi-
siaan. Sisäpiiriläisiä liitti toisiinsa myös eri alojen asiantuntemus ja toi-
minta useilla talouselämän alueilla. Herrat eivät olleet kilpailijoita vaan
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saattoivat toteuttaa esteettä verkostosuhteisiin kuuluvaa vastavuoroista
vaihdantaa.

Minkä vuoksi johtavat liikemiehet verkostoituivat yli toimialojensa
koko paikallisyhteisön mitassa? Yksi mahdollinen selitys on tarve koor-
dinoida toimintaa eri sosiaalisilla kentillä. Epämuodollisten henkilö-
kohtaisten verkostosuhteiden avulla oli mahdollista hallita laajoja koko-
naisuuksia ja siirtää resursseja sosiaaliselta kentältä toiselle. Niiden
avulla liikemiehet saattoivat tavoitella vaikutusvaltaa talouden ulkopuo-
lella, tehdä yhteistyötä omien tavoitteidensa puolesta esimerkiksi poli-
tiikassa, jossa vaikutti useita muitakin kilpailevia toimijoita ja jossa ta-
loudellinen ajattelu oli vain yksi tarkastelutapa muiden joukossa. Ver-
kostosuhteet loivat edellytyksiä myös sen varmistamiseksi, että keskei-
set yhteiskunnalliset valta-asemat säilyisivät luotettavan sisäpiirin käsis-
sä. Pitkäaikaiset henkilökohtaiset suhteet takasivat sen, että jokaisen
verkoston jäsenen luotettavuus tuli testatuksi erilaisissa tilanteissa.154

Liikemiehet solmivat tiiviitä sosiaalisia suhteita keskenään päästäk-
seen osalliseksi luottamuksellisesta informaatiosta. Modernissa liiketoi-
minnassa ei riittänyt, että yrittäjä oli perillä tuotteiden hinnoista, asiak-
kaista ja raaka-aineiden saatavuudesta, vaan hän tarvitsi laajempaa nä-
kemystä talouselämästä ja koko yhteiskunnasta. Kaupan, pankkien ja
teollisuuden johtajilla oli omien tehtäviensä perusteella sellaista tietoa,
josta oli hyötyä toisilla aloilla työskenteleville yrittäjille. Esimerkiksi
kaupan kehitysnäkymät kiinnostivat joukkokulutusmarkkinoille tähyn-
neitä teollisuusmiehiä – näiden elinkeinohaarojen yhteistyö oli välttä-
mätöntä modernin kulutusyhteiskunnan luomiseksi. Kunnallisiin pää-
töksentekoelimiin valitut liike-elämän edustajat pystyivät informoi-
maan muitakin paikallisia yrittäjiä koko kaupunkia koskevista suunni-
telmista. Liikepankkien johtajille oli edullista tuntea suurimmat asiak-
kaansa myös henkilökohtaisesti – ja päinvastoin. Verkostosuhteissa
henkilökohtaisen kanssakäymisen kautta välittynyt tieto oli sosiaalisesti
painavampaa, luotettavampaa ja suljetumpaa kuin julkisista lähteistä
hankittu informaatio.155
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Talouden ja kulttuurin liitto:
suomalaisen yliopisto Turkuun

Hyväntekeväisyys on kuulunut yrittäjien perinteisiin tapoihin osoittaa
yhteiskunnallista vastuutaan. Jos suuryritysten hyväntekeväisyysohjel-
mat kehittyivät esimerkiksi Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla vastauk-
sena liiketoiminnan vastaiseen henkeen156, niin myös Suomessa yrityk-
set pyrkivät lahjoituksillaan legitimoimaan asemaansa yhteiskunnassa
ja hälventämään yritystoimintaa kohtaan tunnettuja epäluuloja erityi-
sesti ensimmäisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Yritysten ja yrit-
täjien lahjoitustoiminta alkoi saada entistä järjestelmällisempiä piirteitä
toisaalta suomalaisuusliikkeelle ominaisten kansalaiskeräysten yhteydes-
sä ja toisaalta sitten, kun maahan ryhdyttiin perustamaan valtakunnal-
lisia yleishyödyllisiä säätiöitä ja rahastoja.

Kansallisen kulttuurin avustaminen oli suomalaisuusliikkeeseen si-
toutuneiden liikemiesten erityisen harrastuksen kohteena. He tukivat
niin arvovallallaan kuin taloudellisesti lukuisia erilaisia sivistys- ja kulttuu-
rihankkeita. Toiminta Turun Suomalaisen Yliopiston perustamiseksi ja
tukemiseksi oli turkulaisen suomenmielisten liikemiesten keskeinen
kulttuurihanke, jossa suhdeverkosto lopullisesti muotoutui ja jossa sen
sisäpiiri otti yhteistuumin suurta vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta.

Tunnetut turkulaiset liikemiehet olivat Nordströmin ja Kestilän joh-
dolla vuonna 1917 muodostamassa Turun Suomalaista Yliopistoseuraa,
joka ryhtyi toteuttamaan laaja kansalaiskeräystä suomenkielisen yli-
opiston perustamiseksi Turkuun. Ruotsinkielisen yliopiston Åbo Aka-
demin hieman aiemmin saamat suuret lahjoitukset olivat siivittämässä
kilpailuasetelmaa. Laajempi paikallinen ja valtakunnallinen keräysvyöry
lähti liikkeelle, kun Kestilä suoritti onnistuneen ”esikeräyksen” pääasi-
assa turkulaisten liikemiesten keskuudessa. Yliopistokeräyksessä johta-
vat turkulaiset liikemiehet käyttivät sangen tehokkaasti hyväkseen omia
verkostosuhteitaan: he pyrkivät tekemään yliopistohankkeesta kunnia-
asian paikallisille liikemiehille. Henkilökohtaisiin yhteydenottoihin pe-
rustunut keräys kasvatti aktiivisten kerääjien sosiaalisia kontakteja kau-
pungissa. On kuitenkin muistettava, että kyse oli laajasta kansallisen
innostuksen vallassa toteutetusta valtakunnallisesta kansalaiskeräykses-
tä, jossa muutamat pennoset ja miljoonalahjoitukset palvelivat samaa
asiaa.157
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Turun Suomalaisen Yliopistoseuran 30-jäseniseen hoitokuntaan va-
littiin arvostettuja henkilöitä eri kansalaispiireistä. Hoitokunta tarjosi
liikemiehille otollisen tilaisuuden laajentaa sosiaalisia suhteitaan suo-
malaismieliseen sivistyneistöön. Hovioikeuden presidentti Aleksi Käpy
valittiin hoitokunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi, ja sen jäseniin
kuuluivat mm. yliopistoajatuksen isä, pankinjohtaja K. N. Rantakari,
professori A. K. Cajander, taiteilija Akseli Gallen-Kallela, piispa J. R.
Koskimies ja varatuomari T. M. Kivimäki. Turkulaisia liike-elämän
edustajia hoitokunnassa olivat Nordströmin, Kestilän, pankinjohtajien
Arvo Solinin ja Eino Tulenheimon ohella rakennusmestarit K. L. Frem-
ling ja Johan Malin ja tehtailija Juho Tapani.158  Neovius (Nevanlinna),
Toivonen ja Huhtamäki valittiin myöhemmin hoitokuntaan. Nord-
ström ja Toivonen ehtivät työskennellä 1930-luvulla hoitokunnan pu-
heenjohtajina. Sisäpiiriläiset olivat vahvasti edustettuna myös hoito-
kunnan käytännön työtä johtaneessa keskuskomiteassa.

Huhtamäki oli matkallaan Venäjällä silloin kun valtakunnallinen
kansalaiskeräys suomalaisen yliopiston perustamiseksi alkoi, mutta hän
antoi siihen myöhemmin oman osuutensa. Aikakirjoihin on jäänyt seu-
raava merkintä yliopistolle vuonna 1920 kertyneistä lahjoitus- ja jäsen-
sitoumuksista: ”Heikki Huhtamäki, kauppamatkustaja 2,000:-”. Kok-
kolasta keräykseen osallistui mainittuna vuonna 30 henkilöä, ja nuoren
myyntimiehen lahjoitus oli viidenneksi suurin koko kaupungissa. Sa-
masta listasta löytyvät keräykseen jo aikaisemminkin osallistuneiden
johtavien turkulaisten liikemiesten nimet. Heidän lahjoituksensa vaih-
telivat 20 000–150 000 markan välillä. Hiljakkoin kauppaneuvoksen
arvonimen saanut Nordström antoi tällä kertaa suurimman avustuk-
sen.159

Vaikka suomalaisen yliopiston hyväksi tehty työ oli suuri ponnistus
Turun talouselämälle, lähtivät sen edustajat vuonna 1921 mukaan myös
Suomalaisen Liikesivistysrahaston hyväksi järjestettyyn valtakunnalli-
seen keräykseen. Turkulaiset liikemiehet halusivat osallistua hankkee-
seen, jonka tarkoituksena oli kohottaa suomenkielisen kaupallisen kou-
lutuksen tasoa ja tukea liikemiesten ammattiopintoja. Turussa keräyk-
sen johtoon asettuivat Kestilä, Neovius, Nordström ja tukku- ja vähit-
täiskauppaa harjoittaneen Sven Hääväläinen Oy:n johtaja Alpo Oka,
joka nautti suurta arvoantoa paikallisissa liikemiespiireissä. Keräystä
johtaneiden herrojen arvovalta ja vetoomukset tuottivatkin useita huo-
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mattavia lahjoituksia rahastolle. Henkilökohtaiset verkostosuhteet oli-
vat avainasemassa myös tässä keräyksessä. Rahaston hallituksen jäsen
Nordström jaksoi muistuttaa eri yhteyksissä sen merkityksestä turku-
laisen talouselämän edustajille ja toimia uupumatta Turussa suomenkie-
lisen kaupallisen koulutuksen hyväksi.160

Huhtamäen saapuessa Turkuun keskellä lama-aikaa oli Turun Suo-
malainen Yliopisto suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Yrityksillä oli
vain vähäisiä mahdollisuuksia osoittaa rahallista tukea yliopistolle. Huh-
tamäki keskittyi johtamansa makeistehtaan tervehdyttämiseen eikä hä-
nelläkään kertynyt ylimääräistä jaettavaa. Kun Huhtamäki-Hellas Oy
alkoi tuottaa voittoa, huolehti Huhtamäki ensin määrätietoisesti oman
varallisuutensa kasvusta. Hän tarvitsi omaa pääomaa liiketoimintansa
laajentamiseen, mutta osansa saivat myös yleishyödylliset tarkoitukset,
aina suojeluskuntien tukemisesta erilaisiin kulttuurihankkeisiin saakka.
Huhtamäellä asioiden tärkeysjärjestys oli selvä: liiketoiminta täytyi saa-
da ensin terveelle pohjalle, voittoa tuottavaksi, ja sen jälkeen oli aika
tehdä lahjoituksia taloudellisen tuloksen sallimissa rajoissa.

Huhtamäelle tuli tilaisuus päästä mukaan yliopistopiireihin, kun yli-
opiston rehtoriksi vuonna 1934 valittu Suomen historian professori Ei-
nar W. Juvelius (vuodesta 1935 alkaen Juva) ryhtyi elvyttämään laajaa
keräystoimintaa kohentaakseen yliopiston taloutta. Ankaralla säästö-
kuurillakaan ei yliopiston talouden alamäkeä saatu pysäytetyksi laman
jäljiltä. Juvelius tukeutui aloitteellisesti yliopiston paikallisiin sidos-
ryhmiin ja solmi läheisiä henkilökohtaisia suhteita kaupungin johtaviin
liikemiehiin. Yliopiston heikkoa taloustilannetta pohdittiin Juveliuksen
johtaman yliopiston keräysvaliokunnan järjestämissä ”yliopiston ystä-
vien” kokouksissa, joihin myös Huhtamäki kutsuttiin ja joissa hän
käytti aktiivisesti puheenvuoroja.

Luottamuksellisessa neuvottelukokouksessa lokakuun 15. päivänä
1934 oli esillä kysymys 200 000 markan summasta, joka tarvittiin yli-
opiston budjettivuoden vajeen täyttämiseksi. Yliopiston keräysvalio-
kunnassa oli jo ennen kokousta pohdittu, voitaisiinko kyseinen summa
saada kokoon Turusta vai olisiko ryhdyttävä järjestämään uutta suur-
keräystä koko maassa. Huhtamäki valoi puheenvuorossaan uskoa sii-
hen, että tavoite voitaisiin saavuttaa ”jakamalla määrä turkulaisliik-
keiden osalle”. Suurkeräykseltä puuttuivat hänen mielestään onnistumi-
sen edellytykset. Lähes tavoiteltu summa saatiinkin kootuksi turkulai-
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Turun Suomalaisen Yliopistoseuran hoitokunta on kokoontunut juhlaistun-

toonsa yliopiston juhlasaliin vuonna 1927. Arvovaltaisen hoitokunnan jäse-

ninä oli useita johtavia suomenmielisiä liikemiehiä ja muita yhteiskunnallisia

vaikuttajia. Vasemmalla yliopistokeräykseen ratkaisevasti vaikuttanut tilan-
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E. Tulenheimo, tohtori I. Havu, eversti K. J. M. Collan, kirjailija Santeri Alkio,

taloustirehtööri F. Kaarlonen, opettaja E. Rantanen, rakennusmestari K. L.

Fremling ja pankinjohtaja O. G. Neovius (Nevanlinna). TYA.
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silta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, ja yliopisto pääsi vaikeimman yli
– joskin vain kotvaksi aikaa.161

Huhtamäen ensimmäiseen suureen kulttuurilahjoitukseen kesällä
1935 liittyy kiinnostavia seikkoja. Kun Huhtamäki oli päättänyt jättää
Huhtamäki-Hellas Oy:n, teki hänelle lojaali johtokunta päätöksiä huo-
mattavista toimitusjohtajan saatavista, siirtymäkauden palkoista, asu-
misedusta, Huhtamäen vapauttamisesta henkilökohtaisista takauksista
ja muista sitoumuksista sekä hänelle edullisista Suomen Marjat Oy:n
osakekaupoista. Johtokunta hyväksyi toimitusjohtajan ehdotuksesta jäl-
kikäteen kaikki Huhtamäen ”yksityisesti tai yhtiön nimissä” tekemät
taloudelliset toimenpiteet, jolla siunattiin yhtiön taloutta melko raskaas-
ti rasittaneet päätökset ja sitoutumiset.162

Näillä toimilla Huhtamäki otti omiaan pois, mutta kyse oli samalla
tulevan kilpailijan kovaotteisesta horjuttamisesta. Tässä yhteydessä Huh-
tamäki järjesti sen, että suomalainen kulttuuri sai osansa yhtiön talou-
dellisesta menestyksestä: ”Sen johdosta, että yhtiö erikoisesti on saanut
nauttia suomenkielisten kuluttajien ja kauppiaspiirien kannatusta ja
koska johtokunnan mielestä yhtiön toiminnan menestyminen edelleen-
kin on näiden varassa”, johtokunta hyväksyi huomattavat lahjoitukset
Turun Yliopiston Ylioppilaskunnalle, Turun Yliopistolle ja Ylioppilaitten
Keskustoimikunnalle.163  Yhtiön tekemät lahjoitukset kirjattiin julkisuu-
dessa henkilökohtaisesti Huhtamäen nimiin. Tuntuu todennäköiseltä,
että lahjoituksia ei olisi vielä tässä vaiheessa tehty ainakaan yhtä suuri-
na, ellei Huhtamäki olisi ollut jättämässä hyvästejä yhtiölle. Yliopiston
kipeästi kaipaamat lahjoitukset tasoittivat Huhtamäen tietä paikallisiin
yliopisto- ja kulttuuripiireihin ja lisäsivät hänen arvostustaan turkulais-
ten liikemiesten suhdeverkostossa.

Kun yliopiston talous näytti vaativan jatkuvasi huomattavia vuo-
tuisavustuksia, joiden kokoaminen oli työlästä, ryhtyi rehtori Juva vuon-
na 1935 valmistelemaan määrätietoisesti uutta suurkeräystä. Sama kan-
sallinen innostus, joka vallitsi yliopiston perustamisen aikoihin, halut-
tiin elvyttää yliopiston talouden tervehdyttämiseksi. Suurkeräys ei kui-
tenkaan sujunut odotusten mukaisesti, vaan alkoi vähitellen hiipua. Yh-
tenä syynä siihen oli kilpailun kiristyminen: Suomen Kulttuurirahasto
alkoi vuonna 1937 koota peruspääomaansa massiivisella ja hyvin orga-
nisoidulla keräyskampanjalla. Molemmissa keräyksissä vedottiin sa-
moihin kansalaispiireihin. Kulttuurirahasto pystyi hallitsemaan julki-
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suutta ja vetomaan väkevästi suomalaisen kulttuurityön puolesta kaik-
kialla maassa.164

Turkulaiset yliopiston ystävät ottivat suurten liikelaitosten johdolla
tässä tilanteessa jälleen suuren vastuun yliopiston taloudesta. Kulttuu-
rirahastokeräys aiheutti sen, että yliopiston keräysvaliokunta päätti kes-
kittää keräystoimintaa syksyllä 1937 Turun seudulle, sillä ”täällä on Tu-
run yliopistolla paikallisena sivistyslaitoksena mahdollisuuksia saada
lahjoituksia”. Paikalliset yritykset tilittivät huomattavan osan tilikauden
1937–1938 vuotuisavustuksista, mutta lahjoituksia saatiin koko ajan
myös muilta paikkakunnilta. Keräysvaliokunta hankki aktiivisesti lah-
joituksia lähettämällä yrityksille anomuskirjeitä, jotka saivatkin myön-
teistä vastakaikua.165

Rehtori Juva kutsui turkulaisia yliopiston ystäviä jälleen marras-
kuun alussa 1937 pohtimaan alati huolestuttavaa taloustilannetta. Ko-
kous asetti Turun yliopiston ”varojenkeräyksen tehostamiseksi” Huhta-
mäen johdolla toimineen viisijäsenisen talouselämän edustajista koos-
tuneen toimikunnan. Se laati seikkaperäisen mietinnön, jonka punaise-
na lankana oli saattaa keräystoiminta ammattimaiselle pohjalle ja sovel-
taa sen organisointiin liiketoiminnallisia periaatteita. Mietinnön mu-
kaan yhteistyötahot tuli kytkeä entistä pysyvämmin sitein yliopistoon.
Kaikkien yksittäisten toimenpiteiden tarkoituksena oli palvella yhtä
asiaa: keräys saattoi onnistua vain ”henkilökohtaisen toiminnan” avul-
la. Toimikunnan mielestä keräystoiminnan pohjaksi ja lahjoittajien
motivoimiseksi tuli laatia suunnitelma yliopiston kehittämisestä: ”lisäk-
si helpottaisi keräystä suuresti, jos uusia oppituoleja suunniteltaessa an-
nettaisiin etusija mahdollisimman paljon käytännöllistä elämää palvele-
ville tieteenhaaroille”, joilla suuret lahjoittajat yleensä työskentelivät.166

Keräyksen sijaan valiokunta päätti järjestää suuret arpajaiset yli-
opiston hyväksi. Asiaan vaikutti myös se, että Turun Suomalaisen Yli-
opistoseuran hoitokunta ryhtyi samoihin aikoihin filosofian professori
J. E. Salomaan ehdotuksen pohjalta suunnittelemaan omaa keräystä
saadakseen varoja yksittäisten oppituolien perustamiseen. Aluksi voi-
mavarat keskitettiin Englannin kielen professuuriin. Puutavarakauppaa
Iso-Britanniaan harjoittanut toimitusjohtaja ja English-Finnish Socie-
tyn Turun osaston varapuheenjohtaja Kalle Toivonen tuki hanketta hen-
kilökohtaisella lahjoituksella, ja hänen johtamansa Turun Liikemies-
yhdistys lupautui kartuttamaan rahastoa vuosittain.167  Toivosen toime-



91

liaisuus sinetöi lopullisesti hänelle vuonna 1938 myönnetyn kauppaneu-
voksen arvonimen.168

Rehtori Juva piti Turun Liikemiesyhdistyksessä syyskuussa 1935 esi-
telmän ”Miten Turun yliopisto voi edistää liikemiessivistystä”, jossa
hän esitteli yliopiston yleistä merkitystä kaupungin talouselämälle, vaik-
ka sen opetusalasta puuttuivat kaupalliset ja tekniset tieteet. Hän pai-
notti, että ”mitä komplisoidumpi liike-elämä on, sitä syvällisempiä tie-
toja vaaditaan niiltä, jotka ovat siinä mukana”. ”Todellisen liikemie-
hen” tärkein ominaisuus oli Juvan mukaan ”kyky oikein arvostella kul-
loinenkin tilanne”, jossa oli tarpeen laaja tietomäärä eri yhteiskuntaelä-
män alueilta. Lahjoittajien taholta esiintyi paineita yliopiston ohjelman
ulottamiseksi käytännöllisten aineiden suuntaan.169  Suunnitelmat kor-
keamman kaupallisen opetuksen järjestämisestä yliopiston sisällä tai
erillisessä korkeakoulussa alkoivat hahmottua jo 1930-luvun lopulla,
mutta niiden toteutus viivästyi 1950-luvun vaihteeseen.

Turkulaiset liikemiehet kustansivat vuonna 1938 Juvan ja tohtori
Aleksis Tähkän tutustumismatkan Ruotsin, Norjan ja Tanskan yksityi-
siin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Matkan tuloksena yliopiston
johdossa vahvistui entisestään ajatus, että yliopiston olisi haettava ope-
tus- ja tutkimustyönsä kehittämiseksi tukea valtiolta ja Turun kaupun-
gilta. Kansalaiskeräysten tuotto ei enää 1930-luvun lopulla vastannut
odotuksia eikä yliopiston pitkäjänteistä kehittämistä ja välttämättö-
mäksi koettua laajentamista voitu laskea kokonaan yksityisten lahjoi-
tusten ja avustusten varaan.170

Keräystoiminnan tilannetta pohtiessaan Huhtamäki tutki todennä-
köisesti hyvin tarkasti Suomen Kulttuurirahastoa ja havaitsi sen suuret
mahdollisuudet suomalaisen tieteen ja taiteen edistämisessä. Talouden
ja kulttuurin liiton sekä kansan eheyttämisen ajatukset olivat läheisiä
Suomalaisen Suomen ympärille ryhmittyneelle kulttuurivaikuttajien aa-
miais- ja päiväkahviseurueelle, jonka keskuudessa syntyi ajatus Suo-
men Kulttuurirahaston perustamisesta.171  Nuoresta maisterista L. A.
Puntilasta tuli vuonna 1937 perustetun rahaston ensimmäinen yliasia-
mies. ”Häikäiseväksi organisaattoriksi” osoittautunut Puntila ei Seikko
Eskolan mukaan ”arastellut vetää mukaan korkeimpiakaan herroja”.
Nämä herrat Kyösti Kalliosta Risto Rytiin saakka panivat merkille
Puntilan tarmokkuuden ja kyvyn hallita julkisuutta, solmia yhteyksiä
eri kansankerroksiin ja pitää yllä laajoja sosiaalisia suhdeverkostoja.172
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Liike-elämän edustajat olivat tyytyväisiä Suomen Kulttuurirahaston edus-
tamaan käsitykseen suomalaisesta kulttuurista, johon luettiin tieteiden
ja taiteiden lisäksi myös talouselämä ja tekniikka.173

Huhtamäki oli ollut yhteydessä Suomen Kulttuurirahaston kansa-
laiskeräystä organisoineeseen Puntilaan 1930-luvun alkupuolella, kun
hän halusi tukea taloudellisesti Suomalaisuuden Liiton käymää suoma-

Heikki Huhtamäki kiinnitti paljon huomiota pukeutumiseen-

sa. Kuvassa tyylikäs nuori tehtailija poseeraa vuonna 1920

yhdessä kälynsä Margit Hagströmin kanssa. Annaliisa Heimo.
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laisuustaistelua.174  Puntila toimi liiton pääsihteerinä kahteen otteeseen
1930-luvulla ja työskenteli Suomalainen Suomi -aikakauslehden toimi-
tussihteerinä. Kun Huhtamäki teki ensimmäistä kertaa tuttavuutta Pun-
tilaan, niin vastassa oli AKS:n ruutulaiseen valtiososialistiseen suuntaan
sitoutunut nuori maisteri, ”jonka mukaan Suomi pitäisi rakentaa kan-
sallisen eheyttämisen tietä”. Ruudun kannattajat halusivat Puntilan elä-
mäkerran kirjoittajan Jukka Tarkan mukaan ”solidaarisuutta työväen
kanssa ja pyrkivät siihen korostamalla aitosuomalaisuutta”.175  Voi kuvi-
tella, että Puntilan ja Huhtamäen tapaamisessa vallitsi sielujen sympa-
tia: herrojen maailmankatsomuksen peruspilarit olivat samaa valua.

Monet suomalaisen tieteen ja kulttuurin ystävät joutuivat Huhta-
mäen lailla ristiriitaiseen tilanteeseen: he toivoivat menestystä molem-
mille hankkeille, Turun suomalaisen yliopiston ja Suomen Kulttuurira-
haston kansalaiskeräykselle, jotka joutuivat tahtomattaan kilpailemaan
toistensa kanssa. Huhtamäelle itselleen Turun yliopisto oli ensisijainen
toimintaympäristö 1930-luvulla, jolloin hänen siteensä olivat pääosin
paikallista.

Yliopistohankkeen alusta lähtien paikalliset suurliikemiehet olivat
lahjoitusten ohella antaneet taloudellista asiantuntemuksensa yksityisen
yliopiston käyttöön. Molemmilla tavoilla oli mahdollista nousta huo-
mattaviin asemiin Turun Suomalaisessa Yliopistoseurassa ja yliopiston
hallinto- ja luottamuselimissä. Turun yliopiston vuonna 1927 hyväksy-
tyssä järjestysmuodossa yliopiston taloudenhoito siirrettiin yliopisto-
seuralta yliopiston hallitukselle, johon seuran hoitokunta sai nimetä
keskuudestaan kolme ”talouselämään perehtynyttä” jäsentä. Apunaan
hallituksella oli kolmihenkinen talousvaliokunta, johon kuului hallituk-
sen puheenjohtaja ja kaksi hoitokunnan asettamaa hallituksen jäsen-
tä.176

Yliopiston hallitustehtäviä jaettaessa luotettiin eturiviin turkulaisiin
liikemiehiin, kuten Länsi-Suomen Osakepankin varapääjohtaja Eino
Tulenheimoon, Nordströmiin, Neoviukseen ja Toivoseen. Turun Sano-
mien toimitusjohtaja Arvo Ketonen työskenteli vuosina 1930–1948 yli-
opiston hallituksessa ja sen talousvaliokunnassa, jonka jälkeen Kestilä
ryhtyi jatkamaan hänen työtään. Edistysmielisen Ketosen puoluekanta
lienee vaikuttanut siihen, että Ketonen ei kuulunut Nordströmin, Kes-
tilän ja Toivosen ympärille muodostuneeseen liikemiesten suhdeverkos-
ton ytimeen, vaikka herroilla oli päällekkäisiä jäsenyyksiä erityisesti yli-
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opistossa ja kunnallispolitiikassa. Ketonen ei ollut mukana talouselä-
män paikallisten järjestöjen johtoelimissä.

Turkulaisten liikemiesten asiantuntemusta käytettiin myös yliopis-
ton rahavarojen sijoittamisesta huolehtineessa raha-asianvaliokunnassa
ja keräysvaliokunnassa. Kun yliopiston taloudenhoito siirtyi vuonna
1932 KOP:n hoidettavaksi, tuli pankinjohtaja Neoviuksesta raha-asiain-
valiokunnan ja keräysvaliokunnan puheenjohtaja. Jälkimmäisen tehtä-
vänä oli varojen hankkimisen lisäksi tehdä propagandaa ”maksuhalun
ylläpitämiseksi lahjoittajissa ja muun mielenkiinnon virittämiseksi ylei-
sössä yliopistoa kohtaan”, toisin sanoen vastata yliopiston yhteiskunta-
suhteiden hoitamisesta. Turkulaisista liikemiehistä erityisesti Kestilä
teki valiokunnassa vertaansa vailla olevaa työtä vuosikymmenien ajan.177

Suuria lahjoituksia antaneilla oli etulyöntiasema, kun yliopiston ja
yliopistoseuran toimielimiin valittiin uusia jäseniä. Huhtamäki ei kuu-
lunut 1930-luvulla huomattaviin lahjoittajiin, mutta hän lukeutui kui-
tenkin yliopiston luotettaviin paikallisiin tukijoihin. Hänet valittiin
vuonna 1940 Turun Suomalaisen Yliopistoseuran yhteiskuntasuhteiden
kannalta keskeiseen hoitokuntaan ja kolme vuotta myöhemmin myös
sen suppean keskuskomitean jäseneksi. Keskuskomiteassa Huhtamäki
saattoi säännöllisesti tavata useita tuttuja henkilöitä: Toivosen, Juvan ja
Kestilän.178  Nordström toimi hoitokunnan puheenjohtajana 1933–36,
Toivonen alkoi hoitaa samaa tehtävää vuonna 1938, ja hänen jälkeensä
Kestilä tarttui puheenjohtajan nuijaan vuonna 1945. He kaikki olivat
kauppaneuvoksia tullessaan valituksi tehtävään.

Huhtamäki nimitettiin vuonna 1941 yliopiston keräysvaliokunnan
jäseneksi. Keräysvaliokunnassa hän työskenteli aktiivisesti vuoteen 1946

saakka, jolloin hän jätti useimmat yliopistotehtävänsä. Valiokunnan jä-
senet kantoivat käytännössä suuren henkilökohtaisen vastuun yliopis-
ton taloudesta, toimivat tavallaan sen viimeisenä lukkona, jos budjetti
uhkasi jäädä miinukselle. Huhtamäki-yhtymä myönsi sotavuosina usei-
den muiden liikelaitosten tavoin yliopistolle vuotuisavustuksia. Sota-
vuosina yliopiston talous lepäsi entistä enemmän suurten liikeyritysten
varassa, joiden puoleen keräysvaliokunta osasi kääntyä juuri oikealla
hetkellä, kun ne olivat tekemässä päätöksiä vuosivoittonsa käytöstä.179

Turun yliopisto osoitti kiitollisuuttaan turkulaisten liikemiesten suhde-
verkoston keulakuville kutsumalla heistä Kestilän (1943), Huhtamäen
(1950), Toivosen (1950) ja Ilmari Katajan (1964) kunniajäsenikseen180 .
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Vaikka yliopisto oli kiistatta turkulaisten suomenmielisten liike-
miesten huomion keskipisteessä, riitti heillä energiaa ja voimavaroja
muihinkin paikallisiin sivistys- ja kulttuurihankkeisiin. Heidän panok-
sensa oli huomattava esimerkiksi suomenkielisen teatteritoiminnan tu-
kemisessa. Paikallisen liikemiesverkoston jäsenet olivat aktiivisia Turun
Suomalaisen Teatterin Kannatusyhdistyksen johtokunnassa, tekivät sille
lahjoituksia ja osallistuivat muutenkin teatterin epävarman talouden tu-
kemiseen.181

Yliopistotehtävät tarjosivat turkulaisen liikemiesverkoston jäsenille
tilaisuuksia solmia verkostosuhteita myös maan poliittiselle huipulle.
Nuorisoseuratoiminnasta Pohjanmaalta tuttu Maalaisliiton kansanedus-
taja ja Kyösti Kallion vuonna 1936 nimitetyn hallituksen apulaismaata-
lousministeri Viljami Kalliokoski oli yksi Huhtamäen yhteyksistä maan
poliittisen elämän johtopaikoille.182  He olivat kirjeenvaihdossa keske-
nään ja tapasivat toisiaan erilaisissa tilaisuuksissa. Huhtamäki lähetti
Kalliokoskelle kirjeidensä mukana näytteitä tehtaittensa tuotteista, jois-
ta tämä aina muisti vuolaasti kiittää tehtailijaa. Huhtamäellä oli tapana
tervehtiä laajaa tuttava- ja ystäväpiiriään säännöllisesti tuotelahjoilla, lä-
hettää heille joulu- ja uudenvuodentervehdyksiä, onnitella merkkipäi-
vien ja arvonimien johdosta. Huhtamäen lähetyksistä jäi kirjaimellises-
ti hyvä maku suuhun. Hän kirjoitti Kalliokoskelle 18. päivänä helmi-
kuuta 1937 liikuttuneena tunnelmista, jotka yliopistoyhteyksistäkin tu-
tun Kyösti Kallion valinta presidentiksi hänessä herätti. Hän iloitsi sii-
tä, että maa sai vihdoinkin ”isännäksi suomalaisen, kansan syvistä ri-
veistä lähteneen miehen”:

Kun sitten vaalipäivänä kuulin, että Kallio tuli valituksi, en muis-
ta, että perheessämme olisi eletty voimakkaampaa hetkeä kuin
tämä. Vaimoni, molemmat pikkutyttöni, kaikki iloitsivat syväs-
ti ja vilpittömästi tästä, ja tunsin kuinka se suomalaiskansalli-
nen henki, jota olen aina koettanut kotiini istuttaa, löysi tässä
tilaisuudessa suurimman purkautumiskohteensa. Me tunsimme
kaikin, kuinka tänä päivänä tehtiin uutta Suomen historiaa;
vasta tänään ensi kerran tunnustettiin, että me suomalaiset voim-
me olla isäntiä omassa talossamme. Suomalaisen ’sivistyneistön’
on vihdoinkin pakko tehdä käännös ruotsalaisuuden matkimi-
sen tieltä ja palattava todella kansallisen, talonpoikiin ja maa-
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laiselämään pohjautuvan, tämän ainoan todella kestävän suo-
malaisen kulttuurikäsitteen pariin. Samoin maamme ruotsalais-
ten on pakko oppia vähitellen hyväksymään olotila, että suoma-
lainen mies on heidän isäntänsä.”

”Nyt saavutetulle perustalle alkakaamme vihdoinkin raken-
taa lopullista suomalaiskansallista alttaria. Uhratkaamme sille
niin paljon, että sen avulla saamme vähitellen sen valon ja voi-
man, jota tarvitsemme tullaksemme laajakatseisimmiksi ja kye-
täksemme aina silloin poistamaan itsekkäät pyrkimykset ja kaik-
ki mitättömät pikkuriidat, kun on kysymyksessä kansan koko-
naisuus.

Huhtamäki kertoi kirjeessään, että hän ei ollut koskaan mennyt mu-
kaan ”mihinkään hetkellisiin virtauksiin”, vaan ”ainoastaan kielelli-
sessä suomalaisuus työssä olen tähän mennessä ollut mukana, koska
se kysymys on minulle ollut koko elämäni ajan selviö”; tällä hän viitta-
si viileään suhtautumiseensa Lapuan liikkeeseen ja sen väkivaltaisiin
toimintatapoihin. Huhtamäki osallistui Kokkolassa lokakuun lopulla
1930 järjestettyihin kyyditysten vastaisiin kansalaiskokouksiin, joissa
asetuttiin hallituksen ja lakipohjaisen yhteiskuntajärjestyksen taakse,
ja hän esiintyi muutenkin julkisuudessa väkivaltaista kiihotusta vas-
taan. Huhtamäki kokosi omaan lehtileikekokoelmaansa kokonaisuu-
den otsikolla ”Lapuanliike”, johon keräsi runsaasti aineistoa aiheesta;
se selvästi kosketti häntä syvältä.183  Huhtamäki ylisti Kalliokosken kans-
sa käymässään kirjeenvaihdossa ”maalaisuuttaan” oman kansallisen ajat-
telunsa ja suomalaisen kulttuurin pohjana.184

Kalliokoski vastasi havainneensa Huhtamäen kirjeessä ”sellaisen re-
hellisen suomalaisen miehen kädenpuristuksen, joka tuntee oikean isän-
maallisesti kohottavan kansallisen hengen sykkeen rinnassaan” ja joka
näkee suomalaisessa kansassa tämän hengen voimavaran. Hän ilmoitti
”lupaanne kysymättä” näyttäneensä Kalliolle kirjeen sen kohdan, ”joka
koski vaalin perheenne keskuudessa synnyttämää tunnelmaa”, ja kertoi
sen ”suorastaan liikuttaneen” tasavallan presidenttiä.185  Presidenttipari
kutsui Heikki Huhtamäen perheineen kesällä 1938 lämminhenkiselle ja
ikimuistoiselle vierailulle Naantalin Kultarantaan. Perheiden välinen
yhteydenpito jatkui tämänkin jälkeen vierailuiden, kirjeenvaihdon ja
lahjojen merkeissä aina Kallion äkilliseen kuolemaan saakka.186  Huhta-
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mäen suhteet Kalliokoskeen tiivistyivät entisestään 1930-luvun lopulta
lähtien.187  Henkilökohtaiset yhteydet maalaisliiton puheenjohtajaan ja
sodanaikaiseen elintarviketuotannosta vastanneeseen maatalousminis-
teriin olivat hyvin tärkeitä eteenpäin pyrkivälle elintarviketehtailijalle.
Keskinäisissä tapaamisissa Huhtamäelle tarjoutui tilaisuuksia puhua
jalostusteollisuuden puolesta maan ruokahuollon järjestämisessä. Suh-

Nuori myyntiedustaja halusi päästä nopeasti paikasta toi-

seen. Oman moottoripyörän hankkiminen kuului Huhta-

mäen suuriin investointeihin, ja sitä varten täytyi asustei-

den olla asianmukaiset. Annaliisa Heimo.
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teiden läheisyydestä ja vastavuoroisuudesta kertoo se, että Huhtamäki-
yhtymä myönsi ministeri Kalliokoskelle kesällä 1942 400 000 markan
lainan haltijavelkakirjaa vastaan188 .

Huhtamäki toimi yhdessä samanhenkisten liikemiesten kanssa vi-
reästi Turun kaupungin kehittämiseksi ja kansallisen kulttuurin ase-
mien vahvistamiseksi koko maassa. Liiketoimintaan liittyvät sosiaaliset
suhteet auttoivat häntä etenemään myös eri elinkeinoelämän aloja edus-
taneeseen paikalliseen suomenkieliseen liikemieseliittiin. Huhtamäki
tunsi omakseen sen arvomaailman ja aatteelliset lähtökohdat; läheinen
yhteistoiminta rakentui niiden varaan. Liikemiesten paikallisen suhde-
verkoston jäsenet halusivat kulkea ruotsinkielisten patriisisukujen ja-
lanjäljissä: he tekivät huomattavia lahjoituksia kotikaupunkinsa hyväk-
si. Yhdistystoiminta oli liikesuhteiden lisäksi avainasemassa luottamuk-
sellisten verkostosuhteiden syntymisessä. Laaja-alaisen taloudellisen ja
yhteiskunnallisen aktiivisuuden kautta Huhtamäen ja hänen yritystensä
nimi tuli tunnetuiksi paikkakunnalla. Johtavat suomalaiset liikemiehet
pitivät tärkeinä läheisiä kontakteja paikallisen sivistyneistön edustajiin,
ennen muuta yliopistoihmisiin. Yhdistystoiminnan ja epämuodollisten
verkostosuhteiden välityksellä Huhtamäki sai sellaista luottamuksellista
tietoa, jota oli mahdollista hyödyntää myös omassa liiketoiminnassa.
Turkulaisessa suhdeverkostossa oli useita sellaisia henkilöitä, jotka oli-
vat samalla myös kansallisen tason vaikuttajia, ja heidän kauttaan nuori
tehtailija sai solmituksia uusia kontakteja aina valtakunnan huipulle
saakka. Huhtamäki ei halunnut jäädä paikalliseksi tekijäksi.
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3. Kansainväliset suhdeverkostot

”Seikkailuissa bolsevikien maassa”

Suomalaiset käsityöläiset, kauppiaat ja 1800-luvulta lähtien myös teol-
lisuusmiehet olivat tottuneet etsimään oppia ulkomailta. Virkamiehet,
insinöörit ja lääkärit tekivät niin ikään runsaasti ulkomaisia opinto-
matkoja saadakseen koulutusta ja seuratakseen kiinteästi omien alo-
jensa kansainvälistä kehitystä. Maailmanlaajuisen kilpailun kiristymi-
nen 1800-luvulla kannusti kehittyneitäkin teollisuusmaita etsimään
omia kansallisen selviytymisen strategioita kansainvälisiä vertailuja te-
kemällä. Herätteitä saatiin erityisesti vuonna 1851 alkaneista maail-
mannäyttelyistä, joissa kansakunnat esittelivät taloudellisia ja kulttuu-
risia saavutuksiaan. Suomen perifeerinen maantieteellinen sijainti ei
ollut todellinen este tiedonkululle. Uusia innovaatioita haettiin monia
erilaisia kanavia pitkin maan rajojen ulkopuolelta ja niitä pyrittiin so-
veltaman aktiivisesti suomalaiskansalliseen traditioon.189

Suomalaisten liikemiehet menivät ulkomaille saadakseen niin muo-
dollista koulutusta kuin lisäoppia lyhyemmillä opintomatkoilla. Liike-
miesten perinteiseen koulutukseen oli kuulunut harjoittelujaksoja mo-
nissa kotimaisissa ja usein myös ulkomaisissa liikkeissä: laajan koke-
muksen erilaisista tehtävistä uskottiin antavan kestävän pohjan me-
nestyksekkäälle liiketoiminnalle.190  Opintomatkoja ulkomaille pidettiin
lähes välttämättömänä vaiheena tulevien yritysjohtajien urakehitykses-
sä, mutta ne olivat vain varakkaiden ulottuvilla ja vaativat hyviä suhtei-
ta ulkomaille. Valtio ryhtyi kuitenkin tukemaan ulkomaisia opintoja, ja
myös yksityiset rahoituskanavat lisääntyivät 1900-luvun alusta lähtien.

Opintomatkoilla liikemiehet saivat uutta tietoa, ideoita, liikesuh-
teita ja oppivat kansainvälisen kaupan menetelmiä. Taloushistorioitsija
Susanna Fellmanin mukaan ulkomaiset opintomatkat kehittivät moni-
puolisesti nuoria liikemiehen alkuja: heidän maailmankuvansa avartui,
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he saattoivat parantaa kielitaitoaan ja vahvistaa liiketoiminnassa tarvit-
tavia persoonallisia ominaisuuksia, kuten rohkeutta ja sosiaalisia taito-
ja. Ulkomailla opiskelleille kansainvälinen ilmapiiri oli ennalta tuttu,
eikä heillä ollut myöhemminkään liiketoimissaan korkeata kynnystä
lähteä maan rajojen ulkopuolelle hankkimaan alan uusinta teknologiaa
yrityksensä käyttöön ja tekemään vientiponnisteluja.191

Toimessa olevien yritysjohtajien tiedonkeruumatkat, joissa yhdistet-
tiin usein huvi ja hyöty, lisääntyivät selvästi 1800-luvun loppupuolelta
lähtien. Kylpylät olivat suosittuja virkistäytymis- ja tapaamispaikkoja.
Suomalaisten yritysten johtajat pyrkivät tapaamaan ulkomaisia liike-
kumppaneitaan henkilökohtaisesti, kahdenkeskisissä tapaamisissa, joissa
voitiin lujittaa usein jopa vuosikymmeniä jatkuneita liikekumppanuus-
ja ystävyyssuhteita ja välittää arvokasta liiketoiminnallista informaatio-
ta. Yritysjohtajien suullisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen mer-
kitys jopa korostui aikana, jolloin tietoa välitettiin yhä enemmän ja no-
peammin myös kirjallisessa muodossa ja jolloin tiedonkulun teknologia
kehittyi tavattomasti.192  Taloushistoriallisessa tutkimuksessa huomio on
kiinnittynyt ensi sijassa ulkomailta hankittuun tietoon. Vähemmälle
huomiolle ovat jääneet ulkomailla solmitut sosiaaliset verkostosuhteet,
jotka tekivät jatkossakin mahdolliseksi jatkuvan informaatiovirran ja
keskinäisen sosiaalisen vaihdannan.

Heikki Huhtamäen kotitausta oli omiaan kannustamaan opin ha-
kemista maan rajojen ulkopuolelta. Kynnys lähteä nuorena ulkomaille
madaltui isän kokemusten, rohkaisujen ja neuvojen ansiosta. Leipuri-
mestari Vilhelm Huhtamäki oli saanut 1800-luvun lopulla perinteisen
ammattiopin, johon kuului kisällivaelluksia niin kotimaassa kuin ulko-
mailla.193  Vilhelm Huhtamäki haki oppia Vaasasta ja Hämeenlinnasta
ja täydensi sitä lisäksi Härnösandissa Ruotsissa, Trondheimissa Norjas-
sa ja Amerikan siirtolaisaikanaan New Yorkissa. Keskeinen osa amma-
tista opittiin harjoittelemalla, tekemisen kautta, mestarin tai liikkeen-
johtajan opastuksella. Kun isä täydensi vaelluksillaan käsityötaitojaan,
haki poika ulkomailta tietoja kaupanteosta ja teollisesta makeistuo-
tannosta.194

Huhtamäen eräänlaisena avainkokemuksena ja elämänkouluna voi-
daan pitää hänen heinäkuussa 1917 alkanutta ensimmäistä opintomat-
kaansa Venäjälle. Matka opetti 16-vuotiaalle nuorukaiselle enemmän
maailmasta ja ihmisistä kuin makeisvalmistuksesta, vaikka hän teki
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matkallaan hieman karamelleja ja sai omien sanojensa mukaan han-
kituksi jopa ”täydellisen viinankeittomestarin” taidon. Ammattioppia
tärkeämpää oli kuitenkin se, että nuorukainen oppi selviytymään ää-
rimmäisen vaikeissa olosuhteissa, vieraissa maissa ja kulttuureissa ja
kestämään kovia paineita. Matka kasvatti nuoren Huhtamäen itseluot-
tamusta ja paransi hänen ihmistuntemustaan; näillä ominaisuuksilla oli

Heikki Huhtamäen kirja seikkailumatkastaan sai runsaasti

myönteistä huomiota julkisuudessa. Huhtamäki kuvaa

teoksessaan elävästi ja jännittävästi matkansa vaiheet hal-

ki sekasortoisen itäisen naapurimaan.
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runsaasti käyttöä hänen myöhemmällä liikemiesurallaan. Opinto- ja
kauppamatka muuttui täydelliseksi seikkailuksi, kun Huhtamäki joutui
sekä ensimmäisen maailmansodan että Venäjän sisällissodan pyörtei-
siin. Venäjä oli kaaoksen tilassa vallanpitäjien vaihtuessa tiheästi suu-
ren maan eri kolkissa.

Huhtamäki suuntasi matkansa alkupuolella kaupantekoon Kasaniin,
jossa oli hänen epäonnekseen juuri räjäytetty asetehtaita. Ulkomaalai-
sena nuorukainen joutui monien muiden matkalaisten tavoin epäilty-
jen joukkoon. Raskauttava seikka oli se, että Huhtamäen matkata-
varoista löydettiin saksalaisvalmisteinen revolveri, jonka isä oli antanut
pojalleen ”matkavakuutukseksi”. Hänet suljettiin muitta mutkitta van-
kilaan, jossa olot olivat kurjat. Kun asian ”virallinen” käsittely viipyi ei-
kä sen oikeudenmukaisuuteen voinut luottaa, päätti Huhtamäki paeta
pennittömänä ja passittomana vankilasta. Nuorukaisen kokemukset eri
vallanpitäjiä edustaneista venäläisistä viranomaisista olivat huonot; par-
haiten heidän kanssa pärjäsi lahjonnan avulla. Huhtamäen pakomatka
ulottui aina Kiinaan, Japaniin ja Filippiineille saakka, ja se kesti kaik-
kiaan yli vuoden.

Jokohaman satamassa Huhtamäki kuuli puhuttavan tuttua kieltä,
rannikon ruotsia. Hän kohtasi satamassa kolme Kokkolan seudulta ko-
toisin ollutta pohjalaista ja yhden ruotsalaismiehen, jotka olivat lähte-
neet uudelta mantereelta asevelvollisuuskutsuntoja pakoon. He päätti-
vät lähteä yhdessä paluumatkalle Vladivostokista.195  Venäjän alkeet hal-
linnut Huhtamäki oli paluumuuttajille arvokas matkakumppani ja opas,
ja jatkuvasta rahapulasta kärsinyt nuorukainen pääsi puolestaan osalli-
seksi heidän matkakassastaan. Seurueen rahavarat joutuivat tosin piak-
koin varkaiden käsiin. Lukuisia täpäriä tilanteita sisältäneellä paluu-
matkalla Huhtamäki ylitti tovereineen sodan rintamalinjan neljä kertaa.

Huhtamäki kuvasi matkakokemuksiaan värikkäästi vuonna 1920 il-
mestyneessä kirjasessaan Seikkailuissa bolsevikien maassa, jonka sivuilta
tulevat peittelemättömästi esiin nuoren miehen neuvokkuus, rohkeus
ja peräänantamattomuus.196  Niin teoksen nimi kuin sen mainonta hei-
jastelivat enemmän Suomessa vallinnutta ilmapiiriä kuin kirjan sisäl-
töä. Gummerrus Oy:n ilmoitusten mukaan teos käsitteli ”suomalaisen
nuorukaisen kokemuksia kommunistivaltakunnassa”. Kirjasesta ilmes-
tyneissä useissa myönteisissä arvosteluissa kerrottiin hersyvästi nuoren
seikkailijan kokemuksista ”neuvostohuushollista” ja Neuvosto-Venäjän
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”ihanneoloista”.197  Huhtamäki kirjoitti teoksensa kuitenkin asiallisessa
sävyssä eikä siihen sisältynyt sellaista ideologissävyistä henkeä, joka
luonnehti valtaosaa Neuvosto-Venäjää käsitelleistä teoksista sotien väli-
senä aikana.198

Miten seikkailumatkaa voi arvioida Huhtamäen persoonan ja elä-
mänkatsomuksen kannalta? Ensinnäkin on kiinnitettävä huomiota mat-
kan ajankohtaan: Huhtamäki oli kaukana Suomesta silloin kun sisällis-
sota runteli maata. Tämä saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, että hän pys-
tyi monia aikalaisiaan joustavammin ylittämään suomalaista yhteiskun-
taa pitkään jakaneen kuilun, valkoisten ja punaisten vastakohtaisuu-
den. Hänen suuresti arvostamansa matkaseuralaiset olivat vasemmisto-
laisia, mitä hän ei kuitenkaan seikkailukirjassaan mainitse. Matka-
seurue joutui turvautumaan ja luottamaan toisiinsa – taustasta ja poliit-
tisista mielipiteistä riippumatta. Toisaalta poissaolo Suomesta vuoden
1918 tapahtumien aikana saattoi merkitä sitä, että Huhtamäki ei pysty-
nyt ottamaan huomioon kaikkia sisällissodan vaikutuksia suomalaiseen
yhteiskuntaan.

Toiseksi nuori mies oppi matkansa aikana antamaan arvoa ihmis-
ten auttamishalulle ja hyväntahtoisuudelle, josta hän oli usein täysin riip-
puvainen oudoissa oloissa. Tavalliselta kansalta nuorukainen sai ystäväl-
listä kohtelua ja apua toisin kuin mielivaltaisesti toimineilta viranomai-
silta. Maanmiestensä lisäksi Huhtamäkeä auttoivat monet ruotsalaiset
– erityisesti maan konsuliviranomaiset – ja virolaiset. Nuori mies sai
kokea moneen kertaan mitä luottamus tai sen puute merkitsivät. Kol-
manneksi matka lisäsi Huhtamäen kiinnostusta vieraita kulttuureja ja
kansoja kohtaan. Hän seurasi jatkuvasti niiden maiden kehitystä, jois-
sa hän seikkailumatkallaan vieraili, ja piti myöhemmin useita esitelmiä
”idän maiden” taloudesta ja kulttuurista. Seikkailumatkan jälkeen oli
helppoa lähteä ”rauhanomaisemmille” opinto- ja liikematkoille.

Opintomatkalla tietoa
ja luottamussuhteita

Suomen itsenäistymisen jälkeen kääntyi tulevien yritysjohtajien ulko-
maisten opintomatkojen suosio laskuun samaan aikaan kuin niiden
rahoitusmahdollisuudet paranivat. Suomalaisten liikemiesten kansain-
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väliset kontaktit eivät kuitenkaan katkenneet, vaan muuttivat pikem-
minkin muotoaan. Kotimaisten koulutusmahdollisuuksien kohentu-
minen vähensi tarvetta hankkia muodollista koulutusta ulkomailta,
mutta teollisuusmiehet tekivät sen sijaan runsaasti lyhyempiä liike-,
tutustumis- ja opintomatkoja eri maihin.199

Vaikka itsenäisen Suomen talouden rakentaminen vei huomiota, oli
kansainvälisille suhteille ja vaikutteille edelleen suurta tarvetta: kansal-
listen tavoitteiden saavuttamiseksi oli pidettävä silmät auki suureen
maailmaan. Erityisesti uusien kulutustavaroita valmistavien ja kotimark-
kinoille suunnanneiden teollisuusalojen edustajat pyrkivät perehtymään
kehittyneimmissä länsimaissa nykyaikaisiin tehdasjärjestelyihin ja uu-
siin liikkeenjohdon ja markkinoinnin menetelmiin. Suomalaisen teolli-
suuden kehittäminen oli sotien välisenä aikana kansainvälisempää kuin
usein on ajateltu: kyse ei ollut niinkään paljon liiketoimista ulkomailla
kuin tiedon metsästyksestä suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Ulko-
maille suunnanneet liikemiehet katsoivat nationalismin ja kansainväli-
syyden kuuluvan yhteen eikä sulkevan toisiaan pois.

Huhtamäki liikkui jo 1920-luvulla melko paljon liikematkoilla Bal-
tiassa, Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa kehittäessään Kokkolan Teh-
taitaan. Huhtamäellä oli suurisuuntaisia suunnitelmia, joita varten hän
tarvitsi uusinta tietoa alansa valmistustekniikasta, teknologiasta ja mark-
kinoinnista. Kun sitä ei kotimaasta ollut saatavissa, ryhtyi hän järjeste-
lemään pitempiaikaista opintomatkaa Keski-Eurooppaan.

Uudet julkiset ja yksityiset ulkomaisten opintomatkojen rahoitus-
kanavat merkitsivät myös sitä, että matkoja täytyi suunnitella entistä
huolellisemmin. Suosituskäytäntö kuului apurahojen hakuprosessiin.
Kun Huhtamäki haki Suomalaiselta Liikesivistysrahastolta ja kauppa-
ja teollisuusministeriöltä vuonna 1928 apurahaa Keski-Eurooppaan ja
Pohjoismaihin suuntautunutta opintomatkaa varten, sai hän suositteli-
joikseen eturivin talousmiehiä eri puolilta maata. Suomalaisuusliike
tarjosi oivallisen alustan omaa paikkakuntaa laajempien kontaktiver-
kostojen syntymiselle. Suosittelijoiden perusteluissa painottuivat suo-
malaiskansalliset näkökohdat. Vakuutusyhtiö Pohjolan toimitusjohtaja
K. A. Paloheimo kehui omassa lausunnossaan vuolaasti hakijaa ja viit-
tasi samalla makeisalan yleiseen markkinatilanteeseen Suomessa: ”To-
sin on maamme karamelli- ja suklaateollisuus nyt jo korkealla kannalla,
mutta koska se on joutunut jotenkin yksinomaan yhden liikkeen va-
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raan, olisi mielestäni kuluttajienkin kannalta hyvä, jos toinenkin tehdas
pääsisi kehittymään, semminkin kun tämä sijaitsee Pohjois-Suomessa.”

Toinen nimekäs suosittelija kauppaneuvos Raf. Haarla huomautti,
”että täällä on suomalaisia miehiä tuiki vähän jotka omaisivat ammatti-
taidon, joten olisi erittäin suotavaa että tuettaisi niitä omia kansalaisia
jotka pyrkivät ja joilla on edellytyksiä hallita ammattialansa täydellises-
ti”.200  Suomalaisia alan asiantuntijoita tarvittiin myös siksi, että ma-
keisvalmistuksen ammattitaito oli huomattavalta osin ulkomaisten mes-
tarien varassa. Kokkolalainen tehtailija, kaupungin suomenmielisten
tunnetuin vaikuttaja Tuomas Pohjanpalo herkesi kuvailemaan hakijan
henkilökohtaisia ominaisuuksia perinpohjaisella tavalla: ”Vaatimatto-
mana, suomalaisena liikemiehenä, säännöllisine elämäntapoineen, pir-
teänä, kohteliaana, rehellisenä ja työteliäänä, hän varmasti jatkuvasti
voittaa ostajapiirinsä suosion.”201

Heikki Huhtamäki

meni kulkumiehen

asussa valokuvaajalle

palattuaan vuonna
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Suomalainen Liikesivistysrahasto myönsi Huhtamäelle vuonna 1928

stipendin neljä kuukautta kestäneeseen opintomatkaan Ruotsiin, Tans-
kaan, Saksaan, Sveitsiin, Ranskaan ja Englantiin. Hänen onnistui pääs-
tä haluamiinsa kohteisiin Suomen lähetystöjen ja pääkonsulivirastojen
suosiollisella avustuksella. Opintomatkailijan ohjelmaan sisältyi tutustu-
mista useiden Euroopan makeisteollisuuden johtavien tehtaiden ”tuo-
tantoon, sisäiseen järjestelyyn ja koneteknilliseen puoleen”. ”Erikoisen
perusteellisesti” Huhtamäki perehtyi sveitsiläiseen Toblerin suklaateh-
taaseen, ”jonka kaakaopulverituotanto on suurempi kuin Sveitsin kaik-
kien muiden tehtaiden yhteensä ja jossa yleensäkin valmistetaan kaik-
kia suklaateollisuuden tuotteita erittäin suuressa määrin, uusimpia me-
netelmiä käyttäen”.202  Sveitsin saavutukset teollisuuden, teknologian ja
tieteen alalla herättivät näihin aikoihin laajemminkin kiinnostusta suo-
malaisissa tekniikan ja liike-elämän edustajissa.203

Huhtamäki opiskeli parisen viikkoa Baselissa Sveitsissä myös kan-
sainvälisessä konditoria-ammattikoulussa (Coba), jossa hän sai oppilai-
toksen todistuksen mukaan ”nauttia yksityistä erikoisopetusta konveh-
teista ja niiden täyttämisestä”. Oppilaitoksen mandaatilla hän pääsi vie-
railemaan keskeisissä sveitsiläisissä keksi-, vohveli- ja makeistehtaissa.
Erityisesti suuret tehtaat kiinnostivat Huhtamäkeä, mutta hän tutustui
myös lukuisiin keskisuuriin ja pieniin yrityksiin, jotka olivat kokonsa
puolesta lähempänä alan suomalaisia teollisuuslaitoksia.204  Lähetystöilta
ja eri tehtailta saamiensa todistusten mukaan Huhtamäki pääsi pereh-
tymään myös mm. Dresdenissä, Pariisissa ja Lontoossa useiden tuo-
tantolaitosten koneisto- ja tehdasjärjestelyihin ja työmenetelmiin pai-
kallisten ammattimiesten opastuksella. Esimerkiksi Lontoossa tehtai-
den portit avautuivat opintomatkailijalle Suomen pääkonsuliviraston
myötävaikutuksella.

Huhtamäki esitteli lokakuussa 1928 Kauppalehdessä julkaistussa ar-
tikkelissa havaintojaan tutkimusmatkansa kohdemaiden makeis- ja suk-
laateollisuudesta. Nuori tehtailija kiinnitti huomiota maakohtaisiin eri-
koispiirteisiin ja vertasi niiden tuotteita kotimaisiin, joiden laatua hän
piti yleisesti ottaen kilpailukykyisenä. Yleisenä käsityksenään Huhta-
mäki esitti, ”että makeis- ja suklaa-alalla on kaikissa maissa ylituotan-
toa ja ankara kilpailu pitää hinnat erittäin alhaisina, joten voitonmah-
dollisuudet ovat yleensä pienet”. Näkemänsä perusteella hän ennusti,
että makeisteollisuuden koneissa ja työvälineissä tapahtunut huima ke-
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hitys tulee suosimaan suuria yrityksiä ja että pienet joutuvat turvautu-
maan myös jatkossa vanhanaikaisiin menetelmiin. Huhtamäki luotti
kilpailun toimivuuteen alalla, joka oli riippuvainen kuluttajien mieli-
halujen ailahteluluista:

Otaksuttavasti siis yleensä pienten tehtaitten vaikutus makeis-
alalla tulee yhä supistumaan edellä mainituista syistä ja myös-
kin yhteensulautumisien kautta. Makeis- ja suklaateollisuus on
kuitenkin kaikesta huolimatta ala, jossa näitä pieniä tehtaita
voi syntyä nopeasti niin pian kun pienintäkin ansiomahdolli-
suutta ilmenee. Tämä onkin takeena siitä, ettei minkäänlainen
trustiutuminen hintojen koroittamisen merkeissä normaalista
korkeammiksi ole makeis- ja suklaateollisuudessa mahdollista.

Samat kehityssuunnat olivat Huhtamäen mukaan vallalla myös Suo-
messa, jossa ankara kilpailu piti hinnat kurissa, vaikka alan tullisuojaa
voitiin pitää kohtuullisen hyvänä.205  Puheenvuoro ilmestyi ajankohta-
na, jolloin alalla järjesteltiin hintakartellia ja keskusteltiin koko alaa
käsittävistä yritysfuusioista.

Tehtaanjohtajana kannuksensa jo hankkineen Huhtamäen matkaan
sisältyi suhteellisen vähän perinteistä harjoittelua, mutta hän sai useissa
tehtaissa teoreettista ja käytännöllistä opetusta työmenetelmistä, raaka-
aineista ja tuotannon mekanisoimisesta. Nuoren tehtailijan tavoitteena
oli hankkia mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva makeisteollisuu-
den uusimmista kehityssuunnista: hän tutki asioita sekä liikkeenjohta-
jan että ammattimiehen silmin. Huhtamäen matka poikkesi eräiltä
osin hänen myöhemmän yhtiökumppaninsa Bertel Gardbergin samana
vuonna tekemästä harjoittelumatkasta Saksaan. Koulunkäyntiin työ-
lääntynyt ja käytännöllisesti suuntautunut Bertel halusi jatkaa suvun pe-
rinteitä Hellaksen makeistehtaassa välittömästi keskikoulun ja asevel-
vollisuuden suorittamisen jälkeen.

Bertelille laadittiin kaksivuotinen harjoitteluohjelma, jonka mukaan
hänen tuli työskennellä vuoden 1926 lopulta lähtien tavallisena työnteki-
jänä kaikilla tehdasosastoilla ja jatkaa sen jälkeen harjoittelua ulkomail-
la. Tarkoituksena oli, että hän ottaisi tulevaisuudessa vastuulleen teh-
taan teknillisen johtajan tehtävät. Vanhempi veli Gustaf oli samaan ai-
kaan harjoittelemassa saksalaisessa suklaatehtaassa Dresdenissä.206  Hel-
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laksessa sukupolvenvaihdoksen suunniteltiin tapahtuvan samalla tavalla
kuin monissa muissa perheyrityksissä, joissa tulevan johtajapolven opis-
kelu ulkomailla oli tavallista. Yritykset kustansivat koulutuksen, jos ul-
kopuolinen rahoitus jäi saamatta.207

Gardbergin opintojen toinen vaihe alkoi vuoden 1928 lokakuun
alussa Berliinissä Euroopan suurimmassa suklaatehtaassa Sarotti-kon-
sernilla, jolla oli tuotantolaitoksia eri puolilla Eurooppaa. Vuoden mit-
taisen harjoittelupaikan järjesti Max Michaels, joka toimi erilaisten
makeisteollisuuden tarvikkeiden myyntiedustajana.208  Gardberg tapasi
”hyväntekijäänsä” usein harjoitteluaikanaan ja tämä näytti hänelle au-
liisti kaupungin nähtävyyksiä. Michaelsilla oli erittäin laaja suhdever-
kosto eri puolille Eurooppaa, ja hänestä tuli myöhemmin Gardbergin
ja Huhtamäen ulkomaisten verkostosuhteiden keskeinen välittäjä. Hel-
laksen perustajalla Rudolf Gardbergilla oli puolestaan läheiset suhteet
Lübeckissä toimivaan Suomen konsuliin Buckiin, joka oli sikäläisen
suuren huolintaliikkeen omistaja.

Nuoreen harjoittelijaan teki suuren vaikutuksen se, että Sarotti-
konsernin toimitusjohtaja Anton Kanold otti hänet vastaan upeassa toi-
mistossaan. Saksalaisen säntillisesti järjestetyn harjoittelujakson aikana
Gardberg jatkoi jo Hellaksella aloittamaansa reseptien keräilyä ja har-
joitti eräänlaista teollisuusvakoilua osana ammatin oppimista. Hän teki
tehtaalla koko ajan tarkkoja muistiinpanoja havaitsemistaan asioista ja
salakuljetti merkintänsä ovelasti ulos tehtaalta:

Menetelmäni oli tavallisesti sellainen, että kun olin pannut mer-
kille jotakin josta halusin tehdä muistiinpanoja, menin toalet-
tiin, lukitsin oven ja kirjoitin ja piirsin vessapaperille. Tehtaan
johto ei pitänyt sopivana mitään reseptien ja muiden seikkojen
ylösmerkitsemistä. Huoneeseeni päästyäni kirjoitin joka päivä
muistiinpanoni ’puolipuhtaaksi’. Jo kotona Suomessa olin kir-
joittanut ja piirtänyt kaiken tehdasosastoilta, konetiedot ja re-
septit suureen kirjaan (minun nk. väitöskirjaani kuten äiti sa-
noi). 209

Gardberg työskenteli Sarottin Berliinin tehtaan eri osastoilla, jopa kek-
sitehtaalla vaikka se ei kuulunut alkuperäiseen opintosuunnitelmaan;
pieni poikkeama oli kuitenkin hyödyllinen hänen myöhemmällä ural-
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laan. Harjoittelujakso päättyi yllättäen ennen aikojaan maaliskuun lo-
pulla 1929, kun tehdas siirtyi kansainvälisen elintarvikejätin Nestlen
haltuun. Uusi omistaja ei halunnut pitää kilpailusyistä harjoittelijoita
tehtaillaan, joten kaikki viisi tehtaalla työskennellyttä ulkomaalaista
harjoittelijaa saivat lähteä.210  Kansainvälisissä liikesuhteissa yhteistyön
ja kilpailun välinen tasapaino oli äärimmäisen herkkä.

Huhtamäki ja Bertel Gardberg eivät vielä tunteneet toisiaan opis-
kellessaan ulkomailla, mutta pian koittavan yhteistyön kannalta oli suo-
tuisaa, että heillä molemmilla oli hallussaan uunituoretta tietoa ulko-
maisesta makeisvalmistuksesta ja -tuotteista. Vähintään yhtä tärkeää oli
se, että molemmat saivat matkoillaan luoduksi kansainvälisen suhde-
verkostonsa ytimen: myöhemmin he välittivät nämä sosiaaliset suhteet
toisilleen. Molempien herrojen tuolloin solmimista henkilösuhteista
tuli elinikäisiä, vastavuoroisia ja luottamuksellisia. Pitkäkestoisia ver-
kostosuhteita oli mahdollista hyödyntää tehokkaasti kulloinkin esiin
nousseiden ajankohtaisten ongelmien ratkaisemisessa. Gardberg oli
myöhemmin paljon tekemisissä harjoittelijatovereidensa kanssa; heistä
kolme olivat ruotsalaisia ja yksi puolalainen. Ruotsalaisista harjoitteli-
joista erityisesti göteborgilaisesta Carl-Magnus Engströmistä tuli Gard-
bergin läheinen ystävä. Harjoittelijat kohosivat myöhemmin johtaviin
asemiin ruotsalaisissa makeistehtaissa ja heistä oli jatkossa paljon apua,
kun tuli tarvetta tiivistää tai solmia uusia yhteistyösuhteita läntiseen
naapurimaahan. Nuoret harjoittelijat tukivat oppiaikanaan toinen toi-
siaan ja perehtyivät yhdessä ammattitaidon perusteisiin, mikä muodos-
ti vahvan pohjan heidän keskinäiselle verkostoitumiselleen.

Huhtamäen oman kansainvälisen suhdeverkoston avainhenkilöihin
kuului makeisalan keskeisten tuotantolaitosten johtajia ja omistajia.
Luottamuksellisimmat suhteet syntyivät niihin kollegoihin, joiden luo-
na hän viipyi opintomatkansa aikana pisimpään ja jotka perehdyttivät
häntä avoimesti tuotantolaitostensa toimintaan. Hän oli paljon tekemi-
sissä isäntiensä kanssa vapaa-ajalla ja oppi tuntemaan myös heidän per-
heensä. Läheisimmistä ulkomaisista kontakteista muodostui perhetut-
tuja, ja keskinäisessä kirjeenvaihdossa muistettiin aina lähettää tervei-
siä muille perheen jäsenille. Tällä haluttiin korostaa suhteen erityistä
merkitystä kummallekin osapuolelle: muiden perheenjäsenten osalli-
suus oli osoitus sellaisesta läheisyydestä, joka ylitti normaalit liike-
suhteet ja kuvasi niiden jalostumista ystävyyssuhteiksi. Tunnesiteillä on
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huomattava merkitystä luottamuksen rakentumisessa toimijoiden välil-
le. Verkostosuhteisiin kuuluva sosiaalinen vaihdanta helpottui, kun se
voitiin toteuttaa ystävien kesken: sen panoksiakin voitiin nostaa.211

Signe Huhtamäki oli erittäin kielitaitoinen ja sivistynyt henkilö, ja
hän oli usein mukana kanssakäymisessä ulkomaisten liiketuttavien
kanssa. Huhtamäki kutsui ulkomaisia yhteistyökumppaneitaan ja ystä-
viään vastavierailuille Suomeen, ja he myös mielellään noudattivat kut-
suja aina kun siihen tarjoutui tilaisuus. Huhtamäki kävi kuitenkin use-
ammin ulkomaalaisten liiketuttaviensa luona kuin he Turussa, mutta
suhde oli yhtä kaikki molemminpuolinen. Kumpikaan osapuoli ei kai-
nostellut pyytää palveluksia silloin kun niitä tarvittiin. Maantieteellisen
välimatkan pituus ei ollut esteenä läheiselle sosiaaliselle kanssakäymi-
selle.

Läheisimmät ja pysyvimmät suhteet Huhtamäki solmi opintomat-
kansa aikana tanskalaisiin ja ruotsalaisiin kollegoihinsa. Kööpenhami-
nassa hän viipyi pitkään ja perehtyi kaupungin tärkeimpiin makeisalan
yrityksiin. Erityisesti kahdesta yhtiöstä tuli pitkäaikaisia yhteistyö-
kumppaneita, J. Høeghin karamelli- ja lakritsitehtaasta ja Galle & Jes-
senin suklaa- ja konvehtitehtaasta. Niiden johtajat ystävystyivät Huhta-
mäen kanssa ja välittivät hänelle arvokkaita verkostosuhteita sosiaalisen
vaihdannan periaatteella. J. Høegh järjesti omilla suhteillaan Huhta-
mäelle vuonna 1928 pääsyn useisiin tanskalaisiin tehtaisiin, ja lisäksi
esimerkiksi Dresdeniin Richard Selbermannin tehtaille, jonka eri osas-
toilla opintomatkailijalla oli tilaisuus saada ”perinpohjaista ammattitie-
toa”.

Huhtamäki oli säännöllisesti kanssakäymisissä Høeghin perheen jä-
senten kanssa, ja hän tutustutti heidät myöhemmin myös Gardbergiin,
joka sai kielitaitoisena ja teknisiin kysymyksiin perehtyneenä paljon
vastuuta yhtiön kansainvälisten suhteiden hoitamisessa. Huhtamäen ja
Høeghien välisessä kirjeenvaihdossa muisteltiin vuosikymmeniä myö-
hemminkin opintomatkan kokemuksia, kiiteltiin sen aikana syntyneitä
läheisiä suhteita ja yhteistyöllä saavutettuja myönteisiä tuloksia.212  Opin-
tomatkan varsinainen rahoittaja, Suomalainen Liikesivistysrahasto,
saattoi olla yhtä tyytyväinen matkan tuloksiin kuin itse stipendiaattikin:
tavoitteet olivat toteutuneet jopa yli odotusten.213
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Liikematkat ja kansainväliset verkostosuhteet

Varsinaisten opintomatkojen jälkeen ulkomaanvierailut muuttuivat yri-
tysten itsensä kustantamiksi työ- ja liikematkoiksi, joita on tutkittu
selvästi vähemmän kuin pitempikestoisia opintomatkoja. Mahdolli-
simman tarkoin ennakolta suunnitelluilta liikematkoilta odotettiin vä-
littömiä taloudellisia tuloksia. Liikematkat olivat yleensä selvästi ly-
hyempiä kuin varsinaiset opintomatkat; ne kestivät korkeintaan pari
kolme viikkoa. Huhtamäellä oli tapana lähteä perehtymään muiden
maiden kokemuksiin silloin kun tarkoituksena oli uudistaa tai laajen-
taa tuotantoa. Hän uskoi matkakustannusten tulevan nopeasti takai-
sin, sillä kehittyneimmissä teollisuusmaissa tehtyjä virheitä ei kannat-
tanut tehdä moneen kertaan. Huhtamäelle säännöllisistä ulkomaan-
matkoista muodostui suoranainen elämäntapa.

Järjestelmällisenä miehenä tunnettu Gardberg laati ulkomaisia liike-
matkoja varten etukäteen ”minuuttiaikataulun” ja lisäksi hänellä oli ta-
pana pitää kansainvälisistä yhteyksistään kortistoa, joka ”teki minulle
mahdolliseksi pitää kaikki suhteet lämpiminä”.214  Jo olemassa olevat

Heikki Huhtamäki kävi säännöllisesti kansainvälisillä messuilla koko teolli-

suusmiehen uransa ajan. Hänen ensimmäisiin messukohteisiinsa kuului Tal-

linnassa syyskuun puolivälissä pidetyt kansainväliset messut vuonna 1921.

Annaliisa Heimo.
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verkostosuhteet helpottivat ajankohtaisten tehtävän suorittamista ulko-
mailla, ja tarvittaessa käytettiin välittäjiä uusien kontaktien löytämisek-
si. Verkostosuhteiden solmiminen ja ylläpito eivät olleet itseisarvoista
toimintaa, vaan tarkoituksena oli päästä mahdollisimman edullisesti
omien tavoitteiden kannalta tärkeiden resurssien lähteille, olipa sitten
kyse uusista koneista, kiinnostavista tuotteista tai alaa koskevasta tek-
nillisestä ja kaupallisesta tiedosta.215

Ryhtyessään kehittämään Ipnos Oy:stä nykyaikaista makeistehdasta
Huhtamäki ja Gardberg tapasivat heinäkuun alussa 1935 Turussa Ham-
burger Börsin ravintolassa Max Michaelsin, joka lupasi järjestää heidät
parhaiden konetoimittajien puheille – ja näin myös tapahtui. Tehtaan
nopea modernisointi on hyvä esimerkki kansainvälisten suhdeverkos-
tojen tehokkaasta hyödyntämisestä. Johtajat lähtivät yhdessä matkalle
syyskuun alussa 1935 ensin Tukholmaan ja sitten Kööpenhaminaan, jos-
sa he tapasivat useita kertoja Høeghin perheen jäseniä ja Galle & Jen-
sen suklaatehtaan johtajia. Tanskasta matka jatkui Hampuriin, jossa
matkalaiset tekivät kauppaa konefirmoissa ja kävivät useissa makeis-
tehtaissa. Kun Huhtamäki sairastui matkan aikana flunssaan ja joutui
palaamaan kotiin, jatkoi Gardberg matkaa vielä Dresdeniin, Leipzigiin
ja Kölniin. Kolmisen viikkoa kestäneen matkan aikana Ipnos Oy:lle
palkattiin myös vohvelimestari Kersten, joka sai tehtäväkseen kehittää
tehtaan vohveli- ja keksituotantoa entistä mannermaisempaan suun-
taan.216

Seuraavan kerran herrat lähtivät yhteiselle matkalle Tukholmaan jo
lokakuun puolivälissä 1935 palkkaamaan ammattimiestä, joka pystyisi
parantamaan suomalaisen tumman näkkileivän laatua. Matkan tiivii-
seen ohjelmaan kuului perinteiseen tapaan tehdaskäyntejä, tutustumis-
ta makeis-, leipä- ja keksialan uusiin artikkeleihin, kulttuuririentoja ja
seurustelua liikekumppaneiden kanssa. Kun Ipnos Oy:ssä syttyi vuo-
den 1936 toukokuun lopulla tuhoisa tulipalo, joka vaurioitti erityisesti
karamelli- ja raeosastoja, pakkasivat Huhtamäki ja Gardberg jälleen
matkalaukkunsa. Kiireellisen aikataulun vuoksi matka tehtiin tällä ker-
taa lentokoneella. Matkakohteina olivat Tukholma, Kööpenhamina ja
Berliini, ja matkalaiset saivat tilatuksi tarvitsemansa koneet muutamas-
sa päivässä vanhojen liikesuhteidensa ansiosta.217  Valtaosa koneista
hankittiin käytettyinä, ja niiden kunto oli tapana tarkistaa paikan pääl-
lä. Ipnos Oy pystyttiin koneistamaan nopeasti ja edullisesti, kun ulko-
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maisia hankintoja täydennettiin vielä kaupoilla kotimaisten yritysten
kanssa. Kun Huhtamäki alkoi 1930-luvun lopulla suunnitella tehtaansa
tuotanto-ohjelman laajentamista parantuneen menekin rohkaisemana,
oli jälleen aika laajentaa yhteistyösuhteita uusiin yrityksiin, tällä kerral-
la ruotsalaisten Örebro Kex Ab:n ja Maraboun suklaatehtaan tuotanto-
laitoksille.

Opinto- ja liikematkailijat osasivat arvostaa matkoihin kuulunutta
vapaa-ajan ohjelmaa ja niiden aikana hankittuja sosiaalisia taitoja, joil-
la oli runsaasti käyttöä liiketoiminnassa. Liikematkojen päiväohjelmat
olivat kiireisiä. Illat ja viikonloput olivat vähintään yhtä varattuja: vil-
kas seuraelämä ja kulttuuririennot venyttivät ohjelman lähes poikkeuk-
setta pikkutunneille saakka. Høeghit veivät vieraansa syyskuussa 1935

illallisille Kööpenhaminan hienoimpiin ravintoloihin Vivexiiin ja Kaba-
ret Valenciaan, jossa seurue sai nauttia ”hienosta kabaree-ohjelmasta”.
Gardberg oli erittäin viehättynyt teatterista, operetista ja oopperasta, ja
hän kävi ulkomaanmatkoillaan esityksissä aina kun aikataulu sen salli.
Hän oli taitava ja innokas tanssija, joka viihtyi erinomaisesti ravinto-
loiden parketeilla. Huomattava osa liikekeskusteluista käytiin lounaan,
päivällisen tai illallisen yhteydessä. Huhtamäen päivittäisistä kävelyret-
kistä kaupungilla otettiin huvin lisäksi irti myös hyöty: kauppojen näy-
teikkunoista etsittiin virikkeitä tuotteiden ”ylöspanoon” kotimaassa.218

Huhtamäen toimialoilla työskentelevien suurten yritysten johtajat
matkustivat myös ahkerasti ulkomailla ja solmivat liikesuhteita eri puo-
lille maailmaa. Karl Fazer oli nuoruudessaan kondiittoriopissa Pietaris-
sa, Berliinissä ja Pariisissa ja hänen karamellitehtaansa yksi menestyk-
sen salaisuuksista olivat tiheät ulkomaanmatkat ja jatkuva kokemusten
vaihto ulkomaisten kollegojen kanssa. Kauppahuone Gustaf Pauligin
johtajan, kauppaneuvos Eduard Pauligin matkakohteina olivat raaka-
ainetuotannon kannalta tärkeiden Väli-Amerikan maiden ohella Ameri-
kan Yhdysvallat, josta hän haki oppia erityisesti tehdasmaisesta kahvin-
jalostuksesta.219  Chymoksen perustaja Wäinö Tammenoksa teki 1910-
luvulta lähtien kolme pitkää Amerikan matkaa, joiden ansioista yhtiön
tuotteiden vienti uudelle mantereelle sai alkunsa. Tammenoksa liikkui
paljon myös Euroopassa etsimässä uusia virikkeitä yritystoiminnalleen.
Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 1929 aloittanut Jukka Tammenoksa
tutustui monivuotisilla opintomatkoillaan eri Euroopan maissa alansa
viimeisiin saavutuksiin ja nykyaikaiseen konttori- ja myyntitekniik-
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kaan. Kansainvälisiltä kentiltä haettiin ahkerasti sellaisia suhteita ja tie-
toja, joilla saattoi saada hienoisen etumatkan kilpailijoihin nähden220 .
Ratkaisevaa oli, kuinka nopeasti ja onnistuneesti ulkomaiset vaikutteet
pystyttiin muokkaamaan kotimaisille markkinoille soveltuviksi tuot-
teiksi.

Konerakentajien puolella hyvin tärkeä yhdyshenkilö Kööpenhami-
nassa oli E. Brandes, joka edusti useita merkittäviä makeis- ja elintar-
vikealan koneistojen valmistajia, muun muassa suurta saksalaista Leh-
manin konepajaa. Hänen myyntialueensa käsitti koko Pohjolan. Brandes
pystyi järjestämään yhtymän edustajille pääsyn Euroopan johtaviin teh-
taisiin edustamiensa yritysten suhteilla, ja hänellä oli kontakteja myös
saksalaisiin upseereihin.221  Yhtymän kanssa yhteistyötä tehneiden fir-
mojen edustajat tekivät vastavierailuja myös sota-aikana. Esimerkiksi
kaksi Maraboun suklaatehtaan insinööriä tutustui syyskuun lopulla
1942 kolmen päivän aikana Huhtamäki-yhtymän uusiin elintarvike-
tuotteisiin. Vieraille tarjottiin monipuolista ohjelmaa Turussa, ja Huh-
tamäki otti heidät vastaan myös kotonaan.222

On aiheellista kysyä, miksi samaa alaa edustaneiden yritysten välille
syntyi läheistä ja luottamuksellista yhteistyötä, joka mahdollisti pääsyn
yleensä tarkoin varjellun tiedon lähteille. Tärkein selittävä tekijä on se,
että suomalaiset ja ulkomaalaiset makeisalan yritykset eivät kilpailleet
toistensa kanssa juuri lainkaan sotien välisenä aikana. Suomen tulli-
politiikan vuoksi makeistuotteiden vienti- ja tuonti oli vähäistä, ja täs-
säkin suhteessa oli yhteistyöllä saavutettavissa etuja. Huomattavat kan-
salliset erot makutottumuksissa ehkäisivät osaltaan kilpailua Euroopan
eri maiden makeistuottajien välillä223 . Koko alan kehittäminen tehdas-
maiseksi ja makeistuotteiden aseman yleinen vahvistaminen kulutuk-
sessa olivat yhteisiä tehtäviä ja huolenaiheita kaikissa teollisuusmaissa.
Suomalaiset joutuivat kuitenkin kohdemaissaan ottamaan huomioon
niiden sisäisen kilpailutilanteen ja suomalaisten yritysten keskinäinen
kilpailu heijastui myös kansainvälisiin suhteisiin. Esimerkiksi Oy Karl
Fazer Ab ja Huhtamäki pitivät yhteyttä pääosin eri yrityksiin, vaikka
niillä oli yhteisiäkin kumppaneita. Huhtamäki ja Gardberg panivat
merkille, että Maraboun suklaatehtaan läheiset suhteet Fazerin kanssa
asettivat tiettyjä rajoja yhteistyölle. Huhtamäen läheinen ruotsalainen
yhteistyökumppani Mazettin suklaatehdas kuului puolestaan Maraboun
koviin kilpailijoihin.
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Messut ja delegaatiot:

uusia vaikutteita ja kaupantekoa

Säännöllisesti järjestetyt suurmessut Keski-Euroopan maissa olivat Huh-
tamäelle suorien liike- ja yhteistyösuhteiden ohella toinen keskeinen
tapa luoda ja ylläpitää ulkomaisia verkostosuhteita. Kaupalliset messut
elivät niin Euroopassa kuin Suomessa sotien välillä kukoistuskauttaan:
ne olivat osa modernin kulutusyhteiskunnan läpimurtoa. Messuilla yri-
tykset saattoivat esittäytyä paitsi asiakkaille myös toisilleen. Huhtamä-
keä messujen kansainvälinen ilmapiiri ja hektinen rytmi viehättivät
suuresti. Suppeassa tilassa oli paljon nähtävää ja näytteille asetettiin
uusinta uutta, vertailua eri maiden ja tehtaiden tuotteiden välillä oli
helppoa tehdä. Kaupalliset messut olivat myös kohtaamispaikkoja sa-
nan varsinaisessa merkityksessä, sillä lyhyen ajan sisällä saattoi tavata
suuren joukon tärkeitä ihmisiä. Niissä syntyi sujuvasti ”heikkoja si-
teitä”, joilla oli iso merkitys esimerkiksi koneiden, laitteiden ja raaka-
aineiden hankinnassa kansainvälisiltä markkinoilta.224

Suurten yleismessujen lisäksi Huhtamäki vieraili monien muiden
suomalaisten tavoin säännöllisesti useilla erikoismessuilla ja vei aktiivi-
sesti näytteille omien tehtaittensa tuotteita. Näyttelyistä saadut kansain-
väliset tunnustukset olivat erittäin haluttuja kotimaisen markkinoinnin
kannalta. Suomalaiset näytteilleasettajat pyrkivät edistämään messuilla
myös tehtaittensa vientiä suurille läntisille markkinoille. Huhtamäki
kehotti suomalaisia yrityksiä ottamaan vilkkaammin osaa suurmessuille
ja koetti omissa kirjoituksissaan tehdä tunnetuksi niiden ilmapiiriä ja
yleistä merkitystä.

Huhtamäelle, ja useille muillekin suomalaisille teollisuusmiehille,
olivat ”maailman messukeskuksen” Leipzigin kansainväliset kevätmes-
sut 1920- ja 1930-luvulla tärkein vuotuinen messutapahtuma. Hän vie-
raili niillä lähes vuosittain 1920-luvun puolivälistä lähtien ja usein sa-
man matkan ohjelmaan sisällytettiin muitakin näyttelyitä eri puolilla
Eurooppaa. Leipzigin säännölliset syysmessut oli suunnattu enemmän
Saksan kotimarkkinoille, mutta nekin kuuluivat ajoittain Huhtamäen
matkaohjelmaan. Messumatka saattoi kaikkinensa kestää kuukauden
päivät. Talouspulan väistymisen jälkeen Leipzigin messujen vetovoima
kasvoi, näytteilleasettajien ja ulkomaisten messuvieraiden määrä lisään-
tyi selvästi; järjestäjät vahvistivat samalla messujen organisaatiota. Mes-
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Kansainvälisillä messuilla sukeutui runsaasti uusia tutta-

vuuksia ja mahdollisuuksia tavata säännöllisesti vanhoja yh-

teistyökumppaneita. Kuvassa Huhtamäki (oikealla) on

Leipzigin syysmessuilla vuonna 1927 kahden messuvie-

raan kanssa. Annaliisa Heimo.

sut saivat uudenlaista poliittista sävyä, kun niistä tuli kansallissosialisti-
sen Saksan taloudellisen mahdin näyteikkuna. Huhtamäki keräsi vuo-
den 1934 kevätmessuilla kaupallisen materiaalin ohella talteen natsipuo-
lueen propaganda-aineistoa ja kirjoitti leikekirjaansa: ”kaikkialla liehui
hakaristilippuja Hitlerin käynnin vuoksi”.225
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Huhtamäki sai 1930-luvun lopun messuilla kouriintuntuvan kuvan
optimismia herättävästä taloudellisesta nousukaudesta ja kulutushuu-
masta, jota tosin varjosti koko ajan kasvanut sodan pelko. Kaupanteko
oli Huhtamäen havaintojen mukaan ennätyksellisen vilkasta esimerkik-
si vuonna 1937 Leipzigin ja Prahan messuilla. Leipzigissä ”useiden
myyjien oli pakko hyljätä isojakin tilauksia, koska tehtaat jo olivat
ylikuormitetut”.226  Huhtamäki raportoi messumatkoistaan sanoma- ja
aikakauslehdissä ahkerammin kuin monet muut suomalaiset messu-
kävijät. Hän toi kirjoituksissaan mielellään esiin sellaisia uusia teollisia
saavutuksia, joiden hän arvioi olevan lähitulevaisuudessa ajankohtaisia
myös Suomessa. Messumatkailija esitteli näkemäänsä ikään kuin haas-
teena ja tulevaisuudenkuvana kotimaiselle taloudelle; tässäkin oli kyse
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta julkisuuden kautta.227

Huhtamäki oli matkaraporttien mukaan erittäin innostunut uusista
koneista ja laitteista, aina niiden teknisiä yksityiskohtia myöten. Suurta
ihastusta hänessä herätti koneiden automaattisuusasteen kehittyminen
”tavattoman pitkälle, usein tuotteet tulivat koneesta valmiiksi pakattui-
na ihmiskäden koskematta”. Vuoden 1939 Leipzigin messuilla koneista
alkoi löytyä jopa inhimillisiä piirteitä:

Tuhannet mitä moninaisimmat koneet pienen pienistä tarkkuus-
laitteista suunnattoman suuriin voimakoneisiin saakka olivat
siellä käynnissä kuin tehtaassa ikään. Siellä oli ’ajattelevia’ ko-
neita, jollaisia ei ole koskaan aikaisemmin esitetty Leipzigin
messuilla; ne tutkivat mittaavat tahi lajittelevat aineen äärettö-
mällä tarkkuudella.

Haltioissaan Huhtamäki kirjoitti messuilla näkemästään karamellien
ja konvehtien käärimiskoneisiin sijoitetusta laitteesta, ”jota voidaan
kutsua tämän koneen ’valosilmäksi’, sillä sen ansiosta voidaan makei-
nen kääriä rullalta juoksevaan kuvioituun paperiin siten, että määrätty
kuvio paperissa aina tulee makeisten päälle”. Ipnos Oy hankki tällai-
sen ’viimeistä muotia’ olleen koneen erityisesti menestystuotteensa Bu-
dabestin käärimistä varten.228  Raporteista päätellen messuvierailuissa
oli kyse todellisista elämysmatkoista.

Kolmas tapa hankkia kansainvälisiä vaikutteita ja solmia tärkeitä
sosiaalisia suhteita olivat erilaisten seurueiden kanssa tehdyt ryhmä-
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matkat ulkomaille. Huhtamäki oli 1930-luvulla mukana kahdella tällai-
sella matkalla täysin vastakkaisiin ilmansuuntiin: itään ja länteen. Mo-
lemmat olivat erittäin tärkeitä hänen myöhemmän uransa kannalta.
Matkailijan vaikutelmat molemmista ilmansuunnista olivat hämmentä-
viä ja ristiriitaisia, mutta ne jättivät pysyvät jäljet hänen ajatus- ja arvo-
maailmaansa.

Venäjän kieltä hieman taitavana ja maata ennakolta tuntevana Huh-
tamäki osallistui mielellään Turun Kauppakamarin vuoden 1934 lopulla
järjestämälle matkalle Neuvostoliittoon. Suomessa haluttiin laman jäl-
keen tunnustella mahdollisuuksia kauppasuhteiden kehittämiselle itäi-
sen naapurimaan kanssa. Tässä vaiheessa, ensimmäisten viisivuotis-
suunnitelmien aikana, Neuvostoliiton olot herättivät yleisempääkin kiin-
nostusta Suomessa. Matkalaiset tapasivat sikäläisiä talouselämän edus-
tajia ja tutustuivat tuotantolaitoksiin Leningradissa ja Moskovassa.
Huhtamäki esitteli matkan jälkeen Neuvostoliiton talousjärjestelmää
julkisuudessa perin varovaiseen sävyyn:

Kun laajan Neuvostoliiton koneisto on kokonaan yhden orgaa-
nin järjestettävissä ja määrättävissä, johtuu tästä, että eri yri-
tykset ja eri laitokset kuuluvat kaikki tavallaan kuten yhteen
liikeyritykseen. Näkemättä niitä perusteellisemmin kuin meillä
oli tilaisuus, ei voi, mikäli tahtoo olla joka suhteessa objektiivi-
nen, sanoa asioista mitään täysin varmaa.

Sen sijaan hän oli valmis arvioimaan avoimemmin Neuvostoliiton ma-
keisteollisuutta, josta hän oli kirjoittanut julkisuudessa aikaisemmin-
kin.229  Maan suurimmat makeistehtaat olivat Huhtamäen mielestä uu-
denaikaisia ja koneellistettuja, ja niissä vallitsi ensiluokkainen järjes-
tys ja puhtaus, ”mikä ei suinkaan ollut ominaista entisen ajan venäläi-
sille tehtaille”. Huhtamäki toisti ”aivan puolueettomasti” sen aikaisem-
minkin esittämänsä käsityksen, ”että meidän makeisteollisuutemme
on ylivoimaisesti Venäjän makeisteollisuudesta edellä”; sikäläisistä ma-
keisista puuttui suomalaisille tuotteille ominainen ”mannermaisuus”.230

Huhtamäki piti matkan tiimoilta Turun Liikemiesyhdistyksessä hel-
mikuun lopulla 1935 esitelmän aiheesta ”Matkahavainnoita Idästä ja
sen teollisuudesta”, jossa hän käsitteli Venäjää ja Japania. Tässäkin yh-
teydessä hän peräsi objektiivisuutta:
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Venäjää arvosteltaessa tehdään yleensä se virhe, että joko moi-
titaan tai kehutaan sitä liikaa. Sitä verrataan aina johonkin Eu-
roopan maahan, mutta näin ei saada objektiivista kuvaa. Venä-
jä ei rakenteellisesti kuulu Eurooppaan. Sen kansa on tunne-
pohjaista, helposti alistuvaa, vähään tyytyvää. Sen vapaus-käsite
ei ole erikoisen realinen. – Sen uskonto on poistettu ja annettu
tilalle kommunistinen uskonto, jonka korkeimpana, palvotta-
vana olentona on Lenin. – Venäjän teollisuus on mennyt eteen-
päin huolimatta kaikista puutteistaan.

Esitelmöitsijä arvioi, että Venäjän olosuhteissa ei lähiaikoina voine
odottaa mitään suurempia muutoksia, joten ”meidän pitäisi pyrkiä
niin normaalisten liikesuhteiden ylläpitämiseen kuin se kohtuudella
on mahdollista”. Samalla hän kuitenkin painotti, ”että meidän on aina
tarkasti valvottava, että Venäjän poliittisen propagandan on pysyttävä
sen omana asiana, jolla ei ole tuontioikeutta tälle puolelle Rajajokea”.231

Huhtamäen toinen matka suuntautui vuonna 1937 ”maailman suu-
rimmalle markkina-alueelle” Amerikan Yhdysvaltoihin, jonne hän mat-
kusti eurooppalaisten makeis- ja leipätehtailijoiden lähetystön mukana.
Amerikasta tuli sotien välisenä aikana suosittu suomalaisten liikemies-
ten ja kulttuurivaikuttajien matkakohde.232  Huhtamäki laati matkas-
taan 30 liuskan käsikirjoituksen ”Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista ja
vähän muualtakin”, jonka pohjalta hän esitelmöi Turun Liikemies-
yhdistyksessä joulukuussa vuonna 1937. Hän kirjoitti matkakokemuk-
sistaan useita raportteja eri sanoma- ja ammattilehtiin.

Matkansa kuluessa Huhtamäki kokosi leikekirjaansa varten moni-
puolista aineistoa, johon sisältyi myös laajahko amerikkalaista elämän-
muotoa käsittelevä kuvakokoelma; se ei antanut lainkaan siloteltua ku-
vaa kohteestaan. Eurooppalaiseen kulttuuriin sitoutunut Huhtamäki
suhtautui Amerikkaan valmiiksi ennakkoluuloisesti, ja tunne vain vah-
vistui viikon kestäneellä laivamatkalla:

Tämä matkalla saatu kuva ei ollut kaikissa suhteissa imarteleva.
Isoääniset, räyhäävät koulutytöt punaisiksi maalattuine huuli-
neen ja paljaine, kengästä vilkkuvine isovarpaineen ja cocktai-
leineen eivät herätä meikäläisessä miellyttäviä tunteita. Pari
kolme pappia, jotka juovat whiskyä ja pelaavat korttia raamat-
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tujen ollessa pöydän kulmalla, eivät myöskään tunnu oikein so-
pusuhtaisilta meidän uskontokäsityksemme kanssa.233

Matka jatkui New Yorkista Buffaloon, Niagaralle, Detroitiin, Chica-
goon, Washingtoniin ja takaisin New Yorkiin. Eurooppalaiset makeis-
ja leipätehtailijat tutustuivat omien alojensa lisäksi laajemminkin ame-
rikkalaisen liike-elämän eri puoliin. Huhtamäen ohjelmaan kuului pe-
rehtymistä makeis- ja leipäteollisuuteen ja ”yleensä tehdasjärjestelyyn
ja kaupallisiin asioihin”. Hän osallistui New Yorkissa kansainväliseen
leipurien kongressiin Suomen Leipuriliiton edustajana, vieraili alan
suurteollisuuslaitoksissa ja tieteellisissä instituuteissa ja yliopistoissa.
Leipuri-lehti julkaisi Huhtamäen laajan ja asiapitoisen artikkelisarjan
USA:n leipäteollisuuden historiasta ja alan teollisuuslaitoksista.234

Palatessaan takaisin laivalla Eurooppaan Huhtamäki sulatteli vaiku-
telmiaan ja kokemuksiaan selvästi ristiriitaisissa tunnelmissa. Toiset en-
nakko-odotukset olivat saaneet vahvistusta matkan aikana ja toiset oli-
vat osoittautuneet kestämättömiksi. Amerikan kokemukset jäivät as-
karruttamaan matkamiestä: maa oli paljon kiehtovampi kuin hän oli
alun perin ajatellut. Suomalaisilla oli amerikkalaisilta paljon opittavaa,
ennen muuta asennetasolla, joskin samalla amerikkalaiseen elämän-
muotoon liittyi sellaisia ylilyöntejä, joita eurooppalaisen ja erityisesti
suomalaisen oli vaikea sulattaa. Huhtamäen oli selvästi työlästä tehdä
”lopullista arvostelua Amerikan oloista”, tunnelmat olivat epävarmoja
vielä kauan matkan jälkeen.

Amerikan matkasta esitelmöidessään Huhtamäki painotti moder-
niin teknologiaan sisältyviä mittavia mahdollisuuksia: ”Tekniikka, var-
sinkin uusien teollisuuksien tekniikka määrää Amerikan tulevaa kehi-
tystä” ja ”USA on vauhdin maa. Se tekee ihmiset hermostuneiksi,
mutta se vie myös suuriin saavutuksiin.”235  ”Ankara vauhti” ulottui
tehtaiden kuljetusnauhoista koko elämäntapaan saakka. Se teki toisaal-
ta ”ihmiset hermostuneiksi, ruumiillisesti ja sielullisesti loppuunkulu-
neiksi (siitä johtuvatkin kaikki käytännölliset keksinnöt, jotka helpoit-
tavat työoloja ja jotka sellaisessa korkeajännityksessä ovat aivan välttä-
mättömiä)”, mutta toisaalta vauhdin avulla ”saavutetaan aivan mahdot-
tomilta tuntuvia saavutuksia”. Vaikka Huhtamäen mielestä amerikka-
laisten sivistystasossa oli toivomisen varaa, löysi hän heistä myös omi-
naisuuksia,
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jotka tuntuvat eurooppalaisille virkistävän sympaattisilta: hänen
lapsellinen ystävällisyytensä, hänen huumorintajunsa, hänen al-
kuperäinen optimisminsa, hänen avuliaisuutensa ja vieraanva-
raisuutensa. Amerikkalainen ottaa elämänsä kevyemmin ja on
varmasti siinä suhteessa onnellisempi kuin eurooppalainen pe-
rinpohjaisuudessaan.236

Amerikkalaisten ennakkoluuloton suhtautuminen tulevaisuuteen tun-
tui suomalaista tarkkailijasta varmasti läheiseltä: ”Lisäksi amerikkalai-
nen ei katsele liiaksi taaksepäin, ei hän kuluta aikaansa miettiäkseen
menneisyyttä, olkoonpa se sitten hyvä tai huono; amerikkalainen pe-
rustaa toimintansa tulevaisuuteen.”237  Matkakokemuksiaan puntaroi-
dessaan hän muisti kuitenkin huomauttaa, että lyhyen matkan ja enem-
män pintapuolisten havaintojen perusteella ”ei voi paljoakaan arvos-
tella amerikkalaisia oloja yleensä”.238  Julkaistuissa matkaraporteissa
Huhtamäki pyrki tuomaan esiin ”tasapuolisesti” suuren maan eri puolia.

Huhtamäki sai matkaltaan paljon virikkeitä teollisuusmiehen ural-
leen. Osaa matkan tuloksista saattoi soveltaa käytäntöön välittömästi ja
osa sai odottaa aina 1950-luvun alkuun saakka, jolloin markkinat jäl-
leen avautuivat säännöstelykauden jälkeen ja jolloin uusien tuotteiden
kysyntä osoittautui pohjattomaksi. Mielenkiintoinen on hänen arvion-
sa amerikkalaisesta mainostyylistä, jonka hän uskoi jäävän vieraaksi
suomalaisille: ”siinä on jotain liian karkeaa ja alituinen superlatiivien
käyttö pakostakin kyllästyttää”. Leikekirjassaankin hän esitti ironisia
kommentteja amerikkalaisia ”keep smailing” -mainoskuvista, jotka
tuntuivat hänestä pinnallisilta ja ärsyttäviltä. Tällaisista ylilyönneistä
huolimatta suomalaisten kannatti Huhtamäen mielestä omaksua ame-
rikkalaisten myönteisyys mainontaa kohtaan. Hämmentävien koke-
musten pohjalta hän oli valmis suosittelemaan, että ”viisainta lienee
amerikkalaisista hyvistä puolista ottaa vain se osa meitä varten, mikä
sopii meidän oloihimme”.239

Amerikan matkan jälkeen Huhtamäki vieraili vielä Pariisin Maail-
mannäyttelyssä ja Lontoossa ensimmäistä kertaa järjestetyssä Uutuus-
pakkausnäyttelyssä, jossa Ipnos Oy:n pakkauksia oli esillä ainoana suo-
malaisena yrityksenä. Matkakokemuksistaan laatimansa käsikirjoituk-
sen lopussa Huhtamäki intoutui vielä vertailemaan eri kansakuntia. Ar-
vioissa heijastuivat ajankohdalle tyypilliset stereotypiat, mutta niille oli
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pohjaa myös omakohtaisista havainnoista eri maista. Tarkkailijan mit-
tapuuna olivat Suomen olot, jotka auttoivat pitämään jalat maassa ul-
komaisia kokemuksia arvioitaessa:

Saksalainen perusteellisuus ja tieteellisen tarkka teknillinen ete-
vämmyys, ranskalainen älykkyys ja mielikuvitusrikkaus, englan-
tilaisen väljä ja suurpiirteinen käytös sekä diplomaattinen kyky,
amerikkalaisen terve optimismi ja aina tulevaisuuteen tähtäävä
käytännöllisen elämän organisoimiskyky. Jos kaikki nämä omi-
naisuudet voitaisiin yhdistää yhteen kansaan, niin tämä kansa
varmasti johtaisi maailmaa.

Niin meillä suomalaisilla on tähän täydellisyyteen pääsemi-
seksi vielä paljon tekemättä, mutta siitä huolimatta saa olla tyy-
tyväinen, että on suomalainen ja saa asua Suomessa. Meillä on
hitaampi vauhti kuin Amerikassa, meiltä puuttuu tuo ranska-
laisen älykkyys, englantilaisen suurpiirteisyys; ehkä luontees-
samme on sittenkin eniten saksalaisiin vivahtavia ominaisuuk-
sia. Mutta meillä on sitä vastoin luonnollista elämän rytmiä, sy-
vää mietteliäisyyttä ja vilpitöntä pyrkimystä kehittyä sellaiseksi,
että jolloinkin voisimme olla suuripiirteisiä.240

Suomalaiset liikemiehet kokivat, maan kulttuurin lähettiläiden lailla,
kansallisen kulttuurin ja kehittyneiden teollisuusmaiden modernisaa-
tion yhteensovittamisen henkisesti raskaaksi. Nykyaika herätti paitsi
toiveita myös pelkoja. Euroopan ja Amerikan metropoleissa saadut
kokemukset valoivat uskoa tekniikan ja tieteen rajattomiin mahdolli-
suuksiin, mutta ne aiheuttivat myös hämmennystä.

Suomalaiset matkailijat kiinnittivät katseensa nykyajan käsin kos-
keteltaviin saavutuksiin: autoihin, ”treilereihin” (asuntovaunuihin), val-
tateihin, hisseihin, metroihin ja lentokoneisiin. Huhtamäki vakuuttui
Amerikan matkallaan, että uusien teollisuushaarojen moderni teknolo-
gia tulee ohjaamaan USA:n tulevaisuutta.  Hän mainitsi tällaisina muun
muassa erilaiset keinokankaat ja keinotekoisen kumin, tehdasvalmis-
teiset talot ja uudet rakennustarvikkeet puun ja metallin korvikkeina,
”pystysuoraan nousevat ja laskeutuvat lentokoneet”, ”kaukonäkeminen
ja faksimile-siirto” sekä ”maatalous ilman maata, aineina vain vesi ja
kemikaliot”. 241  Nämä silloin vielä futuristisilta tuntuneet ihmeet olivat
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Amerikassa oraalla ja herättivät kysymyksiä yhteiskunnallisen kehityk-
sen suunnasta ja vauhdista: mitä seurauksia uudella teknologialla tulisi
olemaan suomalaiseen kulttuuriin ja elämänmuotoon? Miten perintei-
sille kansallisille ja kulttuurisille arvoille tulisi käymään modernin tek-
nologian vyöryessä ihmisen arkeen? Nämä kysymykset askarruttivat
Huhtamäen lisäksi monia muitakin suomalaisia maailmanmatkaajia.242

Nykyaika tuntui horjuttavan agraarisen maan yhteiskunnallisen järjes-
tyksen perustuksia. Huhtamäki tunsi olevansa kahden aikakauden mies,
niiden välittäjä ja yhdistäjä. Kansalliset traditiot oli pyrittävä sopeutta-
maan osaksi modernin teknologian voittokulkua – eikä heittämään nii-
tä yli laidan.243

Kauppaneuvos Hugo Helander piti sotien jälkeen Turun Liikemies-
yhdistyksessä esitelmän ”erikoisen tulenarasta” aiheesta ”Kansallisuus
ja kansainvälisyys liikemiehen näkökulmasta”, jossa voi nähdä kaikuja
sotia edeltäneeltä ajalta. Liike-elämän edustajia oli usein syytetty kan-
sallisuustajun heikkoudesta, maailmankansalaisuuteen pyrkimisestä,
mutta esitelmöitsijän mielestä kansallisuuskiihko ei saanut ”missään
muodossa tulla liike-elämää hallitsevaksi ja ohjaavaksi”. Todellinen lii-
kemies oli aina siinä mielessä kansainvälinen mieleltään, että hän tah-
toi pitää ikkunat auki avoimeen, suureen maailmaan. Toisaalta juuri
kosketuksessa vieraiden maiden kanssa liikemiehelle kirkastui hänen
oman kansansa rikas henkinen ja aineellinen perintö. Liikemies oli
Helanderin mukaan ”ulkomailla oman kansansa ’stipendiaatti’, opinto-
matkailija, mutta samalla myös sen edustaja, lähettiläs, tosin ilman val-
takirjaa”.244  Huhtamäki saattoi allekirjoittaa esitelmöitsijän sanat.

Kansainvälisten verkostosuhteiden ja ulkomaanmatkojen vaikutus
ei rajoittunut pelkästään tuotanto- ja liiketoimintaan. Niiden kautta
Huhtamäki vakuuttui yhteiskunnallisen kehityksen sellaisesta suunnas-
ta, jota hän halusi omalla yritystoiminnallaan tukea. Läntisten teolli-
suusmaiden elämänmuoto, kulutuksen kasvava merkitys, kaupungistu-
minen ja yhteiskunnan teknistyminen olivat sellaisia prosesseja, joiden
saattoi odottaa vahvistuvan lähitulevaisuudessa myös Suomessa. Niiden
varaan pystyi laskemaan luottavaisesti teollisen toiminnan tulevaisuu-
den. Huhtamäki sai kansainvälisten verkostosuhteittensa kautta jatku-
vasti tietoa uusista tuotannollisista ja kaupallisista ideoista, joita hän
pyrki hyödyntämään mahdollisimman nopeasti. Hänen onnistui solmia
jo varhaisella opintomatkallaan Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan lä-
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heiset suhteet tärkeisiin yhteistyökumppaneihin, jotka toimivat välittä-
jinä siiloin kun oli tarpeellista laajentaa kontakteja uusiin tuotanto-
laitoksiin tai laitevalmistajiin.

Tyytyväinen messumatkailija on palaamassa Leipzigin syys-

messuilta vuonna 1927 matkustaja-alus Ariadnella. Huh-

tamäki yhdisti usein Leipzigin matkoihinsa muitakin mes-

suja ja vieraili samalla useissa tuotantolaitoksissa Keski-Eu-

roopassa ja Pohjoismaissa. Annaliisa Heimo.
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4. Kulutusyhteiskunnan

sidosryhmät

Myynti, mainonta ja markkinointi

Suomessa otettiin sotien välisenä ensimmäisiä askelia kohti nykyai-
kaisia kulutustavaramarkkinoita. Vaikka kaupunkiväestön osuus kas-
voi, länsimaiseen kaupunkimaiseen elämäntapaan oli vielä matkaa.
Agraarisessa maassa kaupungistuminen herätti myös epäluuloja ja pa-
hennusta, sillä maaseudun heikkenemisen koettiin uhkaavan koko kan-
sakuntaa. Muuttoliike kaupunkeihin merkitsi palkkatyön yleistymistä
ja laajenevia markkinoita erityisesti tehdasvalmisteisille kulutustava-
roille.245

Elintason nousu muutti myös suomalaisten kulutusrakennetta. Ra-
vinnon osuus kulutuksesta väheni 1920-luvulta lähtien, ja ravintoai-
neissa puolestaan jalostetut tuotteet valtasivat markkinoita. Mika Pant-
zarin mukaan vuosisadan alusta aina 1950-luvulle saakka kasvoivat liha-
jalosteiden, makeisten ja jäätelön kulutus muita tuoteryhmiä voimak-
kaammin. Leipomotuotteet, juustot ja kananmunat lisäsivät myös suo-
siotaan, kun taas vihannesten ja juuresten kulutus kasvoi hitaasti. Kau-
pungeissa jalostettuja elintarvikkeita käytettiin enemmän kuin maaseu-
dulla, mikä ylläpiti jakoa maalais- ja kaupunkielintarvikkeiden välillä;
erityisesti pääkaupungin kulutusrakenne poikkesi muusta maasta. Kas-
vava kulutus viittasi 1930-luvun lopulla jo siihen, että maaseudun ja
kaupunkien elämäntyylit olivat lähenemässä toisiaan.246

Tehdastuotteita kehitettiin yhä enemmän kaupan ja kulutuksen eh-
doilla. Jotta maahan syntyisivät todelliset massamarkkinat, oli myynti-
työn ja mainonnan astuttava esiin tuotantotoiminnan varjosta. Koti-
maan kauppa kasvoi sotien välillä nimellisesti ja reaalisesti, ja erityises-
ti osuuskaupat vahvistivat asemiaan vähittäiskaupassa. Rahatalouden
laajeneminen maaseudulla, myönteinen palkkakehitys ja yleinen kau-
pungistuminen loivat tukevaa perustaa kysynnän kasvulle.247  Jakelujär-
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jestelmien kehittymistä pidetään yhtenä modernin kulutusyhteiskunnan
tunnusmerkkinä, mutta siihen kuului monia muitakin yhteiskunnallisia
prosesseja, joihin kansainvälisesti suuntautuneet liikemiehet tutustuivat
ulkomailla. Kulutushistorian tutkija Visa Heinonen on luonnehtinut so-
tien välisenä ajan Suomea kulutusyhteiskunnan esiasteeksi.248  Uuden
kulutuskulttuurin keskeiset tunnusmerkit olivat jo oraalla. Tuhannen
taalan kysymys kuului, kuka osasi tarttua näihin merkkeihin ja hyö-
dyntää niitä liiketoiminnassaan kilpailijoitaan paremmin.

Modernia kulutusyhteiskuntaa voitiin edistää myös tietoisilla tuo-
tannollisilla ratkaisuilla, kehittämällä sitä tukevia tuotannonaloja ja ar-
tikkeleita. Ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa hakeuduttiin erityises-
ti 1930-luvulta lähtien monin tavoin kohti massakulutusyhteiskuntaa.
Tehdasmaisen joukkotuotannon ja kasvavien kulutusmarkkinoiden yh-
teensovittaminen oli kuitenkin käytännössä vaikeaa: väestön kulutus-
tottumukset muuttuivat vinhasti ja tuotantolaitokset tunsivat melko
huonosti markkinoita. Suomessa alettiin tiedostaa markkinointitut-
kimusten tarve 1930-luvun laman lopulla, ja ensimmäinen alan tutki-
muslaitos perustettiin osittain valtion tuella Pellervo-Seuran yhteyteen
vuonna 1933.249

Vaikka tehdastuotannon ideana oli tuottaa kulutustarvikkeita suuri-
na sarjoina, tuli esimerkiksi makeisteollisuuden tuotevalikoimasta vuo-
si vuodelta suunniteltua runsaampi ja hajanaisempi. Tehtaat kävivät kil-
pailua hintojen ohella myös uusilla tuotteilla, joiden toivottiin herättä-
vän kuluttajien mielenkiintoa. Koska tuotantosarjat jäivät lyhyiksi ja
tuotteita leimasi liiallinen sesonkiluonteisuus, pystyttiin tehdastuotan-
non etuja hyödyntämään vain vajavaisesti. Tehdasmaiselle ”paljottais-
tuotannolle” pyrittiin etsimään myös kansantaloudellisia perusteluja:
laskemalla tuotteiden hintoja massatuotanto myötävaikuttaisi maan ta-
loudelliseen kasvuun ja kansan elintason nousuun.

Huhtamäki oli kiinnostunut sekä tuotannosta että myyntityöstä, ja
ennen muuta niiden välisestä suhteesta. Myyntityötä itsekin paljon
tehneenä hän pohti paljon kulutustavaramarkkinoiden psykologisia ja
sosiaalisia ulottuvuuksia. Huhtamäki halusi luoda koko ajan uusia mark-
kinoita.250  Tuotteiden tukku- ja kuluttajapakkauksia Huhtamäki kehit-
teli aktiivisesti jo 1920-luvulla, ja yksi hänen tunnuslauseistaan kuului:
”Hyvin pakattu on puoleksi myyty”. Huhtamäen tehtaalla Kokkolassa
ryhdyttiin ensimmäisenä Suomessa pakkaamaan makeisia vanerilaati-
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koihin, jotka kauppiaat ottivat hyvin vastaan. Makeistehtaat kilpailivat
ankarasti nimenomaan tukku- ja vähittäiskauppiaiden suosiosta.251 Turku-
lainen Hellas Oy perusti puolestaan ensimmäisten makeistehtaiden
joukossa 1920-luvun lopulla oman taidetoimiston, jossa taitelijat keskit-
tyivät tuotteiden etikettien ja pakkauksien suunnitteluun.252

Oy Karl Fazer Ab:lla oli kuitenkin selkeä etumatka alan muihin yri-
tyksiin, olipa kyse valmistettavien tuotteiden määrästä, laadusta tai
markkinoinnista. Yhtiön kansainvälistikin tunnettujen tuotteiden eti-
kettejä olivat jo 1900-luvun alussa suunnittelemassa kuuluisat taitelijat,
kuten Akseli Gallen-Kallela ja Louis Sparre, ja myöhemmin tehtaan
mainososasto teki tiivistä yhteistyötä 1920-luvun lopulla perustettujen
mainostoimistojen kanssa. Tehtaan tavoitteena oli tuottaa ”taiteellisesti
korkeatasoisia” ja aistikkaita etikettejä ja pakkauksia. Yhtiö sai vankis-
tettua asemaansa kotimaan markkinoilla hankkimalla 1920-luvun lopul-
la Hangossa toimineen Suomalais-Englantilaisen Bisquit -tehtaan, joka
sekin tuli tunnetuksi tavaramerkistään ja moderneista pakkauksis-
taan.253

Siirryttyään lama-aikana Huhtamäki-Hellas Oy:n peräsimeen Huh-
tamäki keskittyi erityisesti myyntityön tehostamiseen. Toimitusjohtaja
pyrki kohottamaan tuotantolaitoksen kannattavuutta laittamalla Hellak-
sen ylisuuret varastot nopeaan kiertoon.254  Yhtiön kilpailijatkin laajen-
sivat sotien välisenä aikana myyntiorganisaatiotaan, jotka perustuivat
pääasiassa provisiopalkalla toimineiden kauppamatkustajien ponniste-
luihin eri puolilla maata. Kilpailu kiristyi 1930-luvun puolivälissä enti-
sestään, kun marjanjalostusta harrastanut Chymos Oy otti makeiset
tuotanto-ohjelmaansa ja kun yhtiölle rakennettiin vuonna 1938 uusi, ai-
kaisempaa virtaviivaisempi ja kattavampi myyntiverkosto.255

Huhtamäki pyrki hakemaan kilpailuetua kiinnittämällä systemaat-
tista huomiota tuotannon ja markkinoinnin väliseen vuorovaikutuk-
seen. Hän aloitti vuonna 1933 syksyisin ja keväisin pidetyt säännölliset
myyntimieskokoukset, joissa tutustuttiin joulu- ja pääsisäistuotteisiin
ja suunniteltiin seuraavaa sesonkia. Eri puolilta maata kaksipäiväiseen
kokoukseen saapuneet tehtaan ”matkustajat” välittivät asiakkailta saa-
maansa palautetta tehtaan tuotteista. Myyntimiehet saattoivat näin vai-
kuttaa vasta kokousten jälkeen lopullisen asunsa saaneeseen tuotanto-
ohjelmaan ja artikkeleiden hinnoittelun periaatteisiin, mikä lujitti myyn-
nin ja markkinoinnin asemaa yhtiön toiminnassa. Myyntikokoukset
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oli tapana päättää juhlalliseen illalliseen, jolla pyrittiin vahvistamaan
myyntimiesten yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista tehtaaseen. Vuotta ai-
kaisemmin Huhtamäki oli aloittanut toisen pitkäaikaiseksi muodostu-
neen sosiaalisen perinteen: tilinpäätösillalliset yhtiön johdolle.256

Kun Huhtamäki ryhtyi vapaana kaikista rajoituksista vuonna 1935

kehittämään Ipnos Oy:tä moderniksi makeistehtaaksi, pyrki hän haas-
tamaan kilpailijansa ”uusaikaisen” markkinoinnin keinoilla. Ipnos Oy:n
leipätuotteita oli markkinoitu tuotemerkeillä jo pitkään. Huhtamäki
halusi tehdä yhtiön muusta tarjonnasta erottuvia vahvoja merkkituot-
teita, jotka saavuttaisivat mainonnan keinoilla vakiintuneen aseman
kuluttajien keskuudessa.257  Tehtaan tuotantoa ryhdyttiin suunnittele-
maan kokonaisvaltaisesti ja uusimpia markkinointi-ideoita ennakko-
luulottomasti hyödyntäen. Yhtiö tilasi esimerkiksi Iso-Britanniasta ka-
ramellipapereihin ja pakkauksiin erilaisista ”myyviä” kuvia, varsinkin
kuninkaalliset olivat suosittua kuvastoa makeistuotteissa.258

Huhtamäki ja muut makeisalan eturivin tehtailijat tunsivat matko-
jensa ja alan kansainvälisen lehdistön ansiosta ulkomaisten yritysten
markkinointikeinoja. Iso-Britanniassa esimerkiksi kuuluisa John Mac-
kintosh & Sons rakensi menestystarinansa sotien välillä laadukkaiden
merkkituotteiden kehittelyn, markkinoinnin ja ammattimaisen sano-
malehti-ilmoittelun varaan.259  Huhtamäki pääsi Amerikan matkallaan
vuonna 1937 tutustumaan suurten elintarvikejättien merkkituotteiden
aiheuttamaan mullistukseen ihmisten arkielämässä. Uudet jalostetut
valmisteet olivat vähentäneet kotitalouden hoidon vaatimaa aikaa ja
muokanneet ihmisten kulutustottumuksia aivan uusille urille. Yhdysval-
loissa säilyke-, kuivaus-, eines-, pakasteteollisuuden tuotteet löivät it-
sensä läpi nopeasti, ja kuluttajat oppivat ostamaan sellaisia tuotteita,
joita oli ennen valmistettu kotona. Suuret elintarvikeyritykset loivat Yh-
dysvalloissa määrätietoisesti mainonnalla kansallisia markkinoita jalos-
tetuille tuotteille, joita lähes kaikki kotitaloudet käyttivät jossakin muo-
dossa jo 1920-luvulle tultaessa. Menestyneimmät niistä uskaltautuivat
tukeutua yhteiskunnalliseen modernisaatioprosessiin ja luoda vahvoilla
tuotemerkeillä suunnitelmallisesti kiinteitä suhteita kuluttajiin.260

Ipnoksen menestyneet tuotemerkit, erityisesti Figarol -pastillit ja
Budabest -suklaakonvehdit, olivat huolellisen tuotekehittelyn ja markki-
noinnin tuloksia. Bertel Gardberg suunnitteli molempien tuotteiden
reseptit, mutta kokonaisuus syntyi ryhmätyönä, eri alojen asiantuntijoi-
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den luovuuden ja innostuksen tuloksena. Vaikka ulkomailta saatiin
runsaasti tietoa, tuotenäytteitä ja reseptejäkin, tarvittiin suuri työ en-
nen kuin uudet tuotteet oli saatu suomalaisten makutottumusten mu-
kaisiksi. Huhtamäki ideoi itse Figarol -pastillien kekseliään rasian, jo-
hon kuluttajat ihastuivat nopeasti261 . Uudet pastillit saatettiin kauppoi-
hin massiivisella ilmoituskampanjalla.

Budabest -suklaakonvehti liittyi Suomessa 1930-luvun puolivälissä
vallinneeseen Unkari-innostukseen. Heimokansan kulttuuri, erityisesti
sen musiikki, oli muodissa ja Unkari oli suosittu matkakohde. Yhtiön
mainonnasta vastannut taitelija Marja Vuorelainen suunnitteli musta-
laispriimasta esittävän konvehdin käärepaperin, ja hänen mallinaan oli
tiettävästi Suomen 1930-luvun kuuluisin viulisti Heimo Haitto. Vuore-
lainen kehitteli myös kansainvälisillä pakkausalan messuilla Lontoossa
vuonna 1937 palkitun Budabestin art deco-tyylisen rasian.262  Se oli alan
johtavan englantilaisen lehden mielestä suorastaan nerokas, koska kon-
vehdit näkyivät rasian ikkunasta. Kaksi muutakin Ipnoksen pakkausta
sai kunniamainintoja samassa näyttelyssä, ja niistä kirjoitettiin ulko-
maisissa lehdissä kiittävään sävyyn. Mairittelevia ulkomaisia arvioita
siteerannut yrittäjien perhelehti Talous ja Koti totesi, ”että ulkomaisten-
kin asiantuntijain mielestä Ipnoksen pakkaukset ovat erikoisen myy-
viä, sellaisia, joita ostava yleisö haluaa ja jotka eivät jää hyllyjen koris-
tuksiksi, vaan menevät hyvin kaupaksi siten lisäten nopeasti kauppiai-
den myyntituloa”. Lehti pani tyytyväisenä merkille, että yhtiön pak-
kaukset olivat kohonneet samalle korkealle tasolle kuin amerikkalaiset
esikuvansa.263

Gardberg kehitteli Ipnoksessa 1930-luvun puolivälin jälkeen useita
muitakin uusia tuotteita. Esimerkiksi kermatoffeemakeisen arvoituk-
sen ratkaisemiseksi hän tutki huolella englantilaisia makeisia, teki ko-
keiluja, hioi valmistusprosessin yksityiskohtia ja sai lopulta toffeemas-
san koostumuksen ja mausteet kohdalleen. Kermatoffeet olivat ensim-
mäisiä makeislaatuja, joilla tehdas pystyi ohittamaan Oy Karl Fazer
Ab:n.264  Läpimurto toi uuden sävyn alan muutoin yksitoikkoiseen kil-
pailutilanteeseen.

Mainonnan lisääntyminen herätti myös tarvetta säännellä uusia mark-
kinoinnin muotoja lainsäädännön keinoilla. Eduskunta hyväksyi vuon-
na 1930 saksalaisten esikuvien pohjalta laaditun lain vilpillisen kilpailun
ehkäisemisestä, jossa säädeltiin mainonnan, ilmoittelun ja myynnin pe-
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riaatteita.265  Liikemiespiireissä tärkeäksi koetusta asiasta puhuttiin heti
tuoreeltaan esimerkiksi Turun Liikemiesyhdistyksessä, jossa kuulija-
kunnan hyvin tuntema varatuomari Toivo Piintilä esitteli yksityiskoh-
taisesti uutta lakia266 . Lakia ”soveltavaksi” elimeksi muodostettiin vuon-
na 1937 Keskuskauppakamariin Liikekilpailun Valvontalautakunta, ja

Heikki Huhtamäki teki vuonna 1934 tyttärensä Mai-

jan kanssa huvimatkan Kööpenhaminaan, joka oli

Huhtamäelle hyvin tuttu kaupunki. Hän oli pitkällä

opintomatkallaan vuonna 1928 harjoitellut kaupun-

gin makeistehtaissa ja solminut läheiset suhteet usei-

siin tanskalaisiin makeisalan yrityksiin. Annaliisa Heimo.
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samana vuonna julkaistiin suomeksi Kansainvälisen Kauppakamarin
”Mainostoiminnan vakiosäännöstö”, jonka oli tarkoitus toimia alan
itsesäätelyn apuna ja tuottaa alalle kaivattua eettistä koodistoa. Valtiolli-
sista elimistä maatalousministeriö asetti kotieläintuotteiden mainos-
toimikunnan, joka käsitteli mainontaan liittyviä seikkoja ja myös to-
teutti alan kotimaista tuotantoa edistäneitä mainoskampanjoita.267

Markkinointi ja mainonta kuuluivat uuden modernin kulutuskult-
tuurin ytimeen. Suomalainen mainonta alkoi ammattimaistua 1920-lu-
vulta lähtien, kun alalle syntyi liiketoimintaa, mainos- eli reklaamitoi-
mistoja, ja alan koulutus saatiin käyntiin. Mainostoimistot ryhtyivät
suunnittelemaan teollisuusyritysten toimeksiannoista näkyviä kampan-
joita kulutustavaroiden lanseeraamiseksi markkinoille. Yhtiöille ja tuot-
teille haluttiin luoda mainonnan keinoin omaa kilpailijoista erottuvaa
identiteettiä.268  Myynti- ja Mainoskoulu perustettiin vuoden 1930 lo-
pulla. Suomalaiset mainosalan pioneerit hakivat esikuvansa ensisijassa
Yhdysvalloista, ja amerikkalaiset suuryritykset toivat maahan omaa rä-
väkkää mainostyyliään markkinoidessaan tuotteitaan suomalaisille ku-
luttajille.269

Alan ammatillistuminen näkyi myös myynti- ja mainosmiesten jär-
jestötoiminnan vahvistumisessa. Reklaamimiesten Kerho perustettiin
vuonna 1928 alan edustajien yhdyssiteeksi. Suomen Messut organisoi
huhtikuussa 1928 Reklaamimessut, jonka yhteydessä järjestettiin suurta
julkista huomiota herättäneet mainoskurssit. Sen esitelmöitsijät kuului-
vat mainonnan uranuurtajiin Suomessa, ja esitelmät julkaistiin yksissä
kansissa Toivo Rautavaaran laatiman Mainonnan käsikirjan kanssa
vuonna 1928. Suuri yleisö liitti ”reklaami” -sanaan keinotteluun ja vil-
pillisyyteen viittaavia merkityksiä, joita pyrittiin häivyttämään ottamal-
la vuonna 1928 nimikilpailun perusteella käyttöön uusi suomenkielinen
termi: mainonta. Sana koetettiin kytkeä alusta pitäen moraaliltaan kor-
keaan liiketoimintaan ja painottaa sen kansantaloudellisesti myönteisiä
merkityksiä.270

Huhtamäki tuki taloudellisesti myyntimiesten järjestötoimintaa ja
osallistui siihen itsekin aktiivisesti. Hän pyrki profiloitumaan paitsi
tehtailijana myös maan eturiviin kuuluvana myyntityön asiantuntijana.
Huhtamäki ryhtyi 1930-luvun lopulla myöntämään vuosittain stipendejä
Suomen Kauppamatkustajain ja -edustajain Keskusjärjestölle jaettavak-
si järjestön ansioituneille jäsenille. Ipnos Oy:n johtokunta katsoi heinä-
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kuussa 1938 yhtiön saaneen lahjoituksista ”itselleen niin paljon mainos-
hyötyä, että se vastaa täydellisesti myönnetyn stipendin rahamäärää ja
on monessa suhteessa tehokkaampi kuin vastaavan rahamäärän käyttö
muunlaisessa mainonnassa”. Suuruudeltaan 30 000 markan stipendit
päätettiin maksaa jatkossa yhtiön kassasta, mutta luovutuskirjat tehtiin
”Heikki Huhtamäen yksityisnimissä”.271  Myynti- ja mainosmiesten
järjestöt olivat Huhtamäen kannalta erittäin tärkeitä sidosryhmiä, joi-
hin hän piti säännöllisesti yhteyttä ja joiden taloudellisesta tukemista
hän jatkoi sotien jälkeenkin. Kiitokseksi alan hyväksi tekemästään
työstä Huhtamäki kutsuttiin vuonna 1947 Suomen Kauppaedustajain
Liiton ensimmäiseksi kunniajäseneksi.272

Läheiset suhteet Mainos- ja Myyntikouluun tarjosivat Huhtamäelle
tilaisuuden pysyä ajan hermolla nopeasti kehittyvällä alalla. Huomatta-
va osa mainosalan suomalaisista kärkinimistä kuului koulun henkilö-
kuntaan tai johtoelimiin. Koulun kautta Huhtamäki saattoi myös laa-
jentaa sosiaalisia verkostojaan erityisesti maan johtavaan kauppias-
kuntaan. Kansallisille markkinoille pyrkivän tehtailijan oli ansaittava
ennen muuta suurten kaupallisten keskusliikkeiden luottamus. Huhta-
mäki valittiin Myynti- ja Mainoskoulun johtokuntaan vuonna 1940.
Sen muista jäsenistä mainittakoon vuorineuvos Yrjö Pulkkinen, kaup-
paneuvos Arthur Söderholm, vuorineuvos E. J. Railo, tohtori Paavo
Korpisaari ja kauppaneuvos Kalle Kuusinen.273  Huhtamäki oli liiketoi-
missaan, toimialajärjestöissä ja erilaisissa yhteiskunnallisissa luotta-
mustehtävissään paljon tekemisissä heidän kanssaan etenkin sotavuosina.

Huhtamäki esiintyi Myynti- ja Mainoskoulun kursseilla myös opet-
tajana. Hänen johtamansa yhtiöt tilasivat koululta kursseja myynti- ja
mainoshenkilöstön kouluttamiseksi. Huhtamäen verkostosuhteiden pii-
riin lukeutunut Toivo Rautavaara kuului koulun opettajakuntaan sen
perustamisesta saakka. Molemmat herrat olivat kiinnostuneita toisaalta
kotimaisista luonnontuotteista, raaka-aineista ja ravintofysiologisista
kysymyksistä ja toisaalta mainonnasta ja myyntityöstä. He kirjoittivat
yhdessä ja erikseen oppikirjoja Myynti- ja Mainoskoulua varten. Rau-
tavaaran kirjaset Mainonta-Propaganda (1938) ja Ilmoitustekniikan käsi-
kirja (1939) kuluivat koulun oppilaiden käsissä; näihin teoksiin sisältyi
myös aikaisemmin mainittu mainosalan kansainvälinen eettinen sään-
nöstö.

Huhtamäki kirjoitti koulun oppikirjasarjan ”Nuoren liikemiehen
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kirjasia” ensimmäisen niteen Sata viitettä nuorelle myyjälle (1939). Teos
ei ollut jäsennelty oppikirja vaan koostui lyhyistä ohjeista ja henkilö-
kohtaisista havainnoista käytännön myyntityöstä. Huhtamäki hyödynsi
kirjasessaan runsaasti kuuluisien – ennen muuta amerikkalaisten – lii-
kemiesten kirjoituksia. Kirjaan sisältyi useita lainauksia esimerkiksi
Andrew Carnegielta, Henry Fordilta, Herbert Cassonilta, H. Gordon
Selfridgeltä ja Elmer Wheeleriltä. Kirjasesta julkaistiin vuonna 1941 jo
kolmas korjattu painos otsikolla Viitteitä nuorelle myyjälle. Huhtamäki
painotti teoksessaan rehellisyyden merkitystä myyntityössä ja kehotti
myyjiä olemaan heitä kohtaan tunnetun luottamuksen arvoisia. Kirjoit-
tajan kunnianhimoisena tavoitteena oli kohottaa myyntityön ammatil-
lista ja yhteiskunnallista arvostusta, jossa olikin melkoisesti toivomisen
varaa.274

Huhtamäen ja Rautavaaran yhdessä kirjoittamassa Ravinto- ja nau-
tintoaineet (1939) – oppikirjassa oli puolestaan kyse myyntityön amma-
tillistumisen uudesta, tuotteiden ominaisuuksia ja käyttötapoja koske-
van tiedon tarpeesta kaupassa. Kirjan tarkoituksena oli antaa myyjille
sellaista tavaraoppia, jonka avulla he saattoivat ”oikein opastaa ostajia,
saavuttaa heidän luottamuksensa ja siten myydä entistä enemmän”.
Julkaisijan esipuheessa huomautettiin, että tekijöiden kokemukset ja
taidot täydentävät erinomaisesti toisiaan: tehtailija Huhtamäki tunnet-
tiin ”alan tuotteiden taitavana valmistajana” ja Rautavara ”kokeneena
mainosmiehenä ja kotitalouden sekä ravintofysiologian tuntijana”.

Kirjoittajat kiinnittivät huomiota alan ”merkkitavaroiden” yleisty-
miseen kaupoissa. He pitivät kehitystä kauppiaiden kannalta myöntei-
senä, koska merkkitavaroissa vastuu tuotteista siirtyi tehtaalle tai muul-
le merkin haltijalle. Kun mainostettu ”merkkitavara kerran on markki-
nat vallattuaan saavuttanut kuluttajain luottamuksen, on se tietysti hy-
vin helppoa myydä”. Kirjoittajat ottivat ”uutena kehitysilmiönä” esiin
myös ”sopivan kokoiset ’kulutuspakkaukset’”, jotka merkitsivät kaup-
piaille suurta säästöä ja ostajille entistä parempaa hygieniaa. Elintarvi-
kemyymälöiden usein puutteellisen hygienian parantaminen koettiin
tärkeäksi kansanterveydelliseksi tehtäväksi275 . Kirjassa uudet markki-
nointi- ja myyntimenetelmät esitettiin yhteistä hyvää tuottavaksi ke-
häksi:
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Huhtamäen Sata viitettä nuorelle myyjälle sai kunnian aloittaa uuden

oppikirjasarjan. Kirjoittaja kokosi kirjaan omia ajatuksiaan ja kokemuksi-

aan myyntityöstä ja esitteli tunnettujen ulkomaalaisten liikemiesten nä-

kemyksiä myynnistä ja markkinoinnista.
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Pakkaus ja tavaramerkki yhdessä ovat ostajalle suorastaan ta-
kuuna tavaran lajista ja laadusta. Valmistajalle ja myyjälle ne
antavat mahdollisuuden tehokkaaseen, keskitettyyn mainontaan
ja sen kautta nopeaan, suureen liikevaihtoon, mikä on voittoa-
tuottavan liiketoiminnan edellytys.276

Modernin markkinoinnin tuli hyödyttää liiketoiminnan eri sidosryh-
miä – tuottajia, kauppiaita ja kuluttajia – ja liittää ne aikaisempaa
kitkattomammin yhteen: tämä puolestaan tehostaisi koko kansanta-
louden toimintaa. Huhtamäki huomasi muistuttaa toisessa yhteydessä
myös siitä, että pakkauksia yhä enemmän käyttävä makeisteollisuus
”nykyisin antaa runsaasti työtä laajalle sivuteollisuudelle, kuten pai-

Heikki ja Signe Huhtamäki vuonna 1931 juuri muodostetun Huhtamäki-Hel-

las Oy:n pihalla. Pariskunta oli vastikään muuttanut Turkuun, ja edessä oli

suuri urakka tappiollisen tehtaan saamiseksi nousu-uralle lama-ajan vaikeis-

sa olosuhteissa. Annaliisa Heimo.
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noille, kartonki- ja rasiatehtaille”, mikä sekin hyödytti koko maan ta-
loutta.277

Tekijät erittelevät kirjansa alussa kahta ravintotalouden kehitystren-
diä: toisaalta vihannesten ja hedelmien kulutuksen nousua ”hämmästyt-
tävän nopeasti kaikissa kansankerroksissa”, jonka he arvelivat johtu-
neen henkisen ja kevyen ruumiillisen työn lisääntymisestä, ravinto-opin
kehityksestä ja kohonneesta elintasosta, ja toisaalta tuotteiden jalostus-
asteen kehittymistä yhä pidemmälle. Jalosteissa niin puoli- kuin käyttö-
valmiit tuotteet olivat valtaamassa alaa ja vieläpä niin, että jälkimmäiset
syrjäyttivät kovaa vauhtia edellisiä.

Kirjaa esiteltiin suopeaan sävyyn useissa sanomalehdissä ja talous-
elämän julkaisuissa, ja se meni hyvin kaupaksi. Esimerkiksi Kauppa-
lehdessä toukokuussa 1940 teosta kuvattiin siten, että ”kuivan oppikir-
jan sijasta on käsissämme usein suorastaan veden kielelle heruttava se-
lostus kulutustavarain ominaisuuksista ja niitten oikeista käsittely- ja
käyttötavoista.” Kirjasesta otettiin vuonna 1942 hieman suppeampi uu-
sintapainos nimellä Ravinto- ja nautintoaineoppi, johon kirjoittajat teki-
vät ”joukon nykytilanteen vaatimia muutoksia”.278  Teoksessa esitetyt
ajatukset eivät olleet markkinoinnin ja mainonnan kannalta sinänsä uu-
sia Suomessa, mutta niitä ei ollut aikaisemmin käsitelty ravinto-
talouden yhteydessä.279  Kaupan yhä suurempi erikoistuminen ja ennen
muuta ruokatavarapuolen erottuminen omaksi alakseen sotien välisenä
aikana lisäsi ravinto-opillisen tiedon kysyntää myymälöissä.280

Kotimaiset messut vahvistivat omalla tavallaan mainonnan ja merk-
kituotteiden asemaa kotimarkkinateollisuudessa. Suomen Messut -nimi-
siä yleismessuja alettiin järjestää vuodesta 1920 alkaen Helsingissä,
aluksi vuosittain. Paria poikkeusta lukuun ottamatta niihin osallistui ul-
komaisia näytteilleasettajia. Kun yleismessujen suosio alkoi hiipua ja
talous horjua, ryhdyttiin niitä pitämään viiden vuoden välein. Turku sai
kuitenkin poikkeuksellisesti vuonna 1929 järjestettäväkseen Suomen
Messut osana kaupungin 700-vuotisjuhlallisuuksia. Turun Messut sai-
vat legendaarisen maineen modernismin ensimmäisenä katselmuksena
Suomessa.281

Yleismessujen välillä järjestettiin vuodesta 1926 alkaen vuosittain
määrättyihin tuotantoaloihin keskittyneitä erikoismessuja. Ensimmäi-
senä vuorossa olivat auto-, kutomateollisuus- ja ravinto- ja nautintoai-
nemessut, ja seuraavinakin vuosina autot jatkoivat messutapahtumien
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vetonauloina. Vuoden 1928 messujen teemoina olivat autojen lisäksi ra-
diot ja aikaisemmin mainittu reklaami. Ravintomessujen erikoisuute-
na oli professori Carl Tigerstedtin suunnittelema havainnollinen ravin-
tofysiologinen näyttely, josta laaja Marttaliittojen toimeenpanema valis-
tustyö sai virikkeitä282 . Modernin ravintofysiologian kehitys tarjosi uu-
den näkökulman ravitsemukseen, johon niin kotitaloudelliset neuvon-
tajärjestöt kuin elintarviketeollisuus tarttuivat. Ravintomessuilla jalos-
tusteollisuus saattoi esiintyä näkyvästi kansanterveyttä edistävänä voi-
mana. Ravinto- ja nautintoainemessut järjestettiin uudelleen jo vuonna
1932 ja seuraavan kerran syksyllä 1938 teemalla ”Jokapäiväinen leipäm-
me”. Varsinkin jälkimmäisistä kehkeytyi modernin elintarviketeollisuu-
den esiinmarssi, jossa huolellisesti suunniteltu mainonta ja ”myyvät
pakkaukset” saivat pääosan. Messuilla pyrittiin tuomaan esiin uusia
tuotteita, painottamaan laadun merkitystä ja tekemään valistustyötä
”uusaikaisen” jalostusteollisuuden puolesta. Huhtamäen johtamien teh-
taiden tuotteet olivat näkyvästi esillä messuilla.283

Mainonta herätti kiinnostusta myös turkulaisissa liikemiespiireissä
1930-luvulla. Uuden Auran toimitusjohtajana Turussa 1930-luvun alussa
toiminut ja sitä ennen maan johtavassa mainostoimistossa Ilmossa
työskennellyt Toivo Rautavaara esitelmöi Turun Liikemiesyhdistyksessä
vuonna 1930 sanomalehti-ilmoittelusta, joka oli tuolloin mainonnan yli-
voimaisesti tärkein muoto. Turusta lähdettyään Rautavaara toimi Hel-
singissä vuosina 1933–1937 Oy Ilmoitustehon ja sittemmin Ilmoittajain
Reklaamitoimisto Oy:n toimitusjohtajana.284

Huhtamäki saattoi keskustella paikallisissa liikemiespiireissä mai-
nontaan liittyvistä asioista esimerkiksi Kestilän Pukimon ja Kudos Oy
Silon johtajan August Laurénin kanssa. Nämä molemmat yritykset
kuuluivat modernin mainonnan, erityisesti muotikuvien käytön ja leh-
ti-ilmoittelun, eturivin yrityksiin koko maan mitassa. Ne perustivat
vuonna 1937 oman Mainostoimisto Ponsi Oy:n hoitamaan mainontaa
ja kehittivät suurta huomiota herättäneitä tuotemainonnan muotoja.
Laurénilla oli hyvät yhteydet Euroopan muotikeskuksiin ja hän vieraili
säännöllisesti alan messuilla tutustumassa vaatetusteollisuuden uusim-
piin virtauksiin. Aivan ratkaisevaa oli se, että yhtiö sai rekrytoitua pä-
teviä mainonnan ammattilaisia ja ryhtyi käyttämään taitavia mainosku-
vaajia lehti-ilmoittelussa. Laurénin kuuluisin kiinnitys oli kirjailija Ola-
vi Paavolainen, jonka kirjalliset kyvyt ja käsitys modernista jättivät
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lähtemättömän jälkensä Kudos Oy Silon mainontaan, vaikka hänen
visiittinsä Turkuun jäi vain vuoden mittaiseksi.285

Huhtamäki piti Turun Rotaryklubissa esitelmän mainonnan perus-
teista ja käsitteli aihetta myös vuonna 1936 esityksessään ”palvelukä-
sitteen sovelluttamisesta liike-elämässä”. Mainonta joutui Huhtamäen
näkemyksen mukaan tuuliajolle ilman lujaa moraalista perustaa: sen
tuli olla ”rehellistä ja suoraa” ja ”luottamus on hankittava luotettavai-
suudella”. Moraalisesti kestävä mainostaminen saattoi perustua ainoas-
taan laadukkaisiin tuotteisiin, joita täytyi herkeämättä kehittää muodin
ja ajan makuvirtausten mukaisesti. Esitelmöitsijän mukaan yhä kiih-
keärytmisemmäksi käyvässä liiketoiminnassa tarvittiin joustavuutta,
luovuutta ja ajan tasalla pysymistä. Rotaryklubin sihteeri kirjasi ylös
muun muassa seuraavia Huhtamäen teesejä:

”Otettava selville, mitä ihmiset haluavat ja tuotava markkinoille
juuri sitä. Oltava joustava, eikä takerruttava vanhentuneisiin
seikkoihin. Otettava tilaisuuksista vaarin.”

Huhtamäelle työ oli kaikki kaikessa, mutta kesäisin hän pyrki raivaamaan

päivän pari lomailulle. Kuvassa Heikki ja Signe Huhtamäki ovat perkaamassa

yhteistä kalansaalista vuonna 1920 meren rannalla Kokkolan edustalla. An-

naliisa Heimo.
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”Koetettava saada selville, mitä edessä tuleva on ja oltava sitä
ensimmäisenä myymässä. Ensimmäisellä on aina etu puolellaan,
jos hän on joustava ja liikkuva.”

”Kuljettava omia teitä, omaksuttava oma tyyli ja omat ideat.
Ulkopuoliset hyvät ideat käytettävä oman työn hyväksi.”

”Oltava selvillä sekä ihmisistä että tuotteista. Tehtävä matko-
ja omassa maassa sekä ulkomaille. Silmät (on) pidettävä auki
kaikkialla, kaikkea tutkittava. Kaikkein kaukaisimmaltakin tie-
don alalta voimme ottaa oppia omaa työtämme varten. Hyviä
ammattilehtiä (on) tutkittava huolellisesti.”286

Kulutustavaramarkkinoilla oli elettävä koko ajan toinen jalka tulevai-
suudessa. Huhtamäki pyrki sijoittamaan mainonnan ja markkinoin-
nin osaksi sellaista yleisempää näkemystä, jossa liiketoimintaa tarkas-
teltiin yhteiskunnan palvelemisena. Aktiivinen markkinointi ei sotinut
yritystoiminnan yhteiskunnallista vastuuta vastaan vaan oli osa sitä,
jos se oli moraalisesti terveellä pohjalla. Esitelmöitsijä liitti mainonnan
yhtäältä fennomaanisen valistamisen perinteeseen korostamalla ”sen os-
tajia kasvattavaa merkitystä” ja piti sitä toisaalta keinona, jonka avulla
luotiin yhteyksiä ja palveltiin yrityksen keskeisiä yhteistyökumppanei-
ta. 287

Mainontaa kehittämällä yritykset saattoivat löytää ja tunnistaa niille
tärkeitä sidosryhmiä, joiden merkitystä kulutuksen voimakas kasvu li-
säsi. Orastavaan kulutuskulttuuriin kuuluvat sidosryhmät määrittivät
yhä enemmän tuotannollisia suuntaviivoja ja ostavalle yleisölle tarjottu-
ja tuotteita. Kotimarkkinateollisuudessa tehdasmainen massatuotanto
ja joukkokulutushyödykkeisiin perustuvat markkinat liitettiin vahvasti
suomalaisen yhteiskunnan modernisoitumiseen, jota talouselämä saat-
toi omilla toimillaan voimakkaasti jouduttaa.

Teollisuus, valtio ja kansantalous

Suomen talouspolitiikka noudatteli sotien välisenä aikana pitkälti uus-
klassista talouspoliittista ajattelua, jossa luotettiin lujasti markkinoi-
den omaan sääntelyyn ja painotettiin kokonaiskysynnän sijaan tarjon-
taa taloudessa. Ajatus valtion aktiivisesta puuttumisesta suhdannevaih-
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teluihin ei saanut Suomessa laajaa kannatusta. Yritysten tuli saada toi-
mia vapaasti. Lamavuosina 1930-luvun alussa vallitsevaan talouspoli-
tiikkaan ei kuulunut sellainen valtiollinen sääntely, joka olisi alistanut
yritykset kansantalouden tai yhteiskunnan tavoitteille.288  Valtion talou-
dellisen roolin kasvu oli kuitenkin kansainvälinen trendi erityisesti
maailmanlaajuisesta talouspulasta lähtien.

Vaikka yritykset eivät halunneet tiukkaa valtiollista ohjausta, pyrki-
vät ne kuitenkin hakemaan liiketoiminnalleen yleisempiä yhteiskunnal-
lisia perusteluita ja saamaan osakseen valtiovallan tukea, erityisesti
kauppa-, tulli- ja veropolitiikassa. Epävakaat taloudelliset ja poliittiset
olot vaikeuttivat yritystoiminnan suunnittelua ja ennustettavuutta. Ta-
louselämän edustajat joutuivat etenkin 1930-luvulla pohtimaan paljon
yritystoiminnan yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja sopeuttamaan sitä
nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Suuret poliittiset mullistukset Euroopassa askarruttivat 1930-luvulla
myös Huhtamäkeä, joka ounasteli liiketoiminnan olosuhteiden muut-
tuvan huomattavasti talouspulan kokemusten perusteella. Huhtamäen
ajattelua kuvaa hyvin hänen Turun Liikemiesyhdistyksessä vuonna 1935

pitämänsä esitelmä ”Ajatuksia liikemiesten ajankohtaisista kysymyksis-
tä”, joka perustui hänen vastauksiinsa erään kansainvälisen talous-
lehden kiertokyselyyn. Huhtamäki oli päässyt ulkomaisten suhteittensa
ansiosta edustamaan Suomea kyselyssä, jonka aiheena olivat liiketoi-
minnan ajankohtaiset ongelmat nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Huhtamäen mielestä liikemiehen oli vaikeinta ”kyllin vakavasti ja
vilpittömästi suhtautua niihin yhteiskunnallisiin, valtiollisiin ja taloudel-
lisiin järjestelyihin, joiden virrassa nykyinen aika kulkee ja jotka vai-
kuttavat talouselämään”. Hänen lisäkseen useat muutkin vastaajat näki-
vät Euroopan taivaalla samankaltaisia uhkakuvia. Kansainvälisen talou-
den ajankohtaisia kehitystrendejä tulkitessaan Huhtamäki oli jopa val-
mis menemään niin pitkälle, että maailma oli kulkemassa ”määrätyn-
laista, entisestään poikkeavaa talousjärjestelmää kohti”. Valtion ote oli
selvästi vahvistumassa talouden ohjauksessa. Näistä muutoksen tuulista
Huhtamäki teki omaa persoonaansa hyvin kuvaavan johtopäätöksen:

Tämän toteaminen saattaa olla hänelle yksilönä vastenmielinen
ja hän toivoisi toista kehitystä, mutta hänen on käytännön mie-
henä luovuttava vastustuskannasta ja mukauduttava oleviin oloi-
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hin. Tästä seuraa joustava suhtautuminen myös tuleviin järjes-
telyihin, sillä liike-elämä ei ole kielteistä toimintaa. Se ei voi
menestyä muuta kuin myönteisellä pohjalla.289

Huhtamäki painotti vastauksessaan hieman muiden maiden edustajia
vahvemmin perinteisten liikemieshyveiden, kuten ahkeruuden, rehel-
lisyyden ja täsmällisyyden, lisäksi tarvetta sopeutua herkästi taloudelli-
sessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Ne olivat hänen
mielestään ratkaisevia liiketoiminnan suunnan ja mahdollisuuksien kan-
nalta. Mitä sulavammin liikemiehet kykenisivät mukautumaan yhteis-
kunnan muutosprosesseihin, sitä paremmin he menestyisivät liiketoi-
minnassaan ja sitä suurempi vaikutus heillä olisi yhteiskunnalliseen
kehitykseen.

Huhtamäen käsitykset yrityksen ja yhteiskunnan suhteesta poikke-
sivat jossain määrin siitä 1930-luvulla yleisestä painotuksesta, jossa huo-
mio keskittyi ensi sijassa mitalin toiseen puoleen: yhteiskunnan suh-
tautumiseen yrittäjätoimintaan. Talouselämän julkaisuissa tähdennet-
tiin, että yhteiskunta ei arvostanut riittävästi ”omavastuisen yrittäjän
arvoa” eikä ymmärtänyt sitä, että ”luova yrittäjä on teollisuustoiminnan
kaikkein tärkein voimakeskus”. Kun Huhtamäki peräänkuulutti yrityk-
sen sopeutumista yhteiskuntaan, korostettiin tässä ”aliarvioimispuhees-
sa” sitä, että muun yhteiskunnan olisi mukauduttava paremmin yritys-
toiminnan ehtoihin ja luotava sille entistä paremmat toimintaedellytyk-
set.290

Kansainvälisesti katsoen kansallinen elintarvikehuolto ja -teollisuus
kytkeytyivät tiiviisti nationalistiseen ajatteluun. Kansankunnan tuli kai-
kissa tilanteissa kyetä turvaamaan kansalaistensa ruokahuolto ja tuke-
maan kotimaista elintarviketuotantoa ja -omavaraisuutta. Ruoka liittyy
koko yhteiskunnan toiminnan perustaan. Ravinto on perinteisesti mer-
kinnyt valtaa ja valta puolestaan ravintoa. Varsinkin sodat olivat opetta-
neet kaikille kansakunnille elintarvikehuollon merkityksen ja korosta-
neet valtion keskeistä asemaa kansalaisten ravinnon saannissa ja kulu-
tuksen sääntelyssä. Koska valtiot eivät voineet väistää velvollisuuksiaan
väestön ravitsemuksessa, oli elintarvikkeiden tuotannon ja jakelun jär-
jestäminen väistämättä myös poliittinen kysymys.291  Suomessa tästä oli
tuoretta kokemusta ensimmäisen maailmansodan ajalta. Julkisen vallan
kyvyttömyys ratkaista elintarvikekysymys sosiaalisesti oikeudenmukai-
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sella tavalla kasvatti levottomuutta ja kärjisti yhteiskunnallisia ristiriito-
ja erityisesti vuonna 1917.292  Itsenäistyneessä Suomessa kauppapoliitti-
sen protektionismin yksi keskeisistä perusteluista oli kotimaisen elin-
tarviketuotannon turvaaminen.293  Nationalismin avulla pyrittiin Suo-
meen kehittämään yleisemminkin sellaista kulutusyhteiskuntaa, joka
tuki kansallisia pyrkimyksiä.294

Suomessa maatalouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi muotoutui
1920- ja 1930-luvulla ensimmäisen maailmansodan kokemusten perus-
teella tuotannon kohottaminen ja pyrkimys jopa täydelliseen omavarai-
suuteen, jota tavoiteltiin viljelyalaa laajentamalla ja tehostamalla sen

Ipnos Oy:n edustajakokous, joka tarkoitti yhtiön johdon ja myyntiedus-

tajien tapaamista tulevan myyntisesongin merkeissä, lokakuun lopulla 1936.

Huhtamäki painotti, että tuotannon ja markkinoinnin oli kuljettava käsi kä-

dessä ja että kauppaedustajilla oleva tieto täytyi saada osaksi tuotteiden

suunnittelua. Vasemmalla teknillinen johtaja Bertel Gardberg sekä Heikki ja

Paavo Huhtamäki. Turun museokeskus.



143

käyttöä uudella maanviljelystekniikalla ja lannoitteilla. Kotimaisen maa-
taloustuotannon suojelemiseksi ja omavaraisuuden parantamiseksi otet-
tiin vuodesta 1919 lähtien käyttöön suojelutulleja. Harjoitetulla maa-
talouspolitiikalla ja maatalouden voimaperäistämisellä Suomen omava-
raisuusaste saatiin kohotettua toisen maailmansodan aattoon mennessä
peräti 95 prosenttiin, mutta saavutus perustui kuitenkin suurelta osin
ulkomailta tuotuihin väkilannoitteisiin ja -rehuun. Tämä riippuvuus-
suhde osoittautui sittemmin kohtalokkaaksi sotien aikana, jolloin tuon-
tiyhteydet menivät poikki.295

Suomalainen orastava ravinto- ja nautintoaineteollisuus tukeutui
toisaalta modernisoituvan maatalouden näköalaan ja toisaalta yhteis-
kunnan kaupungistumiseen. Sen piirissä haluttiin sitoutua kansankun-
nan rakennustyöhön ja päästä nauttimaan valtiovallan aktiivisesta tues-
ta. Teollisuus toivoi kotimaisen tuotannon riittävää tullisuojaa ja samal-
la se halusi valtion suoranaista tukea kansallisesti perustelluille teollisille
hankkeille. Teollisuusalan kannalta olennainen kysymys oli jalostusteol-
lisuuden suhde alkutuotantoon. Elintarviketeollisuus ei halunnut esiin-
tyä maatalouden kilpailijana vaan vahvistaa sen modernisoitumista.
Jalostusteollisuus joutui kuitenkin ponnistelemaan kovasti saadakseen
perusteltua oman merkityksensä maatalousvaltaisessa maassa.

Huhtamäen alkuperäisen tuotannonalan makeisteollisuuden yhteis-
kunnallinen arvostus jäi alhaiseksi sotien välisessä köyhässä Suomessa.
Valmisteveron säätäminen vuonna 1926 korosti entisestään makeisten
asemaa ylellisyystuotteina. Huhtamäki pyrki muiden makeistehtailijoi-
den tavoin tekemään tarkempia erotteluja lisätäkseen alan tuotteiden
hyväksyttävyyttä. Hän mielestään makeisten käyttö olisi tunnustettava
vähitellen nk. suuren kansan ylellisyydeksi (Volksluxus), erotukseksi tur-
hasta ylellisyydestä. Tarkoituksena oli päästä eroon makeisalaa voimak-
kaasti vaivanneesta suhdanneherkkyydestä, joka aiheutti monia muita
aloja suurempia heilahduksia kulutuksessa ja tuotannossa.296

Makeisten kulutus kasvoi Suomessa 1920- ja 1930-luvulla 150 pro-
sentilla, ja alan teollisuus tulkitsi kehityksen eräänlaiseksi yhteiskunnan
demokratisoitumiseksi: arkiset nautinnot alkoivat tulla koko kansan
ulottuville. Huhtamäki pyrki lehtikirjoituksissaan osoittamaan, että
makeisten kulutus kehittyi 1930-luvun lopulla ”hämmästyttävän tasai-
seksi kaikissa kansankerroksissa, kaupungeissa ja maaseudulla, erito-
ten myös työväestön keskuudessa”. Makeisteollisuudessa luotettiin vah-
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vasti siihen, että kulutus tulisi koko ajan lisääntymään Suomessa sa-
malla tavalla kuin kehittyneimmissä teollisuusmaissa, vaikka esimer-
kiksi Ruotsin ja Tanskan etumatka oli vielä ennen toista maailmansotaa
melkoisen pitkä. Kulutuksen sisällä pyrittiin siirtymään parempiin ja
”kalliimpihintaisiin” makeislaatuihin halpojen massalaatujen kustan-
nuksella. Sen uskottiin vahvistavan kotimaisen makeisteollisuuden ase-
maa kansainvälisessä kilpailussa ja luovan edellytyksiä myös viennin
kasvulle.297  Toivoa herätti ennen muuta se, että suklaan menekki alkoi
talouslaman jälkeen kasvaa selvästi maaseudulla, jossa sen kysyntä oli
aikaisemmin ollut lähes olematonta. Makeisteollisuudessa voitiin 1930-
luvulla kirjata tyytyväisenä ”hyviä vuosia” kerta toisensa jälkeen.298

Teollisuusalan tullisuoja oli melko hyvä, mutta monet uutuustuotteet,
kuten ulkomaiset hedelmät, kilpailivat kuluttajien suosiosta kotimais-
ten makeisten kanssa.

Suomessa 1920-luvulla lopullisesti kiteytyneen kotitalousliikkeen
edustajat osallistuivat painokkaasti kansan kulutuskäyttäytymistä kos-
kevaan keskusteluun. He tarkastelivat kotitalouksia osana kansantalout-
ta. Suomalaisen kotitaloustieteen perustaja Laura Harmaja tähdensi jo
1920-luvulla julkaisemassaan teksteissä, että kotitalouksissa tapahtuva
kulutuksen järjestäminen oli yhteiskunnallisesti merkittävä seikka, kos-
ka huonosti hoidettu kotitalous tuottaa vahinkoa koko kansakunnalle
aineellisessa, terveydellisessä ja sosiaalisessa mielessä. Harmaja haki
keskitietä toisaalta liioitellun säästämisen ja toisaalta ylellisen kerskaku-
lutuksen väliltä: kulutuksen keskeisenä tehtävänä tuli tukea taloudellista
kasvua. Harmaja jakoi kulutuskäyttäytymiseen kahteen kategoriaan,
suositeltavaan ja epätarkoituksenmukaiseen. Edellisessä oli hänen mie-
lestään kyse välttämättömien tarpeiden tyydyttämisestä mahdollisim-
man taloudellisesti ja monipuolisesti, kun taas jälkimmäisellä haettiin
”ainoastaan hetken nautintoa ja huvitusta”. Nautintohakuinen kulutus
oli moraaliselta kannalta tuomittavaa, koska se ei ollut toimeentulon
kannalta välttämätöntä.299

Läheskään kaikki kotitalouden rationalisointia ajaneet tahot eivät
antaneet sotien välisessä Suomessa teollisuudelle suurta painoarvoa,
mutta Laura Harmaja oli tässä suhteessa poikkeus. Koska kotitalouden
tärkeimpänä tehtävänä oli hoitaa kulutusta, tulisi kaikki tuotanto siirty-
mään kotitalouksista teollisuuden ja liiketoiminnan hoidettavaksi sitä
mukaa kun yhteiskunnallinen työnjako syvenisi. Kotitalouksien tehtä-



145

vät tulisivat siten supistumaan pelkästään henkilökohtaisen huollon ja
uusintamisen alueelle. Harmaja löysi kotitaloudesta vastaavien perheen-
emäntien työstä yhtäläisiä piirteitä yrittäjien kanssa, mutta erona oli se,
että perheenemäntä ei päässyt nauttimaan voitosta tai palkasta vaan
teki työnsä pyyteettömästi ”hyvästä tahdosta, rakkaudesta ja alttiista
uhrautuvaisuudesta”.300

Ravinto- ja nautintoaineteollisuus alkoi kiinnostua yhä enemmän
kotitalouksien modernisoimisesta. Amerikasta ja Länsi-Euroopasta pe-
räisin olleet visiot tulevaisuuden kodista saattoivat vielä 1930-luvun lo-
pulla tuntua utopistisilta: kodit tulisivat koneellistumaan samalla tavalla
kuin tuotantolaitokset, jotka ottaisivat yhdessä erilaisten palvelujen
tuottajien kanssa huolehtiakseen monista perinteisistä kotiaskareista.301

Kulutustavaroita tuottavan teollisuuden näkökulmasta kotitaloudet ja
erityisesti perheenemännät tulivat entistä merkittävimmäksi markki-
noinnin kohderyhmäksi. Teollisen elintarviketuotannon ansiosta naisille
tarjoutuisi lisää vapaa-aikaa tai mahdollisuus siirtyä palkkatyöhön, joka
puolestaan merkitsisi myös kotitalouksien kulutuskysynnän kasvua. Per-
heenemäntiä ryhdyttiin ajattelemaan kuluttajina302 . Teollisuus pyrki osal-
taan edistämään kotitalouden rationalisointia ja vahvistamaan sen kan-
santaloudellista merkitystä.

Makeisteollisuuden propagoimisessa oli paljon vaikeampaa käyttää
yhteiskunnallisia argumentteja kuin peruselintarvikkeiden jalostustuo-
tannon puolustamisessa. Huhtamäki pyrki rakentamaan siltaa näiden
välille puhumalla ravinto- ja nautintoaineteollisuudesta yhtenä kokonai-
suutena. Mitä kiinteämmin makeisteollisuus tulkittaisiin osaksi laajem-
paa ravintoteollisuutta, sitä suopeampaa asennoitumista se voisi yhteis-
kunnalta ja kuluttajilta odottaa. Makeisteollisuuden edustajat tähdensi-
vät ensinnäkin sitä, että ala käytti lisääntyvässä määrin kotimaisia raa-
ka-aineita, ja vetosivat toiseksi siihen, että makeisilla oli korkea ravin-
toarvo ja myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia, toisin kuin esimerkiksi
tupakalla ja kahvilla. Huhtamäki kirjoitti vuonna 1938, että makeiset
tulisi lukea ”ravinto- ja nautintoaineyhdistelmiksi”. Erityisesti suklaa
oli hänen mielestään hyvä esimerkki ”ravintorikkaasta” tuotteesta, jon-
ka menekkiä pitäisi määrätietoisesti edistää muiden makeislaatujen
kustannuksella. Jo Huhtamäen Tehtaiden valmistamista tuotteista eri-
tyisesti Sanitas-rintakaramellia oli markkinoitu terveyttä edistävänä val-
misteena professori Taavetti Laitisen ”lääkärintodistuksen” kera. Pastilli
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oli saanut myös kansainvälistä tunnustusta hygieniaan ja luonnonlääke-
tieteeseen keskittyneessä näyttelyssä Berliinissä.303

Hedelmänviljelys oli 1930-luvulla Suomen maatalouden nopeimmin
kehittyvä ja laajeneva tuotannon haara. Alalla toimi useita neuvontajär-
jestöjä, joiden julkaisut sekä konsulentti- ja neuvontatoiminta alkoivat
kirjaimellisesti kantaa hedelmää. Varsinaisen kaupallisen puutarhavil-
jelyn neuvonnasta huolehti alan erikoisjärjestö Suomen Puutarhaviljeli-
jäin Liitto, joka oli perustettu vuonna 1925. Hedelmäpuita ja marjapen-
saita istutettiin vuosittain yhä enemmän, ja 1930-luvun lopulla Suomes-
sa arvioitiin olevan noin neljä miljoonaa omenapuuta. Hedelmänvilje-
lyn voimaperäistäminen ja ”järkeistäminen”, käytännössä erityisesti
maan muokkaus ja lannoitus, lisäsivät omalta osaltaan satoja Suomessa
vallinneen suotuisan ilmastovaiheen ohella. Lyhyinä satokausina mark-
kinoille suorastaan tulvi hedelmätarhojen tuotteita, joiden säilöntää tal-
ven varalle kotitaloudet eivät harrastaneet riittävästi ja joiden markki-
nointi oli käynyt vuosi vuodelta vaikeammaksi. Ylitarjonta laski hintoja
ja heikensi viljelyn kannattavuutta. Maaseudun lisäksi hedelmänviljelys
kasvoi kaupungeissa ja tehdasyhdyskunnissa, joihin neuvontatyö ei juuri
ulottunut.304

Hedelmäviljelyn laajeneminen tarjosi huomattavia kasvunäkymiä
jalostusteollisuudelle. Vuosisadan vaihteesta lähtien eri puolille maata
rakennettujen pienten teollisuuslaitosten kapasiteetti oli riittämätön
kansallisia markkinoita varten. Nouseva ala saattoi hakea mallia viljan-
jalostuksesta, jossa suurmyllyt olivat osaltaan vaikuttaneet siihen, että
Suomi oli päässyt lähelle tavoiteltua viljaomavaraisuutta, tai karjanhoi-
dosta, jonka taso oli noussut uudenaikaisten meijereiden ja teurasta-
moiden ansiosta.305  Teollisuus pyrki niiden tavoin ratkaisemaan hedel-
mänviljelyn ajankohtaisia ongelmia, edistämään maanviljelyksen ratio-
nalisoimista ja vahvistamaan omalta osaltaan maan omavaraisuutta.

Huhtamäki havaitsi 1930-luvun alussa hedelmän- ja marjanjalostus-
teollisuuden liike- ja kansantaloudelliset mahdollisuudet. Hän osallistui
aktiivisesti Suomen Puutarhaviljelijäin liiton piirissä virinneeseen poh-
dintaan kotimaisen omenanjalostuslaitoksen perustamista. Suomen Puu-
tarhaviljelijäin liitto pyrki lähtemään liikkeelle mahdollisimman laajalla
pohjalla ja tukeutumaan valtiovallan suosiolliseen myötävaikutukseen,
sillä hankkeen ei uskottu toteutuvan ”yksityisyritteliäisyystietä” koko
yhteiskuntaa tyydyttävällä tavalla. Yhtiön perustamista valmistelleessa
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neuvottelukokouksessa maaliskuussa 1934 ”todettiin asian kansantalou-
dellinen tärkeys ja laajakantoisuus”.306

Kysymys perustettavan tehtaan järjestämisen tavasta oli arkaluon-
toinen, sillä Suomessa oli olemassa yksityistä marjan- ja hedelmänjalos-
tusteollisuutta, joka kavahti valtion mahdollista osallistumista hankkee-
seen. Neuvottelukokouksessa valittu ja pomologi Olavi Collanin joh-
dolla työskennellyt toimikunta esitti mietinnössään, että valtiovallan tu-
lisi ottaa hankkeesta suuri vastuu sen yleisen yhteiskunnallisen merki-
tyksen vuoksi. Chymos Oy:n toimitusjohtaja vuorineuvos Wäinö Tam-
menoksa katsoi omassa lausunnossaan, että mietinnön tekijöiltä puut-
tui täysin alan asiantuntemus. Hän piti olemassa olevaa jalostuskapasi-
teettia riittävänä ja leimasi valtion osallistumisen ”sosialisoinniksi” ja
”kansantaloudellisesti lyhytnäköiseksi” toimenpiteeksi. Jos valtio lähtisi
tukemaan vain yhtä tuotantolaitosta, vääristyisi koko alan kilpailutilan-
ne. Valtion tuli Tammenoksan mielestä rajoittua pelkästään koko alaa
koskevaan tulli- ja veropolitiikkaan. Puutarhatuotteiden ja -jalosteiden
menekkiä voitiin hänen mielestään kasvattaa huomattavasti tehokkaalla
mainostuksella, jota valiokuntakin oli ehdottanut.307

Valtiovalta ei ollut suoranaisesti osallisena uudessa yhtiössä, mutta
siitä tuli kuitenkin poikkeuksellisen sidosryhmävaltainen ja -lähtöinen:
yritys ilmoitti edistävänsä liiketoiminnallaan puutarhaviljelijöiden etua.
Tavoitteeseen pyrittiin kuitenkin yksityisen yritteliäisyyden keinoilla.
Huhtamäki johti yhtiön perustamista valmistellutta väliaikaisen toimi-
kunnan työvaliokuntaa, hänet valittiin 8. päivänä heinäkuuta 1935 hotel-
li Kämpissä Helsingissä pidetyn Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n pe-
rustavan kokouksen puheenjohtajaksi ja hän laati suunnitelmat yhtiön
järjestämisen tavasta. Uuden yrityksen laajapohjaisuus otettiin huomi-
oon siten, että yhtiölle asetettiin hallintoneuvosto. Sen puheenjohtajak-
si valittiin Olavi Collan, joka nimitettiin asiantuntemuksensa perusteel-
la myös tehtaan ”teknilliseksi valvojaksi”. Collan oli omenanviljelyn
johtava asiantuntija Suomessa. Hän julkaisi runsaasti oppikirjoja ja ar-
tikkeleita omenanviljelyksestä ja kuului Lepaan Puutarhaopiston opet-
tajakuntaan.

Hallintoneuvosto edusti laajasti uuden tehtaan eri sidosryhmiä,
puutarhaviljelijöitä, teollisuutta ja kauppaa. Collanin ohella useat muut-
kin hallintoneuvoston jäsenet toimivat Suomen Puutarhaviljelijäin Lii-
ton luottamustehtävissä tai lukeutuivat sen toimihenkilöihin, kuten lii-
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ton pitkäaikainen konsulentti ja sihteeri Toivo Kalervo. Suurviljelijöitä
hallintoneuvostossa edustivat muun muassa paimiolaisen mallitilan omis-
taja kunnallisneuvos Juho Silkkilä ja vapaaherra René de la Capelle,
omenapuutarhastaan kuuluisan Tenholan Lindön kartanon isäntä. Po-
liittisesti vaikutusvaltainen Silkkilä oli tärkeä linkki yhtiön ja maata-
lousjärjestöjen välillä. Hyvät yhteydet maa- ja kotitalouden neuvontaor-
ganisaatioihin olivat elintärkeitä uudelle yhtiölle, jonka menestyminen
riippui suurelta osalta puutarhaviljelyn modernisoitumisesta ja kotita-
louksien rationalisoitumisesta.308

Jalostajan toimitusjohtajaksi nimettiin Suomen Puutarhaviljelijäin
Liiton ensimmäisenä sihteerinä ja sittemmin liiton puheenjohtajana toi-
minut puutarhuri A. Lännenpää. Valinnalla haluttiin vahvistaa tärkeim-
män sidosryhmän, viljelijäkunnan, luottamusta ja sitoutumista yhtiöön.

Ipnos Oy osallistui vuonna 1938 Helsingissä pidettyihin Elintarvikemessuihin,

joista tuli modernin ravinto- ja nautintoaineteollisuuden huomattava kat-

selmus. Messutapahtuma sai runsaasti huomiota julkisuudessa. Huhtamäki

Oyj.
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Tehtaan ”teknilliseksi ylimestariksi” kiinnitettiin Huhtamäen Kokkolan
tehtaalla kouluttama Torsten Kvikant, joka päätettiin heti lähettää Ruot-
siin tutustumaan sikäläiseen marmeladi- ja omenaviiniteollisuuteen.
Puutarhatuotteiden jalostuslaitos pyrittiin saamaan heti alusta pitäen
mahdollisimman modernille kannalle.309  Huhtamäen omistukseen siirty-
nyt Ipnos Oy otti aluksi hoitaakseen kaiken Jalostajan myynnin kulut-
tajille, yhtiölle alettiin järjestää omaa myyntiverkostoa vasta perustamis-
vuoden lopulla. Huhtamäelle oli ominaista, että hän rakensi hallitsemien-
sa yhtiöiden välille tiiviitä yhteistyösuhteita, jotta ne tukisivat toinen
toistaan ja muodostaisivat mahdollisimman tehokkaan kokonaisuuden.

Puutarhatuotteiden Jalostajan perustamista puolustettiin kansanta-
loudellisilla, sosiaalipoliittisilla ja ravintofysiologisilla argumenteilla. Puu-
tarhakasvien viljelyn ja käytön edistäminen oli 1930-luvun alussa myös
poliittisesti ajankohtainen asia. Maatalousministeriö asetti vuonna 1932

puutarhakomitean pohtimaan alan kehitystä ja esittämään toimenpitei-
tä, ”jotka edistävät maan omavaraistumista puutarhatuotteisiin näh-
den”. Maataloushallituksen puutarhanhoidon tarkastajan Gustaf Igna-
tiuksen johdolla työskennellyt komitea teki laajoja selvityksiä puutarha-
tuotteiden tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa; komitea julkaisi pe-
rusteellisen mietintönsä syyskuussa vuonna 1935.

Puutarhakomitea vetosi voimakkaasti uusimpiin ravintofysiologi-
siin tutkimuksiin. Vitamiini- ja kivennäisainetutkimuksissa oli saatu
tuloksia, jotka rohkaisivat kasvattamaan puutarhatuotteiden osuutta
suomalaisten ruokavaliossa. Komitean jäseneksi vuonna 1933 nimitetty
maisteri Artturi Lehtinen laati ruokavalioehdotuksia ja teki kansainvä-
lisiä vertailuja ”muiden sivistyskansojen ruokavalioon”. Lehtinen työs-
kenteli taloudellisen puolustusneuvoston apulaistoimistopäällikkönä ja
laati suunnitelmia elintarvikehuollon järjestämisestä poikkeusoloissa.
Suomalainen ruokavalio kesti mietinnön mukaan hyvin kansainvälisen
vertailun muuten paitsi puutarhatuotteiden osalta: työ niiden ”käytön
lisäämiseksi on tärkeimpiä tehtäviä, mitä kansamme terveyden ylläpitä-
miseksi ja edistämiseksi nykyoloissa on tehtävä”. Puutarhakomitea
painotti, että puutarhatuotteiden käyttöä tuli kotitalouksien lisäksi kas-
vattaa ratkaisevasti julkisissa suurtalouksissa, armeijassa, sairaaloissa ja
vankeinhoitolaitoksissa.310

Komitea teki konkreettisia ehdotuksia ammattimaisen puutarha-
viljelyn kehittämiseksi ja painotti puutarhatuotantoa ulkomaiselta kil-
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pailulta suojaavan tullipolitiikan tarvetta sillä perusteella, että ”puutar-
hatuotannon luontaiset edellytykset ovat meillä heikommat kuin eteläi-
semmissä maissa”. Alan opetus-, neuvonta-, tutkimus- ja koetoiminnan
järjestelmälliseen tehostamiseen tähdänneiden aloitteiden ohella komi-
tea teki lukuisia ehdotuksia niiden kaupan järjestämiseksi ulkomaisten
esikuvien mukaisesti. Useiden muiden maataloutta koskevien mietin-
töjen tapaan komitea käsitteli vain ohimennen jalostusteollisuuden ke-
hittämisen tarvetta. Mietintönsä liitteeksi komitea sijoitti kaksi asian-
tuntijalausuntoa, joissa tarkasteltiin raakamehun sekä hedelmä- ja mar-
javiinien teollisen valmistuksen mahdollisuuksia Suomessa.311

Huhtamäki tarttui hanakasti marjan- ja hedelmänjalostusta tukeviin
yleisiin perusteluihin, mutta korosti samalla asian käytännöllistä puolta.
Kaikkia alan ongelmia ei voitu ratkaista kerralla, vaan oli edettävä pie-
nin askelin. Hän painotti Puutarhatuotteiden Jalostajan perustamisesta
laatimassaan muistiossa huhtikuun 10. päivältä 1935, että tehtaan tuli
keskittyä kokeiluihin ja muihin käytännöllisiin toimiin, joilla voitaisiin
tukea myös muiden yrittäjien ponnisteluja ”suomalaisten hedelmien”
käytön lisäämiseksi. Teollisuuslaitos tarvitsi hänen mielestään valtion
tukea, koska sen ”ansiomahdollisuudet ovat epäilyksenalaisia, ainakin
alkuvuosina”.312

Muistion ennustukset osuivat oikeaan. Kun Jalostaja pysyi tarmok-
kaista ponnisteluista huolimatta huonosti kannattavana, pyysi hallinto-
neuvosto marraskuun alussa 1936 Huhtamäkeä ”ottamaan omakohtai-
sesti huolehtiakseen yhtiön kokonaisjärjestelyistä”. Päätös osoitti suur-
ta luottamusta Huhtamäen liikemieskykyihin. Hän oli valmis ottamaan
riskin, koska hän luotti alkuvaikeuksista huolimatta tehtaan mahdolli-
suuksiin. Ratkaisu osoittautui menestykselliseksi. Huhtamäki saattoi
ehdottaa sittemmin helmikuussa 1938, että hänen yksinvaltuutensa pe-
ruutettaisiin, koska yhtiö näytti päässeen yli pahimpien koettelemus-
tensa.313  Odotukset eivät kuitenkaan vielä täyttyneet kokonaan, sillä
mainitun vuoden voitto jäi toivottua alhaisemmaksi. Sen sijaan vuosi
1939 oli yhtiön ”menestyksellisin toimintavuosi”, myynti kasvoi roi-
masti ja ulkomaan vientikin saatiin lopulta käyntiin.314  Yhtiö tarjosi
johtokunnalleen vuoden 1939 alussa juhlalliset päivälliset, joiden aikana
pidetyissä puheissa ”erikoisesti ilmeni johtokunnan kiitollisuus johtaja
H. Huhtamäelle siitä suuriarvoisesta työstä mitä hän on Jalostajan hy-
väksi tehnyt”.315
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Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy lähti omalla liiketoiminnallaan rat-
kaisemaan ongelmaa, jonka tunnustettiin olevan kansantaloudellista
tuhlausta: huomattava osa omenasadosta, erityisesti ns. jäteomena, jäi
hyödyntämättä taloudellisesti; sen annettiin mädäntyä puiden juurilla.
Teollinen jalostuslaitos pystyi käyttämään heikkolaatuista raaka-ainetta
ja valmistamaan siitä tuotteita, joita voitiin pitää tarjolla ympärivuoti-
sesti. Marjan- ja hedelmänjalosteiden avulla oli mahdollista tasoittaa
kausivaihteluita ja pitää hinnat suhteellisen vakaina. Jalostaja pystyi ot-
tamaan säilöön ja käsittelemään suuria satomääriä, mikä puolestaan
kannusti viljelijöitä laajentamaan tuotantoaan ja kauppaa kehittämään
omia hankinta- ja keruujärjestelmiään. Tuotantolaitoksella oli kuitenkin

Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n kasvinkuivaamotehdas 1940-luvun alus-

sa. Jalostaja pyrki hyödyntämään kotimaisia raaka-aineita ja saattamaan

marjat, hedelmät ja kasvit kuluttajien ulottuville ympärivuotisesti. Yhtiön ta-

voitteena oli modernisoida suomalaista maataloutta ja tiivistää sen yhteis-

työtä teollisuuden kanssa. Huhtamäki Oyj.
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vaikeuksia löytää kaupallisesti kannattavia tuotteita. Esimerkiksi yh-
tiössä toiveikkaasti aloitettu siiderin valmistus osoittautui pettymyksek-
si. Suoraan kuluttajille tarkoitettujen valmisteiden lisäksi tehdas toimit-
ti soseita raaka-aineeksi teollisuudelle ja leipomoille.

Tuoremehuun kohdistettiin Suomessa 1930-luvulla ulkomaisten ko-
kemusten perusteella suuria toiveita. Raittiuden Ystävät, puutarha-,
maatalous- ja kotitalousjärjestöt sekä eräät ammatilliset seurat asettivat
helmikuussa 1937 toimikunnan, jonka tehtävänä oli edistää tuotteen
valmistamista ja huolehtia sen tunnetuksi tekemisestä. Toimikunnan
sihteeriksi valittiin Toivo Rautavaara, joka kirjoitti tuoremehusta kak-
sikin kirjasta. Hän painotti tuotteen kansanravitsemuksellisia ja -talou-
dellisia merkityksiä ja sen mahdollisuuksia raittiustyön välineenä.316

Samoihin aikoihin valtioneuvosto asetti tohtori E. Hynnisen johta-
man komitean selvittämään tuoremehun valmistuksen edellytyksiä Suo-
messa ja sen vaikutuksia raittiustilanteeseen. Komitea laati tuoreme-
huista erityisen asetusehdotuksen, ”jonka tarkoituksena oli kieltämällä
harhaanjohtavat etiketit, nimitykset ja mainontamenetelmät estää kei-
notekoisia mehuja epälojaalista kilpailusta luonnollisten kanssa”. Rait-
tiusväki antoi tukensa tuoremehulle, koska sen toivottiin maultaan täy-
teläisenä ja voimakkaana syrjäyttävän alkoholijuomia juhlapöydistä.
Kansan raittiuden edistämisestä vastuussa ollut Alkoholiliike määräsi
sittemmin lokakuussa 1939 tuoremehuja pidettäväksi tarjolla kaikissa
alkoholiravintoloissa.317

Suomessa kyse oli tarkasti ottaen aivan uudesta aluevaltauksesta,
josta Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy kiinnostui välittömästi: omena
kuului tuoremehuvalmistuksen parhaisiin raaka-aineisiin. Vaikka tuo-
remehuja mainostettiin tarmokkaasti, oli kuluttajien suosion saaminen
kiven takana, edes vakuuttelut tuotteen terveydellisistä eduista eivät
tuntuneet tehoavan. Jalostajan tuoremehutuotteet osoittautuivatkin kau-
pallisiksi pettymyksiksi. Hinnaltaan suhteellisen kallis tuoremehu ei
pystynyt kilpailemaan ulkomaisten hedelmien ja keinotekoisten tai
”puoliluonnollisten” juomien kanssa.318

Tuoremehun puolesta kampanjoineet tahot ajoivat jopa ”limona-
dien kieltolakia” saadakseen vahvistettua tuotteensa asemaa markki-
noilla. Rautavaara esitti maaliskuussa 1939 Alkoholiliikkeen järjestä-
mässä neuvottelukokouksessa tutkittavaksi mahdollisuutta, voitaisiinko
keinotekoisista esansseista ja aromeista tehtyjen virvoitusjuomien val-
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mistus lopettaa lainsäädäntöteitse. Hän ehdotti myös valmisteveron
asettamista keinotekoisille juomille, jotta luonnonmehut pystyisivät kil-
pailemaan niiden kanssa. Kemisti Jyry Tikka antoi asiassa oman lau-
suntonsa, jossa hän painotti tuoremehun terveydellisiä etuja virvoitus-
juomiin verrattuna. Tikan mielestä keinotekoisista juomista oli mielel-
lään pyrittävä eroon ja ne olisi korvattava luonnontuotteilla, mutta
valmistuskiellon sijaan hän piti sopivana keinona voimaperäistä mai-
nontaa tuoremehun puolesta. Virvoitusjuomateollisuusyhdistys asettui
tiukasti puolustamaan alaansa. Sen mielestä tuoremehuvalmistus ei ol-
lut vielä Suomessa teknisesti riittävän korkealla tasolla. Yhdistyksen
kannanoton mukaan oli epävarmaa saataisiinko kotimaista raaka-ainet-
ta joka satokausi tasaisesti luonnonmehun valmistukseen. Limonadien
kieltämistä koskevat suunnitelmat kariutuivat lopullisesti, kun suurin
osa omenapuista paleltui poikkeuksellisen kylmänä talvena 1939–1940.319

Puutarhatuotteiden Jalostajan kehittämisen yhteydessä Huhtamäki
joutui paneutumaan perinpohjaisesti toisaalta valtion ja toisaalta eri-
laisten ”suurten” sidosryhmien asemaan liiketoiminnassa. Jälkimmäisiä
edustivat ennen muuta puutarhaviljelijät ja maa- ja kotitalouden neu-
vontajärjestöt. Hän toivoi niiden poliittisen voiman riittävän siihen,
että valtiovalta muuttaisi vero- ja tullipolitiikkaansa kotimaista marja-
ja hedelmänjalostusteollisuutta suosivaksi. Jalostajan päällimmäisenä
tavoitteena oli saada valtiovallan tukea ainakin siinä laajuudessa kuin
julkinen kulutus edellytti. Huhtamäki esitti jo tehtaan perustamisvai-
heessa tulliperuutusta sokerille, jota käytettiin valtiolle ja kunnille myy-
dyn tavaran valmistukseen. Tulliperuutus saatiinkin näiltä osin voimaan
vuoden 1937 alusta, joskin vain pariksi vuodeksi. Jalostaja pyrki vai-
kuttamaan suoraan ministereihin ja kansanedustajiin kutsumalla heitä
syksyllä 1938 retkeilylle tehtaalle ja lähiseutujen hedelmäviljelmille. Seu-
raavan vuoden alussa yhtiö valitsi lähetystön esittämään hallitukselle ja
muille viranomaisille huolestumisensa alan ja samalla koko puutarha-
hoidon kohtalosta. Se haki tavoitteilleen tukea myös paikallisista liike-
miesjärjestöistä.320  Välitön kanssakäyminen sidosryhmien kanssa hallit-
si yhtiön alkutaivalta.

Maailmanpoliittisessa tilanteessa tapahtunut muutos ja poikkeuk-
sellisen hyvä hedelmä- ja marjasato aiheuttivat alkusyksystä 1939 kään-
teen Jalostajan ja koko alan kehityksessä: valtiovalta ryhtyi aikaisempaa
määrätietoisemmin ohjaamaan teollisuusalaa suursodan puhjettua. Vuon-
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na 1939 saatiin hedelmätarhoista ennätysmäinen sato, jonka markki-
nointi ja talteenotto uhkasi muodostua ”täydelliseksi katastroofiksi”.
Valtioneuvosto asetti syyskuun puolivälissä 1939 Olavi Collanin johta-
man toimikunnan kiireellisesti suunnittelemaan ja tekemään ehdotuk-
sia tavallista runsaamman hedelmäsadon talteen ottamisesta ja käyttä-
misestä; toimikunnan sihteeriksi kutsuttiin Toivo Rautavaara. Puutar-
hatuotteiden Jalostaja Oy:n suurimpiin omistajiin kuulunut turkulai-
nen hedelmäkauppias Armas Koivurinta edusti komiteassa jalostusteol-
lisuutta.

Valtaosa ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työvoimasta oli naisia. Kuvassa

tuimailmeiset Ipnoksen työntekijät ovat osallistumassa propagandakävely-

kilpailuun keväällä 1937.  Tehtaan työntekijät ottivat innolla osaa vuonna

1932 perustetun Turun Urheilu – Propaganda ry:n järjestämiin työpaikka-

urheilutapahtumiin. Turun museokeskus.
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Toimikunnan kokoontumishetkellä oli kovien myrskyjen vuoksi ar-
violta noin kahdeksan miljoonaa kiloa hedelmiä mätänemässä puitten
juurilla puutarhoissa, markkinat kaaostilassa ja hinnat romahtaneet.
Kovin paljoa ei ollut enää tehtävissä – toimeksianto oli pahasti myö-
hässä. Komitea työskenteli kuitenkin kuumeisesti ja teki ”tilanteen vaa-
timat aloitteet suoraan asianomaisille tahoille”, mutta se joutui keskeyt-
tämään toimintansa kun valtaosa sen jäsenistä kutsuttiin maanpuolus-
tustehtäviin. Estääkseen ”arvokkaan ruoka-aineen haaskauksen” ja vah-
vistaakseen elintarvikeomavaraisuutta valtiovalta teki suuria tilauksia
Puutarhatuotteiden Jalostaja Oyltä; nämä julkisille suurtalouksille val-
mistetut tuote-erät varmistivat lopullisesti yhtiön erinomaisen tuloksen
vuonna 1939. Komitea pääsi kokoontumaan uudelleen vasta talvisodan
jälkeen toukokuussa 1940, jolloin se päätti jatkaa toimintaansa. Silloin
käsillä oli ylituotannon sijasta suoranainen hedelmäpula ankaran pak-
kastalven takia. Komitea jakoi työnsä kaksivaiheiseksi: ensimmäisessä
mietinnössään se käsitteli vuoden 1939 kokemuksia ja siitä tehtäviä
johtopäätöksiä ja toisessa – erittäin laajassa – mietinnössään vuoden
1940 hedelmäkatoa.321

 Valtion talous- ja tullipolitiikka ajoi makeisteollisuuden yrityksiä
1930-luvun lopulla aikaisempaa tiiviimpään yhteistoimintaan keske-
nään. Makeisteollisuuden edustajat jättivät vuonna 1937 valtiovarainmi-
nisteriölle kirjelmän, jossa ne anoivat verohelpotuksia alalle. Kirjelmäs-
sä vedottiin siihen, että sen kuluttajakuntana oli ”koko kansa ja varsin-
kin sen vähävarainen osa, jolle makeiset ovat monin verroin tärkeämpi
terveen nautinnonilon aihe kuin varakkaammille kansanluokille”. Ma-
keisalaa ei voitu kirjelmän mukaan enää pitää ”ylellisyysteollisuutena”.
Ankara, jopa rankaisuluonteinen, verotus aiheutti alalla epäterveitä piir-
teitä. Ongelmista yksi oli vaikeasti kontrolloitavissa oleva ”nurkkakun-
tainen teollisuus”, jota harrastettiin yksityistalouksien yhteydessä.322

Jotta ala saisi paremmin äänensä kuuluviin valtiovallan taholla, pe-
rustettiin vuonna 1938 Makeis- ja Hedelmänjalostustehtaitten Yhdistys.
Sen toimitusjohtajaksi otettiin Toivo Rautavaara, joka oli työskennellyt
sitä ennen vuoden päivät Suomen Kemikaalikauppiaitten Keskusliike
Oy:n toimitusjohtajana, ja hän jatkoi edelleen tuoremehukomitean sih-
teerinä. Rautavaaralla oli hyvät edellytykset puhua alan yleisestä merki-
tyksestä niin kansanterveydelliseltä kuin -taloudelliselta kannalta. Hänet
tunnettiin myös kotimaisen tuotannon eturivin propagandistina. Aja-
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tuksena lienee ollut, että liittämällä nämä kaksi aluetta yhteen saataisiin
kumottua makeisteollisuuden muista poikkeava verotuskohtelu. Yhteys
oli sikäli aito, että makeisteollisuus kuului kotimaisen hedelmänjalos-
tusteollisuuden merkittävien asiakkaiden joukkoon.

Huhtamäen liiketoiminnan yhteiskunnalliset kytkennät vahvistuivat
1930-luvulla huomattavasti. Toisaalta kyse oli tehdasteollisuuden merki-
tyksestä modernin kulutusyhteiskunnan syntymiselle Suomessa ja toi-
saalta sen asemasta maan omavaraisuuden ja ruokahuollon turvaami-
sessa sekä maatalouden uudenaikaistamisessa. Suuret yhteiskunnalliset
kehitysprosessit nousivat molemmista suunnista yritystoiminnan haas-
teiksi. Huhtamäen tuotantolaitosten asiakkaina oli sekä kuluttajia että
suuria valtion laitoksia, kuten puolustusvoimat. Ne täydensivät toisiaan
ja vaativat toisistaan poikkeavia markkinointiponnisteluja. Huhtamäen
toimintatavassa voi nähdä piirteitä, joita on myöhemmin ryhdytty kut-
sumaan sidosryhmäjohtamiseksi. Erityisesti Puutarhatuotteiden Jalos-
taja Oy:n toiminnassa sidosryhmät tulivat kiinteäksi osaksi liiketoi-
mintaa. Keskeisten sidosryhmien tarpeita ja toiveita alettiin ottaa huo-
mioon aikaisempaa tietoisemmin liiketoiminnallisia ja tuotannollisia
päätöksiä tehtäessä. Se tarkoitti aktiivisuutta valtion, kaupallisten orga-
nisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen suuntaan: yhteistyösuhteita ryhdyt-
tiin rakentamaan määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Kulutustavara-
markkinoille suuntautuneet yrittäjät alkoivat painottaa aikaisempaa enem-
män liiketoiminnan yleisiä yhteiskunnallisia perusteluja ja tavoitteita.
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5. Sidosryhmä- ja verkostosuhteet

sotataloudessa

Yritys yhteiskunnan palvelukseen

Suursodan syttyminen muutti taloudellista toimintaympäristöä dramaat-
tisella tavalla. Totaalinen sota ulotti vaikutuksensa koko yhteiskuntaan:
se ei tehnyt eroa koti- ja sotarintaman välillä. Maailmanpalon edetessä
voitiin unohtaa toiveet markkinoiden jatkuvaan laajenemiseen perus-
tuvan kulutusyhteiskunnan pikaisesta läpimurrosta. Valtion taloudelli-
nen rooli kasvoi toisen maailmansodan aikana aivan uusiin mittasuh-
teisiin.

Suomeen ryhdyttiin syyskuun alussa 1939 rakentamaan kovalla kii-
reellä ja melko heikosti varautuneena valtiojohtoista sota- ja säännöste-
lytaloutta, jonka tehtävänä oli turvata elintarvikkeiden saanti kansalle ja
varmistaa nopeasti kasvavan armeijan huolto. Kun merellisestä ulko-
maankaupasta riippuvaisen Suomen tuonti- ja vientimahdollisuudet ro-
mahtivat sodan vuoksi, oli pula niin kulutus- kuin tuotantotarvikkeista
käsillä nopeasti. Suomessa ei ollut suuria elintarvikevarastoja kriisin
varalle, vaikka sotataloudellista varautumista olikin valmisteltu lähes
koko itsenäisyyden ajan. Toisen maailmansodan syttyessä kansanhuol-
toa koskevat suunnitelmat olivat vielä pahasti keskeneräisiä ja vajavai-
sia.323

Syyskuun lopulla vuonna 1939 toimintansa aloittanut kansanhuolto-
ministeriö jouduttiin pystyttämään äärimmäisen kiireisessä aikataulus-
sa ja luovaa mielikuvitustakin käyttäen. Uuden ministeriön tehtäväksi
tuli paitsi hoitaa käytännölliset säännöstelytoimenpiteet myös tehdä laa-
jempia suunnitelmia koko yhteiskunnan sopeuttamiseksi sota-ajan vaa-
timuksiin. Se sai valtuudet hankkia ja jakaa maanpuolustukselle ja vä-
estön toimeentulolle tärkeitä tavaroita ja palveluksia, säännöstellä hin-
toja ja takavarikoida omaisuutta. Tärkeintä oli rajoittaa kulutusta niu-
kentuneita varastoja vastaavaksi: keinona oli asettaa säännöstelyn alle
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sellaiset elintarvikkeet, joista uhkasi suurin pula, sekä koko ulkomaan-
kauppa ja ulkomaiset maksusuhteet. Säännösteltyjen elintarvikkeiden
listalle joutuivat ensiksi syyskuussa 1939 sokeri ja kahvi, ja maailman-
sodan alkuvuosina lista laajeni lähes kaikkiin elintarvikkeisiin ja mo-
niin muihinkin tuotteisiin ja palveluihin. Kansanhuoltoministeriö loi
aikaisempien kokemusten ja kansainvälisten esikuvien pohjalta laajan
korttijärjestelmän, jolla jakelusäännöstelyä toteutettiin. Kotirintama ei
tullut toimeen pelkästään säännöstellyillä elintarvikkeille, vaan täyden-
nykseksi tarvittiin kekseliäisyyttä ja luovuutta ruoan valmistuksessa ja
hankinnassa sekä turvautumista ”mustaan pörssiin”, johon melkoinen
osa kysytyimmistä elintarvikkeista ohjautui.324

Valtion tiiviiseen ohjaukseen turvauduttiin kaikissa sotaa käyvissä
ja sotatilanteesta kärsimään joutuneissa puolueettomissakin maissa.
Yksinomaan markkinoiden ohjausta pidettiin poikkeuksellisessa olois-
sa liian riskialttiina ja hitaana. Ainoastaan ”valtiojohtoisen markkinata-
louden” keinoilla uskottiin voitavan keskittää kansakuntien taloudelliset
voimavarat tehokkaasti sodan päämäärien saavuttamiseksi ja tyydyttää
sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla siviiliväestön tarpeet poikkeuk-
sellisissa oloissa.325  Elintarvikehuollon tasapuolinen hoitaminen koettiin
Suomessa yleisesti merkittäväksi poliittiseksi tehtäväksi, koska koko
kansakunta pyrittiin mobilisoimaan sotaponnistelujen taakse.

Valtiovalta piti syksyllä 1939 annettua lakia sotatilasta riittämättömä-
nä talouselämän kokonaisvaltaiseksi säännöstelemiseksi. Hallitukselta
puuttuivat mahdollisuudet määrätä esimerkiksi vuokrista, kuljetuksien
ja palvelujen hinnoista tai säännellä ulkomaan maksuliikennettä ja pank-
kien toimintaa. Pitkällisen käsittelyn ja lukuisien vastalauseiden perästä
eduskunta hyväksyi lopulta määräaikaiseksi säädetyn lain talouselämän
säännöstelemisestä poikkeuksellisissa oloissa, joka tunnetaan parem-
min ns. valtalakina. Laki astui voimaan toukokuun 6. päivänä 1941, ja
se antoi hallitukselle laajan toimivallan jatkosodan aikaisen sota- ja
säännöstelytalouden ohjailulle. Valtalain perusteella annetuilla asetuksil-
la, määräyksillä ja ohjeilla kasvatettiin ratkaisevasti viranomaisten val-
tuuksia puuttua talouselämän kulkuun.326

Sotataloudessa valtio alkoi kulutuksen säännöstelyn lisäksi säädellä
aikaisempaa laajemmin talouden mekanismeja. Sotaa rahoitettiin ko-
rottamalla veroja, kantamalla erikoisveroja, lainanotolla ja antamalla
setelistön paisua.327  Talouden säännöstelyä koetettiin aluksi toteuttaa
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niin, että puututtaisiin mahdollisimman vähän oleviin oloihin, koska
järjestelyä pidettiin tilapäisenä ja mahdollisesti hyvin lyhytaikaisena.
Kansanhuoltoministeriö sai kuitenkin yhä laajempia valtuuksia talou-
den ja elinkeinotoiminnan säätelemiseksi. Kun ministeriön tehtäviä
laajennettiin ja sen organisaatiota vahvistettiin vuonna 1942, se sai ai-
kaisempaa laajemmat valtuudet puuttua kaikenlaisten tarvikkeiden tuo-
tantoon ja ehdottaa tuotantolaitosten ottamista tarpeellisessa laajuudes-
sa valtion, yhdyskunnan tai yksityisen käyttöön.328

Hinta- ja palkkasäännöstelyllä pyrittiin vakauttamaan taloutta ja es-
tämään hallitsematon inflatorinen kehitys. Talouden säännöstelyä ei to-
teutettu Suomessa kokonaissuunnittelun perusteella eikä ennakoivasti,
vaan reaktiivisesti, asioihin puututtiin pakon edessä, viime tingassa ja
usein sattumanvaraisesti. Taloudellisten tilastojen ja kansantalouden
tilinpitojärjestelmän puutteet vaikeuttivat kokonaissuunnittelua. Onnis-
tuakseen sotataloudellisissa tehtävissään valtion oli kuitenkin pakko
ryhtyä harjoittamaan aikaisempaa suunnitelmallisempaa talous- ja fi-
nanssipolitiikkaa ja luomaan sille institutionaalisia rakenteita. Taloudel-
lisen toiminnan sääntely kehittyi selvästi aikaisempaa kokonaisvaltai-
sempaan suuntaan.329

Suomessa professori Bruno Suvirannan johtama laajapohjainen tuo-
tantokomitea sai vuonna 1940 tehtäväkseen ”tuotantosuunnitelman laa-
timisen lähivuosia varten”. Seitsemään jaostoon jakautunut komitea
antoi yli 50 lausuntoa ajankohtaisista talouspoliittisista ja taloushallin-
nollisista asioista sekä laati viisiosaisen ja noin 500-sivuisen mietinnön,
jossa talouden yleisten suuntaviivojen lisäksi käsiteltiin talouden eri
sektorien tilaa ja tulevaa kehityssuuntaa. Tuotantokomitea puolusti mie-
tinnössään yksityisyritteliäisyyttä ja halusi torjua ”suunnitelmatalou-
den”, koska se ”johtaa pakkotalouteen, joka ei vastaa perinteitämme,
ja joka vaarantaa meidän tuotantovoimiemme käytön tehokkuutta”.
Sen sijaan suunnitelmallista talouden valtiollista ohjausta tuotantoko-
mitea piti tarpeellisena myös tulevan rauhan aikana, mutta sen tuli häi-
ritä mahdollisimman vähän ”markkinataloudellisen koneiston toimin-
taa”.330

Suomessa säännöstely pyrittiin toteuttamaan yhteistyössä elinkei-
nonharjoittajien ja heitä edustavien järjestöjen kanssa. Maan teollisuus
mobilisoitiin yhteiskunnan palvelukseen tuottamaan sotatalouden kan-
nalta välttämättömiä tuotteita. Sodankäyntiä palvelevan teollisuuden
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tuotantokyvystä tuli keskeinen tekijä kansakuntien kannalta. Sodan
lopputulos ratkaistiin rintaman ohella tehtaiden tuotantolinjoilla. Pauli
Kettusen mukaan sota-aika vahvisti käsitystä yhteiskunnasta funktio-
naalisena kokonaisuutena, ”jota piti ja voitiin tietoisesti suunnitella ja
ohjata”. Tällaisessa kokonaisajattelussa yritystoimintakin sai uusia yh-
teiskunnallisia merkityksiä. Yritykset toteuttivat välttämättömyydeksi
ymmärrettyä kansallista tehtävää, josta voitiin selviytyä tehostamalla
toimintaa ja osallistumalla kokonaistaloudelliseen rationalisointityö-
hön.331

Teollisuus joutui suurten haasteiden eteen. Pulaa oli raaka-aineiden
lisäksi myös työvoimasta, ja uutta tuotantokalustoa oli vaikea saada.
Teollisuuslaitokset pyrkivät mekanisoimaan tuotantoa ja käyttämään
työvoimaa aikaisempaa tehokkaammin. Naisten työpanosta lisättiin
tuotantolaitoksissa kun pääosa miespuolisesta työvoimasta oli rintamal-
la, toisin kuin Suomessa ensimmäisen maailmansodan aikana.332  Sota-
ajalle ominainen standardisoitu massatuotanto vaati työtehtävien uudel-
leen muotoilua ja tuotannon rationalisointia aikaisempaa suuremmassa
mittakaavassa. Tehokkuuden kohottamisen ajatus läpäisi koko yhteis-
kunnan. Suomalainen teollisuus joutui kärsimään ulkomaisten raaka-
ja tarveaineiden puutteesta: edessä oli tuotannon supistaminen, koti-
maisten raaka-aineiden aikaisempaa intensiivisempi käyttö, erilaisten
korviketuotteiden kehittely ja tuotevalikoiman huomattava supistami-
nen.

Jakelusäännöstely koski erityisellä tavalla elintarvikkeita ja ravinto-
ja nautintoaineteollisuutta. Ensimmäiseksi säännöstelyn piiriin asetettu
sokeri oli keskeinen raaka-aine makeisteollisuuden lisäksi monilla muil-
lakin aloilla, kuten marmeladi-, mehu-, keksi- ja säilöntäteollisuudessa.
Kansanhuollon kannalta visainen kysymys oli sokerin jako teollisuuden
ja kuluttajien kesken: sokeri oli koko säännöstelyjärjestelmän koetin-
ja kompastuskivi. Sokeria pidettiin sota-aikana tärkeänä artikkelina
myös sota- ja kotirintaman mielialahuollon kannalta. Kansanhuoltovi-
ranomaiset asettivat kotitaloudet sokerin jaossa etusijalle, ja teollisuus
joutui vähentämään jyrkästi sen käyttöä valmisteidensa raaka-ainee-
na.333  Teollisuus maksoi sokerista korkeampaa hintaa kuin kuluttajat.

Sokerin kulutus oli ennen talvisotaa osapuilleen sata miljoonaa ki-
loa vuodessa; tästä lähes 90 prosenttia tuotiin ulkomailta. Kansanhuol-
toministeriö pyrki pitämään säännöstelyn oloissa kulutuksen puolena
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normaaliaikaan verrattuna. Tavoitteesta jouduttiin kuitenkin antamaan
periksi vuonna 1942, jolloin sokerin jakelu leipomoille ja keksiteol-
lisuudelle lopetettiin ja sen toimittaminen ravintoloihin keskeytettiin.
Seuraavan vuoden kesällä lakkautettiin kokonaan normaalien makeis-
ten valmistus. Tuotteiden sokeripitoisuutta täytyi koko ajan vähentää ja
valmisteiden määrää karsia kovalla kädellä. Ravinto- ja nautintoaine-
teollisuus joutui korvaamaan vajetta siirapilla ja keinotekoisilla ma-
keutusaineilla, jotka soveltuivat vain joihinkin valmistusprosesseihin.
Keinotekoisten makeuttamisaineiden kysyntä oli rajatonta. Näistäkin
pääosa oli tuontitavaraa ja kotimaisten keinotekoisten makeutusainei-
den valmistus jäi lähinnä kokeilujen asteelle. Sokeripula heikensi tuot-
teiden laatua. Kaiken lisäksi musta pörssi oli huomattava tekijä ma-
keutusainemarkkinoilla.334
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Säännöstelyä ryhdyttiin laajentamaan nautintoaineiden ulkopuolelle
talvisodan jälkeen, jolloin maan huoltotilanne heikkeni. Kauppayhtey-
det rajoittuivat lähinnä Itämeren piiriin siihen saakka kunnes suhteet
Saksaan lämpenivät kesästä 1940 lähtien, jolloin maiden välinen kaup-
pa- ja maksusopimus saatiin allekirjoitetuksi. Suomen Moskovan rau-
hansopimuksen mukaiset alueluovutukset Neuvostoliitolle vähensivät
peltoalaa noin kymmenellä prosentilla. Siirtoväestä täytyi huolehtia en-
tisestään pienentyneillä voimavaroilla. Leipäviljan säännöstely alkoi
toukokuun puolivälissä ja maitotalous- ja lihatuotteet pantiin kortille
syksyllä 1940. Perunan kulutuksesta annettiin samana syksynä määräyk-
siä ennen muuta siemenperunan saannin turvaamiseksi, mutta koko-
naisuudessaan perunakauppa tuli säännöstelyn alle vasta elokuussa 1942,
kun kansanhuoltoministeriö sai valtuudet säännöstellä muidenkin juuri-
kasvien jakelua.335  Maataloustuotteiden säännöstely kasvatti elintarvike-
teollisuuden raaka-aineahdinkoa ja kannusti alaa suunnittelemaan kor-
viketuotteita säännöstelemättömistä tuoteryhmistä. Korvikkeiden kehit-
telyllä haluttiin paitsi vastata akuuttiin tarpeeseen myös luoda edellytyksiä
uusille pysyville tuoteryhmille ja jopa kokonaisille teollisuusaloille.336

Raaka-aineiden puute ja jakelusäännöstelyn tarpeet aiheuttivat sen,
että elintarviketeollisuuden tuotantolaitokset keskittyivät valmistamaan
yhä suppeampaa tuotevalikoimaa massatuotannon periaatteella. Kan-
sanhuoltoministeriö ohjasi määrätietoisesti tuotantoa tähän suuntaan.
Samaan aikaan virtaviivaistettiin kuljetus-, varastointi- ja jakelukana-
via. Jalostusteollisuus pyrki esiintymään kansantaloudellisena ja kan-
sanravitsemuksellisena voimatekijänä tilanteessa, jossa jouduttiin käyt-
tämään laadultaan jatkuvasti heikkeneviä raaka-aineita ja kehittelemään
keinotekoisia korvaavia tuotteita. Sota- ja säännöstelytalous tarjosi elin-
tarviketeollisuudelle vaikeuksien ohella suuria haasteita ja mahdolli-
suuksia. Koska taistelevan armeijan huolto oli ensisijainen yhteiskun-
nallinen tehtävä, valjastettiin huomattava osa elintarviketeollisuudesta
sen palvelukseen. Siviilikulutus jäi toiselle sijalle. Puolustusvoimien
suuret tilaukset ja kehityshankkeet alkoivat mullistaa alan tuotantolai-
toksia.

Puolustusvoimien ruokahuollon järjestämisestä oli useilla elintarvi-
ketehtailla kokemuksia jo ennen toista maailmansotaa. Armeija oli ol-
lut sotien välisenä aikana huomattava asiakas myös Huhtamäen joh-
tamissa tehtaissa. Leipätehdas Ipnos Oy oli valmistanut pitkään näk-
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kileipää puolustuslaitokselle, ja Huhtamäki ryhtyi vuonna 1936 ponnis-
telemaan tämän asiakassuhteen kehittämiseksi. Puutarhatuotteiden Ja-
lostaja Oy:n tuotantoala kiinnosti puolustusvoimia, jonka ruokahuollon
piti perustua etupäässä kotimaisiin raaka-aineisiin ja tuotteisiin. Yhti-
ön tärkeimmän tuoteryhmän talousmarmeladin menekki oli riippuvais-
ta puolustusvoimien ja muiden valtion laitosten hankinnoista.337

Uusista elintarviketeollisuuden aloista puolustusvoimat odotti eni-
ten kuivausteollisuudelta: armeijan ruokahuollossa arvostettiin tuottei-
den keveyttä, niiden vaatima pientä tilaa ja helppokäyttöisyyttä. Huhta-
mäki kävi yhteistyössä puolustuslaitoksen edustajien kanssa jo vuonna
1936 tutustumassa Saksassa kuivausteollisuuden uusiin työmenetelmiin,
ja hän jatkoi alaan perehtymistä myös seuraavana vuonna tekemällään
matkalla Yhdysvaltoihin. Puutarhatuotteiden Jalostajassa tehtiin vuonna
1936 alustavia kokeita vihannesten kuivattamisessa, mutta laajamittais-
ta tuotantoa ei käynnistetty. Tuotteilla ei uskottu olevan menekkiä sivii-
lipuolella.338

Huhtamäen johtamat tehtaat saivat vastaanottaa lokakuussa 1939

puolustusvoimilta suuria elintarviketilauksia, jotka kasvoivat huimasti
talvisodan aikana; ne vahvistivat selvästi yhtiöiden kannattavuutta. Huh-
tamäen hallitsema Ipnos-yhtiö ryhtyi vuonna 1939 kokoamaan syste-
maattisesti Huhtamäki-Hellas Oy:n osakkeita, ja huhtikuussa 1940 se
sai hankituksi yhtiön osake-enemmistön Oy Karl Fazer Ab:ltä, joka oli
ankaran sokeripulan oloissa halukas luopumaan tehtaasta. Poikkeusolo-
jen mahdollistama toimenpide sinetöi sen, että Hellaksen ja Ipnoksen
välinen kilpailu lakkasi. Ipnos ryhtyi välittömästi hoitamaan Huhtamä-
ki-Hellaksen myyntiä, ja seuraavana vuonna Ipnoksen makeisvalmistus
siirrettiin Hellakseen ja makaroninvalmistus puolestaan sieltä Ipnok-
seen; näin saatiin tuotantokustannuksia painetuksi alas. Huhtamäki-
Hellas Oy:n uudeksi nimeksi tuli Suklaatehdas Hellas Oy.339

Huhtamäen johtamilla kolmella tehtaalla oli sekä päällekkäistä että
toisiaan tukevaa tuotantoa. Hän ryhtyi keskityksen nimissä kokoamaan
niistä yhtä tehokasta kokonaisuutta. Ulkomaanmatkoillaan Huhtamäki
oli tutustunut kansainvälisten elintarvikejättien organisaatioon ja Suo-
mestakin löytyi esikuvia konsernirakenteelle, tunnetuimpana vuonna
1936 muodostettu Wärtsilä-yhtymä metalliteollisuudessa. Huhtamäki
oli jo aikaisemmin pyrkinyt rakentamaan johtamiensa yritysten välille
niin tiivistä yhteistyötä kuin mahdollista, mutta yhtymän muodostami-
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nen merkitsi kokonaan uutta vaihetta hänen liiketoimissaan. Huhta-
mäki halusi ottaa askeleen, joka veisi hänet suomalaisten suuryrittäjien
joukkoon ja tekisi mahdolliseksi tehokkaan massatuotannon.

Huhtamäki muodosti joulukuun lopulla 1940 hallitsemistaan yrityk-
sistä Huhtamäki-yhtymän, jonka hän ajatteli soveltuvan niin ajankoh-
taisiin säännöstelytalouden tarpeisiin kuin tuleviin vapaan markkinata-
louden oloihin. Päällekkäisyyksiä karsiakseen yhtymätaso otti huoleh-
tiakseen markkinoinnista, teknillisestä johdosta, tuotekehityksestä ja
erilaisista tukitehtävistä, jolloin muodollisesti itsenäisinä säilyneet teh-
taat saattoivat keskittyä oman tuotantonsa tehostamiseen. Lehti-ilmoi-
tuksissa kolmen tehtaan yhdistämistä verrattiin maatalouden ”isoja-
koon” ja uudistusta perusteltiin rationalisoinnilla, kustannusten alenta-
misella, työllisyyden lisäämisellä ja entistä edullisemmilla hinnoilla.340

Yrityksen organisaation uudistaminen oli osa laajempaa rationa-
lisointiohjelmaa. Huhtamäen mielestä yritystaloudellinen rationalisointi
saattoi palvella koko yhteiskuntaa vain jos se oli kokonaisvaltaista, kä-
sitti kaikki yrityksen toiminnot. Tämän vuoksi tuotantolaitoksen ”ra-
tionalisoiminen olisi aina aloitettava ylhäältä päin”. Monet aikaisem-
mat rationalisointitoimet niin ulkomailla kuin kotimaassakin olivat ol-
leet liian kapea-alaisia. Ne olivat herättäneet kovaa vastarintaa työn-
tekijöissä, koska ne olivat keskittyneet yksinomaan työn tehostami-
seen. Huhtamäen hahmotteleman järjestyksen mukaan rationalisoimi-
sen ensimmäisenä vaiheena oli tuotantosuunnitelmien järjestäminen,
toisena askeleena tuotantoprosessin rationalisointi ja vasta kolmannes-
sa vaiheessa tutkittiin varsinaisia työtapoja.341

Organisaation muutoksessa oli kyse myös suuryrityksen suhteesta
muuhun yhteiskuntaan ja samalla liikkeenjohdon auktoriteetin perus-
teista. Yhtymärakenteen ajateltiin mukautuvan joustavasti yhteiskunnan
taholta tuleviin vaatimuksiin, koska keskityksen avulla voitiin suunnitella
ja järjestää tuotantoa kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla. Yhtymäl-
le keskitetyt toiminnot olivat joko sellaisia, joissa painottuivat sidos-
ryhmäsuhteet, tai sellaisia, jotka olivat yhteisiä kaikille yksiköille. Uu-
distuksen perusidean mukaan yrityksen täytyi toimia funktionaalisesti
ja tukeutua asiantuntemustietoon eikä puhtaisiin valtahierarkioihin.
Tällaisessa yritysorganisaatiossa auktoriteetti ei perustunut enää etu-
oikeutettuun sosiaaliseen asemaan vaan toisistaan riippuvien tehtävien
suorittamiseen ja koordinointiin tarvittaviin tietoihin ja tekniikoihin342 .
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Organisaatiouudistuksen seurauksena yritys alkoi toimia yhä enem-
män muodollisten prosessien, sääntöjen ja määräysten avulla. Se tukeu-
tui rakenteeltaan hierarkkisille suuryrityksille ominaisiin byrokraat-
tisiin käytäntöihin.343  Huhtamäki-yhtymässä ryhdyttiin vuodesta 1942

lähtien antamaan kirjallisia toimintaohjeita, joilla määriteltiin tehtäviä,
vastuusuhteita ja luotiin yhdenmukaisia toimintamalleja. Byrokraatti-
nen kontrolli ulotettiin tehtaiden lattiatasolle saakka. Varsinaiseen hal-
linnon rationalisointiin yhtymässä paneuduttiin 1940-luvun lopulta läh-
tien. Yhtymän organisaatiorakennetta kehitettiin jatkuvasti: toiminnan
tehokkuuden ajateltiin liittyvän läpinäkyvyyteen ja yksityiskohtaisesti
säädeltyihin prosesseihin. Tytäryhtiöt maksoivat yhtymän palveluista
keskusjohdolle vuosittain päätetyn provision bruttomyynnistä. Keskus-
organisaation kasvu näkyi siinä, että provisioprosentti kipusi alun vii-
destä noin kymmeneen 1940-luvun loppuun mennessä.344

Koska raaka-aineiden saatavuus ja riittävyys oli sota-aikana jatku-
vasti epävarmaa, oli äärimmäisen tärkeää, että tuotantoa voitiin siirtää
joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti yhtymän tehtaasta toiseen, käyt-
tää hyväksi toiselta tehtaalta jäänyttä raaka-ainetta ja tehdä tytäryh-
tiöiden välistä yhteistyötä suurten tilausten toimittamisessa. Monialai-
nen Huhtamäki-yhtymä oli edullisemmassa asemassa kuin kilpailijan-
sa, jotka pyrkivät kuitenkin muuttamaan omia tuotanto-ohjelmiaan so-
tavuosina raaka-ainetilanteen mukaisesti. Varsinkin makeisalan yrityk-
set laajensivat toimintaansa marjan- ja hedelmäjalostuksen pariin. Huh-
tamäki-yhtymä uskalsi monipuolisuutensa ansiosta ottaa vastaan mitta-
via tilauksia erityisesti puolustusvoimilta ja hankkia runsaasti raaka-ai-
neita silloin kun niitä oli tarjolla. Kansanhuoltoministeriön ja armeijan
ruokahuollon näkökulmasta Huhtamäki-yhtymä oli rakenteensa, ko-
konsa ja yritysideologiansa puolesta luotettava yhteistyökumppani, jolle
voitiin uskoa kansallisesti merkittäviä tehtäviä.

Huhtamäki vetosi mielellään siihen, että yhtymä pystyi kotimaisia
raaka-aineita hyödyntäessään toimimaan ”kansantaloudellisesti järke-
västi” ja palvelemaan tehokkaasti ”yleistä etua”. Säännöstelytalouden
ajatusmuotoihin kuului yleensäkin yrittäjien jakaminen vuohiin ja lam-
paisiin: toisaalta koko yhteiskuntaa palveleviin ”hyviin voimiin” ja toi-
saalta pääasiassa omaan etuun keskittyviin yrittäjiin, jotka käyttivät
poikkeuksellisia oloja häikäilemättömästi hyväkseen ja keskittyivät kei-
nottelemaan sotasuhdanteilla. ”Oikeille” liikemiehille oli ominaista,
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että he pyrkivät legitimoimaan omat yritystaloudelliset ratkaisunsa kan-
santaloudellisilla argumenteilla. Heidän puhunnassaan sota-ajan teolli-
nen tuotanto oli yhteiskunnan palvelemista, jossa yhteydessä voiton ta-
voittelua ei juuri mainittu, vaikka sitä määrätietoisesti harrastettiin-
kin.345

Huhtamäki pyrki julkisuudessa samastumaan säännöstelyä tukeviin
voimiin vahvemmin kuin hänen suurimmat kilpailijansa. Yhtymä teki
omaa mainontaansakin paljon suoraviivaisemmin kansanhuoltopropa-
gandan hengessä kuin toimialan muut yritykset. Sillä oli tapana liittää
sotavuosien lehti-ilmoitusten loppukaneetiksi seuraava huudahdus: ”Tue
kansanhuoltoa! Missä olisimmekaan ilman sitä?”346  Huhtamäki-yhty-
män oli pääjohtajansa toimintafilosofian mukaisesti parasta toimia suo-
siolla sota- ja säännöstelytalouden ehdoilla eikä pyristellä vastaan. Yri-
tyksen kilpailijoilla oli tapana kääntää asia yksityisissä keskusteluissa
päälaelleen ja kysyä: ”Missä Huhtamäki-yhtymä olisikaan ilman kan-
sanhuoltoministeriötä?”347  Ainakin Oy Karl Fazer Ab piti mainonnas-
saan etäisyyttä säännöstelytalouden ideologiseen pohjaan ja suuntasi jo
sota-aikana katseen vapaiden markkinoiden paluuseen. Yhtiö ei halun-
nut leimautua korvikkeiden tuottajaksi.348

Suurten elintarviketehtaiden etujen mukaista oli, että säännöstely-
talous toimisi moitteettomasti ja säännöstelykuri pysyisi korkealla. Nii-
den mahdollisuudet huijata järjestelmää olivat paljot vähäisemmät kuin
pienillä yrityksillä, joilla oli vähemmän menetettävää. Suuryritykset ha-
lusivat säilyttää viranomaisten luottamuksen rikkumattomana. Huhta-
mäki perusti yhtymään neuvonta- ja mainososaston huolehtimaan yhty-
män julkisuuskuvasta ja asiakassuhteista. Sen johtoon palkattu Toivo
Rautavaara saattoi yhdistää tehtävässä mainosmiehen ja kansanvalis-
tajan kokemuksen ja asiantuntemuksen.

Huhtamäki oli vakuuttunut Rautavaaran kyvyistä, jotka hän halusi
saada pelkästään yhtymän käyttöön – ja samalla pois kilpailevien yritys-
ten ulottuvilta. Tullessaan yhtymään Rautavaara luopui vuoden 1941

alussa perustamastaan Oy Tuore-Tuote -nimisestä agentuuriliikkeestä,
joka oli keskittynyt pääasiassa hedelmänjalostusteollisuuden koneiden
maahantuontiin ja niiden valmistuttamiseen kotimaassa. Huhtamäen
kannalta Rautavaaran hyvät suhteet maatalouden neuvontajärjestöihin
olivat kullan arvoisia. Rautavaaran palkkaaminen oli yhdeltä osaltaan
sijoitus yhtymän ulkoisiin sidosryhmäsuhteisiin. Rautavaara jatkoi vi-
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reää julkaisutoimintaansa eri järjestöjen lehdissä ja muissa julkaisuissa
yhtymän palveluksessa ollessaankin. Huhtamäki-yhtymä pyrki käyttä-
mään sotavuosina Rautavaaran osaamista mahdollisimman laajasti ja
joustavasti.

Rautavaaran yhtenä tehtävänä oli perustella kotimaisista raaka-ai-
neista jalostettujen tuotteiden kansanravitsemuksellista merkitystä. Jul-
kiseen valokeilaan asia tuli kun valtioneuvoston asettama kansanra-
vitsemuskomitea julkaisi mietintönsä vuonna 1940. Nelisen vuotta
työskennelleen komitean mukaan huomattavalla osalla väestöä oli puut-
teita ravinnon energiapitoisuudessa ja varsinkin suojaravinnon määräs-
sä. Komitea sivuutti lähes kokonaan elintarviketeollisuuden mahdolli-
suudet ravintokysymysten ratkaisussa; teollisuudella ei ollut edustajaa
komiteassa. Kansanravitsemuksen tilaa voitiin komitean ehdotusten
mukaan parantaa tehostamalla koti- ja ruokatalousopetusta ja -neuvon-
taa sekä kohottamalla vähävaraisen kansanosan elintasoa.349

Valtion hedelmäkomitea, jonka sihteerinä Rautavaara toimi, arvos-
teli kansanravitsemuskomitean kannanottoja, joissa tähdennettiin mai-
don ja voin merkitystä suomalaisten ravinnossa. Hedelmäkomitea pai-
notti sen sijaan hedelmien ja marjojen kansanravitsemuksellisia etuja,
ja tässä se tukeutui muiden muassa Rautavaaran sekä hedelmäkomi-
tean että järjestöjen asettaman tuoremehukomitean sihteerin ominai-
suudessa tekemiin ravintofysiologisiin tutkimuksiin.350  Elintarviketeol-
lisuudelle kansanravitsemuksellinen argumentti oli säännöstelytalou-
dessa tärkeä ensinnäkin siksi, että ala saattoi sen avulla vahvistaa omaa
asemaansa suhteessa maatalouden alkutuotantoon. Toiseksi yleisen pe-
rustelun toivottiin lisäävän yhteiskunnan tukea tieteellisen tiedon hyö-
dyntämisessä jalostusteollisuuden tuotantoprosesseissa.

Sota-aikana neuvonta pitkälti syrjäytti mainonnan, koska jälkim-
mäisellä ”myyntiä ei voi lisätä, koska tavaraa ei ole”. Neuvonta tulkit-
tiin kuitenkin pula-ajan mainonnaksi, ja sen yhtenä tehtävänä oli pitää
yritystä ja sen tuotteita esillä julkisuudessa. Neuvonnalla haluttiin ohja-
ta kansan kulutustottumuksia kahteen suuntaan: toisaalta teollisesti
valmistettuihin tuotteisiin ja toisaalta kotimaisiin luonnontuotteisiin.
Neuvonta tarkoitti ”tuntemattomien tuotteiden käyttömahdollisuuk-
sien ja -tapojen opettamista ensiksi kauppaväelle ja suurkuluttajille ja
sitten heidän välityksellään suurelle yleisölle”. Sen suureena haasteena
oli taivuttaa vastahankaisia kuluttajia teollisesti valmistettujen korvike-
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ja vastiketuotteiden käyttäjiksi.351  Yritystasoinen neuvonta kytkeytyi
osaksi laajempaa kansanhuollollista valistus- ja propagandatoimintaa,
jolla ohjattiin väestön kulutustottumuksia. Sota-aika oli myös koti-
taloudellisten neuvontajärjestöjen kulta-aikaa: ne saivat merkittäviä yh-
teiskunnallisia tehtäviä kansalaisten ruokahuollon ja taloudenpidon ra-
tionalisoimisessa.352

Suurtalouksien kehitys lisäsi uusien tehdasvalmisteiden kysyntää.
Alalla luotettiin siihen, että ihmiset tottuisivat puoli- ja täysjalosteisiin
esimerkiksi armeijassa ja työpaikkaruokaloissa. Elintarviketeollisuus
laski paljon sen varaan, että vuonna 1943 kansakoululakiin tehty muu-
tos kaikille kansakoululaisille järjestettävistä maksuttomista aterioista
tulisi kasvattamaan markkinoita; lain mukaan uudistus täytyi toteuttaa
asteittain viiden vuoden kuluessa. 353  Huhtamäki-yhtymä kohdisti neu-
vontatyönsä määrätietoisesti myös kotitalouksiin, joiden rationalisoitu-
miseen modernin elintarviketeollisuuden kasvumahdollisuudet liittyi-
vät: yhtymän neuvontatyön yleisiin tavoitteisiin kuului ”ruokatalouden
saattaminen mahdollisimman järkiperäiseksi”. Neuvontaosaston kon-
sulentit kiersivät ympäri maata esittelemässä uusia tuotteita, ja valistus-
ta terävöitettiin maistiaisilla, joiden suosio oli pula-aikana suunnaton.

Huhtamäki kuului niihin elintarviketeollisuuden edustajiin, jotka
tähdensivät toistuvasti jalostusteollisuuden ensiarvoista merkitystä kan-
san ruokavalion parantajana ja monipuolistajana. Teollisuus kykeni hä-
nen mielestään tieteellisillä menetelmillä tuottamaan ravitsevaa ja ter-
veellistä ravintoa. Elintarviketeollisuuden edustajat viljelivät mielellään
sitä näkemystä, että terveellinen ravinto oli kansan hyvinvoinnin perus-
edellytys ja että teollisuudella oli sota-aikana aivan erityinen vastuu sen
takaamisessa, koska ”yksityisen perheenemännän” oli mahdotonta poik-
keuksellisissa oloissa korjata ravitsemuksessa esiintyviä puutteellisuuk-
sia.354  Lisäksi teollisuus saattoi vedota myös työnfysiologisissa tutki-
muksissa saatuihin tuloksiin, joiden mukaan oikealla ravinnolla oli
myönteistä vaikutusta työntekijöiden työtehoon ja mielialaan.355

Rautavaara ehti työskennellä yhtymässä vain vähän aikaa ennen
kuin hän sai kutsun sotapalvelukseen. Hän kirjoitti myöhemmän uran-
sa kannalta keskeiset Mihin kasvimme kelpaavat I osan (1942) osittain
rintamalla ja osittain tehtävään komennettuna ja II:n osan (1943) pää-
osin rintamalla. Teoksella oli paljon puhuva ja tekijän systemaattisesta
tarkastelutavasta kertova alaotsikko: ”Luonnonkasviemme käyttömah-
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dollisuudet leivän lisänä ja ruoan aineksina, mausteina, kahvin ja teen
korvikkeina, lääkkeinä, rehuna sekä teknillisiin tarkoituksiin.” Teoksen
ensimmäisessä osassa Rautavaaran paneutui kevään ja alkukesän kas-
veihin ja toisessa niteessä erityisesti kesän ja syksyn kasvien käyttö-
tapoihin. Kansanhuoltoministeriö julkaisi teokset osana omaa valistus-
kampanjaansa. Molemmat kirjat jaettiin Huhtamäki-yhtymän työn-
johtoryhmän jäsenille seuraavalla evästyksellä: ”Johdantolukuihin sisäl-
tyy kokonainen luonnontuotteittemme talteenoton yleisohjelma lukui-
sine tärkeine kansantaloudellisine näkökohtineen, joihin meikäläisen teol-
lisuuden kannalta on terveellistä tutustua.”356

Mihin kasvimme kelpaavat -teokset pohjautuivat laajaan ulkomaalai-
seen ja kotimaiseen lähdekirjallisuuteen. Tekijä tähdensi, että ”esi-
tykseni kaikessa kansantajuisuudessaan ja suppeudessaan on oleellisilta
osiltaan myös tieteellisesti pätevää”. Teokset suunnattiin suurelle ylei-
sölle, mutta Rautavaara mainitsi erikseen kolme kohderyhmää: per-
heenemännät, opettajat sekä kauppa- ja ravitsemusliikkeet. Kirjan jul-
kaisemisen jälkeen Rautavaara komennettiin Valtion Tiedotuslaitoksen
tuotanto-osastolle tekemään sienipropagandaa, joten hänen jo aikai-
semmin alkaneet sieniharrastuksensa saivat jatkoa ja virallinen komen-
nus loi osaltaan pohjaa myöhemmälle väitöstutkimukselle.357  Hän kerä-
si aineistoa sienitutkimukseensa myös yhtymän palveluksessa: kotimai-
siin kasveihin liittynyt tieteellinen tutkimus vahvisti sota-aikana yhty-
män tuotannollista perustaa.

Huhtamäki-yhtymässä toimi myös sotavuosina myyntiosasto, joka
huolehti tärkeistä sidosryhmäsuhteista poikkeuksellisissa oloissa. Yritys
alkoi julkaista vuodesta 1942 lähtien Yhtymän Myyntityö -nimistä mo-
nistettua lehteä, jonka tarkoituksena oli pitää yllä myyjien ammattitai-
toa vaikka varsinaista myytävää ei juuri ollut. Lehden kirjoituksissa kä-
siteltiin myyntityön menettelytapoja, tuotteiden ominaisuuksia ja pi-
dettiin yllä myyntimiesten yhteistä identiteettiä. Paavo Huhtamäki kir-
joitti lehteen ahkerasti pakinoita ja muita juttuja. Hänellä oli kyky tart-
tua humoristisesti vaikeisiinkin aiheisiin, kuten myyntimiesten toi-
menkuvan laajentamiseen hankintoihin poikkeuksellisissa oloissa. Myyn-
timiehille tuotti vaikeuksia sopeutua ostotoimintaan myynnin sijasta,
mutta yhtymä tarvitsi raaka-aineiden hankinnassa myyntityössä luotua
organisaatiota ja hyviä suhteita kentälle. Myyntimiehet kokoontuivat
säännöllisesti yhteisiin neuvonpitoihin pohtimaan ajankohtaisia tehtä-
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viä ja saamaan koulutusta. Myyntiorganisaatiota vahvistettiin ja sen
toimintatapoja uudistettiin jo sodan aikana kohtaamaan vapautuvien
markkinoiden haasteita. Kaiken tuli olla valmista kun kilpailu jälleen
avautuisi.

Jakelusäännöstely muutti radikaalisti tuotantolaitosten sidosryhmä-
suhteita: jos 1930-luvulla asiakkaat, pääosin kauppiaat, olivat olleet ”ku-
ninkaita”, niin sota-aikana he joutuivat tyytymään toimeenpanijan
osaan. Keskitetyssä talousjärjestelmässä valtiollisista toimijoista tuli elin-
tarvikealan teollisuuslaitosten ylivoimaisesti tärkeimpiä sidosryhmiä.
Kansanhuoltoministeriön kehotuksesta neljä suurta keskustukkuliiket-

Huhtamäki-yhtymän pääkonttori sijaitsi Turussa Linnankadun varrella Ip-

noksen tontille vuonna 1941 valmistuneessa hallintorakennuksessa, joka tuli

sittemmin puolustusvoimien käyttöön kun Huhtamäki-yhtymän keskusjoh-

to siirtyi 1950-luvun alussa Helsinkiin. Huhtamäki Oyj.
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tä, Tuko, Kesko, SOK ja OTK, muodostivat talvisodan aikana yhteisen
kaupallisen toimikunnan, jota alettiin kutsua ”pooliksi”. Sen tuli mi-
nisteriön ohjeen mukaan ylläpitää läheistä yhteistyötä kansanhuoltomi-
nisteriön ja kaupallisten järjestöjen kesken. Kaupallisen toimikunnan
ehkä tärkein tehtävä oli jakaa kiintiöt maahantuodusta tavarasta kes-
kusliikkeiden kesken. Yhteistyössä lähdettiin siitä, että poikkeusaikana
ei järkytetä rauhanajan voimasuhteita kaupassa. ”Pooli” hankki myytä-
vän tavaran joko kotimaasta tai ulkomailta ja jakoi sen vähittäismyyn-
tiin pitäytymällä tarkasti sotaa edeltävän ajan asiakassuhteissa. Sen toi-
minta jakautui kaupan eri aloja edustaneisiin jaostoihin. Kansanhuol-
toministeriö piti keskusliikkeiden välistä yhteistyötä erittäin onnistu-
neena. ”Pooli” huolehti myös säännöstellyillä tavaroilla käydyn kaupan
valvomisesta, ja sillä oli oikeus määrätä tavaransaantiin liittyviä ran-
gaistuksia niin tukkuliikkeille kuin vähittäiskaupoille.358

Paikallisella toimintaympäristöllä ei ollut enää yritysten toiminnassa
samaa merkitystä kuin aikaisemmin: sen ehdot määriteltiin pienimpiä
piirtoja myöten kansallisella tasolla. Tämä kaikki tarkoitti perinpohjai-
sia muutoksia suuryritysten johtajien yhteiskuntasuhteissa. Heidän toi-
mintakenttänsä painopiste siirtyi kansalliselle tasolle, sinne missä teh-
tiin päätökset isoista tilauksista, koko teollisuusalan kohtalosta ja maan
talous- ja finanssipolitiikan suunnasta. Käänteissään nopea ja joustavas-
ti ajatellut Huhtamäki oli kuin kala vedessä myös uudessa toiminta-
ympäristössä.

Sota- ja säännöstelytalouden
verkostosuhteet

Keskitetyssä valtiojohtoisessa talousjärjestelmässä tarvittiin entistä enem-
män taloudellista asiantuntemusta, ja korporatiiviset käytännöt talou-
dessa valtasivat alaa. Yritysjohtajat saivat maan talouden kannalta tär-
keitä tehtäviä myös oman liiketoimintansa ulkopuolella, ja samalla
kasvoi heidän yhteiskunnallinen vastuunsa.359  Säännöstelytalous vaati
onnistuakseen vahvaa liiketaloudellista osaamista hallinnollisen asian-
tuntemuksen ohella. Kansanhuoltoministeriöön rekrytoitiin runsaasti
uusia virkamiehiä liike-elämän piiristä ja heitä lainattiin myös muista
ministeriöistä ja virastoista. Ministeriön ja talouselämän edustajat oli-
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vat säännöllisesti kanssakäymisissä toistensa kanssa osana korporatii-
visten rakenteiden kehittymistä.

Sota- ja säännöstelytalous vaati laaja-alaista yhteistyötä toimiakseen
tehokkaasti eri kansalaispiirejä tyydyttävällä tavalla. Suomessa sota- ja
säännöstelytalouden käytännöt koetettiin rakentaa teollisen tuotannon
osalta enemmän yritysten myötävaikutuksen kuin hallinnollisten määrä-
ysten varaan. Koska yhteiskunta omine sääntöineen, rajoituksineen ja
palveluineen muodostui kiinteäksi osaksi yritystoimintaa, tulivat luotta-
mukselliset suhteet viranomaisiin entistä tärkeämmiksi liiketoiminnan
kannalta. Viranomaiset tekivät sota- ja säännöstelytaloudessa huomatta-
van osan sellaisista tuotannollisista ratkaisuista, jotka kuuluivat nor-
maalioloissa yritysten omalle vastuulle.

Sota- ja säännöstelytaloudessa Huhtamäen verkostosuhteisiin pu-
noutui uusia solmukohtia sidosryhmäsuhteissa tapahtuneiden muutos-
ten vuoksi. Kansanhuoltoministeriö, puolustusvoimat ja tiedemaailma
kohosivat keskeisiksi sidosryhmiksi elintarviketeollisuutta harjoittavien
yritysten kannalta. Nämä tahot tekivät sota-aikana valtiovallan johdolla
erittäin laajaa ja luottamuksellista yhteistyötä keskenään.  Suurten teol-
lisuuslaitosten johtajat hoitivat suhteita näihin sidosryhmiin paljolti
henkilökohtaisen kanssakäymisen kautta, vaikka yhteistyö olikin luon-
teeltaan virallista ja säänneltyä. Luottamussuhteet korostuivat poik-
keuksellisissa oloissa, joissa suuria taloudellisia päätöksiä oli tehtävä
erittäin nopeassa aikataulussa ja joissa tulevaisuuden ennakointi oli ää-
rimmäisen hankalaa.

Huhtamäki oli tekemisissä useiden kansanhuoltoministeriön virka-
miesten kanssa elintarviketalouteen liittyvissä kysymyksissä. Ministe-
riön johtavien virkamiesten asemaa vahvisti se, että kansanhuoltomi-
nisterien toimikaudet jäivät lyhyiksi. Huhtamäki tunsi hyvin ministe-
riön ylimmän virkamiehen yleissihteeri Artturi Lehtisen, jonka kanssa
hän teki yhteistyötä erityisesti koko teollisuusalaa ja ravintotaloutta
koskevissa kysymyksissä. Aivan erityisen luottamukselliset suhteet Huh-
tamäki solmi syyskuussa 1939 kansanhuoltoministeriön jakeluosaston
päälliköksi nimitetyn Onni Toivosen kanssa. Jakeluosaston tehtävänä
oli ”järjestää ja ohjata säännösteltävien kulutustarvikkeiden jakelua
koko maassa”. Jakeluosaston toiminta vaikutti ratkaisevasti elintarvike-
tehtaiden toimintaedellytyksiin. Ministeriön muiden osastopäälliköiden
tavoin Toivonen sai tasavallan presidentti Rytiltä vuonna 1941 valtakir-
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jan, joka oikeutti hänet käyttämään ministerin valtuuksia sellaisissa
kiireellisissä tapauksissa, joissa ministeri ei voinut osallistua henkilö-
kohtaisesti esillä olevan asian käsittelyyn. Nämä valtionhallinnossa poik-
keuksellisen laajat ”diktaattorin valtuudet”, kuten niitä yleisesti kutsut-
tiin, tekivät Toivosesta vaikutusvaltaisen miehen. Hänellä riitti tarvit-
taessa uskallusta käyttää valtakirjan suomaa ratkaisuvaltaa.360

Huhtamäki ja Toivonen olivat tutustuneet jo paljon aikaisemmin
erityisesti mainos- ja myyntitoiminnan merkeissä, mutta sotavuosina
heidän keskinäisestä kanssakäymisestään tuli tiiviistä. Sosialidemok-
raatteihin lukeutunut Toivonen oli henkeen ja vereen osuuskauppa-
mies, joka toimi ennen nimitystään kansanhuoltoministeriöön useissa
vastuullisissa tehtävissä Kulutusosuuskuntien Keskusliitossa (KK). Toi-
vosella oli hyvät suhteet Väinö Tanneriin, joka järjesti hänet KK:n joh-
tokunnan ja hallintoneuvoston sihteeriksi. Osuustoimintaliikkeen valis-
tustehtävissä työskennellessään Toivonen oli julkaisemassa lukuisia osuus-
toiminnallisia kirjoja ja vihkosia ja toimi useiden osuusliikkeen lehtien
päätoimittajana. Toivosen koulupohja oli vaatimaton, kuusi vuotta kan-
sakoulua, mutta hän hankki itseopiskelun keinoin ruotsin ja saksan
kielen taidon. Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kansainvälisiä asioista
hoitaessaan Toivonen solmi kontakteja ulkomaisiin osuusliikkeisiin:
hän saattoi seurata aitiopaikalta kaupan uusia kansainvälisiä virtauksia.

Toivonen oli Huhtamäen lailla vastaanottavainen uusille moderneil-
le liiketoiminnan ideoille. Mainonnasta hän innostui jo vuonna 1924

opintomatkallaan Saksassa, jossa osuusliikkeen omistama teollisuus
järjesti näkyviä mainoskampanjoita. Hän alusti osuusliikkeen johtajis-
ta koostuneen Osuustoimintamiesten kerhossa vuonna 1928 aiheesta
”Psykotekniikan soveltaminen osuustoiminnassa”, jonka ajatuksena oli
hankkia liikkeen palvelukseen parempia työntekijöitä psykologisten
testien avulla. Psykotekniikasta tie vei mainonnan teoriaan, sillä Toivo-
nen julkaisi KK:n sarjassa saksalaisen työ- ja mainospsykologian uran-
uurtajan, tohtori Edmund Lysisnkin kirjasen Myyjän taipumusten tutki-
minen kokeiden avulla ja tutustui laajemminkin hänen mainonnan psy-
kologiaa käsittelevään tuotantoonsa.361

Toivonen löysi hengenheimolaisia vuonna 1928 perustetusta Rek-
laamimiesten Kerhosta, joka oli myös Huhtamäelle läheinen yhdistys.
Kun valtaosa kerholaisista tukeutui amerikkalaiseen mainosnäkemyk-
seen, haki Toivonen englannin kieltä taitamattomana esikuvansa Sak-



175

sasta. Mainontaa hän tarkasteli yhtenä osuustoiminnallisen valistuksen
eli propagandan muotona. Toivonen piti osuusliikkeen myymälänhoi-
tajille luentosarjoja mainonnasta, osallistui kansainvälisille mainosmes-
suille ja aihetta käsitelleisiin osuustoiminnallisiin kongresseihin. Mah-
dollisesti Toivonen oli se henkilö, joka kutsui Huhtamäen joulukuussa
1934 esitelmöimään Osuustoimintamiesten kerhon kokoukseen Hotelli
Aristoon aiheesta ”Venäjä ennen ja nyt”. Esitelmöitsijä kertoi osuustoi-
mintamiehille naapurimaahan tekemistään matkoista ja esitteli sen ta-
louden mekanismeja ja saavutuksia. Herroja yhdisti toisiinsa myös tut-
tavuus Toivo Rautavaaran kanssa, joka oli Toivosen vanhoja mainos-
maailman ystäviä.362

Toivonen myönsi jakeluosaston nimissä elintarviketehtaille ano-
muksesta luvan ryhtyä valmistamaan säännösteltyjä tuotteita, kuten esi-
merkiksi marmeladeja ja mehuja. Anomuksen käsittelyssä tehtiin selvi-
tyksiä tuotantolaitoksen tuotantokyvystä, koneistuksesta, käyttövoimas-
ta sekä tehdas- ja varastorakennuksista. Tehtaille asetettiin erityisiä pä-
tevyysvaatimuksia eri tuoteryhmien valmistusta varten. Anotun tuot-
teen koostumus tutkittiin tarkasti. Kansanhuoltoministeriö pyrki anta-
maan valmistusoikeuksia ”vain sellaisille tehtaille, jotka ovat luotettavia
ja jotka eivät todennäköisesti tulisi tekemään itseään syypäiksi väärin-
käytöksiin”, mutta tästä huolimatta ongelmia esiintyi: luottamuksen
merkitys kasvoi jakeluosaston ja tuotantolaitosten välisissä suhteissa.
Osa anojista jäi vaille valmistuslupia tai ne myönnettiin vain ”toistai-
seksi”. Toivosella oli asemansa puolesta mahdollista arvioida, kuinka
hyvin eri tuotantolaitokset olivat sota-aikana ottaneet osaa maan elin-

Vaikutusvaltainen kansanhuoltoministeriön

jakeluosaston päällikkö Onni Toivonen oli

taustaltaan osuuskauppamies. Hän oli sekä

luomassa että lopettamassa kansanhuolto-

ministeriötä. Toivonen toimi viimeisenä

kansanhuoltoministerinä K. A. Fagerholmin

vuonna 1948 asetetussa sosialidemokraatti-

sessa vähemmistöhallituksessa. SKS.
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tarvikevarastojen turvaamiseen. Jakeluosasto antoi tuotantolaitosten
perustamis- ja laajentamisluvat siihen asti kun erillinen elinkeinotoi-
minnan säännöstelytoimikunta aloitti toimintansa vuoden 1944 alussa.
Vuorineuvos Hugo Vasarlan johtamassa säännöstelytoimikunnassa oli
edustus kansanhuoltoministeriöstä, kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriöstä, päämajan sotatalousesikunnasta sekä työnantaja- ja työn-
tekijäjärjestöistä.363

Huhtamäki-yhtymän kaltaiset suuret yritykset olivat Toivosen näkö-
kulmasta elintärkeitä säännöstelyjärjestelmän tehokkaan toiminnan kan-
nalta. Huhtamäen lojaalisuus säännöstelytalouden pelisääntöjä kohtaan
ja hänen ajatuksensa yritystoiminnan yhteiskunnallisesta luonteesta he-
rättivät vastakaikua jakeluosaston päällikössä. Toivonen suhtautui myö-
tämielisesti myös yhtymässä harjoitettuun sosiaaliseen toimintaan, jolla
tähdättiin työsuhteiden ristiriitojen tasoittamiseen. Huhtamäen myö-
hemmin lähemmin käsiteltävät mittavat lahjoitukset Työväen Akatemi-
alle sinetöivät lopullisesti herrojen välisen luottamussuhteen.

Kansanhuoltoministeriö ja puolustusvoimat tekivät jatkuvaa yhteis-
työtä armeijan ruokahuollon järjestämiseksi. Puolustusvoimien talous-
hallintoa oli kehitetty 1920- ja 1930-luvulla osana kriisiaikojen suunnit-
telua, mutta valmistelutyö oli senkin osalta pahasti kesken suursodan
syttyessä. Puolustusministeriön intendenttiosaston päällikkönä ja sota-
aikana pääesikunnan pääintendenttinä toiminut G.V.J. Gustafsson oli
Suomen armeijan taloushuollon luoja ja alan ehdoton asiantuntija. Hä-
net ylennettiin vuonna 1942 poikkeuksellisesti esikuntatehtävistä ken-
raalimajuriksi. Gustafsson oli toiminut liikealalla 1910-luvun alussa Sak-
sassa ja kotimaassa, ja hän kuului vuonna 1915 jääkäreiden ensimmäi-
seen ryhmään, joka sai sotilaskoulutusta Saksassa. Hänet nimitettiin jo
vuonna 1921 puolustusvoimien intendenttiosaston johtoon, ja saman
vuosikymmenen lopulla hän suoritti Ranskassa sotakorkeakoulua vas-
taavan intendentuurikoulun.364

Suomessa perustettiin 1920-luvulla armeijan huoltoa varten Valtion
Margariinitehdas ja Oy Sotilassäilyke Ab (Mensa), jotka toimittivat
elintarvikkeita puolustusvoimille tilausten perusteella, sekä Valtion Vil-
javarasto, jonka yleisenä tehtävänä oli tukea maan viljaomavaraisuuden
saavuttamista. Käytännössä se huolehti viljan varmuusvarastoinnista ja
valtion laitosten, erityisesti puolustuslaitoksen, viljahankinnoista.365  Jouk-
kojen omissa elintarvikehankinnoissa päästiin vähitellen 1930-luvulla
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varuskunta- tai yhtymäkohtaisiin hankintoihin ja tarjouspyyntömenet-
telyyn. Puolustuslaitos muodosti neljä elintarvikevarikkoa, joiden toi-
mintaa tehostettiin vuonna 1936 julkaistuilla ohjesäännöillä. Sodan alet-
tua varikkoja rakennettiin puolet lisää ja sodan kuluessa niiden luku
kohosi neljääntoista.

Suomessa tukeuduttiin sotatalouden järjestämisessä ennen muuta
saksalaisiin kokemuksiin ja malleihin. Talvisodan kokemukset vaikutti-
vat osaltaan siihen, että syksyllä 1940 lisättiin armeijan ylipäällikön vas-
tuuta huoltotoiminnan johtamisessa. Huolto-osasto ja intendentin osas-
to siirrettiin puolustusministeriöstä päämajaan, johon perustettiin pää-
intendentin toimisto. Sodan kuluessa sen tehtävät lisääntyivät huomat-
tavasti ja sen organisaatiota kehitettiin muun muassa puolustusvoimien
oman laajan tuotantotoiminnan vuoksi. Pääintendentin alaisen inten-
dentin osaston muonitustoimiston päällikkönä toimi vuoden 1941 alus-
ta lähtien everstiluutnantti Vilho I. S. Wäiniö, joka oli sitä ennen työs-
kennellyt ensimmäisen elintarvikekeskusvarikon päällikkönä.366

Puolustusvoimien muonitushuolto oli monen eri tekijä summa. Pää-
intendentin toimisto hankki elintarvikkeita eri tavoilla ja rintamajou-
kot tekivät myös parhaansa oman kenttämuonituksensa järjestämisek-
si. Elintarvikkeita hankittiin joukoille sota-aikana vapaaehtoisilla kau-
poilla ja pakko-otoilla kotimaasta, sopimusviljelyllä, ulkomaisella tuon-
nilla ja joukot keräsivät itse sotasaalista, saivat pieniä ruokapaketteja
kotoa ja järjestivät rintamalla laajamittaista tuotantotoimintaa. Keskus-
varikot hoitivat keskitetysti pääosan armeijan muonituksesta, mutta
ajoittain turvauduttiin myös paikallishankintaan.367

Vain osa joukkojen muonituksesta oli elintarviketeollisuuslaitosten
jalostamia tuotteita. Pääosa ruoasta valmistettiin kenttäkeittiöissä käsil-
lä olevista maatalouden raaka-aineista. Rintamaruoassa esiintyi ajoit-
tain huomattavia puutteita, kuten esimerkiksi leivän ja perunan saata-
vuudessa. Tehdasvalmisteille oli kuitenkin rintamalla runsaasti käyttöä.
Makaroneilla voitiin korvata perunaa, ja sen keveys pääsi oikeuksiinsa
vaikeissa rintamaoloissa. Suomalainen kova sotilasleipä oli suuressa
suosiossa joukkojen keskuudessa, mutta kuivatun perunan ja vihannes-
ten makua miehet pitivät outona tuoretavaroihin verrattuna.

Kun lihaa oli vuodesta 1943 saatavilla aikaisempaa niukemmin, koe-
tettiin sitä korvata kalalla, makkaralla ja kastikeaineille. Tehtaat saivat
tehtäväkseen valmistaa mahdollisimman käyttökelpoisia lihankorvik-
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keita, jotka tehtiin yleensä viljasta. Pulaa tuoreesta maidosta pidettiin
erittäin huolestuttavana ilmiönä joukkojen muonituksessa. Elintarvike-
teollisuuden ponnistelut maitojauheen ja säilykemaidon valmistamisek-
si eivät riittäneet korvaamaan vajetta. Keinotekoisilla mehuilla voitiin
jossakin määrin kompensoida maidon puutetta ja puuronkastikejau-
hetta käytettiin sen sijasta päivittäisen puuroaterian kostukkeena. Teh-
dasvalmisteisten marmeladien ja mehujen kysyntä oli rajatonta rinta-
majoukoissa. Puute voista lisäsi makoisien marmeladien tarvetta. Säi-
lykkeet olivat tärkeitä puutteellisten säilytys- ja kuljetusolosuhteiden
vuoksi, mutta niitä oli saatavilla niukalti. 368

Wäiniö piti muonituskysymyksen järjestämistä ”yhtenä sodankäyn-
nin tärkeimmistä tekijöistä” ja arvioi sen onnistumisen ehdoksi sen,
”että puolustuslaitoksella on käytettävissään tuotantokykyinen, armei-
jan vaatimuksia vastaava elintarviketeollisuus”. Kenttäoloissa jalostettu-
jen tuotteiden merkitys kasvoi entisestään. Niiden avulla voitiin turva-
ta joukkojen ravinnon vaihtelevuus ja monipuolisuus. Vaativat olosuh-
teet ja raaka-aineiden niukkuus asettivat elintarviketeollisuudelle suuria
vaatimuksia. Kyse oli myös siitä, kuinka paljon voitiin jalostetuilla
tuotteilla vapauttaa miehiä huoltotehtävistä varsinaisiin taistelutoimiin.
Wäiniö arvioi sodan antaman sysäyksen tulevan edistämään huomatta-
vasti elintarvikkeiden jalostusteollisuutta rauhan palattua.369

Armeijan tilaukset olivat teollisuuslaitosten näkökulmasta erittäin
haastavia: erikoistuotteille asetettiin korkeita vaatimuksia. Päämajan
intendenttiosaston ja esimerkiksi Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n so-
pimuksiin kuivaperunoista kirjattiin tarkat laatuvaatimukset, joissa oli
määräyksiä raaka-aineen laadusta, sen käsittelystä prosessin eri vaiheis-
sa, valmiin tuotteen vesipitoisuudesta ja sen pakkaamisesta. Sopimuksen
mukaan vastaanottajan, elintarvikevarikon, oli hyväksyttävä tavara.370

Intendenttiosasto teki tilauksensa tuotantolaitoksen tekemän tarjouk-
sen perusteella hankintasopimuksessa mainituilla kauppaehdoilla. Wäi-
niö allekirjoitti sopimukset yhdessä Intendenttiosaston päällikön kans-
sa ja hänen johtamansa muonitustoimisto teki varsinaiset tilaukset.

Puolustusvoimien elintarvikevarikot toimittivat esimerkiksi Puutar-
hatuotteiden Jalostajalle tiivistemehuissa tarvittavat raaka- ja makeutus-
aineet tilauksessa sovittuun hintaan. Tilausasiakirjassa määrättiin erik-
seen, että valmistuksen päätyttyä kansanhuoltoministeriö tarkistaa hin-
nan, ja mikäli hinta tällöin halpeni, muutettiin sopimushintaa vastaa-
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vasti. Huhtamäki-yhtymän tehtaat tekivät kansanhuoltoministeriön hin-
taosastolle valmistamistaan tuotteista omakustannuslaskelmat ja hin-
noitteluselostuksen, johon merkittiin valmistusaineiden, palkkojen ja
yleiskulujen osuudet sekä voittolisä. Viimeksi mainittuun laskettiin ve-
rojen osuus ja varsinainen voitto. Selostuksiin merkitty voittolisä vaih-
teli yleensä 5–7 % välillä, mutta yhtymän tuloksen kannalta olennaista
olivat tilausten mittavat volyymit.371

Pakkaustyötä tehtiin sota-aikana pääasiassa käsin, ja käsipareja tarvittiin Ra-

vintovalmistehdas RaNa Oy:ssä runsaasti jotta puolustusvoimien massiiviset

tilaukset voitiin täyttää. Huhtamäki-yhtymässä pyrittiin sotavuosina paran-

tamaan työhygieniaa ja viihtyisyyttä työssä. Uudistushankkeissa painotettiin

työn esteettisten arvojen merkitystä: työn tuli olla kaunista ja tuottaa iloa

tekijälleen. Huhtamäki Oyj.
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Wäiniö osallistui henkilökohtaisesti puolustusvoimain tilauksia val-
mistaneiden teollisuuslaitosten kehittämiseen ja valvontaan: suurtilaa-
jalla oli sananvaltaa aina tuotannon järjestelyjen yksityiskohtiin saakka.
Muonitustoimiston päällikön kautta kulkivat myös sellaiset kehitys-
hankkeet, joissa teollisuuslaitosten ja sotapalvelukseen määrätyt tiede-
maailman edustajat saatettiin yhteistoimintaan keskenään. Wäiniö toi-
mi vuonna 1942 Unkarin ja Suomen Kauppavaltuuskunnan jäsenenä, ja
hän osallistui elintarvikeasioissa myös Suomen kannalta erityisen tär-
keisiin Saksan kauppaneuvotteluihin vuosina 1942–44372 .

Päämajan intendenttiosaston edustajana Wäiniö teki paljon yhteis-
työtä kansanhuoltoministeriön ja erityisesti Toivosen kanssa. Lisäksi
hän osallistui sellaisiin elintarvikehuoltoa käsitteleviin komiteoihin, joi-
den kokoonpanoon kuului viranomaisten lisäksi myös elintarviketeolli-
suuden edustajia. Wäiniö edusti päämajaa kansanhuoltoministeriössä
säännöllisesti järjestetyissä neuvotteluissa, joissa käsiteltiin esimerkiksi
lihanjalosteiden tuotantoa.373

Koska Huhtamäki-yhtymä kuului maan tärkeimpiin puolustusvoi-
mien muonittajiin, oli Wäiniö paljon tekemisissä yhtiön edustajien
kanssa. Sota-aikana yhtymän tuotantolaitoksissa tehtiin suuria laajen-
nus- ja uudisrakennushankkeita armeijan tilauksia varten. Yhtymä odotti
päämajalta apua anoessaan tuotekehittelyn kannalta keskeisten asian-
tuntijoiden vapauttamista asepalveluksesta ja tukea yhtiö haki myös
uudisrakennuksiinsa. Yhtymän tehtaat pyysivät everstiluutnantti Wäi-
niön johtamalta muonitustoimistolta apua lisäksi esimerkiksi marjan-
jalostuksessa tarvittavien säilöntäaineiden hankkimiseksi Saksasta, kos-
ka aineita normaalisti välittäneiden agentuuriliikkeiden varastot olivat
lopussa.

Huhtamäki-yhtymän tehtaat anoivat päämajan sotatalousosastolta
puoltolausuntoja pyytäessään valtion lisenssitoimikunnalta tuontilupia
ulkomailta tilattavalle tuotantokalustolle. Päämajan sotatalousosasto suo-
sitteli esimerkiksi vuonna 1944 lisenssitoimikunnalle myönteistä suh-
tautumista Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n Saksasta tilaamiin kui-
vauslaitteisiin, joita voitiin käyttää joustavasti sekä vihannesten että
marjojen jalostuksessa. Yhtiö kääntyi samana vuonna päämajan in-
tendenttiosaston puoleen tarvitessaan puoltolausuntoa anomukseensa,
jolla se pyysi lain mukaista arvonvähennystä rakennuksistaan, koneis-
toistaan ja kalustostaan. Jalostaja totesi tehneensä nämä suuret inves-
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toinnit nimenomaan armeijan muonitusta varten ja alleviivasi, että nii-
tä voitiin käyttää rauhan aikana vain vajavaisesti. Yhtiö katsoi täyttä-
neensä lain vaatimuksen ”tärkeän yleisen edun” mukaisesta toiminnas-
ta. Kirjeenvaihto yhtymän tehtaiden johdon ja Wäiniön välillä oli tii-
vistä; Huhtamäki-yhtymän näkökulmasta everstiluutnantti oli paljon
vartijana.374

Huhtamäki oli jatkuvasti henkilökohtaisesti tekemisissä Wäiniön
kanssa erilaisissa toimikunnissa ja puolustusvoimien organisoimissa
teollisissa hankkeissa. Kun armeijan tilaukset loppuivat välirauhan sol-
mimisen jälkeen, kutsui pääjohtaja Huhtamäki vuonna 1945 Wäiniön
yhtymän kakkosmieheksi, toimitusjohtajaksi. Sen voi nähdä tunnus-
tuksena ja kiitoksena Wäiniön sodanaikaiselle toiminnalle yrityksen ja
koko elintarviketeollisuuden hyväksi. Teko todistaa myös verkostosuh-
teiden sisäisestä sosiaalisesta vaihdannasta, jolla turvattiin yhteistyön
jatkuminen. Armeijan korkeita upseereita siirtyi sodan jälkeen run-
saasti elinkeinoelämän palvelukseen, muun muassa suuryritysten so-
siaalipäälliköiksi.375

Huhtamäki-yhtymä halusi käyttää Wäiniön kokemusta hyväkseen
varsinkin raaka-aineiden ostojen kehittämisessä, suurkuluttajien palve-
lemisessa ja ns. aputeollisuuksien nostamisessa kannattavaksi liiketoi-
minnaksi. Everstiluutnantti tunsi sotatalouden ja sen toimintatavat,
mutta edessä olevat siirtymäkauden tehtävät olivat hänelle vieraampia:
markkinatalous vaati toisenlaista osaamista ja asiantuntemusta. Wäiniö
ei menestynyt toimitusjohtajan tehtävässä odotusten mukaisesti, ja hän
siirtyi vuonna 1948 johtamaan kemikaliotuotteisiin keskittynyttä omaa
yritystään Merkurus-Rhodos Oy:tä, jonka yhtymä sittemmin 1960-lu-
vulla hankki omistukseensa.376

Wäiniön ja Toivosen kautta tiivistyi Huhtamäen yhteistyö kolman-
nen säännöstelytalouden verkostosuhteiden avainhenkilön professori
Jyry Tikan kanssa. Tikka oli Huhtamäelle tuttu jo entuudestaan. Jatko-
sodan sytyttyä Tikka komennettiin puolustusvoimien palvelukseen ke-
hittelemään armeijan muonitusta varten sopivia valmisteita ja häntä
käytettiin paljon myös kansanhuoltoministeriön tieteellisissä asiantunti-
jatehtävissä. Vuonna 1905 syntynyt Tikka työskenteli vuodesta 1928 Va-
lion laboratoriossa A. I. Virtasen johdolla. Hän teki laboratoriossa vi-
tamiini-, rehu-, karjan aineenvaihdunta- ym. tutkimuksia ja laati Virta-
sen ohjauksessa väitöskirjan ”coli-bakteereista”. Tohtoriksi väiteltyään
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Tikka siirtyi vuonna 1937 Osuusliike Elannon palvelukseen ja perusti
sille keskuslaboratorion, joka pyrki tuotteiden tarkastuksen ja ana-
lysoinnin lisäksi kehittämään elintarvikkeiden valmistusprosesseja. Tik-
ka johti useiden muiden tehtäviensä ohella Elannon laboratoriota aina
vuoteen 1946 saakka. Osuusliike Elannolla oli myös merkittävää teollis-
ta elintarviketuotantoa, jota se pyrki järjestelmällisesti laajentamaan.377

Huhtamäki oli sotavuosina tiiviisti yhteistoiminnassa Tikan kanssa
puolustusvoimien ruokahuollon parissa ja uusien elintarviketeollisuu-
den haarojen kehittelyssä. Toivo Rautavaara luonnehti Tikkaa ”vähäpu-
heiseksi, lyhyenlännäksi mieheksi, jonka lausunnot varsinkin sodan ja
säännöstelyn vuosina olivat korkein laki meidän kuten muidenkin elin-
tarvikealan tehtaiden tuotantotoiminnalle”.378  Yhtymä teki yhteistyötä
monien muidenkin johtavien tiedemiesten kanssa, mutta Tikka oli sel-
västi erityisasemassa. Professori Tikalla oli hallussaan muita tiedemie-
hiä enemmän tietoa myös tuotannollisten hankkeiden taloudellisista
ulottuvuuksista, ja hän oli johtavassa asemassa elintarviketalouden kan-
sallisessa tutkimus- ja valvontajärjestelmässä. Tikka saattoi käytännössä
vaikuttaa huomattavasti elintarviketeollisuuden toiminnan ehtoihin.

Tikka toimi puolustusvoimien komennuksen jälkeen sopimuspoh-
jaisesti Huhtamäki-yhtymän konsulttina, jossa ominaisuudessa hän an-
toi lausuntoja uusista tuotteista, osallistui niiden kehittämiseen ja aut-
toi yhtymän laboratorioiden työskentelyn järjestämisessä. Hän vieraili
usein yhtymässä, ja yhtymän kemistit ja teknillinen johto kävivät sään-
nöllisesti neuvottelemassa hänen kanssaan Helsingissä valmistustek-
nillisistä kysymyksistä ja tuotteiden laatuominaisuuksista. Yhtymässä
laadittiin sotien jälkeen yhteydenpidosta Tikan kanssa erillinen toimin-
taohje, jossa määriteltiin vastuusuhteet ja kanssakäymisen muodot. Yh-
tymän johtajat kestitsivät Tikkaa, ja muitakin yhtymän kanssa yhteis-
työtä tehneitä tiedemiehiä, ajankohtaan nähden ruhtinaallisesti Turun
vierailujen yhteydessä. Vieraanvaraisuudella yhtiö viestitti arvostavansa
yhteistyökumppaneidensa panosta ja halusi sitouttaa heitä omiin etui-
hinsa.379

Tikalle kasattiin runsaasti erilaisia luottamustehtäviä kansanhuolto-
järjestelmässä. Hänet nimitettiin kansanhuoltoministeriön vuonna 1941

asettaman ruokataloustoimikunnan puheenjohtajaksi. Se oli valtuuk-
siltaan melko vähäinen asiantuntijaelin, jonka tehtäväkenttään kuului-
vat ravintofysiologiset kysymykset, ”kaloriset asiat”, tuotantokysymyk-
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set ja ruoka-aineiden standardisoiminen. Toimikunnassa oli yhtä kaik-
ki mahdollista saada tietoa ajankohtaisista ruokataloudellisista asioista.
Ruokataloustoimikunta teetti selvityksiä elintarviketaloudesta, käsitteli
kansantaloudelliselta kannalta kalastuksen, puutarhaviljelyn ja metsäs-
tyksen tehostamista ja antoi lausuntoja esimerkiksi siitä, missä suh-
teessa säilöntäsokeria tulisi jakaa kotitalouksille ja marjan- ja hedel-
mänjalostusteollisuudelle. Erityisten selvittelyjen kohteeksi toimikunta
otti marjojen ja hedelmien konservointitapojen kehittämisen.

Ruokataloustoimikunnassa käytiin keskustelua eri nautintoaine- ja
ravintoaineteollisuuden haarojen ongelmista. Tikka nosti talvella 1941

Kuva on Huhtamäki-yhtymän tehtaiden vuoden 1942 joulujuhlista, joissa

Huhtamäki piti merkittävän rationalisointipuheensa. Hän perusteli yhtiön

henkilökunnalle rationalisoinnin välttämättömyyttä ja koetti hälventää sitä

kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja. Huhtamäen ja hänen perheensä oi-

kealla puolella on yhtymän teknillinen johtaja Bertel Gardberg vaimoineen.

Pääjohtaja Huhtamäki pyrki määrätietoisesti tuottamaan ja vahvistamaan

”yhtymän henkeä”, keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta ja sitoutumista yhtiön

tavoitteisiin. Turun museokeskus.
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esiin makeisteollisuuden ankaran sokeripulan ja tähdensi sitä, että esil-
lä ollut ajatus makeisvalmistuksen lopettamisesta kokonaan aiheuttaisi
työttömyyttä. Hän pyysi jo loppukeväästä 1941 sairauteensa vedoten
eroa ruokataloustoimikunnan jäsenyydestä, mutta todennäköisesti syy-
nä oli turhautuminen elimen vähäiseen päätösvaltaan. Toimikunta sai
käsitellä vain kansanhuoltoministeriön sille esittämiä asioita.380

Samalla kun Tikalle myönnettiin ero, muutettiin toimikunnan nimi
kotitaloustoimikunnaksi ja sen uudeksi puheenjohtajaksi nimitettiin
vitamiineihin erikoistunut ravintotutkija, maisteri Ella Kitunen, joka
kuului maataloudellisten neuvontajärjestöjen johtaviin koti- ja ravinto-
talouden asiantuntijoihin.381 Uuden toimikunnan tehtäväkenttää laajen-
nettiin ja sille myönnettiin ”oikeus tehdä ehdotuksia ajankohtaisista
kysymyksistä kansanhuoltoministeriölle”. Kotitaloustoimikunta jatkoi
työskentelyä marjojen ja hedelmien säilöntäongelmien parissa, jossa
yhteydessä se kiinnitti huomiota erityisesti ”kuivausmenetelmiin ja
kuivauksen suorittamiseen suurissa erissä (esim. teollisuuslaitoksissa)”.
Toimikunta päätti julkaista Toivo Rautavaaran kansanhuoltoministe-
riölle lähettämä kirjelmän ”Luonnonvaraisten vihannes- ja maustekas-
vien talteenotto ja ravinnoksikäyttö” pohjalta sanomalehdissä kirjoituk-
sia ravintokasveista, niiden keräilystä ja antaa valmistusohjeita kasvien
käytöstä kotitalouksissa. Kotitaloudelliseen neuvontaan toimikunta osal-
listui julkaisemalla säilömiseen ja luonnonkasvien hyödyntämiseen opas-
tavia kirjasia.382

Tikka oli sotavuosina keskeisesti mukana kehittämässä elintarvike-
tieteellistä tutkimusta ja laaduntarkkailujärjestelmää, jonka institutio-
naalinen pohja ja yhteiskunnallinen merkitys vahvistuivat säännöstely-
taloudessa. Valtioneuvoston asettama komitea ehdotti jo vuonna 1932

Valtion elintarvikelaboratorion perustamista, mutta hankkeen kehittely
vei kuitenkin kymmenen vuotta. Elintarviketeollisuuslaboratorio perus-
tettiin lopulta yhdeksi vuonna 1942 toimintansa aloittaneen Valtion Tek-
nillisen Tutkimuslaitoksen (VTT) kymmenestä laboratoriosta.383

Sota- ja säännöstelytalous ja elintarviketeollisuuden rationalisoinnin
ja standardisoinnin tehtävät työllistivät elintarviketeollisuuslaboratorio-
ta ja laajemminkin koko kansallista tutkimusjärjestelmää. Laboratorio
suoritti erityisesti kansanhuoltoviranomaisten ja yksityisten yritysten
pyynnöstä elintarviketutkimuksia, antoi tuotteista virallisia tutkimus-
todistuksia ja osallistui jonkin verran elintarvikealan yritysten tilaamiin
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suunnittelu- ja tutkimustehtäviin. Se ehti tehdä hieman myös puhtaasti
tieteellistä tutkimustyötä biokemian ja elintarvikekemian alalla. Elintar-
viketeollisuuslaboratoriolla oli tiiviit suhteet alan tutkimukseen ja kou-
lutukseen, sillä se toimi samalla Teknillisen korkeakoulun biokemian ja
elintarvikekemian opetuslaboratoriona. Tikka oli teknillisen korkea-
koulun biokemian ja elintarvikekemian professori vuosina 1940–1968

laboratorion johtajantoimensa ohella.384

VTT:ssä tiede ja teollisuus kohtasivat myös henkilösuhteiden tasol-
la. Professori Martti Levónin johtamassa VTT:n hallituksessa oli mu-
kana maan eturivin industrialisteja, kuten vuorineuvokset Wilhelm Wahl-
forss, Eero Mäkinen, Harry Gullichsen ja Johan Sarlin. Huhtamäki ni-
mitettiin vuonna 1945 VTT:n hallituksen varajäseneksi elintarviketeolli-
suuden edustajana.385  Jokaisella tutkimuslaitoksen laboratoriolla oli
omat neuvottelukuntansa. Vuorineuvos Sven Fazer toimi useita vuosia
Elintarviketeollisuuslaboratorion neuvottelukunnan puheenjohtajana, ja
Huhtamäki kuului siihen aina vuoteen 1956 saakka. Everstiluutnantti
Wäiniö oli myös neuvottelukunnan jäsen.386

Tikka nimitettiin vuonna 1943 kansanhuoltoministeriön asettamaan
Elintarviketeollisuustoimikuntaan johtamansa laboratorion edustajana.
Toimikunnan perustehtävänä oli antaa lausuntoja tuotteista, joita elin-
tarvikealalla toimivat yritykset aikoivat ryhtyä valmistamaan. Sen toi-
minta pohjautui valtioneuvoston päätökseen, jonka mukaan korvike-
tuotteiden valmistamiseen oli saatava kansanhuoltoministeriön lupa.387

Laajapohjainen Elintarviketeollisuustoimikunta koostui alan tieteellisis-
tä asiantuntijoista ja kansanhuoltoministeriön edustajista. Teollisuus-
alan toimialajärjestö Elintarviketeollisuusliitto sai pyynnöstä oman edus-
tajansa toimikuntaan vuoden 1944 lopulla. Toimikunnan ensimmäisenä
puheenjohtajana toimii ravintokemiaan hyvin perehtynyt maisteri
Artturi Lehtinen kansanhuoltoministeriöstä. Kun Lehtinen nimitettiin
vuonna 1945 kaupalliseksi edustajaksi Washingtoniin, siirtyi toimikun-
nan puheenjohtajuus Onni Toivoselle.

Tikalla oli keskeinen osuus Elintarviketeollisuustoimikunnan toi-
mintaperiaatteiden ja tuotteiden laatukriteerien muotoilussa. Hänen
laati pohjamuistion heinäkuun puolivälissä 1944 järjestetylle neuvotte-
lukokoukselle, jossa käsiteltiin elintarvikkeiden tutkimusten lähtökoh-
tia, käytäntöjä ja tavoitteita. Tutkimusten kohteena olivat raaka-aineet,
tuotteiden laatu, koostumukset, pakkaustietojen paikkansapitävyys
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jne.388  Rautavaara kuvasi 1950-luvun alussa Tikan asemaa elintarvike-
valvonnan auktoriteettina säännöstelytaloudessa seuraavasti:

Viimeksi mainitussa ominaisuudessaan hän joutui antamaan
arvostelunsa ja lausuntonsa kaikista alan tuotteista, joille anot-
tiin valmistuslupaa ja hintapäätöstä, ja täten erittäin tehokkaal-
la tavalla ’kasvattamaan’ ja opettamaan alan teollisuutta, torju-
maan väärinkäytöksiä ja kohottamaan tuotannon laatutasoa. Toi-
minta kehittyikin samanlaiseksi elintarviketuotteiden tarkkai-
luksi mihin muissa maissa on päästy lainsäädäntöteitse. Kan-
sanhuoltoministeriön ja säännöstelyn loppuessa tämä tarkkai-
lukin loppui.389

Elintarviketeollisuustoimikunnalla oli suuri merkitys elintarviketeolli-
suuden moraalin ja yhteiskunnallisen vastuun kontrollissa. Koostumuk-
seltaan epämääräiset korvikkeet olivat raaka-ainepulan vallitessa paitsi
välttämättömiä myös erittäin ongelmallisia tuotteita. Poikkeuksellisissa
oloissa markkinamekanismi ei karsinut automaattisesti pois kelvotto-
mia valmisteita. Onni Toivosen mielestä ihmiset ostivat tavattoman
tavarapulan vallitessa ”mitä onnistuivat käsiinsä saamaan, osaamatta
arvostella ravintotalouden kannalta, mikä arvo tarjolla olevalle tuotteel-
le oli annettava”. Hänen yleisen luonnehdintansa mukaan ”huijaus val-
misteli silloin oikein riemujuhliaan”.390  Elintarviketeollisuustoimikun-
ta puolsi korviketuotteiden valmistuslupia tutkimusten ja selvitysten
perusteella, mutta usein pelkkä maistaminen riitti osoittamaan näyt-
teen sopimattomaksi. Toimikunnan arvioitavaksi tuli runsain mitoin
ala-arvoisia tuotteita. Hylkääviä päätöksiä annettiin paljon, ja tehtailta
vaadittiin usein lisäselvityksiä ja uusia näytteitä ennen kuin valmistus-
lupa heltisi.

Elintarviketeollisuuslaboratorio teki toimikunnan toimeksiannosta
lähempiä tutkimuksia valmisteiden ominaisuuksista ja koostumukses-
ta. Nämä ”aineenkoetustehtävät” työllistivät laboratorion kemistejä aa-
musta iltaan. Elintarviketeollisuustoimikunta joutui kuitenkin ottamaan
ratkaisuissaan huomioon myös ”yleisiä” näkökohtia, joten puhtaasti
tieteellisellä perusteella ei voitu toimia. Tuotteiden soveltuvuudella jake-
lusäännöstelyyn, niiden hygieenisyydellä ja työllistämisvaikutuksilla oli
oma painoarvonsa valmistusluvista päätettäessä.
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Kontrollin tarpeet vaikuttivat osaltaan tuotteiden laatuvaatimuksiin.
Vaikeasti valvottaville tuoteryhmille, kuten sekahilloille, ei uusia val-
mistuslupia mielellään myönnetty, koska eri marjalaatujen suhteiden
tarkkailu oli työlästä. Toimikunnalla ja kansanhuoltoviranomaisilla ei
ollut korkeaa käsitystä elintarviketehtaiden moraalista, vaikka olosuh-
teisiin nähden laadukkaitakin tuotiin sen tarkastettavaksi; luottamus oli
koko ajan veitsen terällä. Taustalla oli koko säännöstelyjärjestelmän hu-
tera moraalinen pohja: vilpillistä toimintaa, ennen muuta ”mustan pörs-
sin” kauppaa, jouduttiin sietämään ja jopa hyväksymään väestön ra-
vintohuollon turvaamiseksi. Viranomaisten epäkiitollisena tehtävänä oli
vetää raja kohtaan, jossa edes kohtuullinen yhteiskuntamoraali pysyisi
voimassa. Kansanhuoltoviranomaiset osasivat arvostaa ja palkita sellai-
sia yrittäjiä, joiden moraalinen selkäranka kesti koviakin kiusauksia ja
jotka tukivat heidän pyrkimyksiään.

Kun elintarviketeollisuustoimikunta myöntyi jonkin uuden tuotteen
valmistukseen, teki se samalla ennakkopäätöksen: muillekin tehtaille
oli jatkossa annettava lupa tuoda kulutukseen samat laatukriteerit täyt-
tävä tuote, jos raaka-aineita oli saatavissa riittävästi ja tuotteen valmis-
tus oli muuten yhteiskunnallisesti perusteltua. Suurten yritysten valmis-
teet loivat yleisiä normeja koko alalle, mutta niidenkään anomukset ei-
vät olleet läpihuutojuttuja. Elintarviketeollisuustoimikunta antoi suur-
yrityksillekin joskus kotiläksyjä. Niitä vaadittiin parantelemaan tuote-
ehdotuksiaan ja toimittamaan uusia näytteitä tarkasteltavaksi ennen
kuin valmistus saattoi alkaa.391  Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi
korvikelakritsin kohdalla, toimikunta päätti pyytää kaikilta valmistajilta
näytteet, jotta se pystyi ratkaisemaan asian mahdollisimman puolueet-
tomasti. Pakkauksia, pakkauskokoja ja -tietoja toimikunta seurasi myös
tarkasti, koska valheelliset pakkaustiedot olivat yleisiä.

Suurinta huolta tuotevalvonnalle aiheuttivat sota-aikana suuren suo-
sion saavuttaneet marmeladit ja mehut, jotka kuuluivat myös Puutar-
hatuotteiden Jalostaja Oy:n valmistusohjelmaan. Professori Tikka se-
losti marraskuun puolivälissä 1944 elintarviketeollisuustoimikunnalle
keinomehuasiassa saatuja kokemuksia. Vain harvat näytteet olivat täyt-
täneet laboratorion asettamat ja toimikunnan hyväksymät laatuvaati-
mukset. Jotta tuotteiden valvonta saataisiin helpommaksi, päätti toimi-
kunta Tikan ehdotuksesta, että vain muutamille parhaimmille tehtaille
annettaisiin oikeus valmistaa keinomehuja. Kyse oli ensi sijassa niistä
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tuotantolaitoksista, jotka pystyivät testaamaan tuotteita omissa labora-
torioissaan. Huhtamäki-yhtymän tehtaat kuuluivat näiden joukkoon.

Elintarviketeollisuustoimikunta hyväksyi vuoden 1944 lopulla viisi
marmeladityyppiä. Tehtaat kokeilivat kuitenkin jatkuvasti uusia koos-
tumuksia raaka- ja makeutusaineiden saatavuuden mukaan. Läheskään
aina ei ollut mahdollista valmistaa tuotetta priimalaatuisista raaka-ai-
neista. Huonoistakin lähtökohdista voitiin tuottaa jakeluun kelpaavaa
marmeladia, jonka kysyntä tuntui olevan loputonta. Jalostaja lähetti
vuoden 1945 alussa toimikunnalle näytteen erilaisista marja- ja juuri-
kassoseista valmistetusta marmeladista:

Raaka-aineena on siihen käytetty mm. armeijalle toimitettua pa-
leltunutta perunaa ja uponneesta laivasta nostettua sokerijuuri-
kasta, jota Salon raakasokeritehtaan ollessa jo suljettuna ei voi-
tu enää muuten käyttää. Koska tuote oli laadultaan hyvää, kan-
natti toimikunta sen valmistusta hinnan järjestyessä sopivaksi.392

Kansanhuollon kannalta tehdas oli sitä hyödyllisempi, mitä vähemmän
tai mitä huonolaatuisempaa raaka-ainetta se tarvitsi tuottamaan kel-
vollisia valmisteita. Kyky säästää tai hyödyntää uusia kotimaisia raaka-
aineita oli elintarviketehtaiden menestymisen keskeinen ehto säännös-
telytaloudessa. Siksi tehtaat suolsivat koko ajan uusia tuote-ehdotuksia
ja kokeilivat kuumeisesti erilaisia raaka- ja tarveaineita. Jalostaja pyy-
si vuoden 1945 loppupuolella lupaa sokerijuurikkaiden hankkimiseen
tutkiakseen, missä määrin sen pektiini sopii teollisuudessa marme-
ladin valmistukseen. Tehdas tukeutui anomuksessaan professori Tikan
laboratoriotutkimuksiin, joissa pektiini oli todettu hyvin soveliaaksi
tähän tarkoitukseen. Elintarviketeollisuustoimikunta eväsi kuitenkin
sokerijuurikkaan käytön, koska marmeladin valmistus oli rajoitettua
ja teollisuus sai ruotsalaista porkkanaa marjojen tilalle.393

Elintarviketeollisuustoimikunnan harjoittama valvonta teki uudel-
leen ajankohtaiseksi vuosikymmenet vireillä olleen elintarvikelainsää-
dännön tarpeellisuuden. Valtioneuvosto asetti vuonna 1944 elintarvike-
lakikomitean, jonka tehtävänä oli laatia vuonna 1941 hyväksytyn elin-
tarvikelain täytäntöönpanoasetus. Tikka kutsuttiin komitean jäseneksi
Elintarviketeollisuuslaboratorion johtajan ominaisuudessa; laitokselle
kaavailtiin merkittävää osaa lainsäädännön valvonnassa.
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Elintarvikelakikomiteassa alan teollisuutta edustanut Huhtamäki
painotti pitkään valmistellun lainsäädännön merkitystä tuotannon tuke-
na. Hänen mielestään alan teollisuusharjoittajien välisen yhteistoimin-
nan kehitys oli luonut edellytyksiä lainsäädännölle, ”joka asettaa entistä
suurempia vaatimuksia tuotannolle ja sen vakioinnille tehtaiden keski-
näisessä yhteisymmärryksessä”. Sodan aikaiset uudistukset tuotanto-
prosessissa merkitsivät pitkää askelta kohti sitä kuria ja järjestystä, jota
lainsäädäntö edellytti. Elintarvikelainsäädäntö kannusti alaa rationali-
soimaan tuotantoa ja kohottamaan tuotteidensa laatutasoa.394   Komitea
sai työnsä valmiiksi vasta 1950-luvun alussa, jolloin elintarvikkeiden
säännöstely oli loppumassa. Uutta lainsäädäntöä tarvittiin juuri vapailla
markkinoilla tuotettujen elintarvikkeiden valvomiseksi. Elintarvikelaki-
komitea oli yksi niistä monista foorumeista, joissa Huhtamäki ja Tik-
ka tekivät pitkään luottamuksellista yhteistyötä keskenään.

Tiede tuli sotavuosina osaksi teollista tuotantoa. Huhtamäki-yhtymään vuon-

na 1941 perustetussa keskuslaboratoriossa tehtiin tuotekehittelytyötä sekä

ravintokemian ja -fysiologian alaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta. Sodan-

aikaisten armeijan erikoistuotteiden ja siviilikulutukseen suunnattujen kor-

vikkeiden suunnittelussa tarvittiin runsaasti tieteellistä asiantuntemusta. Huh-

tamäki Oyj.
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Tiede ja teollisuus

Yhteistyö kansanhuoltoministeriön ja puolustusvoimain kanssa loi käy-
tännössä aivan uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa niitä suunnitel-
mia, joita Huhtamäki oli kehitellyt jo 1930-luvulla uusien elintarvi-
keteollisuusalojen perustamiseksi Suomeen. Kuivaus-, säilyke- ja jää-
dytysteollisuus saivat sota- ja säännöstelytaloudessa kokonaan uusia
merkityksiä. Niiden perustaminen ja laajentaminen näyttäytyi sota-ai-
kana enemmän yhteiskunnallisena kuin liiketaloudellisena tehtävänä.
Teollisuus tarvitsi näiden teollisuusalojen toiminnan käynnistämisessä
tieteen apua, sillä vanhojen mestareiden praktisella tiedolla oli vain vä-
hän käyttöä modernien teollisten valmistusmenetelmien kehittelyssä.

Uusien teollisuushaarojen suunnittelussa täytyi turvautua myös ul-
komaisiin kokemuksiin, sillä kaiken oli tapahduttava ripeästi. Huhta-
mäki saattoi hyödyntää jossakin määrin omia kansainvälisiä suhde-
verkostojaan myös sota-aikana, mutta ulkomaiset kontaktit hoidettiin
suurelta osin virallista tietä. Hän pääsi asiantuntemuksensa ja hyvien
verkostosuhteittensa avulla mukaan sellaisiin valtuuskuntiin, joita lähe-
tettiin ulkomaille tutkimaan elintarvikehuollon järjestämistä poikkeuk-
sellisissa oloissa. Teollisuusmiehet olivat näissä valtuuskunnissa valtio-
vallan tai puolustusvoimien edustajia, mutta he hankkivat aktiivisesti
myös omassa liiketoiminnassa sovellettavaa tietoa. Tehtaat lähettivät
mahdollisuuksien mukaan omia teknillisiä asiantuntijoitaan perehty-
mään ulkomaisiin kohteisiin.

Huhtamäki pyrki pitämään yllä henkilökohtaisia kontakteja ulko-
maille myös toisen maailmansodan aikana, vaikka yhteydenpidon tiellä
oli monia esteitä. Olemassa olevista verkostosuhteista oli paljon etua,
kun Huhtamäki-yhtymä uudisti kireällä aikataululla tuotantoaan sotata-
louden vaatimusten mukaisiksi. Muutkin yhtymän johdon edustajat liitti-
vät erilaisten virallisten delegaatioiden ohjelmaan omien yhteistyösuhtei-
densa hoitamista. Bertel Gardberg kiitti erityisesti tanskalaisen Høeghien
perheyhtiön johtoon siirtynyttä Oscar Høeghia, joka pystyi ”nopeasti va-
kiinnuttamaan yhteydet meidän ja muiden yritysten välillä”, kun hän teki
maaliskuussa 1942 yhdessä Hellaksen teknisen johtajan Aarno Tekarin
kanssa konehankintamatkan Ruotsiin ja Tanskaan.395  Gardbergin mat-
kakumppaneina oli usein yhtymän uusia johtajia, joita ”luotsattiin”
alalle ja tutustutettiin ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin.396
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Huhtamäki jatkoi messumatkojaan toisen maailmansodan aikana.
Esimerkiksi vuonna 1941 hän vieraili Leipzigin messuilla makeis- ja
hedelmänjalostusteollisuuden luottamusneuvoston edustajana. Huhta-
mäki raportoi suomalaiselle yleisölle, että Saksassa ”marjat ja hedelmät
onkin otettu sataprosenttisesti talteen ja täten on turvattu arvokas ra-
vintoaine ruokavalioon” ja että kasvisten ja hedelmien kuivaaminen oli
kehitetty maassa ”äärimmäisen pitkälle”. Tuore kauppaneuvos ilmoitti
matkaraportissaan ihailleensa aina ”saksalaisten suurta järjestelykykyä
ja nopeaa mukautumiskykyä” ja toivoi suomalaisillekin enemmän sa-
moja ominaisuuksia. Suomalaisissa taloudellisissa lehdissä ilmestyi toi-
sen maailmansodan alkupuolella useita myönteisiä arvioita Saksan ta-
loudellisesta mallista ja ”Uuden Euroopan” näköaloista, mutta ne eivät
saavuttaneet kovin laajaa kannatusta elinkeinoelämän keskuudessa, jos-
sa vieroksuttiin valtiojohtoisuutta ja pelättiin pienten maiden joutuvan
vaikeuksiin uudessa suurtalousalueessa.397

 Suomalaisten teollisuusmiesten olisi Huhtamäen mielestä otettava
oppia saksalaisilta ”ennen kaikkea ahkeruudessa, työn oikeassa arvioi-
misessa, jolloin raha muuttuu välineeksi eikä pyrkimyksen kohteeksi,
sekä heidän vaatimattomuudestaan ja heidän vilpittömästä halusta toi-
mia tasoittavasti suhteessaan työntekijään, samoin kuin myös saksalai-
nen työntekijä näyttää suhtautuvan tehtaan johtoon”. Huhtamäki esitel-
möi messumatkastaan myös Turun Liikemiesyhdistyksen kokouksessa,
jossa kuultiin lisäksi kahden muun turkulaisen messukävijän vaikutel-
mia ja arvioita Saksan teollisesta kehityksestä sotavuosina. Turkulaisille
liikemiehille Huhtamäki nosti esiin havainnon, jonka mukaan ”teol-
lisuusmiehen tehtävä on vilpittömästi pyrkiä tasoittamaan johdon ja
työläisten välisiä suhteita”.398

Pääintendentti asetti vuonna 1941 professori Tikan johdolla toimi-
neen armeijan erikoismuona-annoksia tutkivan toimikunnan, johon
Huhtamäki kuului yhtenä teollisuuden edustajista. Toimikunnan ”eri-
koiskomissioni” lähetettiin kesäkuussa 1941 kolmiviikkoiselle matkalle
Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan tutustumaan ”tiivistetyn, hyvin säilyvän
muonan valmistukseen, k.o. teollisuuden organisaatioon, koneistoihin ja
konehankintoihin”. Wäiniön ja Tikan ohella matkavaltuuskuntaan kuu-
luivat Huhtamäki ja kolme muuta elintarviketeollisuuden edustajaa.
Delegaatio lähti hakemaan tietoa ja kokemuksia ”sissi- ja erikoisjouk-
kojen kesämuonituksesta” suomalaista elintarviketeollisuutta varten.399
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Matkalla valtuuskunnan jäsenet, milloin kaikki yhdessä ja milloin
pienemmissä ryhmissä, tutustuivat alan uusimpiin saavutuksiin ja kävi-
vät neuvotteluja muun muassa kone- ja laitehankinnoista. Heille selos-
tettiin kohdemaiden puolustusvoimien ruokahuollon järjestelyjä. Suu-
rella mielenkiinnolla valtuuskunta perehtyi vakuumipakkauksiin, erilai-
siin jäähdytysjärjestelmiin, einesvalmisteisiin, kuivatusmenetelmiin ja
armeijalle valmistettuihin erikoisannoksiin. Valtuuskunta joutui totea-
maan, että Suomi oli esimerkiksi säilyketeollisuudessa selvästi jäljessä
kohdemaista, joissa ”rasiasäilykkeet” olivat yleisiä myös siviilikulutuk-
sessa.

Pula rasiapellistä suuntasi kaikissa maissa huomiota myös muihin
säilytystapoihin, erityisesti elintarvikkeiden kuivatukseen, joka ei aset-
tunut pakkauksille yhtä suuria vaatimuksia. Kuivatus- ja jäädytysmene-
telmissä oli kuitenkin runsaasti teknisiä ongelmia, joista valtuuskunta
koetti ottaa selkoa. Huhtamäen oman yritystoiminnan kannalta säi-
lykkeiden ja kuivatuotteiden lisäksi näkkileipä, keksit, makaronival-
misteet ja armeijalla tarkoitetut suklaa- ja makeistuotteet kuuluivat kes-
keisiin tutustumiskohteisiin. Pohjoismaissa ja Saksassa suklaata käytet-
tiin runsaasti erikoismuonituksessa eikä sitä pidetty ”minään makeis-
valmisteena”; tässä oli yksi ankarasta sokeripulasta kärsivän makeis-
teollisuuden oljenkorsi. Tikan mukaan suklaa oli kaloripitoinen ja hy-
vin säilyvä tiivistetty ravintoaine, josta saatiin runsaasti energiaa ja
”massaan sekoitetut virkistysaineet stimuloivat väsynyttä elimistöä”.
Makeisvalmisteita jaettiin Ruotsin ja Saksan puolustusvoimissa tupa-
koimattomille ja erityisesti ne palvelivat C-vitamiinilähteenä erikois-
joukoille. Tikan laatimassa matkaraportissa pantiin myös merkille tuo-
te, jota Suomessa jo valmistettiin hyvien kansainvälisten suhteiden an-
siosta:

Erikoislaatuinen makeisvalmiste on lisäksi n.k. marssijuoma.
Sitä annetaan miehille pienessä alumiiniputkessa jauheena. Sitä
käytetään kesämarsseilla juomaveden parantajana. Tätäkin val-
mistaa meillä jo nyt Suklaatehdas Hellas. Se sisältää ruokoso-
keria, viini- ja sitruunahappoja, natriumsitraattia sekä hedel-
mäaromeja. Analyysitulokset saksalaisesta valmisteesta on jo toi-
mitettu Intendenttiosastolle.
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Matkalla tutustuttiin myös armeijan, tieteellisten asiantuntijoiden ja
elintarviketeollisuuden yhteistyön järjestämiseen kohdemaissa. Valtuus-
kunnan mielestä asia oli Saksassa organisoitu erityisen onnistuneesti:
siellä armeijan palvelukseen oli komennettu eri tieteenalojen edustajia
ns. asiantuntijaketjuksi. Järjestelmän avulla pystyttiin Tikan mielestä
ratkomaan tehokkaasti sekä teoreettisia että käytännöllisiä ongelmia
elintarvikehuollossa. Toimikunta teki matkakokemusten perusteella eh-
dotuksia erikoismuona-annosten valmistuksesta Suomessa. Kehitys-
työn tulokset oli saatava palvelemaan koko yhteiskuntaa, minkä vuok-
si puolustusvoimain tilaamia tuotteita tuli työstää yhteistyössä koti-
talousjärjestöjen kanssa myös siviilimarkkinoille. Toimikunta piti suo-
rastaan välttämättömänä kuivausteollisuuden kehittämistä Suomessa
ja katsoi, että kuivatuotteiden ”kannattavaisuus ilman puolustuslaitok-
sen tukea tuntuu kyseenalaiselta”. Sen mielestä yhteiskunnan oli tuet-
tava teollisuuden toimintamahdollisuuksia poikkeuksellisin keinoin:

Toimikunta toteaa tyydytyksellä, että eräät matkalle osallistu-
neet elintarviketeollisuuden edustajat ovat jo ryhtyneet varsin
laajakantoisiin toimenpiteisiin useiden tässä muistiossa suosi-
teltujen, sissimuonitukseen soveltuvien tuotteiden valmistami-
seksi. Koska a.o. teollisuuslaitokset ovat jo olleet pakoitettuja
varsin suuriin taloudellisiin uhrauksiin ja koska nykyhetkellä
siviilimarkkinoiden tuki tunnetuista syistä ei tule kysymykseen
olisi, Toimikunnan vakaumuksen mukaan, puolustuslaitoksen
samaan tapaan kuin muissa pohjoismaissa ja varsinkin Saksas-
sa annettava kaikki mahdollinen tukensa ja kannatuksensa näissä
pyrinnöissä, jotka johtavat varmuudella vaikean sissimuonitus-
kysymyksen ratkaisuun.400

Armeijan muonituksen kautta suurilla elintarvikealan yrityksillä oli mah-
dollisuuksia yhteiskunnan tuella tehdä investointeja ja ryhtyä suunnit-
telemaan sellaisia tuotantosuuntia, jotka tulisivat joka tapauksessa lä-
hiaikoina lyömään itsensä läpi. Poikkeuksellisissa oloissa voitiin yh-
teiskunta saada mukaan niiden mittaviin perustamiskustannuksiin. Ylei-
sesti hyväksyttiin ajatus, että valtiovallan oli kannettava oma vastuunsa
teollisen toiminnan riskeistä sota-aikana.

Tikka osallistui maaliskuussa 1942 ulkoministeriön myöntämän
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apurahan turvin Saksassa järjestettyyn kansainväliseen säilykekongres-
siin, jossa alan huipputiedemiehet esitelmöivät säilyketeollisuuden uu-
simmista innovaatioista ja menetelmistä. Kongressissa tehtiin kaavailu-
ja myös alan kansainvälisen yhteistyön tiivistämisestä ja sen saattami-
sesta entistä kiinteämpään muotoon. Keski-Euroopan maiden ”valtava
säilyketeollisuus” teki Tikkaan suuren vaikutuksen. Hän laati matkas-
taan yksityiskohtaisen muistion, jonka Huhtamäki-yhtymä sai käyt-
töönsä.401

Puolustusvoimien mandaatti avasi Huhtamäelle ovia sellaisen tie-
don lähteille, joihin ei kaikilla kilpailevilla yrityksillä ollut pääsyä. Hän
osallistui elokuussa 1943 puolustusvoimien toimeksiannosta tehtyyn

Huhtamäki-yhtymään vuonna 1943 perustetussa kokeilukeittiössä testattiin

uusia tuotteita, tarkkailtiin tuotantoa, laadittiin käyttöohjeita ja osallistuttiin

uusien artikkeleiden kehittelytyöhön. Kokeilukeittiön varustukseen kuului

oikealla näkyvä ”itsesäätävä sähkölämpökaappi”, jolla testattiin tuotteiden

ominaisuuksia. Huhtamäki Oyj.
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tutustumismatkaan Keski- ja Kaakkois-Euroopan maihin ja Skandina-
viaan, ja seurueeseen kuuluivat myös Wäiniö ja Rautavaara. Matkan
tarkoituksena oli hankkia tietoa uusista tuotantomenetelmistä ja sellai-
sista tuotteista, joilla olisi hyvä säilyvyys ja joita olisi helppo kuljettaa ja
jaella. Huhtamäen havaintojen mukaan Suomessa ja yhtymässä oltiin
oikeilla jäljillä, mutta uusiin teollisuusaloihin tuli sijoittaa entistä voi-
makkaammin – myös rauhan ajan kulutusta silmällä pitäen. L. A. Pun-
tila kirjoitti ystävälleen J.W. Rangellille 20. päivänä elokuuta 1943:

Huhtamäen kanssa olin keskustelussa Bukarestiin. Hän on mat-
kaansa erinomaisen tyytyväinen. Sanoi saaneensa suuren mää-
rän uusia ajatuksia. Ystävällisyys on ollut suuri ja ’näyttäväisyys’
samoin.402

Paluumatkan kohdemaissa valtuuskunta saattoi havaita ”sodan synnyt-
tämän teollisuuden” kehittyneen voimakkaasti, vaikka varsinaisesta puut-
teesta, ainakaan Suomen verrattuna, ei voitukaan puhua. Koko ajan
Huhtamäkeä askarrutti se suuren luokan kysymys, kuinka armeijaa
varten kehitetyt teollisuusalat ja erikoistuotteet saataisiin nopeasti ja
tehokkaasti palvelemaan myös normaalia siviilikulutusta. Huhtamäki
ja Rautavaara antoivat matkasta joitakin lausuntoja julkisuuteen, mut-
ta pääosa sen tuloksista lukeutui sotasalaisuuksien piiriin.

Matkan tuloksia hyödynnettäessä otettiin huomioon sekä välittömät
että kaukaisemmat tavoitteet. Wäiniö ja Rautavaara laativat matkan
pohjalta laajan muistion ravintorasvan tuotannon lisäämisestä Suomes-
sa, jossa he esittivät öljykasvien viljelyn laajentamista pitkällä aika-
jänteellä, ”sitä ei voida pitää yksistään sota-ajan hätätuotantona, vaan
sen asema ja tulevaisuus on alunperin harkittava”. Ruotsissa öljykas-
vien viljelypinta-ala oli melkein 15 kertaa suurempi kuin Suomessa, ja
Tanskan etumatka oli lähes yhtä pitkä. Muistion laatijat korostivat öljy-
kasvituotannon kansanravitsemuksellista merkitystä, taloudellisuutta ja
myönteisiä vaikutuksia maatalouden kehitykseen.403

Öljykasvien viljely ja jalostaminen vaativat kehittyäkseen tieteellistä
kokeilu- ja tutkimustoimintaa, jonka suunnannäyttäjänä Suomessa toi-
mi professori Otto Valle. Hän tutki ensimmäisenä Suomessa öljykas-
vien viljelymahdollisuuksia ja -tekniikkaa Hankkijan kasvinviljelyase-
malla Tammistossa vuodesta 1939 lähtien. Vallen toiminta sai lisää yleistä
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kantavuutta, kun hänestä tuli vuonna 1942 Tikkurilassa toimivan
Maatalouskoelaitoksen kasvinviljelyosaston johtaja. Tutkimustyö oli
aluksi luonteeltaan lajivertailua ja se kohdistui pääasiallisesti öljypella-
vaan. Valle aloitti vuonna 1944 viljelytekniset kokeilut myös ravintoöl-
jykasveilla, joista erityisesti syysrypsi osoittautui soveliaaksi; kokeilujen
piiriin otettiin kaikki mahdolliset öljykasvilajit sinapeista unikkoon
saakka. Tutkimustensa tuloksia Valle julkaisi aikakauslehdissä ja kirja-
sissa, sillä tieto oli saatava kiireesti viljelijöiden ulottuville; lisäksi hän
esitelmöi öljykasveista maanviljelijöille. Öljykasvien viljelyn alkuaikoja
luonnehti tutkimustoiminnan ja viljelijöiden välinen tiivis vuorovaiku-
tus, joka auttoi alan jouhevasti alkuun.404

Valle teki sotavuosina ja niiden jälkeen yhteistyötä öljykasvien jalos-
tusta aloitelleiden teollisuuslaitosten kanssa. Öljykasvien viljelyn lisään-
tyminen oli taloudellisesti kannattavan jalostusteollisuuden ehto. Teolli-
suus teki pitkäjänteistä työtä tuotekehittelyn parissa. Suomessa päästiin
vasta 1950-luvun alusta lähtien hyödyntämään laajamittaisemmin koti-
maista rypsiä, jonka jalostamisesta päävastuun kantoi vuonna 1949 pe-
rustettu Kasvisöljy Oy Raisiossa. Vallen johdolla toteutetut kelta-, mus-
ta- ja sareptansinappikokeilut loivat edellytyksiä esimerkiksi Puutarha-
tuotteiden Jalostaja Oy:n pöytäsinappituotannon aloittamiselle. Yltiöis-
ten puutarhakoelaitoksella ja Jalostajassa mauste- ja lääkekasveilla teh-
dyt kokeilut johtivat yhtiön herkkukurkun ”erinomaisen onnistuneen”
mausteyrttiseoksen kehittämiseen. Sen sijaan lääkekasvien viljely jäi al-
kuasteelle, koska rohdoksia alettiin sotien jälkeen saada ulkomailta.

Valle työskenteli VTT:n elintarviketeollisuuslaboratorion yhteydessä
toimineen viljantutkimustoimikunnan puheenjohtajana. Sen tutkimus-
työ kohdistui erityisesti viljan käyttöominaisuuksien parantamiseen.
Hän oli mukana myös Huhtamäki-yhtymän aloitteesta syntyneessä ja
Kulttuurirahaston taloudellisella tuella toimineessa suomarjatoimikun-
nassa, jonka tehtävä oli selvittää soiden käyttömahdollisuuksia karpa-
lon ym. marjojen viljelyyn etenkin teollisuuden tarpeisiin.405

Aikaisemmin mainittu toimikunta ryhtyi suunnittelemaan rintama-
joukkojen käyttöön erilaisia ”erikoisvalmisteita” jatkosodan alettua ke-
sällä 1941. Niillä tarkoitettiin toisaalta tiedustelu- ja partiointitehtävissä
tarvittavaa ns. sissimuonaa ja toisaalta kotimaisia korvikkeita ja vastik-
keita, joita otettiin käyttöön raaka-ainepulan ja pitkien kuljetusmat-
kojen vuoksi. Pitkälti saksalaisten esikuvien mukaan kehiteltyjä eri-
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koistuotteita ja muitakin elintarviketeollisuuden valmisteita valvottiin
erityisen laaduntarkkailun menetelmin. Puolustuslaitoksella oli oma
kemianlaboratorio, joka tutki tuotteiden laatua ja teki tuotekehittelyä
kotimaista teollisuutta varten. 406

Huhtamäki-yhtymässä tutkittiin, suunniteltiin, kokeiltiin ja otettiin
tuotantoon runsaasti erilaisia vitaminoituja muonitusvalmisteita puo-
lustusvoimia varten. Tuoteryhmää alettiin kutsua lyhenteellä RaNa, jo-
ka viittaisi ravinto- ja nautintoaineiden liittoon. Yhtymässä tehostettiin
uusien ravintovalmisteiden suunnittelua entisestään sen jälkeen kun
Makeistehdas Hellas Oy joutui kesällä 1943 lopettamaan suklaa- ja ma-
keistuotantonsa sokeripulan vuoksi. Tehtaan koneille, laitteille ja hen-
kilökunnalle oli hankittava korvaavaa tekemistä. Uusia valmisteita tuo-

Helsingin yliopiston lääketieteellisen kemian professoria P.E. Simola vastaan-

ottaa stipendin Helsingin yliopiston kanslerilta Hugo Suolahdelta Suomen

Kulttuurirahaston perustamisjuhlassa vuonna 1939. Arvovaltaisen kutsuvie-

rasjoukon silmien alla jaettiin rahaston kuusi ensimmäistä apurahaa. SKRA.
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tettiin yhtymän tehtaiden yhteistyöllä, mikä oli merkittävä kilpailuetu.
Vaikka pääosa tuoteryhmän artikkeleista meni puolustusvoimille, saa-
tiin joitakin niistä valmistaa keinotekoisesti makeutettuina ja huo-
nompilaatuisina myös siviilikulutukseen.

RaNa -tuoteryhmän ylivoimaisesti suosituin valmiste oli puuron-
kastikejauhe, jonka suunnitteluun useat tiedemiehet osallistuivat pro-
fessori Tikan johdolla. Rintamajoukoille tehtiin lisäksi muun muassa
marssijuomaa, C-vitamiinikaramelleja, ohukais- ja vanukasjauhetta,
terveyskeittoa lihakastike- ja kaljajauhetta ja jakelukulutukseen valmis-
tettiin esimerkiksi ravintosiirappia, mämmi-, munavalkuais- ja leivin-
jauhetta.407  RaNa-tuoteryhmän ensimmäinen sukupolvi lukeutui vielä
pääosin korvikkeisiin, mutta tavoitteena oli kehittää raaka-ainepulan
helpottaessa sellaisia uusia valmisteita ja ruokatalouden apuaineita, joista
oli mahdollisimman lyhyt matka normaaliajan tuotteisiin.408

Näissä projekteissa yhtymä käytti hyväkseen päämajan ravitsemus-
asioiden asiantuntijaa, Helsingin yliopiston lääketieteellisen kemian
professoria, biokemisti Paavo E. Simolaa, joka oli työskennellyt 1920-
luvun lopulla Valion laboratoriossa A. I. Virtasen johdolla ja tehnyt tä-
män ohjauksessa väitöstutkimuksensa eräiden bakteerien kyvystä ha-
jottaa selluloosaa. Simola aloitti vitamiinien puutostiloja koskevat tut-
kimuksensa opiskelleessaan vuosina 1932–33 Rockefeller-stipendin turvin
Tukholmassa ja Saksassa. Hän jatkoi aiheen tutkimista Suomessa saa-
tuaan nimityksen Helsingin yliopiston lääketieteellisen kemian profes-
soriksi vuonna 1933. Simolan kansainvälisesti korkealle arvostettu tutki-
mustyö liittyi lähinnä vitamiinien ja sitruunahappokierron selvittämi-
seen. Lääketieteellisen kemian laitoksella Simola organisoi innovatiivi-
sia tutkimusryhmiä ja kohotti laitoksen alan kansainvälisen tutkimuk-
sen eturiviin.409

Simola teki sota-aikana tiivistä yhteistyötä Wäiniön ja Huhtamäen
kanssa. Hän vieraili Tikan lailla usein yhtymässä. Heti jatkosodan alus-
sa Simola valmisti laajan ”katsauksen nykyiseen sotilasmuonitukseem-
me”, jossa hän pohti rintamajoukkojen muona-annosten ravintosisäl-
töjä. Hän seurasi jatkuvasti rintamamuonituksen laatua eri ravinto-
aineiden saatavuuden kannalta. Simola kiinnitti erityistä huomiota jouk-
kojen C-vitamiinitarpeen tyydyttämiseen. Perunan ja vihannesten puut-
teellisen saatavuuden vuoksi hän suositteli erityisten C-vitamiinival-
misteiden hankkimista armeijan tarpeisiin. Vaikka joukkojen tavan-
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omaisessa ravinnossa oli suhteellisen tyydyttävästi A-vitamiinia, oli Si-
molan mielestä aiheellista ryhtyä tekemään teollisesti myös sitä sisältä-
viä valmisteita. Simola antoi ohjeita uusien valmisteiden käytössä ja
valisti myös puolustusvoimien johtoa vitamiinien merkityksestä. Ruo-
an vitaminisoinnin tarve kasvoi sitä mukaa kun ravinnon laatu heikke-
ni ja kun joukoille jaetut vitamiinitabletit jäivät nauttimatta. Käytän-
nössä havaittiin, että C-vitamiinikaramellit eivät soveltuneet sissipak-
kauksiin, koska ne sulivat helposti ja vahingoittivat muita elintarvikkei-
ta. Sen sijaan puuronkastikejauheen vitaminisointi osoittautui menes-
tykseksi.410

Simola suoritti paljon uusien tuotteiden valmistukseen tähtääviä
kokeita esimerkiksi erilaisten leivän korvikkeiden löytämiseksi. Suure-
na haasteena oli soveltaa tutkimusten tuloksia nopeasti elintarvikkeiden
teolliseen tuotantoon. Elintarviketeollisuus mukautui Suomessa yleensä
joustavasti valmistamaan puolustusvoimien tarvitsemia erikoistuotteita.
Huhtamäki oli ulkomaalaisten kontaktiensa ja verkostosuhteittensa an-
siosta hyvässä asemassa uusien tuotantosuuntien kehittämisessä. Tapan-
sa mukaisesti hän oli tässäkin asiassa oma-aloitteinen ja toimelias.
Huhtamäki lähetti Simolan kokeiltavaksi esimerkiksi kolme ”juoma-
pulveria” marssijuomaksi miehille, joiden vatsa ei kestänyt hapanta
juotavaa.411

Simola osallistui Huhtamäki-yhtymässä tiiviisti vitaminoitujen tuot-
teiden, erityisesti makeisten, suunnitteluun ja uusien ravintovalmistei-
den vitaminisointiin. Hän oli myös tilaajan puolella vastaamassa tuot-
teiden laatutasosta ja antamassa lausuntoja niiden soveltuvuudesta rin-
tamajoukkojen muonitukseen. Vitaminoitujen karamellien kehitystyös-
sä Simola vertaili Huhtamäen tuotteita vastaaviin saksalaisiin valmis-
teisiin, ja lopulta Huhtamäki-yhtymältä voitiin tilata sellaisia karamel-
leja, joissa vitamiini säilyi hyvin ja jakautui tasaisesti; ne eivät myös-
kään sulaneet eivätkä tarttuneet toisiinsa varastoitaessa.412  Yhtymä myön-
si Simolallelle vuoden 1944 alussa 50 000 markan korvauksen arvok-
kaasta työstä uusien tuotteiden kehittelyssä. Samassa yhteydessä Jyry
Tikka palkittiin 100 000 markalla erityisesti hänen ansioistaan puuron-
kastikkeen suunnittelussa ja kokeilussa.413

Piikkiön Yltöisissä sijainneen Lounais-Suomen Kasvinviljelys- ja
Puutarhakoeasema johtaja professori Olavi Meurman, joka oli kan-
sainvälistä mainetta niittänyt solu- kromosomitutkija, teki yhteistyötä
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erityisesti Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n kanssa. Hänen johdollaan
vuonna 1927 perustetulla koeasemalla ryhdyttiin tutkimaan hedelmä-
puiden, marjakasvien ja avomaavihannesten viljelytekniikkaa ja lajike-
koetoimintaa. Koelaitoksen tavoitteena oli kehittää puutarhatuotteiden
viljelymenetelmiä sellaisiksi, että ne antaisivat viljelijöille mahdollisim-
man hyvän sadon, ja tuottaa lajikkeita, jotka soveltuisivat hyvin teolli-
sesti jalostettujen tuotteiden raaka-aineiksi. Suomen olosuhteissa erityi-
sen tärkeää oli tutkia hedelmäpuiden talvehtimista, sillä kylminä talvina
puut kärsivät pakkasvaurioista. Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy tuki
säännöllisesti taloudellisesti Yltöisten laitoksen toimintaa sekä Meur-
manin ja Olavi Collanin yhteisiä tutkimushankkeita. Suomen Kulttuu-
rirahasto myönsi Meurmanille vuonna 1944 huomattavan tunnustuspal-
kinnon hänen tieteellisistä ansioistaan.414

Tehtailijan koti Turussa Linnankatu 61:ssä vuonna 1944. Radio oli omalla

paikallaan salin nurkassa, mutta huomio kiinnittyy erityisesti työhuoneen

kirjahyllyyn. Huhtamäellä oli erityinen suhde kirjoihin: hän luki ahkerasti ja

keräsi jatkuvasti ammattikirjallisuutta pysyäkseen ajan hermolla oman alan-

sa kehityksessä. Annaliisa Heimo.
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Heikki Huhtamäki kirjoitti sotavuosina ”käytännön miehen” näkö-
kulmasta useita artikkeleita tieteen ensiarvoisesta merkityksestä elintar-
viketeollisuuden modernisoimisessa. Hän luotti horjumattomasti tie-
teelliseen tietoon, vaikka totesi arvostavansa myös kokemustietoa:

Kehitys ei yksinkertaisesti kulje eteenpäin ilman tieteellistä tut-
kimustyötä; ilman sitä ei synny uusia arvoja, vanhoja vain paik-
kaillaan. Lyhyesti sanottuna: yrittäjä tarvitsee tiedemiestä rin-
nalleen viedäkseen asiaansa ja alaansa yhä pidemmälle, tiede-
mies tarvitsee taloudellisen yrittäjän tukea voidakseen keskittyä
tutkimustehtäväänsä.

Teollisuuden ja tieteellisen tutkimuksen täytyi tämän takia tehdä jat-
kuvaa yhteistyötä keskenään yhteiskunnan suosiollisella myötävaiku-
tuksella. Huhtamäki peräänkuulutti valtion tukea, ”koska teollisuus
monessa tapauksessa ei jaksa kaikilla tarvittavilla aloilla itse kehittää
tutkimustoimintaansa”. Kauppaneuvos Huhtamäki piti esimerkiksi Suo-
men Kulttuurirahaston joulukuun alussa 1943 järjestämässä ja suurta
julkista huomiota saaneessa ”Kulttuuriparlamentissa” kaksi valmistel-
tua puheenvuoroa tieteen ja teollisuuden suhteista.415

Ainoastaan muutamassa suuressa ravinto- ja nautintoaineteollisuu-
den tuotantolaitoksessa oli omaa tutkimustoimintaa ennen toista maail-
mansotaa. Suuntaa näytti jo vuonna 1916 perustettu Valion kemiallis-
bakterologinen laboratorio, joka kehittyi professori A.I. Virtasen joh-
dolla korkeatasoiseksi tutkimuslaitokseksi. Virtasella oli laajat kansain-
väliset suhdeverkostot ja Valion resurssit takasivat mahdollisuudet tut-
kimustyölle, joka palveli sekä tuotekehittelyä että biokemiallista perus-
tutkimusta. Virtasen johdolla laboratoriossa kehitettiin AIV-suolan ja
-rehun valmistusmenetelmät, jotka ”paransivat radikaalisti Suomen maa-
talouden tuotantorakennetta ja avasivat suomalaisille maataloustuot-
teille tien maailmanmarkkinoille”.416

Valion aloitteesta syntynyt Kemiantutkimus-säätiö perusti vuonna
1931 Biokemiallisen tutkimuslaitoksen, joka keskittyi tutkimustoimin-
taan ja oli yhteistyössä Valion laboratorion kanssa. Virtanen johti mo-
lempia samassa rakennuksessa toimineita yksiköitä. Biokemiallisessa
tutkimuslaitoksessa keskityttiin lähes yksinomaan bio-, elintarvike- ja
maatalouskemiallisiin tutkimuksiin. Virtanen onnistui hallinnollisten
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taitojensa ja suhteittensa ansiosta saamaan tutkimuslaitokselle myös
huomattavia vuotuisavustuksia valtiolta. Laitoksen suojissa tuotettiin
hänen ohjauksessaan useita väitöskirjoja, ja sota-aikana laitoksessa
kiinnitettiin erityistä huomiota uusien tutkijavoimien kouluttamiseen.
Virtasella oli laajat kansainväliset suhteet alan johtaviin tutkijoihin ja
tutkimuslaitoksiin; niiden ansiosta hänen onnistui saada rahoitusta ja
organisoida tieteellisiä yhteistyöhankkeita. Tuleva nobelisti osallistui tie-
teellisenä asiantuntijana sotavuosina moniin kansanravitsemuksellisiin
ja -huollollisiin hankkeisiin.417

Maan suurimpiin elintarviketehtaisiin perustettiin sota-aikana labo-
ratorioita tukemaan uusien tuotantosuuntien kehittämistä ja laadun-
tarkkailua.418  Huhtamäki-yhtymä rekrytoi palvelukseensa useita kemis-
tejä, solmi yhteyksiä alan johtaviin tiedemiehiin ja tehosti yhteistyötä
yliopistojen kanssa. Yhtiö perusti vuonna 1941 ravintokemian ja -fysio-
logian tutkimukseen keskittyneen oman ”teknillis-tieteellisen” keskus-
laboratorionsa. Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n pieni tehdaslabora-
torio oli aloittanut toimintansa jo vuonna 1937. Laboratoriossa tehtiin
tieteellisiä ja käytännöllisiä kokeiluja marjojen säilömis- ja jalostamis-
menetelmien parantamiseksi. Jalostajan laboratorion yhtenä kehitys-
hankkeena 1930-luvun lopulla oli tuoremehun valmistaminen professori
Virtasen keksimällä menetelmällä419 . Huhtamäki tutustui matkoillaan
useiden ulkomaisten hedelmänjalostustehtaiden laboratorioihin, joissa
harjoitettiin mittavaa tutkimustoimintaa.420

Suomessa alan muutkin suuret yritykset tukeutuivat tieteelliseen
asiantuntemustietoon. Turun yliopiston professori ja kansleri Gustaf
Komppa toimi useita vuosikymmeniä Chymos Oy:n tieteellisenä neu-
vonantajana, jossa ominaisuudessa hän auttoi ratkaisemaan monia me-
hu-, viini- ja marmeladituotannon ongelmia. Komppa oli vuorineuvos
Wäinö Tammenoksan läheinen ystävä aina yhteisiltä opiskeluvuosilta
saakka. Sotavuosina voimakkaasti laajentuneeseen Chymokseen perus-
tettiin oma keskuslaboratorio vuonna 1942.421

Huhtamäki-yhtymässä toimivat keskuslaboratorion lisäksi jokaises-
sa tehtaassa omat käyttölaboratoriot, joiden tehtävänä oli seurata käyn-
nissä olevia valmistusprosesseja ottamalla jatkuvasti näytteitä eri val-
mistusvaiheista ja lopullisista tuotteista. Kemistit analysoivat keskusla-
boratoriossa ulkomaisia ja kotimaisia valmisteita yhteistyössä käyttö-
laboratorioiden kanssa, harjoittivat mikrobiologista tutkimusta ja eri-
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koislaitteistoja vaatineita vitamiinitutkimuksia. Keskuslaboratorion teh-
täviin kuului osallistua uusien tuotteiden ja kokonaisten teollisuushaa-
rojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.422

Huhtamäki-yhtymässä kemistit esitelmöivät usein työnjohtoryhmän
kokouksissa oman tieteenalansa saavutuksista ja kirjoittivat artikkeleita
yhtymän julkaisuihin. He perustivat kesällä 1942 Kemistien kerhon
lujittaakseen keskinäistä yhteistyötään yhtymässä; samalla oli kyse pyr-
kimyksestä vahvistaa professionaalisen tiedon asemaa yhtiössä. Kerhos-
sa käsiteltiin muun muassa tehtaiden tuotteiden laatua ja valmistus-
menetelmiä. Tikan vieraillessa yhtymässä heinäkuussa 1942 kerhossa
tarkasteltiin lähemmin useita puolustusvoimille valmistettavia tuotteita.
Kerhon pöytäkirjan mukaan ”tällöin saatiin prof. Tikalta arvokkaita
viitteitä ja selvitettiin hänelle eri tuotteiden valmistuksessa havaittuja
haittoja ja raaka-aineiden hankinnasta johtuvia vaikeuksia”.423

Suomen kemian teollisuuden yhteistyöjärjestöksi perustettiin kesäl-
lä 1943 Kemian Keskusliitto, jonka jäseneksi alan suurimmat yritykset
liittyivät. Huhtamäki valittiin liiton hallitukseen seuraavana vuonna.
Hallitukseen kuului A. I. Virtasen johdolla useita maan johtavia tiede-
miehiä ja vuorineuvoksia, joiden kanssa Huhtamäellä oli monia muita-
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kin päällekkäisiä jäsenyyksiä. Huhtamäki oli Suomen Sokeri Oy:n toi-
mitusjohtajan, vuorineuvos John Grundströmin ohella ainoa ravinto- ja
nautintoaineteollisuuden edustaja hallituksessa. Liitto välitti ja julkaisi
kemian teollisuutta koskevaa tietoa, ja se pyrki lujittamaan alan yhteis-
työtä ja vahvistamaan kemistien asemaa teollisuudessa. Kemian Liiton
kautta alan edustajat saattoivat tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa
ja tuoda alan asiantuntemusta maan teollisuuspolitiikan valmisteluun.
Liiton yhtenä alkuperäisenä tavoitteena oli ehkäistä tarpeetonta kilpai-
lua alalla toimivien yritysten kesken; yritykset harjoittivat käytännöllistä
yhteistyötä liiton alaisissa jaostoissa. Huhtamäki-yhtymän kemistit osallis-
tuivat liiton ravintoaine- ja käymisteollisuuden jaoston työskentelyyn.424

Yhtymän tuotekehittelyjärjestelmään liitettiin vielä vuonna 1943 Huh-
tamäen ja Wäiniön aloitteesta perustettu kokeilukeittiö. Huhtamäki oli
perehtynyt vastaaviin laitoksiin ulkomailla, ja Wäiniö ”piti koekeittiötä
tarpeellisena etupäässä armeijan artikkeleiden parantamisen ja uusien
tuotteiden suunnittelemisen tähden”.425  Yhtymän kokeilukeittiö oli en-
simmäinen Suomessa, ja 1940-luvun loppuun mennessä vastaava oli
vain Pauligilla. Kokeilukeittiö teki tiivistä yhteistyötä yhtymän laborato-
rioiden kanssa. Sen päätehtävänä oli tuotteiden testaus, käyttöohjeiden
laatiminen ja päivittäisen tuotannon tarkkailu, mutta se osallistui myös
uusien tuotteiden suunnitteluun. Tuotteen kehittelyvaiheeseen kuului
aktiivista kokeilua ja maistamista, jossa oli oman henkilökunnan lisäk-
si mukana myös laajempi maistajakunta. Ensimmäisen tehdaskokeilun
jälkeen näyte lähetettiin arvosteluryhmille, joiden esittämät huomiot
vaikuttivat tuotteen lopulliseen muotoon.426

Huhtamäki-yhtymän omat laboratorioresurssit eivät riittäneet kaik-
kiin tieteellisiin projekteihin, minkä vuoksi se antoi mittavia toimeksi-
antoja myös Jyry Tikan johtamalle Elintarviketeollisuuslaboratoriolle.
Yhtymä kuului laboratorion uskollisimpien taloudellisten tukijoiden
joukkoon.427  Huhtamäki kirjoitti lyijykynällä vuoden 1944 lopussa
”Elintarviketeollisuuslaboratorion kehittämisestä” laaditun muistion
marginaaliin: ”Ehdotus miten yhtymä järjestää yhteistoiminnan. Kii-
re.” Muistiossa käsiteltiin laajasti teollisuusyritysten ja laboratorion vä-
lisen yhteistyön kehittämistä. Yhteistoiminnan avulla laboratorio saat-
toi pysyä ”teollisuuden probleemeissa päivän tasalla”. Yritykset pystyi-
vät puolestaan käyttämällä sen palveluksia välttymään ”suurista oman
tutkimuslaboratorion perustamis- ja palkkakustannuksista”.428
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Sotavuosina tiede ja teollisuus liittoutuivat peruuttamattomalla ta-
valla toistensa kanssa. Puolustusvoimat saattoivat nämä liittolaiset yh-
teen: se tarjosi yhteisen tehtävän ja huomattavat resurssit sen ratkaise-
miseksi. Sota-aikana teollisuuslaitosten ja tiedemiesten suhteista muo-
dostui poikkeuksellisen tiiviitä – ja vastavuoroisia: molemmat tahot
hyötyivät tilanteesta. Tieteeseen tukeutuneet uudet elintarviketeollisuu-
den haarat löivät itsensä lopullisesti läpi sotien aikana, ja tiede auttoi
myös niiden sisäisessä uudistumisessa. Aikaisemmin niin tärkeän ko-
kemustiedon merkitys väheni elintarvikkeita valmistavissa tuotantolai-
toksissa. Teollisuuden kanssa sota-aikana tehty yhteistyö merkitsi sa-
malla suurta haastetta myös akateemiselle tutkimukselle, joka haki ta-
sapainoa perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välille.

Yrittäjä yhteiskunnallisissa

luottamustehtävissä

Kansanhuollon ja sotateollisuuden ongelmat nostivat sota-aikana esiin
sellaisia suuria taloudellisia tehtäviä, joista viranomaiset tai suuryri-
tykset eivät pystyneet yksin selviytymään. Poikkeuksellisissa oloissa
tarvittiin kokonaisia teollisuusaloja palvelevia käytäntöjä raaka-ainei-
den hankinnan, kuljetusten ja varastoinnin järjestämiseksi. Kansan-
huoltoministeriö pyysi elinkeinoelämän edustajia osallistumaan näiden
suurten yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisuun: säännöstelytalouden
kehittämisessä tarvittiin viljalti liiketaloudellista osaamista. Näissä teh-
tävissä yritysjohtajat joutuivat pohtimaan asioita omaa liiketoimintaa
yleisemmältä kannalta, mutta niihin oli mahdollista kytkeä myös välit-
tömiä liiketoiminnallisia tavoitteita. Huhtamäki oli asiantuntemuk-
sensa ja laajan arvostuksensa vuoksi erittäin sovelias henkilö erilaisiin
yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin.

Huhtamäki lähti mukaan kahteen isoon projektiin, joista toinen
liittyi kotimaisten marjojen ja hedelmien ja toinen kalan talteenottoon,
kauppaan ja jalostamiseen. Molemmat tukivat hänen liiketoimiaan ja
kummassakin oli esillä samankaltaisia ongelmia. Hankkeissa oli kyse
suuresta ja äärimmäisen ajankohtaisesta kansallisesta tehtävästä: koti-
maisten raaka-aineiden taloudellisesta hyödyntämisestä kansanhuollon
palveluksessa. Marjanjalostus kuului Huhtamäen ydinliiketoimintaan
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ja kalanjalostus oli yksi yhtymän mahdollisista tulevaisuuden tuotanto-
suunnista.

Puutarhatuotteiden Jalostajan hallintoneuvoston puheenjohtajan Ola-
vi Collanin johtama hedelmäkomitea tarkasteli toisessa mietinnössään
vuonna 1941 puutarhatuotannon lisäksi myös metsämarjojen talteen-
ottoa, kauppaa ja jalostamista. Komitea tähdensi, että jalostusteollisuus
pystyi hyödyntämään marjasatoa monipuolisesti, tarkasti ja kohtalaisen
tasaisesti eri vuodenaikoina. Sota-aikana teollisuuslaitokset olisivat pys-
tyneet käyttämään hedelmä- ja marjaraaka-ainetta enemmän kuin sitä
oli teollisuudelle tarjolla. Varsinkin metsämarjojen osalta ongelmat
kärjistyivät satovaihteluiden lisäksi marjojen poimintaan ja kauppaan.429

Hedelmänjalostustehtaille myönnettiin niiden kansantaloudellisen ja
-ravitsemuksellisen merkityksen ansiosta paremmin sokeria kuin ma-
keisteollisuudelle. Virvoitusjuoma-alaakin kannustettiin käyttämään ns.
jätehedelmiä (teollisuusomenaa) ja metsämarjoja hyväkseen omassa tuo-
tannossaan, koska ulkomaisia tarveaineita ei saatu enää riittävästi maa-
han. Valtion hedelmäkomitea totesi hedelmänjalostustehtaitten tehneen
jo parhaansa jätehedelmien hyödyntämisessä, kun useat niistä ryhtyivät
toimittamaan vuoden 1940 sadosta mehuja virvoitusjuomatehtaille.430

Hedelmäkomitea julkaisi vuonna 1940 Collanin ja Rautavaara kirjoit-
taman opaskirjasen Marjat talteen! Marjojen poiminnan, kuljetuksen,
kaupan, säilönnän ja käytön ohjeita, jolla koetettiin luoda normeja ja va-
kiintuneita käytäntöjä alalle. Kirjoittajat merkitsivät Huhtamäelle luo-
vuttamaansa tekijänkappaleeseen paljon puhuvan viestin: ”Suurella kii-
tollisuudella kaikesta”.431

Elintarviketeollisuuden edustajat pyrkivät luomaan yhteiskunnan
tuella mahdollisimman tehokkaan järjestelmän marjataloutta varten.
Huhtamäki osallistui marjatalouden kehittämiseen näkyvästi niin julki-
suudessa kuin kulisseissa omia verkostosuhteitaan hyödyntäen. Hän
kirjoitti aihepiiristä paljon lehdistössä ja esitelmöi siitä usein alan kes-
keisille sidosryhmille. Marjan- ja hedelmänjalostuksen kautta saattoi
perustella ymmärrettävästi koko elintarviketeollisuuden kansantaloudel-
lista ja -terveydellistä merkitystä. Hän vetosi monissa artikkeleissaan
erityisesti metsämarjojen keräilyn ja talteenoton puolesta: jalostusteol-
lisuuden kasvumahdollisuudet riippuivat laadukkaan ja riittävän raaka-
aineen saamisesta. Huhtamäki puhui sota-aikana makeis- ja hedelmän-
jalostusteollisuudesta yhtenä kokonaisuutena ennen muuta suojellak-
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seen ensiksi mainittua. Hän jaksoi korostaa sitä, että makeisteollisuus
käytti tuotannossaan yhä enemmän kotimaisia marjoja ja hedelmiä
tuontiraaka-aineiden ohella.432

Marjain poimintaa edistämään perustettiin huhtikuun alussa 1941

Marjainhankintayhdistys, joka oli tarkoitettu marjain jalostusta tai
kauppaa harjoittavien liikkeiden, yhtymien tai yksityisten henkilöiden
yhdyssiteeksi. Sen puheenjohtajana oli Onni Toivonen, ja kauppaneu-
vos Huhtamäki valittiin jalostusteollisuuden edustajana yhdistyksen hal-
litukseen ja työvaliokuntaan. Marjanhankintayhdistys oli yksi monista
Toivosen ja Huhtamäen säännöllisistä kohtaamispaikoista. Hallituksen
muista jäsenistä mainittakoon Collan, Rautavaara ja Chymos Oy:n
johtaja Jukka Tammenoksa, jotka kaikki olivat tärkeitä henkilöitä Huh-
tamäen verkostosuhteissa.433

Puolustusvoimille tehtiin mm. kaljajauhetta ja marjakeittojauhetta, joita oli

helppo kuljettaa vaikeissa rintamaolosuhteissa. Käyttöohjeilla pyrittiin var-
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Marjainhankintayhdistys pyrki saamaan järjestystä marjakauppaan,
mutta tulokset jäivät vaatimattomiksi. Epäonnistumisen arvioitiin joh-
tuneen siitä, että yhdistykseltä puuttui oikeus käyttää julkista valtaa.
Vapaan yhdistystoiminnan keinoin ja hurskain toivomuksin ei pimeää
marjakauppaa saatu aisoihin: musta pörssi oli niljakas vihollinen. Sään-
nöstelyn väljyys aiheutti esimerkiksi sen, että huomattava osa marjoista
jäi keräilykauppaan, joka ei välittänyt marjoja sellaisenaan eteenpäin,
vaan ryhtyi itse harrastamaan ”väliaikaisteollisuutena” esimerkiksi eri-
laisten mehutuotteiden valmistamista. Varastoihin jääneiden marjojen
hinnat kohosivat, ja pääosa niistä kulkeutui ravitsemusliikkeisiin ohi
jakelukaupan kanavien.434

Marjanhankintaan liittyvien tahojen tehokas yhteistoiminta vaati
entistä keskitetympää järjestelmää, jossa työnjako eri portaiden välillä
olisi järjestetty tehokkaasti. Kansanhuoltoministeriön aloitteesta pidet-
tiin toukokuussa 1943 keskusliikkeiden, marjanviejien ja teollisuuden
edustajien neuvottelukokous, jossa yhdistys päätettiin organisoida uu-
delleen. Uudistetun Marjainhankintayhdistyksen jäsenyyskriteerejä tiu-
kennettiin: siihen saattoivat kuulua vain kauppaa ja teollisuutta edusta-
neet keskusliikkeet ja -liitot. Yhdistyksen hallituksessa jatkoivat esimer-
kiksi Toivonen ja Collan, ja uudeksi jäseneksi valittiin everstiluutnantti
Vilho Wäiniö. Hedelmänjalostusteollisuutta hallituksessa edusti tällä
kertaa Tammenoksa, jonka kanssa Huhtamäki oli tottunut tekemään
luottamuksellista yhteistyötä koko teollisuusalaa koskevissa asioissa.

Koska valtiovalta ei voinut antaa uudistetunkaan yhdistyksen halli-
tukselle vallankäyttöoikeutta marjojen hankinnan ja kuljetusten suh-
teen, asetti valtioneuvosto kesällä 1943 erityisen marjatoimikunnan,
jonka muodostivat Marjainhankintayhdistyksen hallitus ja kaksi lisä-
jäsentä, kansanedustaja Aino Lehtokoski ja maisteri Kerttu Sihvonen.
Samalla päätöksellä valtioneuvoston alisti marjojen kaupan ja kuljetuk-
set säännöstelyn piiriin, jolloin saatiin luoduksi edes jonkinlaiset edelly-
tykset marjanhankinnan kontrolloimiseksi. Molempien elinten koko-
ukset pidettiin yleensä samanaikaisesti, mutta kummastakin laadittiin
omat pöytäkirjat. Marjatoimikunta luovutti marjanhankinnan käytän-
nöllisen puolen organisoinnin yhdistykselle, ja toimintaa varten laadit-
tiin yleiset marjakauppaohjeet.

Marjainhankintayhdistyksen oman arvion mukaan uudella keskite-
tyllä järjestelmällä onnistuttiin ”suurin piirtein” samaan marjojen han-
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kinta ja kauppa säänneltyihin uomiin, mutta takaiskujakin koettiin, sil-
lä esimerkiksi vuonna 1943 ”puutarhamansikat ryöstäytyivät säännös-
tellystä kaupasta salakauppaan”. Marjatoimikunta totesi, että tiedon-
keruuta ja suunnitelmallisuutta oli vahvistettava entisestään ja syvennet-
tävä kiinteää yhteistyötä viranomaisten ja teollisuuden välillä marjan-
hankinnan ongelmien voittamiseksi.435

Kun teollisuus ei saanut sotavuosina riittävästi metsämarjoja, ryhtyi
se kokeilemaan pihlajanmarjojen kelpoisuutta raaka-aineeksi. Kovasta
marjapulasta kärsinyt Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy julkaisi vuonna
1942 pääjohtaja Huhtamäen aloitteesta sanomalehdissä näyttäviä ilmoi-
tuksia, joissa se lupautui vastaanottamaan rajattomasti pihlajanmarjaa
kiinteällä hinnalla. Marjoja vyöryi tehtaalle valtavia määriä yli alkupe-
räisten tavoitteiden, vaikka lehdissä julkaistiin ilmoituksia ostojen lo-
pettamisesta; tehdas joutui lähes kaaoksen partaalle. Pihlajanmarjaa oli
tarkoitus käyttää marmeladin valmistuksessa, mutta sitä varten tarvit-
tiin suuret määrät ruokajuureksista saatavaa kuiva-ainetta.

Kansanhuoltoministeriö sattui samaan aikaan saamaan Ruotsista
suuren lahjoituserän porkkanoita. Ajanmukaisella vastaanotto- ja kui-
vauskoneistolla varustettu Jalostaja lupasi ottaa vastaan koko pari suur-
ta laivalastia käsittäneen lahjoituserän. Kansanhuoltoministeriön jake-
luosaston päällikkö Toivonen oli hyvin tyytyväinen Huhtamäen tarjouk-
sesta, sillä yllättäen ilmaantuneen lahjoituksen käytöstä ei ollut olemas-
sa minkäänlaisia suunnitelmia. Porkkanaerä oli vaarassa pilaantua epä-
edullisten sääolosuhteiden takia. Tämä kokemus vahvisti Puutarha-
tuotteiden Jalostaja Oy:n asemaa suurissa kansanhuollollisissa hank-
keissa ja lisäsi kansanhuoltoministeriön myötämielisyyttä yhtiötä koh-
taan. Huhtamäen ja Toivosen yhteistyö tuotti molempia osapuolia tyy-
dyttäneen tuloksen.

Huhtamäki-yhtymässä porkkanoista ja pihlajanmarjoista koetettiin
saada irti kaikki mahdollinen hyöty, myös suhteessa kilpailijoihin, jot-
ka eivät uskaltaneet ottaa näin mittavaa riskiä. Yhtymän kemistien li-
säksi Toivo Rautavaara osallistui tiiviisti tuotekehittelytehtäviin. Pork-
kanoista onnistuttiin valmistamaan esimerkiksi vaatimaton makeisten
korvike Nami-muru lasten iloksi. Soseutettuna porkkanat kelpasivat
marmeladin raaka-aineeksi kun makeutusaineena käytettiin siirappia.
Marjaraaka-aine koetettiin käyttää hyväksi niin tarkasti kuin mahdol-
lista: marjoista puristettua raaka-mehua hyödynnettiin sakariinilla ma-
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keutetun mehun pohjana ja vasta puristusjätteestä tehtiin sosetta, joka
soveltui talousmarmeladin tuotantoon.436  Huhtamäen arvion mukaan
”saadut kokemukset ovat erittäin arvokkaita, ja tästedes voimme las-
kea pihlajanmarjasadonkin kuuluvaksi kansallisomaisuuteemme”.437

Hedelmien ja marjojen jalostukseen liittyi myös viinien ja liköörien
valmistuksen aloittaminen Puutarhatuotteiden Jalostajassa. Yhtiö oli
kokeillut vuodesta 1936 alkaen parin vuoden ajan omenasiiderin teke-
mistä, mutta tuotteelta puuttuivat vielä riittävät markkinat taloudellises-
ti kannattavaan tuotantoon. Viinien ja liköörien valmistusta ryhdyttiin
suunnittelemaan jo vuonna 1942 osittain sillä perusteella, että se helpot-
taisi marjojen pitkäaikaisvarastointia. Asiaa punnittiin Jalostajassa
myös kansantaloudellisesta näkökulmasta. Yhtiön asiantuntijat tuottivat
sellaisia aineistoja, joissa käsiteltiin yleisesti koko maan viini- ja liköö-
riteollisuuden kehittämisen kysymyksiä. Viinien ja liköörien tuotanto
saatiin Jalostajassa käyntiin vuonna 1944, mutta se jäi suuruusluokal-
taan selvästi jälkeen aromaattisten mehujen ja marmeladien tuotannos-
ta. Laadukkaiden tuotteiden valmistus vaati perusteellisia tutkimuksia ja
suuria investointeja. Yhtymässä kiinnitettiin sotien jälkeen runsaasti huo-
miota marjanhankintaan, ja Huhtamäen sota-aikana hoitamat luottamus-
tehtävät loivat pohjaa marjanjalostuksen kehittämiselle yhtymässä.438

Vuorineuvos Huhtamäki ajoi marjanjalostuksen asiaa näkyvästi jul-
kisuudessa myös sotien jälkeen painottamalla edelleen sen aikaansaa-
mia kansantaloudellisia säästöjä ja kansanterveydellisiä etuja, puolus-
tamalla valtion myötävaikutuksella tehtäviä kokonaisvaltaisia ratkaisuja
ja peräänkuuluttamalla laaja-alaista yhteistoimintaa teollisuusalan kehit-
tämisessä.  Hän kirjoitti aiheesta useita artikkeleita ja oli käynnistä-
mässä uusia marjanjalostusta tukevia hankkeita.439

Kotimaisen kalan saanti kulutukseen ja jalostusteollisuuden käyt-
töön nousi sotavuosina suuren luokan kysymykseksi sitä mukaa kun li-
hasta alkoi olla pulaa. Säännöstellyn kaupan kannalta kalat olivat erit-
täin ongelmallisia tuotteita: kalansaaliin valvominen oli lähes ylivoimai-
nen tehtävä. Työvoiman ja kalastusvälineiden puute hankaloittivat ka-
lastuselinkeinon harjoittamista. Viranomaisilla oli kalastuskamppailun
organisoinnissa paljon suurempia vaikeuksia kuin maatalouden tuo-
tantokamppailuissa.440  Kauppalehden pääkirjoittaja totesi helmikuun
puolivälissä 1942 kursailematta, ”että kansanhuolto ainakin kalastus-
kampanjan osalta on täydellisesti epäonnistunut”.441
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Valtion tuotantokomitean aloitteesta oli ryhdytty keväällä 1941 toi-
menpiteisiin kalastuksen kehittämiseksi maatalouden tuotantokamp-
pailun rinnalla. Tuotantokomitean ehdotuksesta säädettiin lait kalan-
pyynnin tehostamisesta ja väliaikaisesta jokamiehen kalastusoikeudes-
ta. Maatalousministeriöön perustettiin neuvottelukunta, jonka tehtä-
väksi annettiin kalastuspropagandan ja -neuvonnan johtaminen ja ka-
lastusta koskevien tietojen kerääminen.”Kalastuskamppailun johtava
henki” oli professori A.I. Virtanen, joka työskenteli ministeriön neu-
vottelukunnan puheenjohtajana. Neuvottelukunnan ennen jatkosodan
syttymistä laatiman mietinnön mukaan kalastuksella voitiin korvata
jopa kaksi kolmasosaa kulutuksesta puuttuvasta lihamäärästä. Kalastuk-
sen lisäämistä perusteltiin kansanravitsemuksellisin argumentein: osa
valkuaisesta ja hivenaineista, jotka jäivät muuten puuttumaan ravin-
nosta, voitiin korvata kalalla.442  Neuvottelukunnalla uupuivat kuitenkin
riittävän järeät keinot kalatalouden ohjaamiseksi toivottuun suuntaan,
ja sota kasasi runsaasti esteitä laaditun ohjelman toteuttamisen tielle.

Maan jyrkästi huonontuneesta elintarviketilanteesta huolestunut ta-
savallan presidentti Ryti kutsui Huhtamäen helmikuun alussa 1942 kes-
kustelemaan kalakysymyksen järjestelystä. Ryti ehdotti kauppaneu-
vokselle, että tämä alkaisi hoitaa kalastus- ja kalaruokakysymyksiä lii-
keyrityksenä. Huhtamäki ei suostunut suoralta kädeltä pyyntöön, mut-
ta lupasi Rytin toivomuksesta ryhtyä ”kysymystä valmistamaan saadak-
seen mahdollisesti parin vuoden perästä käydä käsiksi siihen”. Huhta-
mäellä oli esittää ideoita ja toimenpide-ehdotuksia asian selvittämisek-
si. Ryti sai päiväkirjamerkintöjensä mukaan sen vaikutelman, että Huh-
tamäki ”saatuaan kaiken tämän selväksi, saattaa sitten antautua asian
liiketaloudelliseen hoitamiseen”.443

Huhtamäki ryhtyi kiireesti laatimaan Rytin pyytämää ehdotusta val-
takunnan kalatalouden järjestämisestä ja turvautui tässä jälleen henkilö-
kohtaisiin kontakteihinsa. Hän kutsui epäviralliseen toimikuntaan mu-
kaan puolustusvoimain edustajana Wäiniön ja alan tieteellisen tutki-
muksen edustajina Tikan ja tohtori V. M. Nurmian. Jälkimmäinen oli
väitellyt vuonna 1937 sokerikemian alalla ja työskennellyt pitkään Bio-
kemiallisessa tutkimuslaitoksessa. Osallistuessaan Huhtamäen toimi-
kuntaan Nurmia toimi Suomen Kemistilehden päätoimittajana, josta
tehtävästä hän siirtyi Alkon palvelukseen kemistiksi.444  Huhtamäki
ajatteli pyytää myös Puntilaa ryhmänsä jäseneksi, mutta tämä oli juuri
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siirtymässä rintamalle eikä ollut käytettävissä. Verkostosuhteet toimivat
tässäkin tapauksessa sujuvasti ja näkymättömästi kulissien takana. To-
dennäköisesti juuri Puntila oli ehdottanut Rytille, että Huhtamäki al-
kaisi selvittää asiaa.

Huhtamäki ryhtyi Rytille tekemiensä lupausten mukaisesti järjes-
telemään kalataloudellisia kysymyksiä Suomen Kulttuurirahaston kautta
loppukeväästä 1942, jolloin hän lahjoitti rahastolle 350 000 markkaa
käytettäväksi kalataloudellisten tutkimusten tukemiseen. Lahjakirjan
mukaan varoilla oli palkattava tutkija korkeintaan kahdeksi vuodeksi.
Huhtamäki toivoi, että hänen nimensä ei tulisi esiin ”tästä lahjoituk-
sesta mahdollisesti julkisuudessa mainittaessa” ja että hänen aikaisem-

Huhtamäki-yhtymän keskuskirjasto, jonka siemenen muodosti Huhtamäen

itsensä kokoama laaja ”tehtailijan kirjasto”, kuului elintarviketeollisuuden

johtaviin ammattikirjastoihin Suomessa. Kirjastolla oli omat virkailijat, ja sen

kokoelmia kartutettiin systemaattisesti. Kirjastoon hankittiin runsaasti esi-

merkiksi uusimpia ulkomaisia ravintofysiologian ja -kemian alaan kuuluvia

tutkimuksia ja teollisuuden rationalisointia käsittelevää kirjallisuutta. Huhta-

mäki Oyj.
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min tekemästään lahjoituksesta otettaisiin ”viipymättä riittävän suuret
apurahat ainakin kahdelle tutkijalle, joista toinen tutkisi kalanjalostus-
teollisuutta ja toinen kalastusta ja kalanviljelystä yleensä”. Kulttuurira-
hasto päätti ottaa lahjoituksen kiitollisuudella vastaan ja myöntää V. M.
Nurmialle 150 000 markan suuruisen apurahan.445

Huhtamäen toimikunta alkoi valmistella alkukesällä 1942 noin kuu-
kauden mittaista tutkimusmatkaa Saksan, Norjan ja Ruotsin kalatalou-
den järjestelyyn ja kalanjalostusteollisuuteen.446  Huhtamäen johtama
lähetystö kävi matkan aikana useita neuvotteluja viranomaisten ja elin-
keinonharjoittajien kanssa ja kuuli useita alan asiantuntijoita.447  Tu-
tustumismatkasta laadittiin 30-sivuinen kertomus, jonka liitteeksi koot-
tiin matkalla kuultuja esitelmiä ja toimikunnan hankkimia lausuntoja
Suomen kalataloudesta. Näiden aineistojen pohjalta työryhmä laati mie-
tinnön ”Kalastuksen ja kalatalouden organisoimisesta”.

Mietinnössä pohdittiin kalastuksen tehostamista, kalatuotteiden tar-
koituksenmukaista käyttöä ja niiden tasaista jakelua kuluttajille. Toimi-
kunta pyrki katsomaan lähiajan kiireellisten tehtävien lisäksi myös kau-
emmaksi tulevaisuuteen. Kalatalouden johtoon oli perustettava elin,
kalavaltuuskunta, joka kykenisi tekemään suurisuuntaisiakin suunnitel-
mia ja toteuttamaan niitä joustavasti tarvitsematta neuvotella ja sopia
koko hajanaisen kentän kanssa. Poikkeuslainsäädännön suomilla val-
tuuksilla varustetun kalavaltuuskunnan päätavoitteena tulisi olla ”kalan
entistä suurempi saanti kulutukseen”.

Mietinnön mukaan kalavaltuuskunnan piti ensinnäkin luoda valtion
myötävaikutuksella keskusliike kalastustuotteiden hankintaa, markki-
nointia ja hyväksikäyttöä varten. Toiseksi sen tuli suunnitella erityinen
kalataloudellinen keskuselin, joka poistaisi alan hallinnollisen hajanai-
suuden; kalatalouteen liittyviä asioita käsiteltiin tuolloin seitsemässä eri
virastossa. Kolmanneksi sen tarkoituksena oli saada aikaan kalastus-
järjestöjen keskuselin, joka saattoi keskittää ja tehostaa kalastajien jär-
jestötoimintaa.448  Huhtamäen johtama toimikunta ehdotti toisin sa-
noen täydellistä mullistusta kalataloudessa, pitkälle vietyä keskitystä
säännöstelytalouden etujen nimissä. Huomattakoon, että epävirallisesta
toimikunnasta puuttui tyystin kalastuksen, kalakaupan ja kalanjalostus-
teollisuuden edustus. Kyse oli suoraviivaisesta yrityksestä järjestää rii-
tainen ja tehottomana pidetty toimiala uudelleen kokonaan ulkopuolisin
voimin.
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Työryhmä luovutti mietinnön elokuun alussa 1942 Rytille, joka lä-
hetti sen välittömästi tuolloin toisena kansanhuoltoministerinä toimi-
neelle Henrik Ramsaylle.449  Huhtamäki raportoi kirjeessään elokuun
lopulla 1942 Puntilalle toimikunnan mietinnön luovutuksesta Rytille ja
asian etenemisestä sen jälkeen:

Kala-asiassa kävimme Presidentin luona – yli tunnin keskuste-
lu, hyvin myönteinen. Lupasin tutkia asiaa J.W.R:n, y.m asiaa
koskevien ministerien kanssa. Viime matkalla soitin J.W. Rlle
tiedustellakseni asian kehityksestä – oli lomalla 2 viikon ajan.
Tänään soitti Ramsay, sanoi olevansa kala-asiasta hyvin kiin-
nostunut ja pyysi saapumaan Helsinkiin neuvottelemaan. Ryti
oli puhunut hänelle asiasta. Asia kehittynee hissun kissun.450

Asia lähti kuitenkin etenemään ripeästi. Elintarvikepulan kärjistymi-
nen suoranaisen kriisin asteelle edellisenä talvena antoi hankkeelle li-
sävauhtia. J.W. Rangellin hallitus asetti syyskuun 11. päivänä 1942

Ramsayn johdolla toimineen kalavaltuuskunnan huolehtimaan kalata-
louden suunnittelusta pitkällä tähtäimellä. Huhtamäki nimitettiin val-
tuuskunnan varapuheenjohtajaksi, ja hänelle lankesi runsaasti käytän-
nöllisiä johtotehtäviä Ramsayn ministerikiireiden vuoksi. Valtuuskun-
taan kuuluivat myös Tikka ja Wäiniö sekä useita kalatalouden tehtä-
vissä ansioituneita henkilöitä.451  Kalavaltuuskunta oli luonteeltaan jat-
kuvasti toimiva keskuselin, joka teki ehdotuksia kalatalouden kehittä-
miseksi ja valvoi niiden toteuttamista. Käytännössä sen tuli viedä eteen-
päin Huhtamäen epävirallisen toimikunnan laatimia suuntaviivoja.

Kalavaltuuskunnan kunnianhimoisena tavoitteena oli perustaa maa-
han nykyaikainen kalan varastoimis- ja kuljetusverkosto, johon kuului-
sivat syväjäädytyslaitokset, -säiliöt, -vaunut ja -myymälät. Vaikka suun-
nitelman toteuttaminen vaati runsaasti pääomia, kalavaltuuskunta us-
koi sen tuottavan ”valtavia säästöjä”. Kaavaillut järjestelyt suojaisivat
tuoretta kalaa pilaantumiselta ja tekisivät mahdolliseksi markkinoiden
tasaamisen ympärivuotisiksi. Kansanhuoltoministeriön tiedotusosasto
yritti marraskuun alussa torjua keskittämissuunnitelmia kohtaan herän-
neitä epäluuloja toteamalla, että kalavaltuuskunnan suunnitteleman kes-
kusliikkeen tarkoituksena ei ollut kilpailla jo olemassa olevien kalastus-
yritysten kanssa ja syrjäyttää niitä, vaan toteuttaa sellaista yhteistoimin-
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taa ja keskitystä, josta myös nämä liikkeet tulisivat hyötymään.452  Huhta-
mäki kirjoitti syyskuun lopulla 1942 Puntilalle, että kalavaltuuskunnalle
oltiin parhaillaan etsimässä ensiluokkaista toiminnanjohtajaa, joka pal-
kattaisiin ainakin toistaiseksi pääasiassa Kulttuurirahaston varoilla.
Huhtamäki oli luvannut Ramsaylle hoitaa asian rahaston suuntaan.453

Kalavaltuuskunnan jyrkkää keskittämistä tarkoittava ohjelma ja eri-
tyisesti ehdotus uuden kalakaupan keskusliikkeen perustamisesta herät-
ti alan kauppiaissa jyrkkää vastustusta. Hankintaliikkeiden mielestä ka-
lavaltuuskunta pyrki luomaan ”monopoliasemassa olevan rauhanaika-
nakin toimivan pysyvän keskuselimen”, kalastustrustin, ”joka ottaisi
kalanhankinnan, jalostuksen, myynnin ja viennin yksinoikeudekseen,
polkemalla entisiä, elinvoimaisia, alallaan suurta kokemusta omaavia ja
huomattavat pääomasijoitukset tehneitä yrityksiä”. Suomen Kalastus
Oy totesi kitkeränsävyisessä lausunnossaan, että kalavaltuuskunta pyrki
luomaan alalle jonkinlaisen ”kolhoosijärjestelmän”.454  Kalakaupan ja
kalastajien yhdistysten edustajien neuvottelukokous ilmaisi tammikuun
lopulla 1943 pääosin tyytyväisyytensä vallitsevaan tilanteeseen; ajatus
uuden keskusliikkeen perustamisesta jäi vaille laajempaa kannatusta.455

Kalavaltuuskunta tuli tiensä päähän kun sen keskittämissuunni-
telmat tyrmättiin kalatalouden toimijoiden keskuudessa. Valtuuskunta
asetti loppukeväästä 1943 erillisen toimikunnan neuvottelemaan ja suun-
nittelemaan kalakaupan alalla tarvittavia uudistuksia. Huhtamäen pu-
heenjohdolla työskennelleeseen laajapohjaiseen toimikuntaan kutsuttiin
”kalatalouden eri haarojen tunnetuimmat ja ansioituneimmat edusta-
jat”, jotta toimikunta saavuttaisi laajan luottamuksen koko kentässä.
Sen tehtävänä oli löytää kokonaan uusi ja yhteisesti hyväksytty pohja
kalakaupan kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Toimikunta antoi ka-
lastajien ja kalakauppiaitten eli ”ammatinharjoittajien” edustajien teh-
täväksi laatia uusi ehdotus kalakaupan epäkohtien poistamisesta. Ehdo-
tus sai sekä toimikunnan että koko kalavaltuuskunnan yksimielisen
tuen. Toimikunta esitti myös kalavaltuuskunnan kokoonpanon uudista-
mista, jotta se saisi ”elinkeinonharjoittajien luottamuksen”, ja puolsi
sen toimivaltuuksien laajentamisesta.456

Uusien suuntaviivojen toteuttamiseksi valtioneuvosto päätti lopulta
lakkauttaa kalavaltuuskunnan vuoden 1943 lopulla ja muodostaa sen ti-
lalle ministeri Jalo Auran johtaman kalataloudellisen toimikunnan, jon-
ka toiminnanjohtajaksi valittiin maisteri Tauno V. Mäki. Metsästyksen-
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valvoja Mäki oli mukana monissa kalastukseen ja metsästykseen liitty-
vien lakiuudistusten valmistelussa, ja hänestä tuli myöhemmin maata-
lousministeriön kalastuksesta ja metsästyksestä vastaava osastopäällik-
kö.457  Huhtamäki nimitettiin toimikunnan varapuheenjohtajaksi ja työ-
valiokunnan jäseneksi. Hänen omien verkostosuhteittensa piiristä toi-
mikuntaan tulivat Tikka, Wäiniö ja Toivonen. Kokoonpanossa otettiin
huomioon esitetyt toivomukset elimen laajapohjaisuudesta ja amma-
tinharjoittajien osuuden lisäämisestä.458

Huhtamäki johti käytännössä ministeri Auran kiireiden vuoksi usein
toimikunnan työtä ja käytti runsaasti puheenvuoroja sen kokouksissa.
Kun kalataloudellinen toimikunta käsitteli laajaa toimintaohjelmaansa
vuoden 1944 vaihteessa, Huhtamäki selosti kalavaltuuskunnan tekemiä
virheitä, joita uuden toimikunnan tulisi välttää. Hän arvioi jälkikäteen,
että kalavaltuuskunnan olisi pitänyt rakentua enemmän kalatalouden
alalla työskentelevien järjestöjen ja liikkeiden pohjalle eikä se olisi saa-
nut takertua kalatalouden säännöstelyn yksityiskohtiin. Vaikka Huhta-
mäki kuului periaatteessa yhden keskusliikkeen kannattajiin, hän oli
pakon edessä valmis kääntämään kelkkansa. Kalataloudellisen toimi-
kunnan toimintaohjelma laadittiinkin luonteeltaan yleiseksi ja olemassa
oleviin järjestöihin ja liikkeisiin tukeutuvaksi.459

Yhteistyö Kulttuurirahaston kanssa jatkui myös kalataloudellisen
toimikunnan aikana; tieteellisen tutkimuksen edistäminen tuli sen toi-
mintaohjelman yhdeksi pääkohdaksi. Huhtamäki esitti tammikuussa
1944, että toimikunta anoisi avustusta selvityksen tekemiseksi kalatalo-
uden merkityksestä koko kansantaloudelle. Suomen Kulttuurirahasto
myönsikin Huhtamäen nimikkorahastosta toimikunnalle 50 000 mar-
kan suuruisen apurahan anottuun tarkoitukseen.460

Kalataloudellinen toimikunta joutui ohjelmallisten linjojen ohella
ratkaisemaan lukuisia käytännönläheisiä pulmia, kuten tynnyri- ja pyy-
dyspulaa sekä säännöstely- ja hintakysymyksiä.461  Toimikunta koki pit-
kälti edeltäjänsä kohtalon. Sillä oli suuria vaikeuksia saada aikaan kala-
talouden rakenteita koskevia päätöksiä, ja sen tekemät suunnitelmatkin
tahtoivat jäädä pelkästään paperille. Valtioneuvosto päätti lopettaa kala-
taloudellisen toimikunnan kesällä 1945 ja asettaa sen tilalle suppeam-
man toimikunnan, johon Huhtamäkeä ei enää nimitetty. Hän jatkoi
kalataloudellisten asioiden käsittelyä julkisuudessa, vaikka ei kuulunut
enää alan keskeisiin toimijoihin. Huhtamäki vetosi epäonnistumisesta
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hieman katkerana edelleen ”kalamiesten” yhteistoiminnan puolesta ja
kehotti koko alaa ”ajattelemaan suurpiirteisemmin ja asettamaan ta-
voitteet yli pienten hetkellisten ryhmäpyyteitten”. 462

Huhtamäki kokosi kalataloudellisissa luottamustehtävissä runsaasti
kalanjalostusta koskevaa tietoa ja solmi tärkeitä henkilösuhteita niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Rytille antamansa lupauksen mukaises-
ti hän kehitteli ajatusta kalanjalostuksen ottamisesta yhtymän tuotanto-
ohjelmaan. Kalanjalostus oli esillä yhtenä varteenotettavana vaihtoehto-
na, kun Puutarhatuotteiden Jalostajaa ryhdyttiin kehittämään puolus-
tuslaitosten tilausten loputtua vuonna 1944 amerikkalaisten esikuvien
mukaiseksi säilyketehtaaksi. Aluksi vihannessäilykkeisiin keskittynyt
tehdas kärsi alan kausiluonteisuudesta. Viimein vuonna 1948 aloitetulla
kalanjalostuksella pyrittiin tehtaan tuotanto saamaan ympärivuotiseksi.
Kotimaisen kilpailun kiristyminen antoi vauhtia alan tuotekehittelylle.
Raaka-aineina alettiin käyttää Islannin silliä ja kilohailia, joista saatiin
kehitettyä nopeasti kilpailukykyisiä tuotteita. Kalasäilykkeiden osuus
kohosi 1950-luvun puoliväliin mennessä yli viidenneksen Jalostajan lii-
kevaihdosta. Tällöin yhtiö ryhtyi harjoittamaan itse kalastusta Islannin
vesillä turvatakseen tehtaalle riittävästi raaka-aineitta. Jalostaja lähti sa-
moihin aikoihin mukaan myös pakasteteollisuuteen aluksi vihanneksil-
la ja marjoilla, mutta kalasta saadut hyvät kokemukset ulkomailla kan-
nustivat etsimään sopivaa kalaa pakastustuotantoon. Kun kotimaasta ei
käyttökelpoista kalalajia löytynyt, päädyttiin norjalaiseen seitiin. Vuon-
na 1959 perustetun Oy Norfinn As:n tarkoituksena oli turvata riittäväs-
ti raaka-ainetta pakastettuja kalafileitä ja -mureketta varten.463

Kauppalehti totesi Huhtamäen 50-vuotismerkkipäivän johdosta,
että ”vuorineuvos Huhtamäen asiantuntemusta yhteiskunta on monin
tavoin käyttänyt hyväkseen”.464  Tämä arvio piti paikkansa, mutta lantil-
la oli myös toinen puolensa: vuorineuvos osasi käyttää yhteiskunnallisia
luottamustehtäviä taitavasti myös oman yrityksensä hyväksi. Huhtamä-
ki ei erottanut näitä asioita koskaan jyrkästi toisistaan, yritys ja yhteis-
kunta toimivat hänen ajattelussaan tiiviissä vuorovaikutuksessa keske-
nään. Sota-aikana yrittäjän yhteiskunnallisen vastuun piiri laajeni huo-
mattavasti oman yrityksen ulkopuolelle. Yhteiskuntaa saattoi palvella myös
kansantaloudellisesti merkittävien luottamustehtävien kautta. Yhteiskun-
nalliset luottamustehtävät avasivat tien luottamuksellisen informaation
lähteille ja tekivät mahdolliseksi omien verkostosuhteiden laajentamisen.
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6. Luottamusneuvostot

ja toimialajärjestöt:

kilpailijat yhteistyöhön

Läpiorganisoituminen

Keskitetyssä valtiojohtoisessa talousjärjestelmässä viranomaiset eivät
voineet asioida pelkästään yksittäisten yritysten kanssa, sillä koko jär-
jestelmä olisi tukkeutunut ja sitä kohtaan tunnettu luottavaisuus olisi
romahtanut: viranomaisten ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen täy-
tyi tapahtua yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen puitteissa. Kansan-
huoltoministeriö pyrki mahdollisuuksien mukaan varaamaan elinkei-
nonharjoittajille tilaisuuksia lausua mielipiteensä suunnitelluista sään-
nöstelytoimenpiteistä erillisissä neuvottelutilaisuuksissa, mutta asioi-
den kiireellisyys ei aina sallinut tällaista menettelyä.

Viranomaiset ja talouselämän edustajat olivat periaatteessa yhtä
mieltä siitä, että valtion piti toimia kiinteässä yhteistyössä ”talouselä-
män vapaitten järjestöjen” kanssa. Elinkeinoelämän mukaan järjestöjen
kautta voitiin kanavoida taloudellista osaamista ja luovuutta osaksi val-
tiojohtoista keskitettyä taloutta, ja samalla välttää viranomaisten suoran
valvonnan ja päätöksenteon tarvetta ja ylipäänsä valtiojohtoisten toi-
mintamallien leviämistä ja vakiintumista.465  Viranomaisten näkökul-
masta teollisuuden omat organisaatiot olivat apuna säännöstelyn toteut-
tamisessa.466  Talouselämän äänenkannattajissa esitettiin kuitenkin jat-
kuvasti kritiikkiä siitä, että viranomaiset eivät tehneet riittävästi yhteis-
työtä toimialajärjestöjen kanssa ja jättivät hyödyntämättä täysimääräi-
sesti niiden ylivertaista asiantuntemusta liike-elämästä.467

Suomalaisen teollisuuden järjestäytyminen oli kirjavaa, kansainväli-
sessä vertailussa myöhäissyntyistä ja pitkälti saksalaisiin esikuviin pe-
rustuvaa.468  Toisilla aloilla olivat vahvat järjestäytymisen perinteet ja
toisilta ne puuttuivat lähes kokonaan. Pitkälle keskittyneillä vientialoilla
organisoituminen ja säännöstely oli helpompi toteuttaa kuin kotimark-
kinateollisuudessa, joka oli heikommin järjestäytynyt ja jossa toimi
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runsaasti pienyrittäjiä. Vientiteollisuudella oli suuria ja edustavia järjes-
töjä, joilla oli valmiiksi toimivat suhteet viranomaisiin ja vakiintunut
asema maan taloudessa ja jotka oli joustavasti valjastettavissa sotatalou-
den tehtäviin.469

Ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa oli oma yhdistys panimoilla,
mallastamoilla, virvoitusjuomatehtailla, saippuatehtailla, tupakkateh-
tailla, leipureilla ja hiivatehtailla. Sokeriteollisuuden alalla ei erillistä yh-
distystä kaivattukaan, sillä raakasokeritehtaita oli vain yksi ja jalostus-
teollisuudessa toimi Suomen Sokeri Oy, joka omisti kaikki maassa toi-
mivat neljä sokeritehdasta.470  Aikaisemmin mainittu vuonna 1938 pe-
rustettu Hedelmänjalostus- ja Makeistehtaitten yhdistys ry. ehdittiin
juuri saada käyntiin ennen maailmansodan puhkeamista ja keksiteol-
lisuudessakin oma yhdistys aloitti samoihin aikoihin. Huhtamäki kuu-
lui molempien yhdistysten johtoon.

Ruutukuvioinen Mensa-näkkileipä oli Keksi- ja Leipätehdas Ipnos Oy:n tun-

netuin tuote; se nimettiin 1950-luvulla uudelleen Ruutu-näkkileiväksi. Ar-

meijan tilaukset pitivät tehtaan sotavuosina käynnissä yötä päivää, ja näkki-

leipä kelpasi myös siviilikulutukseen, koska tuoretta leipää ei ollut aina saa-

tavilla. Kuvassa on sota-ajan tavanomaista näkkileipää tulossa ulos kuivaus-

kaapista. Huhtamäki Oyj.
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Järjestäytymisen eteen täytyi maailmansodan puhjettua tehdä valta-
va urakka – ja äärimmäisen nopeassa tahdissa. Elinkeinoelämän orga-
nisoiminen tapahtui pitkälti ylhäältä alas ja ”järjestetysti”, viranomais-
ten aloitteesta ja heidän määrätietoisen ohjauksensa alla. Alojen sisäiset
ristiriidat painettiin taka-alalle poikkeuksellisissa oloissa, vaikka niitä
ei voitu kokonaan poistaa.471

Kaikki toiminnassa olleet toimialajärjestöt eivät soveltuneet sellaise-
naan säännöstelytalouden tehtäviin. Viranomaiset saattoivat tehdä luot-
tamuksellista yhteistyötä vain sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka
pystyivät edustamaan uskottavasti koko alaa ja tekemään sitä koskevia
sopimuksia viranomaisten kanssa. Organisaatioiden järjestäytymisas-
teen tuli olla riittävän korkea ja niiden jäsenyyden täytyi olla periaat-
teessa avoin kaikilla liikelaitoksille, osuustoiminnalliset yritykset mu-
kaan lukien. Monet toimialaliitot eivät täyttäneet kumpaakaan näistä
ehdoista; tähän ryhmään kuului myös hedelmänjalostus- ja makeis-
teollisuuden toimialajärjestö.472

Kansanhuoltoministeriö ryhtyi jo loppusyksystä 1939 perustamaan
omalta kannaltaan keskeisille elinkeinoelämän aloille sopimusteitse sa-
man alan yrityksistä koostuvia neuvoa-antavia yhteenliittymiä, joita
alettiin kutsua niiden suppeiden toimielinten mukaan luottamusneu-
vostoiksi. Ensimmäiseksi muodostetusta vuotateollisuuden luottamus-
neuvostosta tuli malli muille. Elintarvikealalla margariini- ja lihanjalos-
tusteollisuuteen pystytettiin myös nopeasti sopimusteitse luottamus-
neuvostot, jotka saivat laajat valtaoikeudet säädellä alan sisäisiä suhteita
yhdessä kansanhuoltoviranomaisten kanssa. Organisaatioiden nimi ei
ollut sattuma, sillä kaikki rakentui luottamuksen varaan.

Luottamusneuvostojen perustamissopimuksissa yritykset muun
muassa päättivät tehdä ulkomailta tuotettavien raaka-aineiden ostot yh-
teisesti, asettaa varastoissa olevat ja tilatut raaka-aineet yhteiseen käyt-
töön, toimittaa raaka-aineiden jakelun tuotantolaitosten kesken, toimia
läheisessä yhteistyössä kansanhuoltoministeriö kanssa, hankkia tarvitta-
vat lisenssit ja valuutat yhteisesti ja ottaa saatujen raaka-aineiden jako-
perusteeksi kunkin toiminimen aikaisemman tuotannon suuruuden.
Syndikaatteina toimivien luottamusneuvostojen vaikutusmahdollisuu-
det olivat huomattavan laajat, mutta ne vaihtelivat jonkin verran ala-
kohtaisesti.473  Oikeus jakaa raaka-aineet teollisuusalan yritysten kesken
teki alakohtaisista yhteenliittymistä talouden keskeisiä toimijoita ja sel-
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laisia hallintamekanismeja, jotka vaikuttivat ratkaisevasti yksittäisten
yritysten toimintaedellytyksiin.

Ulkomaankaupan säännöstelystä vastannutta valtion lisenssitoimi-
kuntaa avustanut Ulkomaankaupan valtuuskunta (UKV), joka perustet-
tiin vuoden 1940 syksyllä, ryhtyi organisoimaan järjestelmällisesti eri
tuonti- ja vientialoja luottamusneuvostoihin ja muihin yhtymiin, joita
syntyi lyhyen ajan sisällä noin 120. Järjestelmä rakennettiin keskitetyk-
si.474  Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Suomen Teollisuusliiton
toimitusjohtaja, yli-insinööri Lauri Helenius ja varapuheenjohtajana
pankinjohtaja Rainer von Fieandt, joka oli myös lisenssitoimikunnan
puheenjohtaja; molemmat herrat nauttivat laajaa luottamusta elinkei-
noelämän piirissä. Huhtamäen lähipiiristä J. W. Rangell ja Onni Toivo-
nen olivat suppean lisenssitoimikunnan jäseniä, ja kauppapoliittisen
osaston apulaispäällikö Tauno Jalanti kuului Ulkomaankaupan valtuus-
kuntaan ulkoministeriön edustajana.

Ulkomaankaupan valtuuskunnan keskuudestaan kutakin alaa varten
nimeämä valvoja ja luottamusneuvoston puheenjohtaja, joka oli yleen-
sä toimialan suurimman yrityksen johtaja, tekivät yhdessä esitykset tuon-
ti- ja vientilisenssien myöntämisestä eri yrityksille. Ulkomaankaupan
valtuuskunta pyysi luottamusneuvostoilta ehdotuksia ja toivomuksia eri
alojen vienti- ja tuontitarpeista, joita se käytti hyväksi kauppasopimus-
neuvottelujen valmistelussa. Luottamusneuvostojen tehtäväkenttä vaih-
teli aloittain.475

Vaikka sodanaikainen yhteistoiminta toteutettiin Suomessa pitkälti
keskitetysti, liittyi siihen kuitenkin vapaaehtoisuuden periaate toisin
kuin esimerkiksi Saksan ja sen miehittämien maiden elintarviketeolli-
suudessa, joissa muodostettiin uusia pakolliseen jäsenyyteen perustuvia
organisaatioita ja vanhat vapaat järjestöt lakkautettiin.476  Elinkeinoelä-
män järjestöt nostivat kuitenkin sotavuosina myös Suomessa julkiseen
keskusteluun kysymyksen pakkojärjestäytymisestä, jotta neuvottelukel-
poisten järjestöjen päätökset saataisiin voimaan koko toimialalla. Sen
perusteluissa tuli esiin vapaamatkustajaongelma. Järjestöt olivat hank-
kineet kaikille alaan kuuluville yrityksille ”suoranaisia etujakin”, joista
myös järjestöihin kuulumattomat olivat päässeet nauttimaan.477

Jos viranomaiset eivät voineet luottaa luottamusneuvostoon tai yleen-
sä elinkeinoelämän organisaatioihin, saattoi se merkitä niiden ”talou-
dellisen itsehallinnon” kaventumista. Pakkojärjestäytymisen ajatus esiin-
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tyi sotataloudessa yksityisen yrittäjien itsepuolustuksellisena tunnukse-
na, mutta siinä nähtiin toisaalta suuria riskejä yrittäjävapauden kannal-
ta. Pakkojärjestäytyminen ei kuitenkaan toteutunut käytännössä. Se
olisi tarkoittanut viranomaisten suoran vaikutusvallan kasvua toimiala-
järjestöissä ja samalla niiden kehittämistä taloudellisten toimeenpano-
elinten suuntaan. Vapaaehtoisellakin pohjalla saatiin useilla aloilla syn-
tymään riittävän korkea järjestäytyminen, vaikka täydellinen organi-
soituminen jäi haaveeksi.478

Yritysten välisen yhteistyön ajatukset saivat sota- ja säännöstely-
taloudessa uutta kantavuutta. Yksityiset yrittäjät uskoivat selviytyvänsä
ennakoimattomasta tilanteesta vain tukeutumalla yhteisiin voimiin. Kil-
pailijoiden täytyi oppia luottamaan toisiinsa erityisesti suhteessa viran-
omaisiin: luottamuksen uskottiin syntyvän parhaiten kiinteässä järjes-
tötoiminnassa. Se tarjosi alustan myös epämuodollisten verkostosuh-
teiden synnylle. Suomen Liikemies-Yhdistystä käsitelleessä Kauppa-
lehden pääkirjoituksessa vuodelta 1941 huomautettiin asian molemmis-
ta puolista: ”Kehitys on vienyt siihen, että liikemieskunta joutuu yhä
kiinteämpään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön jokapäiväisessä työs-
sään, ja sen vuoksi on luonnollista, että virallisen yhteistoiminnan ohel-
la viriää entistä elävämmäksi kosketuksen tarve myös ’pöytäkirjan ul-
kopuolella’.”479

Teollisuuden järjestöjen ja luottamusneuvostojen intresseissä oli pu-
hua ”liikemoraalin” puolesta ja vedota vahvoin äänenpainoin yrittäjien
yhteiskunnalliseen vastuuseen. Ne pyrkivät toimimaan myös moraalin
vartijoina. Jos yrittäjien moraalinen selkäranka taittuisi ja epärehelli-
syys pääsisi kokonaan vallalle, saattoi koko yksityisen yritteliäisyyden
asema joutua uhanalaiseksi. Se rikkoisi valtiovallan ja elinkeinoelämän
välisen luottamussuhteen. Opportunistisen käyttäytymisen todennäköi-
syys kasvoi epävakaissa olosuhteissa ja yleisen tavarapulan vallitessa.480

Yhteistyön tarkoituksena oli auttaa yrityksiä hallitsemaan epävarmuutta
ja saamaan aikaan sellaisia ratkaisuja, jotka tekivät mahdolliseksi kan-
nattavan liiketoiminnan. Jos alalle ei saatu syntymään keskinäistä luot-
tamusta ja yhteistä normipohjaa, oli yhteistyö käytännössä mahdotonta
– moraalikysymykset saivat näissä oloissa erityisen suuren painoarvon.

Säännöstelystä vastaavat viranomaiset asettivat suuria toiveita elin-
keinoelämän organisoitumiselle. Onni Toivonen näki järjestäytymisessä
paljon sellaisia yrittäjiä jalostavia ja kasvattavia piirteitä, jotka vaikutti-
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vat sodan jälkeenkin myönteisesti maan taloudelliseen kehitykseen. Jär-
jestöelämässä yrittäjät oppivat hänen mielestään ajattelemaan taloudel-
lisia kysymyksiä yritystaloutta laajempana ilmiönä. Toimialajärjestöjen
panos oli erityisen tärkeä yrittäjien moraalisen selkärangan vahvistaja-
na. Myös elinkeinoelämän edustajat korostivat tätä samaa näkökoh-
taa481 . Toivosen mukaan ”moraalisesti korkealla tasolla olevaa elinkei-
noelämää tuskin voidaan kuvitella ilman siihen liittyvää järjestöelä-
mää”, joka ”tappaa yrittäjästä ’Vanhan Aatamin’, kohottaa hänen sivis-
tystasoaan ja kehittää ja kirkastaa elinkeinoelämän aatteellisuutta”.482

Luottamusta ja yhteistyötä

Hedelmän- ja marjanjalostusteollisuuden harjoittajain kokouksessa lo-
kakuun 17. päivänä 1940 päätettiin muodostaa ainakin toistaiseksi
luottamusneuvosto, kunnes Hedelmän- ja Marjanjalostustehtaitten Yh-
distys saisi muutettua sääntöjään siten, että se voisi edustaa koko teol-
lisuusalaa. Luottamusneuvostoon nimettiin kolme jäsentä, joista yksi
edusti yhdistystä, toinen osuustoiminnallisia tehtaita ja kolmas yksityi-
siä yhdistyksen ulkopuolisia tehtaita. Jäsenmäärä nostettiin myöhem-
min viiteen pienyritysten ja osuusliikkeiden riittävän edustuksen tur-
vaamiseksi. Huhtamäki valittiin perustavassa kokouksessa yksimieli-
sesti luottamusneuvoston puheenjohtajaksi.483  Samana päivänä leipä-,
keksi- ja makaroniteollisuutta harjoittaneet tehtaat perustivat alalle
oman luottamusneuvoston, jossa Huhtamäki edusti keksi-, makaroni-
ja yksityistä näkkileipäteollisuutta.484

Makeisteollisuuden luottamusneuvosto perustettiin lokakuun 22.
päivänä 1940 pidetyssä kokouksessa. Siihen oli kutsuttu kaikki ne teol-
lisuusyritykset, joille kansanhuoltoministeriö oli myöntänyt luvan ostaa
sokeria makeistuotantoa varten; paikalla olivat kolmentoista yrityksen
edustajat. Luottamusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin alan suurim-
man yrityksen johtaja Sven Fazer. Huhtamäki ja Jukka Tammenoksa
tulivat myös sen jäseniksi. Yhteenliittymän perustehtävänä oli laatia lu-
ettelo ulkomailta tuotavista raaka-aineista ja tehdä ehdotus niiden jaka-
misesta alan yritysten kesken. 485

Huhtamäen asemat ravinto- ja nautintoaineteollisuuden järjestäyty-
misessä olivat edullisemmat kuin tärkeimmillä kilpailijoilla yhtymän
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laajemman tuotantoalan ansiosta. Makeis- ja hedelmänjalostusteolli-
suuden luottamusneuvostojen yhteisenä asiamiehenä työskenteli vapaa-
herra Eric Silfverhjelm, jolla oli läheiset suhteet Oy Karl Fazer Ab:hen.
Silfverhjelm toimi aloitteellisesti alan raaka-aineongelmien helpottami-
seksi.486  Luottamusneuvostojen pöytäkirjoista toimitettiin jäljennökset
jäsenyrityksille alojen sisäisen kontrollin ja keskinäisen luottamuksen
turvaamiseksi. Mark Casson on painottanut, että kilpailijoiden välinen
luottamus on lähtökohtaisesti matalalla tasolla ja herkästi haavoittuva
asia.487

Luottamusneuvoston puheenjohtajalla oli asiamiehen ohella melko
suuret toimintamahdollisuudet koko toimialaa koskevissa asioissa. Huh-
tamäki käytti hänelle annettuja valtaoikeuksia määrätietoisesti edus-
taessaan koko alaa viranomaisten suuntaan. Hänellä oli esimerkiksi ke-
sällä 1941 luottamuksellista tietoa kansanhuoltoministeriön hinnankoro-
tussuunnitelmista, ja luottamusneuvosto otti tämän ”sisäpiiritiedon”
huomioon päätöksenteossaan. Huhtamäki neuvotteli näihin aikoihin
tiiviisti sokerin hinnankorotusasioista Onni Toivosen kanssa.488

Huhtamäen ja Toivosen läheisten suhteiden yksi peruste oli se, että
jakeluosaston päällikkö luotti Huhtamäen kykyyn johtaa äärimmäisen
riitaista alaa tavalla, joka palvelisi kansanhuollon yleisiä tavoitteita ja lu-
jittaisi alan liikkeenharjoittajien keskinäistä moraalista sääntelyä. Toi-
vosen kannalta sokerista riippuvaiset toimialat olivat äärimmäisen han-
kalia valvottavia. Huhtamäellä oli sellaisia ominaisuuksia, joiden an-
siosta hän pystyi sovittelemaan alan sisäisiä ristiriitoja ja edistämään
sen organisoitumista. Vaikka hedelmänjalostus- ja makeisteollisuutta
jäytivät syvät erimielisyydet, pystyttiin alalle kuitenkin luomaan koh-
tuullisen toimivat pelisäännöt, joiden takuumieheksi kansanhuoltomi-
nisteriön suuntaan Huhtamäki avoimesti asettui.489

Huhtamäki ajoi tässä ”virallisessa” kanssakäymisessä myös oman
yhtymänsä etua muiden luottamusneuvostojen puheenjohtajien tavoin,
mutta sen tuli tapahtua alan sisäisen luottamuksen säilymisen rajoissa.
Alituinen epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta ja olosuhteiden nopeat
muutokset lisäsivät luottamuksen tarvetta yrittäjien kesken. Jos luotta-
musneuvoston puheenjohtajalta puuttui alan suurimpien yritysten tuki,
kävi tehtävän hoito pitkän päälle ylivoimaiseksi: yritykset valvoivat
haukan lailla potentiaalisia kilpailijoitaan.490

Ulkomaankaupan valtuuskunnan ja kansanhuoltoministeriön näkö-
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kulmasta luottamusneuvostot olivat ensi sijassa tiedonhankintaorga-
nisaatioita. Niiden avulla pyrittiin kokoamaan mahdollisimman vähin
kustannuksin vertailukelpoista informaatiota ulkomaankaupan, sään-
nöstelyn ja taloudellisen suunnittelun tarpeisiin. Viranomaiset pitivät
luottamusneuvostojen kautta tullutta tietoa luotettavampana kuin yri-
tysten suoraan heille toimittamaa informaatiota.491  Luottamusneuvostot
ryhtyivät ensi töikseen hankkimaan omien alojensa yrityksiltä selvityk-
siä tuotantomääristä, bruttomyynnistä ja niiden käyttämistä tuonti-
raaka-aineista kolmena edellisenä vuotena, jotta ulkomailta tuodut raa-
ka-aineet saataisiin jaetuksi mahdollisimman oikeudenmukaisella taval-
la.492  Luottamusneuvostot viestittivät jäsentehtailleen, että niiltä saatuja
informaatiota tultaisiin käsittelemään luottamuksellisesti ja että samaa
vaadittaisiin myös viranomaisilta. Niiden puheenjohtajat ja asiamiehet
pääsivät kuitenkin muilta suljetun tiedon lähteille.493  Suppeiden luot-
tamusneuvostojen jäsenten odotettiin kunnioittavan liikesalaisuuksia
niin pitkälle kuin se valtiojohtoisessa taloudessa oli mahdollista.494

Vasta kovan työn perästä saatiin kentältä niin luotettavaa tietoa, että
voitiin tehdä ensin yksittäisiä raaka-aine-eriä koskevia jakolistoja ja vä-
hitellen saatiin muotoilluksi myös yleisiä jakoperusteita. Ulkomaankau-
passa tuonti- ja vientilisenssien jakamisen yleisenä periaatteena pidet-
tiin aluksi yritysten harjoittamaa tuonti- ja vientikauppaa viimeisenä
rauhan vuotena 1938.495  Tämä lähtökohta ei sopinut sellaisenaan kaikil-
le aloille eikä kaikkien raaka-aineiden jakamiseen, ja se otti vajavaises-
ti huomioon yritysten kasvun ja mukautumiskyvyn säännöstelytalouden
olosuhteisiin. Se ei tukenut poikkeuksellisista oloista kummunneen
”uuden yritteliäisyyden” kasvua, jota puolestaan kansanhuoltoviran-
omaiset pitivät suotavana, jos se tapahtuisi terveellä pohjalla. Makeis-
teollisuuden luottamusneuvostossa saatiin lopulta pitkän kiistelyn jäl-
keen laadituksi yleinen jakoperuste, joka pohjautui vuosien 1938–1940

keskimääräisestä bruttomyynnistä laskettuihin suhteellisiin osuuksiin.
Sen lisäksi yksittäisistä tuontitavaraeristä tehtiin tapauskohtaisia tai
määräaikaisia jakopäätöksiä.496

Huhtamäen johtamassa hedelmänjalostusteollisuudessa pyrittiin pit-
kään noudattamaan joustavia jakoperusteita, mutta lopulta alalla oli
siirryttävä helmikuussa 1942 ankaran arvostelun vuoksi samaan ylei-
seen jakoperiaatteeseen kuin makeisalalla. Hedelmäteollisuudessa Puu-
tarhatuotteiden Jalostaja Oy oli selvä markkinajohtaja, mutta tehtaiden
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kokoerot eivät olleet niin suuria kuin makeisalalla.497  Sellaisista raaka-
aineista, joita kaikki toiminimet eivät tarvinneet, tehtiin edelleen erilli-
siä jakotoimituksia.498  Epäluottamuksen ilmapiiri oli helposti käsillä,
jos luottamusneuvoston toimintatapa koettiin kentällä epäreiluksi ja
joitakin liikkeitä suosivaksi. Huhtamäki käytti kuitenkin kaikki ase-
mastaan juontuneet tilaisuudet yrityksensä hyväksi. Hän ilmoitti usein
kokouksissa halukkuutensa sellaisiin tuote-eriin, jotka eivät kelvanneet
muille tai jotka jäivät yli tehtaiden toivomusten mukaan suoritetun
jaon jälkeen. Hedelmänjalostusteollisuuden luottamusneuvosto päätti
Huhtamäen ehdotuksesta vuoden 1940 lopulla, että alalle välttämättö-
miä tarvikkeita ryhdytään hankkimaan yhteisostoin.499

Vaikka valtion lisenssitoimikunnan suosittelemien yleisten jako-
periaatteiden tarkoituksena oli jäädyttää yritysten väliset voimasuhteet
sotia edeltäneelle tasolle, ei kilpailu suinkaan loppunut säännöstely-
talouden aikana: koko ajan hupenevista raaka-aineista kamppailtiin
erityisen ankarasti juuri makeis- ja hedelmänjalostusteollisuudessa. Yri-
tykset kilpailivat toisaalta käsillä olevista resursseista ja toisaalta ne
koettivat vallata mahdollisimman hyvät asemat sota- ja säännöstelyta-
louden jälkeistä aikaa varten. Suurilla toiminimillä oli selvä etulyönti-
asema pieniin liikkeisiin nähden. Kansanhuoltoministeriö pyrki huo-
lehtimaan myös jälkimmäisten eduista raaka-aineiden jaossa, mutta se
oli kuitenkin riippuvainen suuryritysten kanssa tehtävästä yhteistyös-
tä.500  Sokeria käyttävillä teollisuusaloilla sisäiset ristiriidat näyttävät ol-
leen muita toimialoja kärjistyneempiä, vaikka erimielisyyksiä ja epä-
luottamusta esiintyi myös joillakin vientialoilla. Eri elintarviketeollisuu-
den haarat havittelivat myös samoja rajallisia raaka- ja tarveaine-eriä:
Huhtamäki pyrki makeisteollisuuden luottamusneuvostossa pitämään
marjan- ja hedelmänjalostusteollisuuden puolta esimerkiksi silloin kun
keskusteltiin erilaisten hedelmäsoseiden jakamisesta näiden alojen kes-
ken.501

Luottamusneuvostot koettivat periaatteessa vallata mahdollisimman
paljon omaa liikkumavaraa suhteessa säännöstelyviranomaisiin. Joskus
niissä pidettiin kuitenkin viranomaisratkaisuja parempina kuin omassa
keskuudessa tehtyjä päätöksiä. Useimmista muista raaka-aineista poi-
keten kansanhuoltoministeriön jakeluosasto suoritti sokerin jaon suo-
raan – ilman luottamusneuvostojen välitystä – eri aloille ja toiminimil-
le, mutta tehtävä oli sangen epäkiitollinen, sillä yrityksistä kuului kovaa
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nurinaa kiintiöiden huvetessa päivä päivältä. Kansanhuoltoministeriö
ehdotti makeisteollisuuden luottamusneuvoston puheenjohtajalle Sven
Fazerille alkukeväästä 1942, että luottamusneuvosto ryhtyisi itse huoleh-
timaan vastaisuudessa sokerin jakelusta toiminimien kesken. Luot-
tamusneuvosto päätti aprillipäivänä 1942 yksimielisesti ottaa tehtävän
vastaan.502

Sokerin jakelu otettiin kuitenkin uudelleen käsittelyyn seuraavassa
kokouksessa, jossa oli käytettävissä jäsentehtaitten lähettämät tiedot ja
kannanotot sokerin jakelusta. Pitkän ja erimielisen keskustelun jälkeen
Huhtamäki ja Tammenoksa esittivät, että luottamusneuvosto pyörtäisi
aikaisemman päätöksen alan sisäisen yhtenäisyyden turvaamiseksi. Luot-
tamusneuvosto päätti äänin 3–2, että kansanhuoltoministeriö huolehtisi
edelleenkin sokerin jakelusta. Vähemmistöön jääneiden Oy Karl Fazer
Ab:n ja SOK:n edustajat jättivät pöytäkirjaan kitkerät vastalauseen-
sa.503  Luottamusneuvoston vuosikertomus vaikeni kokonaan tästä eri-
mielisyydestä.

Episodi kuvaa mielenkiintoisesti saman alan yritysten välisen yh-
teistyön ja kilpailun välistä jännitettä säännöstelytaloudessa. Uudessa
sokeripäätöksessä tunnustettiin ensinnäkin alan sisäisen luottamuksen
rajat, sillä tehtailla oli jatkuvasti toisistaan poikkeavia intressejä raaka-
aineiden jaon suhteen.  Päätökseen latautui toiseksi jäänteitä aikaisem-
masta vapaan kilpailun kaudesta, jota Karl Fazer oli monien pienem-
pien yritysten mielestä hallinnut kovaotteisesti. Kolmanneksi ratkaisu
toi esiin yritysten erilaiset toimintastrategiat sota- ja säännöstelytalou-
dessa.

On todennäköistä, että Huhtamäki saattoi verkostosuhteittensa an-
siosta laskea enemmän kansanhuoltoministeriön varaan kuin Oy Karl
Fazer Ab, jolla oli tosin myös oma luottomiehensä eversti Carl Voss-
Schrader ministeriön palveluksessa. Eversti oli työskennellyt 20 vuotta
yhtiön toimitusjohtajana504 . SOK:ta edustanut prokuristi G.A. Deinert
vihjasi omassa vastalauseessaan siihen, että kansanhuoltoministeriön
jakelukäytännöistä oli helposti syntynyt ”sellainen käsitys, että se tehdas
pääsee sokerinjaossa hyötymään, joka pontevimmin pystyy valvomaan
etujaan ministeriössä”. Viittaus Huhtamäkeen oli ilmiselvä. Karl Faze-
rin edustaja F. Herold toi esiin kilpailuasetelman muutoksen huonosti
peitellyn esimerkin kautta:
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Esimerkkinä mainittakoon, että eräs tehdas, jolla normaalivuo-
sina oli ainakin 60 % suurempi bruttomyynti, kun eräällä toi-
sella tehtaalla, nyt (1942 –KT) saa käyttää vain 13,04 % enem-
män sokeria kuin viimeksimainittu tehdas. Vuonna 1941 sai
tuo suurempi tehdas käyttää noin 19,25 % enemmän sokeria
kuin pienempi tehdas.505

Oy Karl Fazer Ab koki jääneensä sokerinjakelussa todellista osuuttaan
vähemmälle ja katsoi hyötyvänsä luottamusneuvostoissa tehtävistä ja
formaalisiin kriteereihin perustuvista jakopäätöksistä. Tämä ei ollut
ainoa kerta kun Huhtamäki ja Tammenoksa liittoutuivat luottamus-
neuvostossa keskenään alan suurinta yritystä vastaan.

Makeis- ja hedelmänjalostusteollisuudessa saavutettiin korkea jär-
jestäytyminen nopeasti. Organisoitumista vauhditti se seikka, että kan-
sanhuoltoministeriö jakoi sokeria vain luottamusneuvostoihin kuu-
luneille toiminimille; tässä tultiin käytännössä lähelle pakollista järjes-
täytymistä. Makeis- ja hedelmänjalostusteollisuuden luottamusneuvos-
tot katsoivat alusta saakka voivansa edustaa koko alaa, neuvotella ja
tehdä sen nimissä sopimuksia viranomaisten kanssa.506

Varsinainen ongelma näillä aloilla oli kokonaan toisensuuntainen:
luottamusneuvostot eivät halunneet ottaa uusia sodan aikana perustet-
tuja yrityksiä jäsenikseen, jotta ne eivät pääsisi osallisiksi koko ajan su-
pistuvista sokerikiintiöistä. Ne vaikeuttivat uusien jäsenten hyväksy-
mistä pyytämällä hakijoilta lisäselvityksiä tai tekemällä suoranaisesti
kielteisiä päätöksiä. Jotkut tehtaat otettiin jäseneksi vasta kun oli seik-
kaperäisten ja pitkällisten selvitysten pohjalta todettu, että anoja todella
harjoitti tehdasmaista makeistuotantoa.507

Huhtamäen johtama hedelmänjalostusteollisuuden luottamusneu-
vosto pyrki määrätietoisesti estämään uusien jäsenten hyväksymisen ja
uusien yritysten perustamisen alalle. Marjanjalostus oli houkutteleva
ala, koska sen tuotteet olivat erittäin kysyttyjä. Luottamusneuvosto lä-
hetti asiasta keväällä 1941 säännöstelyviranomaisille kirjelmiä, joissa se
viittasi jäsenyritystensä pyrkineen täyttämään ”kansantaloudelliset teh-
tävänsä” laajentamalla huomattavasti tehtaittensa tuotantokapasiteettia
ja tekemällä suuria investointeja koneisiin ja laitteisiin. Elintarvikepu-
lan vuoksi syntynyt ”uusi yritteliäisyys” pyrki luottamusneuvoston mie-
lestä keinottelumielessä hyötymään tilapäisistä tekijöistä eikä aikonut-
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kaan luoda vakaata tuotannollista perustaa toiminnalleen.508  Ulkomaan-
kaupan Valtuuskunnan kannan mukaan toiminta tuli keskittää etupääs-
sä vanhoihin yrityksiin, mutta ”terveen kehityksen vaatimia poikkeuksia
yksittäistapauksissa” ei saanut estää. Kilpailulle haluttiin jättää oma pie-
ni sijansa.509

Makeis- ja hedelmänjalostusteollisuuden asiamiehen vapaaherra Silf-
verhjelmin keskeisenä tehtävänä oli hankkia ulkomailta alan tehtaiden
tarvitsemia raaka- ja tarveaineita niin paljon kuin mahdollista. Kaikki
tärkeimmät ulkomaisten raaka-aineiden ostot tapahtuivat luottamus-
neuvoston välityksellä, mutta yritykset saivat aluksi itse hankkia tuonti-
luvat ”vähämerkityksellisten tavaralaatujen pienempien määrien ollessa
kysymyksessä”.  Luottamusneuvosto pystyi tekemään huomattavan suu-
ria raaka-ainekauppoja, joiden turvin alan yritysten toimintaa voitiin
jatkaa.510  Suuremmat kaupat pyrittiin tekemään tukku- tai tuontiliik-
keen nimiin, mutta tuontikaupan järjestelyitä kehitettiin koko ajan ti-

Kuivatun perunan jälkilajittelu on meneillään Puutarhatuotteiden Jalostaja

Oy:ssä ennen tuotteen säkitystä. Yhtiö kehitti sotavuosina kuivausteollisuut-

ta voimakkaasti, hankki sitä varten uusia suuria koneistoja ja teki huomatta-

via sijoituksia uudisrakennuksiin. Kuivatut tuotteet menivät pääasiassa puo-

lustusvoimain käyttöön. Huhtamäki Oyj.
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lanteen vaatimusten mukaisesti. Yhteisostoja varten luotiin omia peli-
sääntöjä, joissa sovittiin kulujen jakamisesta ja koroista yritysten kes-
ken.511  Luottamusneuvosto koetti toteuttaa raaka-aineiden kaupat mah-
dollisimman läpinäkyvästi ja luottamusta herättävällä tavalla.

Asiamies tukeutui raaka-aineiden hankinnassa toisaalta alan suu-
rimpien yhtiöiden kansainvälisiin yhteistyösuhteisiin ja toisaalta viran-
omaisiin, joiden kanssa hän joutui jatkuvasti käymään ”pitkiä neuvot-
teluja”. Yleisessä sotatilanteessa ja Suomen kansainvälisessä asemassa
tapahtuneet muutokset heijastuivat raaka-aineiden hankintaan, joka
kävi koko ajan vaikeammaksi. Silfverhjelm teki myös useita ulkomaan-
matkoja saadakseen lisäkiintiöitä välttämättömille raaka-aineille ja sol-
miakseen ”tulevaisuutta silmälläpitäen tärkeitä suhteita” ulkomaisiin
yrityksiin ja ulkomaankaupasta vastaaviin viranomaisiin.512  Huhtamäki
ilmoitti olevansa halukas matkustamaan yhdessä Silfverhjelmin kanssa
Saksaan vuoden 1942 alussa hankkimaan raaka-aineita. Hän totesi läh-
tevänsä mukaan omalla kustannuksellaan asiantuntijan ominaisuudessa
”sekä tulevansa olemaan läsnä neuvotteluissa ja mahdollisissa kauppo-
jen päättämistilaisuuksissa”. Luottamusneuvosto hyväksyi tarjouksen
”kiitollisena”, mutta asiamies ei myöhemmin maininnut Huhtamäen
osuutta raaka-ainejärjestelyissä.513  Luottamusneuvostot pyrkivät valvo-
maan omien alojensa etuja kauppasopimusneuvotteluissa eri maiden
kanssa. Ne toimittivat tietoja ja toivomuksia ulkomaankaupasta vas-
tanneille viranomaisille ja koettivat vaikuttaa neuvotteluiden kulkuun
virallisia ja epävirallisia kanavia pitkin.514

Vaikka Ulkomaankaupan valtuuskunta lakkautettiin ja sen tehtävät
siirrettiin syyskuun alussa 1942 kauppasopimuskomitealle, haluttiin
luottamusneuvostot säilyttää elinvoimaisina. Valtuuskunnan lakkautta-
mista käsitelleen muistion mukaan elin oli helpottanut lisenssitoimi-
kunnan työskentelyä vaimentamalla eritoten tuontipiirien esittämää
kritiikkiä. Kun maan talouselämä koki itse olevansa mukana päättä-
mässä supistuneen tuonnin ja viennin jakautumisesta, kasvoi sen edus-
tajien järjestelmää kohtaan tunnettu luottavaisuus: pahimmat epäluulot
alkoivat hälvetä. Luottamusneuvostojen tehtävät olivat kuitenkin muut-
tumassa kiintiöehdotusten tekemisestä enemmän ”alkumateriaalin han-
kintaan” käytäviä kauppasopimusneuvotteluja varten. Luottamusneu-
vostojen määrää oli kuitenkin valtuuskunnan mielestä syytä karsia ja
sopivasti yhdistää suuremman keskityksen aikaansaamiseksi.515
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Elintarviketeollisuudessa tiivis yhteistyö kansanhuoltoministeriön
kanssa puolsi luottamusneuvostojen toiminnan jatkamista. Alan luot-
tamusneuvostoissa tehty yhteistoiminta ei rajoittunut alun perinkään
pelkästään viranomaisten antamiin tehtäviin. Huhtamäen johtama he-
delmänjalostusteollisuuden luottamusneuvosto päätti helmikuun lopulla
1942, että se tulisi käsittelemään kaikkia alaa kiinnostavia kysymyksiä
eikä pelkästään tuontiasioita.516  Käytännössä se pyrki toimimaan mah-
dollisimman paljon vapaiden elinkeinojärjestöjen tavoin. Makeis- ja
hedelmänjalostusteollisuus joutui käymään puolustustaistelua asemas-
taan: kova ulkoinen paine perusteli osaltaan alan sisäisen yhteistyön ke-
hittämistä. Luottamusneuvoston ”puoliviralliset” tehtävät olivat yhtä
kaikki totuttaneet alan yritykset yhteistyöhön keskenään. Ne liittyivät
yhteen käydäkseen kilpailua toisten toimialojen kanssa ja saadakseen
omat näkökantansa esiin valtiollisessa päätöksenteossa.

Makeisteollisuuden luottamusneuvostossa ajatus kiinteämmän jär-
jestön muodostamisesta nousi esille toukokuussa 1943, kun kansan-
huoltoministeriö ilmoitti lopettavansa sokerin jakelun makeistehtaille
kesäkuun lopussa. Asian johdosta käydyssä keskustelussa todettiin, että
yhteistyöstä oli saavutettu myönteisiä kokemuksia. Sitä olisi luottamus-
neuvoston jäsenten mielestä ”kehitettävä edelleen tulevia aikoja varten,
jolloin makeisteollisuus jälleen tulee samaan sokeria”. Huhtamäki ja
Tammenoksa tekivät ehdotuksen sellaisen ”voimakkaan järjestön muo-
dostamisesta”, joka koostuisi viidestä toisilleen läheisestä teollisuus-
ryhmästä: 1) makeisteollisuudesta, 2) marmeladi-, hillo- ja mehuteolli-
suudesta, 3) viini- ja likööriteollisuudesta, 4) tuoresäilyketeollisuudesta
ja 5) kuivasäilyketeollisuudesta. Kukin näistä ryhmistä tuli ehdotuksen
mukaan toimimaan järjestössä ”itsenäisenä jaostona”. Toimialajärjes-
töä johtamaan asetettaisiin hallitus, jossa kukin ryhmä olisi edustettu-
na. Asiasta sukeutuneessa vilkkaassa keskustelussa saavutettiin periaat-
teellinen yksimielisyys kiinteämmän järjestön tarpeellisuudesta. Suun-
nitelma siunattiin jäsenyritysten ylimääräisessä edustajakokouksessa.517

Hekasmana yleisesti tunnettu Hedelmä-, Kasvis- ja Makeisteol-
lisuus ry. perustettiin vuoden 1943 lopulla. Hekasma päätti ottaa jäse-
nekseen sellaisia tehtaita, jotka olivat valmistaneet alan tuotteita vähin-
tään puoli vuotta ja olivat saaneet asianomaisen valmistusluvan kansan-
huoltoministeriöltä.518  Yhdistys keskittyi heti perustamisensa jälkeen
erityisesti raaka-aineiden hankinta-, rahoitus- ja jakokysymyksiin, tuon-
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tilisenssejä koskeviin asioihin ja tuotteiden laaduntarkkailuun. Se laati
jaostojensa esitysten pohjalta ulkomailta hankittujen raaka-aineiden
jakoprosentit tehtaitten bruttomyyntien kolmen vuoden keskiarvon pe-
rusteella, mutta kaikkia tyydyttäviä jakoperusteita oli edelleenkin työ-
lästä löytää. Yhdistyksen johto muodostui pääosin samoista henkilöistä
kuin alakohtaisissa luottamusneuvostoissa. Fazer, Huhtamäki ja Tam-
menoksa valittiin alojensa suurimpien yritysten toimitusjohtajina yh-
distyksen hallitukseen. Huhtamäki jätti hallituspaikan sittemmin
vuonna 1947 yhtymän muiden johtajien harteille.519

Leipomo-, näkkileipä-, keksi- ja makaroniteollisuuden edustajat pi-
tivät kesäkuun alussa 1943 neuvottelukokouksen ”kiinteän yhteistyön
tarpeellisuudesta”. Alan luottamusneuvoston toiminta oli ollut selvästi
hiljaisempaa ja sopuisampaa kuin makeis- ja hedelmänjalostusteolli-
suudessa.520  Huhtamäki alusti neuvottelukokouksessa elintarviketeolli-
suuden järjestäytymisestä koko laajuudessaan. Hänen mukaan jauhon-
jalostusteollisuuden etuja valvova elin oli tärkeä ”valtion määräämis-
vallan yhä lisääntyessä”, mutta ”tämä elin ei ole poikkeusaikaa varten,
vaan sen toiminta tähtää tulevaisuuteen, jolloin sille tulee monia elin-
tärkeitä kysymyksiä hoidettavaksi”. Kokous kannatti oman toimiala-
yhdistyksen perustamista ja asetti kolmihenkisen työvaliokunnan, jon-
ka tehtävänä oli laatia sääntöehdotus ja kutsua kokoon uusi kokous.
Huhtamäki oli yksi työvaliokunnan jäsenistä.521

Eri alojen ja eri perusteilla toimineiden liikelaitosten etujen so-
vittamiseen tarvittiin yli vuoden kestänyt valmistelutyö, ja senkin jäl-
keen Osuusliike Elanto jäi yhdistyksen ulkopuolelle. Lopulta kesäkuus-
sa 1944 perustettu Leipäteollisuusyhdistys ry. jakautui leipomo-, leipä-
sekä keksi- ja makaronijaostoihin. Ipnos Oy:llä oli edustus kahdessa
viimeksi mainitussa jaostossa. Huhtamäki valittiin yhdistykseen halli-
tukseen samoin kuin Sven Fazer, joka johti yhdistyksen keksi- ja ma-
karonijaostoa; jaostojen puheenjohtajat kuuluivat koko yhdistyksen
hallitukseen. Onni Toivonen piti yhdistyksen perustavan kokouksen jäl-
keen esitelmän ”Kansanhuoltotilanteesta”. Toivosen ”valaisevan esitel-
män johdosta nautittiin yhteiset illalliset, joitten aikana pidettiin useita
puheita”. Uusi yhdistys kytkeytyi kiinteästi osaksi maan kansanhuolto-
järjestelmää, vaikka se edusti vapaaehtoista järjestäytymistä.522

Leipäteollisuusyhdistys keskittyi toimintansa alkuvaiheissa erityises-
ti hintakysymyksiin, mutta myös puute raaka-aineista herätti huolta.
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Sen jaostot tekivät heti vuodesta 1944 lähtien jatkuvasti yksityiskoh-
taisiin omakustannuslaskelmiin perustuneita esityksiä hintojen korotta-
misesta alan kannattavuuden parantamiseksi. Yhdistyksen edustajat neu-
vottelivat sitkeästi kansanhuoltoministeriön kanssa, mutta leipätuot-
teiden hinnat olivat poliittisesti erittäin tulenarkoja asioita hinta- ja
palkkasäännöstelyn tasapainon kannalta: työmarkkinasuhteissa oli kuo-
huntaa riittämiin. Vaikka kansanhuoltoministeriö tunnusti valmistus-
kustannusten nousseen, joutui se usein torjumaan hinnankorotusano-
mukset, mutta oli sen sijaan valmis joustamaan uusien leipälaatujen
hinnoittelussa alan toivomusten mukaisella tavalla. Leipomojaosto vas-
tasi uusien leipälajien suunnittelusta ja kokeilusta.523

Elintarviketeollisuus
kansantaloudellisena tekijänä

Sota-aikana teollisella elintarviketuotannolla oli tilaisuutensa päästä esiin
maatalouden varjosta. Maataloustuotannon ylle kasautui suuria vaike-
uksia ulkomaankauppayhteyksien vaikeuduttua, koska se oli riippu-
vaista ulkomaisista lannoitteista, väkirehuista ja nestemäisistä polt-
toaineista. Suomi menetti lisäksi talvisodan seurauksena noin kymme-
nesosan peltoalastaan. Maatalous joutui myös kärsimään huonoista
säistä sotavuosina. Kun oma elintarviketuotanto ja -tuonti vähenivät
ja elintarvikkeiden kysyntä kasvoi samanaikaisesti, saattoi yhteiskunta
vaikuttaa pulaan säännöstelemällä, tehostamalla maataloustuotantoa ja
kehittämällä teollista elintarviketuotantoa.524

Vasta sota-aikana ryhdyttiin entistä yleisemmin käyttämään käsitet-
tä elintarviketeollisuus yksittäisten teollisuusalojen tai ravinto- ja nau-
tintoaineteollisuuden sijaan. Se oli osittain taktista ja liittyi eri alojen
väliseen kilpailuun säännöstelytaloudessa. Termillä haluttiin korostaa
alan yleishyödyllisyyttä ja yhteiskunnallista merkitystä. Yhtenäinen ni-
mitys oli ainakin sota-ajan oloissa sikäli oikeaan osunut, että ala yhden-
mukaistui selvästi, koska kaikkien yritysten oli pakko keskittyä kansa-
kunnan kannalta olennaiseen: armeijan ja siviiliväestön ruokahuollon
turvaamiseen.

Jotta elintarviketeollisuuden asemaa voitiin vahvistaa koko yhteis-
kunnassa, pyrkivät alan edustajat osallistumaan sota-aikana keskuste-
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luun maan koko elintarviketaloudesta, johon sisällytettiin myös maata-
lous.525  Huhtamäki vaati ”koko valtakunnan ravitsemuspolitiikan” tar-
kastelua, jotta voitaisiin määritellä ensinnäkin elintarviketeollisuuden
yleinen asema ja toiseksi kunkin siihen kuuluvan alan erityinen tehtävä
kansankunnan ravitsemuspolitiikassa.526  Vaikka elintarviketeollisuuden
taloudellinen merkitys kasvoi huomattavasti sota-aikana, jäi sen yhteis-
kuntapoliittinen asema selvästi vähäisemmäksi.527  Talouspolitiikan suun-
nittelu eteni pitkälti vanhojen kaavojen mukaan. Maataloustuottajat
olivat Suomessa perinteisesti edustaneet koko ravintotalouden asian-
tuntemusta.

Huhtamäki kohosi tässä tilanteessa elintarviketeollisuuden näky-
vimmäksi puhemieheksi julkisuudessa. Hän esitti usein koko alaa kos-
kevia kannanottoja ja osoitti asiantuntemustaan sellaisillakin elintarvi-
keteollisuuden aloilla, jotka eivät sisältyneet hänen oman yrityksensä
tuotanto-ohjelmaan. Kauppaneuvoksen kynä suorastaan sauhusi sota-
vuosina, ja hänellä oli myös useita päteviä avustajia. Näinä vuosina
julkaisemissaan kymmenissä artikkeleissa Huhtamäki pyrki todistele-
maan elintarviketeollisuuden yhteiskunnallista ja kansantaloudellista
merkitystä ja vahvistamaan sen asemaa maan talous- ja teollisuuspoli-
tiikassa. Huhtamäki hahmotteli sellaista ”hyvää kehää”, joka pyöri
elintarviketeollisuuden varassa:

Elintarviketeollisuus on tajunnut, että tällä alalla jos missään jo-
kainen edistysaskel ja rationalisointisaavutus koituu koko kan-
san hyväksi. Jos valmisteitten ravintoarvoa ja terveellisyyttä voi-
daan parantaa, paranee kansan terveys ja työkyky. Jos tuotan-
toa rationalisoidaan heijastuu sen vaikutus satoihintuhansiin
keittiöihin, jossa ruuan valmistusta siten voidaan helpottaa, sääs-
tää suuria määriä polttoainetta, työvoimaa ja aikaa.528

Aikaisemmin mainitun tuotantokomitean mietinnössä vuodelta 1942

käsiteltiin laajasti talouselämän eri alojen tilaa ja kehitysnäkymiä. Sii-
nä arvioitiin keskeisten teollisuusalojen merkitystä maan taloudelle,
mutta elintarviketeollisuus tuli esiin vain ohimennen. Tuotantokomi-
tean mielestä Suomen oli kuitenkin ”olosuhteiden pakosta” pyrittävä
yhä suurempaan omavaraisuuteen elintarviketaloudessa.529  Elintarvi-
keteollisuus heräsi tässä tilanteessa näyttävään julkiseen kamppailuun
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omasta asemastaan. Hyvää sivustatukea se sai kansanhuoltoministe-
riöstä, jossa osattiin arvostaa teollisuuden osuutta väestön ruokahuol-
lossa. Ministeriön yleissihteeri Artturi Lehtinen kytki Talouselämä-leh-
dessä vuoden 1943 alussa elintarvikeomavaraisuuden ja elintarviketeol-
lisuuden kiinteästi yhteen. Lehtisen mukaan kuluttajaväestö oli siirty-
mässä kokonaan ostoelintarvikkeiden varaan ja elintarviketeollisuus
pystyi omalla toiminnallaan palvelemaan sekä kuluttajaväestöä että tuot-
tajia.530

Elintarviketeollisuus teki näyttävän offensiivin jo helmikuun puoli-
välissä 1943 Talouselämä-lehden teemanumerossa, jossa maan johtavat
ravitsemusalan asiantuntijat käsittelivät eri näkökulmista teollisuusalan
yleistä merkitystä kansantaloudessa. Teemanumeron nimekkääseen kir-
joittajakuntaan kuuluivat muiden muassa ministeri Uuno Takki, pro-
fessori Virtanen, maisteri Elli Saurio, everstiluutnantti Wäiniö, profes-
sori Tikka, maisteri Lehtinen, vuorineuvos Grundström, toimitusjohta-
ja Tammenoksa, johtaja Rautavaara ja kauppaneuvos Huhtamäki. Leh-
den toimitus totesi teemaan liittyvässä pääkirjoituksessa suoraan, että
elintarviketeollisuus oli jäänyt maan talouspolitiikassa ja viimeksi tuo-
tantokomitean mietinnössä ”miltei kokonaan syrjään muiden tuotanto-
alojen tieltä”. Pyrkimystä omavaraisuuteen ei saanut käsittää liian ah-
taasti, pelkästään alkutuotantoon rajoittuvaksi, vaan huomio oli kiinni-
tettävä myös maataloustuotteiden jalostukseen. Elintarviketeollisuus oli
ymmärretty siihen saakka vain ”jonkinlaiseksi maataloustuotannon li-
säkkeeksi” vailla omaa itsenäistä osuutta koko kansantaloudessa.531

Lehden perusteellisimman ja poliittisesti painavimman artikkelin
oli laatinut kauppaneuvos Huhtamäki, jonka toimitus esitteli ”erääksi
elintarviketeollisuutemme tunnetuista uranuurtajista”. Kyse oli tuotan-
tokomitean mietintöä kriittisesti arvioivasta ”laajasta tutkielmasta”,
jossa tekijä esitti ”omintakeisia näkökohtia” koko alan kehittämisestä.
Huhtamäki arvioi valtion tuotantokomitean jättäneen elintarviketeolli-
suuden syrjään sen vuoksi, että ala oli vielä nuori ja kehittymätön eikä
sen kokonaistaloudellista merkitystä ollut kovin helppoa hahmottaa,
”koska elintarvikkeet viime aikoihin asti ovat kulkeneet kaupassa suu-
relta osalta raaka-aineina tai korkeintaan puolivalmisteina”.

Huhtamäki painotti alan ”suuria kansantaloudellisia arvoja” ja kan-
sanhuollollista merkitystä. Hän selosti kirjoituksessaan ”ikään kuin täy-
dennykseksi tuotantokomitean mietintöön” elintarviketeollisuuden tär-
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keimpien haarojen kehitystä ja teki ”positiivisia ehdotuksia niitten joh-
dosta”. Toisin sanoen hän kiisti avoimesti arvovaltaisen tuotantokomi-
tean asiantuntemuksen. Artikkelissa tehdyt aloitteet olivat yksityiskoh-
taisia ja jäsenneltyjä, ja niissä painottui tarve kehittää erityisesti ns. uu-
sia teollisuudenaloja, jotka olivat kirjoittajan mielestä avainasemassa
maan omavaraisuuden vahvistamisessa. Näillä aloilla hän tarkoitti ensi
sijassa kuivaus-, säilyke- ja syväjäädytysteollisuutta.532

Vaikka Huhtamäki pyrki lujittamaan elintarviketeollisuuden asemaa
maan ruokataloudessa, koetti hän välttää vastakkainasettelua maatalou-
den ja kuluttajien kanssa. Ristiriitojen lietsomisen sijaan hän jaksoi eri
yhteyksissä puhua näiden kolmen tahon ”etuyhteyden” puolesta. Huh-
tamäki kaavaili elintarviketeollisuudelle merkittävää roolia tuottajain ja
kuluttajain välisen intressiristiriidan sovittajana. Teollisuus saattoi lu-
nastaa välittäjän asemansa ulottamalla omaa rationaalisuuttaan niiden
molempien alueelle. Sota-aikana kehittyneet modernit elintarviketeolli-
suuden haarat olivat tukeneet monella tapaa maatalouden rationali-
soitumista, mekanisoitumista, uusien viljelymenetelmien käyttöönottoa
ja uusien lajikkeiden jalostamista ja viljelyä. Mitä teollisuusmaisem-
maksi maatalous itse kehittyi, sitä ilmeisemmäksi kävi näiden alojen
kuuluminen tiiviisti yhteen.

Huhtamäki pyrki vakuuttamaan myös maataloustuottajat jalostus-
teollisuuden myönteisestä vaikutuksesta maataloudelle. Hän kirjoitti
Maaseudun Tulevaisuuteen heinäkuun puolivälissä 1943 laajan, eripai-
noksenakin ilmestyneen, artikkelin, jossa hän perusteli teollisuuden sil-
lanrakentajan asemaa ja koetti hälventää maanviljelijöiden keskuudessa
esiintyneitä epäluuloja jalostusteollisuutta kohtaan. Maanviljelijät ja ku-
luttajapiirit arvostelivat usein jalostettujen tuotteiden korkeaa hintaa,
jonka muodostuksesta Huhtamäki koetti tehdä seikkaperäisesti selkoa
lehden lukijoille.533

Elintarviketeollisuuden kannalta maataloustuotannon mekanisointi
ja kotitalouksien rationalisointi olivat tavoiteltavia päämääriä. Elintar-
viketeollisuus oli erittäin riippuvainen ketjun alku- ja loppupään mo-
dernisoitumisesta. Jos maatalous ei kehittyisi riittävästi, teollisuuden
epävarmuus tarvitsemiensa raaka-aineiden saatavuudesta jatkuisi ja jos
taas kotitalouksien rationalisoituminen edistyisi toivottua hitaammin,
pystyisivät kuluttajat hyödyntämään uusia massakulutushyödykkeitä vain
vaillinaisesti. Välimaastossa sijaitseva kauppa oli myös saatava palvele-
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maan tehokkaasti mekanisoituvia kotitalouksia ja massatuotteita val-
mistavaa elintarviketeollisuutta.

Elintarviketeollisuus pyrki sota-ajan kokemusten valossa painotta-
maan omaa merkitystään kotitalouden työn helpottajana, ajan, vaivan
ja polttoaineen säästäjänä. Huhtamäki kiinnitti huomiota siihen, että
suuret tehtaat pystyivät tuottamaan ruokatavaroita pienemmillä kustan-
nuksilla ja vähemmällä työvoimalla kuin kotitaloudet, joissa oli erityi-
sesti sota-aikana pulaa työvoimasta. Naisten ansiotyön lisääntyminen
sota-aikana oli omalta osaltaan kasvattanut tehdasvalmisteiden kysyn-
tää. Teollisesti valmistetuilla tuotteilla voitiin lisätä ”perheenemäntien”
vapaa-aikaa, mikä puolestaan tarjosi uusia mahdollisuuksia nykyaikai-
selle kulutustavarateollisuudelle. Elintarviketeollisuutta modernisoimalla
oli mahdollista vapauttaa työvoimaa muihin yhteiskunnan kannalta tuot-
tavampiin tehtäviin ja saada aikaan kansantaloudellista säästöä. Ala
pyrki esiintymään julkisuudessa naisten tasa-arvoisuuden puolestapu-
hujana, koska se saattoi omalla toiminnallaan tukea naisten ansiotyön
lisääntymistä ja myös tarjota työpaikkoja naispuoliselle työvoimalle.534

Elintarviketeollisuuteen ”huippujärjestö”

Huhtamäen mielestä koko elintarviketeollisuuden arvovaltaisen ja edus-
tavan puolestapuhujan, keskusliiton, puute oli yksi syy siihen, että ala
ei saanut omia näkökohtiaan riittävästi esille tuotantokomitean mie-
tinnössä ja maan talouspoliittisessa päätöksenteossa. Hyvänä vertailu-
kohtana olivat erityisesti metsäteollisuuden jo vakiintuneet ja vaiku-
tusvaltaiset etujärjestöt, joiden kannanotot painoivat talouspoliittisia
linjauksia tehtäessä ja joilla oli kiinteät suhteet valtiovaltaan. Maata-
louden järjestöjen vaikutusvalta oli Suomessa myös erittäin suuri. Yk-
sittäisiä ravinto- ja nautintoaineteollisuuden aloja edustaneet kansalli-
set liitot olivat pitkä askel eteenpäin, mutta säännöstelytaloudessa mah-
dollisimman laajat yhteenliittymät saivat parhaiten äänensä kuuluviin
ja edustajiaan sellaisiin pöytiin, joissa suuret talous- ja kauppapoliitti-
set kysymykset ratkaistiin. Huhtamäki vetosi voimakkaasti alalla toi-
miviin ”miehiin”, jotta he ajattelisivat elintarvikealaa omaa toimini-
meä ja tuotantosuuntaa laajempana kokonaisuutena.535

Huhtamäki pääsi esiintymään elintarviketeollisuuden ”huippujär-
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jestön” puolesta näkyvällä paikalla: Kauppalehden pääkirjoituspalstalla
julkaistiin 18. päivänä toukokuuta 1943 hänen kirjoituksensa ”Elin-
tarviketeollisuutemme yhteistoiminnasta”. Alan suurena haasteena oli
saattaa sota-ajan poikkeuksellisissa oloissa vallattu asema pysyväksi, nor-
maaliaikoja koskevaksi. Vaikka Huhtamäki ei erikseen viitannut kan-
sainvälisiin esikuviin, tunsi hän ne ulkomaanmatkoiltaan hyvin ja osasi
sijoittaa hankkeen osaksi laajempaa kansainvälistä järjestäytymistä.
Varsinkin Saksassa oli vahva toimialajärjestäytymisen perinne.536

Kun talouselämän äänenkannattajissa valitettiin toistuvasti siitä, että
toimialajärjestöillä ei ollut riittävän suurta roolia säännöstelyn toteutta-
misessa ja että viranomaiset puuttuivat ”annostelulla” liiaksi yritystoi-
minnan edellytyksiin, lähti Huhtamäki kirjoituksessaan toisesta näkö-
kulmasta:

Kun meillä valtio mahdollisimman vähän johtaen ja kehittäen
puuttuu teollisuuden asioihin ja rajoittuu käyttämään poik-
keustilan tuomia valtuuksiaan vain pääasiallisesti säännöstelyin
ja rajoituksin, niin jää teollisuustoiminnan koko suurten tuo-
tantopoliittisten suuntaviivojen vetäminen teollisuuden omaksi
tehtäväksi. Tästä syystä olisi koko kirjava ja hajanainen elintar-
viketeollisuuksien ryhmä oma-aloitteisesti koottava yhteistoi-
mintaan ja sen järjestäydyttävä niin, että kyettäisiin kunkin alan
yksityiskohtien yli näkemään kansanhuoltomme, ravitsemus- ja
tuotantopolitiikkamme suuret kokonaispuitteet, niin hyvin niit-
ten oikea kiireellisyys- ja tarpeellisuusjärjestys kuin myöskin
niitten hyväksikäytön helppousjärjestys.537

Huhtamäki ajatteli, että valtiovalta tarjosi teollisuudelle suurempaa vas-
tuuta kuin se oli ollut valmis kantamaan. Yhteistoiminnan avulla vah-
van keskusjärjestön oli hänen mielestään tehtävä se, minkä valtiovalta
toteuttaisi muuten itse tai mikä jäisi kokonaan tekemättä. Pienten yk-
sityiskohtien sijaan piti keskittyä suuriin linjoihin. Jos tätä ajattelua
tarkastellaan hollantilaisen tutkijan Frans van Waardenin jaottelua hyö-
dyntäen, niin toimialajärjestön tuli sekä reagoida valtiovallan toimen-
piteisiin että harjoittaa voimakasta itsesäätelyä, joka tekisi siitä var-
teenotettavan ja luotettavan yhteistyökumppanin valtiovallan kannal-
ta.538
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Yhteistoiminnan pohjaksi sopi paremmin kansantaloudellinen kuin
yritystaloudellinen ajattelu. Suunnitteilla olevan toimialajärjestön avulla
voitiin suojautua ja vaikuttaa kansantaloudellisen rationalisoinnin ide-
aan, jota erityisesti kansanhuoltoministeriön rationalisoimistoimiston
päällikkö, vuorineuvos Hugo Vasarla ajoi pontevasti eteenpäin. Vasarla
oli jo ensimmäisen maailmansodan aikana hankkinut tärkeää koke-
musta elintarvikehuollosta työskennellessään Venäjältä tapahtuneen
elintarvikkeiden tuonnin ja muiden kaupallisten edustustehtävien paris-
sa. Hän oli luonut kaupallisen uransa SOK:ssa ja perehtynyt jo silloin
laajasti kaupan rationalisoinnin kysymyksiin.539

Kansantaloudellisen rationalisoinnin ajatusta Vasarla kehitteli vuon-
na 1943 ilmestyneessä artikkelissaan ”Rationalisoinnin ja keskittämisen
välttämättömyys nykyoloissa”, jossa hän esitteli erityisesti Englannin,
Saksan ja Ruotsin säännöstelytoimien kehitystä. Kansantaloudellisen
rationalisoinnin tuli tukea yritystaloudellista rationalisointia siten, että
teollista toimintaa keskitettäisiin yhä harvempiin toimipisteisiin, jol-
loin työ saataisiin järjestetyksi tehokkaammaksi sekä hallituksi kustan-
nusten ja hintojen nousua. Samalla voitaisiin vapauttaa työvoimaa mui-
hin tehtäviin ja välttää pääomien sijoittamista tarpeettomiin kohteisiin.
Rationalisoinnin kansantaloudellisen linjan kohteena oli ”määrätyn ta-
lousalan rakenne kokonaisuudessaan” ja siinä oli kyse teollisen toimin-
nan valtiollisen ohjauksen radikaalista syventämisestä. Vasarla kuiten-
kin painotti, että liiketaloudellinen ja kansantaloudellinen rationalisoin-
ti olivat ”yhtä tärkeät, sillä ne täydentävät toisiaan”.540

Vasarlan suoraviivaiset linjanvedot ja valtioneuvoston jo aikaisem-
min marraskuussa 1942 antama tuotantoa ja kauppaa rajoittava päätös
nostivat tummia pilviä elinkeinonharjoittajien taivaalle. Tällä yleisluon-
toisella päätöksellä kansanhuoltoministeriö oikeutettiin rationalisoi-
maan tuotantoa, ja siihen sisällytettiin myös valtuudet kieltää uusien
yritysten perustaminen ja toiminnassa olevien yritysten laajentaminen.541

Elinkeinoelämä ryhtyi kokoamaan voimiaan torjuakseen valtion raken-
teellisen intervention, ja keskeinen osa näitä vastatoimia oli tehostaa
järjestäytymistä ja elinkeinonharjoittajien itsesäätelyä: teollisuusalojen
oli kannettava vapaaehtoisella pohjalla vastuuta toimialojensa rationali-
soimisesta. Myös Huhtamäki säikähti jyrkkäsävyisiä keskittämishank-
keita, vaikka hän kannatti mahdollisimman kokonaisvaltaista taloudel-
lista ajattelua. Niiden vastapainoksi täytyi hänen mielestään parantaa yh-
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teistyötä teollisuusalojen sisällä. Ruotsalainen taloushistorioitsija Torn-
björn Lundqvist on todennut, että toimialajärjestäytymisen syntyyn vai-
kutti yleisesti yritysten tarve hallita yksissä tuumin ja mahdollisimman
vähäisin kustannuksin epävarmuutta, joka saattoi tulla hyvin eri suun-
nista: valtiovallan, työntekijöiden tai kilpailijoiden taholta.542

Suomen Teollisuusliitto organisoi omalta osaltaan eri alojen itse-
puolustusta järjestämällä tammikuun lopulla 1943 yhteisen neuvottelu-
kokouksen kansanhuoltoministeriön keskittämissuunnitelmien vuoksi.
Huhtamäki oli valittu kokoukseen hedelmänjalostusteollisuuden edus-
tajana, mutta hän ei päässyt paikalle. Kokouksessa kävi ilmi, että kes-
kittämistoimet eivät uhanneet samalla tavalla kaikkia kotimarkkina-
teollisuuden aloja. Jos esimerkiksi metalliteollisuus saattoi suhtautua
asiaan rauhallisesti, niin makeis-, puuvilla- ja nahkateollisuus joutuivat
huonon raaka-ainetilanteen vuoksi pelkäämään pahinta. Teollisuusliitto
lujitti omaa organisaatiotaan perustamalla E. M. Niinin johtaman tek-
nillisen osaston, joka ryhtyi tutkimaan mitä mahdollisuuksia olisi to-
teuttaa eri teollisuusalojen rationalisointia vapaaehtoista tietä ilman val-
tiovallan pakkotoimenpiteitä. Toimialajärjestöt muodostivat myös omia
teknillisiä neuvottelukuntiaan hankkiakseen tietoja ja tehdäkseen suun-
nitelmia, joiden varassa voitiin tehostaa yhteistyötä viranomaisten
kanssa. Teollisuuden edustajat selvittivät eri yhteyksissä asemaansa
myös vuorineuvos Vasarlalle, jonka asenteet alkoivat lieventyä talous-
elämän oman aktiivisuuden ansiosta.543

Vaikka elintarviketeollisuuden järjestäytymishankkeen taustalla oli
suuren luokan kysymyksiä, oli osittain samoista niukoista raaka-aineis-
ta kilpailevia teollisuushaaroja vaikeaa saada luottamukselliseen yhteis-
toimintaan keskenään. Järjestäytymisen yhtenä ideana oli löytää sellai-
nen organisaatiomuoto, jolla voitiin toimia aikaisempaa paremmin
säännöstelyviranomaisten apuna ja laatia koko elintarvikealaa koskevia
pelisääntöjä. Laajapohjaista järjestäytymistä edesauttoi se, että alun pe-
rin melko kapealla sektorilla toimineet ravinto- ja nautintoaineteol-
lisuuden suurimmat yritykset olivat sotavuosina laajentaneet tuotan-
tosuuntiaan useille elintarviketeollisuuden haaroille. Niiden johtajat oli-
vat erilaisissa valtiollisissa elimissä ja toimikunnissa tottuneet tarkaste-
lemaan koko teollisuusalaa yhtenä kokonaisuutena. Järjestäytyminen
loi myös pienemmille yrityksille edellytyksiä saada säännöstelytalou-
dessa tarvittavaa tietoa.
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Huhtamäki johti keväällä 1943 asetettua eri toimialoja edustanutta
toimikuntaa, jonka tehtävänä oli valmistella elintarviketeollisuuden jär-
jestäytymistä. Siihen kuului luottamusneuvostojen, toimialajärjestöjen,
yksityisten yritysten ja elintarvikealan teollista tuotantoa harjoittanei-
den osuusliikkeiden edustajia.544  Järjestäytymisen perusteet luonnos-
tellut toimikunta lähetti elintarviketeollisuuslaitoksille etukäteen suun-
nitelman perustettavasta keskusliitosta ja kutsui ne syyskuun lopulla
1943 yhteiseen neuvottelutilaisuuteen. Huhtamäki avasi tilaisuuden ja
selosti keskusliiton perustamisajatusta ja kaavaillun yhteistoiminnan
tarkoitusperiä. Tulevan keskusliiton luonnetta osana valtiojohtoista ta-
loutta kuvasi hyvin se, että avaajan jälkeen alustusvuoron saivat kaup-
pa- ja teollisuusministeriön teollisuusosaston päällikkö, professori
R. H. Roschier ja kansanhuoltoministeriön yleissihteeri Lehtinen, jot-
ka esittivät ministeriöidensä myönteiset käsitykset perusteilla olevan lii-
ton tarpeellisuudesta.

Alustavien puheenvuorojen jälkeen käydyssä yleiskeskustelussa pu-
huttiin liiton rajoista ja jäsenmaksujen perusteista. Osanottajien kan-
nalta yhteistoiminnan kustannukset ja niiden jakautumisen periaatteet
olivat olennaisia kysymyksiä. Alan yritysten oli puntaroitava, millä kus-
tannuksilla ne olivat valmiita, jos käytetään van Waardenin jaottelua,
lunastamaan liiton tarjoamaa ”yleistä hyvää” tai mahdollisuutta torjua
yhdessä ”yleistä pahaa”, tässä tapauksessa liiallista valtiollista puuttu-
mista.545  Pohdintaa herättivät myös keskusliiton ja alakohtaisten toimi-
alayhdistysten suhteet. Kokoukselle esitettyjä sääntöjä ei saatu jäsen-
maksujen osalta täysin valmiiksi, minkä vuoksi kukaan ei ollut vielä
valmis allekirjoittamaan perustamisasiakirjaa. Keskusliiton virallinen
perustaminen päätettiin lykätä myöhempään ajankohtaan ja ”merkitä
nyt pöytäkirjaan vain, että kokouksessa läsnä olevat henkilöt päättivät
yksimielisesti periaatteessa perustaa suunnitellun Elintarviketeollisuus-
liiton”. Neuvottelukokous valitsi väliaikaisen hallituksen laatimaan sään-
nöt lopulliseen asuun; Huhtamäki tuli sen jäseneksi.546

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) varsinaisessa perustavassa kokouk-
sessa joulukuun 16. päivänä 1943 oli edustus 34 yhdistyksestä tai yrityk-
sestä, joista kuusi allekirjoittivat varsinaisen yhdistyssopimuksen: He-
kasma, Kesko, Tuko ja SOK, Huhtamäki-yhtymä ja Oy Karl Fazer Ab;
lisäksi kymmenen yritystä yhtyi liittymiskirjelmään. Huolellisesti val-
misteltu kokous sujui sopuisassa hengessä: jäsenmaksuista oli saavutet-
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tu yksimielisyys jo etukäteen. Liitolle valittiin arvovaltainen 13-jäseni-
nen hallitus, johon kuuluivat muun muassa Huhtamäki, Sven Fazer,
vuorineuvos John Grundström, vuorineuvos V.J. Niiniluoto, johtajat
E.J. Railo ja Jukka Tammenoksa. Liiton puheenjohtajaksi valittiin Suo-
men Sokeri Oy:n toimitusjohtaja ”Sokeri-Jussi” Grundström, ensim-
mäiseksi varapuheenjohtajaksi Huhtamäki ja toiseksi varapuheenjoh-
tajaksi Niiniluoto; tässä tapauksessa kauppaneuvos kiilasi vuorineu-
voksen ohi. He muodostivat yhdessä Railon ja toiminnanjohtajaksi va-
litun varatuomari Yrjö Laakson kanssa liiton työvaliokunnan.547  Maan
johtavin industrialisteihin lukeutunut Grundström toimi pitkään myös
Suomen Teollisuusliiton puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä, ja
vuosina 1930–1953 hän oli Suomalaisen Liikesivistysrahaston puheen-
johtaja.548  Varapuheenjohtajan ominaisuudessa Huhtamäki johti usein
liiton työvaliokunnan kokouksia. Onni Toivonen arvosti muistelmis-
saan erittäin korkealle Huhtamäen tarmokkuuden elintarviketeollisuu-
den huippujärjestön perustamisessa. Hän piti sitä huomattavana palve-
luksena koko kansanhuoltojärjestelmälle.549

Elintarviketeollisuusliitto tuki aktiivisesti kaikkien tuotantoalojen
järjestäytymistä omiksi yhdistyksikseen. Useilla aloilla toimittiin edel-
leenkin luottamusneuvostoissa eikä ns. vapaissa järjestöissä. Kaikki
tuotantoalayhdistykset eivät olleet valmiita tulemaan välittömästi mu-
kaan laajapohjaiseen yhteistoimintaan, vaan ne halusivat keskittyä ensi
sijassa oman alansa asioiden ajamiseen.550  Esimerkiksi kalansäilyke-
teollisuuden luottamusneuvosto seurasi keskusliiton perustamishanket-
ta sivusta ja päätti liittyä siihen vasta jos järjestöstä näyttäisi olevan ”jo-
takin hyötyä” tuotantoalalle.551  Keskustelu yhteistoiminnasta aiheutu-
vien kulujen ja siitä koituvien hyötyjen välisestä suhteesta jatkui kes-
kusliiton perustamisen jälkeenkin. Elintarviketeollisuusliittoon kuului
vuonna 1945 vasta kolme ”tuotantoalayhteisöä” ja 15 yksityistä toimini-
meä; pääosa alan suurimmista yrityksistä liittyi keskusliittoon.552

Jäsenmäärällä oli keskusliiton toiminnan kannalta keskeinen merki-
tys, sillä organisaation tärkeimpänä tehtävänä oli edustaa koko elintar-
vikealaa ulospäin. Sen toissijaiset tehtävät, erilaiset jäsenpalvelut, eivät
saaneet niin suurta roolia kuin suppeammissa toimialayhdistyksissä,
joissa käsiteltiin välittömämmin tuotantoon ja tuotteisiin liittyviä kysy-
myksiä. Keskusliitolla täytyi olla riittävät edellytykset toimia välittäjänä
jäsenyritysten ja ympäröivän yhteiskunnan välillä.553
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Elintarviketeollisuusliiton myötä ala pääsi ikään kuin samalle viival-
le muiden keskeisten teollisuusalojen kanssa ja saattoi työskennellä te-
hokkaasti alan aseman vakiinnuttamiseksi. Julkisuudessa liiton merki-
tystä ja tarvetta esiteltiin siltä kannalta, että siitä on suurta hyötyä val-
tiovallan edustajille, jotka saattoivat kääntyä sen puoleen ”luottamuksel-
la”, saada keskitetysti alaa koskevia tietoja ja neuvotella ”teollisuuden
etupiirejä koskevista kysymyksistä”. Toisaalta myös elintarviketeolli-
suuden haarat saattoivat ”tähänastista suuremmalla vaikutuksella esiin-
tyä valtiovaltaan nähden”.554  Keskusliitto antoi toimialan suuryritysten
johtajille aikaisempaa parempia edellytyksiä luoda henkilökohtaisia
kontakteja maan johtaviin poliitikkoihin.555

Yksi osoitus keskusliiton merkityksestä saatiin, kun Elintarvike-
teollisuusliitto pyysi vuoden 1944 lopulla valtiovarainministeriölle lähet-
tämässään kirjelmässä, että sen edustaja ”määrättäisiin” vuonna 1942

perustetun kansantaloudellisen neuvottelukunnan jäseneksi. Liitto ei
ehdottanut ketään edustajakseen vaan tyytyi mainitsemaan puheenjoh-
tajansa ja varapuheenjohtajiensa nimet. Valtiovarainministeriö nimitti
näistä kolmesta vaihtoehdosta varapuheenjohtaja Huhtamäen kansanta-
loudellisen neuvottelukunnan jäseneksi. Hän oli yksi neljästä teollisuu-
den raskaan sarjan edustajasta, joten tunnustus elintarviketeollisuudelle
– ja Huhtamäelle henkilökohtaisesti – oli melkoinen. Neuvottelukun-
taan kuuluivat metalliteollisuudesta vuorineuvos Wilhelm Wahlfors,
metsäteollisuudesta J. O. Söderhjelm ja Suomen Teollisuusliittoa edusti
professori Martti Levón. Huhtamäki jäi kuitenkin neuvottelukunnan
työtä käytännössä johtaneen suppean työvaliokunnan ulkopuolelle.556

Kansantaloudellinen neuvottelukunta oli luonteeltaan korporatiivi-
nen eri intressiryhmiä edustanut elin, jonka tehtävänä oli johtaa talou-
den sodanjälkeissuunnittelua, osallistua finanssipolitiikan muotoiluun
ja antaa lausuntoja keskeisistä talouspoliittisista kysymyksistä. Sen työs-
kentely oli sangen riitaista erityisesti sodan päätyttyä. Huhtamäki sai
kokemuksensa ja asiantuntemuksensa nojalla heti juonesta kiinni neu-
vottelukunnan työskentelyssä. Kun käsiteltiin hinta- ja palkkapoliittisia
kysymyksiä, hän torjui ammattiyhdistysjohtajien työnantajiin kohdista-
maa kritiikkiä ja toivoi, että työnantajien ja työntekijöiden väliset suh-
teet voitaisiin järjestää aivan uudelle pohjalle.

Huhtamäki koetti tapansa mukaan kohottaa neuvottelukunnan kes-
kusteluja päiväkohtaisten eturistiriitojen yläpuolelle ja vedota yleisim-
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pään mahdolliseen nimittäjään: ”Jos halutaan säilyttää kansantaloudelli-
sen neuvottelukunnan arvovalta – jota sillä ilmeisesti on hyvin vähän –
niin se säilyy parhaiten sitä tietä, että yritetään katsoa asioita juuri kan-
santaloudelliselta näkökannalta.” Kansantaloudellisen neuvottelukunnan
merkitys jäi suhteellisen vähäiseksi, vaikka se käsitteli monia tärkeitä
kysymyksiä, asetti taloussuunnittelua valmistelevia komiteoita ja teki
useita talouspoliittisia selvityksiä.557  Nuoren elintarvikealan keskuslii-
ton kannalta oli kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että se tunnustettiin
varteenotettavaksi talouspoliittiseksi toimijaksi.

Toimialajärjestöt saivat sota- ja säännöstelytaloudessa virallisluontei-
sia tehtäviä, jotka kannustivat kilpailijoita aikaisempaa luottamuksel-
lisempaan yhteistoimintaan. Valtiojohtoinen talous ei toiminut tehok-
kaasti ilman elinkeinoelämän myötävaikutusta ja asiantuntemusta. Huh-
tamäki ponnisteli toimialajärjestäytymisen eteen erityisellä tarmolla,
koska hänen mielestään yksittäisten yritysten menestystä ei voitu erot-
taa koko alan kehityksestä; hänen osuutensa elintarviketeollisuuden
organisoitumisessa oli keskeinen. Huhtamäki halusi kohottaa koko
alan kansantaloudellista merkitystä, mikä ei onnistunut ilman yhteis-
työtä ja kiinteää järjestäytymistä. Järjestäytymishankkeen onnistumista
edesauttoi se, että yritysten välinen kilpailu ei toiminut normaaliin ta-
paan ja kanssakäyminen kansanhuoltoministeriön kanssa edellytti muo-
dollista yhteistoimintaa. Yrittäjien tietoisuus koko toimialan yhteisistä
intresseistä kasvoi järjestötoiminnan myötä. Elintarviketeollisuuden
muut suuryritykset kohosivat sotavuosina Huhtamäki-yhtymän tär-
keimpien ulkoisten sidosryhmien joukkoon, koska kaikkien yhteisenä
intressinä oli puolustaa koko teollisuusalan asemaa maan talous- ja teol-
lisuuspolitiikassa.
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7. Sijoituksia verkosto-

ja sidosryhmäsuhteisiin:

suurlahjoitukset

Liiketoiminta ja lahjoittaminen

Menestyneiden yrittäjien suuret lahjoitukset ovat perinteisesti herättä-
neet runsaasti huomiota, ja myös kummastelua. Lahjoittamisen pe-
rimmäisistä tarkoitusperistä on keskusteltu paljon. Esillä ovat olleet
muun muassa puhtaat altruistiset motiivit, pyrkimys vaikuttaa lahjoit-
tajalle tärkeiden sidosryhmien käyttäytymiseen, henkilökohtaisen hy-
vityksen hakemisen motiivit, verotukselliset näkökohdat tai julkisuus-
kuvan kiillottamiseen liittyvät tavoitteet. Lahjoitukset on joskus tulkit-
tu eräänlaisen sosiaalisen vaihdannan muodoksi ja tavaksi ilmaista yh-
teiskunnallista kantaa.558  Julkisessa kansalaiskeskustelussa monet ovat
pitäneet lahjoittamista niin ”ihmisluonnon” vastaisena tekona, että lah-
joittajan tarkoitusperiä on syytä vakavasti epäillä.

Suosittua on ollut lähestyä asiaa psykologisesta näkökulmasta. Esi-
merkiksi keinottelulla rikastuneen liikemiehen väitetään haluavan suu-
rilla lahjoituksilla hyvittää ”pahoja tekojaan”, poistaa omaa syyllisyyden
tunnettaan. Lahjoittajien melkoisen suuresta joukosta löytyy varmasti
tällaisiakin tapauksia. Toisinaan lahjoitusten yhteydessä viitataan puo-
lestaan nousukasmaisiin motiiveihin, turhamaisuuteen ja pätemisen
tarpeeseen: vaatimattomista oloista tiensä rikkauksiin raivannut lah-
joittaja haluaa tehdä itsestään kuolemattoman yhteiskunnallisten mai-
netekojen avulla. Näiden tapausten vastapainoksi voidaan tuoda esiin
sellaisia suurlahjoittajia, joiden liiketoiminnasta ei löydy mitään mo-
raalisesti epäilyttävää, tai sellaisia, jotka ovat halunneet pysyä ehdotto-
masti tuntemattomina. Psykologiset tekijät saattavat selittää osittain
useiden lahjoittajien käyttäytymistä, mutta koko ilmiötä ne tuskin pal-
jastavat tyhjentävästi.559

Liikemiesten tekemiä suuria lahjoituksia hyväntekeväisyyteen on
erittäin vaikeaa tarkastella yleisellä tasolla, siksi paljon tapaukset poik-
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keavat toisistaan. Esimerkiksi Alfred Kordelin teki suuren testamentti-
lahjoituksen, mutta ei osoittanut aktiivisen liikemiesuransa aikana ai-
nakaan merkittäviä summia hyväntekeväisyyteen. Sen sijaan kenkä-
tehtailija Emil Aaltonen perusti jo eläessään, joskin 68-vuotiaana, omaa
nimeään kantavan säätiön. Aaltonen oli tehnyt jo aikaisemmin huo-
mattavia lahjoituksia suomalaisen kulttuurin ja sivistyksen hyväksi.560

Lahjoittajien omat kokemukset, aatteellinen tausta, perhesuhteet, elä-
mäntilanteet ja tulevaisuuden odotukset ovat osaltaan vaikuttaneet hei-
dän tekoihinsa.

On otettava huomioon sekin, että lahjoittamisen yhteiskunnallinen
arvostus ei ole ollut aina sama. Lahjoitushalukkuus on vaihdellut huo-
mattavasti erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Sotavuosina lahjoitta-
minen sai aivan uusia merkityksiä kun kansakunnan olemassaolo oli
uhattuna; lahjoitukset olivat osa laajempaa yhteiskunnallista uhrimieltä.
Ne saivat osakseen runsaasti myönteistä julkisuutta, ja niihin liitettiin
vahvoja ideologisia ja poliittisia latauksia. Talouselämän edustajat tul-
kitsivat lahjoitukset osoituksiksi ”hyljeksityn yksityisyritteliäisyyden”
vapaaehtoisesta yhteiskunnallisesta vastuusta, vaikka valtiovalta käytti
heidän mielestään yksityisiä yrityksiä lypsylehmänään ja suhtautui muu-
toinkin kylmäkiskoisesti yrittäjyyteen.561

Aivan liian vähän on pohdittu historiallisesta näkökulmasta toisaalta
lahjoittamisen suhdetta yhteiskuntaan ja toisaalta sen suhdetta liike-
toimintaan. Olennainen asia on se, että lahjoittaminen oli Suomessa
1800-luvun lopulta lähtien osa suomalaiskansallista heräämistä, kansan-
liikettä, jonka piirissä oli tapana ilmaista poliittista kantaa antamalla
rahaa hyviin tarkoituksiin. Suurissa kansakoulukeräyksissä 1870-luvulla
vedottiin nimenomaan kansan karttuisaan käteen. Suomalaisuusliik-
keen historiaa tutkinut Maritta Pohls pitää tavallisten ihmisten suurta
lahjoitusalttiutta suomalaisena erityispiirteenä. Heidän keskuudestaan
löytyy lukuisia ”suurlahjoittajia”, jos avustussummat suhteutetaan va-
rallisuuteen.562

Suurten lahjoitusten kytkentä liiketoimintaan ei ole kaikissa ta-
pauksissa samanlainen. Testamenttilahjoituksetkin saattoivat palvella lii-
ketoiminnan jatkuvuutta, mutta aktiiviuransa kestäessä lahjoituksia an-
taneet liikemiehet ovat oma lukunsa. Huhtamäki teki ensimmäisen
miljoonalahjoituksensa 40-vuotiaana, kun hänen uransa oli lähtenyt ko-
vaan nousuun, ja toisen vielä suuremman lahjoituksen 42-vuotiaana,
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jolloin hänellä oli odotettavissa vielä runsaasti työvuosia. Jotta vaikeaan
ja monia askarruttavaan miksi-kysymykseen voidaan vastata, täytyy pa-
neutua lahjoittajan ja lahjoituksen taustoihin yleisemmällä tasolla.

Huhtamäellä oli kaksi ylitse muiden menevää, ja toisiinsa monin
säkein kietoutunutta, motiivia: halu laajentaa liiketoimintaansa ja edis-
tää suomalaiskansallisia päämääriä. Sota-ajan poikkeukselliset olosuh-
teet tarjosivat yhtäkkiä madollisuuden toteuttaa samanaikaisesti mo-
lempia tavoitteita. Huhtamäki saattoi tehtaittensa tuotannolla palvella
välittömästi yhteiskuntaa ja puolustusvoimien tilausten ansiosta saavu-
tettu hyvä taloudellinen tulos tarjosi mahdollisuuden tukea suoraan suo-
malaista kulttuuria. Hän pystyi sotavuosina jatkamaan kulttuurilahjoi-
tuksiaan aivan eri mittasuhteissa kuin aikaisemmin.563

Huhtamäki oli tarkka sen suhteen, minkälaisia vaikutuksia lahjoi-
tuksilla oli hänen yritystensä asemaan markkinoilla ja yleisemminkin
yhteiskunnassa. Hänelle oli ominaista ajatella lahjoituksia ennemmin-
kin sijoituksina kuin menoina hyväntekeväisyyteen. Suurten amerikka-
laisten lahjoittajien saavuttama yhteiskunnallinen arvostus ja taloudelli-
nen menestys olivat kannustamassa tehtailijaa tekemään rohkeita rat-
kaisuja. Esimerkiksi John D. Rockefeller ja Andrew Carnegie yhdisti-
vät taitavasti omat liiketoimensa ja hyväntekeväisyyden toisiinsa. Hei-
dät tunnettiin julkisuudessa vähintään yhtä hyvin lahjoittajina kuin
suurliikemiehinä.

Suuriin lahjoituksiin liittyi yleensä huolellista valmistelua ja ”lah-
joittajan tahdon” muotoilua. Vaikka kaikki lahjoittajat eivät ole halun-
neet täsmällisesti määritellä lahjoituksen käyttöä tulevaisuudessa, pyrki-
vät he usein muilla tavoilla turvaamaan tahtonsa toteutumisen. He saat-
toivat esimerkiksi osallistua perustamiensa säätiöiden ohjelmallisten ta-
voitteiden muotoiluun tai nimittää luottamustaan nauttivat henkilöt tai
tahot niiden hallintoelimiin.564  Huhtamäki näyttää tehneen lahjoituksia
koskevat päätöksensä samalla perusteellisuudella kuin varsinaiset liike-
toiminnalliset ratkaisutkin.

Archie B. Carrollin kehittelemä ”strategisen hyväntekeväisyyden”
käsite soveltuu hyvin lahjoitusten liiketoiminnallisten kytkentöjen ana-
lysoimiseen. Käsitteeseen sisältyy toisaalta taloudellisen laskelmallisuu-
den ja toisaalta laajemman sidosryhmäjohtamisen idea. Strategialla
Carroll viittaa tietoiseen toimintaan, jolla lahjoitukset sijoitetaan yri-
tyksen yleisempiin tavoitteisiin. Kyse on hyvin päämäärätietoisesta toi-
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minnasta eikä sattumanvaraisesta rahan jakamista sinänsä hyviin tar-
koituksiin. Strategisessa hyväntekeväisyydessä ei rajoituta pelkästään
pitkän tähtäimen taloudellisten intressien ajamiseen, vaan kyse on pi-
kemminkin hyväntekeväisyyden välittömämmästä kytkeytymistä yrityk-
sen taloudelliseen menestymiseen.565

Strategisen hyväntekeväisyyden käsite kuvaa myös Huhtamäen lah-
joituspolitiikka, mutta hän ei suinkaan asettanut välittömiä ja välillisiä
hyötyjä mitenkään toistensa vastakohdiksi tai vaihtoehdoiksi, vaan piti
niitä pikemminkin saman asian kahtena eri puolena. Huhtamäen suur-
ten lahjoitusten aatteellisten vaikuttimien vilpittömyyttä ei ole syytä
epäillä, mutta samalla kannattaa kiinnittää tarkkaa huomiota lahjoitus-
ten käyttötarkoituksiin ja kohteisiin, koska ne paljastavat tärkeitä kyt-
kentöjä lahjoitusten suorien ja epäsuorien tavoitteiden välillä.

Verkostosuhteet
maan poliittiseen eliittiin

Huhtamäki ryhtyi valmistelemaan ensimmäistä suurta lahjoitustaan
talvisodan aikana. Tässä yhteydessä hänen täytyi tehdä vaikea päätös
lahjoituksen kohteesta. Käytännössä hän teki valintansa Turun yliopis-
ton ja Suomen Kulttuurirahaston väliltä. Edellistä vaihtoehtoa puolsi
vahvasti se, että Huhtamäki oli yliopiston keräysvaliokunnan jäsen,
sen näkyvämpiä puolestapuhujia ja taloudellisia tukijoita. Hän valitsi
kuitenkin Suomen Kulttuurirahaston ensimmäisen miljoonalahjoituk-
sensa kohteeksi. Ratkaisu herätti varmuudella ihmetystä hänen turku-
laisissa suhdeverkostoissaan.

Valintansa tehtyään Huhtamäki alkoi järjestää kontaktia Suomen
Kulttuurirahastoon ystävänsä, ulkoministeriön kauppapoliittisen osas-
ton apulaispäällikön Tauno Jalannin välityksellä. Jalanti pani toimeen
Hotelli Savoyssa maaliskuun lopulla 1940 lounastapaamisen Huhtamä-
elle ja rahaston yliasiamiehelle L. A. Puntilalle.566  Jalanti ja Puntila tun-
sivat toisensa ylioppilaspolitiikasta ja Suomalaisuuden Liitosta, jonka
yleissihteerinä Jalanti toimi 1920-luvun lopulla. Huhtamäki tapasi puo-
lestaan Puntilan ensimmäistä kertaa noin viiteen vuoteen. Huhtamäen
ja Jalannin merkittävänä yhteisenä nimittäjä oli toiminta Suomen Ul-
komaankauppaliitossa, jonka hallituksessa ja valtuuskunnassa Huhta-
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mäki hankki tärkeitä suhteita maan taloudelliseen eliittiin. Sotavuosina
nopeasti uralla edenneelle Jalannille myönnettiin vuonna 1940 erikois-
lähettilään ja täysivaltaisen ministerin arvonimi, ja seuraavana vuonna
hänet ylennettiin kauppapoliittisen osaston päälliköksi.567

Vaikutusvaltaista Talouselämä-lehteä julkaissut Suomen Ulkomaan-
kauppaliitto yhdisti johtavia virkamiehiä ja talouselämän edustajia.
Lehdellä oli tapana kutsua maan taloudellisen ja poliittisen eliitin edus-
tajia keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, ja esitelmien pohjalta toi-
mitettiin lehden teemanumeroita. Tilaisuuksiin kuului myös juhlallinen
illallinen, jossa osallistujat saattoivat vaihtaa mielipiteitä vapaamuotoi-
sissa merkeissä ja solmia uusia tuttavuuksia. Huhtamäki kutsuttiin
vuoden 1941 alussa alustajaksi Turussa pidettyyn keskustelukokouk-
seen, joka oli ensimmäinen Helsingin ulkopuolella järjestetty tapahtu-
ma. Tilaisuudessa keskityttiin erityisesti alueen liikennekysymyksiin,
joilla oli huomattavaa valtakunnallistakin merkitystä. Tehtailija Huhta-

Yliasiamies L. A. Puntila puhumassa Suomen Kulttuurirahaston järjestämillä

kulttuuripoliittisilla neuvottelupäivillä joulukuun alussa 1943. Puntilan ver-

kostosuhteet maan poliittiseen ja kulttuuriseen eliittiin olivat vertaansa vail-

la. Hän osasi toimia harmaana eminenssinä taustalla suorien ihmissuhteiden

kautta. Huhtamäen ja Puntilan suhde oli läheinen, joskin samalla myös jän-

nitteinen herrojen erilaisen luonteen vuoksi. SKRA.
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mäki puhui omassa esityksessään Turun teollisuuden ja kaupan histo-
riallisesta kehityksestä. Tämän jälkeen Huhtamäki oli vakiovieras leh-
den järjestämissä seminaareissa, usein alustajan ominaisuudessa, ja
hän julkaisi Talouselämä-lehdessä 1940-luvulla yli kaksikymmentä kirjoi-
tusta tai lausuntoa.568

Palatkaamme Savoyn lounaalle, jossa Huhtamäki ilmoitti Puntilalle
haluavansa tehdä huomattavan lahjoituksen Suomen Kulttuurirahas-
tolle. Uutinen oli yliasiamiehelle mieluisaa kuultavaa. Puntila ja Huhta-
mäki tapasivat tämän jälkeen säännöllisesti ja puhuivat yleensä yhteis-
ten kävelyretkien aikana lahjoituksesta seikkaperäisesti. ”Pitkien kes-
kustelujen jälkeen” sovittiin, että Huhtamäen omistama ja erinomai-
sesti menestynyt Leipätehdas Ipnos Oy lahjoittaisi rahastolle miljoona
markkaa. Joidenkin muiden suurlahjoittajien, kuten esimerkiksi KOP:n
pääjohtaja Mauri Honkajuuren tai kauppaneuvos Kalle Kuusisen, ta-
voin Huhtamäki halusi ”toistaiseksi pysyä tuntemattomana”.569

Suomen Kulttuurirahaston apurahojen jakotilaisuudessa 9. päivänä
lokakuuta 1940 julkistettiin lahjakirja, jolla miljoonalahjoitus annettiin
käytettäväksi korkoineen ”sellaisten tutkimusten edistämiseen, jotka
tähtäävät väestön ravitsemisen parantamiseen maassamme”. Lahjoitta-
ja pyysi, että rahaston hallitus asettaisi erillisen toimikunnan laatimaan
esityksiä tutkimusaiheista ja päättämään apurahojen jakamisesta. Huh-
tamäki teki itse rahaston hallitukselle ehdotuksen toimikunnan ko-
koonpanosta, johon tuli vahvaa asiantuntemusta ravintotieteiden ja
kotitaloustutkimuksen alalta. Toimikunnan puheenjohtajana oli profes-
sori ja Suomen Kulttuurirahaston puheenjohtaja Yrjö Reenpää ja jäse-
ninä KOP:n pankinjohtaja Tyko Reinikka, Puntila, Artturi Lehtinen,
dosentti Lauri Paloheimo, maisteri Linda Tanner, tohtori Katri Laine
ja professori A. I. Virtanen. Kaikki olivat Huhtamäen teollisten ja yh-
teiskunnallisten tavoitteiden kannalta merkittäviä henkilöitä. Toimikun-
ta noudatti rahoituspäätöksissään lahjoittajan toiveita: apurahoilla edis-
tettiin elintarvikekemiallista ja -fysiologista tutkimusta, elintarviketeol-
lisuuden yleistä kehittämistä ja tuettiin Huhtamäen tärkeinä pitämiä
hankkeita, kuten kalataloutta.570

Huhtamäen ensimmäinen suurlahjoitus Suomen Kulttuurirahastolle
sisältää erittäin mielenkiintoisia seikkoja. Lahjoitus kohdennettiin hyö-
dyttämään koko elintarvikealaa ja ajankohtaisia kansanravitsemuksel-
lisia tavoitteita. Kyse ei ollut siis yleisestä hyväntekeväisyydestä, vaan
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teosta, joka perustui vahvaan taloudelliseen ajatteluun ja yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen ideaan: koko teollisuusalan menestys koituisi myös
yrityksen hyväksi säännöstelytaloudessa, toista ei voinut olla ilman tois-
ta. Tässä mielessä Huhtamäki haki lahjoituksellaan enemmän epäsuo-
ria kuin suoria hyötyjä omalle liiketoiminnalleen.

Olennainen seikka on kuitenkin se, että Huhtamäen lahjoitus oli
selkeästi sijoitus verkostosuhteisiin ja sosiaaliseen pääomaan, sellaisiin
näkymättömiin resursseihin, joita lahjoittaja saattoi käyttää hyväkseen
niin liike-elämässä kuin yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Huhtamäki
halusi ensinnäkin päästä osalliseksi Suomen Kulttuurirahaston sisäisistä
kontaktiverkostoista ja toiseksi saada laajempaa vaikutusvaltaa kulttuu-
ripolitiikassa kuin esimerkiksi sellaisessa rahastossa, joka olisi kanta-
nut vain hänen nimeään. Suomen Kulttuurirahasto oli nuoresta iästään
huolimatta tunnustettu yhteiskunnallinen toimija, jonka vaikutus ulot-
tui kulttuurin, talouden ja politiikan kentillä.

Huhtamäki osallistui näkyvästi talvisodan jälkeen myös toiseen hy-
väntekeväisyyskampanjaan, jonka kohteena olivat karjalaiset siirtolai-
set. On hyvin todennäköistä, että Huhtamäki ja Puntila suunnittelivat
sitäkin yhdessä. Huhtamäki kustansi nimittäin keväällä 1940 kymme-
nen tuhannen kappaleen korupainoksena V. A. Koskenniemen kirjoit-
taman ja Väinö Hannikaisen säveltämän runon Karjala, jonka Maan
Turva julkaisi. Vihkosen koko tuotto ohjattiin karjalaisten sotaorpojen
ammattikasvatuksen edistämistä varten perustetulle rahastolle, jonka
hoitokuntaan Huhtamäki itseoikeutetusti kuului.

Kansan mielialojen tarkkailuun, kohottamiseen ja maanpuolustuk-
selliseen valistustyöhön keskittynyt Maan Turva perustettiin AKS:n aloit-
teesta lokakuussa 1939. Sen edustajana rahaston hoitokunnassa oli mai-
nosjohtaja Toivo Rautavaara. Maan Turva toimi Valtion tiedotuskes-
kuksen valvonnassa, ja sille muodostettiin maanlaajuinen useisiin tu-
hansiin kohonnut asiamiesverkosto, joka kokosi säännöllisesti mieliala-
ja tarkkailuraportteja. Puntila työskenteli tiedotuskeskuksen johtajana.
Maan Turva järjesti suosittuja viihdytyskiertueita rintamalle ja harjoitti
monipuolista radiopropagandaa.571

”Runoilijan, säveltäjän ja tehtailijan kaunis aloite” herätti kesällä
1940 runsaasti julkista huomiota, ja tässä yhteydessä Huhtamäen nimi
nousi suotuisassa valossa esille.572  Rahasto järjesti kesäkuun lopulla
1940 Helsingin Kaivopuistossa suuren Karjala-juhlan, jonka pääpu-
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hujina olivat Koskenniemi ja pääministeri Ryti.573  Huhtamäki lahjoitti
koko yhtymän henkilökunnalle elokuun puolivälissä 1941 Rytin ja Kos-
kenniemen puhekokoelmat ”virkistykseksi” ja ”kiitollisuudenosoituk-
seksi vastuunalaisessa työrintamatyössänne”; saatekirjelmässä hän osoitti
syvää kunnioitusta molempia henkilöitä kohtaan.574

Syyskuussa 1940 rahasto oli saanut kokoon 250 000 markkaa, joista
se jakoi osan suorina opintoavustuksina ja osan karjalaisten parissa toi-
miville järjestöille. Hankkeen merkittävin tulos oli kuitenkin se, että
Ryti järjesti sosiaaliministeriön kautta ulkomaisia lahjoitusvaroja käy-
tettäväksi sotaorpoja ja siirtoväen ammattikasvatusta varten.575  Rahasto
katsoi toimintansa tarkoituksen tulleen täytetyksi ja päätti lopettaa toi-
mintansa. Tasavallan presidentti Kyösti Kallio kiitti kirjeessään Huhta-
mäkeä ”aatteellisesta harrastuksesta” Koskenniemen kauniin runon jul-
kaisemisessa: ”Minusta on suurta, kun voi edistää samalla kulttuuria ja
hyväntekeväisyyttä.”576

Leipätehdas Ipnos Oy:n nimissä tehty miljoonalahjoitus pani liik-
keelle sellaisen sosiaalisen vaihdannan sarjan, joka kuvaa erinomaisesti
vastavuoroisuuteen perustuvien verkostosuhteiden toimintatapaa: Pun-
tila ryhtyi tekemään huomattavia vastapalveluksia eteenpäinpyrkivälle
tehtailijalle. Huhtamäen kaltaisia teollisuusmiehiä toivottiin Suomen
Kulttuurirahaston piiriin enemmänkin, vaikka rahastolla oli jo olemas-
sa yhteyksiä maan taloudelliseen eliittiin. Talouselämän piiristä oli tullut
muitakin huomattavia lahjoittajia, joista mainittakoon Riihimäen Lasi
Oy:n toimitusjohtaja A. P. Kolehmainen, vuorineuvos Antti Antero
Suomen Gummitehdas Oy:stä ja Outokumpu Oy:n toimitusjohtaja
vuorineuvos Eero Mäkinen. Heidät kaikki valittiin rahaston johto-
elimiin. Puntila pyrki aktiivisesti laajentamaan kontakteja talouselämän
suuntaan ennen muuta Kolehmaisen suotuisalla avustuksella. Elinkeino-
elämän myötämielisyys oli avainasemassa rahaston horjuvan talouden
kannalta. 577

Puntila ryhtyi lähipiirinsä kanssa puuhaamaan Huhtamäelle kaup-
paneuvoksen arvonimeä. Anojiin kuuluivat professori Reenpää, pan-
kinjohtaja Nevanlinna, professori Virtanen, vuorineuvos Antti Ahl-
ström, professori A. E. Heiskanen ja Viipurin kaupunginjohtajana
vuosina 1930–1940 toiminut varatuomari Arno Tuurna. 578  Mukana ei
ollut lainkaan turkulaisen liikemiesverkoston jäseniä, sillä Nevanlin-
nakin oli työskennellyt jo viisi vuotta pääkaupungissa. Tämä kuvaa hy-
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vin Huhtamäen verkostosuhteissa tapahtunutta muutosta: kansallisen
tason suhteet olivat kohonneet etualalle.

Anojat perustelivat arvonimeä Huhtamäen huomattavilla liiketoi-
minnallisilla saavutuksilla, hänen ansioillaan ”yhteiskunnallisena luotta-
mus- ja toimihenkilönä” ja tehtailijan ”yhteiskunnallisella mielellä”,
josta osoituksena olivat hänen hiljattain tekemänsä lahjoitukset. Tasa-
vallan presidentti Risto Ryti myönsi maaliskuun puolivälissä vuonna
1941 Huhtamäelle kauppaneuvoksen arvonimen harvinaisen nuorella
iällä, 40-vuotiaana. Arvonimen saattoi saada jos oli menestynyt poik-
keuksellisen hyvin omalla työsarallaan, mutta lisäksi tuli olla muita yh-
teiskunnallisia ansioita. Arvonimiä myönnettiin alle 50-vuotiaille vain
poikkeuksellisissa tapauksissa.579  Huhtamäelle kauppaneuvoksen arvo
oli henkilökohtaisesti hyvin tärkeä, ja samalla se merkitsi suurta tun-
nustusta hänen johtamalleen yritykselle.580

Arvonimillä oli tuona aikana todellista merkitystä liikemiesten kes-
kinäisissä suhteissa ja erityisen merkittäviä ne olivat heidän yhteiskun-
nallisen statuksensa kannalta.581  Kauppaneuvoksen mielipiteillä oli suu-
rempi julkisuusarvo kuin tavallisen tehtailijan ajatuksilla. Huhtamäki
osasi hyödyntää taitavasti uutta asemaansa, joka avasi hänelle useita
portteja maan taloudellisen eliitin tuntumaan. Arvonimi vahvisti hänen
asemaansa myös ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa, jossa neuvoksia
oli melko vähän. Alan suurten yritysten nuoremman polven johtajista
Eduard Paulig sai kauppaneuvoksen arvon 1939, Jukka Tammenoksalle
se myönnettiin vuonna 1948 niin ikään nuorella iällä 42-vuotiaana ja
vuonna 1897 syntyneestä Sven Fazerista tehtiin vuonna 1949 suoraan
vuorineuvos.582

Huhtamäki valittiin Suomen Kulttuurirahaston johtoelimiin niin ri-
peässä aikataulussa kuin paikkoja vapautui. Hän lennähti lahjoituk-
sensa siivittämänä suoraan huipulle. Huhtamäki pääsi jo vuonna 1941

rahaston Kannatusyhdistyksen johtokunnan varajäseneksi ja seuraava-
na vuonna hänestä tuli sen varsinainen jäsen. Vuonna 1942 Huhtamäki
valittiin Kulttuurirahaston säätiön hallintoneuvostoon ja rahastoa käy-
tännössä johtaneeseen suppeaan hallitukseen, jonka varapuheenjohta-
jaksi hänet valittiin heti tuoreeltaan. Näiden luottamustehtävien kautta
Huhtamäki saattoi tukea tieteen ja talouselämän yhteistyötä, jota hän
piti merkittävänä maan teollisuuden modernisoimisen kannalta.583

Suomen Kulttuurirahaston toimielimissä Huhtamäki saattoi tutus-
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tua mutkattomasti rahaston piirissä toimiviin henkilöihin, joista vain
osan hän tunsi lähemmin entuudestaan. Rahasto kokosi suojiinsa arvo-
valtaisen ja edustavan henkilögallerian suomalaisen yhteiskunnan hui-
pulta, erityisesti politiikan ja kulttuurin piiristä. Rahaston hallintoeli-
missä oli mahdollista saada luottamuksellista informaatiota. Sosiaalisen
pääoman kartuttamisen ja käyttämisen kannalta rahasto oli oivallinen
ympäristö. Yrjö Reenpään aloitteesta rahastolle muodostettiin kunnia-
esimiesinstituutio, jonka avulla sen johtoon saatiin tasavallan president-
ti Kallio, Suomen Pankin pääjohtaja Ryti, arkkipiispa Erkki Kaila sekä
Helsingin ja Turun yliopistojen kanslerit, Hugo Suolahti ja Gustaf
Komppa. Heitä täydensivät rahaston kannatusyhdistyksen nimittämät
kunniajäsenet, jotka olivat huomattavia ”suomalaiskansallisessa kult-
tuurityössä ansioituneita henkilöitä”, pääasiassa eturivin tiedemiehiä ja
suurlahjoittajia. Huhtamäelle rahaston kunniajäsenyys myönnettiin vuon-
na 1953.584

 Vastavuoroisuuden ketju jatkui entistä suuremmilla panoksilla vuo-
den 1940 aikana. Puntila saattoi tammikuun lopulla 1941 ilolla ilmoittaa
Kulttuurirahaston säätiön hallitukselle, että Heikki ja Signe Huhtamäki
olivat tehneet testamentin rahaston hyväksi. Testamentin mukaan Huh-
tamäki-yhtymän tehdaslaitokset joutuvat ”hänen kuoltuaan” rahaston hal-
lintaan. Huhtamäki oli ottanut testamenttiasian esille jo niissä jokaviik-
koisissa tapaamisissa, joissa valmisteltiin hänen ensimmäistä miljoo-
nalahjoitustaan. Puntila kertoo: ”Tapasimme Heikin Helsingissä olopäi-
vinä, niitä taisi olla kolme taikka neljä viikossa. Kävelimme paljon ja
jatkuvasti keskustelimme myöskin heidän testamenttihankkeestaan”.585

Voimakastahtoinen Huhtamäki puhui testamentista kotipiirissä vai-
monsa Signen ja tyttäriensä Annaliisan ja Maijan kanssa. Heille asia ei
tullut suurena yllätyksenä, sillä koko perhe oli kasvanut tämän suuntai-
seen ajatukseen jo pidemmän ajan kuluessa. Puolisoiden välisissä kes-
kusteluissa puhuttiin luonnollisesti myös lahjoittajien ja jälkeläisten
etujen turvaamisesta, ja asia otettiin huomioon testamentissa. Perhees-
sä hyväksyttiin se, että Huhtamäki halusi varmistaa luomansa teolli-
suusimperiumin tulevaisuuden epävarmoissa oloissa.586  Suomen Kult-
tuurirahasto oli yleishyödyllisenä instituutiona luotettava, varma ja tur-
vallinen omistajataho, jonka takana oli laaja yhteiskunnallinen ja poliit-
tinen tuki. Rahaston kautta Huhtamäen elämäntyö palvelisi hänelle lä-
heisiä aatteellisia ja taloudellisia tavoitteita. L. A. Puntilan mukaan



255

”Heikille yritykset olivat kaikki kaikessa ja niiden jatkuvuus
hänen mieltänsä askarrutti. Hän sanoi tuntevansa tyttärensä,
mutta ei tietävänsä, minkälaiset vävyt nämä valitsisivat ja hän
ei halunnut asettaa teollisuuslaitostensa tulevaisuutta tyttäriensä
aviopuolison valinnan varaan.” 587

Huhtamäki lausui testamenttilahjoitusta tehdessään toivomuksenaan,
”että Kulttuurirahasto jo nyt nimeäisi edustajansa, mieluummin nuo-
ren juristin tehdaslaitoksen palvelukseen, jotta tämä voisi kasvaa kiin-
ni laitoksen johtoon”. Nopealiikkeisenä miehenä ja hyvänä ihmistun-
tijana tunnettu maisteri Puntila ”ilmoitti jo keskustelleensa henkilö-
kysymyksestäkin”. Hänen katseensa oli osunut ylioppilaspolitiikassa ja
osakuntatoiminnassa kunnostautuneeseen nuoreen juristiin Erkki Par-
taseen, joka tuli yhtymän palvelukseen vuonna 1942 ja jolle annettiin
nopeasti yhä vaativampia tehtäviä yhtiön johdossa. Kulttuurirahaston
kannalta testamenttilahjoitus merkitsi vahvaa sitoutumista Huhtamä-
ki-yhtymään jo tässä vaiheessa. Rahastosta tuli samalla yhtymän kes-
keinen sisäinen sidosryhmä, ja Puntila alkoi välittömästi toimia sen
mukaisesti yhteistyössä Huhtamäen kanssa.

Puntila oli ”kansallisen innostuksen vallassa” valmistelemassa vuon-
na 1942 myös Jenny ja Antti Wihurin lahjoitusta. Hän vetosi kirjees-
sään merenkulkuneuvos Antti Wihuriin, että ”Sinun hankkeesi” sovi-
tettaisiin keskityksen nimissä Suomen Kulttuurirahaston yhteyteen:
”Meidän puolellemme, suomalaisten, on ollut monta, toisilleen vierasta
tahtoa ja pyrkimystä. On puuttunut keskitettyä ohjelmaa, kulttuurielä-
män ohjausta.” Puntila koetti perustella Wihurille, että Suomen Kult-
tuurirahastossa hänen elämäntyönsä auttaisi ”suomalaiskansallista ta-
louselämää kukoistukseen”. Puntila oli pettynyt, kun Wihurit päätyivät
lopulta muodostamaan oman rahaston, jonka hallintoon tosin tuli Suo-
men Kulttuurirahaston edustus. Puntilan lähipiiriin kuulunut Tyko Rei-
nikka toimi kulttuurirahaston mandaatilla Jenny ja Antti Wihurin ra-
haston hallituksessa yli kolmekymmentä vuotta.588  Puntila osasi tätäkin
taustaa vasten arvostaa Huhtamäen ratkaisua.

Huhtamäen uusien verkostosuhteiden kannalta Puntila oli ylivertai-
nen persoona. Olennaista oli Puntilan nauttima luottamus maan kor-
keimman poliittisen johdon keskuudessa. Seikko Eskola on luonnehti-
nut Puntilaa osuvasti ”yhteiskunnalliseksi moniottelijaksi”, jolla oli ko-
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ko ajan monta rautaa tulessa ja joka pystyi kokoamaan eri lajit yhdeksi
kokonaisuudeksi.589  Puntilalla oli sotavuosina sellaisia asemia, jotka te-
kivät hänestä erään maan parhaiten informoiduista henkilöistä ja an-
toivat hänelle myös aikamoisesti epämuodollista valtaa. Puntila sijaitsi
sota-aikana keskeisten luottamuksellisten informaatiovirtojen leikkaus-
kohdassa, josta hän saattoi ohjailla niitä haluamiinsa suuntiin. Sulje-
tun, etuoikeutetun ja salaisen tiedon hallinta lisäsivät Puntilan vetovoi-
maa aikalaisten keskuudessa.

Puntila nimitettiin lokakuun puolivälissä 1939 Valtion Tiedoitus-
keskuksen sihteeriksi ja toukokuusta 1940 sen päälliköksi, jossa ase-
massa hän pystyi tukeutumaan Suomen Kulttuurirahastossa luomiinsa
hyviin lehdistösuhteisiin ja rahaston henkilökunnan apuun. Valtioneu-
voston kanslian osastona toimineen tiedotuskeskuksen päätehtävänä oli
hankkia tietoa poliittista päätöksentekoa varten, toimittaa julkisuuteen
tiedotuksia ja selostuksia hallituksen ja viranomaisten toiminnasta ja
suunnitelmista, ja huolehtia siitä, että ”puolueettomuus- ja maanpuo-
lustusnäkökohdat” otettaisiin huomioon painotuotteissa ja yleisradios-
sa sekä tehdä Suomea ja sen politiikkaa tunnetuksi ulkomailla.590

Tiedotustoimintaa uudistettaessa perustettiin jatkosodan puhjettua
sotilaallisesti järjestetty Valtion Tiedoituslaitos (VTL), jonka päällikön
Heikki Reenpään apulaiseksi kapteeniksi ylennetty Puntila määrättiin.
Lujatahtoinen ja itsevaltainen Puntila osasi muokata tehtävästä vaiku-
tusvaltaisen vakanssin. Tiedotuslaitoksesta annetun asetuksen mukaan
sen tuli ”valvoa ja johtaa” Suomen yleisradiota ja tietotoimistoja sekä
kaikkien maassa toimivien tiedotus- ja propagandaelinten, -laitosten ja
-järjestöjen toimintaa ja määrätä niiden välisestä työnjaosta sekä antaa
niiden suoritettavaksi tarpeellisiksi katsomiaan tehtäviä. Laitos sai tältä
pohjalta vallan ohjata sanomalehdistöäkin laajemmin kuin vain sensu-
roimalla tai lähettämällä kirjoituksia niiden vapaasti julkaistavaksi tai
hylättäväksi. Puntila pyrki ohjailemaan tiedotusvälineitä kansallisen yk-
simielisyyden hengessä niin määrätietoisesti, että ruotsalaisessa lehdis-
tössä tätä toimintatapaa ryhdyttiin kutsumaan ”puntilismiksi”. Termillä
viitattiin saksalaismieliseen sotapolitiikkaan ja tiukkaan sensuuriin se-
kä siihen, että Puntila olisi pimittänyt tietoja yleisen mielipiteen ohella
myös hallitukselta ja päässyt näin ohjailemaan maan korkeimman joh-
don toimintaa.591

Tiedotustehtävissä Puntila oli säännöllisesti tekemisissä maan poliit-
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tisen johdon, erityisesti pääministeri Rytin kanssa, yhteydenpito oli lä-
hes päivittäistä, epämuodollista ja luottamuksellista.592  Talvisodan jäl-
keen yhteistyö jatkui entistä tiiviimpänä, kun Puntila nimitettiin viralli-
sesti pääministeri Rytin sihteeriksi. Heidän kanssakäymisensä tärkeim-
pänä muotona olivat säännölliset aamukävelyt Rytin kotoa valtioneu-
voston linnaan, jolloin pääministeri ja hänen sihteerinsä kävivät yhdes-
sä läpi tulevan päivän tapahtumat ja tehtävät. Puntila pääsi mutkatto-
masti Rytin puheille myöhemminkin ja he pitivät yhteyksiä puhelimit-
se. Ryti arvosti sihteerinsä mielipiteitä, aloitteita ja organisatorisia lah-
joja, vaikka pitikin poliittiset ohjat omissa käsissään. Puntilan poliitti-
sen elämäkerran kirjoittajan Jukka Tarkan mukaan ”Ryti oli kylmien
tosiasioiden puntaroija, Puntila pystyi täydentämään hänen pohdinto-
jaan arvioimalla ratkaisujen yleisiä vaikutuksia kansalliseen mielipi-
teenmuodostukseen”.593  Puntilan suhde Rytiin oli erittäin kunnioittava
ja lojaali, ja myös yllättävän läheinen ottaen huomioon pääministerin
varauksellisen luonteenlaadun.594

Puntila kertoo ehdottaneensa tasavallan presidentiksi valitulle Ry-
tille, että Suomen Pankin pääjohtaja J. W. Rangell voisi olla varteen-
otettava ehdokas uudeksi pääministeriksi. Puoluetoverit Ryti ja Rangell
olivat hyviä ystäviä, joita yhdisti pitkäaikainen luottamuksellinen yh-
teistyö pankkimaailmassa, viimeksi Suomen Pankin johtokunnassa vuo-
desta 1937 lähtien. Edistysmielinen Rangell ei ollut varsinainen poliitik-
ko vaan ensisijassa pankkimies ja talouselämän asiantuntija.595  Herrat
kuuluivat myös loosiveljiin vapaamuurarijärjestössä, joka alkoi elpyä
Suomessa 1920-luvun alussa pitkän tauon jälkeen.596

Ryti ja Rangell olivat kantavia voimia ”epävirallisessa talouspoliitti-
sessa keskusteluseurassa”, joka muodostettiin alun perin vuonna 1933 ja
jota sen jäsenet alkoivat kutsua leikillisesti ”Yksinkertaisten Yhdistyk-
seksi” eli Y.Y.:ksi. Keskustelupiirin jäseniä yhdisti Suomen Pankki, ja
Ryti oli ryhmän ehdoton auktoriteetti. Merkittäviä kansantaloudellisia
kysymyksiä käsitelleen ryhmän jäsenet edustivat uusklassisen taloustie-
teen traditiota. He uskoivat lujasti vapaisiin markkinavoimiin ja halu-
sivat pitää julkisen vallan roolin taloudessa mahdollisimman pienenä.597

Verkoston jäsenten piiristä nousivat kuitenkin valtiojohtoisen sota- ja
säännöstelytalouden keskeiset arkkitehdit. Professori Bruno Suviran-
nan mukaan Y.Y. ei sekaantunut politiikkaan, mutta talouspolitiikkaa
sen piiristä johdettiin. Keskustelupiiri kokoontui sota-aikanakin ”sau-
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napäivällisiin”, mutta aikaisempaa harvemmin Rytin kiireiden vuok-
si.598

Puntila jatkoi pääministerin sihteerinä myös Rangellin hallitukses-
sa. Heidän ystävyyssuhteensa oli kestänyt jo kauan, ja heillä oli myös
yhteinen maantieteellinen lähtökohta Hauholla. Molemmat olivat olleet
aktiivisia Helsingin yliopiston Hämäläis-osakunnan toiminnassa: Ran-
gellista tuli osakunnan kuraattori vuonna 1922 ja Puntila aloitti samassa
tehtävässä vuonna 1930. Puntila sai osakuntatoiminnassa, ja ylioppilas-
politiikassa laajemminkin, kudotuksi osan laajoista verkostosuhteistaan
ja hänelle tarjoutui kuraattorikaudellaan tilaisuuksia laajentaa kansain-
välisiä suhteitaan, eritoten Viroon.599

Pääministerin sihteerinä toimiessaan Puntila piti tiedotustehtävien
vuoksi edelleen säännöllisesti yhteyksiä tasavallan presidentti Rytiin,
vaikka yhteistyö pääministerin kanssa Valtion Tiedotuslaitoksen asiois-
sa oli keskeistä, koska laitos toimi pääministerin alaisuudessa. Suo-
messa pääministerillä oli laajemmat valtuudet ohjata mielipiteitä kuin
presidentillä ja ylipäälliköllä, ja suhteessa muihin ministereihin hänellä
oli enemmän tietoa.600  Puntila luonnehti eräässä kirjeessään omaa toi-
menkuvaansa tiedotuslaitoksella ytimekkäästi: ”minun virkaani kuuluu
tietää ’kaikki’”.601  Puntila ei tyytynyt vain vastaanottamaan informaa-
tiota, vaan hän analysoi ja seuloi sitä aktiivisesti myös omiin tarpei-
siinsa. Hän pystyi pitämään vanhoja sosiaalisia kontaktejaan vireillä
tiedotustehtävissä ollessaan ja samalla luomaan asemansa nojalla run-
saasti uusia suhteita. Esimerkiksi tiedotuslaitoksen tuotanto-osastolla
työskenteli propagandatehtävissä useita maan eturivin kirjailijoita ja
tiedemiehiä, joista useimpien kanssa Puntila oli ollut tekemisissä Suo-
men Kulttuurirahaston toiminnassa.602

Molemmilla pääministereillä oli tapana osoittaa sihteerilleen lukui-
sien pikkuasioiden hoidon ohella myös laajakantoisempia tehtäviä. Jos
ministerien kesken ilmaantui erimielisyyttä, Ryti ja sittemmin Rangell
antoivat sihteerinsä toimeksi hankkia virkamiehiltä taustatiedot kiistan
ratkaisemiseksi. Rangell lähetti Puntilan puolestaan esimerkiksi kan-
sanhuoltoministeriössä talvella 1942 pidettyihin neuvotteluihin, joissa
pyrittiin ratkaisemaan maata uhkaavaa nälänhätää.603  Puntila oppi tä-
män käytännön ansiosta hallitsemaan monet asiakysymykset jopa mi-
nistereitä paremmin ja pysyi jatkuvasti ajan tasalla. Jukka Tarkan luon-
nehdinnan mukaan ”pääministerin sihteeristä kehittyi hyvin informoi-
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tu harmaa eminenssi”.604  Lukuisia lankoja käsissään pitäneenä tausta-
vaikuttajana Puntilan henkilökohtaiset ominaisuudet pääsivät oikeuk-
siinsa, vaikka hän osasi operoida myös julkisuuden välityksellä.605  Su-
juvana kielenkäyttäjänä tunnettu Puntila osallistui hallituksen jäsenten
ja muiden poliittisesti merkittävien henkilöiden tärkeimpien poliittis-
ten puhteiden valmisteluun. Puntilalla oli pääministerin sihteerin omi-
naisuudessa tilaisuus olla läsnä hallituksen iltakoulussa, ja ”kun sitä
paitsi sekä Ryti että Rangell olivat hyviä ystäviäni, en muista, että jota-
kin oleellista olisi minulta salattu”.606

Puntilan henkilökohtaisten verkostosuhteiden ytimenä olivat hänen
ystävyys- ja luottamussuhteensa Rytiin ja Rangelliin, joiden ympärille

Pääministeri J. W. Rangell ja L. A. Puntila vierailivat kesällä 1942 yhteisellä

kotiseudullaan Hauholla. Pitkäaikainen ystävyys loi hyvän pohjan luotta-

mukselliselle yhteistyölle niin politiikassa, Suomen Kulttuurirahastossa kuin

Huhtamäki-yhtymässä. SKRA.
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muotoutui poikkeuksellisen laaja ja järjestelmällisesti ylläpidetty ”kehä-
mäinen” suhdejärjestelmä talouden, politiikan ja kulttuurin alueille.
Puntila sijoittui useiden eri perusteille muodostuneiden verkostojen
solmukohtaan. Hänen voi sanoa hallinneen monia muita paremmin
erilaisten yhteiskunnan huipulle ulottuvien verkostojen väliin jääviä
”rakenteellisia aukkoja” 607. Puntila osasi toimia toisten ihmisten kaut-
ta, ja hänellä oli ilmeinen kyky ohjailla lähipiiriään haluamaansa suun-
taan. Puntila huolehti tunnollisesti kirjeitse, säännöllisten henkilökoh-
taisten tapaamisten ja puhelinkeskustelujen avulla hänelle tärkeistä so-
siaalisista suhteista; tässä häntä auttoi pitkäaikainen sihteeri Alli Hytti.
Puntila muisti hyvin ystävänsä – ja epäilemättä myös vihamiehensä.

Huhtamäki oli tietoinen Puntilan poikkeuksellisen laajoista verkos-
tosuhteista ja erityisesti hänen kontakteistaan maan korkeimpaan joh-
toon. Puntilasta tuli Huhtamäen kansallisten verkostosuhteiden välittä-
jä ja agentti, jonka kautta hän pääsi vaivattomasti kosketuksiin hänelle
tärkeiden henkilöiden kanssa. Huhtamäen ei tarvinnut itse kuulua kaik-
kiin verkostoihin, joissa Puntila oli osallisena, päästäkseen osalliseksi
niiden voimavaroista. Puntila oli halukas asettamaan omia resurssejaan
Huhtamäen käytettäväksi, mikä osoitti herrojen välille muodostuneen
luottamussuhteen syvyyden.

Vaikka Huhtamäen ja Puntilan läheinen tuttavuus ei ollut kovin pit-
käaikaista, tuli siitä nopeasti tiivistä ja säännölliseen kanssakäymiseen
perustuvaa. Yhteiskunnallisesti aktiiviselle yrittäjälle oli paljon hyötyä
sellaisesta etuoikeutetusta tiedosta, jota Puntila hallitsi ja jota hän oli
valmis jakamaan.608  Esimerkiksi poliittista tilannetta ja sotatapahtu-
mien kehitystä koskeva informaatio oli äärimmäisen tärkeää teollisuus-
miehelle, jonka tuotantolaitokset ottivat osaa armeijan muonittamiseen
ja suuriin kansanhuollollisiin projekteihin. Poikkeusajan tuotantoa var-
ten tehdyissä investointipäätöksissä tarvittiin kykyä arvioida maailman-
palon kestoa. Taloudellisesti erittäin suuren luokan kysymys oli esimer-
kiksi se, milloin kannatti ryhtyä suunnittelemaan normaaliajan tuottei-
ta korvikkeiden ja vastikkeiden sijaan. Valtiojohtoisessa taloudessa
myös talouspolitiikan tuntemus ja hyvät yhteydet viranomaisiin olivat
keskeisiä liiketoiminnan kannalta. Verkostosuhteiden kautta oli mah-
dollista päästä käsiksi sellaiseen epäsymmetriseen informaatioon, joka
ei ollut ainakaan kaikkien kilpailijoiden ulottuvilla.609

Sota-aikana yrittäjät pyrkivät hankkimaan tietoa ennen muuta po-
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liittisia kanavia pitkin, ja toimivat muutoinkin aikaisempaa aktiivisem-
min ”poliittisilla markkinoilla”. Vaikka verkostosuhteisiin liittyi vahva
moraalinen ulottuvuus ja vaikka ne eivät voineet pysyä koossa ilman
luottamusta, on kuitenkin Andrew Sayerin tavoin aiheellista muistuttaa
myös niiden välineellisestä ulottuvuudesta. Hänen mukaansa verkos-
toissa tehtävä yhteistyö perustuu pikemminkin sen jäsenten omiin pit-
kän aikavälin intresseihin kuin toisten yksilöiden tai yhteiskunnallisen
hyvän toteuttamiseen.610  Ajatusta voi tarkentaa siten, että verkosto-
suhteissa vuorovaikutus oli luonteeltaan vastavuoroista eivätkä aina-
kaan kaikki toimijat asettaneet omia ja yhteiskunnan etuja toistensa
vastakohdiksi. Jos kanssakäyminen oli täysin vailla epäitsekkäitä vai-
kuttimia, joutui verkostosuhteiden jatkuvuus helposti vaakalaudalle.611

Huhtamäen lahjoituspolitiikan seuraavassa vaiheessa uudet verkos-
to- ja sidosryhmäsuhteet aktualisoituivat mielenkiintoisella tavalla. Huh-
tamäki päätti nimittäin asiasta perhepiirissä keskusteltuaan loppuke-
väästä 1943 aikaistaa testamenttilahjoitustaan ja lahjoittaa välittömästi
yhtymänsä osake-enemmistön Suomen Kulttuurirahastolle. Hän val-
misteli asiaa jälleen säännöllisissä keskusteluissa Puntilan kanssa, joka
ponnekkaasti tuki suurlahjoituksen aikaistamista. Tässä yhteydessä Pun-
tila käytti jälleen sosiaalisia verkostosuhteitaan Huhtamäen hyväksi.
Hän veti asiaa koskeviin keskusteluihin ensin Suomen Pankin pääjoh-
tajaksi siirtyneen Rangellin ja prosessin loppuvaiheessa myös tasavallan
presidentti Rytin.

Ryti oli mukana ennen muuta Suomen Kulttuurirahaston kunnia-
esimiehen ominaisuudessa, mutta myös alan asiantuntijana, sillä hän
oli nuorena juristina toiminut ystävänsä Alfred Kordelinin lakimiehenä
ja osallistunut neuvonantajana tämän testamenttilahjoituksen laadin-
taan. Ryti oli myös valvonut jälkisäädöksen yhtenä toimeenpanijana Al-
fred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston perustamista. Tässä
prosessissa Ryti perehtyi laajasti erilaisiin yleishyödyllisten rahastojen
hallintomalleihin, niiden toimintatapoihin ja säätiöitä koskevaan juri-
diikkaan.612  Vaikka Huhtamäki oli tutustunut Rytiin jo aikaisemmin,
osasi hän arvostaa tämän yksityistä ja julkista roolia lahjoitusprosessis-
sa.

Rangell ja Huhtamäki tulivat hyvin toimeen keskenään, ja heidän
välilleen muodostui läheinen suhde. Kiireinen Rangell oli aina valmis
raivaamaan Huhtamäelle aikaa kalenteristaan. Rangell tunsi pääminis-
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terikautensa ansiosta erinomaisesti maan sisä- ja ulkopoliittisen tilan-
teen, kuului maan johtaviin talous- ja finanssipolitiikan asiantuntijoi-
hin ja hallitsi perin juurin maatalouskysymykset. Ennen Suomen Pan-
kin johtokunnan jäsenyyttä Rangell työskenteli pitkään maatalouden
luototuksesta vastanneen Osuuskassojen Keskuslainarahaston johdossa,
jossa hän perehtyi monipuolisesti maatalouden ongelmiin.

Taloushistorioitsija Antti Kuusterän mukaan Rangell loi pankki-
mieskautensa aikana ”merkittävät henkilökohtaiset suhteet useisiin yh-
teiskunnallisiin suurvaikuttajiin”.613  Hän tunsi porvarillisten poliitikko-
jen ohella omakohtaisesti myös johtavia sosialidemokraatteja, joihin
hän oli tutustunut paitsi keskuslainarahaston hallintoneuvostossa myös
monissa muissa yhteyksissä, esimerkiksi toimiessaan vuonna 1938 ase-
tetun lomankäyttökomitean puheenjohtajana.614  Rangellin henkilökoh-
taiset suhteet ulottuivat aina Paasikivestä ja Tannerista Kekkoseen saak-
ka. Hänet tunnettiin yhteistyökykyisenä ja sosiaalisena persoonallisuu-
tena, jolle kertyi lukuisia luottamustehtäviä eri yhteiskuntaelämän alueil-
la. Julkisuudessa Rangell oli paljon esillä urheilujohtajana, erityisesti
pitkäaikaisena Suomen Olympiakomitean ja Kansainvälisen Olympia-
komitean jäsenenä ja SVUL:n puheenjohtajana, joka pyrki eheyttä-
mään urheiluliikkeen Suomelle myönnettyjen olympialaisten alla.

Strategiset sidosryhmäsuhteet

Huhtamäen, Puntilan, Rangellin ja Rytin välisten keskustelujen tulok-
sena muotoutui strategisten lahjoituspäätösten sarja, jonka voi tulkita
suuren luokan sijoitukseksi Huhtamäki-yhtymän sidosryhmäsuhteisiin.
Huhtamäen henkilökohtaiset verkostosuhteet maan poliittiseen eliit-
tiin olivat rakentuneet pääosin jo prosessin aikaisempien vaiheiden
aikana. Signe ja Heikki Huhtamäki lahjoittivat kesäkuun lopulla 1943

välittömästi Huhtamäki-yhtymän osake-enemmistön, 226 yhtymän osa-
ketta, Suomen Kulttuurirahastolle. Suomen Kulttuurirahaston pääoman
kaksinkertaistanut lahjoitus oli ”suurin tähän mennessä vastaanotettu”
rahaston historiassa.615

Huhtamäki oli yhdessä lähipiirinsä kanssa harkinnut tarkoin lahja-
kirjan sisällön. Sen mukaan Heikki Huhtamäki oli oikeutettu jaka-
maan jäljelle jääneen osakekannan ”harkintani mukaan ensisijassa hen-
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kilöille tai yhteisöille, joiden toiminnasta Huhtamäki-yhtymä Oy:n ja
sen sisaryhtiöiden menestys riippuu tai joiden toiminta muuten on
Huhtamäki-yhtymälle merkityksellinen”. Hänellä itsellään oli lahjakir-
jan mukaan oikeus käyttää Suomen Kulttuurirahaston osakkeilla ääni-
ja päätösvaltaa ”kaikissa Huhtamäki-yhtymä Oy:n yhtiökokouksissa ja
yhtiön asioissa kuolemaani saakka ja niin kauan kuin osakkeet ovat
Suomen Kulttuurirahaston hallussa ja omistuksessa”; tästä oikeudesta
hän luopui vuonna 1950 päätettyään jäädä syrjään yhtymän operatiivi-
sesta johdosta. Lisäksi Huhtamäki varasi itselleen vallan yhtymän ja ra-
haston etua silmällä pitäen määrätä ja päättää osakkeiden myyntita-
vasta ja ehdoista, ”jossa tapauksessa osakkeista saatava kauppahinta
lyhentämättömänä kuuluu Suomen Kulttuurirahastolle”.616  Huhtamäki
jatkoi myös yhtymän pääjohtajana ja työskenteli yhtiön eteen yhtä tar-
mokkaasti kuin aikaisemmin.

Lahjoituksen yhteydessä ”Huhtamäen rahastolle” hyväksyttiin oh-
jesääntö, jossa määriteltiin tarkemmin rahaston varojen käytöstä. Kult-
tuurirahaston hallituksen jakamissa apurahoissa oli ohjesäännön mu-
kaan huomioitava perustajien toivomukset ja heitä lähellä olevat alat,
joita olivat 1) väestön ravitsemisen parantamiseen tähtäävät tutkimuk-
set ja työt, 2) ns. hyötytieteet ja 3) humanistinen kulttuurityö. Suomen
Kulttuurirahaston hallitus sai valtuudet noudattaa ”suomalaiskansallisen
kulttuurielämän kehityksen ajankohtaisia vaatimuksia”, jos olosuhteet
oleellisesti muuttuisivat.617  Molempien puolisoiden toiveet tulivat ote-
tuksi huomioon rahaston toiminnassa.

Huhtamäki täydensi lahjakirjan mukaisesti lahjoitustaan heti alku-
syksyllä. Hän osoitti huomattavat vähemmistöosakkuudet syyskuun 10.
päivänä 1943 antamallaan lahjakirjalla Turun Yliopistolle ja saman kuun
14. päivänä Työväen Akatemialle. On aiheellista kysyä, miksi Huhta-
mäki suuntasi lahjoituksensa kolmelle taholle eikä pelkästään Suomen
Kulttuurirahastolle. Asiaa voi lähestyä siitä näkökulmasta, että kyse oli
yhtäältä merkittävien ulkoisten sidosryhmien aseman muuttamisesta
sisäisiksi sidosryhmiksi, yhtymän pääosakkaiksi, ja toisaalta uusien
sidosryhmien hankkimisesta yhtymän yhteiskunnallisen pohjan laajen-
tamiseksi.

Ennen kuin paneudutaan suurlahjoituksen yleisiin syihin ja taus-
toihin, on paikallaan pohtia miksi Huhtamäki aikaisti lahjoituksensa;
ratkaiseva periaatepäätös oli tehty jo testamenttilahjoituksessa. Aikais-
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taminen kertoo siitä, että Huhtamäki halusi kuitenkin osallistua henki-
lökohtaisesti omistajavaihdoksen järjestelyyn eikä jättää sitä pelkästään
testamentin varaan. Laaja institutionaalinen omistajapohja tarjosi Huh-
tamäelle myös uusia mahdollisuuksia ja resursseja kehittää yhtymää
sellaiseen suuntaan, joka vastasi hänen yritysfilosofiaansa ja arvomaa-
ilmaansa.

Aikaistamiseen vaikutti lisäksi se, että sotavuosina kuumeisesti työs-
kennellyt Huhtamäki tunsi voimiensa ehtyvän, vaikka sitä ei välttämät-
tä päällepäin näkynytkään. Hänen tehtävänsä lisääntyivät kaiken aikaa.

Kauppaneuvos Heikki Huhtamäki luovutti heinäkuussa 1943 Naantalin Kul-

tarannassa tasavallan presidentti Risto Rytille lahjakirjan, jolla Huhtamäki-

yhtymän osake-enemmistö siirtyi Suomen Kulttuurirahastolle. Lahjoituksen

rahaston kunniaesimiehen ominaisuudessa vastaanottanut Ryti piti Huhta-

mäen lahjoitusta suurena kulttuuritekona, jolla tulisi olemaan pysyvä sija

maan kulttuurihistoriassa. Taustalla vasemmalla professori Yrjö Reenpää, rou-

va Gerda Ryti, ministeri Tyko Reinikka ja maisteri L. A. Puntila. SKRA.
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Puntilan luonnehdinnan mukaan Huhtamäki ”poltti kynttiläänsä mo-
lemmista päistä”, kun yritys laajeni nopeasti ja muut yhteiskunnalliset
tehtävät vaativat yhä enemmän aikaa. Hänen mukaansa ”Heikki oli
voimakastahtoinen, toimeksi paneva sekä idearikas, mutta pitäisin sit-
tenkin hänen parhaimpana ominaisuutenaan sitä, että hän tajusi kai-
ken suhteellisuuden”.618  Suurlahjoituksen ajoitus määräytyi osaltaan
myös siitä, että Huhtamäki oli lähdössä elokuussa 1943 puolustusvoi-
mien järjestämälle matkalle Keski- ja Kaakkois-Euroopan, ja lentomat-
kaa useiden rintamalohkojen yli pidettiin vaarallisena. Huhtamäki ha-
lusi saattaa lahjoitusasian päätökseen ennen lähtöään.

Lahjoituksen aikaistamisen liittyneessä harkinnassa oli mukana myös
yleinen epävarmuus yritystoiminnan tulevaisuudesta valtiojohtoisessa
taloudessa ja sodan jälkeisen ”rauhan kriisin” aikana. Aikaisemmin kä-
sitellyt kansanhuoltoministeriön keskittämissuunnitelmat koettiin ylei-
sesti uhkaaviksi elinkeinoelämän piirissä. Kansanhuoltoministeriön ra-
tionalisoimisosaston johtaja Hugo Vasarla vaati tehtailta kansantalou-
dellisen rationalisoinnin ja suunnittelun tarpeisiin perusteellisia selvi-
tyksiä toiminnastaan. Huhtamäki näki paljon vaivaa yhtymän kansan-
taloudellisen ”hyötysuhteen” perustelemiseksi: Vasarlalle lähti laaja usei-
ta liitteitä sisältänyt selvitys yhtymässä tehdyistä rationalisoinneista, jos-
sa painotettiin keskittämisen osuutta yhtiön sisäisen toiminnan johta-
vana periaatteena. Huhtamäki pyrki vielä verkostosuhteittensa avulla
varmistamaan yhtymän asemaa mahdollisissa kansantaloudellisissa kes-
kittämishankkeissa. Selvityksessä yhtymä kuvattiin joukkotuotantoa
harjoittavaksi moderniksi tuotantolaitokseksi, jossa lisättiin kotimais-
ten raaka-aineiden käyttöä, luotiin uusia tuotteita ja tuotantohaaroja ja
pyrittiin kehittämään elintarviketeollisuutta kokonaisuudessaan ”silmäl-
läpitäen yleistä etua”.619  Huhtamäki luotti siihen, että ”yleishyödyllinen
yritys” olisi paremmin turvassa erilaisilta valtiollisilta interventioilta
kuin puhtaasti yksityiset yhtiöt. Hän oli myös tietoinen maailmanso-
dassa tapahtuneesta käänteestä ja osasi odottaa uhkaavien pilvien nou-
sevan yksityisen yritystoiminnan ylle. Sosialisointivaatimukset eivät tul-
leet hänelle sodan jälkeen täytenä yllätyksenä.

Lahjoituksen varhentamiseen kytkeytyivät myös yhtymän tilinpi-
dosta samoihin aikoihin löytyneet veroepäselvyydet, joiden paljastumi-
nen heitti oman varjonsa suurlahjoituksen ylle. Huhtamäki-yhtymä
joutui ensimmäisten suuryritysten joukossa vuonna 1943 kolmea edel-
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listä vuotta koskeneeseen kirjanpidon tarkastukseen, joka perustui vuon-
na 1942 annettuun lakiin. Tarkastuksessa tuli esiin ”erinäisiä rakennus-
kustannuksia ja irtaimiston uudishankintoja vuosien 1941 ja 1942 aika-
na kirjatuksi kustannustilille tai muille sellaisille tileille, että ne ovat
rasittaneet asianomaisten vuosien vuositulosta, minkä vuoksi verotar-
kastajat tulevat lausunnossaan ehdottamaan tällaisten erien palauttamis-
ta yhtiön verotettavaan tuloon ja omaisuuteen”. Yhtymän johtokunta
ryhtyi saattamaan yhtiön taseita asianmukaiselle kannalle yhteistyössä
veroviranomaisten kanssa.620

Huhtamäki-yhtymän hallintoneuvostolle myöhemmin huhtikuussa
1944 annetun selostuksen mukaan siihen kuuluneet yhtiöt olivat teh-
neet ”hyvinä” vuosina kirjanpidollisia varauksia ja arvonpoistoja saat-
taakseen taloudellisen asemansa mahdollisimman vakaalle pohjalle. Pois-
tot eivät olleet sinänsä kiellettyjä tai hyvien liikeperiaatteiden vastaisia,
vaan yksinkertaisesti liian suuria verotusnäkökohtia silmällä pitäen.
Veronalaisen tulon määrää laskettaessa oli yhtiön voittoon lisäksi jäänyt
lisäämättä eräitä yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtyjä lahjoituksia. Ve-
rotarkastuksessa ei löydetty selvityksen mukaan lahjoituksia lukuun ot-
tamatta ”ainoatakaan sellaista erää, joka merkitsisi varojen yhtiöstä
pois ottamista”.621

Ongelmien taustalla olivat nopeat verotuskäytäntöjen muutokset
sota-aikana ja tottumattomuus yhtymärakenteeseen tilinpidossa. Yh-
tymässä luotettiin myös siihen, että ylisuuret poistot olivat maan tapa
teollisuudessa ja että yhteiskunnan palveleminen yritystoiminnan kautta
tuottaisi itsestään joitakin erivapauksia. Valtiovalta tunnusti poikkeus-
olojen vaatimien tavallista suurempien poistojen välttämättömyyden
sellaisista tuotantovälineistä, joita tarvittiin määrätynlaisessa sodan-
käynnin ja kansanhuollon kannalta perustellussa tuotannossa. Eduskun-
ta antoi 14. päivänä toukokuuta 1943 lain valtioneuvoston oikeudesta
määrätä verotuksessa myönnettävistä arvonvähennyksistä, jonka perus-
teella tällaiset ”yleisen edun vaatimat” poistot tulivat mahdollisiksi ano-
muksesta.622

Yhtymän uudet omistajatahot pitivät tärkeänä, että epäselvyydet yh-
tymän tilinpidossa tutkitaan perinpohjaisesti. Valtiovarainministeriöllä
teetettiin perusteellinen verotarkastus Huhtamäki-yhtymästä. Yhtymän
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi kaavailtu Rangell ei olisi ryhtynyt
tehtävään, jos tarkastus olisi tuonut esiin raskauttavia seikkoja yhty-
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män johtoa vastaan. Veroepäselvyydet huolestuttivat kovasti Puntilaa,
joka otti asian esille kirjeessä Rangellille elokuun 20 päivänä 1943:

Mainitsin siitä valtiovarainministeriön tarkastuksesta. Hän (Huh-
tamäki –KT) ei ollut ’moksiskaan’, sanoi kyllä varautuneensa
melko reippaasti. Mutta niin kai ovat monet muutkin tehneet.
Siinä suhteessa meidän kai täytynee, kun tulemme lähelle lai-
tosta, panna vähän sordiinoa.623

Uuden pääomistajan tuli Puntilan mielestä huolehtia siitä, että yhtiös-
sä pysyttäisiin lakien ja säädösten rajoissa ja toimittaisiin vastuullises-
ti. Kyse oli myös Huhtamäen nauttimasta luottamuksesta hänen uusis-
sa maan poliittiseen eliittiin ulottuvissa verkostosuhteissaan. Institu-
tionaalinen omistajapohja velvoitti uudistamaan perheyhtiömuotoon
perustunutta yrityskulttuuria, joka ei ollut kovin läpinäkyvää. Huhta-
mäki tunnusti itsekin, että yrityksessä toimittiin monissa suhteissa
vielä vanhaan malliin ja että myös hän suhtautui melko leväperäisesti
veroasioihin. Huhtamäen lahjoitusten yhtenä motiivina olivat myös
verotukselliset edut ja näkökohdat. Lahjoitusten edullinen verokohtelu
kannusti ohjaamaan yhtiön voittovaroja yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Huhtamäelle tämä lahjoitusprosessin sivujuonne oli henkisesti erit-
täin raskas. Hän poti lahjoituksen jälkeisenä talvena kroonista kurkku-
kipua, joka kulutti voimia ja lisäsi hermostuneisuutta. Puntila joutui
useaan otteeseen pyytämään ja lopulta vaatimaan ystäväänsä hoitamaan
terveytensä kuntoon. Itsensä ylirasituksen partaalle ajanut pääjohtaja
lykkäsi jatkuvasti asiaa, koska yhtymän johtaminen ei hänen mieles-
tään sallinut pidempiaikaista poissaoloa. Puntila oli sinnikäs: ”Eiköhän
siellä nyt jollakin tavoin tulla toimeen. Olen kyllä tarkastellut Yhtymän
työtä ja todennut, että Sinä olet kaikki kaikessa. Mutta parempi katsoa
kuin katua.”

Kun Huhtamäki lopulta suostui maaliskuussa 1944 lähtemään nie-
lurisaleikkaukseen, hän viittasi kirjeessään huolta aiheuttaneeseen vero-
asiaan: ”Viimekesäinen tunnettu ’tukistaminen’ on kirvellyt näihin asti,
nyt ne kaikki alkaa olla järjestyksessä”. Hän lähetti sairaalasta 26. päi-
vänä maaliskuuta 1944 Puntilalle pitkän kirjeen, jossa totesi ”valtioval-
lan tarkkailutoimenpiteiden” johtuneen siitä, että hän kykeni tekemään
niin suuren lahjoituksen ja että ”sen jälkeen seurasi eri tahoilta sarja
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toimenpiteitä jotka toisaalta koettivat mustata pyrkimyksiäni ja toisaal-
ta vaikeuttaa yhtymän mainetta ja toimintamahdollisuuksia”. Hän kävi
läpi tuntojaan asian tiimoilta:

Jälkiveroasia on nyt järjestyksessä, se tulee myöskin näkyviin
tilinpäätöksessä y.m. virallisissa papereissa. Halusin niin että
kerta kaikkiaan se asema Yhtiöissämme, mikä on todellinen,
olisi myöskin näkyvä. Sitten olemme jättäneet valtioneuvostolle
anomuksen Jalostajan puolesta verohuojennuksista. Kun se asia
on käsitelty ja tulos näkyvissä sen jälkeen vasta voidaan lopulli-
sesti arvioida ’tukistamisen’ tulos. Nykyinen laki oikeuttaa juu-
ri samoihin poistoihin joita olemme tehneet – ei kuitenkaan
omavaltaisesti vaan anomuksesta.624

Tehdyt virheet korjattiin yhteistyössä veroviranomaisten kanssa ja hei-
dän suositustensa mukaisesti. Yhtymän veronalaiseen tuloon lisättiin
verotarkastajien esittämät summat, jotka joutuivat tehdyn maksusuun-
nitelman mukaisesti jälkiverotuksen kohteeksi. Yhtymä huolehti roi-
mista jälkiveroista ja käytti jatkossa hyväkseen uuden lainsäädännön
suomia luvanvaraisia poisto-oikeuksia. Puutarhatuotteiden Jalostaja
Oy teki valtioneuvostolle anomuksen arvonvähennyksistä, joiden myön-
tämistä kansanhuoltoministeriön jakeluosaston päällikkö Onni Toivo-
nen suositteli sillä perusteella, että yhtiö oli esimerkillisellä tavalla osal-
listunut maan elintarvikehuollon järjestämiseen poikkeuksellisissa olois-
sa. Valtioneuvosto hyväksyi yhtiön anomuksen.625

Verotus oli sota-aikana kaiken kaikkiaan erittäin arka ja voimak-
kaita tunteita herättänyt asia. Verot olivat sotataloudessa valtiovallan
keskeinen taloudellinen instrumentti, jota se myös pyrki käyttämään
tehokkaasti.626  Verotuksen kiristyminen hyväksyttiin yleisesti maan so-
taponnistelujen rahoittamiseksi, mutta vain tiettyyn pisteeseen saakka.
Elinkeinoelämän järjestöt tekivät yhteistyötä keskenään veropoliitti-
sessa edunvalvonnassa ja koettivat vaikuttaa verolainsäädännön yksi-
tyiskohtiin. Elinkeinoelämän piirissä jatkuvat verojen korotukset, uusi-
en veromuotojen säätäminen ja verokäytäntöjen alituiset muutokset
herättivät tyytymättömyyttä, mutta toimialajärjestöt esiintyivät asiassa
maltillisesti.627  Taloudellisessa lehdistössä ilmestyi sen sijaan tiuhaan
katkerasävyistä arvostelua verotuksen kiristymisestä yli sietorajan. Ve-
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rotusta koskevan moraalin pelättiin yleisesti heikkenevän yhteiskunnas-
sa. Julkisen vallan taloudellisen perustan vahvistamisen koettiin heiken-
tävän yksityisen yritteliäisyyden toimintamahdollisuuksia.628

Huhtamäen koko toimintaan ja lahjoituksen mittaluokkaan suh-
teutettuna verojupakkaa oli lähinnä kauneusvirhe, eikä se horjuttanut
vakavasti hänen nauttimaansa yhteiskunnallista arvostusta. Löytyi kui-
tenkin tahoja, jotka nostivat asian tuoreeltaan ja usein myöhemminkin
esille; käytännössä verosotku jäi pysyväksi tahraksi lahjoituksen julki-
sivuun. Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti, joka oli jo aikaisemmin
selkeäsanaisesti puolustanut Huhtamäkeä veroasiassa, teki vuoden 1945

alussa omissa nimissään esityksen vuorineuvoksen arvonimen myöntä-
misestä Huhtamäelle. Tavallisesti esityksen tekijöitä oli useita, mutta
Ryti ei tarvinnut muita seurakseen. Hän perusteli ehdotustaan Huhta-
mäen sodanaikaisilla liiketoiminnallisilla ja yhteiskunnallisilla ansioilla
ja totesi vielä päätteeksi, ”että juuri hänen kaltaisensa laajakatseiset
suuryrittäjät ansaitsevat yhteiskunnan puolelta tunnustusta ja kannus-
tusta”. Tasavallan presidentti G. Mannerheim myönsi 44-vuotiaalle Huh-
tamäelle vuorineuvoksen arvonimen samana vuonna.629  Tämä tarkoitti
Huhtamäen maineen virallista puhdistamista, sillä arvonimen saajan
täytyi olla hyvämaineinen ja nuhteeton kansalainen. Pääministerin joh-
tamalla ja valtioneuvoston asettamalla arvonimilautakunnalla oli tapana
hankkia useilta tahoilta, muun muassa veroviranomaisilta, lausunnot
arvonimen saajan nuhteettomuudesta ja hänen ansioistaan.630  Huhta-
mäen tapauksessa kahden arvonimen välinen aika jäi poikkeuksellisen
lyhyeksi: useimmat kauppaneuvokset saivat odottaa paljon pidempään
korkeampaa arvonimeä, jota läheskään kaikki eivät koskaan saaneet.

Koska Huhtamäen suurlahjoitus muodosti siis strategisen kokonai-
suuden, on syytä palata pohtimaan uusien vähemmistöosakkaiden kyt-
kentöjä yhtymään. Turun Yliopistolle tehdylle suurlahjoitukselle oli ole-
massa useita painavia perusteluita. Huhtamäki toimi tässä tavallaan
turkulaisten suomenkielisten liikemiesten suhdeverkoston normien mu-
kaisesti, sillä suomalainen yliopisto oli sen erityisessä suojeluksessa.
Hän piti yliopiston kehittämistä erittäin tärkeänä Turun kaupungin ke-
hitykselle. Yliopistolle suunnatulla lahjoituksella Huhtamäki korosti
myös tieteen alati kasvavaa merkitystä teollisuudelle. Huhtamäki mää-
räsi lahjakirjassaan, että hänen lahjoittamansa 20 osaketta kirjataan yli-
opiston kirjanpidossa ”Heikki Huhtamäen rahastoon”, jonka tuotto oli
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käytettävä Turun yliopistossa ”suoritettavan maan ravintoteollisuutta
edistävän tutkimuksen ja siinä annettavan opetuksen hyväksi”.631

Lahjoitus annettiin tiedoksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiede-
kunnan juhlallisissa vihkiäisissä lokakuun 2 päivänä vuonna 1943, joka
takasi sille suuren julkisen huomion.632  Samaan aikaan voitiin julkistaa
muitakin suuria lahjoituksia yliopistolle. Maisteri Heikki Kestilän ja
hänen yrityksensä yhteensä 1,6 miljoonan markan lahjoitukset ratkaisi-
vat lopullisesti lääketieteellisen tiedekunnan perustamisen. Klondiken
kultakentillä rikastuneen Karl Fredrik (Kalle) Joutsenen lahjoitus, jonka
hän teki tuntemattomana, oli aivan omaa luokkaansa: peräti 15 miljoo-
naa markkaa.633  Huhtamäki-yhtymän kannalta lääketieteellinen tiede-
kunta oli erittäin tervetullut, sillä alan yliopistollinen opetus ja tutkimus
madalsivat osaltaan kynnystä laajentaa tuotantoa lääketeollisuuteen. Yh-
tymä tuki vuonna 1943 myös vuotuisavustuksella yliopiston häilyvää ta-
loutta.634

Arkkipiispa Ilmari Salomies, kauppaneuvos Heikki Kestilä ja Suomen histo-

rian professori Einar W. Juva yhteisessä keskustelutuokiossa Turun yliopiston

asioissa 1950-luvun alussa yliopiston silloisessa päärakennuksessa, entisessä

hotelli Phoenixissa. Huhtamäki kuului Turun yliopiston uskollisiin tukijoihin.

TYA.
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Työväen Akatemialle Huhtamäki oli jo aikaisemmin tehnyt tunte-
mattomana miljoonalahjoituksen.635  Suurlahjoitukset työväen opinah-
jolle tulevat ymmärrettäväksi Huhtamäen kansallisen aatetaustan, ajan-
kohtaisen poliittisen tilanteen ja taloudellisen sidosryhmäajattelun kaut-
ta. Tukemalla sosialidemokraattista työväenliikettä Huhtamäki halusi
painottaa sodan aikana syntyneen asevelihengen suurta merkitystä maan
sotaponnisteluille ja toisaalta kiinnittää huomiota yhtymässä tehtyyn
poikkeuksellisen laajaan sosiaaliseen huoltotyöhön, jonka tarkoitukse-
na oli tasoittaa työsuhteiden ristiriitoja. Huhtamäki halusi viestittää,
että työväestö ja maltillinen sosialidemokraattinen työväenliike olivat
suomalaista kansakuntaa rakentavia voimia. Työväestön merkitys kulut-
tajana oli myös kasvamassa kansan elintason noustessa: joukkokulutus-
markkinoille suuntautuvan yrityksen täytyi ottaa huomioon kaikki kan-
salaispiirit. Huhtamäki solmi verkostosuhteittensa välityksellä henkilö-
kohtaisia kontakteja sosialidemokraattisen puolueen johtohenkilöihin.
Hän keskusteli lahjoituksesta etukäteen suuresti arvostamansa Väinö
Tannerin kanssa, jonka hän luki kuuluvaksi omaan lähipiiriinsä.636

Työväen Akatemia oli muodollisesti sosialidemokraattisesta puo-
lueesta riippumaton opisto, joka oli kuitenkin käytännössä lähellä puo-
luetta. Edistysmielinen osuusliike kuului sen vahvimpiin taustavoimiin.
Akatemia oli henkiseltä ilmapiiriltään avara ja sen sivistysihanteet poh-
jautuivat fennomaanisen liikkeen perintöön. Työväen Akatemian opet-
tajakuntaan kuului useita huomattavia tiedemiehiä, joiden aatteellinen
tausta oli pikemmin suomalaisuus- kuin työväenliikkeessä.637  Huhta-
mäki koki itselleen läheiseksi asiaksi sen, että Akatemia pyrki kohotta-
maan valistuksen voimalla työväestön yhteiskunnallista asemaa. Lahja-
kirjalla määrättiin Työväen Akatemian Kannatus Oy perustamaan kir-
janpidossaan erikoistilille lahjoittajan niemeä kantava rahasto, jonka
tuotto oli käytettävä ”työväen sivistyspyrintöjen edistämiseksi”.638

Vaikka aatteelliset ja poliittiset seikat painoivat lahjoitusta koske-
vassa päätöksenteossa, liittyi se kuitenkin vahvasti yhteen henkilöön,
Onni Toivoseen, jolle Työväen Akatemia oli erittäin läheinen asia. Toivo-
nen toimi pitkään opiston opettajana, johtoelinten jäsenenä ja vastaan-
otti lopulta sen esimiehen tehtävät professori Väinö Voionmaan jälkeen.
Toivonen pyrki määrätietoisesti hankkimaan Työväen Akatemialle rahoi-
tusta erityisesti elinkeinoelämän suunnalta, ja hän saikin järjestettyä jat-
kosodan aikana suoranaisen lahjoitusvyöryn työväen opinahjon hyväksi.
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Huhtamäen esimerkki kannusti monia muitakin yrityksiä tuke-
maan opistoa huomattavilla summilla. Samaa alaa edustaneista yhtiöis-
tä lahjoittajien joukkoon kuuluivat esimerkiksi Huhtamäki-yhtymän
kovimmat kilpailijat Oy Karl Fazer Ab ja Chymos Oy. Monet lahjoit-
tajat halusivat pitää nimensä salassa. Lahjoitukset liittyivät varmuudella
Toivosen asemaan kansanhuollossa. On vaikeaa näyttää toteen, minkä-
laista vastavuoroisuutta lahjoitukset saivat aikaan ja missä määrin yri-
tykset suoranaisesti hyötyivät lahjoituksistaan. Todennäköisesti ne aina-
kin odottivat kansanhuoltoministeriötä myötämielisyyttä sellaisissa ti-
lanteissa, joissa jakeluosaston päällikkö saattoi käyttää omaa sangen
laajaa päätösvaltaansa.639  Julkisuudessa pilkahti erityisesti säännöstely-
kauden lopulla esiin yleisiä epäilyjä korruptoituneista käytännöistä kan-
sanhuoltoministeriössä, mutta niitä ei juurikaan yksilöity.640  Vastavuo-
roisten palvelusten tekemistä ”yhteisen hyvän”, tässä tapauksessa yleis-
hyödyllisen opinahjon, eteen oli kuitenkin vaikeaa tuomita moraaliselta
kannalta. Kyse oli eräänlaisesta maan tavasta poikkeuksellisissa oloissa.

Lahjakirjassaan Huhtamäki määräsi erikseen, että ”osastopäällikkö
Onni Toivonen saa olla elämän ikänsä Työväen Akatemian Kannatus-
osakeyhtiön omistamien osakkeiden edustajana Huhtamäki-yhtymäs-
sä”; tällä tavalla Toivonen sidottiin kiinteästi yhtymän intresseihin.641

Sota-aikana jääviyskysymykset näyttävät jääneen taka-alalle. Työväen
Akatemian saamat kaikki lahjoitukset olivat vuonna 1945 yhtä suuret
kuin opistolle myönnetty valtionapu. Huhtamäen lahjoitukset Akate-
mialle olivat muihin verrattuna kooltaan aivan omassa luokassaan. Toi-
vosen elämäkerran kirjoittaja Seppo Heikki Salonen mainitsee, että
Huhtamäki lahjoitti Työväen Akatemian ajanmukaista kirjastoraken-
nusta varten kaikkiaan 10 miljoonaan markkaan, kun rakennus tuli
kaikkiaan maksamaan 16 miljoonaa silloista markkaa.642  Huhtamäki-
yhtymä osoitti Toivoselle kiitollisuuttaan myös henkilökohtaisesti, sillä
yhtiö päätti kustantaa vuonna 1944 hänelle 50-vuotislahjaksi kuukauden
lomamatkan itse valitsemaansa kohteeseen.643

Puntila suunnitteli Huhtamäen toimeksiannosta suurlahjoituksen
tiedottamisen julkisuudessa. Hän kirjoitti heinäkuun 27. päivänä 1943

Huhtamäelle syvää henkilökohtaista kiitollisuutta osoittaneen kirjeen,
jossa hän kytki lahjoituksen positiivisten yhteiskunnallisten voimien
menestykseen:
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Veli hyvä, arvaat varmasti, millä riemulla olen kirjoittanut tässä
mukana seuraavaa luonnosta lahjakirjaksi ja uutiseksi. Rakkaim-
man ajatukseni lopullinen toteutuminen on elämän suuria ilo-
ja.Vielä kerran lämpimästä sydämestä lähtenyt kiitokseni.

Se mitä yhteiskunta tuntee lahjoituksesi tullessa tietoon, on
tätä samaa, nimittäin niissä piireissä, joissa tämän kansan tule-
vaisuuden menestys on kallis, ja nämä piirithän vain onkin huo-
mioon otettava. Kielteiset voimat eivät milloinkaan ole voineet
estää myönteisten voittokulkua.644

Puntilalle lahjoitus oli henkilökohtaisesti erittäin merkittävä asia, minkä
hän myös ilmaisi Huhtamäelle moneen kertaan.

Suurlahjoitus vahvisti edelleen Huhtamäen ja Puntilan välistä hen-
kilökohtaista kiitollisuusvelan ja keskinäisen riippuvuuden punosta,
jonka kestävyyteen molemmat luottivat. Tiedotustehtävissä rutinoitunut
Puntila auttoi Huhtamäkeä esimerkiksi tämän lehtiartikkeleiden hio-
misessa. Huhtamäki puolestaan järjesti Puntilalle Rangellin pyynnöstä
stipendin, jonka turvin tämä saattoi keskittyä väitöskirjatyönsä vii-
meistelyyn. Puntila oli äärimmäisen kiitollinen molemmille herroille.
Hän kirjoitti asiasta huojentuneena Rangellille toukokuun lopulla 1944:

Sinä olet antanut sysäyksen tämän lopulliseen valmistumiseen:
sekä jättämällä hallituksesi eroanomuksen että erikoisesti oh-
jaamalla Heikin ajatukset stipendiasiaan. Koko ikäni muistan
tuon iltahetken Kämpissä, jossa monien muitten asioitten ja
suunnitelmien ohella tuli päätökseen tuokin, minulle henkilö-
kohtaisesti tärkeä asia. En osaa sanoa kuinka olen Sinulle kii-
tollinen. Mutta se on sittenkin vähäinen kiitollisuuteni aihe.
Eniten olen iloinnut siitä miehekkäästä toveruudesta, jonka olet
minulle vuosien aikana suonut ja joka – kuten uskon – on säi-
lyvä halki elämämme. Juuri sellaista ihminen kaipaa monissa
ristituulissa ja lähimmäisten moninaisen kohtelun alaiseksi jou-
tuneena. Se jos mikään tukee ja antaa voimaa.”645

Puntila puolusti väitöskirjansa Ruotsalaisuus Suomessa. Aatesuunnan
synty lauantaina 3. päivänä kesäkuuta 1944. Puntilan muistiinpanoista
käy ilmi, että hän tapasi Huhtamäen yksityisesti väitösaamuna klo
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7.30 ja vielä illalla klo 20.00. Väitöstilaisuudessa oli runsaasti yleisöä
ja se radioitiin suorana lähetyksenä. Jukka Tarkan luonnehdinnan mu-
kaan väitöskaronkkaan otti osaa ”oman ja tulevan ajan akateemisen
maailman ja yhteiskuntaelämän kerma”. Puitteiltaan koruttoman tilai-
suuden näkyvämpiä hahmoja olivat Rangell, Huhtamäki, Turun ja Hel-
singin yliopistojen rehtorit Einar W. Juva ja Rolf Nevanlinna. Sen si-

Huhtamäen perhe on kokoontunut yhteiseen potrettiin vuonna 1944. Maija

takana ja Annaliisa edessä. Tyttäret pitivät suurena ihmeenä sitä, että isä yli-

päänsä ehti valokuvaajalle. Annaliisa Heimo.
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jaan Puntila ei rohjennut – kuten hän asian kirjeessään Rytille muo-
toili – ”ajatella Herra Tasavallan Presidentin kutsumista vaatimatto-
malle väittäjäispäivälliselle”, vaikka Ryti olisi toisissa oloissa ollut tilai-
suuden kunniavieraana. Karonkkaan otti osaa myös Puntilan tiede-
mieskollegoita eri aloilta, Suomen Kulttuurirahaston johtohenkilöitä,
aikaisempia työtovereita ja ystäviä. Tilaisuus kuvasti hyvin Puntilan
luottamusverkostojen jatkuvuutta tilanteessa, jossa hän oli jo menettä-
nyt vaikutusvaltaiset poliittiset asemansa: tärkeimmät ihmissuhteet oli-
vat pysyvämpää laatua kuin nopeasti muuttuvat poliittiset suhdanteet.

”Yhteiskunnallinen yritys”

Huhtamäen suurlahjoitusta koskevassa ja hyvin suunnitellussa tiedo-
tuksessa korostettiin teon suurta kansantaloudellista ja yhteiskunnallis-
ta merkitystä. Huhtamäen elämäntyö sai julkisuudessa runsaasti huo-
miota osakseen. Lukuisissa asian tiimoilta ilmestyneissä lehtikirjoi-
tuksissa tähdennettiin, että uuden omistuspohjan ansiosta yhtymä pal-
velisi entistä suoremmin koko maan taloutta ja auttaisi sitä selviyty-
mään kohtalokkaana hetkenä ajankohtaisista tehtävistään. Yritystoi-
minnan yhteiskunnallisia kytkentöjä painottamalla pyrittiin yleisem-
minkin vahvistamaan teollisuusrintaman osuutta maan sotaponniste-
luissa. Huhtamäki ja Puntila koettivat ottaa lahjoituksesta irti kaiken
mahdollisen suhdetoiminta- ja kilpailuhyödyn. Lahjoituksen Naanta-
lin Kultarannassa Suomen Kulttuurirahaston kunniaesimiehen ominai-
suudessa vastaanottanut Ryti kiitti lahjoittajaa suuresta kulttuuriteos-
ta, ”jolla tulee olemaan pysyvä sija Suomen kulttuurin historiassa”.646

Huhtamäki oli kehitellyt yrityksen ja yhteiskunnan välisen suhteen
problematiikkaa jo 1930-luvulla, ja hän esitti sota-ajan kokemusten
pohjalta ja oman yrityksensä omistuspohjan muutoksen jälkeen entistä
jäsennellymmin ”yhteiskunnallisen yrityksen” ajatuksen ja hahmotteli
sota-aikana syntyneen ”uuden yrittäjätyypin” ääriviivoja. Huhtamäki
teki selvän eron kapitalistin ja “yhteiskunnallisen yrittäjän” välillä. Hän
koetti antaa sellaisen kuvan, että koko yritystoiminnan perimmäinen
luonne olisi muuttunut. Huhtamäki kirjoitti joulukuussa 1943, että
“teollisuuden harjoittamista on ennen pidetty pääasiallisesti eräänä ka-
pitaalin sijoitusmuotona, jossa taitava yrittäjä, käyttäen hyväkseen luon-
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non tarjoamia mahdollisuuksia, markkinatilanteita ja työväkensä suori-
tuksia, pyrkii saamaan mahdollisimman suuria voittoja”.647  Varsinkin
sodan vaatimukset olivat kuitenkin tehneet yritystoiminnasta ensi sijas-
sa yhteiskunnan palvelemista.

Huhtamäen luonnostelemalla “uudella yrittäjätyypillä”, jota voidaan
pitää lähinnä omakuvana, oli kolme keskeistä ominaisuutta, jotka mer-
kitsivät uutta asennoitumista sekä yhteiskuntaan että yrityksen omaan
henkilökuntaan. Se voidaan tulkita nykytermeillä eräänlaiseksi sidos-
ryhmäjohtamisen ohjelmajulistukseksi. Uudenlainen yrittäjä tunsi en-
sinnäkin “velvollisuudekseen kehittää alaansa kansantalouden tarpeiden
mukaisesti ja yhteisymmärryksessä muitten alojen yrittäjien kanssa”.
Toiseksi hän pyrki huolehtimaan kaikenpuolisesti alaistensa hyvinvoin-
nista “omasta tahdostaan ilman määräystä ja pakkoa”. Kolmanneksi
hän harrasti rationalisointia ja työn tehostamista: “Ei senvuoksi, että
hän siten saisi puristetuksi enemmän voittoa yrityksen toiminnasta,
vaan lisätäkseen tuotantokykyä ja sen kautta kansallisen työn tuottoa,
alentaakseen tuotteiden valmistuskustannuksia, jotka viime kädessä on
kuluttajien maksettava, sekä valmistaakseen työntekijöilleen tilaisuuden
ansaita enemmän ilman, että tuotteiden hinnat kohoavat”.648  Yritys oli
siis yhtä aikaa kansantaloudellinen, sosiaalinen ja liiketaloudellinen yk-
sikkö.

Sosiaalisesti valistunut ja tehokkaasti toimiva yritys säteilisi hyvin-
vointia laajemminkin yhteiskuntaan ja voisi odottaa siltä myötämielistä
suhtautumista omaa toimintaansa kohtaan. Lahjoituksensa jälkeen Huh-
tamäki katsoi, että yhtymästä oli tullut kansallinen yritys, joka toisin
kuin kansallistettu yritys toimi markkinatalouden ehdoilla. Kyse oli
fennomaanisen ”suomalaisen yrityksen” idean laajentamisesta uusissa
olosuhteissa, jossa kielikysymykset olivat jäämässä taka-alalle.

Kertoessaan juhannuksen alla 1943 suurlahjoituksesta yhtiökump-
panilleen Huhtamäki painotti Gardbergin mukaan sitä, että ”kuluttajat,
viranomaiset ja kansa suhtautuisivat positiivisemmin sellaiseen yrityk-
seen, joka ei ollut yksityisomistuksessa” ja että uuden omistuspohjan
myötä liiketoiminnassa syntyvät voitot tulisivat Suomen Kulttuurirahas-
ton kautta koko kansan hyväksi. Herrojen pitkän kävelyretken aikana
Naantalin Tupavuorella, jossa sijaitsi Huhtamäki-yhtymän henkilökun-
nan kesäsiirtola, käsiteltiin myös lahjoittajan asemaa: ”Heikki itse lähti
siitä, että hänelle riitti niin hyvä ansiotaso, että hän saattoi elää ilman
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huolia taloudellisesti, ja että hänelle turvattaisiin yhtiön johto (ja kun-
nia siitä) ja ilo työskennellä sen hyväksi.”649

Huhtamäki-yhtymän asemaa suurlahjoitusten jälkeen voi tarkastella
Tuomo Takalan erottaman kolmen yritysten yhteiskuntavastuun ideolo-
gian kautta. Ensimmäistä ideologiaa Takala kutsuu omistajalähtöiseksi
näkemykseksi, jonka mukaan yrityksen ainoa yhteiskunnallinen tehtä-
vä on huolehtia tuotannosta ja maksimoida voittoa. Tällaiseen ideolo-
giaan Huhtamäki halusi ottaa etäisyyttä etenkin julkisissa puheenvuo-
roissaan. Toisen sidosryhmälähtöisen näkemyksen mukaan yritys vai-
kuttaa yhteiskunnassa aktiivisena toimijana. Sen toiminta perustuu ra-
joitettuun egoismiin tai ”valistuneeseen itsekkyyteen”: ”kun yritys ajaa
omaa etuaan ottamalla huomioon myös yleisen edun, sen toiminta on
sosiaalisesti vastuullista”. Sidosryhmälähtöisessä yhteiskuntavastuussa
korostuu se, että yrityksen kannattaa rajoittaa oman edun tavoittelua ja
toimia joskus vastuullisesti jopa voiton kustannuksella, sillä siten taataan
yritystoiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Sosiaalinen vastuu
on pikemminkin kilpailukeino kuin toiminnan päämäärä sinänsä. Tä-
mä ideologia on lähellä Huhtamäen ajattelua sotavuosina, ja se liittyi
kiinteästi silloisen taloudellisen toimintaympäristön asettamiin vaati-
muksiin.

Kolmantena kategoriana Takala erottaa laajan sosiaalisen vastuun
ideologian, jossa yrityksellä nähdään olevan huomattava taloudellinen
ja moraalinen vastuu ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Tässäkin ta-
pauksessa lähtökohtana on se, että selvitäkseen taloudellisessa kilpailus-
sa yrityksen täytyy toimia kannattavasti, mutta tavoitteena ei ole voiton
maksimointi sinänsä, ”vaan liiketoiminnallisen riskin kattamiseen tar-
vittavan voiton saavuttaminen”. Yhteiskuntavastuu muodostuu tässä
ideologiassa kiinteäksi osaksi yrityksen toimintastrategiaa eikä sitä pi-
detä erillisenä politiikkana tai toiminnan legitimoinnin keinona. 650

Huhtamäen ajattelussa ja retoriikassa voi havaita selkeitä piirteitä
laajan sosiaalisen vastuun ideologiasta, mutta erottelu on kaiken kaik-
kiaan liian karkea tavoittaakseen tarkasti tietyn historiallisen ajankoh-
dan ja määrätyn yrityksen yhteiskuntasuhteen kaikki ulottuvuudet. Huh-
tamäki-yhtymän toiminnasta ja yrityskuvasta löytyy sota-aikana ainek-
sia sekä toisesta että kolmannesta yhteiskuntavastuun ideologiasta, mutta
sen kallioperustana voidaan pitää sidosryhmäpohjaista näkemystä.

Keskustelu yrityksen ja yhteiskunnan suhteista liittyi sota-aikana ja
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sen jälkeisinä vuosina erityisesti kysymykseen valtion osuudesta talous-
elämässä. Sota-aikana talouselämän edustajat pyrkivät puolustamaan
”yksityisen aloitteen” merkitystä ja torjumaan valtion liiallista puuttu-
mista talouteen, vaikka valtiollista sääntelyä pidettiinkin yleisesti tar-
peellisena poikkeuksellisissa oloissa. He tähdensivät, että säännöstely-
talous oli väliaikainen ilmiö, josta tuli päästä eroon heti kun olosuhteet
sen sallivat. Elinkeinoelämän piirissä lähdettiin kuitenkin siitä, että
valtiovallalla tulisi olemaan aikaisempaa suurempi osuus taloudessa
myös rauhan palattua, mutta sen tulisi olla yksityistä yritteliäisyyttä tu-
kevaa eikä sitä rajoittavaa. Yksityisyrittäjät toivat sotavuosina julkisissa
puheenvuoroissa esiin yhteiskunnallisen vastuunsa torjuakseen sellaista
talouden valtiollista ohjausta, joka nujertaisi yksityisen yritteliäisyyden
ja ”yrittäjähengen” merkityksen talouselämässä. Heidän mielestään val-
tion etu vaatii, ”ettei vastuuperiaatteeseen nojautuvaa yksityisyritte-
liäisyyttä tuhota”, koska se palveli tehokkaasti yhteiskuntaa. Sotavuosi-
na yhteiskunnallisen vastuun teemat saivat aikaisempaa näkyvämmän
sijan yksityisen yritteliäisyyden retoriikassa.651

Huhtamäki painotti omissa puheenvuoroissaan yrittäjien sosiaalista
vastuuta vapauden vastapainona. Hän asettui toukokuussa 1944 Yksi-
tyisyrittäjä -lehdessä sellaista liberalistista tulkintaa vastaan, että ”raja-
ton, ehdoton elinkeinovapaus” merkitsee ”vapautumista vastuusta”.
Tällainen asennoituminen aiheutti toisaalta epärehellisyyttä liiketoimin-
nassa ja toisaalta edesvastuuttomuutta suhteessa yhteiskuntaan. Vika
oli hänen mielestään pikemminkin siinä, että ”monelle yrittäjälle on
kehittynyt liian vähän yhteiskunnallista vastuuntuntoa”. Yhteiskunnan
myöntämän elinkeinovapauden tarkoituksena oli saada aikaan mahdol-
lisimman hyvä yrittäjäkoneisto palvelemaan yhteiskuntaa eikä luoda
edellytyksiä pelkästään yksilölliselle etujentavoittelulle.

Huhtamäen mielestä oli tärkeää erottaa yhteiskunnallinen ja yksilöl-
linen yrittäjänvapauden käsite toisistaan. Jälkimmäinen oli kirjoittajan
mukaan pyhä. Siihen ei ollut lupa koskea lainsäädännöllä ja poliittisten
voimasuhteiden muutoksetkaan eivät saaneet siihen vaikuttaa. Lainsää-
täjän asettamia rajoituksia yrittäjävapauteen tarvittiin vain määrätyissä
erikoistapauksissa. Elinkeinoelämän tuli oman sisäisen järjestäytymi-
sen avulla puuttua aktiivisesti epäkohtiin, jolloin lainsäätäjän apua tar-
vittaisiin vain määrätyissä erikoistapauksissa: ”Eikö yritteliäisyys ole
nyt jo järjestötoimintamuotonakin niin pitkälle kehittynyt, että etuja
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valvovan toiminnan lisäksi voidaan kiinnittää entistä enemmän huo-
miota rakentavan, velvollisuudentuntoisen ja yhteiskunnallista vastuun-
tuntoa kehittävän toiminnan edistämiseen järjestön omassa keskuudes-
sa!”652

Hallintoneuvosto
ja sidosryhmäjohtaminen

Huhtamäen lahjoitus merkitsi sitä, että sidosryhmien intressit ohjasi-
vat aikaisempaa selkeämmin yhtymän toimintaa ja että niiden yhteen-
sovittamisesta tuli yhtiön johdon yksi keskeisistä tehtävistä. Yhteis-
kunnallisuutta julistavan yrityksen oli kehitettävä sellaisia hallinto- ja
toimintamalleja, joiden kautta uudet ja vanhat sidosryhmät saattoivat
osallistua sen toiminnan kehittämiseen. Tätä varten yhtymään muo-
dostettiin laajapohjainen hallintoneuvosto.  Asia oli esillä kun Rangell,
Puntila ja Huhtamäki kävivät heinäkuun alussa 1943 keskustelemassa
tasavallan presidentti Rytin kanssa lahjoitusasiasta. Ryti kirjasi päivä-
kirjaansa suositelleensa hallintoneuvoston asettamista Huhtamäki-yh-
tymään ”siten kokoonpantuna, että kaupalliset suhteet eri suuntiin tu-
lisivat turvatuiksi”.653

Huhtamäki-yhtymän hallintoneuvoston perustaminen merkitsi sa-
malla Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n hallintoneuvoston lakkautta-
mista ja sen perinteisten tehtävien siirtymistä yhtymätasolle. Jalostajan
sidosryhmäsuhteet olivat kuitenkin edelleen ajankohtaisia koko yhty-
män kannalta. Ohjesääntönsä mukaisesti yhtymän hallintoneuvosto val-
voi yrityksen johdon toimintaa ja teki johtokunnan ehdotuksesta pää-
tökset suurista laajentamis-, investointi- ja rakennushankkeista. Tavalli-
sesti neljä kertaa vuodessa kokoontunut hallintoneuvosto sai säännölli-
sesti pääjohtajan ja muiden johtajien selostuksia yhtymän ajankohtai-
sesta taloudellisesta ja tuotannollisesta tilanteesta ja lähitulevaisuuden
suuntaviivoista.

Hallintoneuvoston keskeisenä yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden
hoitamisen välineenä oli lahjoitus- ja avustuspolitiikka. Yleishyödyllisen
lähtökohtansa ja institutionaalisen omistuspohjansa vuoksi voittova-
rojen jakaminen sai poikkeuksellisen suuren merkityksen yhtymän toi-
minnassa. Huhtamäki-yhtymän yhtiöjärjestyksen mukaan vuosivoitosta
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”sittenkun tarpeelliset poistot on tehty” oli varattava vähintään kymme-
nen prosenttia jaettavaksi hallintoneuvoston määräämällä tavalla yhty-
män ”toimintapiiriin liittyvien pyrkimysten edistämiseksi”. Hallinto-
neuvosto teki yhtiökokoukselle vuosittain ehdotuksen avustusten jaosta
ja päätti sen kolmelle pääomistajataholle suunnatuista lahjoituksista ja
muista mahdollisista avustuksista.654  Myöhemmin vuonna 1950 hallin-
toneuvoston päätäntävalta rajattiin koskemaan erityisesti suuria lahjoi-
tuksia.

Yhtymän yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet rakentuivat pitkälti hal-
lintoneuvoston jäsenten kautta. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi va-
littiin Rangell, varapuheenjohtajaksi Puntila ja jäseniksi rehtori Einar
W. Juva, professori Olavi Meurman, kouluhallituksen ylijohtaja ja filo-
sofian tohtori L. Arvi P. Poijärvi, Suomen Kulttuurirahaston hallituk-
sen puheenjohtaja, fysiologian professori Yrjö Reenpää, maalaisliitto-
lainen valtiovarainministeri ja KOP:n johtokunnan jäsen Tyko Rei-
nikka, maatalouden asiantuntijana kunnallisneuvos Juho Silkkilä ja
KOP:n Turun konttorin johtaja Jaakko Suomalainen. Ainoastaan Silk-
kilä ja Meurman olivat kuuluneet aikaisemmin Puutarhatuotteiden Ja-
lostaja Oy:n hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvoston jäsenillä oli useita taustayhteisöjä. Kustannusosa-
keyhtiö Otavan omistajasukuun kuuluneella Reenpäällä oli Kulttuurira-
haston yhteyksien lisäksi laajat kontaktit lääketieteen akateemiseen maa-
ilmaan ja alan järjestökenttään. Hän toimi esimerkiksi vaikutusvaltai-
sen lääkäriseura Duodecimin puheenjohtajana. Reenpää kuului niihin
lääkäreihin, joilla oli runsaasti tieteellisiä kontakteja Saksaan; nämä
suhteet tiivistyivät sotavuosina.655  Suomen Aseveljien Liiton yliasia-
miehenä työskennellyt Poijärvi oli puolestaan tunnettu hahmo rintama-
miesten keskuudessa ja hänellä oli huomattavaa poliittista vaikutusval-
taa siihen saakka kunnes liitto lakkautettiin välirauhasopimuksen nojal-
la. Hän työskenteli sota-aikana myös Nuorten Talkoiden neuvottelu-
kunnan puheenjohtajana. Kouluruokailun järjestämisen asiantuntijana
Poijärvi saattoi osallistua yhtymän suurtalouslinjan kehittämiseen. Poi-
järvi luopui sodan jälkeen poliittisen painostuksen vuoksi kouluhalli-
tuksen johdosta ja samaan aikaan hän jätti myös yhtymän hallintoneu-
voston, mutta palasi sen jäseneksi myöhemmin vuonna 1957.656

Poijärven tilalle Huhtamäki-yhtymän hallintoneuvostoon valittiin
vuonna 1945 Työväen Akatemian edustajana professori Väinö Voion-
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maa, joka halusi kuitenkin korkean ikänsä ja muiden töidensä vuoksi
jättäytyä syrjään jo syksyllä 1946.657  Voionmaa oli huomattava yhteis-
kunnallinen toimihenkilö: historiantutkija, yliopistomies, sosialide-
mokraattinen kansanedustaja ja ministeri. Tunnettuna kansanvalista-
jana ja raittiusmiehenä Voionmaalla oli laajat yhteydet kansalaisjärjes-
tökenttään. Hän teki aloitteen Työväen Sivistysliiton perustamisesta si-
sällissodan jälkeen ja toimi sen puheenjohtajana kuolemaansa saakka.
Voionmaa oli perustamassa myös Työväen Akatemiaa ja työskenteli sen
esimiehenä vuodesta 1933 lähtien. Jatkosodan loppuvaiheessa Voion-
maa kuului rauhanoppositioon.658

Voionmaan tilalle hallintoneuvostoon tuli vuonna 1947 Kansanelä-
kelaitoksen johtaja, SDP:n pitkäaikainen puoluesihteeri, kansanedusta-
ja ja moninkertainen ministeri Aleksi Aaltonen, joten yhteydet sosiali-
demokraattiseen työväenliikkeeseen säilyivät vireinä. Aaltosella oli lä-
heiset suhteet Väinö Tanneriin, ja hän osallistui puolueen sota-ajan po-
litiikan muotoiluun ja pyrki tukahduttamaan määrätietoisesti puoleen
sotapolitiikkaa vastustaneen opposition. Rauhan palattua Aaltonen jou-
tui kommunistien tulilinjalle sodanaikaisten toimiensa vuoksi, mutta
hän välttyi sotasyyllisyystuomiolta.659

Hallintoneuvoston kokoamiseen ja täydentämiseen liittyi perusteel-
lista sidosryhmälähtöistä harkintaa, ja kyse oli myös verkostosuhteisiin
kuuluvasta sosiaalisesta vaihdannasta. Tämä tuli hyvin esiin kun kaup-
patieteiden kandidaatti, Kuusinen Oy:n toimitusjohtaja Eino Hirvonen
valittiin yhtymän hallintoneuvostoon. Huhtamäki kirjoitti asiasta Pun-
tilalle maaliskuun lopulla 1944:

Vielä meidän hallintoneuvostosta. Olen ajatellut että ehkä pitäi-
si ehdottaa konsuli Hirvosta siihen. Syyt ovat monet.  Asiakas-
piiri, lähinnä yksityiskauppiaat kaipaavat kauppamiesryhmän
vahvistamista hallintoneuvostossamme. Hirvonen on siinä suh-
teessa sopiva, yhteiskunnallisesti valistunut, ei ärsytä ketään
koska ei ole kilpailija kenenkään meidän tuotteiden ostajien
kanssa.660

KOP:n pankinjohtaja O. G. Nevanlinna nimitettiin hallintoneuvoston
jäseneksi vuonna 1946 turvaamaan yhteyden säilyminen pankin pää-
johtokuntaan, kun Reinikka oli kärsimässä sotasyyllisyystuomiota.



282

Puntila totesi tilannetta Reinikalle raportoidessaan, että ”O. G. on sitä
paitsi hyvin miellyttävä persoonallisuus, jotenka hän hyvin soveltuu
seuraamme”.661  Maataloushallituksen pääjohtaja, maalaisliiton kan-
sanedustajana sekä maatalous- ja kansanhuoltoministerinä työskennel-
lyt K. J. Ellilä nimitettiin hallintoneuvostoon vuonna 1948. Ellilä toi
hallintoneuvostoon erityisesti vankkaa maatalous- ja tullipolitiikan
asiantuntemusta, jota pääjohtaja Huhtamäki osasi arvostaa.662  Ellilän
ja Huhtamäen välit olivat olleet läheiset jo aikaisemmin, ja hengen-
heimolaisuus oli varmasti vaikuttamassa valintaan. Ellilä totesi kirjees-
sään Huhtamäelle vuoden 1944 lopulla, että ”Sinä kuulut minun lä-
himmäisteni sisärenkaaseen”:

Sinä toteutat paljon sellaista, josta aikaisemmin on vain unek-
sittu…osaat antaa myös henkiselle puolelle arvon. Sen vuoksi
me idealistit ylpeilemme siitä, että sisärenkaaseemme kuuluu
myöskin kauppaneuvos Heikki Huhtamäki.663

Tyko Reinikka yhdisti mittavan pankkiuran tehneenä, moninkertaise-
na ministerinä, maalaisliittolaisena kansanedustajana, useiden erilaisten
talouselämän järjestöjen hallitusten jäsenenä ja Suomen Kulttuurira-
haston pitkäaikaisena taloudenhoitajana talouden, politiikan ja kulttuu-
rin kenttien osaamista hallintoneuvostossa. Reinikka toimi pitkään Oy
Alkoholiliike Ab:n hallintoneuvoston puheenjohtajana ja SOK:n hallinto-
neuvoston jäsenenä. Jatkosodan aikana saksalaismielisenä tunnettu Rei-
nikka oli Edvin Linkomiehen hallituksen valtiovarainministeri ja osal-
listui hallituksen ulkoasiainvaliokunnan työskentelyyn. Vaikka Reinik-
ka joutui vastentahtoisesti vetäytymään sotien jälkeen pois päivänpoli-
tiikasta, jatkoi hän kulisseissa poliittista vaikuttamista.664  Jaakko Suo-
malainen oli Huhtamäen itsensä lisäksi hallintoneuvoston linkki tur-
kulaiseen liikemiesten suhdeverkostoon. Huhtamäki valittiin jo 1930-
luvun lopulla KOP:n Turun konttorin toimikuntaan ja hän toimi myös
pankin tilintarkastajana, mutta hän ei kohonnut pankin hallintoneuvos-
toon, yhteen suomalaisen liike-elämän tärkeimmistä herraklubeista.665

Kun Huhtamäki-yhtymän hallintoneuvosto oli saanut lopullisen ko-
koonpanonsa, siihen kuului kaikkien kolmen pääomistajatahon arvo-
valtaisia edustajia. Vahvimmat siteet hallintoneuvoston jäsenillä oli
pääomistajaan Suomen Kulttuurirahastoon. Huhtamäki-yhtymän ra-
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hoittajapankilla KOP:lla oli hallintoneuvostossa useita edustajia, ja KOP-
ryhmän asemat lujittuivat entisestään kun Rangell kutsuttiin vuonna
1950 KOP:n johtokuntaan ja Reinikka jatkoi johtokunnan jäsenenä
sotasyyllisyystuomionsa kärsittyään. Kansallis-Osake-Pankin historiaa
tutkinut Markku Kuisma on määritellyt KOP-ryhmän siten, että se oli
rajoiltaan vaihteleva eri porvarillisia virtauksia käsittänyt löyhä liittou-
ma, jota yhdisti suomenmielinen ja -kielinen nationalismi ja siihen
kytkeytynyt pyrkimys vahvistaa kansallista liike-elämää.666

Yleisradion johtaja Onni Toivonen valittiin vuonna 1956 Huhtamä-
ki-yhtymän hallintoneuvoston jäseneksi. Viimeisenä kansanhuoltomi-
nisterinä työskennellyt Toivonen toimi näihin aikoihin kriisiajan elin-
tarvikehuollon järjestämistä suunnittelevan Taloudellisen maanpuolus-
tuksen suunnittelukunnan jäsenenä, joten hänellä oli edelleen vankkaa
asiantuntemusta ja vaikutusvaltaa maan elintarvikepolitiikassa.667  Yhty-
mä oli pysyvästi kiitollinen hänen tekemistään palveluksista kansan-
huoltoministeriön jakeluosaston päällikkönä.

Miten hallintoneuvosto harjoitti käytännössä sidosryhmäjohtamista
lahjoitusten ja voittovarojen jakamisen kautta? Tarkasteluun on syytä
ottaa mukaan myös Jalostaja Oy:n hallintoneuvosto sotavuosilta. Sidos-
ryhmien tukemisessa yhtymä toimi rahastojen tapaan. Yhteisöt anoivat
yhtymältä avustusta erikseen nimettyä tarkoitusta varten. Anomukset
seulottiin tarkasti yhtiön sisäisessä valmisteluprosessissa. Jalostajan ja
Huhtamäki-yhtymän hallintoneuvostot noudattivat sekä jatkuvuutta et-
tä tilannekohtaista harkintaa avustuksia kohdentaessaan. Sidosryhmä-
suhteiden painopisteissä tapahtui koko ajan hienoisia muutoksia, jotka
otettiin päätöksenteossa huomioon.

 Jalostaja Oy:n hallintoneuvosto keskitti sotavuosina tukensa ensin-
näkin kasvinjalostusta ja puutarhaviljelyn tutkimusta harrastaneille tie-
demiehille ja tutkimuslaitoksille, jotka tekivät yhteistyötä yhtiön kans-
sa.668  Toisena merkittävänä sidosryhmänä olivat maa- ja puutarhatalou-
den neuvonta- ja etujärjestöt, joiden avulla toivottiin viljelijäpiirien ja
yhtiön välisen ”luottamuksellisen suhteen” syvenevän.669  Kolmanneksi,
avustamalla maa- ja kotitalousoppilaitoksia yhtiö halusi tiivistää yhteyk-
siään maataloustuottajiin sekä suur- ja kotitalouksiin. Neljänneksi yh-
tiö tuki kansallisia ja paikallisia yleishyödyllisiä järjestöjä, joilta edelly-
tettiin sota-aikana osallistumista tuotantolaitosten raaka-aineongelmien
ratkaisemiseen. Esimerkiksi Nuorten Talkoot -keskukselle annettujen
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avustusten julkilausuttuna tavoitteena oli päästä entistä parempaan
”yhteistyöskentelyyn” marjasadon talteenotossa.670

Huhtamäki-yhtymä pyrki järjestelmällisesti löytämään yhteisiä in-
tressejä ja hankkeita avustettavien yhteisöjen kanssa. Se ei läheskään
aina tyytynyt anojan esittämään käyttötarkoitukseen vaan saattoi tarkis-
taa sitä omista lähtökohdistaan käsin. Kun Puutarhatuotteiden Jalostaja
Oy ilmoitti Suomen Talousseuralle huhtikuussa vuonna 1944 yhtymän
yhteensä 5 000 markan lahjoituksesta ”käytännöllisen puutarhahoidon
neuvonnan kehittämiseksi”, se tähdensi myöntökirjeessään erikseen,
”että yhtiötämme kiinnostaa lähinnä sellainen puutarhataloudellinen
neuvontamuoto, joka ohjaa toiminta-alueenne puutarhataloutta marja-,
hedelmä- ja vihannessäilykkeissä tarvittavan raaka-aineen tuotantoon”.
Suomen Talousseura ilmoitti vastauskirjeessään käyttävänsä summan
täsmällisesti yhtiön toivomalla tavalla. Jalostaja oli juuri laajentamassa
säilyketeollisuuttansa ja halusi tukea sellaista neuvontaa, joka parantaisi
korkealaatuisen raaka-aineen saamista jalostustarkoituksiin.671

Huhtamäki-yhtymän hallintoneuvosto suuntasi säännöllisesti suu-
rimmat lahjoitukset kolmelle pääomistajalleen osapuilleen niiden omis-
tuksen edellyttämässä suhteessa: Kulttuurirahaston saamat lahjoitukset
olivat omassa luokassaan, yleensä 1–2 miljoonaa, kun Turun yliopistolle
ja Työväen Akatemialle myönnettiin tavallisesti 100 000 markkaa. So-
tien jälkeen jälkimmäisten tasolle ylsi usein myös Valtion Teknillisen
Tutkimuslaitoksen Elintarviketeollisuuslaboratorio. Suuria lahjoituksia
jaettiin joskus monille muillekin tahoille, mutta ei yhtä säännöllisesti
kuin kolmelle pääomistajalle. Esimerkiksi Suomen Liikesivistysrahasto
sai 1940-lopulla huomattavia summia käytettäväksi Kauppakorkeakou-
lun toiminnan tukemiseen ja sen rakennushankkeisiin. Kalataloussäätiö
vastaanotti sievoisia avustussummia ajankohtana, jolloin yhtymä laa-
jensi tuotanto-ohjelmaansa kalanjalostusteollisuuteen.

Hallintoneuvosto osoitti summaltaan pienempiä mutta lukumääräi-
sesti runsaasti avustuksia erilaisille yleishyödyllisille järjestöille. Huo-
mattava osa niistä jaettiin aluksi Kansanavun ja sittemmin Yhteisvas-
tuukeräyksen kautta erikseen päätöksessä määritellyille järjestöille ja ta-
hoille. Vaikka avustusten kohteissa oli vuosittaista vaihtelua, voi niistä
löytää selviä painopistealueita. Yhtymä näyttää ottaneen johdonmukai-
sesti huomioon sekä koko maassa toimineet että turkulaiset kansalais-
järjestöt. Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy:n vanhojen sidosryhmäsuh-
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teiden pohjalta yhtymä jatkoi edelleen maa- ja kotitalouden alueella toi-
mivien sidosryhmien tukemista. Säännönmukaisesti avustettiin myös so-
tainvalidi-, raittius-, urheilu-, lapsi-, partio- ja harrastusjärjestöjä. Tu-
run Yliopiston Ylioppilaskunta oli hallintoneuvoston suosikkikohteita.
Säännöllisten tuensaajien joukkoon kuuluivat myös paikallinen Vilho
Kytän Säätiö ja setlementtiliikkeeseen kuulunut kristillinen kansanopis-
to Aurala, jota turkulaisen liikemiesverkoston jäsenet olivat perinteises-
ti tukeneet672 . Yhtymän hallintoneuvosto muisti huomattavilla summil-
la myös maanpuolustuksellisia järjestöjä, erityisesti suojeluskuntia sota-
aikana ja reserviläisjärjestöjä sotien jälkeen. Yhtymä määritteli sotien
jälkeenkin avustusten käyttötarkoituksia, mutta ei aina yhtä tarkasti
kuin aikaisemmin.673

Yhtymän lahjoitus- ja avustuspolitiikan kohteina oli lukuisia suuria
joukko- ja kansalaisjärjestöjä. Nämä kontaktit koettiin tärkeiksi kun
yhtymässä valmistauduttiin palamaan säännöstelyn jälkeiseen aikaan.
Huhtamäki-yhtymän avustuspolitiikka vaikuttaa kaiken kaikkiaan hyvin
systemaattiselta; asioiden valmistelussa voitiin tukeutua pääomistajatahon
kokemuksiin ja käytäntöihin. Yhtymän institutionaalinen omistajapohja
ja yhtiöjärjestykseen merkitty avustamisvelvoite kohottivat sen erikois-
asemaan verrattuna moniin muihin suuriin yrityksiin. Sidosryhmäjoh-
taminen oli käytännössä kiinteä osa yhtymän toimintaa ja tavoitteen-
asettelua.

Huhtamäen tekemät suurlahjoitukset olivat luonteeltaan sijoituksia
verkosto- ja sidosryhmäsuhteisiin, ja ne vahvistivat huomattavasti yhty-
män asemaa sota- ja säännöstelytaloudessa. Huhtamäki-yhtymä pyrki
esiintymään yleishyödyllisenä kansallisena yrityksenä, joka palveli omal-
la toiminnallaan koko yhteiskuntaa ja jonka kehityksen suuntaan mer-
kittävät yhteiskunnalliset sidosryhmät saattoivat vaikuttaa. Uusi institu-
tionaalinen omistajapohja loi hyvät edellytykset yhtymän kasvulle sota-
vuosina. Se jäsensi uudella tavalla yhtiön sidosryhmäsuhteita ja kasvatti
huomattavasti niiden merkitystä yrityksen liiketoiminnassa. Huhta-
mäelle itselleen suurlahjoitukset merkitsivät pääsyä tärkeisiin eliittiver-
kostoihin, jotka laajensivat huomattavasti hänen toimintakenttäänsä ja
-mahdollisuuksiansa. Hänen yhteiskunnallinen statuksensa kohosi ja
hän sai aikaisempaa enemmän huomiota julkisuudessa. Sota-aikana
lahjoitusten taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset olivat poik-
keuksellisen merkittäviä.
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8. Yhteiskunta yrityksessä

Sosiaalinen yritys

Teollisuuden sosiaalinen toiminta laajeni sotavuosina osana yleisem-
pää yhteiskunnallista huoltotoimintaa. Julkisuudessa huoltotoiminnan
kehittyminen tulkittiin yrittäjien ”yhteiskunnallisen edesvastuuntun-
non” osoitukseksi sodan aikana: yritykset ottivat osaa suureen kansal-
liseen tehtävään huolehtimalla oman työväkensä hyvinvoinnista. So-
siaalisella huollolla oli pitkät perinteet erityisesti maaseudun teollisuus-
yhdyskunnissa, joissa tehtaat järjestivät työväelleen erilaisia palveluja
ja luontaisetuja palkan lisäksi.

Huoltojärjestelmät olivat osa tehdasyhdyskuntien paternalistisia so-
siaalisia suhteita, jotka perustuivat työnantajan ja työntekijän keskinäi-
seen riippuvuuteen ja heidän väliseen epäsymmetriseen sosiaaliseen
vaihdantaan. Tehtaan patruuna huolehti henkilökohtaisesti työväestös-
tään ja odotti heiltä vastalahjaksi uskollisuutta ja lojaaliutta. Sotien vä-
lillä 1920- ja 1930-luvulla huoltotyö kehittyi aikaisempaa systemaat-
tisempaan suuntaan. Sen tarkoitukseksi tuli kasvattaa poliittisesti ja
ammatillisesti luotettavaa työntekijäkuntaa, jotta voitiin välttyä tuotan-
nollisilta häiriöiltä ja ristiriidoilta työsuhteissa. Sosiaalinen huoltotyö
keskittyi niin kansainvälisesti kuin Suomessa nimenomaan suuriin yri-
tyksiin, jotka joutuivat usein kilpailemaan työvoimasta ja jotka pystyi-
vät kokonsa vuoksi järjestämään palveluita suhteellisen edullisesti. Niil-
lä oli myös muita parempia mahdollisuuksia siirtää huoltotyön kustan-
nuksia tuotteiden hintoihin.674

Huhtamäki perehtyi ulkomaanmatkoillaan 1920- ja 1930-luvulla
suuryritysten sosiaaliseen huoltotyöhön, vaikka järjestelmällinen hyvin-
vointiohjelmien toteuttaminen ei ollutkaan ajankohtaista hänen omissa
korkeintaan keskikokoisissa tehtaissaan. Huhtamäki painotti huolto-
työn merkitystä Kauppalehdessä vuonna 1928 julkaistussa kirjoituksessa.
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Hänen havaintonsa mukaan monissa Euroopan maissa ankara kilpailu
piti hinnat alhaisina ja voitonmahdollisuudet pieninä, mutta ”tästä huo-
limatta huomaa suurimpien tehtaitten ennen kaikkea Sveitsissä ja Eng-
lannissa kiinnittävän huomiota työntekijöittensä sosiaaliseen huol-
toon”.675

Saksassa Huhtamäki tutustui sikäläisten suuryritysten laajaan sosi-
aaliseen toimintaan, betriebliche Sozialpolitik, jonka ideologiassa työte-
hon ja työrauhan tavoitteet liitettiin toisiinsa ja Iso-Britannian makeis-
teollisuudesta löytyi useita esimerkkejä laaja-alaisista ja ammattimaisis-
ta sosiaaliohjelmista, joilla pyrittiin sitouttamaan työväkeä yritykseen ja
luomaan samalla myönteistä julkisuuskuvaa yhtiöstä markkinoinnin
edistämiseksi. Juuri tämä yhteys kiinnosti Huhtamäkeä, ja se kytki
osaltaan yrityksen sisäiset sosiaaliset suhteet laajempiin taloudellisiin
yhteyksiinsä.676  Yhdysvalloissa jo 1900-luvun vaihteessa kehittynyt hy-
vinvointipolitiikka, welfare capitalism, teki läpimurtonsa erityisesti en-
simmäisen maailmansodan aikana ja laajeni huomattavasti 1920-luvul-
la. Vaikka talouspula ja työelämän ristiriitojen kärjistyminen 1930-lu-
vun alussa kaatoivat huomattavan osan amerikkalaisten yritysten so-
siaalisista ohjelmista, jatkui perinne elinvoimaisena tämän jälkeenkin
ja ne säilyivät edelleen tärkeänä osana Yhdysvaltojen sosiaalisen turval-
lisuuden järjestelmää.677

Huhtamäen johtamien tehtaiden sosiaalinen huoltotyö ei erottunut
sotien välisenä aikana muista vastaavanlaisista yrityksistä. Olennaista
oli tehtaan johtajan henkilökohtainen suhde työntekijöihin: koko pieni
tehdasyhteisö rakentui tämän siteen varaan. Kokkolan maalaiskunnan
puolella sijainneella Huhtamäen Tehtaat Oy:llä oli muutamia tehtaan
asuntoja, jotka olivat johtajan ja mestarien lisäksi tarkoitettu ulkomaa-
laisille ammattimiehille. Yhtiö oli palkannut lääkärin valvomaan ”teh-
taan puhtautta ja työntekijäin terveyttä”. Kokkolan tehtaalla harjoitet-
tiin myös urheilutoimintaa, harrastettiin ammuntaa ja pelattiin ”pot-
kupalloa” paitsi keskenään myös muita tehdasjoukkueita vastaan, jol-
loin ”johtaja Huhtamäki oli usein omaa joukkuetta kannattamassa”.678

Hellas Oy oli rakentanut tehtaan asuntoja jo ennen Huhtamäen
johtajakautta. Nuoria perheettömiä tyttöjä varten tehtaalla oli ”Flik-
kalaksi” kutsuttu asuntola, jossa oli tehtaan vanhan työntekijän mu-
kaan ”siistejä ja kodikkaita huoneita”. Toisen työntekijän muistikuvis-
sa rakennus oli ”kylmä ja huoneet olivat pieniä” ja asunnot olivat mel-
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koisen rauhattomia; yhtenä syynä tähän olivat rakennusta toisinaan
piirittäneet Kärsämäen poikasakit. Hellaksen muista rakennuksista mai-
nittakoon työnjohtajien asuintalo ”Pomola” ja rakennusryhmän viimei-
senä sijainnut ”Häntälä”, jossa oli tehtaan kauppa sekä kaupanhoitajan
ja työväen asuntoja. Kaupassa oli maalaiskaupan tapaan tarjolla kaik-
kea mahdollista, ruokatavaroista bensiiniin saakka, ja palvelua sai ki-
peässä tarpeessa sulkemisajan jälkeenkin. Tehtaan kauppaa tarvittiin
koska sellainen puuttui lähiympäristöstä. Hellaksen pienessä ruokalassa
saattoi aterioida edullisesti päivällistunnilla ja työajan jälkeenkin. Omaa
sairaus- ja hautausapukassaa tehtaalla ei ollut, mutta työntekijöillä oli
tapana auttaa listakeräyksillä pitkäaikaisesti sairastuneita tovereitaan.679

Huhtamäki pohti uransa aikana paljon ”sosiaalisen mielen” erilaisia
merkityksiä yritystoiminnassa. Esimerkiksi syksyllä 1939 Turun Rotary-

Huhtamäki-yhtymän huoltotoimikunta on kokoontunut pohtimaan sosiaa-

lisen huoltotyön ajankohtaisia kysymyksiä vuonna 1945 sosiaalipäällikkö

Veikko Valavaaran johdolla. Huoltotoimikunnassa oli yhtiön johdon ja eri

henkilöstöryhmien edustus. Huhtamäki-yhtymän sosiaalinen huoltotoimin-

ta oli poikkeuksellisen monipuolista ja systemaattista verrattuna kaupun-

geissa toimiviin tuotantolaitoksiin yleensä. Turun museokeskus.
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klubilla pitämässään esitelmässä japanilaisten suhtautumisesta työhön
hän täsmensi ”sosiaalisuuden” määritelmää: ”Se ei tarkoita huoltoa, se
ei tarkoita, että on saatava hyvät olot niin pienellä toiminnalla kuin
mahdollista. Se tarkoittaa kehitysmahdollisuuksien avoinna pitämistä ja
edistämistä.” Huhtamäki ihaili japanilaisten työteliäisyyttä ja sitä, että
he osasivat liittää vähäpätöisenäkin pidettyyn työhön ilon ja henkisen
ulottuvuuden, joka motivoi ja auttoi jaksamaan.680  Hänen tulkintaansa
sosiaalisuudesta voi pitää pikemminkin dynaamisena kuin passiivisena,
joka oli ominaista perinteiselle holhoavalle paternalismille. Sosiaalisuu-
den kautta oli tarkoitus ehkäistä jo ennakolta ristiriitojen syntymistä
työelämässä.

Huhtamäki halusi antaa yrityksen sosiaaliselle toiminnalle sellaisen
uuden tulkinnan, joka vahvistaisi työntekijän asemaa tuotannon sub-
jektina. Hänen käsityksensä mukaan tehtaiden sosiaalinen huoltotyö
oli käynyt läpi kolme historiallista vaihetta. Aluksi teollisuusharjoit-
tajain sosiaalipolitiikka oli täysin ”mieskohtaista vaihdellen täydestä
välipitämättömyydestä patriarkaaliseen holhoukseen saakka”. Toisena
kautena se kehittyi yhdenmukaisempaan suuntaan työntekijäin vaati-
musliikkeiden vuoksi. Kolmannessa vaiheessa työnantajat tajusivat itse
yhteiskunnallisen vastuunsa ja ryhtyivät vapaaehtoisesti laajentamaan
sosiaalista toimintaa, ja tässä yhteydessä se liittyi elimellisesti taloudelli-
seen tehokkuuteen: ”Mitä nopeammin ja tehokkaammin sosiaalinen
ajatustapa ja toimenpiteet saavat tukea yrityksen johdolta, sitä var-
mempaa on myöskin yrityksen teknillinen kehitys ja taloudellinen me-
nestys.”681

Huhtamäki luki sosiaalitoiminnan osaksi liiketoimintaa aivan ku-
ten myynnin ja markkinoinnin tai teknologian, vaikka sitä ei voitukaan
alistaa niiden lailla taloudellisten laskelmien alle. Hänen mielestään so-
siaalisuus oli jopa avainasemassa yrityksen kehityksen ja taloudellisen
menestyksen kannalta. Sosiaaliseen huoltotyöhön uhratut varat eivät ol-
leet tämän ajattelun mukaan pois muusta liiketoiminnasta.682  Jos so-
siaalinen toiminta ajateltaisiin pelkästään altruistiseksi hyväntekeväi-
syydeksi, katoaisi sen yhteys yrityksen taloudellisiin ja tuotannollisiin
päämääriin.683

 Suuryritysten sosiaalisen huoltotyön yleinen merkitys kasvoi sota-
vuosina ja asevelihengen vahvistuminen raivasi henkisiä esteitä sen tiel-
tä. Yritykset täydensivät merkittävällä tavalla lakisääteistä sosiaalitur-



290

vaa, ja samalla ne saivat yhä uusia tehtäviä osana kansahuoltoa ja koti-
rintaman mobilisointia. Tehdasteollisuuden työnantajaliitot pyrkivät
yhdenmukaistamaan ja laajentamaan sosiaalista toimintaa voidakseen
torjua ammattiyhdistysliikkeen voimistuneet vaatimukset työehtosopi-
musten solmimisesta. Ne pyrkivät huoltotyön avulla luomaan luotta-
muksellista ilmapiiriä työpaikoilla ja tekemään näin tarpeettomaksi
työsuhteiden kollektiivisen sääntelyn.684

Yrityksen ja yhteiskunnan välisen suhteen harmonisointi täytyi Huh-
tamäen mielestä alkaa yrityksen sisäisten sosiaalisten suhteiden uudista-
misesta demokraattisen yhteiskunnan periaatteiden mukaisesti. Huhta-
mäkeä ei tyydyttänyt loppuun saakka se käsitys, että liiketaloudellisesti
hyvin menestyvä yritys tuottaisi ikään kuin itsestään yhteiskunnallista
hyvinvointia. Juuri tällainen ajattelu saattaisi viime kädessä johtaa yrit-
täjien ”yhteiskunnallisen vastuuntunnon” häviämiseen. Taloudellisen te-
hokkuuden tavoitteluun täytyi liittää ”sosiaalinen ajatustapa”. Yrityksen
sisäisten sosiaalisten suhteiden ja ympäröivän yhteiskunnan välillä täy-
tyi vallita sopusointu. Ainoastaan sellainen yritys, joka huolehti malli-
kelpoisesti työntekijöistään, saattoi palvella moraalisesti kestävällä ta-
valla yhteiskuntaa. Sotavuosina ajatus yrityksestä yhteiskunnan palveli-
jana eikä pelkästään markkinoiden tyydyttäjänä sai yhä laajempaa kan-
tavuutta. Huhtamäen ajattelun mukaan yrityksen tuli lähtökohtaisesti
järjestää sisäiset asiansa paremmin kuin yhteiskunta lainsäädännön
kautta vaati.

Huhtamäki oli valmis menemään sosiaalisuuden korostamisessa
selvästi pidemmälle kuin monet kollegansa. Kaksi erilaista asennoitu-
mista törmäsivät yhteen kun Huhtamäki ja toimitusjohtaja August
Laurén esitelmöivät Turun Liikemiesyhdistyksessä vuonna 1942 yritys-
ten sosiaalisesta huoltotyöstä. Esitelmöitsijöiden perustelut yrityskoh-
taisen huollon tarpeellisuudelle olivat kaukana toisistaan. Huhtamäki
edusti enemmän periaatteellista ja Laurén pragmaattista suhtautumista
asiaan. Yrityksen sosiaaliseen vastuuseen kuului Huhtamäen mielestä
pyrkimys parantaa työnantajien ja työntekijäin välistä suhdetta: ”Tämä
yhteistyön tie on oikea. Työläisistä on saatava poistumaan alemmuu-
dentunne ja johtajista patruunamieliala. Sotamme on tässä suhteessa
tehnyt perustyötä.”

Laurén puolestaan erotti kaksi suhtautumistapaa, joista toinen tar-
josi henkilökunnalle yksityiskohtaista sosiaalista huoltoa ja toisessa –
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erityisesti Henry Fordin edustamassa mallissa – maksettiin niin korkei-
ta palkkoja, että erillinen sosiaalinen huoltotyötä kävi kokonaan tar-
peettomaksi. Hänen mukaansa ”hyväntekeväisyystyö kuuluu tehtaan
ulkopuolelle” ja periaatteessa ”itsehuolto” on parempi ”yleisen ihmisar-
von takia” kuin tehtaan järjestämä sosiaalinen turva. Omatoimisuus oli
Laurénin mukaan omiaan herättämään työntekijöissä vastuuntuntoa ja
itsenäisyyttä. Tämän ajattelun mukaan yritykset voisivat saada aikaan
säästöjä korvaamalla sosiaaliset edut paremmilla palkoilla, jolloin ne
välttyisivät myös pitämästä yllä hallintokoneistoa, joka johti, organisoi
ja suunnitteli sosiaalista toimintaa685 . Tehtaiden oli kuitenkin Laurénin
mielestä usein ”todellisuuden vuoksi” pakko järjestää sosiaalista huol-
toa, johon täytyi liittää yrityksen hyötynäkökohdat. Laurén selosti esi-
tyksessään johtamiensa Kestilän Pukimon ja Kudos Oy Silon sotavuo-
sina kehittynyttä ”monipuolista sosiaalista huoltotoimintaa”, joka oli
pitkälti samankaltaista kuin Huhtamäki-yhtymässä, joskaan ei yhtä laa-
jaa ja systemaattista.686

Huhtamäen edustaman linjan mukaan tukeutuminen pelkästään
palkkamotiiviin palvelisi huonosti yrityksen kokonaisetua, sen tuotan-
nollisia tavoitteita ja asemaa yhteiskunnassa. Jos yritys ei järjestäisi va-
paaehtoisesti sosiaalista toimintaa, luopuisi se yhdestä tärkeästä kei-
nosta tavoitteittensa ajamisessa. Tehtaiden sosiaalisen huoltotyön idea-
na oli kontrolloida, ohjata ja järjestää työntekijöiden työtä ja vapaa-ai-
kaa yrityksen etujen ja toiveiden mukaisella tavalla. Ajatuksena oli se,
että työntekijäin vapaa-ajan vietolla oli vaikutuksia myös työhön ja työ-
suhteisiin. Työnantajien perinteisen kannan mukaan työntekijöillä oli
taipumusta käyttää palkkarahansa väärällä tavalla, pahatapaiseen elä-
mään, ja viettää vapaa-aikaansa huonojen harrastusten parissa, kuten
työväenliikkeen riennoissa.687  Molemmat seikat aiheuttivat paineita
myös palkkojen korottamisen suuntaan: jos rahat eivät riittäneet huo-
non taloudenpidon vuoksi tai jos ammattiyhdistykset saisivat houku-
teltua työntekijät kollektiivisiin palkkaliikkeisiin. Tehtaiden sosiaalisen
huoltotyön tarkoituksena oli tuottaa yrityksen intresseistä lähtevää työ-
läisideaalia: kunnollisuutta, tehokkuutta, terveyttä ja lojaalisuutta yri-
tystä kohtaan.

Huhtamäen vakaumuksen mukaan yhteiskunnallisten ristiriitojen
ratkaisu eteni siis alhaalta ylös. Muodollisiin käytäntöihin tukeutunut
suuryritys ei voinut järjestää sisäisiä sidosryhmäsuhteitaan henkilökoh-
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taisen siteen varaan toisin kuin pienempi perheyritys. Yrityskoon kas-
vaessa yritysten yhteiskunnallinen vastuu työntekijöistä ja paikallis-
yhteisöstä lisääntyi ja ympäröivän yhteiskunnan odotukset yrityksiä
kohtaan kasvoivat. Perinteiselle paternalismille tyypillinen holhoava asen-
ne ja sosiaalinen kontrolli soveltuivat huonosti sota-ajan olosuhteisiin,
jossa keskeistä oli lujittaa kansalliseen yksimielisyyteen perustuvaa puo-
lustustahtoa ja tehostaa tuotantorintaman työtä. Huhtamäki koetti so-
tavuosina rakentaa kokonaan palkkatyösuhteeseen perustuvaa modernia
paternalismia, jossa entisen persoonallisen suhteen korvaisi työntekijöi-
den emotionaalinen lojaalisuus yritystä kohtaan. Se tarkoitti vähem-
män epäsymmetristä ja enemmän epäpersoonallista ja institutionaalista

Huhtamäki-yhtymän vuonna 1942 hankkima kesäpaikka Tupavuori Naanta-

lin lähellä tarjosi virkistysmahdollisuuksia yhtiön henkilökunnalle ja heidän

lapsilleen. Tupavuori oli aikaisemmin toiminut merikylpylänä. Ahkerassa

käytössä ollut kesäpaikka oli yksi monista yhtymän työntekijöilleen tarjoa-

mista sosiaalisen huollon muodoista. Huhtamäki Oyj.
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suhdetta työnantajan ja työntekijän välillä kuin perinteisessä paterna-
lismissa.688  Tarkoituksena oli irtautua suosionosoituksiin perustuvasta
toimintatavasta. Yrityksen sosiaalisen huollon täytyi demokraattisen yh-
teiskunnan periaatteita noudattaen pohjautua kaikille yhtäläisiin ja ylei-
siin oikeuksiin.

Huhtamäki-yhtymän sosiaalinen toiminta saattoi laajentua ja va-
kiintua muiden yritysten tavoin sota-ajan yleisen huolto- ja talkoohen-
gen suojissa. Kansalaisjärjestöjen ja yritysten huoltotyöllä oli sama ideo-
loginen tavoite: sosiaalisten ristiriitojen ylittäminen ja kansallisen yksi-
mielisyyden edistäminen. Huhtamäki itse määritteli ”yhtymän hengen”
sodassa syntyneen asevelihengen jatkeeksi teollisuusrintamalla. Aseveli-
toiminta ja tehtaiden huoltotyö toimivat lisäksi vapaaehtoisella pohjalla
ja täydensivät lakisääteistä sosiaalipolitiikkaa, jonka hidasliikkeisyys ja
aukollisuus korostuivat poikkeuksellisissa oloissa. Yhtymässä makset-
tiin, monien muiden yritysten tavoin, esimerkiksi reserviläispalkkoja
vapaaehtoisesti sodan aikana asepalvelukseen kutsutuille vakinaisille
työntekijöille.689

Huhtamäki-yhtymässä sosiaalista huoltotyötä kehitettiin sota-aikana
suhteellisen sattumanvaraisesta toiminnasta järjestelmälliseksi. Yritys
otti huolehtiakseen useista sellaisista palveluista, joiden voitiin katsoa
kuuluvan koko yhteiskunnalle. Yhtymään muodostettiin ulkomaisten
esikuvien ja suurten puunjalostusyhtiöiden tapaan erityinen sosiaalisen
huollon osasto, jonka virkailijakuntaan kuuluivat mm. huoltopäällikkö,
huoltosihteerit, terveyssisaret ja kerhotyön ohjaaja. 690  Työelämän so-
siaalisten suhteiden hallinta uskottiin alan ammattilaisille, päätoimisille
sosiaalityöntekijöille, joiden tehtävät määriteltiin yksityiskohtaisesti
huolto-osaston toimintaohjeissa.

Huolto-osaston työskentelyssä ja työnjaossa otettiin huomioon yh-
tymän työntekijäkunnan naisvaltaisuus. Huoltopäällikön vastuulla oli
johtaa ja valvoa yhtymän sosiaalista huoltotyötä ja tehdä esityksiä sen
kehittämisestä, huolehtia sosiaalitoiminnan ”ulkopuolisesta ja sisäisestä
mainonnasta”, johtaa huoltotoimikuntaa ja pitää yhteyttä sellaisiin ul-
kopuolisiin sidosryhmiin, joiden toiminta edisti ja täydensi yhtymän
huoltotyötä; yhtymän huoltopäälliköt olivat miehiä. Sen sijaan huolto-
sihteereiksi palkattiin naisia, joiden tehtävänä oli ”ylläpitää henkilö-
kohtaista kosketusta lähinnä naistyöntekijöihin sekä opastaa ja neuvoa
heitä elämänkysymyksissä”. Huolto-osaston tuli toimintaohjeen mu-
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kaan myös ”seurata mielialakehitystä tehtaissa ja toimipaikoissa sekä
pyrkiä selvittämään siihen vaikuttaneet syyt” ja yleisesti ”toimia työnte-
kijäin liittämiseksi terveitten harrastusten pariin”.691

Huoltopäällikkö oli myös vuonna 1942 perustetun henkilökunta-
lehden Yhtymän Rummun päätoimittaja. Yhtymän perhelehti rakentui
pääosin yhtiön sosiaalisen toiminnan varaan, ja sen keskeisenä tehtävä-
nä oli luoda ”yhtymän henkeä” ja pitää yhteyttä yhtymän eri tehtaiden
henkilöstön välillä. Yhtymän Rummussa kerrottiin henkilökunnan yhtei-
sistä riennoista ja tapahtumista, julkaistiin työntekijöiden haastatteluja
ja tiedotettiin ”yhtymämme” ajankohtaisista asioista. Lehden painopis-
te ja toimittamisen tapa tuottivat tehokkaasti kuvaa ”sosiaalisesta yri-
tyksestä” ja yhtymän muodostamasta ”perheyhteisöstä”. Yhtymän joh-
tajat kirjoittivat lehteen edessä olevista tuotannollisista tehtävistä, yri-
tyksessä toteutettavista uudistuksista ja sotien jälkeen he esittelivät
usein havaintojaan ulkomaanmatkoiltaan. Lehdessä ilmestyi säännölli-
sesti ”Pääjohtajan palsta”, jonka avulla Huhtamäki piti yhteyttä yhty-
män monisatapäiseen henkilökuntaan. Suomalaisissa yrityksissä hen-
kilöstölehtien määrä moninkertaistui sotavuosina ja kasvu jatkui sotien
jälkeen. Lehtien avulla pyrittiin vahvistamaan tehdasyhteisöllisyyttä, si-
tomaan koko henkilökunta perheineen osaksi yhtiötä ja luomaan sota-
aikana yhdyssidettä koti- ja taistelurintaman välillä.692

Huhtamäki-yhtymä hyväksyi vuonna 1944 oman sosiaalisen huollon
ohjesääntönsä, jossa määriteltiin täsmällisesti yrityksen tarjoamat sosi-
aaliset palvelut ja edut. Pysyvät säännöt merkitsivät etääntymistä perin-
teisestä paternalismista. Ohjesäännön mukaan yhtymän tarjoamat edut
tulivat kaikille vakinaisille työntekijöille, jolla tarkoitettiin vähintään
kolmen kuukauden työskentelyä yhtymässä. Järjestelmällä tuettiin pysy-
viä työsuhteita ja pitkäaikaista sitoutumista yhtymään. Työvoiman vil-
kas vaihtuvuus, joka oli erityisesti sotien jälkeen yleinen ja vakava on-
gelma teollisuuslaitoksissa, aiheutti suuria kustannuksia yritykselle. Uu-
den työvoiman koulutus oli kallista ja sen tuottavuus oli alhaisempaa
kuin harjaantuneella työväellä. Useat yhtymän tarjoamat taloudelliset
etuudet kasvoivat palvelusvuosien kertymisen perusteella. Ohjesääntö
sisältyi painettuun Tervetuloa Yhtymään -kirjaseen, joka jaettiin kaikille
työntekijöille. Asettamalla itselleen sitoumuksia ja rajoja yritys teki sa-
malla julkiseksi oman suhteensa yhteiskuntaan. Muutamilla teollisuus-
laitosten ja julkisen hallinnon sosiaalitoiminnan alueilla, kuten huolto-
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konttoreilla ja sairaus- ja hautausapukassoilla, oli jo olemassa omia
sääntöjään, mutta kaikki huoltomuodot sisältänyt ohjesääntö lienee ol-
lut harvinaisuus Suomessa.

Ohjesääntö käsitti työntekijöiden lähes koko elämänpiirin ja -kaa-
ren. Olennaista oli, että sosiaalinen huoltotyö määriteltiin laajasti: se
tarkoitti inhimillisestä tuotantotekijästä huolehtimista niin työssä kuin
sen ulkopuolella. Se jaettiin yleiseen ja palkkausta täydentävään huolto-
työhön. Yleinen huoltotoiminta käsitti kaikki ne työmuodot, jotka täh-
täsivät ”työntekijöiden henkisen ja fyysillisen kunnon kohottamiseen ja
heidän taloudellisen asemansa vakiinnuttamiseen muilla kuin palkkauk-
seen liittyvillä toimenpiteillä”. Kaikki yleisen huollon toimintamuodot
määriteltiin siten, että ne käsittivät sekä työ- että vapaa-aikana tapahtu-
vat aktiviteetit. Palkkausta täydentävään huoltotyöhön kuuluivat alun
perin vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet, sairaus-, äitiys- ja hautaus-
avustukset, häälahja, huoltoraha ja tuotantopalkkio. Pysyvillä sosiaali-
silla eduilla pyrittiin vahvistamaan työntekijöiden turvallisuuden tunnet-
ta. Mitä vähemmän työntekijöiden tarvitsi pelätä sairauksien, työtapa-
turmien, vanhenemisen jne. seurauksia sitä vapautuneemmin he saat-
toivat syventyä omaan työhönsä. Ohjesäännön ensimmäisessä pykäläs-
sä osoitettiin huoltotyön yleinen asema ja merkitys yrityksen toimin-
nan kokonaisuudessa:

Huhtamäki-yhtymä pyrkii toimintansa yhteydessä toteuttamaan
kansamme elämäntapaan pohjautuvaa sosiaalista ajatustapaa. Tä-
mä pyrkimys ilmenee käytännössä sosiaalisena valistus- ja huol-
totyönä, joka pyrkii luomaan Yhtymästä lujan, yhtenäisen ko-
konaisuuden, missä jokainen työntekijä turvallisin mielin ja tyy-
tyväisenä täyttää omaa, kokonaisuuden kannalta tärkeäksi tun-
nustettua tehtäväänsä.693

Huhtamäen omat alkuperäiset ideat ohjesäännön sisällöstä menivät
vielä pidemmälle kuin lopullisessa versiossa voitiin toteuttaa. Sosiaa-
listen etujen kehittäminen sopimusluonteiseen suuntaan herätti myös
kritiikkiä muiden työnantajien taholta.694  Huhtamäki torjui tällaisen
arvostelun. Lokakuun puolivälissä 1944 hän kirjoitti, että ”emme saa
pysähtyä arvostelemaan, mennäänkö tässä liian pitkälle myöntyväisyy-
dessä, emmekä olkapäitä kohauttaen leimata radikaalisiksi aloitteita,
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joiden takana on vilpitön pyrkimys oikean ja kestävän suhteen luomi-
seen työnantajan ja työntekijän välille”.695  Huhtamäki koki tekevänsä
eräänlaista lähetystyötä sosiaalisen työnantajapolitiikan puolesta, ja näyt-
tää ilmeiseltä, että hän kohdisti monet kirjoituksensa muille teollisuu-
denharjoittajille. Tämä ei ainakaan lisännyt Huhtamäen suosiota sel-
laisten työnantajien keskuudessa, jotka vieroksuivat hänen tekemiään
sosiaalisia uudistuksia, yhteiskunnallisia mielipiteitä ja lahjoituspo-
litiikkaa.

Huhtamäki ei epäröinyt julistaa, että kaikkien teollisuusharjoitta-
jien oli tunnettava sosiaalinen vastuunsa. Tehtailla oli velvollisuuksia yh-
teiskuntaa kohtaan. Sosiaalisen mielenlaadun osoittaminen oli myös
paras tapa turvata yhteiskunnan myötämielisyys yksityistä yritystoimin-
taa kohtaan. Yrittäjien täytyi Huhtamäen mielestä herättää luottamusta
ympäröivässä yhteiskunnassa. Huhtamäki-yhtymän tarjoamat sosiaali-
set edut ylittivät selvästi lainsäädännön asettamat vaatimukset, joka oli
osoitus sen aktiivisesta suhteesta yhteiskuntaan.696  Vapaaehtoisella so-
siaalitoiminnalla voitiin toisaalta suojautua liiallista valtiollista säätelyä
vastaan ja toisaalta tukea yksityisen yritteliäisyyden keinoin ajankohtai-
sia yleisiä yhteiskuntapoliittisia tavoitteita.

Huhtamäki käsitti sosiaalitoiminnan pikemminkin kannattavaksi
sijoitukseksi kuin pelkäksi kustannustekijäksi, kuten monet aikalaiset
ajattelivat. Sosiaalinen huoltotyö vähintäänkin kustansi itsensä, jos se
laajaan rationalisointiohjelmaan liitettynä kohottaisi yrityksen tuotanto-
tehoa. Hän uskoi optimistisesti, että sen avulla voitiin kasvattaa työn-
tekijäkunnan motivaatiota, työniloa ja tuottavuutta. Omistajaintressejä
yhtymässä valvonut Puntila joutui kysymään Huhtamäeltä rintamalta
toukokuun alussa 1944 lähettämässään kirjeessä: ”Eräs seikka minua
kyllä jäi suuresti kiinnostamaan lukiessani tätä sosiaalisen toiminnan
malliohjesääntöä: paljonko ovat todennäköiset vuotuiset kustannuk-
set.”697  Puntila viittasi hienovaraisesti siihen, että Huhtamäen innostus
hänelle tärkeisiin asioihin vyöryi joskus yli äyräiden.698  Epäileviä Tuo-
maita löytyi muitakin. Huhtamäki-yhtymän yhtiökokouksen puheen-
johtajana toiminut osastopäällikkö Onni Toivonen totesi, että ”tässä
teette nyt sellaisen päätöksen, joka vielä aikanaan vie firman konkurs-
siin”.699

Suhtautumisessa sosiaalitoimintaan tuli esiin Huhtamäen yleinen
”toimintafilosofia”, jota hän itse kuvasi maaliskuun lopulla 1944 Punti-
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lalle lähettämässään tilitysluontoisessa kirjeessä: ”Yleensäkin toiminto-
jani ja otteitani ohjaa ja määrää enempi näkemys ja vähempi mate-
maattinen laskelmointi, tilitys – usein hyvinkin karvas tulee sitten jäl-
keenpäin.”700  Kustannuskysymyksiin suhtauduttiin kuitenkin vakavasti
Huhtamäki-yhtymässä. Sosiaalitoiminta oli yhtymän ensimmäinen toi-
minta-alue, jolle ryhdyttiin jo vuodesta 1945 lähtien laatimaan vuosi-
budjetti; koko yhtymää käsittänyt budjetointi aloitettiin vasta vuodesta
1960 lähtien.701

Sosiaalitoiminta liittyi taloudellisen tehokkuuden ja luottamuksellis-
ten työsuhteiden tavoitteluun nimenomaan ”ihmisen rationalisoinnin”
kautta. Yhtymän yleisen sosiaalisen huoltotyön tarkoituksena oli ”työn-
tekijöiden henkisen ja fyysillisen kunnon kohottaminen ja heidän ta-
loudellisen aseman vakiinnuttaminen muilla kuin palkkaukseen liit-
tyvillä toimenpiteillä”.702  Monipuolisella valistus- ja viihdytystoimin-
nalla – mm. urheilulla, näytelmä- ja kirjallisuuskerholla, orkesteri- ja
kuorotoiminnalla ja erilaisilla opintokerhoilla – voitiin ensinnäkin ra-
joittaa ja kompensoida tehostuneen työtahdin vaikutuksia työntekijöi-
hin. Virkistystoiminnalla pyrittiin ”tekemään työskentely mahdollisim-
man miellyttäväksi ja lujittamaan yhteenkuuluvaisuuden tuntoa”.703

Toiseksi sosiaalitoiminnalla voitiin kehittää myös vapaa-aikana ra-
tionalisoidun vaihetyön vaatimia kvalifikaatioita. Opiskelulla, liikunnal-
la ja ns. perhehuoltotyöllä edistettiin terveitä elämäntapoja, fyysistä
kuntoa, keskittymiskykyä, kurinalaisuutta ja yhteistyökykyä. Yhtymän
huoltotoimisto järjesti kursseja terveydenhoidossa, lastenhoidossa, ko-
din sairaudenhoidossa, kodinhoidossa ja talousneuvoja opasti työnteki-
jöitä ruokataloudessa.704  Perhehuoltotyössä katse suunnattiin vapaa-ai-
kaan ja kotiolojen järjestämiseen.

Kolmanneksi huoltokonttorin, lainakassan, neuvontatoiminnan, las-
ten päivähoidon, pesulan, palstanviljelytoiminnan jne. avulla koetettiin
lievittää sellaisia sosiaalisia ja taloudellisia huolia, jotka saattoivat alen-
taa työntekijöiden työtehoa. Taustalla oli ajatus, että työntekijät pystyi-
sivät keskittymään paremmin työhönsä, jos huoltokonttori hoitaisi mak-
sut heidän puolestaan ja jos yritys antaisi tukea tai neuvonta-apua arki-
sissa pulmatilanteissa, joita pulan ja säännöstelyn aikana olikin runsain
mitoin. Huoltokonttorin avulla voitiin työntekijöitä kasvattaa henkilö-
kohtaisessa elämässään samanlaiseen suunnitelmallisuuteen ja taloudel-
lisuuteen, johon koko yrityksen toiminta perustui. Yritysjohdolla oli ai-
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nakin lupa toivoa, että työntekijöiden järkevä taloudenpito vähentäisi
myös palkkaerimielisyyksiä.

Palkkausta täydentävä huoltotyö käsitti Huhtamäki-yhtymässä vuon-
na 1944 sangen korkeatasoiset vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet, sai-
raus-, äitiys- ja hautausavustuksen, häälahjan, huoltorahan ja tuotanto-
palkkion. Hyvät sosiaaliset edut olivat merkittävä kilpailuvaltti työvoi-
man rekrytoimiseksi matalapalkkaiselle alalle. Pysyvillä sosiaalisilla
eduilla luotiin työntekijöille myös turvallisuuden tunnetta. Mitä vähem-
män heidän tarvitsi pelätä sairauksien, työtapaturmien, vanhenemisen
jne. seurauksia, sitä vapautuneemmin he saattoivat syventyä omaan
työhönsä.

Sosiaalisen toiminnan tavoitteet ja perustelut löytyivät pikemmin-
kin työteho- ja työrauhatavoitteista kuin pelkästään yleisestä pyrkimyk-
sestä kontrolloida työntekijäkuntaa.705  Yritysjohdon näkökulmasta huol-
totyössä oli kyse myös kannustinjärjestelmien kehittämisestä ja rea-
goinnista ajankohtaisiin tuotannollisiin ongelmiin, kuten työvoima- ja
raaka-ainepulaan. Elintarviketeollisuudessa monet sosiaaliset ja hygiee-
niset uudistukset merkitsivät jo sinänsä ”suoranaista rationalisointia
monessakin suhteessa”. 706

Huhtamäen mukaan vakinaisten työntekijöiden ja yrityksen välistä
sidettä voitiin tietyin varauksin verrata pääomasuhteeseen. Omistus-
suhteen merkitystä oli hänen mielestään suuresti liioiteltu. Hän koetti
kehittää työntekijöiden ja yrityksen suhteen sellaiseksi, että koko hen-
kilökunta olisi valmis tekemään ”työtään kuin omaansa”, sisäisestä pa-
kosta. Yrityksessä oli Huhtamäen mukaan itse asiassa kahdenlaista pää-
omaa: osake- ja ”työpääomaa”.

Osakkeenomistajilla oli toisaalta riski menettää sijoituksensa ja toi-
saalta mahdollisuus saada investoinneilleen korkoa. Sen sijaan työntekijät
sijoittivat yritykseen vain työnsä, josta heille maksettiin sovittu palkka.
Tieteellisesti määritellyt palkkanormitkaan eivät vielä taanneet, että
työntekijät ponnistelisivat pidäkkeettömästi yrityksen hyväksi. Oli luo-
tava sellainen järjestelmä, joka kannustaisi työntekijöitä oman taloudel-
lisen etunsa vuoksi työskentelemään tehokkaasti. Yrityksen henkilökunta
ansaitsi palkan lisäksi ”myös korvauksen siitä yrityksen menestyksestä,
mikä johtuu meidän innostuksestamme, yritteliäisyydestämme, kek-
seliäisyydestämme – kaikesta siitä, mikä ei ole määriteltävissä työmää-
räyksin, mutta vaikuttaa oleellisesti kokonaisuuden onnistumiseen”.707
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Huhtamäki-yhtymässä ryhdyttiin vuodesta 1943 maksamaan ”työ-
pääoman” korkona voitto-osuuksia, jotka tulivat aiempien etupäässä
toimihenkilöille myönnettyjen ja kokonaan erilaiseen ajatteluun perus-
tuneiden joulurahojen tilalle. Järjestelmä ei ollut aivan uusi Suomessa,
vaikka käytännön sovellutuksia olikin vähän, eikä varsinkaan kansain-
välisesti, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa ne olivat
yleisiä suuryritysten hyvinvointiohjelmissa.708  Huhtamäen luonnehdin-
nan mukaan voitto-osuusjärjestelmän tuli kasvattaa sellaista ”taloudel-
lista ajattelutapaa”, jossa ”opitaan tehtävien ensiluokkaisen hoitamisen
lisäksi tuntemaan Yhtymän asia omaksi”.709  Työnantaja ja työntekijät
voisivat päästä samalle aaltopituudelle, jos myös jälkimmäiset saisivat
kokea henkilökohtaisesti oman yrityksen voitot ja tappiot. Järjestelmän
avulla koetettiin työntekijöissä herättää yrittäjämieltä ja vastuuta yrityk-
sen taloudellisesta menestyksestä.

Huhtamäki-yhtymässä varattiin 1940-luvulla vuosivoitosta 11–15 %
jaettavaksi voitto-osuuksina, joihin jokainen vähintään vuoden yhty-
mää palvellut henkilö oli oikeutettu; yli kymmenen vuoden palveluksen
jälkeen voitto-osuudet kaksinkertaistuivat. Voitto-osuusjärjestelmä ei
täyttänyt kuitenkaan kaikkia sille asetettuja tavoitteita. Lopultakin suh-
teellisen pieniksi jääneet osuudet antoivat tilaisuuden myös järjestel-
män vähättelyyn. Voitto-osuus saattoi lujittaa työntekijöiden siteitä yri-
tykseen, mutta se tuskin kannusti uutteruuteen työssä. Kun yhtymän
sosiaaliohjesääntöä uudistettiin 1950-luvun alussa, siitä poistettiin ”voitto-
osuutta koskevat kohdat, jotta voitto-osuuden luonne osinkoon ver-
rattavana ja Yhtymän vuosituloksesta riippuvana etuna entistä enem-
män korostuisi”. Tarkoituksena oli saada järjestelmä palvelemaan pa-
remmin yhtymän liiketoiminnallisia tavoitteita. Yhtymä luopui voitto-
osuuksista vähitellen 1960-luvulla liittämällä vastaavan rahamäärän suo-
raan palkkoihin.710

Huhtamäki luki koko henkilökunnan tehdasyhteisöön, mutta hän
ei käsitellyt henkilökuntaa yhtenä kokonaisuutena. Hän pyrki lisää-
mään yhtymän johtohenkilöiden ja työntekijäkunnan välistä yhteen-
kuuluvuutta. Me-hengen luominen ei ollut aivan helppoa, ennakkoluu-
loja ja kulttuurisia esteitä oli molemmissa suunnissa. Vaikka Huhtamä-
ki kannatti mahdollisimman tasa-arvoisia käytäntöjä, oli yrityksen si-
sällä otettava huomioon funktionaalisesta työnjaosta aiheutuneet erot
tehtävissä ja vastuissa.
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Huhtamäen suunnitelmat tuotannon modernisoimisesta länsimäis-
ten esikuvien mukaan vaativat toteutuakseen aivan uudenlaista ammat-
titaitoa. Hän piti kansallisena tehtävänä kouluttaa uutta kotimaista
ammattityöntekijäpolvea ravinto- ja nautintoaineteollisuuteen. Huhta-
mäki ryhtyi jo vuonna 1934 hakemaan lehti-ilmoituksilla vähintään kes-
kikoulun suorittaneita harjoittelijoita, joita palkattiin aluksi kahdeksan.
Heidän joukostaan oli tarkoitus kasvattaa ”kunnollista suomalaista
ammattijohtoa alamme eri osastoille voidaksemme vähitellen poistaa
nurinkurinen tilanne, että mestarit ja ammattijohto on ulkolaisia, mut-
ta työntekijät suomalaisia”.711

Harjoittelijoille laadittiin kaksivuotinen opetusohjelma, jonka mu-
kaan he työskentelivät vuoron perään tehtaan kaikilla osastoilla. Heille
annettiin teoreettista koulutusta ”keskustelutilaisuuksissa”, jotka tar-
koittivat noin kerran viikossa iltaisin pidettyjä luentoja makeisvalmis-
tuksen eri osa-alueista. Niille harjoittelijoille, jotka jäivät oppiajan jäl-
keen yhtiön palvelukseen, järjestettiin lisäkoulutusta ulkomailla, esi-
merkiksi vuoden mittaisia harjoittelujaksoja saksalaisissa makeisteh-
taissa. Huhtamäki kehitteli koulutusideaa eteenpäin Ipnos Oy:ssä ja
perusti varsinaisen työnjohtoryhmän, jonka jäsenkuntaan kuuluivat kaik-
ki työnjohtajat ja muut johtohenkilöt. Ryhmä kokoontui säännöllisesti
työajan ulkopuolella käsittelemään erilaisia teoreettisia ja käytännöllisiä
kysymyksiä. Tässä vaiheessa toiminnan piiriin pääsivät myös naispuoli-
set työnjohtajat.712

Huhtamäki-yhtymän johdon, asiantuntijoiden, toimihenkilöiden ja
työnjohdollisissa tehtävissä olleiden henkilöiden muodostama työnjoh-
toryhmä oli tärkeä sisäinen sidosryhmä. Sen merkitys korostui yhty-
mässä erityisesti sotavuosista lähtien. Työnjohtoryhmä muodosti toi-
mintaohjeensa mukaan yhtymän rungon ja sen vastuulla oli yhtymän
hengen, ”sosiaalisen mielen”, luominen ja ylläpitäminen. Työnjohto-
ryhmällä oli oma paikkansa liikkeenjohdollisessa organisaatiossa, vaik-
ka siltä puuttui itsenäinen päätösvalta. Sen jäsenillä oli joitakin sellaisia
etuja, jotka erottivat heitä varsinaisista työntekijöistä.713  Noin kymme-
nesosa yhtymän koko henkilökuntamäärästä, 134 henkilöä, kuului työn-
johtoryhmään vuoden 1945 lopulla.

Koko yhtymän ja sen eri tehtaiden työnjohtoryhmät pitivät sota-
vuosina säännöllisesti kokouksia, joissa käsiteltiin asiantuntevien esi-
telmien pohjalta pääasiallisesti työn johtamisen ”sielutieteellisiä” ja ”kas-
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vatusopillisia” ongelmia, elintarviketeollisuuden ammattikysymyksiä ja
tehtaiden toiminnan tehostamisen tehtäviä. Kokousten esitelmiä, työn-
johtoryhmien pöytäkirjoja ja erillisiä artikkeleita julkaistiin työnjohto-
ryhmän jäsenille jaetussa monistetussa Työnjohto. Kirjasto- ja ammatti-
kasvatus -lehdessä, joka alkoi ilmestyä vuonna 1941; lehti oli alun perin
Huhtamäen oma keksintö.714

Yhtymän johto informoi työnjohtoryhmää suunnitelmistaan seik-
kaperäisemmin kuin muuta henkilökuntaa ja kehitteli eteenpäin sen
keskuudessa syntyneitä ideoita yhtymän toiminnan tehostamisesta. Kou-
lutusprojektina toiminut työnjohtoryhmä kannusti ja ohjasi jäsentensä
itseopiskelua. Opintotoiminnan keskuksena oli jo 1930-luvulla perustet-
tu ammattikirjasto, jonka siemenenä oli Huhtamäen oma lehti- ja
kirjakokoelma. Kirjasto symboloi toisaalta yrityksen kytkeytymistä pit-
kään fennomaaniseen valistusperinteeseen ja toisaalta sen pyrkimystä
kehittyä moderniksi, professionaaliseen tietoon perustuvaksi tuotanto-
laitokseksi.

Teollinen tehokkuus kansallisena tehtävänä

Suomessa teollisuuden systemaattinen ja laaja-alainen rationalisointi
käynnistyi vasta sotavuosina, jolloin teollisuusyritysten taloudelliselle
tuotantokyvylle asetettiin entistä suurempia vaatimuksia. Rationalisoin-
nista tehtiin toisen maailmansodan aikana yhteinen kansallinen tehtä-
vä, jonka toteuttamisesta kansakunnan kohtalo ja tulevaisuus tulisivat
riippumaan. Sen avulla pyrittiin kestävällä tavalla helpottamaan sodan
aiheuttamaa työvoimapulaa ja sopeuttamaan tuotantoa työvoiman ra-
kenteen muutokseen. Työ täytyi järjestää tehokkaasti kun koneista,
raaka-aineista ja muista tuotantotarvikkeista oli pulaa ja kun huomat-
tava osa työvoimasta oli harjaantumatonta tehtäviinsä. 715  Monet rati-
onalisointia vastaan aiemmin esitetyt perustelut, kuten työttömyyden
pelko, menettivät tehoaan poikkeuksellisissa oloissa. Tehtaiden sisällä
tehty tehostamistyö sai sota-aikana vahvistuneessa rationalisointi-ideo-
logiassa laajoja yhteiskunnallisia merkityksiä ja ulottuvuuksia.

Ongelmana oli aikaisemmin ollut rationalisointityön hajanaisuus ja
toisistaan erillään toimineiden järjestöjen ja laitosten kamppailu sa-
moista niukoista määrärahoista. Rationalisointiliike oli kärsinyt keski-
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tyksen ja suunnitelmallisuuden puutteesta ja valtiovallan riittämättö-
mästä ”taloudellisesta ja henkisestä” tuesta. Teollisuuden alalla otettiin
merkittävä askel eteenpäin kun Rationalisoimistyön Edistämisyhdistys
ja Suomen Standardisoimislautakunta sulautettiin huhtikuussa 1942

keskityksen nimissä Teollisuuden Työteholiitoksi. Yhdistyminen mer-
kitsi myös aikaisempaa tukevampaa taloudellista pohjaa teollisuuslai-
toksissa suoritettavalle rationalisointityölle.

Sodanaikainen rationalisointi oli pitkälti valtiojohtoista. Tärkeim-
mät yhteiskuntaelämän alat käsittäneet rationalisointisuunnitelmat teh-
tiin valtioneuvoston asettamassa tuotantokomiteassa. Sotatalouden olois-
sa rationalisoinnista tuli sellainen yhteiskunnallinen tehtävä, joka ei
voinut enää perustua yksinomaan vapaaehtoiselle pohjalle. Tuotanto-

Huhtamäki-yhtymässä toteutettiin sotavuosina kokonaisvaltaista rationa-

lisointiohjelmaa. Yhtymän työntutkimusosasto vastasi varsinaisista työn ai-

ka- ja liiketutkimuksista. Sotavuosina pikakursseilla koulutetut työntutkijat

”kellottivat” työvaiheita ja suunnittelivat uusia tuotantolinjoja. Yhtymässä

työntutkimuksilla saavutettiin erinomaisia tuloksia, mutta työtahdin kiristy-

minen herätti myös tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa. Heikki

Huhtamäki liitti taloudellisen tehokkuuden ja ”sosiaalisen ajatustavan” eli-

mellisesti toisiinsa ja painotti julkisissa esiintymisissään rationalisoinnin inhi-

millisiä ulottuvuuksia. Huhtamäki Oyj.
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komitea vetosi keskityksen puolesta ja ehdotti rationalisoimistyötä te-
kevien voimien kokoamista yhteen. Valtioneuvosto perusti lokakuussa
1942 komiteamuotoisen Työtehovaltuuskunnan ohjaamaan ja valvo-
maan koko rationalisoimis- ja standardisoimistyötä maassa. Valtiovarain-
ministeriön kansantalousosaston päällikkö Bruno Suviranta nimitettiin
Työtehovaltuuskunnan puheenjohtajaksi, ja siinä olivat edustettuina
kaikki maan tärkeimmät rationalisointityötä tekevät järjestöt. Valtuus-
kuntaan kutsuttiin mukaan myös työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Työtehovaltuuskunta oli rationalisointityön korkein katto-organisaa-
tio, jolla oli kiinteät suhteet sotatalousjärjestelmään, maan poliittiseen
johtoon ja päämajaan. Se koordinoi teollisuudessa, alkutuotannossa,
kotitalouksissa ja hallinnossa tapahtuvaa rationalisoimistyötä. Työteho-
valtuuskunnan vastuulla oli myös rationalisoinnin ja standardisoinnin
kansainvälisten yhteyksien hoitaminen. Päämajan huoltopäällikön alai-
suuteen muodostettu työntutkimusosasto ryhtyi yhteistyössä Teollisuu-
den Työteholiiton kanssa kouluttamaan työntutkijoita ja konsultoimaan
sotatarviketehtaita työn tehostamisessa. Vuorineuvos Vasarlan johtama
kansanhuoltoministeriön rationalisoimistoimisto koordinoi kulutusta-
varateollisuuden ja kaupan rationalisointia. 716 Huhtamäki halusi vaikut-
taa suomalaiseen rationalisointiliikkeeseen myös oman yrityksensä ul-
kopuolella. Hänet valittiin 1940-luvun lopulla toimintaohjelmaltaan ja
yhteiskunnalliselta pohjaltaan laajennetun Työtehovaltuuskunnan jäse-
neksi Suomen Teollisuusliiton mandaatilla. Huhtamäki piti asemaa tär-
keänä sosiaalisten verkostosuhteittensa ja yhteiskunnallisten tavoitteit-
tensa kannalta.

Sota- ja säännöstelytalous kannusti tarkastelemaan rationalisointia
kokonaisvaltaisena asiana. Yritystaloudelliset rationalisointitoimet py-
rittiin perustelemaan kansantaloudellisilla argumenteilla. Huhtamäki
puhui julkisuudessa paljon koko elintarviketalouden rationalisoinnin
puolesta, ja kehitti yhtymän rationalisointia kokonaisvaltaisen ohjel-
man puitteissa. Kuten aikaisemmin on tullut esiin, Huhtamäen mieles-
tä tuotantolaitoksen rationalisointi tuli toteuttaa ylhäältä alas ja sellai-
sessa järjestyksessä, että vasta viimeisessä vaiheessa tutkittaisiin ja pa-
rannettaisiin varsinaisia työtapoja. Ensimmäiseksi yrityksessä täytyi
järjestää työprosessin ulkoiset ehdot kuntoon, ja vasta sen jälkeen oli
aika puuttua työsuhteen ydinkysymykseen: työn suoritustasoon ja työs-
tä maksettavaan palkkaan.717
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Huhtamäki piti vuonna 1942 yhtymän tehtaiden joulujuhlassa laa-
jan linjapuheen rationalisoinnista, jossa hän pyrki vakuuttamaan työvä-
keä siitä, että yhtymässä aloitettu järjestelmällinen rationalisointityö
koituisi myös sen hyväksi. Hän luonnosteli ohjelmaa rationalisoimisen
tuottaman hyödyn käyttämisestä työntekijöiden, yhtymän ja koko yh-
teiskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Työn tehostamisen
välttämättömyyttä Huhtamäki perusteli yleisillä yhteiskunnallisilla teki-
jöillä: toisaalta sota-ajan poikkeusoloilla ja toisaalta tulevan jälleenra-
kennuksen vaatimuksilla.

Suomalaiselle rationalisointiliikkeelle tyypillisesti hän erotti amerik-
kalaisen ja eurooppalaisen työntehostamisen jyrkästi toisistaan. Ameri-
kassa rationalisointi oli hänen mielestään epäonnistunut ja ajautunut
”väärille raiteille”: ”Sen tarkoitusperäksi tuli tehtaitten kilpailukyvyn
parantaminen, useissa tapauksissa vain voiton lisääminen, ja kun Ame-
rikassa työn tahti ja työntekijöille asetetut vaatimukset ovat aivan toiset
kuin Euroopassa, niin työntekijät siellä alkoivat suhtautua viileästi tä-
hän ’kapitalistien uuteen riistämistapaan’, niin kuin he sitä nimittivät.”
Huhtamäen kritiikin mukaan amerikkalainen rationalisointi rajoittui
pelkästään yritystalouden tasolle.

”Aivan toisella pohjalla” ollut eurooppalainen rationalisointi tarkoit-
ti puolestaan näkökentän laajentamista koko yhteiskuntaan. Sen kes-
keisenä sisältönä oli yrityksen ja muun yhteiskunnan välisen suhteen
harmonisoiminen tieteellisen tiedon avulla. Yritystaloudellisen rationali-
soinnin täytyi lähteä koko kansantalouden ja yhteiskunnan eduista. Ra-
tionalisoinnin tavoitteena oli yleisen hyvinvoinnin kasvu ja sosiaalinen
sopu. Siksi sosiaalisen vastuuntunnon periaatteella oli keskeinen sija
eurooppalaisen rationalisoinnin konseptiossa. ”Yhteiskunnallinen yri-
tys” saattoi Huhtamäen mielestä yhdistää taloudellisen tehokkuuden ja
”sosiaalisen ajatustavan” kitkattomasti toisiinsa.

Eurooppalaisen rationalisoinnin esimerkkimaaksi Huhtamäki ei työ-
läisille suunnatussa puheessaan kohottanut rationalisoinnin alalla tuol-
loin yleensä mallina käytettyä Saksaa vaan Ruotsin, jossa myös ”voi-
makkaat työväenjärjestöt” olivat ymmärtäneet työtehon lisäämisen vält-
tämättömyyden sekä kansantalouden ja tehdastyöntekijöiden etujen yh-
tenäisyyden.718  Ruotsissa rationalisointi oli kehittynyt kansallista eheyttä
vahvistavaksi tekijäksi, vaikka maassa olikin tehty aikaisemmin melko
puhdaslinjaisia tayloristisia kokeiluja, jotka olivat johtaneet kärkeviin
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ristiriitoihin ja rauhattomuuteen työsuhteissa.719  Sota-aikana oli vielä
harvinaista, että suomalainen suurtyönantaja nosti Ruotsin järjestö- ja
työsuhteet esikuvan asemaan.

Eurooppalaisen rationalisoinnin ajatukseen sisältyi kritiikkiä ame-
rikkalaisen Frederick W. Taylorin tieteellisen liikkeenjohdon oppia koh-
taan. Taylorismin perusidean mukaan tieteellisillä työntutkimuksilla oli
työtä koskeva tieto ja suoritus erotettava toisistaan. Suunnittelemalla ja
muotoilemalla työt ennakkoon ajan ja tilan koordinaatistolla ja toteut-
tamalla yksilölliseen kilpailuun kannustava bonusjärjestelmä saattoi liik-
keenjohto Taylorin mukaan murtaa työntekijäin harjoittaman työtar-
mon sääntelyn ja saada heistä irti fysiologisesti mahdollinen suoritus.
Tieteellisen liikkeenjohdon keskeisenä lähtökohtana oli erottaa työn
suunnittelu ja suoritus selkeästi toisistaan.720

Taylorin oppien täydentäjän ja kehittäjän Henry Fordin ajatukset
olivat sotavuosina ajankohtaisia Suomessa. Hänen teoksensa suomen-
nettiin nopeassa tahdissa. Ford oli ennen muuta suurteollisuuden, jouk-
kokulutushyödykkeiden massatuotannon ”profeetta”, joka pyrki kehit-
tämään työprosessia massamarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Se edel-
lytti työprosessin osittamista, sen standardisointia ja liukuvuuden peri-
aatteen toteuttamista tuotannossa. Huhtamäki ei innostunut Fordin
ajatuksista yhtä paljon kuin suomalaisen rationalisointiliikkeen johto-
hahmo Oy Arabia Ab:n toimitusjohtaja Carl G. Herlitz, joka ilmoitti
vuonna 1945 omaksuneensa ne ”täydellisesti ja kokonaan” ja noudatta-
neensa niitä johdonmukaisesti omassa yrityksessään. Molemmilla teol-
lisuusjohtajilla oli mielenkiintoinen näkemys yrityksen ja yhteiskunnan
suhteista. Herlitzin mielestä yritys eristäytyisi muusta yhteiskunnasta,
jos se toimisi pelkästään ”voittomotiivin” varassa, kun sen sijaan ”palk-
kamotiivin” kautta voitiin sovittaa yrityksen ja yhteiskunnan edut. Tä-
hän päästiin korottamalla työntekijöiden palkkoja sekä alentamalla kus-
tannuksia ja tuotteiden myyntihintoja.721

Huhtamäki puolestaan pyrki tarkastelemaan yrityksen ja yhteiskun-
nan suhdetta laajemmasta näkökulmasta kuin yrityksen suhteena mark-
kinoihin. Huhtamäki näyttää luottaneen ”palkkamotiiviin” vähemmän
kuin Herlitz, joka arveli työntekijöiden yksilöllisen, tutkittuihin palk-
kanormeihin perustuvan, kilpailun tekevän kollektiivisopimukset tar-
peettomiksi, parantavan työtehoa ja turvaavan työrauhan. Huhtamäen
käsityksiä voi tulkita niin, että hän pelkäsi näiden tavoitteiden joutuvan
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ristiriitaan keskenään. Hän uskoi kollegaansa enemmän talouden ulko-
puolisiin kannustimiin. Reaalitulojen kasvattaminen ei Huhtamäen mie-
lestä riittänyt, ”ellei millään muulla toiminnalla koeteta lähentää työn-
antajaa ja työntekijää toisiinsa”.722  Nämä painotuserot eivät estäneet
Herlitzin kirjoitusten julkaisemista Huhtamäki-yhtymän lehdissä. Her-
litzin asiantuntemus rationalisointikysymyksissä oli vertaansa vailla ja
hänen johtamansa Arabian posliinitehdas oli esikuva muille teollisuus-
laitoksille työn aika- ja liiketutkimusten saralla.723

Huhtamäen mielestä erityisen raskauttavaa oli se, että taylorismi ja
fordismi eivät kyenneet käytännössä ratkaisemaan työrauhan ongel-
maa. Huhtamäki sai tästä omakohtaisen kokemuksen vieraillessaan
Amerikan matkallaan vuonna 1937 lamasta pahoin kärsineillä Fordin
tehtailla. Hän havaitsi tyrmistyksekseen, että työnantaja ja ammattiyh-
distysliikkeeseen sitoutuneet työntekijät olivat täydessä konfliktissa kes-
kenään, sopusoinnusta ei ollut tietoakaan. Matka sattui Fordin tehtai-
den kannalta epäedulliseen aikaan: lakko oli ensimmäinen yrityksen
historiassa. Tämä seikka ei käy ilmi Huhtamäen laajoista matkarapor-
teista.724

Huhtamäki kuului niihin teollisuusmiehiin, jotka olivat kiinnostu-
neita eurooppalaisen rationalisoinnin toisesta juuresta, joka sittemmin
liittyi kiinteäksi osaksi tieteellistä liikkeenjohtoa: teollisesta fysiologias-
ta ja psykologiasta. Ne keskittyivät kansallisen tuotantokyvyn kannalta
keskeiseen kysymykseen, teollisen väsymyksen probleemiin. Väsymys-
tutkimuksilla tuotettiin tieteellistä tietoa inhimillisen työkyvyn rajoista
ja määriteltiin tasoa, jossa työvoiman uusiintuminen ei vaarantuisi työ-
tehon pysyessä kuitenkin maksimaalisena. Väsymystutkimuksissa oli
havaittu työntekijäin psykologisen kohtelun ja epävirallisten sosiaalisten
kommunikaatioverkostojen merkitys työelämän suhteissa. Human rela-
tions (Yhdysvallat) ja human factor (Iso-Britannia) -tutkimussuuntaukset
asettivat ihmisen ja työelämän ihmissuhteet rationalisointityön valokei-
laan. Rationalisoinnista ei voinut puhua enää puhtaasti taloudellisin ter-
mein. Ihmissuhdekoulukunnan ideat saivat sangen suopean vastaan-
oton suomalaisessa rationalisointiliikkeessä, jolloin ne kietoutuivat jok-
seenkin kitkattomasti toisiinsa. Psykologisesta lähestymistavasta voitiin
löytää aineksia puhdaslinjaisen taylorismin kritiikille ja nostaa esiin sel-
laisia työhyvinvointiin liittyviä teemoja, joita pidettiin tärkeinä työn-
tutkimusten toteuttamiseksi tehtaiden lattiatasolla.725



307

Huhtamäki omaksui sellaisen monien työelämän uudistajien vaa-
liman ajattelun, että inhimillinen tuotantotekijä ja yrityksen tehokkuus
ja sen taloudellinen kilpailukyky eivät sulkeneet toisiaan pois. Nikolas
Rose on tiivistänyt tämmöisten uudistamishankkeiden ytimen niin,
että työ pyrittiin tekemään samaan aikaan nautinnoksi työntekijälle ja
kannattavaksi työnantajalle. Ihmisen koko ”sielunelämän”, tunteiden,
ajattelun ja ihmissuhteiden, hallinnasta tuli liikkeenjohdollinen kysy-
mys.726

Huhtamäki oli elintarviketeollisuuden edustajana mukana Talouselä-
mä-lehden vuonna 1942 julkaisemassa rationalisointinumerossa, jonka
kirjoittajakaartiin kuului maan johtavia teollisuusmiehiä ja rationali-
soinnin asiantuntijoita. Artikkelissaan Huhtamäki keskittyi esittele-
mään omia yleisiä näkemyksiään rationalisoinnista. Hän painotti mui-
ta kirjoittajia selkeämmin rationalisoinnin sosiaalisia ja inhimillisiä
puolia, ja muistutti sen yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta:

Mikäli työnantajan oma näkemys ei ole sosiaalisesti kyllin valveutu-
nut tajutakseen, että rationalisoinnin täytyy tuottaa etua sekä työn-
antajalle että työntekijälle, menee koko touhu hukkaan tai ainakin
antaa puolinaisia tuloksia. Tässä yhteydessä on muistettava, et-
tä työntekijät yleensä suhtautuvat ennakkoluuloisesti kaikkiin
työtehon lisäämistutkimuksiin ja -toimenpiteisiin. Jotta ratio-
nalisointi onnistuisi, on nämä ennakkoluulot poistettava, so.
työnantajan on luotava sellainen suhde työntekijöihin, että he
uskovat uudistuksien tarkoittavan heidänkin parastaan. Liik-
keen sisäinen varovainen propaganda ja valistustyö selostustilai-
suuksineen, työtehoa edistävien pikkukeksintöjen palkitsemi-
nen ym. ovat tässä käyttökelpoisia keinoja, tärkeimpänä kuiten-
kin rationalisoijan oma vakaumus, että hän työskentelee viime
kädessä yhteiskuntaa ja kansaa varten.727

Sama teema oli esillä myös lokakuun alussa 1943 järjestetyillä Teolli-
suuden Työtehopäivillä, joille otti osaa noin 400 henkilöä. Avajaisissa
oli läsnä maan korkeimman poliittisen johdon ja elinkeinoelämän edus-
tajia. Teollisuuden Työtehopäivät saivat osakseen runsaasti myönteistä
julkisuutta sanomalehdistössä.728  Ohjelmaan kuului alan johtavien asian-
tuntijoiden esitelmiä rationalisoinnin ajankohtaisista tehtävistä ja ta-
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voitteista. Huhtamäki esiintyi aktiivisesti esitelmistä käydyissä kes-
kusteluissa. Hän painotti omissa puheenvuoroissaan yhteistyötä työ-
väen johtohenkilöiden kanssa ja vaati rationalisointia kohtaan tunnet-
tujen ennakkoluulojen voittamista niin työnantajien kuin työntekijöi-
den keskuudessa.

Huhtamäki asettui vastustamaan sitä vuorineuvos Vasarlan käsitys-
tä, että rationalisoimistyössä ei saanut ottaa lainkaan tunteita huo-
mioon. Sota-ajan rationalisoinnissa tällainen suhtautuminen saattoi Huh-
tamäen mukaan tulla kyseeseen, mutta pitkällä tähtäimellä se olisi va-
hingollinen: ”Jos kerran puhutaan järkeistämisestä, niin kyllä kai järki
ottaa huomioon riittävästi myöskin tunnekysymykset, sillä tunne ja jär-
ki joka tapauksessa ajan mittaan yhdessä toimivat.” Vasarla jatkoi kes-
kustelua toteamalla, että ”järki on tietysti tunteen vastakohta” ja että
”järkiperäistäminen” sulkee pois kaiken tunteellisuuden. Hänen mie-
lestään taloudellisessa toiminnassa ei ylipäänsä voida puhua tunteista,
koska se on olemukseltaan ”enemmän tai vähemmän amoraalista”.
Useat puhujat tukivat Huhtamäen kantaa, mikä ilmiselvästi ärsytti kan-
sanhuoltoministeriön rationalisoimisosaston johtajaa, joka palasi asiaan
yhä uudestaan. Herrojen ennestäänkin kireät välit eivät tästä välikoh-
tauksesta ainakaan parantuneet. Keskustelun päätteeksi Huhtamäki
pääsi vielä julkaistun pöytäkirjan mukaan sanomaan viimeisen sanan:
”Kauppaneuvos H. Huhtamäki: Minä vain lyhyesti toivoisin, että her-
rat sittenkin ottaisivat tunteen mukaan, kun lähtevät rationalisoimaan
tätä Suomen teollisuutta. (Kättentaputuksia.)”729

Esitellessään myöhemmin Huhtamäki-yhtymän työnjohtoryhmän
jäsenille Teollisuuden Työtehopäivistä tehtyä julkaisua teknillinen johta-
ja Bertel Gardberg, joka oli itsekin paikalla tilaisuudessa, arvioi Huhta-
mäen saaneen ottelussa tyrmäysvoiton: ”Kauppaneuvos sai jokseenkin
kaikki kuuntelijat puolelleen ja käsien taputukset ja hyvä-huudot tuli-
vatkin hänen kantansa hyväksi”.730

Rationalisoimisen onnistumiseksi pyrittiin tekemään voimaperäistä
valistus- ja propagandatyötä, jotta sitä kohtaan tunnetut väärinkäsi-
tykset saataisiin korjatuksi. Huhtamäen ajatukset rationalisoinnin ko-
konaisvaltaisesta luonteesta ja sen reilusta toteuttamistavasta sopivat
hyvin tähän tarkoitukseen. Huhtamäki edusti teollisuutta esimerkiksi
loppusyksystä 1943 hallitusneuvos Olavi Hongan vetämässä radiokes-
kustelussa ”Työ ja palkka”, jossa työntekijäpuolen edustajana oli SAK:n
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puheenjohtaja Eero A. Wuori. ”Oikeaa rationalisointia” tukenut ja
SAK:n työntehostamista puoltavalle linjalla luotsannut Wuori toimi am-
mattiyhdistysliikkeen edustajana keskeisissä valtiojohtoisissa rationali-
sointielimissä.

Suomessa suoritetut aika- ja työntutkimukset eivät olleet Wuoren
mukaan saaneet työntekijöiden täyttä luottamusta, koska palkkape-
rusteet olivat jääneet epäselviksi ja koska niissä ei otettu riittävästi huo-
mioon työntekijöiden ”kohtuullisia etuja”. Huhtamäki käsitteli omassa
puheenvuorossaan laajasti työpalkkojen oikeudenmukaista määrittelyä
työntutkimusten perusteella. Hänen mielestään rationalisoinnin tar-
koitusperänä tuli olla ”työtehon ja tuotannon lisääminen ja tuotanto-
kustannusten alentaminen”. Kaikki kannattivat töiden järjestämistä jär-
kiperäisesti, mutta työntekijät kokivat ongelmaksi sen, ”kuka siitä hyö-
tyy ja mihin sillä pyritään”:

Kertyvä hyöty tulee työntekijäin hyväksi lisäansioina, mutta ei
kokonaan. Itse työntutkimustoiminta insinööreineen ja heidän
ehdottamine teknillisine parannuksineen maksaa sekin, ja sit-
ten tästä, kuten kaikesta tuotannon bruttotuotosta, osa menee
tuotteiden hintojen vakauttamiseen ja alentamiseen, siis raaka-
aineiden ja tarvikkeiden hinnannousun tasoittamiseen, edelleen
jatkuviin parannuksiin ja uudistuksiin tehtaissa sekä yrityksen
toiminnan ja tulevaisuuden varmistamiseen, siis poistoihin, kuo-
letuksiin, vara- ja eläkerahastoihin jne. Tämän kaiken työnteki-
jät ymmärtävät ja hyväksyvät, kun heidän kanssaan keskustel-
laan ja neuvotellaan. Mutta sittenkään he eivät kaikki osaa olla
oikein innostuneita työntutkimuksiin.

Jotta tuotantokustannusten supistaminen ei merkitsisi palkkojen ale-
nemista ja työtaakan kohtuutonta nousua, oli työntutkimuksilla saata-
va selville työtehtäviin vaadittava aika ja ”normaalityöläisen normaali-
työsuoritus”. Sen pohjalta voitiin määritellä oikeudenmukainen palk-
kausperuste, joka ottaisi huomioon sekä palkansaajan tarpeet että hä-
nen työsuorituksensa arvon. Huhtamäen mielestä työntekijöiden ei
tulisi olla vain ”tutkittavina, vaan myös tutkijoina, ja tämän alan tär-
keät ja kauaskantoiset päätökset olisi tehtävä yhdessä”. Huhtamäki
kutsuttiin myös myöhemmin rationalisointia käsitteleviin radiokes-
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kusteluihin. Rationalisointiliikkeessä tiedettiin, että Huhtamäki suh-
tautui vakavasti työntutkimuksia kohtaan esitettyyn kritiikkiin ja osasi
perustella käytännönläheisesti työntehostamisen ajankohtaista merki-
tystä.731

Yhtymän omissa julkaisuissa rationalisointi oli sotavuosina suoras-
taan hallitseva aihepiiri. Erityisesti Gardberg esitelmöi ja kirjoitti ra-
tionalisoinnista taajasti, mutta myös yhtiöön palkatut työntutkijat esit-
telivät toimintansa lähtökohtia ja tuloksia. Gardberg muistutti työn te-
hostamisen teknisten ja yhteiskunnallisten puolien lisäksi asian sielu-
tieteellisestä ulottuvuudesta: ”työntekijä ei ole kone vaan ihminen, joka
myös vaatii ihmisen käsittelyä”.732  Talouselämän mallin mukaisesti
Huhtamäki-yhtymän Työnjohto -lehti julkaisi oman teemanumeronsa
rationalisoinnista, jossa aihetta tarkasteltiin yhtymän tehtaiden lähiajan
tehtävien kannalta.733

Työntekijäin voittaminen työntutkimusten puolelle ei ollut yksinker-
tainen asia. Ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa liikkeenjohdon oli
toisaalta pystyttävä murtamaan mestarien ja muutamien ammattimies-
ten perinteinen ammattikontrolli valmistusprosessiin ja toisaalta hajot-
tamaan pääasiassa naistyövoiman harjoittama työsuoritusten kollektiivi-
nen säätely, jonka työnjohtajat tunsivat ”energian säästämisenä”,734

työtahdin tarkoituksellisena jarruttamisena, ja jota työntekijät kutsuivat
”joukkokuriksi”735. Heikosti järjestäytyneen ja melko vähäisellä am-
mattitaidolla varustetun työväen kontrollimahdollisuuksia ei pidä kui-
tenkaan yliarvioida. Monesti löytyi sellaisia ”ihmetyttöjä”, jotka ylitti-
vät työntekijöiden ”hiljaisesti” sopimat normit. Yritysjohto uskoi, että
tehtaan sisäisiä sosiaalisia suhteita kalvavaa epäluottamusta voitaisiin
ainakin vähentää, tai jopa poistaa, työntutkimuksilla, joilla saataisiin
selville ”oikeat” eli tieteelliset palkkanormit. Ne vapauttaisivat työnte-
kijät työskentelemään ilman keinotekoisia rajoituksia.

Huhtamäki-yhtymässä järjestelmällinen työntutkimustoiminta aloi-
tettiin vuonna 1942 Nordisk Bedaux -yhtiön konsultin, siviili-insinööri
G. Serranderin johdolla. Huhtamäki oli teettänyt samalla firmalla jo
vuonna 1935 ”tarkastuksen” työtehosta Huhtamäki-Hellas Oy:n työ-
osastoilla. Jos tehtaassa olisi ryhdytty järjestelmällisiin työntutkimuk-
siin, olisi selvityksen mukaan voitu antaa toiveita huomattavista sääs-
töistä ja tuotantotehon noususta, mutta hanke jäi sillä erää toteuttamat-
ta.736



311

Suomessa oli ennen sotia harrastettu työntutkimuksia vain muuta-
missa teollisuuslaitoksissa. Yhtymässä – kuten pääosin muissakin työn-
tutkimustoimintaa käynnistäneissä suuryrityksissä – tukeuduttiin rans-
kalais-amerikkalaisen Charles Bedauxin luomaan järjestelmään, joka
oli kaupallisesti menestyksekkäin monista jälkitayloristisista sovellutuk-
sista. Se voitiin ensinnäkin liittää helposti osaksi perinteistä yritys-
rakennetta ja toiseksi järjestelmä pyrki ensimmäistä kertaa ratkaise-
maan tieteellisesti työn ja väsymyksen välisen suhteen.737  Uupumuksen
ongelma koetettiin ottaa vakavasti vaihetyön rationalisoimisessa. Päte-
vien työntutkijoiden vähäisyys asetti omat rajansa toiminnan laajene-
miselle. Työntutkijoita pyrittiin kouluttamaan nopeasti ”pikakursseilla”
eri puolilla maata. Huhtamäki-yhtymä kuului Oy Arabian Ab:n ja Oy
Karl Fazer Ab:n ohella niihin yrityksiin, jotka järjestivät omia työntut-
kijakursseja yleisen pikakoulutuksen lisäksi.

Huhtamäki-yhtymässä työprosessien rationalisointiin sisällytettiin
myös se, että työ ja työympäristö piti muotoilla mahdollisimman viih-
tyisäksi, ”kauniiksi”, turvalliseksi ja hygieeniseksi. Työntekijöiden so-
siaalisten tarpeiden tyydyttäminen työssä, eikä vain sen ulkopuolella,
voitiin perustella myös tehtaan rationaalisuuden kannalta. Työssään
viihtyvä ja tyytyväinen työläinen kestäisi monotonisen sarjatyön rasi-
tukset, löytäisi jopa iloa työstään ja tuntisi yrityksen omakseen. Yritys-
johdon tehtävänä oli estää työntekijän irtaantuminen omasta työstään
ja vahvistaa hänen tuottajaominaisuuksiaan. Työn rationalisoinnissa
tarvittiin myös sosiaalista insinööritaitoa ja terapeuttisia menetelmiä.
Työprosessien rationalisoinnin sosiaalinen aines voitiin liittää melko
mutkattomasti teollisen elintarviketuotannon omiin tarpeisiin. Ruoka-
tavaroiden massatuotannossa taloudelliset tehokkuusnäkökohdat ja tuot-
teiden laatuvaatimukset edellyttivät sellaisia uudistuksia, joilla voitiin
parantaa ”elintarviketehtaan omatunnoksi” määriteltyä työhygieniaa.
Sen mainosarvoakaan ei sovi vähätellä. Työntekijän täytyi oppia sisäis-
tämään työhygienian ja terveiden elämäntapojen vaatimukset itsekont-
rolliksi.738

Yhtymän teknillisen johdon arvion mukaan työntutkimuksilla, jotka
painottuivat käytännössä aikatutkimuksiin eli uusien työnarvojen mää-
räämiseen, saavutettiin muutamassa vuodessa ”loistavia” ja ”hämmäs-
tyttäviä” tuloksia. Ne ylittivät yritysjohdon rohkeimmatkin odotuk-
set.739  Yhtymän työntutkimusosasto sai noin viidessä vuodessa tutki-
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tuksi kertaalleen kaikki työprosessit; tämän jälkeen voitiin keskittyä
uusiin töihin ja suunnittelutehtäviin. Työntutkimus oli kuitenkin koko
ajan elävä prosessi, jota ei voitu saada kerralla kokonaan valmiiksi.
Hyvistä tuloksistaan huolimatta aikatutkimukset aiheuttivat myös epä-
luuloja, ristiriitoja ja jännitteitä työelämän lattiatasolla. Yhtymässä ei
vältytty urakkariidoilta, työtahdin jarruttamisilta, kieltäytymisistä piste-
töistä eikä lyhytaikaisilta työnseisauttamisiltakaan, vaikka rationali-
sointiohjelma saatiinkin toteutettua osapuilleen suunnitellulla tavalla.740

Sisäiset mainoskampanjat kuuluivat vuonna 1944 käynnistetyn aloitetoi-

minnan arkeen Huhtamäki-yhtymässä. Aloitetoiminnan ideana oli kannus-

taa kaikki työntekijät tekemään pikkukeksintöjä ja pohtimaan oman työnsä

rationalisoimista. Mainosten avulla järjestelmää tehtiin tunnetuksi tehtailla

ja koetettiin lisätä työntekijäin aloiteaktiivisuutta. Hyväksytyistä aloitteista

myönnettiin rahapalkintoja. Monet suuryritykset ottivat mallia Huhtamäki-

yhtymän aloitetoiminnasta, ja siitä saatuja kokemuksia esiteltiin laajasti tek-

nillisissä ammattilehdissä. Turun museokeskus.
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Aikatutkimuksilla pisteytettyjen töiden kääntöpuolena oli tuotteiden
laatuongelmien lisääntyminen.741  Yhtymän johto piti tuotteiden laadun
parantamista erittäin tärkeänä siirryttäessä kohti säännöstelyn jälkeistä
aikaa. Vapailla markkinoilla saattoi menestyä ainoastaan ”laatutuotan-
nolla”, ja jo poikkeusoloissa oli pyrittävä määrätietoisesti tekemään pa-
rempia tuotteita kuin kilpailijat.

Kansainvälisestä kokemuksesta tiedettiin, että työntutkimuksia oli
vaikea viedä läpi, jos työntekijät olivat pelkästään rationalisoinnin koh-
teita. Huhtamäen käsityksen mukaan eurooppalaisen työn rationali-
soinnin täytyi olla demokraattista, noudattaa yhteiskunnan perusarvoja.
Jo taylorismi edellytti yrityksen eri tasoilla omaa tehtävää koskevaan
vastuuta ja aloitteellisuuttakin, mutta samalla suunnittelun ja suorituk-
sen jyrkkä erottaminen toisistaan asetti työntekijäin aloitteellisuudelle
ahtaat rajat.742  Huhtamäki kutsui jokaisen työntekijän ”suunnittele-
maan, keksimään ja pohtimaan” oman työnsä rationalisoimista.743  Aja-
tus työntekijäin aloitetoiminnasta, jota oli kehitelty jo 1800-luvun lopul-
la Englannissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, tuli erityisesti sota-aikana
Saksan kautta Suomeen.744

Tärkeällä sijalla aloitetoiminnan läpimurrossa Suomessa oli Teolli-
suuden Työteholiiton toukokuussa 1943 järjestämä rationalisointikurssi
Berliinissä, johon osallistui kolmisenkymmentä suomalaista eri laitos-
ten ja järjestöjen edustajaa. Heidän joukossaan oli myös Bertel Gard-
berg, joka kutsui kurssin osallistujia suomalaisen rationalisointiliikkeen
”kermaksi”. Opintomatkan tärkein anti oli perehtyminen Saksassa ke-
hiteltyihin työntutkimusmenetelmiin. Samaan aikaan Berliinissä oli
näyttely teollisuuden aloitetoiminnan saavutuksista. Kurssilaiset saivat
matkakertomuksensa mukaan sellaisen käsityksen, että Vorschlagwese-
nillä oli Saksassa ”valtava merkitys”, ja erityisen suuren vaikutuksen
heihin teki Siemensin tehtaan aloitetoiminta mittavine propaganda-
kampanjoineen. Kertomuksen mukaan ”työläisten tekemistä parannus-
ehdotuksista on tullut todellinen kansanliike, ja sitä pidettiin yhtenä
kaikkein parhaista sodan aikana kehitetyistä rationalisoimiskeinois-
ta”.745  Aloitetoiminta nivellettiinkin matkan jälkeen kiinteäksi osaksi
suomalaista rationalisointiliikettä.

Matkaan sisältyi runsaan luentotarjonnan lisäksi useita tehdaskäyn-
tejä. Gardberg solmi kurssin aikana oman ohjelmansa puitteissa uusia
kontakteja saksalaisten säilyke- ja pakastetehtaiden kanssa ja vieraili
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meno- ja paluumatkojen aikana myös Tukholmassa ja Kööpenhaminas-
sa yhtymän vanhojen yhteiskumppaneiden luona. Gardberg piti Berlii-
nin kurssia henkilökohtaisesti hyvin tärkeänä ja virikkeellisenä. Muis-
telmakäsikirjoitukseensa hän saattoi kirjata tulleensa matkan ansiosta
”aloitetoiminnan isäksi” Suomessa.746  Teollisuuden Työteholiitto asetti
Berliinin matkan jälkeen työnantajien ja työntekijöiden edustajista koos-
tuneen toimikunnan, jonka jäseneksi Gardberg nimitettiin, laatimaan
suuntaviivoja aloitetoiminnan toteuttamiseksi teollisuudessa. Toimi-
kunta sai jo syksyllä 1943 valmiiksi ehdotuksensa, josta tuli yleinen
ohjenuora asiasta kiinnostuneille teollisuuslaitoksille.747

Huhtamäki-yhtymä käynnisti järjestelmällisen aloitetoiminnan vuo-
den 1944 alusta ensimmäisten yritysten joukossa; aikaisemmat kokeilut
Suomessa olivat olleet suppeita ja lyhytaikaisia. Yhtymässä luotiin sel-
laisia aloitetoiminnan käytäntöjä ja suuntaviivoja, joita otettiin käyt-
töön myös muissa suomalaisissa yrityksissä. Bertel Gardberg suunnitte-
li järjestelmän saksalaisten esikuvien mukaan ja kirjoitti Aloitetoiminta
(1944) -kirjasen, jolla ideaa levitettiin laajempaan tietoisuuteen. Aloite-
toimintaa varten luotiin omat sääntönsä, jossa määriteltiin yksityiskoh-
taisesti aloitteiden teon, käsittelyn ja palkitsemisen menetelmät. Yhty-
män kokemuksia esiteltiin laajasti lehdistössä ja lukuisat delegaatiot kä-
vivät tutustumassa niihin paikan päällä. Vaikka mitään systemaattisia
tilastoja ei olekaan käytettävissä, voi hajatietojen perusteella arvioida,
että aloitetoimintaa oli 1940-luvun lopulla jo vähintään sadassa suoma-
laisessa yrityksessä, ja sillä saavutettiin useilla teollisuusaloilla positiivi-
sia tuloksia.748

Yhtymässä aloitetoiminta määriteltiin rationalisoinnin ”toiseksi lin-
jaksi”. Tällä yritysjohto halusi ensinnäkin viestittää, että se arvosti
työntekijöiden suorittamaa oman työnsä tehostamista ja käytännöllistä
tietoa. Toiseksi erottelulla vedettiin rajat työntekijöiden osallistumiselle:
varsinainen työnsuunnittelu kuului yksinomaan koulutetuille asiantunti-
joille. Aloitetoiminnan tarkoituksena oli edistää luovuutta ja kekseliäi-
syyttä arkisessa työssä. Sen toivottiin tasoittavan tietä varsinaisille työn-
tutkimuksille ja opettavan työntekijöille liiketaloudellista ajattelua työs-
sä. Yritysjohto toivoi, että aloitetoiminta täydentäisi merkittävällä taval-
la työn aika- ja liiketutkimuksia.749

Järjestelmän avulla haluttiin päästä käsiksi työntekijöiden hallitse-
maan ”hiljaiseen tietoon”, jolla tunnustettiin olevan huomattava merki-
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tys teollisessa tuotantoprosessissa. Jalostajan johtaja Arno Laaksonen
totesi Yhtymän Rumpu -henkilökuntalehdessä vuonna 1944, että aloite-
toiminnalla ”talteenotetaan juuri sellaista oppia, jota sen yksityiskohtai-
suudesta ja paikallisluontoisuudesta johtuen ei esiinny oppikirjoissa”.
Hänen mielestään eivät ”kirjatiedot, niin tärkeät kuin ne voivatkin
olla, riitä takaamaan työntekotaitoa, vaan lisäksi tarvitaan käytännöllis-
tä harjaantumista”, joka ”saavutetaan vain työn kautta”.750   Aloitetoi-
mintaan liittyi myös mittavia yrityksen sisäisiä propaganda- ja mainos-
kampanjoita, joilla annettiin eräänlaista luovuuskoulutusta ja opetettiin
työntekijöitä ratkomaan arkisia pulmatilanteita. Teollisuuden Työteho-
liiton ja Huhtamäki-yhtymän yhteistyöllä valmistettiin vuonna 1945

Aloitetoiminta -niminen filmi, josta otettiin lukuisia kopioita elokuva-
teattereita ja muita yrityksiä varten.

Huhtamäen tehtaissa yhteiskunnallisuus oli vahvasti ja lukuisin eri
tavoin läsnä. Jos yritys asetti tehtäväkseen yhteiskunnan palvelemisen,
oli sen Huhtamäen mukaan heijastuttava koko sen toimintaan; yhtiön
sisäisten suhteiden ja yleisen palvelutehtävän välillä ei saanut ilmetä ris-
tiriitaa. Sosiaalisen mielen ja yhteiskunnallisen vastuun painottaminen
soveltuivat sota- ja säännöstelytalouteen, johon Huhtamäki-yhtymä tii-
viisti ja menestyksellisesti kiinnittyi. Sota-aikana yritys ja yhteiskunta
tulivat niin lähellä toisiaan kuin mahdollista. Niiden etujen katsottiin
lankeavan yhteen. Sekä sosiaalinen toiminta että laaja-alainen rationali-
sointi ymmärrettiin sota-aikana merkittäviksi kansallisiksi tehtäviksi,
jotka kytkivät yrityksen kansakunnan kamppailuun olemassaolostaan.
Molemmat painottivat henkilöstön asemaa yrityksen tärkeimpänä si-
säisenä sidosryhmänä.
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9. Poliittinen käänne

ja luottamusverkostot

Teollisuusmies ja Neuvostoliitto

Toisen maailmansodan voittajavaltioihin lukeutunut Neuvostoliitto ulot-
ti sodan jälkeen vaikutuksensa syvälle suomalaiseen yhteiskuntaan. Suo-
mea vaadittiin tekemään selkeä pesäero ”sotapolitiikkaan” ja siitä vas-
tuussa oleviin tahoihin. Uudet poliittiset voimat astuivat esiin ja vaati-
vat radikaaleja muutoksia maan politiikassa ja taloudessa. Maanalai-
suudesta nousseet ja huomattavan joukkokannatuksen saaneet kom-
munistit tekivät sosialismin uhkasta todellisen. Talouselämän laajamit-
taisen kansallistamisen ja suunnitelmatalouden vaatimukset eivät tun-
tuneet enää pelkältä puheelta, koska niiden takana oli joukkovoimaa.
Tätä voimaa myös manifestoitiin näyttävästi sotien jälkeisinä vuosina
– kirjaimellisesti turuilla ja toreilla. Osa suomalaisesta yhteiskunnasta
tunsi asemansa vakavasti uhatuksi. Liittoutuneiden valvontakomissio
oli maassa, porvarilliselle kansanosalle läheiset maanpuolustusjärjestöt
oli kielletty ja kommunistien asemien vahvistuminen politiikassa ja
valtiollisessa poliisissa herättivät pelkoja. Suomen sodanaikainen johto
joutui poliittiseen paitsioon, ja heitä vaadittiin tuomittaviksi sotasyyl-
lisinä takautuvan lainsäädännön perusteella. Sota oli monin tavoin läs-
nä sodanjälkeisessä yhteiskunnassa.

Suhtautuminen Neuvostoliittoon laittoi uudessa poliittisessa tilan-
teessa Suomen poliittista karttaa uuteen uskoon. Uusia jakolinjoja il-
maantui myös ihmisten välisiin suhteisiin: vanhat luottamussuhteet jou-
tuivat kovalle koetukselle. Huhtamäen verkostosuhteiden ytimessä oli
Suomen sodanaikaisen valtiollisen johdon huomattavia edustajia. Juuri
heitä kohtaan esitettiin ankaria syytöksiä ”sotapolitiikasta” ja nimen-
omaan heitä vaadittiin tuomiolle maan poliittisen ilmapiirin puhdista-
miseksi.
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Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyssuhteisiin perustunut uusi ulko-
poliittinen linja henkilöityi KOP:n entiseen pääjohtajaan J. K. Paasiki-
veen, josta tuli ensin pääministeri ja sittemmin marsalkka Mannerhei-
min jälkeen tasavallan presidentti keväällä 1946. Paasikivi tarvitsi ym-
pärilleen ”uusia kasvoja”, joiden varaan ”isänmaan puolustusta” voitiin
rakentaa. Poliitikot ja talouselämän johtajat joutuivat tekemään anka-
ria valintoja suhtautumisessa maan uuteen ulkopolitiikkaan. Joitakin
teollisuusmiehiä oli ottanut osaa jo sodanaikaiseen rauhanoppositioon,
mutta useimmat joutuivat määrittelemään suhteensa uuteen ulkopoliit-
tiseen linjaan tilanteessa, jossa sisäpoliittiset paineet talouselämää koh-
taan kasvoivat voimakkaasti ja tulevaisuus näytti kaiken kaikkiaan epä-
varmalta. Ulko- ja sisäpolitiikka kietoutuivat kiinteästi toisiinsa.751

Huhtamäki joutui käymään kovaa Jaakobin painia. Hänestä oli
sota-aikana tullut omien ansioidensa ja verkostosuhteidensa myötävai-
kutuksella kansallisen tason yhteiskunnallinen vaikuttaja – ja sellaisena
hän halusi pysyä sotien jälkeenkin. Käytännössä se tarkoitti etäisyyden
ottamista hänen oman lähipiirinsä edustamaan politiikkaan, mutta
merkitsikö se samalla luottamusverkostojensa hajoamista ja henkilö-
suhteiden katkeamista.  Polttiko Huhtamäki uudessa poliittisessa tilan-
teessa siltansa hänelle läheisiin talouden ja politiikan vaikuttajiin, jotka
olivat tukeneet häntä sota-aikana ja tehneet osaltaan mahdolliseksi yh-
tymän nousun suomalaisten suuryritysten joukkoon? Kuinka suuria po-
liittisia ristiriitoja luottamusverkostot saattoivat kestää hajoamatta?

Huhtamäki arvioi Suomen sisä- ja ulkopolitiikassa sodan jälkeen
tapahtuneen käänteen peruuttamattomaksi, ja hän piti tämän asian
tunnustamista välttämättömänä maan tulevaisuuden kannalta. Vaikka
Huhtamäki monien muiden tavoin käänsi takkinsa, noudatti hän uu-
dessa tilanteessa samaa toimintafilosofiaa kuin aikaisemminkin: yrittä-
jän oli valppaasti seurattava poliittisen ja taloudellisen tilanteen kehitys-
tä ”ja tartuttava jokaiseen tilaisuuteen, mitä kansantaloutemme puit-
teissa tarjoutuu”.752  Huhtamäki oli koko teollisuusmiehen uransa ajan
hyötynyt nopeista ratkaisuista, joilla hän oli ensimmäisten joukossa
pyrkinyt sopeutumaan yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Vaik-
ka muutokset eivät olleet aina mieleisiä tai toivottavia, sisältyi niihin
myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Tällaisissa tilanteissa liike-
miehen ja yhteiskunnallisen vaikuttajan toimintalogiikat kohtasivat toi-
sensa, joskin usein jännitteisellä tavalla.
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Huhtamäellä oli joidenkin muiden talousmiesten lailla kokemuksia
Venäjästä ja Neuvostoliitosta jo aikaisemmilta vuosikymmeniltä. Hän
varmasti tiesi ottavansa suuren riskin asettuessaan selväsanaisesti ja nä-
kyvästi uuden ulkopolitiikan kannalle. Sotien jälkeisessä tilanteessa
Huhtamäki tukeutui erityisesti Paasikiveen, mutta hän tahtoi säilyttää
suhteensa myös Puntilaan, Rangelliin, Rytiin ja Reinikkaan. Vuorineu-
vos halusi ajaa kaksilla rattailla samanaikaisesti, mutta oliko se mahdol-
lista. Samalla kun Huhtamäki asetti vaakalaudalle vanhat suhdeverkos-
tonsa, hän joutui punomaan kokonaan uusia sosiaalisia suhteita, jopa
perinteisten vastustajien keskuudessa.

Huhtamäki kuului niihin melko harvalukuisiin teollisuusmiehiin,
jotka lähtivät nopeasti mukaan lokakuun puolivälissä 1944 perustetun
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran (SNS) toimintaan ja joiden mielestä sille
ei saanut kääntää selkäänsä. Hän arvioi seuran merkittäväksi tekijäksi
Suomen tulevaisuuden kannalta.753  SN-Seuran perustamisvaiheen suu-
ria kysymyksiä olivat ensiksikin se, kuinka laajapohjaiseksi seura saa-
taisiin ja toiseksi se, minkälaisena organisaationa se alkaisi toimia.
Porvarillisen ja sosialidemokraattisen rauhanopposition edustajien kes-
keisenä tavoitteena oli estää SNS:n elpyminen samanlaisena ”pahamai-
neisena” järjestönä, jollainen sen vuonna 1940 toiminut edeltäjä Suo-
men ja Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seura oli ollut.

Suomen Ulkomaankauppaliiton toimitusjohtaja Jaakko Kahma ryh-
tyi J.K. Paasikiven tuella puuhaaman kattojärjestön luonteista organi-
saatiota, jossa talouselämä olisi vahvasti mukana. Samalla asialla olivat
myös useat sosialidemokraattisen rauhanopposition jäsenet. Laajapoh-
jaisen yhteistyöjärjestön tarkoituksena oli vähentää perusteilla olevan
seuran joukkojärjestöluonnetta, jota henkilöjäsenyys vahvisti. Lopulta
kommunistien alhaalta kanavoima paine suurine joukkokokouksineen,
valvontakomission puuttuminen asiaan ja Paasikiven aktiivisuus tuotti-
vat sellaisen kompromissiratkaisun, jossa yhdistyivät yhtäältä laajapoh-
jainen katto-organisaatio ja toisaalta radikaalin joukkojärjestön omi-
naisuudet. 754

Seuran sääntökomitean puheenjohtajana Paasikivi pyrki vaikutta-
maan erityisesti seuran keskusjohtokunnan kokoonpanoon, jotta se
edustaisi mahdollisimman hyvin eri kansalaispiirejä. Valtioneuvoksesta
itsestään tuli seuran kunniapuheenjohtaja. Hän joutui näkemään pal-
jon vaivaa saadakseen ”porvarillisten talouspiirien” edustajia suostu-
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maan SNS:n keskusjohtokunnan jäseniksi. Kauppaneuvos Samuli Ha-
rima oli heti valmis tehtävään, kun taas erillisrauhaa sodan loppuvai-
heissa aktiivisesti ajaneet vuorineuvos Åke Gartz ja toimitusjohtaja
Holger Nystén tulivat mukaan vasta ”suuren puheen jälkeen”. Kaiken
kaikkiaan Paasikivi vaikutti vahvasti siihen, että kommunistit eivät
päässeet monopoliasemaan seuran keskusjohtokunnassa, vaikka käy-
tännön seuratyössä he pitivätkin ohjia käsissään.755

Huhtamäki ei tullut SN-Seuraan niinkään kulissien takaisilla järjes-
telyillä vaan pikemminkin normaalia reittiä pitkin, osoittamalla aktiivi-
suutensa perusjärjestötason toiminnassa. Hän liittyi lokakuun lopulla
1944 perustettuun SNS:n Turun osastoon ja tuli valituksi sen kauppa-
ja teollisuusjaostoon, johon kuuluivat muun muassa Turun kaupungin-
johtaja Eero Mantere ja muutamia kommunisteihin lukeutuneita pien-
liikkeenharjoittajia. Osaston johtokunnassakin oli porvarillisia liike-
elämän edustajia. Kauppa- ja teollisuusjaosto teki useita konkreettisia
aloitteita maiden välisten taloussuhteiden kehittämiseksi.756  Huhtamäki
tuki taloudellisesti SNS:n Turun osaston toimintaa ja luovutti yhtymän
tiloja sen tilaisuuksiin. Hänet valittiin myös seuran Turun piirijärjestön
keskusjohdon jäseneksi. Vaikka SNS:n paikallistoimintaan otti osaa
joitakin Huhtamäen vanhoja tuttuja, oli pääosa seura-aktiiveista hänel-
le ennestään tuntemattomia. Vuorineuvos solmi kontakteja myös johta-
viin kommunisteihin ja kansandemokraatteihin, joiden kanssa hänen
mielestään täytyi tehdä yhteistyötä muuttuneissa olosuhteissa.757

Huhtamäki piti vuodesta 1945 alkaen runsaasti esitelmiä Suomen ja
Neuvostoliiton taloussuhteista ja Neuvostoliiton elintarviketeollisuudes-
ta. Niissä hän ajankohdalle tyypilliseen tapaan viljeli sujuvasti Lenin-
sitaatteja ja viittasi Stalinista lähtien useiden neuvostojohtajien pu-
heenvuoroihin.758  Useimmat esitelmät olivat laajuudeltaan yli 20 kä-
sikirjoitusliuskaa, ja niissä näkyi pitkäaikainen asianharrastus. Huolel-
lisesti valmistellut esitykset olivat erittäin faktapitoisia ja laajoihin tilas-
toaineistoihin perustuvia. Huhtamäki puhui aiheesta radiossa, SNS:n
tilaisuuksissa ja lukuisissa talouselämän järjestöissä eri puolilla maata.
Hänellä oli tapana värittää esitelmiään omilla matkakokemuksillaan itä-
naapurista, joskin toisessa sävyssä kuin edellisellä vuosikymmenellä.
Huhtamäen puheita ja lausuntoja referoitiin laajasti porvarillisista leh-
distä aina äärivasemmiston äänenkannattajiin saakka.

Huhtamäki katsoi aiheelliseksi perustalla myös julkisesti omaa, ai-
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kaisemmasta muuttunutta suhtautumistaan Neuvostoliittoon. Hän pyr-
ki esiintymään johdonmukaisesti puhtaasti talousmiehenä, joka halusi
pitää etäisyyttä politiikkaan, erityisesti puoluepolitiikkaan. Huhtamäki
tukeutui taloudellisiin argumentteihin ja painotti ystävyyssuhteista koi-
tuvia kaupallisia hyötyjä. Esitelmistään koostuvan Teollisuusmiehen suh-
de Neuvostoliittoon -kirjasen (1946) esipuheessa Huhtamäki arveli, että
talousmiehen oli poliitikkoja kivuttomampaa suhtautua Neuvostoliit-
toon ”täysin asiallisella pohjalla” ja nähdä uusia toimintamahdollisuuk-
sia kaupan alalla. Teollisuusmies tiesi kokemuksesta luottamuksen suu-
ren merkityksen kauppasuhteissa, minkä vuoksi hän pyrkii myötä-
vaikuttamaan ”välttämättömien hyvien suhteitten aikaansaamiseen ja
tuntee sen velvollisuudekseen kokonaan politiikasta riippumatta”.759

Esitelmöidessään Yleisradiossa loppukesästä 1946 Suomen ja Neuvos-
toliiton välisistä taloussuhteista Huhtamäki tähdensi, että ”hyvän liike-
miehen on kuitenkin kyettävä näkemään ja ymmärtämään olojen kehi-
tys ja joustavasti mukautettava toimintansa siihen, ei lahjakkaana kei-
nottelijana, vaan vastuunalaisena työntekijänä, joka historian lehden
kääntyessäkin tietää tehtävänsä ja osuutensa maan talouselämän pyöri-
en käynnissäpitäjänä.”760

Huhtamäki valittiin SNS:n toisessa edustajakokouksessa huhtikuussa
1946 muodostetun valtuuston puheenjohtajaksi värikkäiden vaiheiden
jälkeen. Vaikka asiasta oli ilmeisesti sovittu etukäteen, näytti vaali
poikkeavan käsikirjoituksesta. Veikko Kiuru Mikkelistä esitti valtuus-
ton puheenjohtajaksi lappeenrantalaista SKDL:n kansanedustajaa Paa-
vo Leskistä, joka oli ollut vangittuna poliittisista syistä yhteensä yksi-
toista vuotta, ja kommunisteihin lukeutunut liikkeenharjoittaja Erkki
Heimo SNS:n Turun osastosta ehdotti suosionosoitusten säestämänä
tehtävään ”kauppaneuvos” Heikki Huhtamäkeä. Turun piirijärjestön
edustaja Alpo Lääperi piti kannatuspuheenvuoron, jossa hän esitteli
Huhtamäen aktiivista toimintaa seurassa ja kaupallisten suhteiden ke-
hittämisessä Neuvostoliiton kanssa. Edustajakokouksen puheenjohtaja
oli viemässä valinnan äänestykseen saakka, mutta seuran Turun Rau-
nistulan osaston edustaja Eino Aalto keksi ehdottaa, että Huhtamäki va-
littaisiin puheenjohtajaksi ja Leskinen varapuheenjohtajaksi. Puheen-
johtaja totesi tällaisen Salomonin ehdotuksen jouduttavan paljon ko-
kouksen kulkua ja nuiji päätöksen kiireesti lukkoon.761

Huhtamäen johtaman valtuuston muodollinen asema oli vahva, kos-
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ka se oli virallisesti seuran ylin päättävä elin edustajakokousten välisenä
aikana. Valtuusto kokoontui kuitenkin harvoin ja käsitteli lähinnä sään-
tömääräiset asiat, mutta seuran aktiivijäsenten kohtaamispaikkana sillä
oli merkitystä. Seuravaltuuston jäsenistö koostui etupäässä perusosas-
totason aktiiveista toisin kuin seuran arvovaltainen keskusjohtokunta.
Valtuuston puheenjohtajana Huhtamäki esiintyi paljon julkisuudessa
ystävyyssuhteisiin ja seuran toimintaan liittyvissä asioissa. Toiminta
kommunistien käytännössä hallitseman seuran johtotehtävissä ei ollut
vuorineuvokselle varmastikaan vaivatonta, mutta hän ei näytä olleen
mukana niin paljon pelkästä velvollisuudesta kuin monet muut talous-
elämän edustajat.

Uudessa asemassaan Huhtamäki pääsi käyttämään myös SNS:n po-
liittista suuntautumista koskevia puheenvuoroja, joissa hän toi esiin
seuran porvarillisen jäsenkunnan mielipiteitä. Jo seuravaltuuston en-
simmäisessä ”neuvottelevassa ja valmistelevassa” kokouksessa Huhta-
mäki painotti, että seuran tehtävänä oli ensinnäkin opettaa totuutta
Neuvostoliitosta mutta ei harjoittaa propagandaa sen puolesta. Toiseksi
seuran toiminta tulisi kohottaa ”puolueitten ja maailmankatsomusten
yläpuolelle” eikä sitä saanut ”käyttää puoluetavoitteiden edistämiseen”.
Tässä suhteessa seura oli hänen mielestään epäonnistunut ”kaikista
periaatepäätöksistä huolimatta”. Kolmanneksi seuran ei pitänyt mono-
polisoida ”suhteitten aikaansaamista ja ylläpitämistä Neuvostoliittoon”,
vaan rohkaista erilaisia kansalaisjärjestöjä ottamaan ohjelmaansa ”Neu-
vostoliittoon tutustumisen ja lähentymisen”.762  Valtuuston puheenjohta-
ja tähdensi, että seuran tuli olla avoin kaikille kansalaispiireille.

Huhtamäki näki Suomen ja Neuvostoliiton kauppasuhteiden kehit-
tämisessä runsaasti uusia mahdollisuuksia, myös oman teollisuusalansa
kannalta. Tuore SNS:n valtuuston puheenjohtaja valittiin syyskuun alussa
1946 perustetun Suomalais-neuvostoliittolaisen Kauppakamarin johto-
kuntaan, johon kuului useita johtavia teollisuuden ja kaupan edustajia
ja jossa molemmilla mailla oli yhtä suuri edustus. Huhtamäki pystyi
laajentamaan kauppakamarissa jonkin verran omia verkostosuhteitaan,
mutta pääosa sen suomalaisjäsenistä oli hänelle entuudestaan tuttuja.763

Päällekkäiset jäsenyydet kasvattivat kuitenkin uuden ulkopoliittisen
suuntauksen tukijoiden yhteenkuuluvuutta ja tiivistivät heidän keski-
näistä kanssakäymistään.

Kauppakamaritoiminnassa oli lisäksi mahdollista solmia henkilö-
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kohtaisia suhteita Neuvostoliiton johtaviin kaupallisiin piireihin. Huh-
tamäki kutsuttiin usein asiantuntijajäseneksi kauppakamarin molem-
pien maiden edustajista koostuneen suppean puhemiehistön kokouk-
siin. Sotakorvauksista vastanneen Sotevan johtaja Ilmari Harki oli erään-
lainen puhemiehistön pysyvä asiantuntijajäsen. Huhtamäki valittiin vuon-
na 1949 puhemiehistön varsinaiseksi jäseneksi kolmivuotiskaudeksi,
jonka päätyttyä hän jättäytyi pois kauppakamarin toimielimistä. Kom-
munistina tehtävään valittu Aimo Rikka toimi kauppakamarin pääsih-
teerinä syksystä 1947 lähtien aina vuoteen 1983 saakka.764

Kauppakamarin suomalaisena puheenjohtajana toimi kauppaneu-
vos Samuli Harima (ent. Hohenthal), joka teki pitkän päivätyön Hel-
singin Talous-Osakekaupan toimitusjohtajana. Sotien jälkeisessä tilan-
teessa Harima oli tärkeä henkilö Huhtamäen verkostosuhteiden kan-
nalta. KOP:n piiriin kuuluneella ja suomalaiskansallista aatemaailmaa
edustaneella Harimalla oli laajat kontaktiverkostot maan taloudelliseen
ja poliittiseen eliittiin. Hän tunsi läpikotaisin kauppaelinkeinon kaup-
pasopimuskomitean pitkäaikaisena jäsenenä ja alan etujärjestötoimin-
nan kautta: Harima oli Suomen Tukkukauppiaiden Liiton perustajajä-
sen ja sen ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 1920–1946. Hän toimi
pitkään vuonna 1924 perustetun Tukkukunta-nimisen osuuskunnan,
josta sittemmin muodostui Tukkukauppojen Oy, hallituksen puheen-
johtajana. Elintarvikelakikomitean puheenjohtajana Harima työskente-
li vuosina 1927–1932, ja hän osallistui useiden muidenkin valtiollisten
komiteoiden työskentelyyn.

Hariman läheisin kiinnostuksen kohde oli ilmailu, johon liittyvien
yritysten ja järjestöjen johtotehtäviä hänelle kertyi huomattava määrä.
Huhtamäen ja Hariman yhtenä yhteisenä nimittäjänä oli aktiivisuus
suomalaisen sivistyksen ja kulttuurin saralla: Harima työskenteli pit-
kään Suomalaisen Liikesivistysrahaston ja Jenny ja Antti Wihurin ra-
haston hallituksissa. Keskitettyjen kauppasuhteiden kannalta oli tär-
keää, että suomalaisen osapuolen johdossa oli arvovaltaisia talouselä-
män edustajia. Hariman nauttima harvinaisen laaja yhteiskunnallinen
arvostus manifestoitui vuonna 1949 hänen 70-vuotispäiväjuhlillaan, jo-
hon osallistui laaja onnittelijajoukko Suomen talouden ja politiikan
huipulta. Merkkipäivän vietto uutisoitiin näkyvästi sanomalehdissä.765

Huhtamäki edusti kauppakamarissa Suomen elintarviketeollisuutta,
vaikka alan keskusjärjestön jäsenyys kauppakamariyhdistyksessä oli
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kaikkea muuta kuin läpihuutojuttu. Elintarviketeollisuusliitto päätti
vuoden 1946 syyskuussa liittyä Suomalais-neuvostoliittolaisen kauppa-
kamarin jäseneksi vain siinä tapauksessa, että muut taloudellisten kes-
kusjärjestöt tulisivat menettelemään samoin. Jos näin ei kävisi, liittyisi
liiton toimitusjohtaja ”yksityisenä henkilönä Elintarviketeollisuusliiton
puolesta kauppakamarin jäseneksi”; vaihtoehto edusti hyvin matalaa
profiilia suhteessa Neuvostoliiton kanssa tehtävään taloudelliseen yh-
teistyöhön. Kaikille elintarviketehtailijoille uuden ulkopolitiikan omak-
suminen ei ollut yhtä helppoa kuin liiton varapuheenjohtajalle: Huhta-
mäki joutui jälleen kerran kulkemaan vastavirtaan ja asettamaan aukto-
riteettinsa ja henkilösuhteensa vaakalaudalle. Häntä vedettiin koko ajan
kahteen eri suuntaan. Kun muiden järjestöjen myönteinen asenne var-
mistui, teki Elintarviketeollisuusliitto marraskuun puolivälissä vuonna
1946 päätöksen liittyä Suomalais-neuvostoliittolaiseen kauppakamari-
yhdistykseen.766

Aivan toisenlainen henki liitossa oli suhtautumisessa muihin Poh-
joismaihin, joihin ETL lähetti oma-aloitteisesti samana vuonna viralli-
seen valtuuskunnan solmimaan kontakteja elintarviketeollisuusjärjes-
töihin ja tutustumaan alan johtaviin tuotantolaitoksiin. Valtuuskuntaan
kuuluivat Huhtamäki, kauppaneuvos Artturi Orelma, toimitusjohtaja
Sven Fazer ja liiton toimitusjohtaja Yrjö Laakso. Liitto solmi järjestö-
suhteet ruotsalaiseen veljesjärjestöönsä jo vuonna 1944 ja kanssakäymi-
nen muiden pohjoismaiden kanssa saatiin nopeasti käyntiin.767  Elin-
tarviketeollisuusliitto vastaanotti loppukeväästä 1947 vieraakseen ruot-
salaisia alan edustajia ja kutsui kevätkokoukseensa Ruotsin veljesjärjes-
tön toimitusjohtajan Karl Erik Gillbergin esitelmöimään maan elintar-
viketeollisuuden ajankohtaisista kysymyksistä. Muutenkin liitto koetti
vaikeasta valuuttatilanteesta huolimatta vahvistaa siteitään länteen ja lä-
hettää edustajiaan keskeisille elintarvikealan messuille.768

Suomalalais-neuvostoliittolaisen Kauppakamarin saavutuksiin kuu-
lui säännöllisten teollisuusnäyttelyjen järjestäminen, vaikka alkuperäi-
nen idea lähtikin vuonna 1945 SNS:n kauppa- ja teollisuusvaliokun-
nasta. Seuran keskusjohtokunta asetti teollisuusneuvos Max Sergeliuk-
sen johtaman toimikunnan valmistelemaan Moskovassa kesällä 1946

pidettävää teollisuusnäyttelyä, jollaista Suomi pääsi järjestämään en-
simmäisenä länsimaana. Eurooppalaisilta messuilta paljon kokemusta
hankkinut Huhtamäki nimitettiin järjestelytoimikunnan jäseneksi. Val-
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tiovalta asettui selkeästi näyttelyn takuumieheksi ja Suomen Ulkomaan-
kauppaliitto tarjosi yhteyskanavan suomalaisiin yhtiöihin, mutta erityi-
sesti raskaan teollisuuden yrityksiä oli patisteltava liikkeelle. Huhtamä-
ki joutui näkemään paljon vaivaa ja käyttämään myös omia verkosto-
suhteitaan Moskovan teollisuusnäyttelyyn lähteneen ”virallisen” 30-hen-
kisen teollisuusmiesretkikunnan kokoamiseksi: useita delegaation jäse-
niä täytyi suoranaisesti houkutella mukaan.769

Seuraavan kerran teollisuusnäyttely järjestettiin vuonna 1948, ja
Huhtamäki oli jälleen mukana näyttelytoimikunnassa, johon nimitet-
tiin varmuuden vuoksi myös kauppa- ja teollisuusministeriön edustaja.
Huhtamäki kävi yhdessä insinööri A. R. Enckellin ja pääsihteeri Rikan
kanssa neuvottelemassa näyttelysopimuksesta Moskovassa Yleisliittolai-
sen Kauppakamarin kanssa.770  Moskovassa elo-syyskuun vaihteessa
1948 järjestettyyn näyttelyyn otti osaa yli sata suomalaista toiminimeä.
Kauppakamarin puhemiehistössä esitetyn selostuksen mukaan näyttely
oli ”suurin piirtein onnistunut”. Tälläkin kerralla Moskovaan matkusti
suuri suomalainen teollisuus- ja kauppavaltuuskunta, jonka johdossa
olivat kauppa- ja teollisuusministeri U. Takki ja kauppaneuvos Hari-
ma. Valtuuskuntaan kuului myös useita kansanedustajia ja ulkomaan-
kaupasta vastaavien ministeriöiden virkamiehiä. Suomalaista elinkei-
noelämää delegaatiossa edustivat monet suuryritysten huippujohtajat,
kuten vuorineuvokset W. Walhfors, Å. Gartz, K. E. Ekholm, Y. O.
Riisla, R. Engberg ja Huhtamäki, ja useat talouselämän keskusjärjestö-
jen johtohenkilöt.771

Huhtamäen edustamaa Elintarviketeollisuusliittoa oli muiden teolli-
suusliittojen tavoin jälleen työlästä saada liikkeelle Moskovan vuoden
1948 teollisuusnäyttelyyn. Kauppa- ja teollisuusministeriö vetosi liitolle
lähettämässään kirjeessä maan yleiseen asemaan, erityisesti sotakor-
vauksista juuri saatuihin helpotuksiin. Ministeriö ilmoitti näistä syistä
suorittavansa ”huomattavan osan näyttelykustannuksista”, mutta se oli
samalla ”pakotettu vakavimmin vetoamaan maan teollisuuteen näytte-
lyn onnistumisen varmistamiseksi”. Liiton työvaliokunnassa käydyssä
keskustelussa todettiin, että elintarviketeollisuuden tuotteiden vienti-
mahdollisuudet Neuvostoliittoon olivat heikot, minkä vuoksi liiton
jäsenyritykset eivät katsoneet voivansa osallistua näyttelyyn omilla tuot-
teillaan. Sen sijaan siellä voitaisiin kuvin ja tekstein esitellä elintarvike-
teollisuutta kokonaisuudessaan, jolloin yksityiset tehtaat jäisivät enem-
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män taka-alalle; varsinaiset näyttelykustannukset eivät kuitenkaan saisi
tulla elintarviketeollisuuden kannettavaksi. Hankkeeseen vahvasti sitou-
tunut Huhtamäki valittiin kolmijäsenisen toimikuntaan suunnittele-
maan näyttelymateriaaleja.772

Kauppa- ja teollisuusministeriön ylijohtaja Uolevi Raaden kehotuk-
sesta ETL kutsui kuitenkin vielä koolle neuvottelutilaisuuden, jossa
esiin tulleiden näkökohtien perusteella ”liiton taholta oli katsottu välttä-
mättömäksi vielä kehottaa jäseniä osallistumaan mainittuun näytte-
lyyn”. Näyttelytilasta aiheutuneet kustannukset päätettiin periä jäseniltä
yhteisesti jäsenmaksujen suhteessa, mutta maksu jätettiin kuitenkin
kaukoviisaasti ”vapaaehtoisuuden varaan”.773  Ministeriö siis käytännöl-
lisesti katsoen pakotti liiton jäsenyritykset mukaan näyttelyyn.

Huhtamäki antoi teollisuusnäyttelyille suuremman arvon kuin useat
muut hänen kollegansa. Vaikka hän kuului maiden välisten kauppasuh-
teiden sisäpiiriin, loivat näyttelyt tilaisuuksia ohittaa neuvostobyrokra-
tian portaita ja päästä suoriin kontakteihin sikäläisten kauppa- ja teolli-
suusyhtymien johtohenkilöiden kanssa. He eivät Huhtamäen mukaan
”ole voineet saada maamme talouselämästä sitä tuntemusta, mikä on
hedelmällisten kauppasuhteiden edellytyksenä”. Näyttelyissä suomalai-
nen teollisuus saattoi levittää tietoa omista tuotteistaan ja kotimaas-
taan. Suuret messut olivat ylipäänsä muuttaneet luonnetta toisen maail-
mansodan jälkeen: varsinaisten kauppasopimusten solmiminen alkoi
jäädä tiedon välittämisen ja hankkimisen varjoon. Messuille osallistu-
neiden yritysten katsottiin edustavan ennen muuta omaa kansakun-
taansa, ja näin oli erityisesti suhteessa Neuvostoliittoon ja sen lähim-
piin liittolaisiin.774  Neuvostoliittolaisessa julkisuudessa Huhtamäkeä
esiteltiin ”suomalaisena kapitalistina”, joka suhtautui myötämielisesti
naapureiden väliseen kanssakäymiseen etenkin talouden alalla.775  Seu-
raava teollisuusnäyttely oli määrä järjestää vuonna 1950, mutta sitä jou-
duttiin siirtämään vuodella, koska kauppasopimusneuvottelut kanger-
telivat poliittisista syistä ja sopimus saatiin allekirjoitetuksi tavanomaista
myöhäisempänä ajankohtana.

Huhtamäki raportoi Paasikivelle toiminnastaan SNS:ssä ja Suoma-
lais-neuvostoliittolaisessa kauppakamarissa ja haki presidentiltä ohjeita
vaikeaan tehtäväänsä. Hän kävi tasavallan presidentin luona 1. päivänä
marraskuuta 1947 kertomassa matkastaan Keski- ja Itä-Eurooppaan,
jossa hän oli tutustunut vastaavanlaisten seurojen toimintaan. Paasikivi
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merkitsi päiväkirjaansa, että ystävyysseurojen perustaminen ”näkyy
olevan ensimmäinen askel”. Molemmat herrat pitivät seuroja osana
Neuvostoliiton valtapolitiikkaa. Paasikivi referoi päiväkirjaansa Huhta-
mäen arvioita Tsekkoslovakian rauhattomasta tilanteesta ja heidän kaup-
pasuhteista käymäänsä keskustelua:

Huhtamäki luuli, että Venäjä tahtoo varmistaa asemansa Tsek-
koslovakiassa, kun sen menettely Marshall-suunnitelmassa näh-
tävästi herätti venäläisissä epäilyksiä Tsekkoslovakian luotetta-
vuudesta.

Neuvostoliiton tarkoitus on nähtävästi suojavyöhykkeillä tur-
vata itsensä, mutta ei liittää maita itseensä. Muokkaa maiden
sisällisen tilan sellaiseksi, mikä venäläisten mielestä on luotetta-
va ja varma.

Sitten puhuimme Suomen ja Neuvostoliiton suhteista.
Huhtamäki kysyi, onko hänen esityksensä taloudellisista

asioista suhteessa Neuvostoliittoon oikea.
Minä sanoin, että tietysti me haluamme kaupan lisääntymis-

tä Neuvostoliiton kanssa. Kerroin kuitenkin hänelle Viron ta-
pauksen 1925 ja Mikojanin lausunnon 1939.

Olimme yhtä mieltä siitä, että Suomen on aina käytävä
kauppaa myös länsimaiden kanssa ja sen tähden meidän kaup-
pamme ei voi tulla niin yksipuoliseksi Venäjälle päin, että se
olisi meille hengenvaarallinen.776

Huhtamäen kauppasuhteista esittämät räväkät puheenvuorot olivat he-
rättäneet hämmennystä porvarillisissa piireissä; monien mielestä vuo-
rineuvos oli mennyt liian pitkälle. Huhtamäki edusti erityisesti vuon-
na 1945 pitämissään esitelmissä eräänlaista konvergenssiteoriaa, jonka
mukaan järjestelmät lähentyisivät luonnostaan toisiaan rauhanomaisen
taloudellisen kanssakäymisen ja rationaalisuuden periaatteen yleisen
läpäisyvoiman seurauksena. Suomen talouden perusolemusta ei hänen
mielestään pitänyt kuitenkaan järkyttää eikä myöskään kulkea ”samaa
tietä kuin Neuvostoliitto”.777

Huhtamäki toisti useissa julkisissa esiintymisissään esimerkiksi ke-
väällä 1947, että Suomi kuului uudessa suurvaltapoliittisessa tilanteessa
taloudellisin perustein ”Neuvostoliiton etupiiriin”, sen ”taloudelliseen
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vaikutuspiiriin” tai ”itäblokkiin”, vaikka aikaisempien kauppasuhteit-
tensa perusteella Suomen tulisi olla osa Englannin ja Länsi-Euroopan
maiden blokkia.778  Hän ei unohtanut länsikaupan merkitystäkään, mutta
se jäi julkisissa puheissa selvästi idänsuhteiden varjoon.779  Koska ”meillä
on käden ulottuvilla yksi maailman suurimmista markkinoista”, täytyi
Huhtamäen mukaan kauppasuhteitten tarjoamat mahdollisuudet hyö-
dyntää ennakkoluulottomasti.780  Hän pyrki tarkastelemaan Suomen
kauppasuhteita mahdollisimman laajassa kansainvälisessä yhteydessä ja
ottamaan huomioon yleisemmät kauppapoliittiset kehitysilmiöt, joihin
kuului vapaakaupan asteittainen leviäminen.781

Huhtamäen suhtautuminen Neuvostoliittoon ja SN-Seuraan ei py-
synyt koko ajan samana vaan noudatteli yleisempiä poliittisten suhdan-
teiden muutoksia, vaikka ”talousmiehen” rooli toikin jatkuvuutta hä-
nen esiintymisiinsä. Huhtamäki tuskastui muiden porvarillisten edusta-
jien tavoin siihen, että kommunistit käyttivät seuraa jatkuvasti omana
käsikassaranaan sisäpoliittisiin tarkoitusperiin. Vallankaappaushuhujen
vuonna 1948 Huhtamäki esiintyi aikaisempaa kriittisemmin ystävyys-
seuraa kohtaan ja otti selvästi etäisyyttä sen toimintatapoihin. Taistelu
maan sisäpoliittisesta suunnasta kommunistien ja ei-kommunistien kes-
ken kallistui jälkimmäisten voitoksi, vaikka viivytystaisteluja käytiin
vielä jonkin aikaa. Huhtamäki halusi tässä kriitillisessä vaiheessa poh-
tia suuria linjakysymyksiä Paasikiven kanssa, jonka lähettiläs hän koki
seurassa olevansa. Huhtamäki ja Harima kävivät kesäkuun 1. päivänä
1948 audienssilla Paasikiven luona keskustelemassa SN-Seurasta:

Huhtamäki ja Harima puhuivat SN-Seurasta, joka on epäon-
nistunut, koska ei saa Suomen kansaa mukaan. On muodostu-
nut kommunistien apuelimeksi.

Harima kertoi, että seura oli ollut suomalais-venäläisen
kauppakamarin perustamista vastaan, mutta kun venäläiset oli-
vat sen perustamisen puolella, niin perustetaan.

Kysyivät, onko syytä olla seurassa mukana, koska seura ei
saa Suomen kansaa kokonaisuudessaan mukaan. Pitääkö por-
varien olla mukana? On ollut kysymys perustaa uusi järjestö,
joka olisi samalla pohjalla kuin seura, mutta johon myös por-
varilliset saataisiin mukaan.
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Minä vastasin, että ei olisi nyt ryhdyttävä perustamaan uutta
järjestöä, ennenkuin nähdään, miten asiat tulevat menemään.
Kehoitin heitä edelleen olemaan seurassa mukana ja työskente-
lemään kauppakamarissa samalla tavalla kuin tähän asti. Vasta
myöhemmin voidaan asiata uudestaan harkita.782

Huhtamäki ilmoitti SNS-lehdessä yhteisesti sovitun linjan mukaisesti,
että ”me porvarillisesti ajattelevat” emme ole aina olleet tyytyväisiä
”monessa suhteessa yksipuolisesti suuntautuneen” seuran tapaan hoi-
taa ystävyyssuhteita, mutta siitä huolimatta teollisuusmiesten ei pitäisi
vetäytyä syrjään. Vaikka talousmiehet osallistuvat SNS:n toimintaan,
”ei meidän suinkaan tarvitse tinkiä terveestä isänmaallisuuskäsittees-
tämme eikä katkaista luontaisia suhteitamme mihinkään päin”.783  Hä-
nen ”äärimmäistä vasemmistoa” kohtaan suuntaamansa kritiikki jyrk-
keni entisestään vuoden 1949 aikana, jolloin kommunistit kiihdyttivät
toimintaansa kaataakseen K.A. Fagerholmin johtaman sosialidemok-
raattisen vähemmistöhallituksen. Kommunistien organisoima lakko-
aalto epäonnistui kuitenkin täydellisesti ja ajoi heitä entistä ahtaam-
paan poliittiseen eritykseen.784  Tässäkään vaiheessa Huhtamäki ei suo-
sitellut jättäytymistä syrjään seurasta vaan hänen mielestään oli ”pai-
kallaan pysyen koetettava tehdä parhaansa epäkohtien poistamisek-
si”.785  Seura menetti kuitenkin runsaasti jäseniä ja porvarillisissa pii-
reissä siihen suhtauduttiin entistä epäluuloisemmin. SN-Seuran poliit-
tinen pohja kaventui entisestään.

Huhtamäki alkoi olla 1940-luvun lopulla entistä useammin pois seu-
ravaltuuston kokouksista, ja hän hoiti tehtäväänsä muutoinkin muo-
dollisemmin ja innottomammin kuin aikaisemmin.786  Hän jaksoi kui-
tenkin esitelmöidä ja julkaista kirjoituksia Suomen ja Neuvostoliiton
taloussuhteista vielä 1950-luvun alussa, mutta sen jälkeen hän esiintyi
asian tiimoilta julkisuudessa niukasti. Kirjeessään seuran pääsihteerille
Toivo Karvoselle juhannuksen alla 1952 Huhtamäki ilmoitti eroavansa
valtuuston puheenjohtajan paikalta ”terveydellisiin syihin” vedoten.787

Samoihin aikoihin hän vetäytyi syrjään monista muistakin yhteiskun-
nallisista luottamustehtävistä. Väsynyt vuorineuvos katsoi tässä vaihees-
sa hoitaneensa oman leiviskänsä uuden ulkopolitiikan palveluksessa:
vaara alkoi olla ohi. Huhtamäki oli saattanut päätökseen viimeisen
suuren projektinsa suomalaisen yhteiskunnan palveluksessa. Se oli ollut
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henkisesti raskas urakka, joka kulutti ankarasti jo muutenkin hei-
kentyneitä voimia. Hän jäi tässä tehtävässä vaille lähimpien verkosto-
suhteittensa täyttä tukea. Neuvostoliiton kanssa käydyllä kaupalla ei ol-
lut Huhtamäen oman yrityksen kannalta niin suurta merkitystä kuin
heti sodan jälkeen oli odotettu. Huhtamäki-yhtymän yritystason suh-
teet suuntautuivat yksinomaan länteen.

Säilyikö luottamus eliittiverkostossa?

Verkostosuhteilla on taipumus väljähtyä, jos niitä ei pidetä yllä sään-
nöllisen sosiaalisen kanssakäymisen ja vaihdannan keinoilla ja ne saat-
tavat hajota, jos niitä koossa pitävä luottamus rapistuu. Periaatteessa
sosiaaliset verkostot kestävät ristiriitoja ja erimielisyyksiä, jos ne eivät
merkitse verkoston sisäisen luottamuksen pettämistä eivätkä vahingoi-
ta verkoston jäseniä ja aseta vaaraan sen yhteisiä pyrkimyksiä. Ver-
kostoa säätelevät normijärjestelmät eivät olleet kiveen hakattuja vaan
joustavia ja muuttuvia: verkostot olivat osa yhteiskuntaa eivätkä sen
ulkopuolisia salaseuroja.788

Huhtamäki joutui tasapainoilemaan neuvostomyönteisten ja -vas-
taisten ryhmittymien välimaastossa. Hän pyrki ymmärtämään kumpaa-
kin osapuolta ja pitämään yllä hyviä suhteita molempiin suuntiin. Huh-
tamäen vanhat ystävät tukeutuivat sotien jälkeen vahvasti ns. aseveli-
akseliin, porvarillisten voimien ja sosialidemokraattien yhteisrintamaan
kommunistien vaikutusvaltaa vastaan. Eri puolueiden oikeistosiipiä yh-
teisten tavoitteiden taakse yhdistäneestä Puntilasta tuli yksi antikom-
munistisen puolisalaisen vastarinnan johtohenkilöistä Suomessa. Kun
Puntila saattoi jälkikäteen sanoa, että ”suhteeni kommunisteihin henki-
lökohtaisesti olivat jokseenkin olemattomat”, niin hänen ystävänsä Huh-
tamäki kuului näiden suhteiden kärkikaartiin, ainakin vuorineuvossar-
jassa.789  Puntilan suhteet uuden ulkopolitiikan johtohahmoihin, erityises-
ti oikeusministeri Urho Kekkoseen, olivat erittäin viileät sotien jälkeisinä
vuosina. Huhtamäki koetti sovitella Puntilan ja Kekkosen huonoja väle-
jä, mutta epäonnistui karkeasti: herrat puhuivat toistensa ohi, provosoi-
tuivat helposti eivätkä suostuneet ymmärtämään toistensa lähtökohtia.790

Puntilan ohella Huhtamäki-yhtymän hallintoneuvoston jäsenistä huo-
mattava osa ryhtyi heti tappion häämöttäessä työskentelemään aktiivi-
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sesti kommunistien ja Neuvostoliiton sisäpoliittista vaikutusvaltaa vas-
taan. Tyko Reinikka järjesti elinkeinoelämältä kymmenen miljoonaa
markkaa kampanjaan, jonka tarkoituksena oli pelastaa porvarillinen
enemmistö vuoden 1945 eduskuntavaaleissa. Reinikka pyysi vaalitoi-
miston johtoon Puntilan, joka kotiutettiin rintamajoukoista kiivaan
poliittisen taistelun tuoksinaan. Puntila ryhtyi organisoimaan vaalityötä
Suomen Kulttuurirahaston toimistosta käsin: rahaston toiminnassa syn-
tyneet yhteyskanavat ja henkilösuhteet muodostivat hyvän pohjan kam-
panjoinnille. Vaalitoimiston toisena tukikohtana oli Suomalaisuuden
Liiton huoneisto. Puntila asetti kampanjan tavoitteeksi maan itsenäi-
syyden turvaamisen ja sen demokraattinen yhteiskunta- ja valtiojärjes-
tyksen puolustamisen ”hävittäviltä voimilta”, ennen muuta kommunis-
teilta, mutta kampanja veti väistämättä rajalinjoja myös porvarillisten
puolueiden sisälle. Ei ole yllätys, että Kekkonen suhtautui siihen kieltei-
sesti.791

Isänmaallinen päämäärä luonnehti Puntilan mielestä sodan jälkeis-
ten vuosien toimintaa yleisemminkin, ja se vaati porvarillisten voimien
ja sosialidemokraattien yhteistyötä niin politiikan kuin kulttuurin alal-
la. Suomen Kulttuurirahasto saattoi vahvistaa 1940-luvulla rooliaan kan-
sallisena kulttuurivaikuttajana ja kansankunnan yhtenäisyyttä rakenta-
vana voimana laajentamalla poliittista pohjaansa erityisesti asevelisosia-
listien suuntaan. Sota-ajan kokemukset olivat vähentäneet kielikysy-
myksen merkitystä rahastoa kokoavana voimana ja yhteisen identitee-
tin lähteenä.792

Puntila ei luottanut porvarillisten puolueiden heikossa kunnossa ol-
leisiin organisaatioihin, vaan toimi ensi sijassa henkilökohtaisten ver-
kostosuhteiden kautta ja hyödynsi sodanaikaista maanlaajuista aseveli-
järjestön SAT-VIA:n kenttäorganisaatiota, joka oli keskittynyt salaiseen
kotirintaman mielialatyöhön julkisen aseveliliikkeen taustalla ja joka
jatkoi maanalaisena verkostona välirauhan solmimisen jälkeen järjes-
tön virallisesta lopettamispäätöksestä huolimatta. Sen piirissä oli synty-
nyt kontakteja ja uudenlaista luottamusta porvarillisten kommunismin-
vastaisten aktivistien ja sosialidemokraattien kesken kansallisen yhte-
näisyyden hengessä.793  Rakentaessaan ”täysin uutta organisaatiota” Pun-
tila käytti hyväkseen ”kaikkia niitä suhteita, jotka olivat solmiutuneet
pääasiassa reservinupseeripiireihin sotien aikana”.794  Puntila jäsensi
toimintaansa ”valtakunnallisen ajattelutavan” pohjalta, joka vierasti etu-
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ryhmäintressejä ja korosti maan kehittämistä kansallisen yksimielisyy-
den ja kokonaisuuden lähtökohdista.795

Vaalitoimiston vetäjän oman jälkikäteisarvion mukaan sosiaalisten
suhteiden varaan rakennettu organisaatio ”osoittautui hyvin jänteväksi
ja myös päättäväiseksi toiminnassaan”. Puntila käytti aloitteellisesti hy-
väkseen myös luottamussuhteitaan tiedemiehiin, kirjailijoihin ja mai-
nosalan ihmisiin järjestäessään vaalimateriaalia sanoma- ja aikakaus-
lehdistölle. Kulttuurirahaston toimistosta lähti kasoittain kirjeitä luovan
työn tekijöille ja muille yhteyshenkilöille, jotka kytkettiin osaksi vaali-
kampanjaa. Vaalimateriaali vaihteli tieteellisistä artikkeleista aina len-
tolehtisiin ja poliittisiin tilannekatsauksiin saakka. Vaikka vaalipalve-
lulla ei onnistuttu torjumaan SKDL:n kohoamista eduskunnan toiseksi
suurimmaksi puolueeksi, saattoi kampanjan johto olla tyytyväinen por-
varienemmistön säilymiseen ja porvaripuolueiden aktivoitumiseen: ai-
nakin torjuntavoitosta oli lupa puhua.796

Puntila oli vuoden 1945 eduskuntavaalien jälkeenkin hyvin huolis-
saan maan sisä- ja ulkopoliittisesta suunnasta. Hän ei halunnut pysyä
toimettomana vaan ryhtyi uudelleen vuonna 1946 järjestämään aseveli-
poliitikkojen yhteistyötä, jolle vaalityö oli luonut pohjan. Jukka Tarkan
mukaan heidän suhteensa alkoivat sodan jälkeen ”muuntua tehokkaak-
si poliittiseksi verkostoksi, joka vaikutti kulissien takana pitkään”797 .
Puntila kokosi ”Puntilan poppooksi” kutsutun ryhmän, joka kokoon-
tui säännöllisesti Puntilan kotona kahvipöydän äärellä. Nimekkääseen
seurueeseen kuului ennen muuta eri puolueiden oikeistosiiven edusta-
jia: sosialidemokraateista sen istuntoihin osallistuivat mm. Tanner ja
puoluesihteeri Aleksi Aaltonen, maalaisliitosta E. M. Tarkkanen ja Ju-
ho Koivisto, Edistyspuolueesta Ryti ja kokoomuksesta Päiviö Hetemä-
ki; sen jäsenkunta muuttui hieman sotasyyllisyystuomioiden vuoksi.
Asiantuntija-apua ryhmä sai filosofian tohtori Keijo Alholta Suomen
Pankista ja ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston päälliköltä, oi-
keustieteen tohtori Tauno Suontaustalta. Poppoo piti yhteyttä myös
asevelisosialistien johtohenkilöihin.

Piiri pyrki välttämään päivänpoliittisia kiistoja ja keskittymään ko-
ko kansanvaltaisen järjestelmän turvaamiseen ja ”maan riippumatto-
muuden säilyttämiseen”. Poppoon aktiivisuus ja vaikutus vaihtelivat
poliittisen tilanteen mukaan: Suomen suunnan kannalta tärkeänä vuo-
tena 1948 Puntilan piiri kokoontui lähes joka viikko ja oli vahvasti ajan
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hermolla. Aina 1950-luvun puoliväliin toimineen ryhmän yhtenä tarkoi-
tuksena oli taata se, että ”kansanvaltaiset puolueet” olisivat hyvin infor-
moituja tapahtumien kulusta ja voisivat käyttää verkostoitua tietoa po-
liittisessa toiminnassaan.798

Puntila ja hänen poppoonsa toimivat aktiivisesti myös taannehti-
vaan lainsäädäntöön perustuneen sotasyyllisyysoikeudenkäynnin syytet-
tyjen hyväksi. Puntilan ja Huhtamäen lähipiiriläisistä Ryti, Rangell,
Reinikka ja Tanner joutuivat syytettyjen penkille. Puntila organisoi so-
tasyyllisten puolustusta ja kokosi heidän tuekseen mahdollisimman laa-
jaa rintamaa: hänen kotonaan pidettiin puolustustaktiikkaa suunnittele-
via kokouksia. Puntila järjesti materiaalista ja henkistä apua Sörnäis-
ten vankilaan tuomituille muodostamalla heitä varten tukiryhmiä, jotka
toimivat kuin salaliittolaiset, kaikessa hiljaisuudessa ja erilaisia naamioin-
titaktiikkoja hyväksi käyttäen. Tuomittujen auttamiseksi muodostui laaja
verkosto. Sörnäisissä oli kuitenkin tarkat määräykset kirjeiden lähettä-
misestä ja niiden vastaanottamisesta, paketeista ja vierailuista, mutta
sotasyyllisten asema poliittisina vankeina antoi heille tiettyjä erivapauk-
sia. Nekin olivat alttiita poliittisten voimasuhteiden muutoksille vanki-
lan porttien ulkopuolella. Usein vankilassa nähty vierailija Puntila pääsi
tuomittujen vankila-aikana käymään Rytin, Rangellin ja Reinikan luo-
na Kulttuurirahaston asioilla, ja Rangellin ja Reinikan kanssa hän saat-
toi käsitellä Huhtamäki-yhtymän kuulumisia. Yhteyksiä pidettiin myös
vankilan sensorien käsien läpi kulkeneiden kirjeiden välityksellä.799

Myös Huhtamäki oli yhteydessä sotasyyllisiin ja Huhtamäki-yhty-
mä kuului niiden yritysten joukkoon, jotka toimittivat säännöllisesti
tukea tuomituille ja heidän perheilleen. Omaa arvostustaan sotasyyllisiä
kohtaan Huhtamäki osoitti sijoittamalla työhuoneensa seinälle kaikki-
en tuomittujen valokuvat.800  Vuorineuvos joutui kuitenkin kahden tu-
len väliin. Huhtamäen aktiivinen esiintyminen sotasyyllisiä tuomiolle
vaatineessa SNS:ssä oli vaikea pala Puntilalle, joka teki kaikkensa ”so-
tapoliitikoiksi” syytettyjen puolustamiseksi. Puntila oli tottunut vuori-
neuvoksen omapäisyyteen ja päättäväisyyteen monissa asioissa jo sota-
vuosina, ja luottamus oli kestänyt melkoisia kolhuja aikaisemminkin.
Huhtamäen vahvuus oli aina liittynyt ensinnäkin siihen, että hänellä
riitti rohkeutta kulkea tarvittaessa vastavirtaan, ja toiseksi siihen, että
hän osasi nähdä tulevaisuuteen monia aikalaisia tarkkanäköisemmin.
Huhtamäen epäsovinnaisuus oli usein koitunut pitkällä tähtäimellä eduk-
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si, vaikka se oli aluksi herättänyt hämmennystä. Viime kädessä oli
niin, että ystävykset kokivat toimivansa Suomen itsenäisyyden ja de-
mokraattisen kansanvallan puolesta, joskin osittain eri tavalla ja eri
areenoilla. Puntila varmasti ymmärsi, että ”isänmaan asia” vaati uudes-
sa poliittisessa tilanteessa sellaisia henkilöitä, joihin oli vaikea istuttaa
poliittista leimaa ja joita arvostettiin laajoissa kansalaispiireissä. Huh-
tamäen kaltaisia sillanrakentajia oli kärjistyneessä poliittisessa tilantees-
sa vähänlaisesti.

Huhtamäellä ja hänen verkostosuhteittensa ydinryhmällä oli edel-
leen enemmän yhdistäviä kuin erottavia seikkoja. Sosiaaliset suhteet
muodostivat kokonaisuuden, jonka sisällä eri tekijät saattoivat vetää
eri suuntiin. Huhtamäki-yhtymä ja Suomen Kulttuurirahasto liittivät
sotien jälkeenkin Huhtamäkeä, Puntilaa, Rangellia ja Reinikkaa tiiviis-
ti yhteen. He kaikki ponnistelivat näiden instituutioiden menestyksen
eteen ja olivat näissä merkeissä säännöllisesti tekemisissä toistensa kans-
sa. Huhtamäki lähetti Puntilalle vuoden 1945 lopussa uuden vuoden
toivotuksen ja vannoi jälleen ystävyyttään: ”Kiitoksia sinulle Lasse kai-
kesta mitä hyväkseni teet, arvostan sen hyvin korkealle – on vain näin
miesten kesken vaikea kaikkea sanoilla ilmaista. Annetaan ajan näyt-
tää.”801  Ja näin myös tehtiin. Puntilan asema Huhtamäki-yhtymässä
vahvistui kun hänestä tuli vuonna 1946 hallintoneuvoston puheenjohta-
ja Rangellin vankilassaoloajaksi. Yhtymän operatiiviseen johtoon Pun-
tila pääsi osallistumaan, kun hänet nimitettiin vuonna 1951 yhtiön joh-
tokunnan jäseneksi.

Huhtamäen lähipiiriläiset olivat yhtä kaikki huolissaan vuorineu-
voksesta: ylittääkö hän tällä kerralla ratkaisevan rajan ja onko hänen
valitsemaltaan tieltä enää paluuta? Puntila ja Rangell pohtivat asiaa kes-
kinäisessä kirjeenvaihdossaan loppukeväällä 1946, jolloin jälkimmäinen
istui jo Sörnäisten vankilassa. Heidän mielestään Huhtamäki oli kaar-
tanut liiaksi vasemmalle ja solminut poliittisesti arkaluonteisia kontak-
teja. Rangell ilmaisi huolensa Puntilalle hienosyisellä tavalla:

Olen ajatellut ystäväämme Henricusta usein. … Henricus on
yhä ankarassa vireessä. Ihailla täytyy. Koko pakana on Henri-
cus. Mutta auta nyt Sinäkin kaitselmusta, jottei mies tuhraudu
politiikkaan. Senkin käsitän, että liepeillä liikutaan, koska tie-
toja tarvitaan ja yhteistyötä ja ymmärtämystä ja kaikkea sen
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sellaista, mutta antakoon enemmälle palttua. Enemmästä ei ole
iloa ja varmasti ei etua eikä kunniaa. Henricus on liikemies,
teollisuusmies – ja molempina korkeata luokkaa – on tarpee-
tonta hänen jakautua vielä joksikin muuksi – poliitikoksi. Mi-
nulla on pelko, että jakautuminen tietäisi heikontumista. Hä-
nellä on jo nyt kaksi linjaa, taloudellinen ja sivistyksellis-sosiaa-
linen. Näitä kahta hevosta hän kykenee ajamaan, koska ne ovat,
vissein rajoituksin, hänen hevosiaan, mutta kolmas, poliittinen
linja, on hevonen, joka on, ilman rajoituksia, muiden. Se on
vikuri, vanha ruuna. Mikä etten tietäisi! – Sano tämän malliset
terveiset veljelle. Enkä kaihda vaikka luetuttaisit tämän hänellä.
Ei Henricus voi tätä väärinkäsittää. En tätä kirjoittaisi, ellen
hänestä kovasti tykkäisi.802

Rangell ilmeisesti ounasteli, että kunnianhimoinen Huhtamäki saattai-
si uudessa tilanteessa hautoa hyvinkin pitkälle meneviä ajatuksia po-
liittisesta urasta. Kirjeen sanamuodoista käy ilmi, että Rangell piti Huh-
tamäkeä isänmaallisten voimien lähettiläänä ja tiedustelijana SN-Seu-
rassa, mutta samalla hän pelkäsi tämän saavan huonoja vaikutteita.
Huhtamäki pyrki kuitenkin edelleen pitämään etäisyyttä puoluepoli-
tiikkaan vaikka hän halusi vaikuttaa yhteiskuntapoliittisesti, niin julki-
sesti kuin kulisseissa. Puntila kertoi omassa kirjeessään tiukkasävyi-
sestä keskustelusta itsepäisen ”Henricuksen” kanssa:

Olen antanut hänen lukea varoituksesi, ja kyllä hän siitä on jos-
sakin määrin hätkähtänyt, vaikka jatkuvasti ’pullikoikin’ vas-
taan. Puhui siitä, että hänellä täytyy olla oikeus säilyttää henki-
löllisyytensä ja tehdä jotakin, mikä vastaa hänen vakaumus-
taan. Hän on sitä paitsi sotkeutunut kontin viilekkeisiin jo ai-
kaisemmin, ettei hän pääse niistä irti. Olenkin kohdistanut
ponnisteluni siihen, ettei hän sotkeutuisi enempää. Mikäli saa-
toin havaita, hänet valittiin S.N.S:n valtuuston puheenjohtajak-
si hänen tietämättään, tai sitten hän ei ollut minua kohtaan
suora. Hänhän piti, kuten muistat, useita esitelmiä Neuvosto-
liiton taloudesta ja suomalaisen talousmiehen suhteesta itäiseen
naapuriimme. Nyt on tultu siihen vaiheeseen, että S.N.S. on
julkaissut ne. Meillä oli ankara yhteenotto alkulauseen johdos-
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ta, jossa hän perustelee asennettaan. En voinut sitä hyväksyä ja
esitin tiukasti, että alkulause olisi lyhennettävä muutamaan ri-
viin. Körttiläinen astui kuitenkin esiin ja piti päänsä! Olen en-
nustanut hänelle sen vuoksi jatkuvia menetyksiä.803

Ystävykset tiesivät Huhtamäen paimentamisen äärimmäisen vaikeak-
si. Hän ei suostunut supistamaan aikaisemmin mainitun kirjasen al-
kulausetta, jossa liputettiin selkeästi uuden ulkopoliittisen suuntauk-
sen puolesta, kritisoitiin aikaisemmin maassa harjoitettua politiikkaa
ja haettiin reaalipoliittisesti kestävää suhdetta suureen itäiseen naapu-
rimaahan.804  Rangellin varoitus sai Huhtamäen kuitenkin korostamaan
entistäkin selvemmin talousmiehen rooliaan. Tämä ei ollut ainoa ker-
ta kun Huhtamäen epäsovinnaiset mielipiteet koettelivat verkostosuh-
teiden kestävyyttä.

Puntila ja Huhtamäki pyrkivät pitämään yhtymän hallintoneuvos-
ton puheenjohtajan Rangellin ajan tasalla yrityksen asioista vankila-ai-
kanakin: raportit olivat hyvin tarkkoja, ja ne sisälsivät jopa tuotannolli-
sia yksityiskohtia. Rangell aprikoi ilmiselvästi myös sitä, miten pääjoh-
tajan näkyvä esiintyminen neuvostosuhteissa vaikuttaisi yhtymän ase-
maan. Puntila koetti pitää hallintoneuvoston puheenjohtajan optimis-
mia yllä: ”Yhtymässä on edelleen ripeä yrittämisen halu, ja uusia aja-
tuksia syntyy satamalla. Töitä on niinikään riittävästi, eikä taloudelli-
nen asema ole suinkaan heikentynyt, päinvastoin osoittavat numerot
ilahduttavaa vahvistumista.”805

Vierailijat halusivat kuulla Rangellin mielipiteen tärkeistä linjarat-
kaisuista ja erityisesti suunnitelmista, jotka liittyivät yhtymän valmis-
tautumiseen säännöstelyn jälkeiseen aikaan. Puntila viittasi maaliskuus-
sa 1947 Rangellille lähettämässään kirjeessä myös heidän yhteiseen ys-
täväänsä tavalla, joka kertoo ”eri piirien” varauksellisesta suhtautumi-
sesta häneen:

Heikki on ottanut pahaksi sen, ettei häntä ole hyväksytty Hel-
sinkiin rotaryklubiin, vaikka jonkinlainen järjestys kuuleman
mukaan on, että paikkakunnalta toiselle siirryttäessä hyväksy-
tään ilman muuta uuden paikkakunnan rotariksi. Eihän Heikin
kaikkia otteita suinkaan ole eri piireissä hyväksytty, ja onhan
siinä ollut puuhaa meillä hänen läheisemmilläänkin.806
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Vaikka Huhtamäen verkostosuhteiden ydinryhmä pysyi nitisten koos-
sa, tapahtui sen reunamilla repeämiä – lähipiirin paikkailuyrityksistä
huolimatta. Kaikki vuorineuvoksen vanhat ystävät ja tuttavat eivät voi-
neet hyväksyä tämän ”veljeilyä” kommunistien ja Neuvostoliiton kans-
sa. Heistä erityisesti Tauno Jalanti oli käärmeissään, vaikka ei halun-
nutkaan katkaista täydellisesti siteitään arvostamaansa vuorineuvok-
seen. Jalanti joutui jäämään keväällä 1945 poliittisista syistä eläkkeelle
ulkoministeriön palveluksesta hieman yli 40-vuotiaana. Hän siirtyi tä-
män jälkeen tekemään antikommunistista vastarintaa Pariisista käsin.
Ministeri Jalanti koetti auttaa Huhtamäki-yhtymää konehankinnoissa
ja piti näissä merkeissä yhteyksiä myös yhtiön pääjohtajaan. Jalanti
purki Puntilalle vuonna 1949 avoimesti tunteitaan huolestuttavasta ke-
hityksestä Suomessa ja tässä yhteydessä hän viittasi myös ongelmalli-
siin henkilösuhteisiin: ”Heikki Hmäen toiminta sodan jälkeen on jo-
tain sellaista, mitä reilu suomalainen ei voi hyväksyä… Minulla on
muuten ystäviä, joiden poliittista mielipidettä en laisinkaan hyväksy.
Esim. Urho Kekkonen.”807

Ystävyys ja luottamus olivat niin arvokkaita asioita, että niistä pyrit-
tiin pitämään kiinni tiukoissakin paikoissa. Uusien verkostosuhteiden
syntyminen ei tarvinnut tarkoittaa luopumista vanhoista; eri perusteilla
rakentuneet verkostot elivät rinnakkain ja lomittain omaa elämäänsä.
Puntilan, Rangellin ja Huhtamäen välistä luottamusta ja ystävyyttä ei
vuorineuvoksen näkyvä asema SN-Seurassa vaurioittanut pysyvästi,
vaikka kolhuja sen pintaan tulikin. Verkostossa vallitsi niin vahva pe-
rusluottamus, että se kesti säröjä tilanteessa, jossa tulevaisuus tuntui
epävarmalta ja valittavana oli useita mahdollisia vaihtoehtoja. Puntila
painotti myöhemmin Huhtamäen 60-vuotispäivillä heidän välisen ys-
tävyytensä erityistä luonnetta: ”Minusta on tuntunut, että jokainen
vastoinkäyminen on sitä melkein enemmän vahvistanut kuin myötä-
mäki, jota sentään on sitäkin ollut”.808

On selvää, että Huhtamäen ”yhteiskunnallinen savotta” Suomen ja
Neuvostoliiton suhteissa oli ajamassa häntä paitsioon talouselämän ja
anti-kekkoslaisten porvarillisten piirien keskuudessa. Vastapainoksi
Huhtamäki onnistui tiivistämään suhteitaan maan uuteen poliittiseen
johtoon. Hän kuului samanaikaisesti eri perusteilla muodostuneisiin
verkostoihin, joiden välillä oli jännitteitä; tästä huolimatta ne pysyivät
pääosin koossa. Epäkiitollisetkin tehtävät oli Huhtamäen mielestä hoi-
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dettava – vaikka niistä saattoi joutua maksamaan roiman hinnan. Myö-
hemmin monet Huhtamäkeä voimakkaasti arvostelleet talousmiehet al-
koivat ponnistella Suomen ja Neuvostoliiton välisten kaupallisten suh-
teiden kehittämisen puolesta. Suomen asemassa tapahtunut muutos va-
pautti tarkastelemaan taloussuhteita ilman kohtuuttoman raskasta po-
liittista painolastia.
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10. Sidosryhmäsuhteet

ja säännöstelyn purkaminen

Vapaan kilpailun näköala

Suomen edessä oli syyskuussa 1944 tehdyn välirauhan jälkeen mitta-
via kansallisia voimanponnistuksia. Alueluovutukset Neuvostoliitolle
aiheuttivat sen, että 400 000 karjalaista, kymmenesosa maan väestös-
tä, oli asutettava uuden valtakunnanrajan länsipuolelle, heille oli rai-
vattava pellot, rakennettava kodit ja turvattava toimeentulo uusilla ko-
tipaikkakunnilla. Välirauhasopimukseen kirjatut 300 miljoonan sota-
korvaukset asettivat pienen kansantalouden suorituskyvyn äärirajoille.
Neuvostoliitto ei halunnut Suomelta perinteisiä vientituotteita, joiden
valmistamiseen maan teollisuudella oli hyvät valmiudet, vaan lähes yk-
sinomaan metalliteollisuuden tuotteita. Suomen teollista tuotantoka-
pasiteettia oli kasvatettava ja sen toimintaa täytyi tehostaa ylivoimai-
selta tuntuvan tehtävän suorittamiseksi. Samaan aikaan maa oli jäl-
leenrakennettava sodan jäljiltä: karjalaisten kotien ohella rakennusurak-
ka kohdistui maan taloudelliseen infrastruktuuriin ja teolliseen uudis-
rakentamiseen. Suomalaisten oli suunnattava kaikki voimavaransa näi-
den suurten kansallisten hankkeiden suorittamiseen – ja lykättävä pa-
luuta normaaliin arkeen vuosiksi eteenpäin.

Sota-aikana tutuksi tullutta talouden säännöstelyä jatkettiin edelleen
rauhan oloissa. Kukaan ei osannut heti sodan jälkeen ennakoida tar-
kasti, kuinka kauan ja miten laajana säännöstely jatkuisi ja kuinka sy-
välle talouden rakenteisiin valtiollinen ohjaus ulottuisi lähitulevaisuu-
dessa. Maan elinkeinoelämän edustajat pitivät edelleen säännöstelyä
tarpeellisena, mutta vaativat sen asteittaista purkamista niin nopeasti
kuin mahdollista. Säännöstelymääräyksistä oli luovuttava heti kun raa-
ka-ainepula hellittäisi ja kun kulutukseen saataisiin niin paljon tuottei-
ta, että terve kilpailu voisi jälleen ohjata taloutta. Talouden valtiollinen
sääntely ymmärrettiin myös suomalaisen teollisuuden suojamekanis-
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miksi ulkomaista kilpailua vastaan eikä siitä haluttu luopua kokonaan
ennen kuin maan teollisuus oli valmistautunut riittävästi kansainvälis-
ten markkinoiden avautumiseen. Se puolestaan edellytti modernin tek-
nologian saamista maahan, mikä oli erittäin vaikeaa valuuttapulan vuok-
si. Suomessa jouduttiin asettamaan sotakorvausteollisuuden tarpeet
muiden teollisuusalojen edelle.809

Säännöstelyn vähittäinen purkaminen vaikutti myös Huhtamäen
kaltaisten yritysjohtajien ajankäyttöön ja toiminnan suuntautumiseen.
He olivat aikaisempaa vähemmän säännöstelytalouden kokonaisuudes-
ta huolta kantavia ”komiteamiehiä, jotka riensivät kokouksesta toiseen
ja kuluttivat aikaansa kaikenkaltaisissa neuvotteluissa”, ja saattoivat
keskittyä entistä ponnekkaammin omien liikeyritystensä johtamiseen

Konsulentti Maija Nenonen esittelee yleisölle Huhtamäki-yhtymän uusia

tuotteita Kodinperustamismessuilla vuonna 1945. Kuluttajat olivat kyllästy-

neitä pula-ajan korvikkeisiin ja suorastaan janosivat normaaliajan täysipai-

noisia tuotteita. Pula raaka-aineista ja tuotantokalustosta hidasti kuitenkin

rauhanajan tuotanto-ohjelmaan siirtymistä. Huhtamäki Oyj.
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”monipuuhaisuuden” sijasta.810  Yritysten eteen kasautui aivan riittä-
miin uusia haasteita eikä voimia voitu liiaksi hajottaa. Läheskään kai-
kista yhteiskunnallisista tehtävistä ei kuitenkaan voinut eikä kannatta-
nut vapautua. Suuryrityksistä oli tullut merkittäviä yhteiskunnallisia
voimatekijöitä, ja tästä asemasta oli syytä pitää kiinni.

Sotatalouden päättyminen ja säännöstelytalouden jatkuminen muut-
tivat väistämättä Huhtamäen ja hänen johtamansa yrityksen verkosto-
ja sidosryhmäsuhteita. Murrosta pehmensi se, että kansanhuoltominis-
teriö ote maan elintarviketalouteen säilyi vahvana aina 1940-luvun lo-
pulle saakka. Sotien jälkeisessä välitilassa yritykset tarvitsivat sopivassa
ja alati muuttuvassa suhteessa sekä säännöstely- että markkinatalouden
osaamista. Yrityksen sopeuttaminen uuteen ja jatkuvasti muuttuvaan
toimintaympäristöön oli äärimmäisen vaativa tehtävä. Kaiken oli ta-
pahduttava oikea-aikaisesti.

Huhtamäki piti tärkeänä, että sota-aikainen tuotanto ei etääntyisi
liiaksi normaaliajan tuotanto-ohjelmasta. Hän esitti jo heinäkuun puo-
livälissä 1942, että sota saattoi loppua piankin ja että sota-ajan tuotan-
nossa ”oli oltava erittäin tarkkoja laadun ja sen säilyttämisen suhteen,
ettei tehtaitten maine pääse laskemaan”.811  Uusien modernien elintarvi-
keteollisuuden alojen kehittäminen loi mahdollisuuksia rakentaa siltaa
poikkeus- ja normaaliajan tuotannon välille. Korviketuotteet eivät saa-
neet valmistusmenetelmiensä puolesta etääntyä liiaksi oikeista myyn-
tiartikkeleista, jotta siirtymä voisi tapahtua joustavasti eikä varastoihin
ja kauppojen hyllyille jäisi massoittain tuotteita, jotka eivät enää kel-
paisi kenellekään.

Puolustusvoimien suurtilausten korvaaminen rauhanaikaisella tuo-
tannolla oli erittäin suuri haaste, koska säännöstelyn alla olleet markki-
nat eivät vetäneet ainakaan heti täydellä teholla. Tässä tilanteessa oli
huomio kiinnitettävä uusiin asiakas- ja sidosryhmiin. Yhtymä ryhtyi
kehittämään ponnekkaasti suurtalouslinjaa, jossa voitiin hyödyntää so-
ta-ajan kokemuksia. Yhtiö pyrki palvelemaan nopeasti laajentunutta
koulu-, työpaikka- ja laitosruokailua, jossa jalostetuilla tuotteilla uskot-
tiin olevan mittavia mahdollisuuksia. Pohjois-Suomeen avattiin sotien
jälkeen isoja metsätyömaita, joiden ruokahuollosta elintarviketehtaat
olivat erittäin kiinnostuneita. Suurasiakkaita varten suunniteltiin omia
tuotteita. Yhtymä alkoi 1950-luvun vaihteesta lähtien järjestää vuosittain
suurkuluttajapäiviä pitääkseen yhteyttä asiakaskuntaansa, esitelläkseen
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markkinoille laskettavia valmisteita ja saadakseen uudelleen tärkeäksi
tullutta asiakaspalautetta.812

Yhtymä laati vuoden 1944 helmikuussa ja heinäkuussa laajat perus-
teellisen valmistelun tuloksena syntyneet toimintaohjelmat tuotannon
uusista suuntaviivoista. Tuotannon suunnittelua yhtymässä jäsennettiin
jaottelulla sodanaikaiseen, välikauden ja rauhan ajan tuotanto-ohjel-
maan. Osa sodanaikaisista tuotteista oli tarkoitus poistaa kokonaan
tuotannosta, osa jäisi ylimenokauden artikkeleiksi ja osa otettaisiin va-
kinaiseen tuotanto-ohjelmaan. Varsinkin sokeripulan kärjistyminen ja
jatkuminen sotien jälkeen jarrutti paluuta rauhan ajan tuotantoon. Huh-
tamäki-yhtymässä jouduttiin aloittamaan vuonna 1945 jopa selluloosa-
siirapin tuotanto, koska sokeria ei saatu maahan läheskään riittävästi.
Kyse oli huomattavan suuresta ja riskialttiista sijoituksesta, jossa tu-
keuduttiin sota-ajan tapaan alan eturivin tieteelliseen asiantuntemuk-
seen. Hankkeen edellytyksenä pidettiin normaalia lyhyempiä ja suu-
rempia poisto-oikeuksia ja lain sallimaa arvonvähennystä verotuksessa,
koska tuotanto loppuisi tai supistuisi oleellisesti heti ”normaalisten olo-
suhteiden palattua”.813

Tuotekehittelyprojektit tekivät tarpeelliseksi systematisoida sidos-
ryhmäsuhteiden hoitoa erityisesti tiedemiehiin ja sellaisiin järjestöihin
ja laitoksiin, joiden kanssa yhtymä teki jatkuvaa yhteistyötä. Suhteiden
hoidosta laadittiin jo kesäkuussa 1945 ensimmäinen erillinen toiminta-
ohje, jossa määriteltiin yhteydenpidon vastuusuhteet ja tavoitteet. Tie-
demiehistä ohjeessa mainittiin Tikka, Simola, Valle, Meurman ja fil.tri
Osmo Turpeinen, jonka asiantuntemusta oli tarkoitus käyttää kansan-
ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä. Turpeinen oli toiminut vuonna
1940 mietintönsä jättäneen kansanravitsemuskomitean asiantuntijasih-
teerinä ja kuului alan johtaviin tutkijoihin. Hänen ravintofysiologian
alaan kuuluva väitöskirja vuodelta 1944 käsitteli raudan määrää suoma-
laisessa kansanravinnossa. Järjestösuhteista ohjeissa säädeltiin yhtey-
denpitoa Kemian Keskusliittoon, Kotitalouskeskukseen, Rohdos- ja
mausteyhdistykseen ja julkisista laitoksista Valtion elintarvikelaborato-
rioon ja Lääkintöhallitukseen. Puntila nimettiin ”keskushenkilöksi”,
eräänlaiseksi koordinaattoriksi, esillä olleiden sidosryhmäsuhteiden
hoitamisessa. Yhtymä vaikutti myös pääomistajansa Suomen Kulttuuri-
rahaston kautta elintarviketaloutta käsittelevän tutkimustoiminnan suun-
tautumiseen.814



342

Rauhan ajan tuotannon tuli yhtymän tuotantosuuntakokouksissa
asetettujen vaatimusten mukaan olla monipuolista, korkealaatuista ja
pitkälle rationalisoitua. Siirtymä vaiheesta toiseen oli kokonaisvaltainen
ja suuria kustannuksia vaatinut prosessi. Ylimenokauden ohjelman to-
teuttaminen kesti odotettua kauemmin ennen muuta maan yleisen ta-
loudellisen aseman vuoksi: tuontia jouduttiin edelleen rajoittamaan va-
luuttapulan vuoksi kovalla kädellä. Kansanhuoltoministeriö esitti jatku-
vasti toivomuksia ja määräyksiä maahan melko sattumanvaraisesti saa-
tujen raaka-aineiden käytöstä kansantaloudellisesti edullisimmalla taval-
la. Yhtymässä ei voitu suunnitella tuotteita ja tuotanto-ohjelmia pelkäs-
tään omista lähtökohdista. Siirtymäajan lähetessä loppuaan kiinnitet-
tiin yhtymässä uusien artikkelien suunnittelussa erityistä huomiota sii-
hen, ”että valmisteiden tulee olla joko täysin rauhanaikaisia tai mah-
dollisimman lähellä niitä”.815

Valoisammat ajat koittivat vihdoin vuodesta 1948 lähtien, jolloin
tuotanto käsitti pääosin ”normaaliaikaisia artikkeleita” ja kaupassa siir-
ryttiin yhä enemmän tavalliseen myyntikauppaan. Tärkeä etappi oli ko-
timaisen sokerin tuotannon alkaminen ja sen saattaminen vapaaseen
myyntiin vuoden 1948 lopulla. Alan yritykset alkoivat pitkän tauon jäl-
keen kilpailla kuluttajien suosiosta hinnan lisäksi myös laadulla.816  Vas-
ta vuoden 1950 vuosikertomuksessa Huhtamäki-yhtymä saattoi todeta,
että ”valtion viranomaisten toimesta ei enää kertomusvuoden aikana
puututtu tuotannon suuntautumiseen”. Ainoana poikkeuksena oli vuo-
den lopulla annettu kielto tehdä valmisteverottomia suklaatuotteita.817

Huhtamäki-yhtymä valmistautui ylimenokauteen monipuolistamalla
tuotantorakennettaan, vaikka liikoja rönsyjä pyrittiin välttämään. Uu-
sia tuotantosuuntia otettiin ohjelmaan toisaalta yhtiön oman sisäisen
kehitystyön tuloksena ja toisaalta yritysostojen kautta.818  Kulutuksen
voimakas kasvu kannusti kuitenkin etsimään koko ajan uusia tuotanto-
aloja. Saadakseen lisää tuotantokapasiteettia Huhtamäki-yhtymä teki
vuonna 1946 kaksi tärkeää yritysostoa. Toinen hankinta oli helsinkiläi-
nen marjaviinitehdas Marvi Oy, jonka nimi muutettiin Marjaviini- ja
likööritehdas Marliksi. Jalostajan teknillinen johtaja Torsten Kvikant
nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi.819  Hankkimalla vuonna 1946 Suo-
men Margariiniteollisuus Oy:n yhtymä saattoi ryhtyä valmistamaan
margariinia ja rasvaemulsioita. Molemmat yhtiöt siirrettiin Helsingistä
Turkuun ja muokattiin palvelemaan yhtymän ajankohtaisia tuotannolli-
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sia tavoitteita. Seuraavaksi yhtymä hankki vuonna 1949 Kannaksen
Makaronitehdas Oy:n, jonka avulla haluttiin vahvistaa asemia laajentu-
villa markkinoilla ja saada lisää konekapasiteettia, josta oli sotien jäl-
keen jatkuvasti huutava pula.

Normaaliajan tuotteiden kysyntä oli erittäin kiivasta 1950-luvun
vaihteessa, erityisesti makeisteollisuudessa, jossa Hellas toimitti mark-
kinoille yli kaksinkertaisen määrän tuotteita sotia edeltävään aikaan
verrattuna. Päinvastaisista suunnitelmista huolimatta yhtymän tehtaat
olivat kilpailijoidensa tavoin reagoineet välikaudella lyhytjänteisesti mark-
kinatilanteen muutoksiin, mikä näkyi tietynasteisena sekasortoisuutena
ja ennakoimattomuutena tuotantotoiminnassa. Joitakin tuotteita voi-
tiin valmistaa raaka-aineiden puutteen vuoksi vain lyhyen aikaa kerral-
laan. Sitten kun yksittäisiä tuoteryhmiä saatiin vapautettua säännöste-
lyn piiristä, muuttuivat tuotanto-ohjelmat joskus hyvinkin nopeasti.
Useista epävarmuustekijöistä huolimatta Huhtamäki-yhtymän johto

Huhtamäki-yhtymällä oli ruokataloudellinen neuvontapalvelupiste Helsin-

gissä. Kuvassa konsulentti Inkeri Simola keskustelee asiakkaan kanssa vuon-

na 1945. Huhtamäki Oyj.
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määritteli 1950-luvun alussa päätehtäväkseen yhtiön toiminnan vakiin-
nuttamisen. Käytännössä se tarkoitti suurta harkintaa laajenemishank-
keissa ja paneutumista omiin vahvuusalueisiin: tuotannossa yhtymä
päätti keskittyä korkealaatuisten ns. perusartikkeleiden valmistukseen.820

Tuotannon modernisoinnissa sotien jälkeen oli tehtaiden koneis-
tuksen uusiminen avainasemassa. Jo sota-aikana yhtymässä oli saatu
tehdyksi suuria konehankintoja puolustusvoimien tilausten ansiosta,
mutta vapaita kulutustavaramarkkinoita varten täytyi tehtaisiin saada
kokonaan uuden sukupolven koneistusta, jota oli jo käytössä kehit-
tyneemmissä teollisuusmaissa. Huhtamäki-yhtymässä tartuttiin koneis-
tokysymykseen erityisellä päättäväisyydellä vuonna 1947, kun paluu
normaaliaikaan alkoi viimeinkin olla käsillä.821  Samana vuonna yhty-
mään perustettiin teknillinen osasto, joka johti keskitetysti tuotantolai-
tosten koneistus- ja korjaustoimintaa. Se ryhtyi pakon edessä suunnit-
telemaan ja rakentamaan uusia koneita, koska niitä saatiin ulkomailta
lisenssipulan vuoksi edelleen riittämättömästi ja tuskastuttavan hitaasti.
Yhtymä teki konetilauksia myös kotimaisilta konepajoilta, joilta puut-
tui kuitenkin kokemusta elintarviketeollisuuden koneiden valmistuk-
sesta. Elintarvikealan toimialaliitot koettivat toimia keskitetysti koko
alan konekannan uusimiseksi, mutta tulokset jäivät niukoiksi822. Vasta
Suomen valuuttasuhteiden paraneminen teki mahdolliseksi sen, että
maahan alettiin saada 1950-luvun alussa entistä paremmin raaka-aineita
ja ajanmukaista koneistusta.

Hellaksen makeisvalmistuksen aloittamista varten yhtymä sai han-
kituksi Ruotsista ja Tanskasta koneita hyödyntämällä vanhoja yhteistyö-
suhteitaan. Suomessa ainutlaatuisen automaattisen ns. Jensen-laitoksen
toiminnan käynnistäminen Hellaksessa vuonna 1949 oli suuri tapahtu-
ma: massiivinen suklaalevyjä ja -konvehteja valmistanut 40 metrin pi-
tuinen laitteisto koottiin yhtymän omassa konepajassa osittain tanska-
laisista osista ja osittain Tanskasta saatujen piirustusten pohjalta itse
valmistetuista osista.823  Huhtamäki-yhtymä menestyi jatkuvasti suhteel-
lisen hyvin raaka-aineiden hankinnassa, mutta itse tuotanto osoittautui
usein pullonkaulaksi. Yhtiön tehtaiden konekanta saatiin kohennetuksi
1950-luvun alussa niin paljon, että tuotantolaitoksia voitiin jo kutsua
”todellisiksi tehtaiksi” ja tuotteiden laatutaso kohosi huomattavasti. Sa-
malla tuotanto pystyttiin järjestämään aikaisempaa selvästi tehokkaam-
malla tavalla.824
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Yhtymä päätti ”varmistaakseen tulevat myyntimahdollisuutensa” ot-
taa kauppiaskunnalta takaisin ne korvikeluonteiset tavarat, jotka eivät
enää olleet raaka-ainetilanteen parannuttua täysin myyntikelpoisia. Pa-
lautustoiminta olikin melko vilkasta vielä vuoden 1948 alkupuolella,
mutta jo seuraavana vuonna noudatettiin normaaliajan tapoja myös
palautusten suhteen.825  Huomattavia kustannuksia aiheuttanut toimen-
pide kertoi siitä, että vähittäiskauppiaskunta kohosi jälleen yhtymän
tärkeimpien sidosryhmien joukkoon. Kauppiaiden keskuudessaan py-
rittiin saavuttamaan goodwilliä, kuten asia nyt ilmaistiin amerikkalais-
ten liikkeenjohdon oppien mukaisesti. Muutos sidosryhmäsuhteissa
heijastui koko yrityksen toimintaan, kun asiakkaat alkoivat ohjata yhä
enemmän yrityksen sisäisiä toimintatapoja ja sen suhdetta ympäröi-
vään maailmaan. Vähittäiskaupan myymäläverkosto laajeni nopeasti
erityisesti 1950-luvun alusta ja pienten sekatavara- ja erikoismyymälöi-
den rinnalle alkoi tulla yhä enemmän tavarataloja, jotka symboloivat
monipuolisella tarjonnallaan modernia joukkokulutuskulttuuria. Itse-
palvelun periaate alkoi lyödä säännöstelykauden jälkeen itseään läpi
vähittäiskaupassa.826  Suomalainen kulutusyhteiskunta teki 1950-luvulla
uutta tulemista – ja paljon kovemmalla voimalla kuin ennen sotia.

Huhtamäki antoi suuren arvon tukkukaupalle, jonka merkitys kas-
voi voimakkaasti yhtymän tuotteiden markkinoinnissa. Sodanaikainen
jakelusäännöstely oli merkinnyt kiinteä yhteyttä tukku- ja vähittäiskau-
pan välillä, ja säännöstelyn jatkuminen eri muodoissaan vielä 1950-lu-
vulla piti tätä kytköstä voimassa. Vähittäiskauppa oli riippuvaista tuk-
kuliikkeitten myöntämistä tavaraluotoista. Joukkokulutusmarkkinoille
tähyävälle teollisuudelle toimivat kaupalliset kanavat olivat elintärkeitä.
Huhtamäellä oli vanhastaan runsaasti suhteita maan johtaviin tukku-
kauppiaisiin ja hän näki vaivaa niiden ylläpitämiseksi. Hänen mieles-
tään tukkukauppiaita täytyi ”hyysätä” aivan erityisellä tavalla.827  Vuori-
neuvos Huhtamäki lahjoitti esimerkiksi Suomen Tukkukauppiaitten
Liiton 25-vuotisjuhlallisuuksissa vuonna 1945 liiton kunniajäsenten
kauppaneuvosten J.G. Nordströmin ja A. Gust. Skogsterin, vuorineu-
vos Johan Grundströmin ja professori Paavo Korpisaaren muotokuvat,
jotka liitto otti tyytyväisyydellä vastaan.828

Huhtamäki palasi sotien jälkeisissä kirjoituksissaan jälleen tuotan-
non ja myynnin vuorovaikutukseen. Vuorineuvoksen mielestä Suomes-
sa oltiin astumassa ”merkkitavaroiden kauteen”, jota luonnehti ensin-
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näkin kaupan merkityksen yleinen kasvu. Toiseksi uudella aikakaudella
”teollisuustoiminnassa markkinointi on yhtä tärkeä ja yhtä paljon työtä
ja pääomia vaativa osa kuin tuotanto”. Markkinoiden täytyi olla tiiviis-
ti läsnä jo tuotannon suunnitteluvaiheessa. Huhtamäki painotti koko-
naisvaltaisen ajattelun merkitystä säännöstelyn jälkeisessä taloudessa.
Tavoitteena täytyi olla niin teollisuuden kuin kaupan toiminnan tehos-
taminen, tavaran kulun jouduttaminen tuotannosta kuluttajille saakka.
Teollisuuden ja kaupan oli ymmärrettävä olevansa ”yhteiskunnan palve-
luksessa”, jotta ne pystyisivät tukemaan toisiaan.829

Huhtamäki perusteli markkinaorientoitumista yhteiskunnallisin ar-
gumentein, minkä tarkoituksena oli säädellä eri sidosryhmien välisiä
ristiriitoja ja löytää niiden välille yhteistä nimittäjää. Yritystoiminnan

Huhtamäki-yhtymän kaupallinen henkilöstö on pitämässä kaksipäiväistä ko-

kousta syyskuun alussa 1951. Myynnin ja markkinoinnin painoarvo kohosi

huomattavasti 1940-luvun lopulta lähtien jakelusäännöstelyn lähetessä lop-

puaan. Yhtymään palkattiin lisää myyntihenkilöstöä ja otettiin vaikutteita

uusista amerikkalaisperäisistä markkinoinnin opeista. Myyntityöstä ja mai-

nonnasta kiinnostunut vuorineuvos Huhtamäki osallistui aktiivisesti myynti-

edustajien tapaamisiin. Turun museokeskus.
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tehtävänä oli myös vapaan kilpailun oloissa modernisoida yhteiskuntaa,
mutta sen tuli tapahtua aikaisempaa enemmän markkinoiden välityk-
sellä.830 Yhtymässä pohdittiin paljon ”siirtymävaiheen” problematiik-
kaan säännöstelyn asteittaisen purkamisen oloissa. Vaikka tuotantoa
mukautettiin yhä enemmän markkinoiden vaatimusten mukaan, py-
rittiin tätä kehitystä tulkitsemaan edelleen kansantaloudellisin käsit-
tein.831

Valmistautuessaan ”tuleviin kuumiin kilpailun päiviin” yhtymä lisäsi
koko ajan myynnin ja mainonnan resursseja. Kilpailuhenkisyys vyöryi
aluksi koko alalla yli äyräiden, kun yritykset pyrkivät valtaamaan ase-
mia markkinoilla – joskus liiankin raskain kustannuksin ja arveluttavin
keinoin.832  Yhtymän myynti- ja mainoskonttori sijoitettiin vuoden 1946

lopulla Helsinkiin ja myyntitoimistoverkostoa eri puolilla maata vahvis-
tettiin; yhtiö oli onnistunut murtautumaan kansallisille markkinoille.
Eri tuoteryhmiä varten palkattiin ”kilpailutalouteen” siirtymisen vuoksi
myös erikoistuneita myyntimiehiä. Yhtiön näkyvyyttä pääkaupungissa
lisättiin päättäväisesti. Vuonna 1947 otettiin käyttöön suunnittelukilpai-
lun pohjalta kehitelty yhtymän liikemerkki ”eteenpäin – ylöspäin”, jolla
luotiin yhtenäisyyttä tuotekirjoon, haluttiin erottautua muista alan yh-
tiöistä ja pyrittiin vahvistamaan yhtymän imagoa markkinoilla.833  Yhty-
män ylin johto siirtyi 1950-luvun alussa Helsinkiin, mutta yhteydenpito
Turkuun oli edelleen tiivistä.834  Huhtamäki rekrytoi vuonna 1946 yhty-
män myyntipäälliköksi Suomen Kalastus Oy:n toimitusjohtajan, jääkä-
rimajuri Eino Lehdon johtamaan keskitetysti yhtymän myyntiä, mai-
nontaa, neuvontaa ja vientitoimintaa. Hän oli oppinut tuntemaan Leh-
don järjestäessään sota-aikana kalatalousasioita; tässäkin oli kyse ver-
kostosuhteiden hyödyntämisestä.

Huhtamäki-yhtymän tehtaiden myyntiä siivittivät 1950-luvun alussa
eteenpäin mainoshyökkäyksillä tuetut merkkituotteet. Varsinkin Hellas
onnistui Helsingin olympialaisten alla laskemaan markkinoille useita
menestyneitä uutuustuotteita, joista mainittakoon Jenkki-purukumi ja
Musta Pekka -lakritsi. Tuotanto-ohjelmaan oli saatu palautettua myös
vanhoja lähes unohduksiin painuneita merkkituotteita, jotka saavutti-
vat nopeasti uudelleen suosiota kuluttajien keskuudessa.835  Yhtymässä
seurattiin omien merkkituotteiden myyntiä herkeämättä, mutta yhtä-
lailla tarkkailtiin kilpailijoiden valmisteita ja markkinaosuuksien kehi-
tystä eri tuoteryhmissä. Uusia artikkeleita pystyttiin lanseeraamaan te-
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hokkaasti suhteellisen neitseellisille markkinoille, mutta kun ne täyttyi-
vät, oli käsillä ankara kilpailu. Kun kilpailu oli karkaamassa liian repi-
väksi, haettiin salaisesti ”eräänlaista yhteistoimintaa” suurimman kil-
pailijan Oy Karl Fazer Ab:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli ”pyrki-
mys yhteisiin hintoihin, rehtiin kenttäkilpailuun ja siihen, että toi-
siltamme emme ota myyntimiehiä palvelukseen”.836  Koveneva kilpailu
samanaikaisesti sekä kannusti yhteistyöhön että vei siltä pohjaa pois.
Yhtymän sisäisissä strategisissa keskusteluissa puhuttiin 1950-luvun puo-
livälissä vilkkaasti kilpailukykyisyyden säilyttämisestä ja parantamises-
ta.837

Sotien jälkeen yhtymän neuvontatyö nivellettiin myös entistä tii-
viimmin osaksi mainontaa ja myyntiä. Neuvontaan liittyviä tuote-esit-
telyjä alettiin pitää enemminkin ”myynnin edistämisenä” kuin puhtaa-
na valistuksena.838  Huhtamäki-yhtymän neuvontaosasto sai vuoden 1945

alussa perinteisten tehtäviensä lisäksi toimekseen ”yhtymän maineen ja
luottamusarvon (goodwill)” lisäämisen yhdessä pääjohtajan ja tehtaiden
johtajien kanssa.839  Yhtymässä perehdyttiin huolellisesti uusiin amerik-
kalaisiin myyntityön ja markkinoinnin oppeihin, joiden uskottiin vas-
taavan vapautuvien markkinoiden haasteisiin. Sales promotion eli myyn-
nin edistäminen oli yksi sotien jälkeisistä muoti-ilmiöistä; sen yhtenä
alakohtana oli julkisten suhteiden (public relations) hoitaminen. Ameri-
kasta oli peräisin myös idea consumer panelista, tietyn ostaja- ja perhe-
ryhmän ostopäiväkirjoihin perustuvasta systemaattisesta seurannasta.840

Uusien tuoteryhmien menekkimahdollisuuksia ryhdyttiin yhtymäs-
sä tarkastelemaan myös markkinatutkimusten avulla, mikä heijasteli
uudenlaista suhtautumista kuluttajiin. Huhtamäki-yhtymän johto luotti
tuotanto-ohjelmien suunnittelussa yhä enemmän laajaan fakta- ja ti-
lastoaineistoon. Yhtymän myyntitoimistoon perustettiin vuonna 1947

ensimmäisten suomalaisten teollisuuslaitosten joukossa oma markki-
natutkimusosasto, joka teki koko maata koskevat tutkimukset Markki-
natutkimus Oy:n tai Suomen Gallup Oy:n verkostojen kautta.841  Pää-
johtaja Huhtamäen mielestä aikaisemmin ”leukatyöläisinä” tunnetun
myyntimieskunnan yhtenä uutena tehtävänä oli hankkia koko yritystä
palvelevaa systemaattista tietoa markkinoista.842  Myyntimiehet toimi-
vat kentällä päätoimensa lisäksi tuntosarvina, joiden havaintoja ja mie-
lipiteitä käytettiin hyväksi tuotekehittelyssä.843
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Yhtymä perusti vuonna 1948 Ravinto ja Nautinto -asiakaslehden
tehostaakseen yhteydenpitoa keskeisiin sisäisiin sidosryhmiinsä. Leh-
dessä käsiteltiin ajankohtaisia elintarviketaloudellisia kysymyksiä, esi-
teltiin yhtiön johtajien ulkomaanmatkojen satoa sekä tehtiin tunnetuk-
si yhtymän tuotanto-ohjelmaa ja uusia tuotteita.844  Sotien jälkeen yhty-
män johto pani paljon painoa elokuvan mahdollisuuksiin mainonnassa.
Yhtymä tilasi useita neuvonta-, esittely- ja mainoselokuvia, joita näytet-
tiin elokuvanäytösten alkukuvina ja erilaisissa tilaisuuksissa.845  Kulutta-
jia opeteltiin sotien jälkeen lähestymään monilta eri suunnilta ja useilla
eri tavoilla.

Huhtamäki-yhtymä kehittyi ripeästi ensimmäisen vuosikymmensä
aikana: yhtiö onnistui hyödyntämään sota-ajan poikkeusolot ja sopeu-
tumaan säännöstelyn vähittäiseen purkamiseen. Yhtiö kuului vuonna
1949 jo neljänkymmenen suurimman suomalaisen yrityksen joukkoon.

Pääjohtaja Huhtamäki konttorissaan vuonna 1949. Vuorineuvos oli työsken-

nellyt lähes vuorotta sotavuodet ja sen jälkeisen ajan, ja kiivas työtahti alkoi

jo murentaa terveyttä. Huhtamäki johti kuvan ottamisen aikoihin vielä yhtä

dramaattista muutosta yhtymän toiminnassa, paluuta kohti kilpailutaloutta

kymmenen vuoden säännöstelykauden jälkeen. Annaliisa Heimo.
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Voimasuhteiden nopeasta muutoksesta kertoo se, että Huhtamäki-yh-
tymä oli jo ohittanut merkittävimmän kilpailijansa Oy Karl Fazer Ab:n
ja kohonnut toimialan suurimmaksi yksityiseksi yritykseksi; vain kes-
kusosuusliikeillä SOK:lla ja OTK:lla oli sitä laajempaa tuotannollista
toimintaa. Yhtymän henkilökunnan määrä nousi 1950-luvun vaihteessa
jo yli 1500:n ja sillä oli kahdeksan toimipaikkaa.846

Osana kilpailutalouteen siirtymistä yhtymälle laadittiin vuosikausia
kestäneiden keskustelujen ja huolellisen valmistelun perusteella 1950-lu-
vun alussa uusi organisaatio, joka otettiin käyttöön Erkki Partasen
toimitusjohtajakauden alkaessa vuonna 1952. Yritys oli kasvanut sellai-
siin mittasuhteisiin, että puhtaasti hierarkiaan perustunut organisaatio
alkoi muodostua kehityksen jarruksi, ja yhtiön edessä oli sellaisia teh-
täviä, jotka vaativat joustavuutta ja ripeää sopeutumista markkinatilan-
teen muutoksiin. Vaikka uusi organisaatiomalli pohjautui aikaisempaa
virtaviivaisempaan linja-ajatteluun, kuului siihen myös tiettyjen ydin-
toimintojen keskittäminen: myynti-, markkinointi-, pakkaussuunnit-
telu ja sosiaalitoiminta hoidettiin yhtymätasolla.

Seuraava perinpohjainen organisaatiouudistus tehtiin vuonna 1958

amerikkalaisten ja kotimaisten konsulttien myötävaikutuksella. Uudis-
tuksen taustalla oli se, että tuotanto ja myynti olivat joutuneet liian
etäälle toisistaan eikä niiden välinen yhteistoiminta sujunut moitteetto-
masti. Tuotteiden markkinointi ei ollut kehittynyt tämän vuoksi toivo-
tulla tavalla. Markkinoiden muuttuvat vaatimukset kantautuivat riittä-
mättömästi tuotanto-ohjelmien suunnitteluun saakka.

Uudistuksella siirrettiin aikaisempaa laajempaa vastuuta toiminta-
yksiköille, joiden tuli vastata hankinnoista, valmistuksesta, myynnistä
ja taloudellisesta tuloksesta. Hajakeskitys lisäsi tehtaiden oma-aloittei-
suuden merkitystä, mutta yhteinen rahoitus- ja budjettipolitiikka takasi
kokonaisuuden edun toteutumisen. Tehtaiden myyntiä varten luotiin
omat myyntiverkostot. Yhtymätasolle jäi kymmenkunta kaikkia tehtai-
ta palvelevia osastoja ja keskusjohdon tehtävänä oli huolehtia koko toi-
minnan koordinoinnista. Yhtymää sopeutettiin uudistuksella sotien jäl-
keen vallinneesta tuotantovaltaisesta ajattelutavasta kohti markkinointi-
henkistä toimintatapaa. Suunnanmuutosta perusteltiin sellaisella ajatte-
lulla, että teollisuuslaitosten tehtävänä ei ollut jonkin tavaran valmista-
minen sinänsä, vaan kuluttajien tarpeiden tyydyttäminen, jolloin pää-
huomio alkoi kiinnittyä markkinointiin.847
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Pääjohtaja Huhtamäki johti ponnekkaasti yhtymän sopeutumis- ja
uudistusprosesseja 1940-luvun lopulla. Työ täytti lähes koko Huhta-
mäen elämän: hän teki jatkuvasti ylipitkiä työpäiviä eikä osannut va-
pautua työmurheista. Hän oli sotavuosista lähtien työskennellyt ylirasi-
tuksen partaalla ja joutunut toimimaan koko ajan kovien henkisten
paineiden alla. Varsinaista vastapainoa vaativalle ja kuluttavalle työlle
hänellä ei ollut. Pääjohtajan oikeastaan ainoa läheinen harrastus, pitkät
kävelyretket joko yksin tai useimmiten läheisten työtoverien tai suku-
laisten kanssa, olivat nekin omistettuja ”diskuteeraamiselle” ja ”venti-
leeraamiselle” – työasioiden pohtimisille ja ideoimiselle. ”Promenee-
rausten” aikana vuorineuvos kyseli ahkerasti kumppaniensa mielipitei-
tä omista ajatuksistaan ja suunnitelmistaan; hänellä oli tapana testata
ideoitaan läheisillään ja vetää heitä mukaan niiden jatkokehittelyyn.
Huhtamäki oli alituisesti liikkeessä: toimeton lepääminen oli hänelle
kauhistus, kaikki yritykset siihen suuntaan epäonnistuivat. Kesälomat-
kin jäivät parin päivän mittaisiksi. Hän ”reerasi” asioita kohdalleen
herkeämättä; järjestys oli hänelle intohimo, olipa kyse pienistä tai suu-
rista asioista. Vuorineuvos halusi kontrolloida asioiden kulkua niin tar-
kasti kuin mahdollista. Pitkälti järjestelmällisyytensä ansiosta hänellä
riitti aikaa olla niin monessa mukana.848

Huhtamäki tunsi fyysisten ja henkisten voimiensa ehtyvän, hänen
terveytensä reistaili yhä enemmän tultaessa kohti 1940-luvun loppua.
Viisikymmentä vuotta täytettyään Huhtamäen luomisvoima oli heiken-
tynyt ratkaisevasti. Perhe- ja lähipiiri kokivat Huhtamäen henkisen lop-
puun palamisen ajoittaisena ärtyisyytenä, hermostuneisuutena ja ailah-
televaisuutena. Huhtamäen oli vaikea hyväksyä, että koko elämäntyö
oli tehty suhteellisen nuorella iällä, mutta siitä huolimatta hän osasi itse
arvioida omat voimansa ja luopua ajoissa yhtymän johtotehtävistä ja
erilaisista yhteiskunnallisista luottamustehtävistä. 849  Huhtamäki päätti
vuonna 1951 väistyä yhtymän operatiivisesta johdosta keskusteltuaan
asiasta perusteellisesti läheistensä kanssa. Yhtymän johdon uudelleen-
järjestely toteutettiin vuorineuvoksen itsensä laatimien suuntaviivojen
mukaisesti. Hän saattoi jättää yhtymän johtotehtävät luottavaisin mie-
lin uuden sukupolven edustajille, joiden rekrytointiin hän oli itse aktii-
visesti osallistunut.850

Huhtamäen voimien ehtyminen kulutti myös avioliittoa, joka ajau-
tuikin lopullisesti karille kestettyään yli 30 vuotta. Avioero ja myöhem-
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pi uusi avioliitto sairaanhoitaja Kirsti Kallioisen kanssa etäännyttivät
Huhtamäkeä hänen perhe- ja sukupiiristään. Kirsti ja Heikki Huhta-
mäki viettivät yhä enemmän aikaa Suomen rajojen ulkopuolella, kun
vuorineuvos haki apua sairauksiinsa ulkomaalaisilta spesialisteilta. Pa-
riskunta viihtyi erityisen hyvin Itävallassa, Sveitsissä ja Saksassa. Pitkät
sairaala- ja parantolajaksot ja hotellielämä olivat niin kalliita, että Huh-
tamäkien käteisvarat olivat usein lopussa ja yhtymässäkin alettiin huo-
lestua hoitojen ja jokapäiväisen elämän kustannuksista. Huhtamäki

Signe ja Heikki Huhtamäki Pariisissa vuonna 1950 vuori-

neuvoksen 50-vuotisjuhlia paossa. He vierailivat samalla

matkalla myös Egyptissä. Annaliisa Heimo.
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joutui silloin tällöin kääntymään yhtymän pääkonttorin puoleen talou-
dellisen tilanteensa selvittelyissä.851

Huhtamäki oli aina pyrkinyt välittämään omia verkosto- ja sidos-
ryhmäsuhteitaan yhtymän muille johtajille, ja hän huolehti asiasta tar-
kasti jättäessään pääjohtajan tehtävät. Keskeiset yhteiskunnalliset luot-
tamustehtävät siirtyivät uudelle toimitusjohtajalle Erkki Partaselle. Vaik-
ka Partaselle lankesi myös joitakin uusia luottamustoimia, keskittyi
hän edeltäjäänsä tiiviimmin yrityksen johtamisen tehtäviin. Yhtymän
asema ”yhteiskunnallisena yrityksenä” ja sen institutionaalinen omis-
tuspohja velvoittivat kuitenkin laajoihin yhteiskuntasuhteisiin myös
säännöstelytalouden jälkeisissä olosuhteissa.852  Markkinatalouteen liit-
tyvät uudet tehtävät pitivät yhtiön johdon työpäivät kiireisinä.

Huhtamäen toimenkuva yhtymän johtokunnan puheenjohtajana
määriteltiin hallintoneuvostossa heinäkuun alussa 1952; hän oli itse laa-
tinut asiaa koskevan ehdotuksen. Huhtamäen vastuulle kuului ”virallis-
ta yhteydenpitoa” yhtymän keskeisten hallintoelinten välillä ja ”myötäi-
levät toimenpiteet Yhtymän sisäisen mielialan sekä julkisten ja asiakas-
suhteiden hoitamiseksi”. Johtokunnan puheenjohtajan tuli myös seura-
ta ”pitemmän tähtäimen ja laajakantoisimpien kysymysten” kehitystä
ja myötävaikuttaa niiden käsittelyyn jo valmisteluvaiheessa. Huhtamäen
tuli keskittyä ensinnäkin yhtymän sisäisten ja ulkoisten sidosryhmä-
suhteiden hoitaminen ja toiseksi hänen tuli toimia eräänlaisena yhty-
män päästrategina.853

Huhtamäki sai johtokunnan puheenjohtajana edelleen toimitusjoh-
tajatasoista palkkaa, joka tarkistettiin samalla tavalla kuin muidenkin
johtajien palkka- ja työsuhde-edut. Toisen lahjoittajan rouva Signe Huh-
tamäen eläkkeestä tehtiin yhtymässä päätökset vuonna 1950.854  Suomen
Kulttuurirahasto ja Huhtamäki-yhtymä sopivat vuonna 1954 Heikki
Huhtamäen eläke- ja palkkaeduista, jotka sidottiin indeksiin. Samassa
yhteydessä yhtymä päätti hankkia Huhtamäelle enintään viisi miljoo-
naa markkaa maksavan asunnon.855  Huhtamäki päätti keväällä 1957

”asiaa vakavasti harkittuaan” pyytää vapautusta yhtymän johtokunnan
puheenjohtajan tehtävistä, joita hän ei enää terveydellisistä syistä jaksa-
nut hoitaa. Huhtamäki valittiin hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi
ja sen työvaliokunnan jäseneksi. Uudeksi johtokunnan puheenjohtajak-
si nimitettiin L. A. Puntila, joka oli vuodesta 1952 lähtien toiminut
Helsingin yliopiston poliittisen historian professorina.856
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Jättäytyessään pois johtokunnan puheenjohtajan paikalta Huhta-
mäen erikoistehtävät yhtymässä määriteltiin uudelleen ja asiaan palat-
tiin vielä 1960-luvun alussa. Hänellä oli oikeus ”käyttää asiantuntemus-
taan erityisesti yhtymän kehittämistä koskevissa asioissa” ja tätä varten
hänelle toimitettiin tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Huhtamäellä oli läs-
näolo-oikeus ja puhevalta johtokunnan kokouksissa sekä erilaisissa yh-
tymän kehittämistä koskevissa neuvotteluissa. Yhtymä asetti vuorineu-
voksen käytettäväksi sihteerin ja tarvittavat työtilat. Yhtymän piirissä
oli sovittu, että johtokunnan sihteerien Veikko Sjöblomin ja myöhem-
min Asko Tarkan tehtäviin kuului pitää seuraa Huhtamäelle, kuunnella
hänen muistelujaan ja keskustella hänen kanssaan yhtymän ajankohtai-
sista asioista.857

Vaikka Huhtamäki luopui yhtymän johtopaikoilta aste asteelta, ha-
lusi hän pysyä perillä yhtiön asioista ja ottaa niihin ajoittain aktiivises-
tikin kantaa. Toimitusjohtaja Partaselle tällaiset vuorineuvoksen osallis-
tumisjaksot olivat joskus hankalia. Huhtamäki esitti sangen kriittisiä
näkökantoja esimerkiksi vuoden 1958 organisaatiouudistuksen valmis-
telussa, ja Partanen sai tehdä melkoisesti työtä tyynnytelläkseen ”neu-
voksen”.858  Huhtamäen osallistuminen yhtymää koskevaan päätöksente-
koon oli 1950-luvun lopulta lähtien hyvin ajoittaista ja kaiken kaikkiaan
melko vähäistä. Huhtamäki keskusteli Puntilan kanssa luottamukselli-
sesti kirjeitse yhtymän asioista, ja Puntila raportoi hänelle ulkomaille
säännöllisesti yhtymän johtoelinten kokouksista ja yleisimmistäkin asi-
oista. Huhtamäki seurasi voimiensa mukaan yhtymän tunnuslukuja ja
muita aineistoja, muistioita, suunnitelmia ja pöytäkirjoja. Puntilan li-
säksi Partanen ja Rangell olivat säännöllisesti yhteydessä vuorineuvok-
seen, ja he joskus vierailivatkin hänen luonaan Münchenissä ja Wie-
nissä.859

Läntiset yhteistyösuhteet etusijalla

Valmistautuminen rauhan ajan tuotantoon teki uudella tavalla ajan-
kohtaiseksi Huhtamäen suhdeverkostot läntisiin teollisuusmaihin. Yh-
tymän johto ryhtyi hankkimaan lännestä systemaattisesti tietoa uusista
kilpailukykyisistä tuotteista ja huippumoderneista valmistusmenetel-
mistä. Vaikka Huhtamäki teki itsekin useita matkoja, delegoi hän
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kansainvälisten suhteiden hoitoa yhä enemmän myös muille yhtymän
johtohenkilöille, erityisesti tuotannollisessa vastuussa oleville tehtaan-
johtajille. Yhteistyö ulkomaisten yritysten kanssa alkoi kehittyä sotien
jälkeen tietojen vaihdosta tuotannollisen kumppanuuden ja teknillisen
yhteistyön suuntaan. Kun Huhtamäki esiintyi julkisuudessa näkyvästi
Suomen ja Neuvostoliiton taloussuhteiden puolesta, suuntasi hän joh-
tamansa yrityksen yksinomaan länteen.

Teknillinen johtaja Gardberg matkusti loka-marraskuun vaihteessa
1944 Ruotsiin, jossa hän pyrki saamaan tiiviin matkaohjelman puitteis-
sa kuvan elintarviketeollisuuden kehitysnäkymistä. Hän tapasi matkan
aikana yhtymän vanhoja yhteistyökumppaneita, jotka halusivat kuulla
Suomen poliittisesta tilanteesta sodan päättymisen jälkeen, ja solmi li-
säksi uusia kontakteja säilyke- ja lääketeollisuudessa toimiviin yrityk-
siin. Erityisen merkittävä oli vierailu Malmössä Mazettin tehtailla, jos-
ta Gardberg sai runsaasti uusia ideoita. Yhtiön johtajat Gunnar ja Gös-
ta Mazetti-Nissen ja heidän ”oikea kätensä” intendentti Eric Jönsson
tekivät sotien jälkeen paljon yhteistyö yhtymän kanssa; veljeksistä Gun-
nar toimi myös Suomen pääkonsulina. He välittivät yhtymälle useita
uusia yhteistyökumppaneita. Hyödyllinen ja pitkäaikainen suhde syntyi
lisäksi helsingborgilaiseen Herbert Jacobiin, jota Gardberg luonnehti
”erittäin sympaattiseksi mieheksi”. Jacobilla oli yhteyksiä konetehtai-
den lisäksi useisiin elintarvikealan yrityksiin ja hän käytti näitä suhteita
aloitteellisesti yhtymän hyväksi. Matkansa aikana Gardberg vieraili ai-
nakin 19 yrityksessä Ruotsin eteläosissa.860  Huhtamäki-yhtymän tehtai-
den johtajat keskittyivät omilla matkoillaan koneiden hankintaan, mut-
ta oppia lähdettiin hakemaan myös silloin kun ryhdyttiin valmistamaan
normaaliajan tuotteita.861

Huhtamäki jatkoi sotien jälkeen henkilökohtaista kirjeenvaihtoa ul-
komaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Ystävällissävyisissä kir-
jeissä hoidettiin usein pieniä liikeasioita, mutta pääasiassa kyse oli ver-
kostosuhteiden ylläpidosta. Kirjeitse järjesteltiin vierailuja ja vastavie-
railuja, kiiteltiin vieraanvaraisuudesta, onniteltiin merkkipäivien joh-
dosta, tiedusteltiin kuulumisia, muisteltiin menneitä ja vakuuteltiin
tehtaiden välisen hyvän yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa.862

Sotien jälkeen yhteistyösuhteita ulkomaisten yritysten kanssa järjes-
tettiin aikaisempaa muodollisemmalle pohjalle: kyse ei ollut enää sa-
massa määrin henkilökohtaisista luottamussuhteista kuin aikaisemmin.
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Yhtymän tärkein ruotsalainen yhteistyökumppani Mazetti teki vuoden
1946 lopulla ehdotuksen sellaisen yhteistyösopimuksen solmimisesta,
jossa määriteltiin yhteiset pelisäännöt valmistusmenetelmien antamises-
ta toisen osapuolen käytettäväksi. Erityisen tärkeää oli sopia käytännöt
patentilla suojatuttujen menetelmien luovuttamisesta yhteistyökump-
panille. Lähtökohtana oli yrityksissä tehtyjen innovaatioiden mahdolli-
simman avoin vastavuoroisuuteen perustuva vaihdanta.863  Yhteistyö
syvenikin keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa aina tuotantolin-
jojen teknisiin järjestelyihin saakka.864

Yhtymän toimeksiannosta tehdyistä matkoista oli tapana tehdä ”vi-
rallisia” matkakertomuksia, joissa selostettiin yksityiskohtaisesti vie-
railukohteita. Kertomusten laatijat vertasivat kohdelaitoksia yhtymän
omiin tehtaisiin: missä oltiin jäljessä ja mitä ulkomaisilta kumppa-
neilta voitaisiin oppia? Hellaksen johtaja Veikko Valavaara kiinnitti esi-
merkiksi vuonna 1951 Høeghin tehtailla huomiota siihen, että ”lakrit-
siprässien nopeus oli huomattavasti suurempi kuin meillä” ja totesi
yleisarvionaan, että ”Høegh on tehdas, josta meillä on paljon oppimis-
ta rationalisoinnissa, tilojen hyväksikäytössä, yleisessä säästäväisyydessä
y.m.”865  Tästä arviosta vedettiin käytännöllisiä johtopäätöksiä, sillä tans-
kalainen yhteistyökumppani osallistui 1950-luvun puolivälissä Hellaksen
uuden lakritsiosaston järjestelyyn: Turussa vierailulla olleen Oscar
Høeghin huomautusten ja ehdotusten perusteella suunnitelmat tarkis-
tettiin ”varsin oleellisiltakin osilta”.866

Matkaraporteissa esitettiin laajoja arvioita ja joskus myös kritiikkiä
vierailuohjelmaan kuuluneista tehtaista, ja erityisesti yhtymän vanhojen
yhteistyökumppaneiden kehitystä seurattiin tarkasti. Sen sijaan vierai-
lujen sosiaalisesta ohjelmasta vaiettiin virallisissa matkakertomuksis-
sa.867  Isännillä oli edelleen tapana esitellä yhtymän edustajille kohtalai-
sen avoimesti tuotantolaitoksiaan, mutta aivan kaikkea ei paljastettu:
varovaisuus johtui kansainvälisen ja kotimaisen kilpailun kiristymi-
sestä.868  Matkojen yhtenä tarkoituksena oli syventää suoranaista tehtai-
den välistä tuotannollista yhteistyötä. Matkakokemuksia käsiteltiin paitsi
yhtymän johdossa myös tehtaiden työnjohtoryhmien kokouksissa.

Vaikka jotkut suomalaiset elintarvike- ja erityisesti makeistehtaat
tekivät vientiponnisteluja, katsottiin Huhtamäki-yhtymässä vielä vuon-
na 1948, että ”vientiä on pyrittävä harjoittamaan ainoastaan sikäli kuin
se ei häiritse Yhtymän suuntausta kotimarkkinateollisuuteen”.869  Pää-
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johtaja Huhtamäki piti vientiä sinänsä tärkeänä asiana. Hän ponnisteli
asian eteen myös talouselämän järjestöissä. Huhtamäki valittiin vuonna
1946 Suomen Ulkomaankauppaliiton asettamaan toimikuntaan, jonka
tehtävänä oli pohtia ”keskiraskaan ja kevyen jalostusteollisuuden” ja
pienteollisuuden viennin edistämistä uusissa olosuhteissa.870

Vienti koettiin yhtymässä kannattamattomaksi tuotteiden alhaisten
hintojen vuoksi, mutta sitä pyrittiin harjoittamaan jonkin verran, jopa
tappiollisesti, koska se helpotti tuontilisenssien saamista säännöstely-
taloudessa. Ulkomaisten yritysten tuotantokapasiteetti oli sotien jäl-
keen ylivoimainen suomalaisiin tehtaisiin verrattuna. Huhtamäki-yhty-
mässä ryhdyttiin edistämään vientiä tarmokkaasti vasta 1950-luvun lo-
pulta lähtien, jolloin uusia vientimarkkinoita alettiin kartoittaa järjes-
telmällisesti. Yhtiö valitsi keskeisiksi vientialueikseen Pohjois-Ameri-
kan, Länsi-Saksan ja Ruotsin, joita varten se rakensi omia vientiorga-
nisaatioitaan ja tiivisti yhteistyötä ulkomaisten yritysten kanssa.871  Vien-
tiä alettiin yhtymässä pitää myös keinona, jonka avulla voitiin valmis-
tautua odotettavissa olevaan kansainvälisen kilpailun kovenemiseen sitä
mukaan kun ulkomaankauppa vapautuisi säännöstelystä. Vientituottei-
den hinta- ja laatuvaatimukset auttoivat kohottamaan yhtymän tehtai-
den tuotannon kilpailukykyisyyttä.

Ulkomaisten kokemusten hyödyntämisestä hyvä esimerkki oli säily-
keteollisuuden kehittäminen Jalostajassa vuodesta 1946 lähtien. Kyse
oli aikaisempaan tapaan sekä ulkomaisten tuotteiden kopioinnista että
tehtaan omaan tutkimus- ja kokeilutoimintaan perustuneesta tuoteke-
hittelytyöstä. Jalostajan uusissa säilyketuotteissa ryhdyttiin käyttämään
yhä enemmän ulkomaisia raaka-aineita laadun kohottamiseksi. Säilyk-
keiden valmistamisessa tarvittava koneisto hankittiin sekin pääosin ul-
komaisten yhteyksien avulla. Jalostajassa ja muissakin yhtymän tehtais-
sa käytettiin tarvittaessa ulkomaalaisia asiantuntijoita tuotteiden laatu-
tason kohottamiseksi. Se oli nopeampaa ja tehokkaampaa kuin omien
työntekijöiden lähettäminen harjoittelijoiksi tai vaihtotyöntekijöiksi ul-
komaisiin yrityksiin, vaikka sitäkin harrastettiin sotien jälkeen aikai-
sempaan tapaan. Suoranaisesta ulkomaisesta yhteistyöstä käy esimer-
kiksi ruotsalaisen Abban kanssa kehitetty kalasäilyketuotanto, joka al-
koi vuonna 1947 peltipurkkeihin pakatuilla sillihaarukkapaloilla.872  Yk-
si Marlin suurimmista menestyksistä oli Pommac -lisenssin hankkimi-
nen ruotsalaiselta Ab Fructus Fabrikerilta vuonna 1950.873
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Sodanjälkeisistä matkoista merkittävimpiin kuului toimitusjohtaja
Vilho Wäiniön ja ravintofysiologi Toivo Rautavaaran touko-heinäkuus-
sa 1947 tekemä tutkimusmatka ”maailman suurimpaan yhtenäiseen
tuotanto- ja markkina-alueeseen” Yhdysvaltoihin, jossa perehdyttiin
monipuolisesti maan sodanjälkeiseen tuotantosuuntaan. Yhtymän lä-
hettiläät tutkivat huolellisesti tuotannon teknillistä järjestelyä joukko-
kulutustuotannossa ja tutustuivat suuryritysten tutkimus- ja kokeilu-
toimintaan ja markkinointiin. Matka tehtiin yhteistyössä VTT:n kans-
sa, jonka edustaja Jyry Tikka kuului seurueeseen lähes koko ajan; hä-
nen ohjelmaansa sisältyi myös omia tutustumiskohteita. Suomen lähe-
tystön kaupallinen edustaja Artturi Lehtinen osallistui matkaohjelman
laatimiseen yhteistyössä isäntämaan viranomaisten kanssa. USA oli so-
tavuosina pidentänyt etumatkaa Euroopan maihin uusien elintarvike-
teollisuuden alojen kehittämisessä: se näytti suuntaa säilyke-, kuivaus-,
valmisruoka- ja pakasteteollisuudessa. 874

Yhtymän johtajien aktiivinen matkustusbuumi ajoittui 1950-luvun
alkuun, jolloin tuotantoa laajennettiin ja suunnattiin määrätietoisesti
koko ajan laajeneville joukkokulutusmarkkinoille. Ulkomailta saatu
oppi tuli pitkän säännöstelykauden jälkeen suureen tarpeeseen. Kan-
sainvälisiä suhteita laajennettiin koko ajan uusiin tuotantolaitoksiin ja
uusille aloillekin sitä mukaa kun niitä suunniteltiin otettavaksi yhtymän
omaan tuotanto-ohjelmaan. Kun yhtymän edustajat ottivat 1950-luvulla
yhteyttä tehtaisiin eri puolilla Eurooppaa päästäkseen tutustumaan nii-
den toimintaan, muistettiin aina mainita, että tuotantolaitokset eivät
ole missään suhteessa toistensa kilpailijoita.875

Ulkomaanmatkojen ohjelmista havaitsee, että yleisten messujen mer-
kitys oli 1950-luvulla kansainvälisessä kanssakäymisessä vähäisempää
kuin ennen sotia. Sen sijaan erikoismessuja, joissa syntyi kiinteitä kon-
takteja koneiden ja tuotteiden valmistajien kesken, yhtymän johtajat
pitivät hyödyllisinä. Ulkomaanmatkoista päättäminen kuului yhtymän
pääjohtajan tehtäviin, mikä korosti niiden merkitystä yhtiön toiminta-
kulttuurissa. Monipuolisilla ja pitkäaikaisilla ulkomaisilla suhteilla luo-
tiin vankkaa perustaa Huhtamäki-yhtymän kansainvälistymiselle, jota
se alkoi valmistella ensimmäisten suomalaisten yritysten joukossa jo
1960-luvulta lähtien.876
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Ravintovalmisteista lääketeollisuuteen

Sodanjälkeistä tuotannollista murrosta voi kuvata sen prosessin kaut-
ta, jossa puolustusvoimien tarpeisiin kehiteltyjä ravintovalmisteita,
RaNa-tuotteita, ryhdyttiin viemään johdonmukaisesti uuteen suuntaan,
jotta ne vapautuisivat korviketuotteiden maineestaan ja kehittyisivät
normaaliajan myyntituotteiksi. Huhtamäki-yhtymän heinäkuussa 1944

hyväksytyssä toimintaohjelmassa todettiin, että säännöstelyn jälkeisiä
markkinoita varten täytyi ryhtyä valmistamaan ”n.s. puolilääketieteel-
lisiä, fysiologisten ravintovalmisteiden ryhmään kuuluvia tuotteita”. Yh-
tiö päätti ottaa varovaisen askeleen kohti lääketeollisuutta, joka oli vä-
hemmän suhdanneherkkää kuin yhtymän muut toimialat. Sen tuottei-
den kysynnän vaihtelut olivat lievempiä kuin esimerkiksi sokerista riip-
puvaisilla tuotantoaloilla, joihin viranomaisten toimet edelleen vaikut-
tivat.877

Ravintovalmisteiden tuotantoa uudistettiin tiivistämällä yhteistyötä
alan johtavien tiedemiesten, erityisesti professori Simolan, kanssa ja
kiinnittämällä proviisori Esa Aho yhtymän palvelukseen huolehtimaan
”fysiologista ravintoarvoa sisältävien vitaminisoitujen tuotteiden val-
mistuksesta”. Aho katsoi syksyllä 1946, että RaNa-tuotantoa tulisi ke-
hittää luonnontuotteiden hyväksikäytön ja normaalin ruoan täyden-
tämisen linjalla. Tuoteryhmää kehittämällä voitiin hänen mielestään hel-
pottaa perheenemäntien työtä, tehostaa raaka-aineiden käyttöä ja edes-
auttaa ”kansantaloudellista pyrkimystä” siirtää osa kotitalouden työstä
teollisuuteen tuotantokustannusten alentamisen nimissä.878

Sodan aikana syntyneet yhteydet tiedemaailmaan olivat edelleen
ajankohtaisia ja hyödyllisiä. Yhtymä vahvisti tässä yhteydessä laborato-
rioidensa kapasiteettia tehostaakseen tuotekehittelyä, jolla alkoi olla ko-
va kiire. RaNa-tuotannossa tehtiin viljalti kokeiluja kokonaan uusien
tuoteryhmien aikaansaamiseksi. Toivo Rautavaaran aloitteesta yhtymäs-
sä alettiin kokeilla ”mm. kuusen- ja männynkerkkien, katajanmarjojen
ja marjarikkaiden katajanhavujen käyttämistä ns. ’liiri’ -juomana ja ys-
känpastillien valmistuksessa”. Nämä raaka-aineet osoittautuivat aromil-
taan liian miedoiksi, mutta Hellaksessa uskaltauduttiin kuitenkin val-
mistamaan männynhavuöljyä, jolle toivottiin löytyvän joitakin käyttö-
tarkoituksia.879

Yhtymä järjesti Rautavaaralle sotien jälkeen jonkin verran aikaa hä-
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nen omia tieteellisiä tutkimuksiaan varten. Rautavaara väitteli vuonna
1947 tutkimuksellaan Suomen sienisato: tutkimuksia sen laadusta, suu-
ruudesta, käytöstä ja arvosta, josta Huhtamäki-yhtymä päätti jakaa huo-
mattaville asiakkailleen 150 numeroitua vapaakappaletta. Tohtoroitu-
misen jälkeen Rautavaaralle osoitettiin kuitenkin aikaisempaa enem-
män toisarvoisia tehtäviä yhtymässä. Hänet määriteltiin varsinaisen or-
ganisaation ulkopuolella työskenteleväksi ”erikoishenkilöksi”, jonka
asiantuntemusta ja kokemusta käytettiin hyväksi tuotteiden suunnitte-
lussa ja mainonnan kehittämisessä. Yhtymässä suhtauduttiin myöntei-
sesti Rautavaaran vuonna 1948 tekemään ehdotukseen laajamittaisen
tehdasmuonitustutkimuksen laatimisesta.880

Huhtamäki-yhtymän vuonna 1949 antaman toimintaohjeen mu-
kaan Rautavaaran tuli neuvotella esimiestensä kanssa yhtiön tuotanto-
alaan kuuluvien asioiden käsittelystä esitelmissä ja kirjoituksissa. Sen
sijaan yhtymän toimintapiiriin kuulumattomista julkisista esiintymi-
sistä Rautavaara sai päättää itsenäisesti ilman ennakkosensuuria, mutta
hänen toimintansa ei saanut joutua ristiriitaan yhtymän etujen kanssa.
Rautavaara kirjoitti sotien jälkeen ahkerasti erityisesti sieniä ja koti-
maisia kasveja käsitteleviä artikkeleita lukuisiin ammatti- ja järjestö-
lehtiin. Rautavaaran ja hänen työnantajansa kiinnostuksen kohteet al-
koivat vähitellen etääntyä toisistaan, kun ”sienitohtorin” harrastamat
luonnonkasvit ja puutarhatuotteet eivät olleet enää kilpailutalouden
koittaessa liiketaloudellisesti yhtä merkittäviä kuin aikaisemmin. Rau-
tavaaran aloittamat kansanomaisessa lääkityksessä käytetyn torajyvän
tutkimukset johtivat kuitenkin myöhemmin 1960-luvulla merkittäviin
kaupallisiin sovellutuksiin.

Rautavaara irtisanoutui lopulta yhtymän palveluksesta vuonna 1952

ja siirtyi Suomen Puutarhaviljelijäin liiton tutkimustoimiston esimie-
heksi ja hedelmäalan järjestöjen muodostaman katto-organisaation joh-
tajaksi. Rautavaara nimitettiin 1950-luvun alussa myös valtion hedelmä-
ja marjatalouskomitean sihteeriksi. Tämän jälkeen Rautavaara teki pit-
kän uran järjestö- hallintotehtävissä kotimaisen puutarhatuotannon
edistäjänä. Parhaiten hänet tunnetaan luonnonkasvien ravintokäyttöä ja
terveitä elämäntapoja käsitelleestä laajasta ja suuren suosion saaneesta
kirjallisesta tuotannostaan.881

Uusia RaNa-tuotteita laitettiin tavarapulan oloissa tuotantolinjoille
kiivaassa tahdissa: toiset olivat päiväperhoja ja toiset jäivät ohjelmaan
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pysyvämmin. Nopeus oli valttia tilanteessa, jossa kysyntä oli lähes ra-
jatonta, sillä ensimmäiseksi markkinoille päässyt valmiste ehti vallata
etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. RaNa Oy lähetti yhtymän mui-
den tehtaiden tavoin paljon ehdotuksia uusista tuotteista kansanhuolto-
ministeriön asettamalle elintarviketoimikunnalle. Malttamattomat tuo-
tantolaitokset pitivät käsittelyprosessia usein liian verkkaisena, koska
toimikunta pyysi monista tuote-ehdotuksista edelleen laboratoriolau-
suntoja, jotka voitiin antaa vasta tutkimuksen pohjalta. Kesällä vuonna
1946 elintarviketoimikunnan esityslistalla oli esimerkiksi RaNa-me-
huhyytelön valmistuslupa-asia. Tuote oli siksi erikoinen, että toimikun-
ta halusi jättää ehdotuksen pöydälle ja kokeilla rauhassa sille toimi-
tettuja näytteitä. Valmistuslupa myönnettiin jo seuraavassa kokoukses-
sa pienellä tarkentavalla huomautuksella: ”tavarasta ei kuitenkaan saa
käyttää mansikka- tai joku muun marjahyytelön nimeä”.882

Vaikka RaNa-tuotannosta oli periaatteessa lyhyt askel lääketeolli-
suuteen, oli alalle pääsy kuitenkin vaivalloista. Suomessa suhteellisen
nuorella lääkealalla käytiin kovaa kilpailua. Kaikilla lääkealan suurem-
milla tehtailla olivat omat vahvat tausta- ja sidosryhmänsä, joiden va-
raan ne saattoivat perustaa toimintansa. Huhtamäki-yhtymällä oli hen-
kisiä siteitä suomenkielisen lääkärikunnan vuonna 1917 perustamaan
Lääketehdas Orioniin.883  Pääjohtaja Huhtamäki kävi vuoden 1945

vaihteessa Orionin johdon kanssa neuvotteluja yhteistyöstä. Yhtiöt so-
pivat myönteisessä hengessä käytyjen keskustelujen päätteeksi työnja-
osta ja omista reviireistään estääkseen repivän keskinäisen kilpailun ja
lujittaakseen omia vahvuusalueitaan: ”Orion pysyy yksinomaan lääke-
teollisuuden alalla ja sellaisissa tavaroissa, joita myydään apteekeissa,
kun taas Yhtymä valmistaa vain yleisissä kauppaliikkeissä myytäviä ra-
vinto- ja nautintoaineita”. Mainonnassa Orionilla oli lupa korostaa
tuotteittensa lääkitsevää ja parantavaa vaikutusta ja yhtymällä puoles-
taan omien valmisteidensa ”ravintoarvoa ja terveyden säilymistä edistä-
vää vaikutusta”. Molemmat yritykset ilmaisivat yhteiseksi tahdokseen
käyttää mahdollisimman paljon kotimaisia raaka-aineita ja ”suoma-
laistaa oman alansa teollisuus”.884

Vitamiinipitoisten tuotteiden valmistuksessa RaNa:n johto näki lu-
paavia mahdollisuuksia, mutta esteenä niiden täysipainoiselle kehittä-
miselle olivat apteekkitavaroita koskevat tiukat määräykset. RaNa Oy:lle
myönnettiin kuitenkin lokakuun puolivälissä 1946 anomuksesta oikeus
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valmistaa apteekkitavaroita luonnontuotteista ja kotimaisista raaka-ai-
neista. Sen jälkeen kun yhtiö sai lääketehtaan oikeudet, Huhtamäki is-
tui jälleen neuvottelupöytään Orionin johdon kanssa: esillä oli yhtiöi-
den välisen työnjaon tarkentaminen.885  Yskänlääkkeet, kalanmaksaöljy,
matolääkkeet jne. kuuluivat niihin tuoteryhmiin, joita RaNa:n tarjosi
laajalle yleisölle. Astuttuaan lääketeollisuuden piiriin yhtiö kutsui Turun
yliopiston lääketieteen professorit tutustumiskäynnille ja keskustele-
maan yhteistyön näköaloista. Huhtamäen ponnistelut Turun yliopiston
hyväksi alkoivat vähitellen kantaa hedelmää myös liiketoiminnan kan-
nalta. Yhtiö lisäsi samaan aikaan kemistikuntaansa ja otti palvelukseen-
sa entistä enemmän myös farmaseutteja.886

Uusien vapaille markkinoille tarkoitettujen ravintovalmistetuottei-
den suunnittelussa tukeuduttiin 1940-luvun lopulla vahvasti amerikka-
laisiin esikuviin. Sitä mukaa kun lihatuotteiden saatavuus parani, heik-
keni useiden ”pula-ajan” ravintovalmisteiden menekki.887  Yhtiö keskit-
tyi palvelemaan yhä enemmän teollisuutta ja suurtalouksia erilaisilla
puolivalmisteilla, jauhe-, rasva- ja spraytuotteilla. Ravintovalmisteet ja
lääkkeenomaiset tuotteet etääntyivät toisistaan niin kauaksi, että ne ei-
vät enää mahtuneet riidattomasti saman tavaramerkin alle. Huhtamä-
ki-yhtymä siirsi varsinainen lääkkeiden valmistuksen vuonna 1949 Lää-
ketehdas Leirakselle, joka oli edellisen vuoden alussa lopettanut koko-
naan rasvajalosteiden tuotannon. Lääketehdas Leiras ja Orion Oy eivät
saaneet enää uudistettua työnjakosopimustaan, jolloin Leiras tehosti
kokeilujaan lääkevalmisteiden kehittelemiseksi ja laski rohkeasti uusia
tuotteita markkinoille. Se saavutti 1950-luvun puoliväliin mennessä
valikoimaltaan normaalin lääketehtaan tason. Ravintovalmisteiden tuo-
tanto hajautettiin osaksi yhtymän muiden tehtaiden tuotanto-ohjelmaa
ja RaNa Oy lakkautettiin vuonna 1954 erillisenä tuotantoalana.

Koska Leiraksella ei ollut samanlaisia vahvoja taustaryhmiä kuin
sen suurimmilla kotimaisilla kilpailijoilla, kiinnitti se paljon huomiota
sidosryhmäsuhteidensa kehittämiseen. Tässä tarkoituksessa yhtymä al-
koi tehdä huomattavia lahjoituksia Lääkäriseura Duodecimille ja ap-
teekkialaa edustaneille järjestöille. Seuraavana askeleena oli arvovaltai-
sen, professori Yrjö Reenpään johdolla toimineen lääkealan neuvottelu-
kunnan perustaminen vuonna 1952. Neuvottelukunnan tarkoituksena
oli antaa tukea lääkelinjan kehittämisessä ja vahvistaa yhtymän siteitä
lääketieteelliseen perustutkimukseen ja apteekkialaan. Leiras alkoi jär-
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jestää vuodesta 1957 lähtien lääkäripäiviä tiivistääkseen yhteyksiään
lääkärikuntaan.888  Eri aloja edustavista neuvottelukunnista tuli Huhta-
mäki-yhtymässä 1960-luvulla merkittävä sidosryhmäsuhteiden hoitami-
sen muoto. Lääkealan jälkeen yhtymä perusti maataloudellisen neuvot-
telukunnan vuonna 1963. Kun hallintoneuvostossa olivat mukana yhty-
män keskeiset omistajatahot, voitiin neuvottelukuntien kautta solmia
kiinteät kontaktit yhtymän ulkopuolisiin sidos- ja asiakasryhmiin.

Leiraksen onnistui 1950-luvulla solmia merkittäviä kansainvälisiä
yhteistyösuhteita, joiden avulla yhtiö saattoi laajentaa tuotevalikoima-

Suomen Kulttuurirahaston johtokunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan, pro-

fessori Yrjö Reenpään 60-vuotisjuhlille heinäkuussa 1954 kokoontui arvoval-

tainen vierasjoukko. Kuvassa oleviin onnittelijoihin kuuluivat, vasemmalta

oikealle, fil.tri L. Arvi P. Poijärvi, professori Erkki Laurila, varatuomari Martti

Pekkonen, professori Paavo Ravila, vuorineuvos Huhtamäki, professori Väi-

nö Aaltonen, Kulttuurirahaston teettämää Reenpää-mitalia ihaileva päivän-

sankari ja kauppaneuvos Kalle Kuusinen. SKRA.
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ansa ja vahvistaa asemaansa täyden palvelun lääketehtaana. Omalla
tutkimustoiminnalla ja keskittymällä kotimaisiin raaka-aineisiin ei pys-
tytty kilpailemaan tasavertaisesti alan suurimpien yritysten kanssa. Ko-
timaisten valmisteiden vahva tullisuoja teki yhteistyöstä kansainvälisten
lääkeyritysten kannalta houkuttelevaa; ne saattoivat päästä Suomen
markkinoille lisenssituotannon kautta. Ankaran keskinäisen hintakil-
pailun estämiseksi käytiin 1950-luvun puolivälissä jälleen neuvotteluja
Leiraksen ja Orionin välillä, mutta fuusiokaavailut kariutuivat aivan
kalkkiviivoilla kun Orion osti vuonna 1955 Tammenoksan suvulta Chy-
mos Oy:n, jolloin kilpailuasetelma kiristyi entisestään.889  Yhtymä oli
vuonna 1957 perustamassa Lääketeollisuusyhdistystä alan yritysten kan-
salliseksi yhdyssiteeksi, ja sen edustajat toimivat vuorollaan yhdistyksen
puheenjohtajina ja varapuheenjohtajina. Samalla tavalla yhtymän edus-
tajat ovat olleet mukana lääketeollisuuden, -tuojien, -tukkukaupan ja
apteekkarien yhteistyöjärjestössä Lääkevaltuuskunnassa.890

Yhteistyö elintarviketeollisuudessa

Sodan päättyminen merkitsi suuria haasteita koko elintarviketeolli-
suudelle ja -taloudelle. Ala pyrki toisaalta tukeutumaan sota-aikana
saavuttamaansa poikkeukselliseen yhteiskunnalliseen asemaan ja toi-
saalta sopeutumaan vapautuviin markkinoihin. Ensiksi mainitussa roo-
lissa korostui yritysten välinen yhteistyö ja jälkimmäisessä niiden kes-
kinäinen kilpailu. Teollisuusalan toimintaympäristö muuttui koko ajan
säännöstelyn alan supistuessa. Sota-aika oli lujittanut alan yritysten vä-
listä yhteistyötä ja mahdollistanut sen organisatorisen ja institutionaa-
lisen pohjan luomisen. Koska säännöstelystä vapauduttiin asteittain ja
koska kansanhuoltoviranomaiset pyrkivät edelleen tukeutumaan alo-
jen omaan itsesäätelyyn, oli yhteistyölle olemassa jatkuvasti suurta tar-
vetta. Vaikka ala oli kansanhuollon kannalta edelleen tärkeä, se ei voinut
odottaa samanlaista tukea yhteiskunnalta kuin varsinaisen sotatalouden
aikana. Tiivis yhteistyö kansanhuoltoministeriön kanssa jatkui, mutta
elintarviketeollisuuden täytyi tulla toimeen yhä enemmän omillaan.

Sotien jälkeen tehdyt maatalouspoliittiset ratkaisut, jotka perustui-
vat omavaraisten pienviljelysten tukemiseen, jättivät nuoren elintarvi-
keteollisuuden pitkälti oman onnensa nojaan. Elintarviketeollisuus pyr-
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ki kamppailussa omasta asemastaan tukeutumaan vahvasti sota-ajan
kokemuksiin. Huhtamäki oli aiheesta käydyssä julkisessa keskustelussa
aktiivinen. Koska sodanaikainen säännöstelytalous oli perustunut teol-
lisuustuotteisiin, niin kansanhuoltosuunnitelmissa ei hänen mielestään
enää voinut tyytyä pelkästään alkutuotannon suunnittelemiseen, koska
maataloustuotteet eivät enää riittäneet kansan ravinnon turvaamiseen.
Huhtamäki painotti, että rauhan palattua oli kaikissa kansanhuoltoa ja
ulkomaankauppaa käsittelevissä keskusteluissa ja suunnitelmissa tar-
kasteltava maataloutta ja elintarviketeollisuutta rinnakkain.891

Huhtamäki esiintyi sotien jälkeenkin paljon lehdissä ja radiossa
koko elintarviketeollisuutta koskevissa kysymyksissä. Hän kirjoitti Kaup-
palehteen jo 4. päivänä lokakuuta 1944 linja-artikkelin ”Elintarviketeol-
lisuuden tämän hetken tehtäviä”, jossa hän hahmotteli teollisuusalan
asemaa rauhan oloissa. Jalostusteollisuuden yhteiskunnallista merkitys-
tä hän perusteli suurelta osin samoilla argumenteilla kuin sota-aikana.
Huhtamäki palasi sodan päätyttyäkin useaan otteeseen vuonna 1942

julkaistuun tuotantokomitean mietintöön. Omavaraisuuden lisäämisen
nimissä hän kävi läpi teollisuusalan eri haarojen ”nykyistä kehitys-
vaihetta” ja koetti osoittaa, ”että kansantaloudessamme on elintarvike-
teollisuudella keskeisempi asema kuin yleensä oivalletaan”.892  Huhta-
mäki täsmensi vuonna 1946 tuotantokomitean mietinnön kritiikkiään
tukeutumalla kansainvälisiin, erityisesti amerikkalaisiin, kehitystren-
deihin. Elintarviketeollisuuden tuli tehostaa koneellista massatuotantoa
ja kehittää uusia huokeita sarjavalmisteita täyttääkseen yhteiskunnalli-
sen tehtävänsä. Hän painotti sitä, että yhteiskunnassa ”ei siis millään
muulla tavalla voida saada niin suuria säästöjä kuin ravintotalouteen
liittyvän toiminnan rationalisoinnilla”.893

Elintarviketeollisuuden puolustamisessa tarvittiin myös sotien jäl-
keen Huhtamäen hyvin hallitsemia kansantaloudellisia perusteluja. Hän
pääsi esittelemään niitä vuonna 1946 arvovaltaisella foorumilla Suomen
Ulkomaankauppaliiton vuosikokouksessa, joka sai osakseen runsaasti
julkista huomiota. Huhtamäki oli edelleen mukana liiton toiminnassa.
Kokouksessa kuultiin katsauksia muidenkin keskeisten teollisuusalojen
ajankohtaiseen tilanteeseen ja tulevaisuudennäkymiin. Huhtamäki pe-
räänkuulutti yhteiskunnan tukea alalle, joka oli joutunut sopeuttamaan
toimintansa sodan olosuhteisiin eikä ollut vielä valmis ottamaan vas-
taan rauhantilan tuomia uusia tehtäviä. Elintarvikealalla oli esitelmöit-
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sijän mielestä kansantaloudellisista syistä rajoituttava pelkkien raaka-ai-
neiden tuontiin ja muutoinkin huolehdittava siitä, että kotimainen
teollisuus ei joutuisi kilpailemaan ulkomaisten jalostustuotteiden kans-
sa ja että valtiovalta suhtautuisi myönteisesti alan toiveisiin koneistuk-
sen pikaisesta uusimisesta.894

Kamppailuun elintarviketeollisuuden asemasta liittyi Huhtamäen ja
Huhtamäki-yhtymän muiden johtohenkilöiden kirjoittama artikkeliko-
koelma Huomispäivän ruokamme (1946), jota esiteltiin laajasti sanoma-
lehdissä. Osa teoksen artikkeleista oli julkaistu jo sota-aikana ja osassa
käsiteltiin ravintotalouden tulevia suuntaviivoja uusien elintarviketeolli-
suuden haarojen näkökulmasta. Teoksen punaisena lankana oli valaista
eri puolilta teollisuusalan kansantaloudellista arvoa. Kirjoittajat koetti-
vat vakuuttaa lukijat siitä, että elintarviketalouden rationalisoimisella
olisi runsaasti myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikka teoksen
näkökulma oli yleinen, tuotettiin siinä kuvaa Huhtamäki-yhtymästä
elintarvikealan johtavana yrityksenä Suomessa.895

Huhtamäki julkaisi talouselämän lehdissä sotien jälkeen useita ar-
tikkeleita elintarviketeollisuuden ja sen keskeisten toimialojen uusista
haasteista. Hän tarkasteli jalostusteollisuuden asemaa koko elintarvike-
talouden rationalisoimisen näkökulmasta ja painotti talouden eri sek-
torien välisen yhteistyön merkitystä. Elintarviketeollisuuden pienyri-
tysvaltaisuus teki koko alan rationalisoimisesta haastavan tehtävän.
Alalle oli syntynyt myös muutamia suurteollisuuslaitoksia, joiden sisäi-
sen toiminnan tehostaminen vaati yhdenmukaisia menettelytapoja. Huh-
tamäki puolusti pitkälti sota-aikana syntyneen ja osittain ”spekulatii-
viseen yrittämiseen” perustuneen teollisuusalan kehittämistä ”suunnitel-
malliseksi, tiettyä kokonaisohjelmaa toteuttavaksi tuotantotoiminnak-
si”. 896  Hän ei halunnut kuitenkaan kehittää alaa ”jonkinlaiseksi trus-
tiksi tai kartelliksi, vaan pyrkimyksenäni on ollut osoittaa, että maan
elintarviketeollisuuden eri yksiköiden toimialat tulevat määrätyiksi ja
että ne kukin sitten saavat sen oman aitauksensa, jossa ne voivat täy-
dessä vapaudessa työskennellä”.897  Huhtamäki oli keskityksen, suunni-
telmallisuuden ja rakenteellisen rationalisoinnin kannattaja, koska hän
katsoi niiden palvelevan teollisuusalan yritysten kehitystä ja kasvua.

Vaikka olosuhteet olivat muuttuneet sota-ajasta, pysyivät Huhta-
mäen kirjoitusten yleiset painopisteet samoina. Elintarviketeollisuuden
kehittämisen tehtävät tarjosivat laajan näkökulman koko yhteiskun-
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taan.898  Radioesitelmässään ”Elintarviketaloutemme” Huhtamäki mää-
ritteli vuonna 1948 koko elintarviketalouden tehostamisen ”erääksi kan-
samme tärkeimmistä tehtävistä”:

Elintason nousu ja elinkustannusten lasku ovat mahdollisia vain
siten, että kansan tuotantovoimaa saadaan vapautetuksi elin-
tarviketaloudesta, mikä tapahtuu tuotannon tehostamisen avul-
la. Mitä tehokkaammaksi taas maataloustuotanto kehittyy, sitä
täydellisemmin se tulee riippuvaiseksi teollisuudesta ja kaupas-
ta…Nykyään ei siis enää voida panna vastakkain maataloutta
ja teollisuutta, koska maatalous kehittyneemmässä muodossa
itsekin on osittain teollisuutta ja joka suhteessa kuuluu kiinte-
ästi yhteen teollisuuden kanssa.899

Teollisuusalan täytyi yhdessä maatalouden, kaupan ja tutkimus- ja kou-
lutuslaitosten kanssa ohjata ”elintarvikkeiden kulutusta kansantalou-
den vaatimusten mukaisesti”. Huhtamäki vetosi kilpailijoihin järki-
peräisen yhteistoiminnan puolesta koko elintarviketalouden etujen ni-
missä.900

Elintarviketeollisuuden toimialajärjestöillä oli runsaasti ”puoliviralli-
sia” tehtäviä säännöstelytaloudessa sotien jälkeenkin. Sodan loppuvai-
heessa muotoutunut keskus- ja toimialaliittojen välinen työnjako täs-
mentyi ja vakiintui 1940-luvun kuluessa. Elintarviketeollisuuden eri
haaroja edustaneet toimialaliitot, kuten Hekasma ja Leipäteollisuus-
yhdistys ry., keskittyivät erityisesti tuotannon välittömien edellytysten
järjestämiseen: hinta-asioihin, raaka-aineiden hankintaan ja jakami-
seen, tuotteiden koostumukseen, laaduntarkkailuun ja konehankintoi-
hin. Yhteistyöllä hoidettiin siis edelleen sellaisia asioita, joista yritykset
vastasivat normaalioloissa itsenäisesti. Näissä tuotannollisissa kysymyk-
sissä jatkui säännöllinen kanssakäyminen myös kansanhuoltoministe-
riön kanssa. Säännöstelyjärjestelmä sitoi yrityksiä tiiviisti toisiinsa: jat-
kuva yhteistyö vahvisti keskinäistä riippuvuutta ja luottamusta. Raaka-
aineiden yhteishankinta- ja jakokysymysten ratkaisemiseksi pyrittiin
toimialaliitoissa muotoilemaan yhteisiä pelisääntöjä. Raaka-ainekiin-
tiöiden jako toiminimien kesken oli herkkä ja keskinäiseen luotta-
mukseen perustuva asia. Toimialayhdistyksiin järjestäytyneet yritykset
ponnistelivat yhdessä tuotteiden hintojen korottamiseksi.901
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Elintarviketeollisuusliitossa toiminnan painopiste oli sotien jälkeen-
kin selvästi yleisemmällä tasolla kuin alakohtaisissa toimialaliitoissa.
Järjestöjen välisen työnjaon mukaan ETL keskittyi ennen muuta ylei-
siin talouspoliittisiin kysymyksiin: kauppaneuvotteluihin, tullipolitiik-
kaan, elintarvikelainsäädännön kehittämiseen, yleiseen talous- ja teolli-
suuspoliittiseen lainsäädäntöön, kansainvälisen yhteistoiminnan organi-
sointiin, teollisuustilastoinnin kehittämiseen jne. Keskusliitto välitti
jäsenyhdistystensä toiveita kauppaneuvotteluvaltuuskunnille, joihin se
pyrki saamaan oman edustuksensa.

Makeisten kysyntä oli suunnatonta säännöstelykauden lähetessä loppuaan,

ja tuotantoa pyrittiin kaikin tavoin laajentamaan ja tehostamaan. Kuva on

Hellaksen raeosastolta vuodelta 1950. Näihin aikoihin laskettiin markkinoille

paljon uusia tuotteita, ja osa vanhoista tavaramerkeistä saavutti nopeasti

uudelleen ostavan yleisön suosion. Huhtamäki Oyj.
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Kahden järjestötason yhteistyösuhteetkin poikkesivat hieman toisis-
taan perustyönjaon mukaisesti. ETL oli paljon kanssakäymisissä mui-
den taloudellisten järjestöjen kanssa mm. talouspoliittisissa ja lainsää-
dännöllisissä kysymyksissä. Elintarviketeollisuusliiton kevät- ja syysko-
koukset olivat merkkitapahtumia, joihin pyydettiin säännöllisesti ulko-
puolisia alustajia, usein kansanhuoltoministeriön johtavia virkamiehiä.
Niihin kutsuttiin tarkan harkinnan perusteella arvovaltaisia kutsuvie-
raita liiton keskeisistä sidosryhmistä. Onni Toivonen oli vakituinen
kutsuvieras ja eniten käytetty esitelmöitsijä liiton kokouksissa 1940-lu-
vulla.902  Erkki Partanen kertoo muistelmakäsikirjoituksessaan episodin
Toivosen omaperäisestä toimintatavasta keskusliiton kokouksissa:

Toivonen oli varautunut siihen, että noissa tilaisuuksissa taikka
tilaisuuksien jälkeisillä päivällisillä kaikki tehtailijat ovat tin-
kimässä häneltä lisää raaka-aineita. Tätä varten hän oli varan-
nut vissin kiintiön.

Jako tapahtui kuitenkin siten, että tavallisesti Kalastajatorpan
käymälässä Toivonen ystävällisesti sanoi jollekin tehtaanjohta-
jalle: ’Voit saada niin ja niin paljon ylimääräistä sokeria taikka
niin ja niin paljon ylimääräistä sakariinia’, ja tämä onnellisena
riensi ystävilleen tiedottamaan, miten suuren autuuden hän oli
osakseen saanut. Hetken perästä Toivonen antoi toisen kvootin
kilpailijalle, ja näin jako tapahtui oikeudenmukaisesti vaikka
hieman epätavallisissa olosuhteissa.903

Huhtamäki kuului niihin teollisuusmiehiin, jotka halusivat saada ai-
kaan mahdollisimman moniportaista ja laaja-alaista yhteistyötä talous-
elämässä. Päällekkäinen järjestäytyminen kohotti kuitenkin yhteistyön
taloudellisia kustannuksia – monien mielestä aivan liikaa. Tämä on-
gelma tuli erityisen hyvin esiin Elintarviketeollisuusliiton suhteiden
järjestämisessä Suomen Teollisuusliiton (STL) kanssa. Liitoilla oli suu-
ria vaikeuksia löytää yksimielisyyttä jäsenmaksujen määräytymisen pe-
rusteista. Huhtamäki ajoi suoraviivaisesti liittymisasiaa ja kävi sen eh-
doista – ilmeisesti omilla valtuuksillaan – maaliskuussa 1945 neuvotte-
luja Teollisuusliitossa, jossa hänelle tarjottiin huomattavia myönnytyk-
siä ja Elintarviketeollisuusliitolle merkittäviä asemia liiton johdossa.
ETL:n työvaliokunta katsoi kuitenkin asiasta pitkään keskusteltuaan,
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”että liian läheinen liittyminen Teollisuusliittoon voisi ainakin tässä
vaiheessa mahdollisesti vaarantaa Liiton sisäistä toimintaa”. Teolli-
suusliiton jäsenmaksujen pelättiin heikentävän oman alan järjestäyty-
mistä. Molemmat osapuolet pitivät jäsenmaksuasiassa kiinni kannois-
taan, minkä vuoksi neuvottelut polkivat pitkään paikallaan.

Yhteistyö liittojen välillä oli kuitenkin tiivistä, ja lopulta ETL liittyi
vuoden 1947 puolivälistä alkaen Teollisuusliittoon Huhtamäen, Niini-
luodon ja toimitusjohtaja Laakson ”erittäin positiivisessa hengessä”
käymien neuvottelujen tuloksena. Vaikka neuvotteluissa STL hyväksyi
Elintarviketeollisuusliitolle alennetun jäsenmaksun sen keskusliittoase-
man vuoksi, joutui ETL korottamaan tuotanto- ja henkilömaksujaan ja
uudistamaan sääntönsä. Jäsenmaksujen korotusten rasitukset jakautui-
vat epätasaisesti eri toimialojen kesken ja pienten yritysten maksut ko-
hosivat suhteessa eniten. ”Yhteinen etu” painoi liiton johdon mielestä
kuitenkin vaakakupissa enemmän kuin kustannusten lisäys.904  Säästö-
syistä Elintarviketeollisuusliitto päätti kuitenkin erota toisarvoisiksi kat-
somistaan taloudellisista yhteistyöjärjestöistä. Tarve leikata kustannuk-
sia vaikutti myös siihen, että liitto alkoi Huhtamäen aloitteesta neuvo-
tella vuoden 1947 lopulla Suomen Teollisuusliiton kanssa yhteistyöstä
yleisluontoisten asioiden hoidossa; asiasta päästiinkin sopuun. Tässä
yhteydessä todettiin kuitenkin selvästi, että ETL pysyy edelleen itsenäi-
senä järjestönä.905

Huhtamäki oli Suomen Teollisuusliiton hallituksen varajäsen jo vuo-
desta 1945 lähtien, ja vuonna 1949 hän kohosi hallituksen varsinaiseksi
jäseneksi.906  Hänellä oli vaikutusvaltaisia asemia kaikilla järjestäytymi-
sen tasoilla. Teollisuusliiton hallitus oli todellinen vuorineuvosklubi, jos-
sa pääsi vaikuttamaan talouspolitiikan suuriin linjoihin. Vallan huipulla
viihtyvä Huhtamäki arvosti erittäin korkealle STL:ssa saavuttamansa
asemat ja sosiaaliset kontaktit. Hän halusi pitää kiinni keskusliittota-
soisista luottamustoimista niin pitkään kuin voimat sallivat. Teollisuus-
liiton hallituspaikka avasi Huhtamäelle kiinnostavia tehtäviä, kuten esi-
merkiksi jäsenyyden vuorineuvos Lauri Heleniuksen johtamassa ns.
teollisuuden mukauttamiskomiteassa, joka ryhtyi vuonna 1948 käsitte-
lemään erityisesti metalliteollisuuden asemaa ja sen mahdollisuuksia
suunnata tuotantoaan kotimaisen teollisuuden, maatalouden ja liiken-
teen koneisto- ja kalustotarpeen tyydyttämiseksi sotakorvausten jäl-
keen. Elintarviketeollisuudessa pantiin asian tiimoilta toimeen tehtai-
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den konetarvetta koskeva tiedustelu. Huhtamäki piti komiteaa tärkeä-
nä sen vuoksi, että erityisesti pienyritysvaltaisen elintarviketeollisuuden
toiminta perustui edelleen liiaksi käsityöhön eikä sillä ollut käytössään
riittävästi ajanmukaisia koneita ja laitteita tuotannon tehostamiseksi ja
tuotantokustannusten alentamiseksi.907

Vaikka elintarviketeollisuuden arvostus ja sen saama julkisuus kas-
voivat sota-aikana, joutui ETL tekemään jatkuvasti kovasti työtä saa-
dakseen jalostusteollisuuden äänen kuuluviin maan talous- ja teollisuus-
poliittisessa päätöksenteossa. Keskusliiton aseman vakiintumattomuu-
desta kertoi se, että valtioneuvoston vuonna 1944 asettamaan elintarvi-
kelain edellyttämiä asetuksia suunnittelevaan komiteaan ei nimitetty
yhtään varsinaisesti elintarviketeollisuuden edustajaa. Elintarviketeolli-
suusliiton hallituksen ehdotuksesta kauppa- ja teollisuusministeriö kut-
sui kuitenkin vuorineuvos Huhtamäen komitean jäseneksi.908  Huhta-
mäki piti keskusliittoa ajan tasalla komitean työskentelystä, ja hänen
ehdotuksestaan komitea pyysi liiton lausunnon mietinnöstään.

Huhtamäelle kertyi Elintarviketeollisuusliiton muita johtohenkilöitä
selvästi enemmän yhteiskunnallisia luottamustehtäviä. Osan näistä Huh-
tamäki sai ensi sijassa henkilökohtaisten ansioidensa perustella ja toi-
siin liitto nimitti hänet suoraan edustajakseen. Niin kauan kuin liitolla
itsellään ei ollut selkeästi tunnustettua asemaa maan talous- ja teolli-
suuspolitiikassa, ajoivat sen arvovaltaiset johtohenkilöt koko alan in-
tressejä erilaisissa valtion komiteoissa ja muissa elimissä. Huhtamäki
kutsuttiin esimerkiksi vuoden 1945 alussa Ruotsin-Suomen kauppa-
sopimusneuvottelukuntaan elintarviketeollisuuden asiantuntijaksi. Ni-
mityksen saatuaan Huhtamäki tiedusteli liitolta, että voiko hän edustaa
neuvottelukunnassa virallisesti järjestöä; vastaus oli myönteinen.909

Vähitellen voitiin erilaisia edustustehtäviä ryhtyä hoitamaan ”virka-
työnä”, kun liiton asema vakaantui taloudellisten järjestöjen kentässä.
Säännöstelytalous oli vahvistanut kaiken kaikkiaan toimialajärjestöjen
yleistä merkitystä, minkä vuoksi henkilökohtaiset verkostosuhteet eivät
olleet enää yhtä tärkeitä koko toimialan kannalta kuin aikaisemmin.
Yhteistyö viranomaistenkin kanssa tapahtui enemmän muodollisia ka-
navia pitkin kuin sota-aikana.910

Elintarviketeollisuusliitto otti yhdeksi perustehtäväkseen elintarvike-
teollisuuden tunnetuksi tekemisen. Keskusliitto järjesti useiden eri mi-
nisteriöiden ja virastojen kanssa neuvottelutilaisuuksia, joissa se selosti
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alan tarpeita ja toivomuksia. Se tuotti runsaasti elintarviketeollisuutta
esitteleviä muistioita ja tiedotteita viranomaisille ja tiedotusvälineille.
Huhtamäki käytti myös sotien jälkeen omia verkostosuhteitaan koko
alan hyväksi. Hän ilmoitti toukokuussa 1945 Elintarviketeollisuusliiton
hallitukselle, että Suomen Kulttuurirahasto oli päättänyt myöntää liitolle
100 000 markkaa ”tutkimuksen toimittamiseen elintarviketeollisuu-
temme kehitysmahdollisuuksista huomioon ottaen muuttuneet suhteet
kaupungeissa ja muissa taajaväkisissä yhteiskunnissa”; lahjoitus mer-
kittiin ”kiitollisuudella” pöytäkirjaan. Liitto päätti antaa tilastollisen tut-
kimuksen ”toimituttamisen” professori Tikan vastuulle. Tutkimuksessa
oli tarkoitus paneutua elintarvikkeiden viennin ja tuonnin kehitykseen,
elintarviketuotannon omavaraisuuden selvittämiseen ja teollisuusalan
kehitykseen pitkällä aikajänteellä.911

Toimialaliitot pyrkivät vaikuttamaan säännöstelyn alaan raaka-aine-
tilanteen sallimissa rajoissa. Ne tekivät aloitteita yksittäisten tuotteiden
vapauttamiseksi säännöstelyn piiristä, mutta asiassa pyrittiin etene-
mään maltillisesti: tuotteiden hintakehityksen arviointi koettiin erityi-
sen hankalaksi asiaksi.912  ETL asetti vuonna 1948 oman toimikunnan
laatimaan ehdotusta säännöstelystä vapautumisesta. Toimikunta tuli sii-
hen tulokseen, että periaatteessa oli säännöstelystä päästävä eroon,
mutta se tuli kyseeseen vain sellaisten tuotteiden osalta, joiden valmis-
tus oli riittävän runsasta. Toimikunnan tekemien tutkimuksen mukaan
liitto teki esityksiä useiden tuotteiden vapauttamisesta ja ne johtivatkin
pääosin myönteisiin tuloksiin.913

Elintarviketeollisuusliitto joutui ponnistelemaan yhä enemmän ko-
ko alan eteen perinteisten ulkomaankaupan suojien murentuessa 1950-
luvulta lähtien. Se pyrki ensin suojaamaan tehotonta alaa ulkomaiselta
kilpailulta ja sitten kohottamaan sen yleistä kilpailukykyä, jotta koko
ala voisi menestyä kotimaisilla markkinoilla tuontisäännöstelyn purkau-
tumisen oloissa. Ulkomaankauppa- ja tullipolitiikka tulivat yhä kes-
keisemmiksi yhteistyön kohteeksi, ja ulkomainen kilpailu koettiin suu-
reksi uhkatekijäksi vielä 1950-luvun puolivälissä. 914
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”Yrittäjä ja työntekijät”

Sotien jälkeinen poliittinen ja taloudellinen kehitys horjuttivat toiveita
sisäsyntyisestä harmoniasta työsuhteissa. Ammattiyhdistysliikkeen voi-
mistuminen, kansallisten työehtosopimussuhteiden läpimurto ja lukui-
sat lakkoliikkeet aloittivat uuden sivun suomalaisten työmarkkinasuh-
teiden historiassa. Huhtamäellä oli yhtymässä toteutettujen sosiaalis-
ten reformien pohjalta sangen ruusuinen kuva työelämässä toteutu-
vasta yhteishyvästä. Hän kirjoitti lokakuun puolivälissä 1944, että ”ne
seikat, joita tähän saakka on pidetty etuvastakohtina, on opittava kä-
sittämään etuyhteyksiksi”. Tässä ei ollut muuta eroa kuin se, että
”ajatteleeko asioita vain omalta vai kokonaisuuden kannalta”. Hän us-
koi tämän muutoksen tapahtuvan ”toimivien ihmisten sisäisen uudis-
tumisen” kautta.915  Ainakin kirjoituksissaan Huhtamäki oli taipuvai-
nen aliarvioimaan taloudellisten intressiristiriitojen merkitystä ja sy-
vyyttä työelämässä. Ne näyttivät todellisen voimansa rauhattomissa
työsuhteissa 1940-luvun jälkipuoliskolla.

Huhtamäki-yhtymässä jatkettiin sotien jälkeen sosiaalisen toimin-
nan kehittämistä yhä systemaattisemmaksi. Yhtymä tarjosi henkilö-
kunnalleen runsaasti erilaisia vapaa-ajan harrastuksia, joiden suosio oli
aluksi hyvä mutta hiipui vähitellen. Sosiaalisen lainsäädännön kehitys
alkoi muuttaa 1940-luvun puolivälin jälkeen yrityskohtaisen sosiaalisen
huoltotyön luonnetta: yritysten lakisääteiset velvoitteet kasvoivat ja yh-
teiskunnan hyvinvointipalvelut laajenivat. Sotien jälkeinen työvoima- ja
tavarapula vaikuttivat kuitenkin siihen, että teollisuuslaitosten sosiaali-
toiminta kukoisti edelleen. Teollisuuslaitokset joutuivat poikkeusoloissa
hoitamaan yleisiä yhteiskunnallisia tehtäviä. Yritystoiminnan omista
lähtökohdista nousi koko ajan tarvetta uudistaa ja laajentaa sosiaali-
toiminnan keinovalikoimaa, vaikka valtio ja kunnat kehittivät voimak-
kaasti omia palvelujaan.916  Olosuhteet alkoivat muuttua 1940-luvun lo-
pulta lähtien, kun yritysten välisen kilpailun kiristyminen lisäsi kus-
tannustietoisuutta ja työvoimaa alkoi olla riittävästi saatavilla. Huhta-
mäki-yhtymä saattoi seurata aitiopaikalta teollisuuden sosiaalisen toi-
minnan kehitystä, kun yhtiön sosiaalipäällikkö Veikko Valavaara nimi-
tettiin vuonna 1946 Suomen Työnantajain Keskusliiton (STK) sosiaa-
litoimikunnan jäseneksi. Valinnan voi tulkita tunnustukseksi yhtymän
sosiaaliselle huoltotyölle.917
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Huhtamäki-yhtymässä ryhdyttiin 1950-luvun alussa tarkistamaan
sosiaalitoiminnan perusteita ja saattamaan sosiaalihuollon ohjesääntöä
ajan tasalle vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Sosiaalisen toiminnan
tarjonnasta poistettiin sellaisia sodanaikaisia toimintamuotoja, joita ei
enää pidetty luontaisina teollisuuslaitoksille. Tarkoituksena ei ollut kui-
tenkaan hylätä yhtymän ”perinteellistä sosiaalista asennetta”, vaan yhty-
män myöntämät sosiaaliset edut oli ”edelleenkin kaikissa muodoissaan
pidettävä sopusoinnussa maamme teollisuuslaitosten yleisesti harjoitta-
man sosiaalitoiminnan kanssa”. Yhtymä ei enää pyrkinyt kulkemaan
pitkällä muiden edellä vaan tavoitteli pikemminkin ”tavanomaista ta-
soa” toimialallaan. Huhtamäki-yhtymässä hyväksyttiin vuonna 1951 uusi
sosiaalisen toiminnan ohjesääntö, joka ei sisältänyt dramaattisia muu-
toksia. Vaikka muutamat etuudet poistuivat tai pienenivät, oli kyse
pääosin ohjesäännön ajanmukaistamisesta ja uudistamisesta. Poistu-
neiden etuisuuksien tilalle otettiin myös uusia sosiaalitoiminnan muo-
toja.918

Huhtamäki oivalsi teollisesta hyvinvointipolitiikasta koituvan suh-
detoimintahyödyn, joka oli erityisen suuri säännöstelytaloudessa. Edis-
tyksellisellä sosiaalisella toiminnalla pyrittiin luomaan ja ylläpitämään
hyvää mainetta kuluttajien ja viranomaisten keskuudessa. Sisäisillä
sidosryhmäsuhteilla oli valtiojohtoisessa taloudessa poikkeuksellisen
suuri yhteiskunnallinen merkitys. Yhtymä pyrki käyttämään sosiaalista
toimintaansa kilpailuvalttina myös vapaiden markkinoiden avautuessa
1940-luvun lopulta lähtien. Yhtymä vetosi kuluttajiin, jotta he suosisivat
”sosiaalista mielenlaatua” osoittavan yhtiön korkealaatuisia tuotteita.

Yhtymän itsestään antamassa julkisessa kuvassa sosiaalitoiminta oli
jatkuvasti näkyvästi esillä. Sanomalehdet – myös työväenlehdet – esitte-
livät yhtymää ”uudenaikaisena” mallityönantajana, joka huolehti esi-
merkillisesti työväkensä hyvinvoinnista. Sosiaalitoimintaa käsittelevissä
lehtijutuissa selostettiin yhtymän erilaisten ”menestyslaitosten” toimin-
taa ja julkaistiin runsaasti kuvia puhtoisista työsaleista ja tyytyväisistä
työntekijöistä. Tällainen suhdetoiminta alkoi kuitenkin jäädä 1940-lu-
vun lopulta lähtien yhä enemmän suoranaisen tuotemainonnan var-
joon. Yhtymän tärkeimpien sidos- ja omistajaryhmien kannalta myön-
teinen julkisuuskuva sosiaalisesti vastuullisena työnantajana oli kuiten-
kin toivottavaa, vaikka huoltotyötä tarkasteltiinkin aikaisempaa sel-
keämmin liiketaloudellisista lähtökohdista.919
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Keskitetyn työmarkkinajärjestelmän kehitys ja palkka- ja hintasään-
nöstelyn jatkuminen rajoittivat yritysten omaa liikkumavaraa varsinai-
sessa työehto- ja palkkapolitiikassa. Huhtamäki-yhtymässä tehtiin en-
simmäinen yrityskohtainen palkkasopimus jo vuonna 1945, mutta neu-
vottelut omasta varsinaisesta työehtosopimuksesta jäivät tuloksetto-
miksi. Huhtamäki-yhtymä liittyi toukokuun alussa 1945 Suomen Työn-
antajain Yleiseen Ryhmään, jonka välityksellä ryhdyttiin neuvottele-
maan palkka- ja työoloja koskevista seikoista ja sopimaan niistä liitto-
jen välisillä neuvottelupöytäkirjoilla. Elintarviketeollisuudessa varsinai-
nen valtakunnallinen työehtosopimusjärjestelmä eteni verkkaisemmin
kuin useilla muilla aloilla, joilla ensimmäiset sopimukset solmittiin jo
vuonna 1945. Työnantajain Yleinen Ryhmä oli sopijapuolena Huhtamä-
ki-yhtymän päätoimialojen työehtosopimuksissa.920

Heikki Huhtamäki valittiin Suomen Työnantajain Yleisen Ryhmän
hallitukseen heti kun järjestö muutettiin löyhästä yhteenliittymästä itse-
näiseksi työnantajajärjestöksi, jossa elintarviketeollisuudella oli vahva
edustus. Esimerkiksi vuorineuvos Grundström ja toimitusjohtaja Fazer
olivat kuuluneet jo aikaisemmin useiden eri alojen edustajista koostu-
neen ryhmän hallitukseen. Huhtamäki jäi kuitenkaan Yleisen Ryhmän
suppean työvaliokunnan ulkopuolelle. Hän osallistui melko harvaksel-
taan palkka- ja työehtopolitiikkaan keskittyneen järjestön hallituksen
kokouksiin.921  Syynä oli luultavasti muiden kiireiden ohella se, että
palkkapolitiikka kiinnosti häntä vähemmän kuin monet teollisuus- ja
talouspoliittiset kysymykset. ”Sekatyönantajaliittona” toiminut Yleinen
Ryhmä oli kuitenkin tärkeä järjestö suuryritykseksi kasvaneen Huhta-
mäki-yhtymän kannalta. Ryhmän hallituksen jäsenyys vahvisti entises-
tään Huhtamäen henkilökohtaista yhteiskunnallista statusta ja teki
mahdolliseksi sosiaalisten suhteiden ulottamisen useille eri aloille. Huh-
tamäki jätti vuonna 1948 hallitustehtävän apulaisjohtaja Erkki Partasel-
le, joka eteni työnantajapoliittisissa luottamustehtävissä myöhemmin
aina STK:n puheenjohtajaksi saakka.922

Maan yleinen poliittinen tilanne leimasi sodanjälkeisinä vuosina
sangen välittömästi myös yritysten sisäisiä sosiaalisia suhteita. Työpai-
koista tuli avoimen puoluepoliittisen toiminnan näyttämöitä. Turussa
kommunistit ja kansandemokraatit saavuttivat selkeän valta-aseman
paikallisessa ammattiyhdistysliikkeessä sotien jälkeen. He hallitsivat
myös turkulaisen elintarviketeollisuuden ja Huhtamäki-yhtymän tehtai-
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den ammattiyhdistystoimintaa. Äärivasemmisto asetti kyseenalaiseksi
yrityskohtaisen teollisen kumppanuuden ajatuksen. Huhtamäki-yhty-
män naisvaltainen työntekijäkunta ei alistunut kuitenkaan SKP:n talu-
tusnuoraan, sillä paikalliset kommunistit vetivät monta kertaa vesipe-
rän yrittäessään saada yhtymän työntekijöitä mukaan selkeästi poliitti-
siin lakkoliikkeisiin. Huhtamäki-yhtymän tehtaissa työsuhteet olivat
rauhallisemmat kuin monissa muissa turkulaisissa suurissa teollisuuslai-
toksissa, ja asioista pystyttiin neuvottelemaan luottamuksellisessa hen-
gessä.923

Turussa vuonna 1947 kiihtynyt lakkoliikehdintä ei koskenut vielä
juuri lainkaan Huhtamäki-yhtymää, mutta seuraavan vuoden elokuun
lopulla puhkesi yhtymän Hellaksen, Marlin ja Jalostajan tehtailla lakko,
joka kesti kolme viikkoa. Lakko oli henkilökohtaisesti kova isku Huh-
tamäelle. Näin ei pitänyt käydä hänen johtamassaan yrityksessä, vaikka

Vierailut olivat tärkeällä sijalla Huhtamäki-yhtymän suhdetoiminnassa. Pää-

johtaja Huhtamäki otti usein itse vieraita vastaan ja esitteli heille yhtymän

tuotantolaitoksia, tuotteita ja erityisen ylpeänä myös sosiaalisen toiminnan

saavutuksia. Kuvassa vuorineuvos Huhtamäki isännöi vierailijaryhmää Suk-

laatehdas Hellaksessa elokuun lopulla vuonna 1946. Huhtamäki Oyj.
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työtaistelut olivat muuten aivan tavanomainen ilmiö sodanjälkeisessä
Suomessa. Asian vakavuutta lisäsi se, että lakossa oli pohjimmiltaan
kyse Huhtamäen työpolitiikan ytimestä: työn rationalisoinnista. Työn-
tekijät vaativat normaalityön pisterajan huomattavaa alentamista ja uu-
sien palkkanormien säätämistä yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa.
Vaatimus tarkoitti työn suoritustason roimaa laskua ja ansioiden huo-
mattavaa nousua. Lakko saatiin lopulta päätettyä kompromissiratkai-
suun molempien osapuolien tehtyä myönnytyksiä.924

Syvästi pettyneenä Huhtamäki asetti itselleen vaikean kysymyksen
Yhtymän Rummun joulunumeroon vuonna 1948 kirjoittamassaan artik-
kelissa ”Yrittäjä ja työntekijät”: ”Mistä kuitenkin johtuu, että nykyai-
kaisen työnantajan hyvästä tahdosta, sosiaalisesta mielestä ja taloudelli-
sesta kyvystä huolimatta ei ole mahdollista saada syntymään työnanta-
jan ja -tekijän välille keskinäistä toimintaa ilman lakkoja ja muuta jän-
nitystä?” Vastausta miettiessään Huhtamäki koetti hänelle ominaiseen
tapaan sivuuttaa ”poliittisten tekijäin vaikutukset” ilmenneisiin ristirii-
toihin ja lähestyä asiaa yleiseltä, filosofiselta kannalta. Huhtamäen ar-
vion mukaan ristiriitojen taustalla vaikutti ihmisen ja tekniikan välisen
suhteen muutos. Tekniikan huimasta edistymisestä huolimatta ihmisen
merkitys tuotannon päätekijänä oli vain korostunut. Työntekijät olivat
kehittyneet sellaiselle henkiselle tasolle, että perinteisen työnantaja-
politiikan keinot, kuten kohtuulliset palkat, hyvät ulkonaiset työolot ja
laaja sosiaalinen toiminta, eivät enää riittäneet, vaan yrityksen täytyi
kiinnittää ensisijaista huomiota työntekijäin henkilökohtaiseen hyvin-
vointiin ja viihtyvyyteen työssä. Pohdinnassaan pääjohtaja viittasi myös
työntutkimusten ongelmiin ja totesi työntekijäin suhtautumisen piste-
työhön antavan paljon ajattelemisen ja kehittämisen aihetta.925

Työntekijöiden kannalta työnantajan hyvät pyrkimykset eivät näyt-
täneet aivan samanlaisilta. Vaikka molemmat osapuolet saattoivat olla
yhtä mieltä siitä, että niin työntekijät kuin yrityskin hyötyivät viime kä-
dessä rationalisoinnista, kokivat työntekijät tutkituille pistetöille asetet-
tujen normien kiristävän työtahdin kohtuuttoman kovaksi. Yhtymän
naisvaltaisen työväestön omien havaintojen mukaan palkat eivät nous-
seet samassa tahdissa kuin työvauhti kohosi. Oli toiveajattelua, että esi-
merkiksi sosiaalinen huoltotyö ja voitto-osuusjärjestelmä olisivat muut-
taneet ratkaisevasti tällaisia kokemuksia. Päinvastoin niissäkin saattoi
palkkasäännöstelyn ja nopeasti etenevän inflaation oloissa kyteä ristirii-
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dan siemen. Kun palkkoja oli säännöstelyn vuoksi hankalaa korottaa,
vaativat työntekijät sosiaalisten etujensa parantamista. Kaikki työnteki-
jät eivät arvostaneet 1940-luvun lopulla yhtymän sosiaalitoimintaa niin
korkealle kuin Huhtamäki olisi toivonut.

Huhtamäkeä askarruttivat sellaiset ilmiöt, joissa rationaalisuus ja
moraali joutuivat ristiriitaan keskenään. Hän oli selvästi hämmentynyt
siitä, että yksilöllinen ja intressiperusteinen rationaalisuus saattoivat si-
vuuttaa ne henkiset ja moraaliset arvot, jotka hän oli koettanut sovittaa
omaan yritysfilosofiaansa. Niinpä hän tarjosikin koko yhtymän väelle
vuonna 1948 tällaisen joulupähkinän: ”Onko ehkä olemassa vaara, että
nykyinen täydelliseen rationalisointiin ja pitkälle kehitettyyn sosiaali-
suuteen pyrkivä kehityssuunta kasvattaa joukon työntekijöitä, jotka
suhtautuvat työhönsä vastuuttomasti, jotka torjuvat työn laatuun ja
määrään kohdistuvat vaatimukset eivätkä tunne mielenkiintoa työn-
suorituksen, laadun ja tuotannon paranemiseen, mutta sen sijaan – to-
sin kyllä oikeutetusti mutta yksipuolisesti – pitävät kirjaimellisesti kiin-
ni kaikista vaatimuksista, mitä työehtojen ja laintulkinnan puitteissa
voidaan esittää?”

Pääjohtajan ojentama toinen pähkinä oli yhtä kova: ”Ovatko järjes-
töt kenties kehittymässä sellaisiksi, jotka valvoessaan yhden ryhmän
etuja saattavat syrjäyttää yhteisen edun ja yhteiskunnallisen oikeuden-
mukaisuuden vaatimukset?” Oli vaarana, että väärinymmärretty järjes-
tötoiminta johtaisi konfliktiin ”yhteiskunnan luontaisen kehityksen kans-
sa”.926  Huhtamäki jätti vastaukset avoimiksi. Hänelle kollektiivisten
eturistiriitojen hallitseva asema oli erittäin vaikea kysymys. Huhtamäki
joutui tunnustamaan, että yrityksen ja yhteiskunnan välinen suhde oli
monisyisempi ongelma kuin hän oli osannut ajatella. Sotien jälkeinen
yhteiskunta oli perusteiltaan erilainen kuin aikaisemmin. Yksittäinen
yritys saattoi tehdä suurten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisen
eteen yhä vähemmän: voimakkaat etujärjestöt olivat ottaneet hallitse-
van aseman. Samanlaisia kokemuksia oli saatu muistakin maista. Hy-
vinvointikapitalismia Yhdysvalloissa tutkineen Andrea Tonen mukaan
juuri ne työnantajat joutuivat pettymään karvaasti, jotka uskoivat sosi-
aalisen huoltotyön poistavan työriitaisuudet päiväjärjestyksestä. Useissa
laaja-alaisia hyvinvointiohjelmia toteuttaneissa amerikkalaisissa suur-
yrityksissä puhkesi kärjekkäitä lakkoja ja esiintyi muutoinkin vakavaa
levottomuutta työsuhteissa.927
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Sotien jälkeen käytiin Suomessa laajaa keskustelua ”teollisuusde-
mokratiasta”, jossa pohdittiin työntekijöiden vaikutusvallan lisäämistä
tuotannollisissa kysymyksissä. Huhtamäki lähestyi tätäkin asiaa omape-
räisestä näkökulmasta: sota-aikana kehittelemästään ”työpääoman” kä-
sitteestä käsin. Työntekijöiden täytyi saada osallistua heidän omia teh-
täviään ja omaa kokemuspiiriään koskevaan päätöksentekoon yrityk-
sen sisällä. Yhtymässä alettiin jo 1940-luvun alusta lähtien kokeilla täl-
laista yhteistoimintaa.928  Työntekijöillä oli edustus sosiaalisen huollon
toimikunnassa ja aloitepalkkiolautakunnassa, ja Yhtymän Rumpu -hen-
kilökuntalehden toimittajakuntaan kuului työntekijöitä ja ammattiosas-
to sai oman palstan lehdestä. Sodan jälkeen syntyi vielä uusia yhteistoi-
mintamuotoja. Yhtymässä ammattiyhdistysliike pyrittiin kytkemään
osaksi tehdasyhteisöä eikä tekemään sitä tarpeettomaksi sosiaalisia etu-
ja tarjoamalla, kuten asian laita oli monissa muissa teollisuusaloitok-
sissa. Yhtymän huoltokonttori peri sotien jälkeen jopa ammattiyhdis-
tysten jäsenmaksuja järjestön puolesta. 929 Huhtamäki koetti selvästi
koteloida ammattiyhdistyksen kiinteäksi osaksi tehdasyhteisöä. Am-
mattiyhdistys saattoi hänen ajattelunsa mukaan olla jopa rakentamassa
modernia paternalistista suhdetta, jos se tunnustaisi työntekijöiden hy-
vinvoinnin riippuvan pääasiassa oman yrityksen menestyksestä.

Jos voimistunut ammattiyhdistysliike olisi asettunut jyrkästi sosiaa-
lista huoltotyötä vastaan, olisi sen suosio työntekijöiden keskuudessa
hiipunut: jännitteitä ammattiyhdistyksen ja tehtaan tarjoaman turvalli-
suuden välillä oli joka tapauksessa olemassa. Huhtamäen toiminta he-
rätti yleisesti ottaen luottamusta ammattiyhdistysaktiivien keskuudessa;
hänen uskottiin vilpittömästi ajattelevan työntekijöiden parasta refor-
mihankkeissaan. Vuorineuvos solmi suoria henkilösuhteita yhtymän
tehtaiden luottamusmiesten kanssa ja hän osallistui kutsusta myös am-
mattiosaston järjestämiin tilaisuuksiin.930  Huhtamäki halusi kuitenkin
alleviivata, että vastuullisen liikkeenjohdon yksinoikeutena oli päättää
osakepääoman käytöstä ja tuotosta. Hän määritteli työntekijöiden ”oi-
keudenmukaisen osallistumisen” rajat vuoden 1945 lopulla seuraavasti:

1. Nykyisen teollisuuspolitiikan erottamattomana osana on so-
siali- ja palkkapolitiikka. Tämän suunnitteluun ja johtoon tulee
työväestön päästä tasavertaisena osallistumaan.
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2. Rationalisointi ja työntehostaminen, jotka merkitsevät ja edel-
lyttävät ikään kuin puolueetonta, ulkopuolelta tulevaa puuttu-
mista jokapäiväisen työn kulkuun, ovat niinikään toimintamuo-
toja, jotka nykyaikaisessa tehtaassa täytyy saattaa vakinaiselle
kannalle täysin yhteistoiminnassa työntekijäin kanssa.
3. Sen sijaan varsinainen teollisuusliikkeen johto, tuotantopoli-
tiikka, osto- ja myyntipolitiikka, ovat asioita, joissa vastuuta ei
voida jakaa ja päätösvalta täytyy säilyttää yrityksen vastuun-
alaisella johdolla. Näissä asioissa täytyy työntekijöiden osuuden
rajoittua aloite- ja ehdotustoimintaan, ja johdon taholta vastaa-
vasti työntekijöihin kohdistuvaan informaatiotoimintaan.931

Työntekijöiden tehtävien ja heidän hallitsemansa tiedon kapeus ra-
jasivat Huhtamäki-yhtymän johdon mielestä myös kommunistien aloit-
teesta vuonna 1946 lailla säädettyjen tuotantokomiteoiden tehtäväken-
tän. Liikkeenjohto koki tuotantokomiteat lähinnä ulkopuoliseksi, po-
liittiseksi interventioksi työsuhteisiin. Apulaisjohtaja Erkki Partanen
korosti huhtikuussa 1949, että teollisella demokratialla ei tarkoiteta
mitään poliittista käsitettä, vaan ”yksinomaan laajempien piirien mu-
kaan ottamista sellaisten asioitten käsittelyyn, joihin heidän tuntemuk-
sensa ulottuu”.932

Paavo Seppäsen pro gradu -tutkimus Huhtamäki-yhtymän tuotanto-
komiteoiden toiminnasta vuosina 1946–1953 osoittaa, että niiden vai-
kutus rajoittui etupäässä yrityksen sosiaalisten olojen ja eri henkilöstö-
ryhmien välisten suhteiden parantamiseen. Ne olivat ”ensisijaisesti työ-
hön tyytyväisyyttä luovia psykologisia elimiä”. Tutkimuksessa ei voitu
havaita, että tuotantokomiteat olisivat alkuperäisen tavoitteensa mukai-
sesti suoranaisesti edistäneet tuotannon ja työtehon kohottamista. Ti-
lanne oli samankaltainen useiden muidenkin teollisuuslaitosten tuotan-
tokomiteoissa, joissa saatiin aikaan etupäässä pienehköjä parannuksia
tehtaiden työolosuhteisiin ja sosiaalioloihin933 . Yhtymän tuotantoko-
miteat kokoontuivat selvästi vilkkaammin kuin mihin laki velvoitti.
Niiden toimintaa kehitettiin vapaaehtoisesti yrityksen sisäisinä neu-
vonpitoeliminä, mutta ne eivät syrjäyttäneet jo olemassa olevia yhteis-
työmuotoja.934

Huhtamäki oli erittäin kiinnostunut koulutuksesta, koska se mer-
kitsi sijoitusta inhimilliseen pääomaan, jota hän piti tärkeimpänä tuo-
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tantotekijänä. Koulutuksella voitiin edistää uralla etenemistä ja sekä
luoda pysyvää ja lojaalia ydintyöntekijöiden ryhmää; yhtymä pyrki tar-
joamaan työtilaisuuksia myös työntekijöidensä perheenjäsenille.935  Yri-
tyksen sisäisten työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman saatavuutta
parannettiin perustamalla vuonna 1947 henkilöstökonttori, joka hoiti
keskitetysti työhönoton ja suunnitteli yhtymän henkilöstöpolitiikkaa.
Seuraavana vuonna yhtiössä aloitti vuonna Heikki Huhtamäen nimeä
kantanut kaksivuotinen elintarviketeollisuusammattikoulu, joka oli en-
simmäinen alallaan koko maassa. Sitä ennen oli teollisuuslaitosten omia
ammattikouluja syntynyt kymmenkunta erityisesti puunjalostus- ja me-
tallialan suuryrityksiin.936

Ammattikoulussa oli tarkoitus kouluttaa sellaista työvoimaa, jolla
olisi ”melko laaja tietopohja” elintarviketeollisuuden käsittely- ja val-
mistustapojen hallinnan lisäksi.937  Ammattitaidon painopiste siirtyi uu-
silla elintarviketeollisuuden aloilla yhä enemmän tiedon hallintaan käsi-
työmäisen taitavuuden sijasta.938  Huhtamäki-yhtymän ammattikoulun
aluksi sivu- ja sittemmin päätoimisena opettajana toiminut Toivo Rau-
tavaara kirjoitti koulun tarpeisiin ensimmäisen suomenkielisen yleisesi-
tyksen elintarviketeknologian alalta. Rautavaara käsitteli Elintarvikkei-
den valmistus (1954) -oppikirjassaan kaikkien keskeisten elintarviketeol-
lisuuden haarojen valmistusprosesseja yhtymän mainososaston taiteli-
joiden piirtämien havainnollisten kuvien ryydittämänä.939  Ammatti-
koulun yhtenä tehtävänä oli luoda pohjaa työnjohtajien kouluttamiselle,
sillä valtaosa alan työnjohtajista rekrytoitiin edelleen ammattityönte-
kijöiden joukosta. Varsinainen työnjohtajakoulutus tapahtui sotien jäl-
keen pääasiassa vuonna 1946 perustetussa Teollisuuden Työnjohto-opis-
tossa ja itseopiskeluna samana vuonna toimintansa aloittaneen Teknilli-
nen kirjeopisto Tietomiehen kursseilla.

Yrityksen muuttuva yhteiskuntasuhde

Huhtamäen aavistukset yksityistä yritystoimintaa kohtaan kohdistu-
neesta poliittisesta paineesta sotien jälkeen osoittautuivat oikeiksi. Ta-
louselämä joutui ryhmittymään puolustuskannalle. Huhtamäki perään-
kuulutti lokakuussa 1944 työnantajilta suurta vastuuta sosiaalisten epä-
kohtien välttämisessä ja poistamisessa: yksin valtiovallan toimenpiteet
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eivät hänen mielestään riittäneet todellisen kansanvallan ja vapauden
säilyttämiseksi.940

Uudessa poliittisessa tilanteessa uhanalaiseksi näytti joutuvan myös
yritystoiminnan peruskallio, yksityinen omistusoikeus. Sosialidemok-
raatit ajoivat sotien jälkeen aktiivisesti talouselämän avainalojen sosiali-
sointia ja kommunistien ohjelma asetti vaakalaudalle koko demokraat-
tisen yhteiskuntajärjestyksen. Aiheesta sukeutui kiivassävyinen julki-
nen keskustelu, jossa pohdittiin laajasti yritystoiminnan ja yhteiskun-
nan suhteita. Talouselämän edustajien oli tässä tilanteessa löydettävä ai-
kaisempaa painavampia argumentteja sen osoittamiseksi, että yksityi-
nen yritystoiminta tuotti myös yleistä yhteiskunnallista hyvinvointia.
Toiset elinkeinoelämän edustajat asettuivat jyrkästi kaikkia sosialisoin-
tivaatimuksia vastaan ja toiset koettivat osoittaa, että yksityisen yritte-
liäisyyden ja valtiollisen valvonnan kautta toteutuva ”yleinen etu” oli so-
vitettavissa yhteen ilman yksityiseen omistusoikeuteen kajoamista.

Huhtamäki julkaisi vuonna 1945 kirjan Ajankohtaisia ajatuksia teolli-
suusmiehen näkökulmasta, johon oli koottu hänen sota-aikana ja välittö-
mästi sen jälkeen julkaisemia artikkeleita yrityksen ja yhteiskunnan vä-
lisestä suhteesta. Teokseen valikoitiin vain sellaisia kirjoituksia, ”jotka
koskevat sosiaalisia, kansantaloudellisia, eritoten kaupallisia ja kult-
tuurikysymyksiä ja joilla siis voi olla kantavuutta yli oman varsinaisen
toimialani”. Huhtamäki halusi viestittää kokoelmalla sota-aikana lujit-
tuneen vastuullisen yritystoiminnan ajankohtaisuutta myös maan jäl-
leenrakennuksen kaudella. Välirauhan jälkeen kirjoitetussa kirjan avaus-
artikkelissa Huhtamäki vetosi voimakkaasti kaikki kansalaispiirit kä-
sittävän asennemuutoksen puolesta. Erityinen vastuu ”uuden sosiaali-
sen mielen” syntymisessä oli hänen mielestään ”meillä teollisuustyön-
antajilla”, koska ”meillä on huomattava vaikutus sosiaaliseen tilanteeseen”
olipa sitten kyse työllisyydestä, elintasosta tai mielialoista yhteiskunnas-
sa. Kirjoittaja vetosi läpi koko teoksen sellaisen ”yhteenkuuluvaisuu-
den” puolesta, joka ylittää niin puhtaan oman edun tavoittelun kuin ka-
peat ryhmäintressit. Huhtamäen kirjaseen sisältyi useita sellaisia artik-
keleita, joissa painotettiin tieteellisen asiantuntemuksen merkitystä tuo-
tannollisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisemisessa. Asiantunte-
mustiedon avulla voitiin nousta yhteiskunnallisten ristiriitojen yläpuo-
lelle. Turun Sanomissa julkaistun arvostelun mukaan tekijä korosti teok-
sessaan ”teollisuusmiehen siveellistä vastuuta sangen kauniilla tavalla”.941



383

Työväenpuolueiden eduskuntaryhmät jättivät vuoden 1945 valtio-
päiville useita sosialisoimista ja suunnitelmataloutta tarkoittavia toi-
vomusaloitteita. Sosialidemokraatit esiintyivät sosialisoimiskysymyk-
sessä aluksi selvästi aktiivisemmin kuin kommunistit, jotka koettivat
lujittaa omia asemiaan säännöstelykoneiston ja työpaikoilla tapahtuvan
toiminnan kautta. Valtioneuvosto asetti vuoden 1946 helmikuussa so-
sialisoimiskomitean, jonka tehtävänä oli tutkia ja suunnitella sopivien
elinkeinoelämän alojen ”mahdollista yhteiskunnan haltuun ottamista”
tai muussa muodossa tapahtuvaa ”yhteiskunnallisen vaikutusvallan li-
säämistä talouselämään”. Tapani Paavosen mukaan toimeksiannon sa-
namuoto noudatti ensisijaisesti ruotsalaisen sosialidemokratian mallin
mukaista suunnitelmataloutta, jossa sosialisoiminen nähtiin yhtenä mah-
dollisena, joskaan ei välttämättömänä, keinona lisätä suunnitelmalli-
suutta taloudessa. Komitean kokoonpano noudatteli pääosin parlamen-
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taarisia voimasuhteita, ja työväenliikkeen edustajilla oli siinä vahva ase-
ma. Komitean porvarillisissa jäsenissä oli huomattava teollisuuden ja
liike-elämän edustus, yksi heistä oli vuorineuvos Huhtamäki, joka mää-
riteltiin Suomen Teollisuusliiton sosialisointikomiteaan liittyvissä pape-
reissa ”puolueettomaksi porvariksi”. Kommunistien vuonna 1947 aloit-
tama kampanja laaja-alaisen kansallistamisen toteuttamiseksi jakoi rin-
tamalinjoja uuteen uskoon. Porvarilliset puoleet ja elinkeinoelämän jär-
jestöt tehostivat vastarintaansa. Sosialidemokraattien puoluejohto tor-
jui myös kommunistien valtapoliittiset vaatimukset, otti syksyllä 1947

kielteisen kannan laajamittaiseen sosialisointiin ja omaksui tavoitteek-
seen typistetymmän ohjelman, joidenkin harvojen alojen sosialisoi-
misen.942

Huhtamäen valinta sosialisoimiskomiteaan liittyi todennäköisesti
yhtymän institutionaaliseen omistuspohjaan ja hänen pohdintoihinsa
yritystoiminnan sosiaalisesta vastuusta, josta yllä mainittu kirja oli vain
yksi esimerkki. Hän saattoi osallistua puolustuksellisten perusteluiden
kehittelyyn eräänlaisena ”pitkän linjan miehenä”, ja eduksi oli hänen
nauttimansa arvostus myös poliittisen kartan vasemmalla laidalla. Huh-
tamäki ymmärsi tulleensa nimitetyksi komiteaan yksityishenkilönä, ja
Elintarviketeollisuusliitto yhtyi tähän kantaan, vaikka liiton vuosikerto-
muksessa häntä pidettiin ”elintarviketeollisuusalan edustajana” komi-
teassa. Huhtamäki pyysi jo saman vuoden lopulla eroa sosialisointiko-
mitean työstä sillä perusteella, että ETL:n toimitusjohtajan olisi sopi-
vampaa edustaa koko alaa kuin ”yksityisen teollisuudenharjoittajan”.
Huhtamäen lähettämään erokirjeeseen sisältyi ehto, että hän jättäisi
komitean vain jos hänen tilalleen nimitettäisiin toimitusjohtaja Yrjö
Laakso, kuten sitten tapahtuikin.943

Huhtamäki otti Kauppalehdessä 11. päivänä kesäkuuta 1948 julkais-
tussa artikkelissa ”Yrittäjä ja yhteiskunta” kantaa sosialisointivaati-
muksiin, joiden mukaan yksityinen yritteliäisyys ei ”nykyisessä muo-
dossaan palvele yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla”. Hänen
mielestä ”kysymys ei kuitenkaan ole yksistään omistuksesta, s.o. kenel-
le kuuluvat pääomat ja kenelle tuotot karttuvat, vaan myös ja yhtä pal-
jon toimintatavoista”. Kirjoittaja haki sellaisia ratkaisuja, joilla voitai-
siin saattaa yrityksen ja yhteiskunnan suhde sopusointuiseksi, toteuttaa
eräänlaista ’yhteisen hyvän kehää’: ”Mitä nopeammin ja tehokkaam-
min sosiaalinen ajatustapa ja toimenpiteet saavat tukea yritysten joh-



385

dolta, sitä varmempaa on myöskin yrityksen teknillinen kehitys ja ta-
loudellinen menestys.”

Huhtamäki katsoi yrittäjien vapautuneen sellaisesta liberalistisesta
ajattelusta, jonka mukaan ”yrittäjä mielestään sai käyttää hyväkseen
yhteiskuntaa niin paljon kuin mahdollista, mutta ei ollut velvollinen pi-
tämään toimintansa päämääränä muuta kuin mahdollisimman hyvää
taloudellista tulosta”. Nykyisin yrittäjät olivat oivaltaneet vapauden vel-
vollisuudet ja yritystoiminnan yhteiskunnallisen vastuun. Olennaista oli
se, että yrittäjät pyrkivät oma-aloitteisesti ilman pakotusta toimimaan
yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamiseksi. Yrittäjien tuli Huhtamäen
mielestä ottaa sellainen asenne, ”että valtiovalta tosin valvoo, suunnitte-
lee ja johtaa työtä sosiaalisten epäkohtien välttämiseksi ja poistamisek-
si, mutta meillä jokaisella yrityksen johtajalla on niistä vastuu”. Yrittäji-
en oli ansaittava vapautensa yhteisvastuullisella toiminnalla ”perusoi-
keuksien turvaamiseksi kansalaisille”.944

Sosialisointikomitean työ työ oli riitaisaa, sekavaa ja hapuilevaa –
ja se eteni hyvin verkkaisesti. Komitea sai aikaan runsaasti kiistanalai-
sia selvityksiä ja tutkimuksia, mutta sen käytännölliset tulokset jäivät
laihoiksi. ”Sosialisoimispuuhia” ja ”sosialismikiihotusta” seurattiin tii-
viisti ja huolestuneena elinkeinoelämän järjestöissä ja porvarillisissa sa-
nomalehdissä.945  Lopulta yksityisen yritteliäisyyden piirissä voitiin kui-
tenkin huokaista helpotuksesta: välitön vaara oli ohi. Komitean työn
ajautumista umpikujaan luonnehdittiin Kauppalehdessä vuoden 1949 lo-
pulla ”erään farssin lopuksi”.946  Sosialisointikaavailujen kuihtuminen
ja muiden suunnitelmatalousmallien torjuminen tulkittiin yksityisen
yritteliäisyyden selkävoitoksi erilaisista kollektiivisista talousmuodoista.

Muiden elinkeinoelämän edustajien tavoin Huhtamäki ryhtyi aivan
vuosikymmenen lopulla nostamaan aikaisempaa voimakkaammin esiin
yhteiskunnan vastuuta yritystoiminnan edistämisessä. Hän painotti kir-
joituksissaan entistä selvemmin yksityisen yritteliäisyyden itseisarvoista
merkitystä yhteiskunnalle: yritystalous oli itsessään keskeinen osa kan-
santaloutta. Huhtamäki ei kuitenkaan siirtynyt liberalistiselle linjalle,
vaan etsi aktiivisesti kestävää suhdetta yrityksen ja yhteiskunnan välille.
Tämä suhde ei pysynyt hänen mielestään koko ajan samana. Ympä-
röivässä yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset vaikuttivat siihen mo-
nella tavalla.

Mielenkiintoinen asetelma syntyi vuonna 1949 järjestetyillä Suo-
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men Mainos- ja Myyntiyhdistyksen luentopäivillä, joilla Huhtamäki
puhui yrityksen odotuksista yhteiskunnan suhteen ja eduskunnan pu-
hemies Urho Kekkonen puolestaan yhteiskunnan odotuksista yrittäjä-
toimintaa kohtaan. Vastakkain asettuivat talousmiehen ja poliitikon
näkökannat. Huhtamäen mukaan yrittäjävastuustaan hyvin tietoiset
yrittäjät odottivat yhteiskunnalta ymmärtämystä ja sellaista toiminta-
vapautta, joka antaisi yrittäjälle mahdollisuuksia kehittää alaansa ter-
veeltä pohjalta ilman että yhteiskunta asettaisi sen tielle liiaksi ”kah-
lehtivia kehyksiä”. Sen lisäksi yrittäjät tarvitsivat oikeudellista suojaa ja
turvaa omalle toiminnalleen. Käytännössä yrittäjät toivoivat yhteiskun-
nalta myös aikaisempaa aktiivisempaa myötävaikutusta ja tukea. Huh-
tamäki mainitsi erityisenä tukimuotona yhteiskunnan rahoittaman tie-
teellisen tutkimus- ja kokeilutoiminnan, josta saatiin sotavuosina ”lois-
tavia tuloksia” ja jota tarvittiin edelleen kipeästi teollisuuden kehittämi-
seksi kilpailukykyiseksi.947

Kekkonen painotti puolestaan sitä, että yhteiskunnalla oli oikeus
”vaatia yrittäjätoiminnalta kokonaisuuden edun huomioonottamista”.
Puhuja koetti tasapainoilla kahden eri suuntiin vetävän vaatimuksen
välillä: toisaalta yhteiskunnalla tuli ”yhteistä hyvää edistävän päämää-
ränsä vuoksi” olla oikeus ohjata ja säännöstellä yrittäjätoimintaa, mutta
toisaalta sen ei tullut ”kielloillaan ja käskyillään asettaa liian ahtaita ra-
joja yrittäjätoiminnalle”. Kekkonen piti molempia näkökohtia tärkei-
nä, mutta antoi kuitenkin suuremman painoarvon sille, ”että yrittäjä-
toiminnan tulee sopeutua yhteiskunnan tarkoitukseen ja tarpeisiin”,
tunnustaa yhteisen vastuun periaate. Yhteiskunta odotti Kekkosen mu-
kaan yrittäjiltä lakien noudattamista, korkeaa moraalia, luotettavuutta
ja aloitteellisuutta.948  Kaiken kaikkiaan puheenvuoroista saa sen vaiku-
telman, että Huhtamäen toivomukset yhteiskunnalle olivat vuonna 1949

selvästi maltillisempia kuin Kekkosen ”vaatimukset” yrittäjätoiminnal-
le. Politiikka oli edelleen vahvasti läsnä talouselämässä, vaikka säännös-
telytalous ankarassa muodossaan oli jäämässä taka-alalle.

Yrityksen ja yhteiskunnan suhteen uudelleenmäärittely oli ajankoh-
taista myös Huhtamäki-yhtymässä normaaliaikojen koittaessa. Hallin-
toneuvoston asema yhtymän osakas-, pankki- ja yhteiskuntasuhteiden
kannalta oli myös 1950-luvulla erittäin tärkeä. Sen kokoonpanossa ta-
pahtui vuosikymmenen lopulla muutoksia ennen muuta kuolemantapa-
usten seurauksena, mutta sidostyhmäsuhteiden perusrakenne säilyi en-
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nallaan. Hallintoneuvostolle muodostettiin vuonna 1950 nelihenkinen
työvaliokunta, jonka valtuuksiin kuului hyväksyä yrityskaupat ja muut
erityisen luottamukselliset ja kiireelliset teknilliset, kaupalliset tai raha-
taloudelliset linjaratkaisut. Se käsitteli alustavasti myös hallintoneuvos-
tolle esitettävät strategiset lahjoitukset. Suppea työvaliokunta kokoontui
hallintoneuvostoa useammin, ja se sai säännöllisesti ajantasaista infor-
maatiota yhtymän taloudellisesta tilanteesta. Ensimmäiseen työvalio-
kuntaan kuuluivat Rangell, Reinikka, Ellilä ja Reenpää, ja kokouksiin
otti osaa myös yhtymän korkeimman johdon edustajia. Vuoden 1958

organisaatiouudistuksen mukaan työvaliokunta päätti yhtymän yleis-
organisaatiosta, ylempien johto- ja toimihenkilöiden ottamisesta ja mää-
ritteli heidän palkkansa. Koko hallintoneuvosto puolestaan kokoontui
keskustelemaan suurista linjoista toimitusjohtajan esittämän tilannekat-
sauksen pohjalta.949

Ministeri Tyko Reinikan muotokuvan paljastustilaisuus vuonna 1955. Teok-

sen äärellä Suomen Kulttuurirahastossa pitkään yhdessä työskennelleet Rei-

nikka ja Helsingin yliopiston poliittisen historian professori L. A. Puntila.

KOP:n johtokunnan jäsen Reinikka toimi vuosikymmenien ajan kulttuurira-

haston johtoelimissä ja sen rahastonhoitajana. Huhtamäki-yhtymän hallin-

toneuvoston jäsen hän oli vuosina 1943–1963. SKRA.
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Henkilösuhteiden lisäksi lahjoituspolitiikka säilyi hallintoneuvoston
keskeisenä välineenä yhteiskuntasuhteiden hoidossa. Sen suuntaviivat
pysyivät pääpiirteissään ennallaan: yhtymän pääosakkaiden lisäksi suu-
ria lahjoituksia annettiin sellaisille tahoille, joiden toiminta koettiin eri-
tyisen tärkeäksi yhtymän ajankohtaisten tehtävien kannalta. Yhtymä
tuki säännöllisesti lukuisia koko maassa ja Turussa toimivia yleishyö-
dyllisiä järjestöjä, jotka tekivät neuvonta-, maanpuolustus-, koulutus-,
kasvatus- ja kulttuurityötä. Osa lahjoitusten kohteista oli edelleen suh-
teellisen pysyviä ja osa taas vaihtui vuosittain. Puntilalla oli keskeinen
asema lahjoituspäätösten valmistelussa, jossa hänen sidosryhmäsuh-
teiden tuntemuksensa pääsi oikeuksiinsa. Yhtymän aktiivisena jatku-
neen ja perinpohjaiseen harkintaan pohjautuneen lahjoituspolitiikan
voi tulkita täyttäneen strategisen sidosryhmäjohtamisen periaatteet.
Hallintoneuvoston tehtävänä oli vuonna 1957 hyväksytyn ohjesäännön
mukaan päättää sellaisista suurista lahjoituksista, jotka kohosivat sa-
man kalenterivuoden aikana yli 100 000 markan.950

Suhdetoimintaa kauppiaisiin, asiakkaisiin ja tiedotusvälineiden edus-
tajiin tehostettiin yhtymässä sotien jälkeen ja erityisesti 1950-luvulla jär-
jestämällä poikkeuksellisen paljon tehdasvierailuja, joissa esiteltiin uu-
sia tuotteita ja viimeistä huutoa olevaa konekantaa.951  Huhtamäki kut-
sui jo sotavuosista lähtien yhtymän sidosryhmäsuhteiden kannalta kes-
keisiä henkilöitä tutustumaan yhtymän tuotantolaitoksiin ja hän toimit-
ti heille säännöllisesti yhtymän julkaisuja ja muuta aineistoa. Yhtymäs-
sä pantiin erittäin paljon painoa sellaiseen pr-työhön, jolla pyrittiin
tuottamaan yhtiöstä myönteistä julkisuuskuvaa.  Vieraskäyntejä varten
laadittiin vuonna 1945 tarkat toimintaohjeet, joissa näkyi pyrkimys hoi-
taa sidosryhmäsuhteita järjestelmällisesti.952

Huhtamäki järjesti usein lehtien päätoimittajille tutustumiskäyntejä
yhtymän tuotantolaitoksiin, ja näiden vierailun päätteeksi yhtymällä oli
tapana tarjota päivälliset. Yhdestä päivällistilaisuudesta vuodelta 1944

on jäänyt mielenkiintoinen dokumentti: Suomen Kuvalahden päätoi-
mittajan Ilmari Turjan ”Valmistamaton puhe”, joka on julkaistu Tauno
Karilaksen kokoamassa Suomalaisia puheita (1954) -teoksessa; puhe
pantiin vasta myöhemmin paperille. Mainittakoon, että samaan ko-
koelmaan sisältyy kaksi Huhtamäen puhetta, joista toinen käsitteli ter-
vettä kilpailua ja toinen oli osoitettu apelle, teollisuusneuvos A.L. Hag-
strömille. Turja leikitteli puheessaan Huhtamäen eteläpohjalaisella syn-
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typerällä ja tuoreemmalla turkulaisuudella ja asetti nämä kaksi maail-
maa humoristisesti vastakkain. Hän kuvaili aluksi kolmea silmiinpistä-
vää eteläpohjalaista ominaisuutta: ensimmäisenä tuli kateus, ”joka ke-
hittyneemmillä luonteilla muuttuu vihaksi”, toisena luonteenpiirteenä
oli ”yksipuolinen ehdottomuus ja fanaattisuus eli kaistapäinen kollous”
ja kolmantena ”vanhoillisuus, joka parhaimmillaan kehittyy ahdasmie-
lisyydeksi ja saituudeksi”, ja jatkoi:

Mutta käsiteltävänämme oleva Heikki Huhtamäki on niin su-
vustaan huonontunut, ettei hänellä ole mitään näitä heimonsa
huomattavampia ominaisuuksia. Sen vuoksi hän ei ole pärjän-
nyt kotomaakunnassaan, vaan on saanut lähteä kävelemään pit-
kin tietä. Hän tuli paremman puutteessa tänne Turkuun ja ru-
pesi täällä kauppaneuvokseksi. Aikansa kuluksi hän perusti teh-
taan, sitten toisen ja kolmannen, joiden välillä hän nyt kulkee
joutessaan. Jos menette Etelä-Pohjanmaalle ja kerrotte jollekin
akalle, että nyt se Huhtamäen Heikki on siellä Turussa oikein
kauppaneuvoksena, niin tämä akka vastaa kuivasti:

– Noo, miksei Turuus…
Jos Heikki Huhtamäki olisi pysynyt Pohjanmaalla, olisi hän

nyt kuuluisa mies, josta olisi tehty monta arkkiveisua. Hän oli-
si tehnyt kolme murhaa ja ehkä muitakin käsitöitä. Ja luulta-
vasti olisi nyt Turuus – mutta siinä toisessa talossa, jossa on ris-
tikot ikkunoissa.953

Suhdetoiminnasta alkoi tulla 1950-luvulla Huhtamäki-yhtymässä yri-
tyksen normaaliin toimintaan kuuluva asia; sitä systematisoitiin ja sen
henkilöresursseja lisättiin. Toiminnan kehittämisessä käytettiin hyväk-
si amerikkalaisesta alan kirjallisuudesta tuttua jakoa ulkoiseen ja sisäi-
seen suhdetoimintaan. Näiden sisällä tehtiin hyvin tarkkoja jaotteluja
ja suhdetoiminnan kehityksessä erotettiin useita vaiheita, joiden mu-
kaisesti toimintaa suunniteltiin. Yhtymän johto kiinnitti asiaan erityis-
tä huomiota vuoden 1958 organisaatiouudistuksen valmistelussa ja to-
teutuksesta. Ulkoisten suhteiden hoidon perimmäisenä tarkoituksena
oli ”saada ihmiset ajattelemaan yrityksestämme sellaisia ajatuksia kuin
me itse haluamme”. Public relations -toiminta jäsennettiin aikaisem-
paa markkinahenkisemmin, mutta siihen kuului edelleen asiakassuh-
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teiden ohella yhteydenpitoa viranomaisiin ja teollisuuden keskusjär-
jestöihin. Sen piiriin sisältyivät myös hyvät lehdistösuhteet ja yhteis-
kunnallisten suhteiden hoito järjestämällä mm. koululaisten tutustu-
miskäyntejä ja toimittamalla kouluihin informaatiota yhtymän toimin-
nasta. Yhtymän palvelukseen vuonna 1950 tullut Veikko Sjöblom ni-
mitettiin vuonna 1956 mainososaston päälliköksi ja sittemmin mark-
kinoinnin johtajaksi. Sjöblom kuului suhdetoiminnan johtaviin asian-
tuntijoihin Suomessa. Häneltä esimerkiksi pyydettiin laaja artikkeli
teollisuuden sidosryhmäsuhteista vuonna 1963 ilmestyneeseen Suhde-
toiminnan käsikirjaan.954

Sjöblomin johdolla yhtymässä tehostettiin 1950-luvun lopulta lähtien
”julkisten suhteiden” hoitoa. Yhtymässä vuonna 1956 laaditun muistion
mukaan julkiset suhteet määriteltiin laajasti: niiden piiriin kuuluivat
mm. osakkaat, järjestöt ja oppilaitokset, kilpailijat, ulkomaiset yhtey-
det, tiedotusvälineet ja yleisö. Niiden hoitamisen muodoista ensim-
mäiseksi mainittiin henkilösuhteet ja toiseksi erilaiset edustukset. Tie-
dotus- ja esittelytoiminnan muotoja muistiossa lueteltiin useita. Pää-
vastuu julkisissa suhteissa oli toimitusjohtajalla, mutta kaikille johto-
henkilöille määriteltiin omat vastuualueet. Sjöblom määrättiin kuiten-
kin vastaamaan käytännön tasolla suhdetoiminnan suunnittelusta ja to-
teutuksesta. Käytännössä tämä tarkoitti pr-toiminnan ja markkinoinnin
liittämistä entistä lujemmin sitein toisiinsa.

Yhtymässä täsmennettiin seuraavana vuonna julkisten suhteiden
hoidon vastuita järjestöjen ja viranomaisten suuntaan. Systemaattista
yhteydenpitoa vaatineista sidosryhmistä kaupallisia järjestöjä oli 21,
neuvontajärjestöjä kahdeksan, mainos- ja tiedotusalan järjestöjä 11,
teollisuuden järjestöjä 13 ja erilaisia oppilaitoksia kahdeksan. Julkisten
suhteiden hoidon piiriin kuuluneita viranomaistahoja oli asiaa koske-
van muistion mukaan yhteensä kolmekymmentä. Kaikille kohteille mää-
riteltiin yhtymän ylimpään ja keskijohtoon kuuluvat vastuuhenkilöt.
Kun asiaa tarkasteltiin uudelleen vuonna 1962, oli kohteiden määrä ko-
honnut hieman. Tässä vaiheessa monia sidosryhmiä varten nimitettiin
kaksi tai useampia yhteyshenkilöitä.955  Suhteet markkinoille ja ympä-
röivään yhteiskuntaan ajateltiin toteutuvan huolellisesti hoidettujen si-
dosryhmäsuhteiden kautta. Yhtymän sidosryhmäpohja pyrittiin saa-
maan mahdollisimman laajaksi ja yhtiössä kehiteltiin sellaisia muotoja,
joilla sidosryhmät voisivat osallistua aikaisempaa tiiviimmin yhtymän
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toimintaan. Aikaisemmin mainittujen neuvottelukuntien avulla sitou-
tettiin keskeisiä ulkoisia sidosryhmiä yhtymän toimintaan.

Osakkeenomistus on ollut tärkeällä sijalla Huhtamäki-yhtymän si-
dosryhmäsuhteissa. Osakaspiirin laajentamisesta tuli 1950-luvun lopulta
lähtien myös tärkeä uusi rahoituslähde, joskin alussa kyse lienee ollut
enemmän myynnin edistämisestä sitouttamisen kautta. Tärkeä kään-
nekohta oli yhtymän osakkeiden vienti Helsingin pörssiin vuonna 1959.
Se merkitsi käytännössä sitä, että Suomen Kulttuurirahasto luopui ase-
mastaan ehdottoman osake-enemmistön haltijana. Osakeanteja toteu-
tettiin 1960-luvulla muutaman vuoden välein ja osakaskunta kohosi
noin tuhannesta kymmenkertaiseksi. Yhtymän sidosryhmävaltaisuu-
desta kertoo kuitenkin se, että sen osakkeenomistajien joukkoon on
kuulunut poikkeuksellisen paljon yhteisöjä, säätiöitä ja yhdistyksiä ja
että eräät vakuutusyhtiöt hankkivat salkkuihinsa isohkoja eriä yhtiön
osakkeita.956

Vaikka Heikki Huhtamäki ei enää henkilökohtaisesti osallistunut
aktiivisesti yhtymän yhteiskuntasuhteiden hoitoon, oli hänen elämän-

Vuorineuvos Heikki Huhtamäen muotokuvan paljastustilaisuus Suomen Kult-

tuurirahastossa 5. päivänä joulukuuta.1951. Oikealla merkittävistä monu-

mentaaliveistoksista tunnuttu kuvanveistäjä Oskari Jauhiainen, jolle myön-

nettiin sittemmin professorin ja akateemikon arvo. SKRA.
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työnsä paljon esillä julkisuudessa. Hänen 60-vuotispäivänsä kunniaksi
julkaistiin vuonna 1960 juhlakirja Luovassa työssä tulevaisuus, jonka
kirjoittajakunta koostui Rangellin ja Puntilan ohella Huhtamäki-yhty-
män johtajista. Teoksessa esiteltiin laajasti Huhtamäen teollisuusmie-
hen uran saavutuksia yhtymän eri toimialoilla. Rangell katsoi omassa
artikkelissaa Huhtamäen asettuneen talousajattelussaan ”vapaan yrittä-
jätalouden kannattajaksi”, mutta toisaalta tähdentäneen aina, ”että va-
paan talousjärjestelmän perusehto on vastuuntunteva yrittäjäkunta”.957

Huhtamäestä ilmestyi lehdistössä 1950- ja 1960-luvulla useita haastatte-
luja, joissa käsiteltiin hänen teollista toimintaansa, yhteiskunnallisia
harrastuksia ja merkittäviä kulttuurilahjoituksia. Hänet sijoitettiin suur-
ten suomalaisten kulttuurilahjoittajien ja talouselämän vaikuttajien jouk-
koon. Yhtymä käytti omassa julkisuuskuvassaan hyväksi Huhtamäen
kansanomaisia lähtökohtia ja sosiaalisia harrastuksia, joiden ajateltiin
herättävän suuren yleisön keskuudessa myönteisiä tuntemuksia yritystä
kohtaan. Yhtymä oli noussut kansan keskuudesta ja halusi sulkeutua
sen suosioon.

Heikki Huhtamäen siunaustilaisuudessa 19. päivänä syyskuuta 1970

puhunut L. A. Puntila kiinnitti erityistä huomiota Huhtamäen sosiaali-
seen mielenlaatuun ja hänen identiteettinsä yhteiskunnallisena yrittäjä-
nä, jolle taloudellinen pääoma oli muodostunut ”inhimillisen toimin-
nan ylläpitämisen ja kehittämisen välikappaleeksi, ei itsetarkoituksek-
si”. Vuorineuvos oli ollut valmis menemään vieläkin pidemmälle järjes-
täessään teollisuuslaitostensa omistussuhteet sellaisiksi, ”että myöskin
niitten tuottama hyöty menee yhteiskunnalle”. Puntila saattoi tyytyväi-
syydellä todeta, että ”keskeiset sosiaalisesti ajattelevan yrittäjän periaat-
teet ovat yleistyneet sekä työelämässä että lainsäädännössä”. Huhtamä-
en esimerkki oli saanut laajaa vastakaikua.958
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11. Yhteiskunnallinen yrittäjä

Yrityksen ja yhteiskunnan suhteista on viime aikoina käyty vilkasta
yhteiskunnallista ja tieteellistä keskustelua. Välillä yritys ja yhteiskunta
on asetettu toistensa vastakohdiksi ja toisinaan niiden välille on vedet-
ty lähes yhtäläisyysmerkit. Aiheesta on kuitenkin ilmestynyt aivan liian
vähän historiallisia puheenvuoroja, ja ajallisuus tuntuu läpäisevän mel-
ko heikosti keskustelua yritysten sosiaalisesta vastuusta tai yritysetii-
kasta. Asiasta puhutaan pääasiassa yleisellä teoreettisella tasolla ja ylei-
sin käsittein. Olisikin aiheellista pohtia nykyistä enemmän, miten ai-
kaisemmin tehdyt valinnat vaikuttavat tässä päivässä ja mitkä tekijät
ovat aiheuttaneet merkittäviä muutoksia yrityksen ja yhteiskunnan vä-
lisessä suhteessa. Heikki Huhtamäen liikemiesura osoittaa omalta osal-
taan, että nämä muutokset saattoivat olla dramaattisia ja äkillisiä suh-
teellisen lyhyenkin ajanjakson sisällä.

Heikki Huhtamäen liikemiesura jakautui kolmeen vaiheeseen, 1920-
ja 1930-luvun markkinatalouden aikaan, sota- ja säännöstelytalouden
kauteen ja vähittäiseen paluuseen kohti kilpailutaloutta 1940-luvun
puolivälistä lähtien. Näitä kausia erotti toisistaan ennen muuta valtio-
vallan rooli talouden ohjauksessa: sotien välisenä aikana se oli suhteelli-
sen suppeaa, sota-aikana hallitsevaa ja säännöstelyn purkamisen vai-
heessa hiljalleen vähentyvää, mutta kuitenkin merkittävä aina 1940-lu-
vun lopulle saakka. Niin yrityksen kuin yritysjohtajan yhteiskunnalliset
tehtävät erosivat näinä kausina huomattavasti toisistaan. Huhtamäki
oli kaikissa kolmessa vaiheessa aktiivinen myös omien yritystensä ul-
kopuolella, ja yhteiskunnallisuutta voidaan pitää koko hänen teollisen
toimintansa johtavana ajatuksena.

Sota-aika poikkesi kuitenkin selvästi muista ajanjaksoista, vaikka
kausien välillä oli yhteisiä piirteitä. Silloin yritys kytkettiin elimellisesti
sota- ja säännöstelytalouden palvelukseen, ja yhteiskunta tuli osaksi
tuotannollisen toiminnan suunnittelua ja järjestämistä. Näissä oloissa
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yrittäjät kohtasivat myös yritystoiminnan moraaliset kysymykset eri ta-
valla kuin aikaisemmin. Huhtamäki katsoi, että yhteiskunnan ”palve-
lemisen” tehtävät tarjosivat erinomaisen tilaisuuden kehittää ja laajen-
taa elintarviketeollisuutta uusille aloille ja vahvistaa sen asemaa suhtees-
sa maatalouden alkutuotantoon ja muihin teollisuusaloihin. Sota- ja
säännöstelytaloudessa eri alat kävivät kilpailua tuotannollisista resurs-
seista ja asemasta maan talous- ja teollisuuspolitiikassa samaan aikaan
kun saman alan yritysten välinen kilpailu painui taka-alalle, loppumatta
kuitenkaan kokonaan959 .

Heikki Huhtamäen liiketoiminnassa yrityksen ja yhteiskunnan suh-
teet olivat keskeisellä sijalla. Hän pyrki tietoisesti muuttamaan maail-
maa teollisen yritystoiminnan avulla, mutta kyse oli koko ajan – erilai-
sissa toimintaympäristöissä tapahtuvasta – liiketoiminnasta. Liiketoi-
minta oli Huhtamäelle ennen muuta väline yleisempien ja ”yleväm-
pien” tavoitteiden saavuttamisessa, vaikka hän ei kiistänyt sen itseisar-
voista merkitystäkään. Hänen aatteelliset juurensa olivat suomalaisuus-
liikkeessä, jossa talous, politiikka ja kulttuuri muodostivat yhden ko-
konaisuuden. Huhtamäelle varsinainen aatteellinen ja poliittinen toi-
minta jäivät nuoruusvuosiin, mutta hän ajoi suomalaiskansallisia ta-
voitteita yritystoiminnan ja sen tuottojen avulla koko teollisen uransa
ajan. Afäärifennomania tarjosi Huhtamäelle mallin yrityksen ja yhteis-
kunnan suhteista. Hän näki yhteiskunnan ensi sijassa yritystoiminnan
mahdollisuutena eikä niinkään sille yhä uusia rajoituksia asettavana
tahona.

Huhtamäessä oli useita poikkeuksellisia piirteitä verrattuna moniin
aikalaisiinsa. Hänellä oli kuitenkin riittävästi hengenheimolaisia, jotta
asioita voitiin ajaa luottamuksellisen yhteistyön kautta. Suomalaisuus-
liike muodosti tärkeän yhdistävän lenkin monien liikemiesten, poliitik-
kojen ja sivistyneistön edustajien välille. Huhtamäki sai voimaa ja re-
sursseja laajoista sosiaalisista kontakteistaan ja pystyi tuomaan niihin
oman persoonallisen panoksensa, joka lisäsi hänen vetovoimaisuuttaan
eri yhteiskuntapiireissä. Hän oli valmis antamaan aloitteellisesti omia
resurssejaan muiden käyttöön – ja odotti samalla vastavuoroisuutta
yhteistyökumppaneiltaan. Luottamus ei syntynyt itsestään eikä tyhjiös-
sä vaan sen eteen oli työskenneltävä päämäärätietoisesti. Huhtamäki
uskalsi koetella tarvittaessa myös luottamuksen rajoja; sen tuli olla mah-
dollisimman dynaaminen eikä vain sosiaalisia suhteita ylläpitävä voi-
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ma. Huhtamäki herätti lukuisien todistajien mukaan kunnioitusta ja
arvostusta kanssaihmisissä: hän suhtautui heihin avoimesti ja pystyi sa-
malla ottamaan heistä lujan otteen, suorastaan vangitsemaan heidät.
Vuorineuvos osasi sekä kuunnella toisia että tehdä itsenäisiä päätöksiä.
Luottamus nousi pitkälti siitä, että Huhtamäki pyrki toimimaan niin
kuin puhui. Hänestä huokui toisaalta kansanläheinen olemus ja toisaal-
ta vahva auktoriteetti; tämä ristiriitainen yhdistelmä auttoi häntä solmi-
maan poikkeuksellisen laajoja kontakteja eri kansalaispiireihin.

Ajankohtainen keskustelu yritysten yhteiskuntavastuusta on liikku-
nut ennen kaikkea liiketoiminnallisten tavoitteiden ja yrityksen muiden
velvoitteiden välisissä suhteissa. Keskustelua leimasivat pitkään sellaiset
näkökannat, joissa nämä asetettiin toistensa vastakohdiksi, mutta vii-
me aikoina on yhä enemmän etsitty niiden välisiä yhteyksiä. Liike-
toiminnallista menestystä ei pidetä enää yleisesti yrityksen yhteiskunta-
vastuun vaihtoehtona eikä yhteiskunnallisia tehtäviä nähdä välttämättä
yritystaloudellisten päämäärien esteeksi. Monet ymmärtävät sosiaalisen
vastuun yritysten kilpailukeinoksi. Taloudellisen vastuun, voiton tavoit-
telun, kautta yritykset voivat tuottaa hyvinvointia niin omistajilleen
kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Huhtamäen tapauksen pohjalta voidaan helposti kiistää dikotomi-
sen ajattelun perusteet. Hänelle liiketoiminta ja yhteiskunnan palvele-
minen olivat saman asian kaksi eri puolta. Huhtamäki tähdensi jo
1920- ja 1930-luvulla, ja erityisesti toisen maailmansodan aikana, että
yrityksen ainoana tehtävänä ei saanut olla kerätä voittoa omistajilleen
vaan tuottaa yhteiskunnallista hyvää ja toteuttaa yleisempää kansantalo-
udellista tehtävää. Yhteiskunnalliset kysymykset tulivat päiväjärjestyk-
seen usein tuotannollisina kysymyksinä eikä niinkään yleisinä vastuu-
ongelmina, jollaisina niistä on viimeaikaisessa keskustelussa pääasiassa
puhuttu.

Teollisen tuotannon kehittäminen oli kiinteä osa laajempaa yhteis-
kunnallista modernisaatioprosessia. Osallistumalla aloitteellisesti kul-
loinkin ajankohtaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun yritys
saattoi Huhtamäen mielestä luoda vankkaa ja pysyvää pohjaa myös ta-
loudelliselle menestykselleen. Yrityksiä tarvittiin monien suurten yhteis-
kunnallisten haasteiden ratkaisemisessa, ja yritysjohtajien yleisellä asian-
tuntemuksella oli, kuten Huhtamäen tapaus osoittaa, usein käyttöä laa-
jojen taloudellisten ja poliittisten ongelmien ratkaisemisessa. Huhtamä-



396

keä ei tyydyttänyt se käsitys, että liiketoiminnallisesti hyvin menestyvä
yritys tuottaisi itsestään yhteiskunnallista hyvinvointia. Yleisen yhteis-
kunnallisen edun oli päinvastoin tietoisesti ohjattava yrityksen valintoja
ja tavoitteita.

 Huomionarvoista on se, että Huhtamäki kehitteli yrittäjyyden yh-
teiskunnallisia ulottuvuuksia useissa artikkeleissaan ja nosti aihepiiriä
laajempaan julkiseen keskusteluun. Hänen mielestään oli eri asia, nou-
sivatko nämä kysymykset esiin elinkeinoelämän omasta aloitteesta vai
sen kriitikoiden taholta. Huhtamäen kehittelemä ”yhteiskunnallisen
yrityksen” käsite herätti huomiota julkisuudessa, ja sen sisällöllä oli
oma merkityksensä elinkeinoelämän pyrkiessä sotien jälkeen torju-
maan vasemmistopuolueiden taholta tulleita sosialisointivaatimuksia.
Käsitteen avulla voitiin rakentaa myönteistä ja yleisesti hyväksyttävää
kuvaa liiketoiminnasta aikana jolloin ”yltiökapitalismin” suosio oli ala-
maissa. Yhteiskunnallisuutta korostamalla Huhtamäki halusi monien
muiden yritysjohtajien tapaan ehkäistä valtion liiallista puuttumista ta-
louteen. Jos yritykset pyrkivät palvelemaan yhteiskuntaa ja osoittivat
käytännössä olevansa vastuullisia toimijoita, voitiin valtiollisen ohjauk-
sen ja sääntelyn tarvetta vähentää. Huhtamäki meni erityisesti suurlah-
joituksensa jälkeen yhteiskunnallisessa retoriikassa niin pitkälle, että ai-
nakin osa talouselämän johtajista kavahti hänen näkemyksiään.

Huhtamäen yhteiskunnallinen aktiivisuus ja hänen tekemänsä suu-
ret kulttuurilahjoitukset ovat osaltaan peittäneet sitä tosiasiaa, että hän
oli piinkova liikemies. Hän halusi hyödyttää omalla toiminnallaan ko-
ko yhteiskuntaa, mutta samalla käyttää tehokkaasti hyväksi sen tarjoa-
mia mahdollisuuksia omille yrityksilleen. Huhtamäki erotti selvästi toi-
sistaan oman henkilökohtaisen rikastumisen ja johtamansa yhtymän
taloudellisen menestymisen. Ensin mainittu ei riittänyt hänelle – mo-
nista kollegoistaan poiketen – liiketoiminnan motiiviksi, vaan hän oli
valmis tyytymään kohtuulliseen arvonmukaiseen elintasoon. Sen sijaan
yritystensä kasvua ja menestystä kohtaan Huhtamäen kunnianhimo oli
korkealla, ja sen puolesta hän oli valmis antamaan kaikkensa, oma ter-
veytensä mukaan lukien. Huhtamäki pyrki määrätietoisesti kohti suur-
tuotantoa laajentamalla tehtaitaan, ostamalla yrityksiä ja luomalla koko-
naan uusia teollisuuden aloja.

Huhtamäen suhde ympäröivään yhteiskuntaan oli mielenkiintoisella
tavalla ristiriitainen. Toisaalta hän oli sopeutumisen ja mukautumisen
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mestari. Hän ei protestoinut yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia vas-
taan, vaan ryhtyi heti miettimään miten uusia olosuhteita voitaisiin
hyödyntää liiketoiminnassa. Jo seuraavassa hetkessä hän toimi muut-
tuneiden olosuhteiden ehdoilla. Paras esimerkki tästä on joustava so-
peutuminen säännöstelytalouden ajatusmuotoihin ja toimintatapoihin;
tässä hän ajoi selvästi muiden ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa toi-
mineiden yritysjohtajien edelle. Huhtamäki puhui myös julkisuudessa
sen puolesta, että yrittäjien tuli mukautua herkästi ja ensimmäisten
joukossa toimintaympäristön vaihdoksiin: aikaa ei ollut hukattavaksi
asti. Hän oli käänteissään niin nopealiikkeinen, että hänen lähipiiriinsä
kuuluneet ihmiset eivät aina tahtoneet pysyä perässä. Sotien jälkeen
Huhtamäki ryhmittyi niin joutuisasti ja näkyvästi maan uuden ulkopo-
litiikan taakse, että se koetteli vakavasti hänen verkostosuhteitaan maan
sodanaikaiseen poliittiseen eliittiin; samalla se avasi portteja uusille
kontakteille, joista oli hyötyä uudessa poliittisessa tilanteessa.

Toisaalta Huhtamäki oli visionääri, joka tähysi koko ajan tulevai-
suuteen, haisteli uusia tuulia ja liikkui välillä aika lailla maan pinnan
yläpuolella. Tämä ominaisuus aiheutti sen, että sopeutuja saattoi myös
käyttäytyä epäsovinnaisesti ja ottaa huomattavia riskejä niin liiketoi-
minnan kuin sosiaalisten suhteiden kannalta. Huhtamäkeä voidaan
luonnehtia Joseph Schumpeterin ajatuksia hyödyntäen luovaksi yrittä-
jäksi, joka yhdisti ennakkoluulottomasti erilaisia innovaatioita yritys-
toiminnassaan ja joka piti vanhan uudistamista keskeisenä tehtävä-
nään.960  Uudistamisen tuli kuitenkin tapahtua pitkiä suomalaiskansalli-
sia perinteitä kunnioittaen. Hänellä riitti rohkeutta ”tehdä asioita toi-
sin” taloudellisessa toiminnassa niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuo-
lellakin. Huhtamäen luovuus tuli esiin erityisesti sosiaalisissa innovaa-
tioissa ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden kytkemisessä liiketoiminnan
eri puoliin. Nämä asiat erottivat hänet monista muista teollisuusmie-
histä, joiden toiminnassa painottuivat enemmän taloudelliset ja tekno-
logiset innovaatiot. Toisin tekemisestä joutuu usein maksamaan myös
hintansa, törmäämään vastustukseen tai sitkeisiin ennakkoluuloihin,
joiden voittaminen vaatii huomattavia henkisiä uhrauksia.

Huhtamäki karttoi kaavoihin kangistumista ja otti tarvittaessa etäi-
syyttä valtavirrasta. Esimerkiksi hänen näkemyksensä sosiaalisuudesta
yritystoiminnassa menivät selvästi pidemmälle kuin monilla muilla yri-
tysjohtajilla; hän piti yrityksen ”sosiaalista mieltä” jopa sen taloudelli-
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sen menestyksen keskeisenä ehtona. Yhtymässä rakennettiin sotavuosi-
na poikkeuksellisen systemaattinen sosiaalisen toiminnan järjestelmä,
jonka avulla Huhtamäki tavoitteli harmoniaa työsuhteissa. Huhtamäel-
lä oli omana aikanaan utopistisilta vaikuttaneita ajatuksia ja hän tuntui
luottaneen ihmisten järkevyyteen joskus lähes sinisilmäisesti. Häntä on
usein luonnehdittu idealistiksi. Huhtamäen oli vaikea käsittää, miksi
rintamalinjan eri puolille linnoittautuneet tahot eivät voineet katsoa asi-
oita ”kokonaisuuden” kannalta ja unohtaa omat kapeat ryhmäetunsa.
Hän selvästi aliarvioi tällaisia yhteiskuntaa syvältä jakavia ristiriitoja,
olipa sitten kyse kansallisen ja kansainvälisen, maaseudun ja kaupun-
gin, maatalouden alkutuotannon ja jalostusteollisuuden tai työnantajien
ja työntekijöiden välisistä suhteista. Huhtamäki jaksoi puhua eturisti-
riitojen sovittamisen ja yhteiskunnallisen sopusoinnun puolesta silloin-
kin kun monet muut eivät nähneet niille todellisia edellytyksiä. Yhteis-
kuntaa jakavien ristiriitojen voima yllättikin erityisesti sotien jälkeisinä
vuosina kokonaisuuden etuja puolustavan vuorineuvoksen.

Huhtamäelle oli ominaista jäsentää asioita yleisestä yksityiseen, jol-
loin ne näyttivät erilaisilta kuin jos olisi edetty päinvastaiseen suuntaan
tai jos asioita olisi tarkasteltu vain yksittäisinä tapauksina. Kansallinen
ja kansantaloudellinen ajattelu ei rajoittunut hänellä pelkästään valtio-
johtoisen talouden retoriikkaan vaan se sisältyi myös markkinatalou-
den kehittämisen visioihin. Yritystoiminnan oli aina osallistuttava koko
yhteiskuntaa tai kansantaloutta koskevien ongelmien ratkaisemiseen.
Kotimarkkinateollisuuden edustajana Huhtamäki piti tärkeänä yritys-
taloudellisen, kotitaloudellisen ja kansantaloudellisen ajattelun yhdistä-
mistä.

Huhtamäki pyrki vaikuttamaan yhteiskunnallisesti monilla eri ta-
voilla. Ensinnäkin hänen edustamansa ala, ravinto- ja nautintoaine-
teollisuus, loi mahdollisuuksia osallistua tuotannollisten ratkaisujen kaut-
ta maatalousvaltaisen maan modernisoimiseen. Kehittämällä uusia elin-
tarviketeollisuusteollisuuden aloja, kuten kuivaus-, ravintovalmiste- ja
säilyketuotantoa, Huhtamäki-yhtymä saattoi vaikuttaa niin maatalou-
den kuin kotitalouksien rationalisointiin ja antaa oman panoksensa
koko maan talouden kannalta merkittävien ongelmien ratkaisemiseen.
Huhtamäki haki liiketoiminnalleen jatkuvasti kansantaloudellisia pe-
rusteluja, joita hän myös aktiivisesti esitteli julkisuudessa ja joilla hän
koetti legitimoida omia liiketoiminnallisia ratkaisujaan. Hän halusi li-
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sätä kotimaisten raaka-aineiden käyttöä ja kohottaa tuotannon jalostus-
astetta kansanterveydellisistä ja -taloudellisista syistä. Massatuotannon
ja teollisuuden rationalisoinnin tarkoituksena oli tuottaa uudenlaista
kulutuskulttuuria, jolla oli puolestaan merkittäviä yhteiskunnallisia vai-
kutuksia.

Erityisesti ulkomaisilla opinto- ja liikematkoilla Huhtamäki vakuut-
tui, että teollisessa tuotannossa oli tukeuduttava ennakkoluulottomasti
yhteiskunnan kaupungistumiseen, kaupallistumiseen ja teknillistymi-
seen. Huhtamäki ymmärsi monia kollegojaan terävämmin sen, että
teollinen tuotanto saattoi jo itsessään olla merkittävä yhteiskunnallinen
muutosvoima. Yrityksen täytyi kuitenkin sopeutua yhteiskunnan sille
asettamiin raameihin. Hän puhui usein yritysten yhteiskunnallisesta
”edesvastuuntunnonnosta”, jolla hän halusi korostaa yrittäjien korkei-
den moraalisten periaatteiden merkitystä.  Yrittäjien oli omilla toimil-
laan ansaittava yhteiskunnan luottamus, minkä jälkeen he saattoivat
odottaa valtiovallan ja kansalaisten myönteistä suhtautumista liiketoi-
mintaan. Huhtamäki piti liiketoiminta positiivisena, rakentavana toi-
mintana, jonka mainetta ei saanut tahrata lyhyen tähtäimen omanvoi-
tonpyynnillä tai piittaamattomuudella yhteiskunnan asettamista nor-
meista.

Toiseksi Huhtamäki osallistui suurten sosiaalisten kysymysten rat-
kaisemiseen toimimalla asiantuntijana, osallistumalla erilaisten aatteel-
listen ja taloudellisten järjestöjen johtotehtäviin ja ennen muuta teke-
mällä suuria lahjoituksia suomalaiskansallisen tieteen ja kulttuurin hy-
väksi. Hän halusi edistää itse tärkeinä pitämiään yhteiskunnallisia pää-
määriä ja arvoja myös ”suoralla toiminnalla” eikä ainoastaan välillisesti
yritystoiminnan, usein näkymättömien ja ajallisesti pitkäkestoisten,
heijastusvaikutusten kautta. Huhtamäki nautti muiden hänelle osoit-
tamasta arvostuksesta, ja oman yhteiskunnallisen statuksen vahvistami-
nen oli yksi hänen toimintansa punaisista langoista. Hän oli erittäin
tarkka omasta ja yrityksensä maineesta suuren yleisön silmissä: julki-
suuskuvan täytyi olla mahdollisimman kirkas ja särötön. Suurlahjoituk-
sillaan Huhtamäki pystyi saavuttamaan sekä lyhyen- että pitkäntähtäi-
men tavoitteensa, vaikka lahjoitusprosessi olikin hänelle henkisesti ras-
kas kaikkine lieveilmiöineen. Lahjoitukset tukivat toisaalta hänen liike-
toiminnallisia tarkoitusperiään ja toisaalta ne jättivät hänen tekonsa ja
nimensä pysyvästi historian lehdille. Huhtamäki tunnetaankin tänä päi-
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vänä yhtä lailla kansainvälisen suuryrityksen luojana kuin merkittävänä
kulttuurilahjoittajana.

Kolmanneksi Huhtamäki toteutti liiketoiminnallisia ja yhteiskun-
nallisia tavoitteitaan verkosto- ja sidosryhmäsuhteittensa välityksellä.
Huhtamäki kuului samanaikaisesti useisiin sosiaalisiin verkostoihin,
joiden kautta hänellä oli laajat kontaktit talouden, politiikan ja kulttuu-
rin kentille. Hän arvosti luottamuksellisia suhteita yhteistyökumppanei-
hinsa, mutta oli tarvittaessa valmis myös koettelemaan luottamuksen
rajoja. Huhtamäki hoiti sosiaalisia suhteitaan poikkeuksellisen syste-
maattisella tavalla. Olennaista oli se, että hänen onnistui luoda luotta-
mussuhteita tärkeisiin välittäjiin, henkilöihin, jotka olivat valmiita an-
tamaan omia resurssejaan hänen käyttöönsä ja laajentamaan hänen
verkostosuhteitaan.

Huhtamäki oli vahva persoonallisuus, jolla oli poikkeuksellisia lii-
kemieskykyjä, mutta ainakin yhtä merkittävää hänen menestyksensä
kannalta oli kuitenkin se, että hän oli sosiaalisesti lahjakas, hyvä ihmis-
tuntija ja ymmärsi sosiaalisten suhteiden liiketoiminnalliset ulottuvuu-
det. Hänen mielestään yhdessä sai aikaan enemmän kuin yksin, ja yh-
teistyön avulla saattoi vaikuttaa asioiden kulkuun paljon laajemmalla
säteellä kuin tekemällä kaiken itse. Huhtamäki suuntasi suuren osan
tarmostaan sosiaalisiin suhteisiin yrityksensä ulkopuolella, jolloin voi
kysyä, oliko se pois oman yrityksen johtamisesta ja hidastiko se osaltaan
yhtymän kehitystä. Huhtamäki ei itse erottanut näitä asioita toisistaan,
eikä hänen mielestään yritysjohtaja saanut linnoittautua pelkästään teh-
taan porttien sisäpuolelle. Huhtamäen seuraajat jatkoivat yhteiskunnal-
lisen suhdetoiminnan perinteitä, mutta selvästi maltillisemmin kuin yh-
tymän perustaja. Uusissa olosuhteissa he asettivat yhtymän omat tar-
peet entistä selvemmin etusijalle kilpailutalouden ehtojen mukaisesti.

Sukuverkosto oli Huhtamäelle keskeinen tehtailijan uran alkuvai-
heissa. Oman perhe toimi tärkeänä taustatukena, ja avioliitto Signe
Hagströmin kanssa laajensi verkostoa merkittävään kokkolalaiseen teol-
lisuussukuun. Sukulaisuus tuotti vahvaa luottamusta, jonka varassa Huh-
tamäki saattoi lähteä toteuttamaan alusta pitäen suurisuuntaisia suunni-
telmiaan. Nahkatehtailija A.L. Hagströmin tuki silotti monin tavoin,
muun muassa taloudellisesti, nuoren liikemiehen tietä eteenpäin, ja
appi osoitti hänelle myös yhteiskuntasuhteiden suuren merkityksen yri-
tyksen menestyksen kannalta. Perheen ja suvun asema joutui vakavaan
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pohdintaan erityisesti siinä vaiheessa kun Huhtamäki harkitsi suur-
lahjoituksiaan. Hän tuli siihen tulokseen, että kansallisesti merkittävän
yrityksen tulevaisuutta ei voinut rakentaa perheyrittäjyyden varaan.
Sukuverkoston osuus pieneni sitä mukaan kun Huhtamäen liiketoi-
minta kasvoi suuryrityksen mittasuhteisiin, mutta sosiaalisessa mieles-
sä se pysyi tärkeänä edelleenkin.

Muutettuaan Turkuun 1930-luvun lamavuosina Huhtamäki pääsi
liikesuhteittensa avulla huomattavaan turkulaisten suomenkielisten ja
-mielisten liikemiesten suhdeverkostoon, joka avasi hänelle portin laa-
jempaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hän raivasi nopeasti tien-
sä suhdeverkoston sisäpiiriin. Huhtamäki toimi aktiivisesti lukuisissa
turkulaisissa aatteellisissa ja taloudellisissa järjestöissä ja solmi runsaas-
ti kontakteja paikalliseen taloudelliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen
eliittiin. Suurta fennomaanista ideaa talouden ja kulttuurin liitosta hän
edisti ennen muuta toiminnassa Turun suomalaisen yliopiston hyväksi.

Paikallinen suhdeverkosto oli tarmokkaalle tehtailijalle ponnahdus-
lauta myös tärkeisiin kontakteihin aina maan huipulle saakka. Turku-
laisten suomenmielisten liikemiesten suhdeverkoston merkitys väheni
sotavuosina kun Huhtamäki siirtyi aikaisempaa selvemmin kansallisek-
si toimijaksi ja kun hän joutui tekemään valintoja ajankäyttönsä suh-
teen, mutta 1930-luvulla luodut sosiaaliset suhteet pysyivät voimassa
aina sodanjälkeisiin vuosiin saakka. Suuret yhteiskunnalliset murrokset
ja yritystoiminnan kasvu aivan uuteen mittaluokkaan vähensivät Huh-
tamäen mielenkiintoa paikallista suhdeverkostoa kohtaan. Se ei pysty-
nyt enää tarjoamaan kaikkia niitä resursseja, joita hän tarvitsi liike-
toimintansa laajentamisessa. Tästä ei voida vetää kuitenkaan sellaista
johtopäätöstä, että turkulaisten liikemiesten sosiaalinen kanssakäymi-
nen olisi sinänsä vähentynyt tai menettänyt kokonaan merkityksensä.
Huhtamäki koetti määrätietoisesti muuttaa omat henkilökohtaiset pai-
kalliset asemansa, ja osittain sosiaaliset suhteensakin, yrityksensä man-
daatiksi. Yhtymän turkulaiset johtajat ottivat näkyvän paikan kaupun-
gin liike-elämän eliitissä.

Huhtamäen varhain solmimat kansainväliset verkostosuhteet poh-
joismaisiin ja länsieurooppalaisiin tehtailijoihin olivat pysyvää laatua,
vaikka sota-ajan olosuhteet vaikeuttivat suhteiden ylläpitämistä. Opin-
to- ja liikematkoilla solmitut kontakti olivat erittäin tärkeitä koko hä-
nen teollisuusmiehen uransa aikana. Niiden kautta hän pystyi saamaan
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sellaista tietoa ja tuotannollisia innovaatioita, joilla saattoi hankkia etu-
matkaa kilpailijoihin ja kehittää kokonaan uusia tuotteita ja tuotanto-
suuntia. Kansainvälisten verkostosuhteiden jatkuvuudesta ja tiiveydestä
kertoo se, että ne periytyivät sukupolvelta toiselle. Suhteet pysyivät
elinvoimaisina, vaikka alkuperäiset yhteistyökumppanit luovuttivat teh-
taittensa johdon nuoremman sukupolven käsiin. Huhtamäellä oli vasta-
vuoroisten, pitkäikäisten ja ystävyyteen perustuneiden kansainvälisten
verkostosuhteiden lisäksi runsaasti myös satunnaisempia, lyhytaikai-
sempia ja ”heikompia” suhteita, joilla oli liiketoiminnallisesti kuitenkin
huomattava merkitys. Kansainväliset messut olivat hänelle tärkeitä koh-
taamispaikkoja, joissa syntyi uusia suhteita, kauppoja ja ideoita; nii-
den hektinen ilmapiiri kiehtoi tehtailijaa.

Huhtamäen tekemät suurlahjoitukset suomalaisen tieteen, taiteen
ja kansansivistyksen hyväksi olivat paitsi huomattavia kulttuuritekoja
myös sijoituksia verkosto- ja sidosryhmäsuhteisiin. Ne tekivät hänestä
myös näkyvän ja seuratun julkisuuden henkilön. Lahjoitukset ajoit-
tuivat sota- ja säännöstelytalouden aikaan, jolloin ”poliittiset markki-
nat” olivat taloudellisia markkinoita merkittävämpiä ja jolloin valtioval-
ta sääteli laajasti tuotantoa ja tuotteiden jakelua. Huhtamäki sai lahjoi-
tusten kautta luotua läheiset suhteet suomalaisen yhteiskunnan yhteen
tärkeimmistä taustavaikuttajista, Suomen Kulttuurirahaston asiamie-
heen L. A. Puntilaan, jonka omat verkostosuhteet olivat vertaansa vail-
la ja joka oli valmis työskentelemään antaumuksellisesti Huhtamäen
hyväksi. Puntila välitti Huhtamäelle sosiaalisia suhteitaan maan poliitti-
sen johdon edustajiin, aina pääministeri J.W. Rangellia ja tasavallan
presidentti Risto Rytiä myöten. Toinen Huhtamäen merkittävistä kon-
takteista oli kansanhuoltoministeriön jakeluosaston päällikkö Onni Toi-
vonen, joka oli erittäin kiitollinen Huhtamäen Työväen Akatemialle te-
kemistä lahjoituksista. Verkostosuhteisiin kuuluva sosiaalinen vaihdan-
ta siivitti Huhtamäen uraa nopeasti eteenpäin ja loi omalta osaltaan
erinomaiset edellytykset Huhtamäki-yhtymän kiivaalle kasvulle maan
johtavien elintarviketeollisuuslaitosten joukkoon. Vuorineuvoksen ar-
von nuorella iällä saanut Huhtamäki piti visusti huolen siitä, että lah-
joituksista koitui yhteiskunnallisen arvostuksen ohella myös liiketoi-
minnallista etua yhtymälle.

Huhtamäki osasi hyödyntää monia kilpailijoitaan tehokkaammin
hyviä henkilösuhteita kansanhuoltoministeriön ja armeijan muonituk-
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sesta vastanneen päämajan pääintendentin toimiston johtohenkilöihin.
Kilpailijat antoivat ymmärtää, että Huhtamäki olisi ylittänyt sopivuu-
den rajat näissä kontakteissaan ja hankkinut yhtymälleen sellaisen eri-
tyisaseman, johon muilla ei ollut pääsyä. Huhtamäki toimi säännöstely-
taloudessa kahdessa roolissa: toisaalta oman yrityksensä nimissä ja toi-
saalta koko toimialan puhemiehenä. Hänellä oli tilaisuus yhdistää nä-
mä asemat, mutta jälkimmäisessä ominaisuudessa hänen täytyi nauttia
koko teollisuusalan luottamusta. Sotavuosina Huhtamäki painotti elin-
tarviketeollisuuden kansantaloudellista ja -ravitsemuksellista merkitystä,
ja katsoi sen voivan toimia tuottajien ja kuluttajien välisen eturistirii-
dan sovittelijana. Säännöstelytaloudessa ponnistelu koko teollisuusalan
asemien vahvistamiseksi oli myös liiketaloudellisesti järkevää toimin-
taa, koska yritykset olivat riippuvaisia viranomaisten myöntämistä tuon-
tilisesseistä raaka-aineille, koneille ja laitteille. Kansanhuoltoministe-
riössä arvostettiin Huhtamäen ponnisteluja riitaisen alan organisoimi-
seksi: ristiriitojen sovittelijalle ja alan kokonaisedun puolustajalle oli vi-
ranomaisten näkökulmasta todellista tarvetta. Koko toimialan sisäinen
yhtenäisyys ja toimintakyky olivat elintärkeitä maan elintarvikehuollon
kannalta.

Voi tulkita niin, että Huhtamäki käsitti yritystoiminnan erityisesti
1930-luvun alusta lähtien sidosryhmälähtöisesti, vaikka tuolloin ei täl-
laista käsitettä tunnettukaan. Hänen ajattelussaan monet tavallisesti ul-
koisiksi luokitellut sidosryhmät kuuluivat yrityksen sisälle ja yrityksen
sisäisillä sidosryhmillä oli puolestaan laajempia yhteiskunnallisia ulottu-
vuuksia. Huhtamäen mukaan yrityksen ja sidosryhmien raja oli kuin
veteen piirretty viiva. Huhtamäki rakensi yritystensä kasvustrategiaa
nimenomaan sidosryhmien varaan: hän kävi jatkuvaa vuoropuhelua
niiden edustajien kanssa ja koetti ottaa niiden esittämiä näkökohtia
huomioon liiketoimintaa kehittäessään. Puutarhatuotteiden Jalostaja
Oy:n perustaminen ja kehittäminen opettivat hänelle 1930-luvulla kou-
riintuntuvasti, että sidosryhmäsuhteet olivat tärkeitä ja että niiden avul-
la saattoi laajentaa yrityksen asiakaskuntaa ja sosiaalista pohjaa. Maa-
taloudelliset etujärjestöt ja valtion viranomaiset alkoivat saada 1930-lu-
vulla yhä keskeisemmän sijan Huhtamäen toiminnassa kaupallisten or-
ganisaatioiden rinnalla. Nämä kokemukset muodostivat hyvän pohjan
kun hän ryhtyi nopeasti orientoitumaan säännöstelytalouden ehtoihin
toisen maailmansodan puhjettua.
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Vuonna 1940 muodostettu Huhtamäki-yhtymä oli alusta pitäen toi-
mintatavaltaan sidosryhmävaltainen ja suurlahjoituksilla tätä ulottu-
vuutta vahvistettiin entisestään: yrityksen omistuspohjan laajeneminen
antoi aivan uuden lähtökohdan kehittää yhtiötä kansallisena liikelai-
toksena, jolla oli oman taloudellisen menestyksen ohella myös julkilau-
suttuja yleishyödyllisiä pyrkimyksiä. Yhtymän hallintoneuvosto keskit-
tyi yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa, ja Huhtamäki kiinnitti aivan
erityistä huomiota sen kokoonpanon edustavuuteen. Arvovaltainen ja
nimekäs hallintoneuvosto oli tehokas työkalu yhtymän yhteiskuntasuh-
teiden hoitamisessa. Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuneet muu-
tokset heijastuivat sidosryhmäsuhteisiin: kansanhuoltoministeriö, puo-
lustusvoimat, tiedemaailma ja toimialajärjestöt kohosivat selvästi mui-
den ulkoisten sidosryhmien yläpuolelle. Yhteydet tiedemiehiin tiivistyi-
vät sotavuosina kun yhtymä osallistui suuriin kansanhuoltoa palveleviin
projekteihin maan elintarviketalouden kehittämiseksi. Huhtamäki-yh-
tymän pääomistajatahot säilyttivät kuitenkin koko ajan asemansa yh-
tiön sidosryhmäsuhteiden ytimessä. Huhtamäen omassa arvoasteikossa
yhtymän oma henkilökunta oli sotavuosina tärkeä sisäinen sidosryhmä
ja samalla avain yrityksen ja yhteiskunnan suhteen tarkasteluun. Hän
kiinnitti erikoisen suurta huomiota yrityksen sisäisiin sosiaalisiin suh-
teisiin ja loi niiden kehittämiseksi sellaisia järjestelmiä, joista tuli esi-
kuvia monille muille suuryrityksille.

Huhtamäen toimintaa näyttää vahvasti hallinneen prosessi, jota voi-
taisiin kutsua sosiaalisen pääoman keräämiseksi, ylläpitämiseksi ja hyö-
dyntämiseksi niin liiketoiminnassa kuin yhteiskunnallisessa vaikuttami-
sessa. Jos sosiaalinen pääoman ymmärretään sellaiseksi yksilölliseksi
resurssiksi, joka koostui luottamuksesta, normeista ja sosiaalisista ver-
kostoista, niin Huhtamäkeä voi pitää tässä suhteessa rikkaana miehe-
nä. James Colemanin mukaan sosiaalinen pääoma on muiden pää-
oman lajien tapaan tuottavaa, koska se tekee mahdolliseksi saavuttaa
sellaisia tavoitteita, jotka eivät olisi mahdollisia ilman sitä.961  Huhtamä-
ki teki poikkeuksellisen suuria – myös rahallisia – sijoituksia sosiaali-
seen pääomaan, ja niiden voi todeta olleen erittäin tuloksellisia aivan
samalla tavalla kuin sijoitukset suoranaisiin tuotantotekijöihinkin. Hän
rakensi tehtailijan uransa aikana laajat sosiaalisten suhteiden verkostot,
jotka muodostivat hänen toimintansa keskeisen voimavaran. Huhta-
mäki oli vakaumuksellisesti sitä mieltä, että sosiaaliset suhteet olivat ar-
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vokasta omaisuutta. Taloudellista vaurautta Huhtamäki arvosti vähem-
män kuin sosiaalista pääomaa eikä hänen voi sanoa kylpeneen rahassa
ainakaan elämänsä loppupuolella. Sosiaalinen pääoma ei langennut hä-
nelle itsessään vaan sen eteen oli tehtävä paljon työtä. Huhtamäen eri-
tyinen lahjakkuus näyttää liittyneen juuri tämän pääoman lajin hankki-
miseen ja käyttämiseen, vaikka hän oli hyvin taitava, innovatiivinen ja
menestyksellinen suoranaisessa liiketoiminnassakin. Juuri ihmisten vä-
listen luottamussuhteiden kautta Huhtamäki pystyi ulottamaan oman
vaikutuksensa laajalle säteelle suomalaiseen yhteiskuntaan.
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J. G. Nordströmin arkisto

J. G. Nordström. Kahdeksankymmenen vuoden varrelta. Muistelmakäsikir-
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Suomalaisen Pohjan arkisto
Luettelo jäsenistä
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Turun Kauppaseuran arkisto
Jäsenluettelo
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Helsingin Sanomat
Ilkka
Karjala
Kauppalehti
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Kotimainen Tuotanto
Liiketaito, - maailma
Leipuri
Länsi-Suomi
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Savo
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Sotilashallinnollinen Aikakauslehti
Suomen Sosialidemokraatti
Talouselämä
Talous ja Koti
Tehostaja
Tietoviesti
Turun Sanomat
Tähkä
Työkansan Sanomat
Ulkomaankauppaliiton Tiedonantoja
Uusi Aura
Uusi Päivä
Uusi Suomi
Vaasa
Vapaa Sana
Vapaus
Varsinais-Suomi
W.S.O.Y. Kirjallisuuslehti
Yhtymän Rumpu
Yksityisyrittäjä
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Summary

Business and Society. Heikki Huhtamäki’s network
and stakeholder relationships.

The active public debate on corporate social responsibility in the
globalising world constitutes the starting point of this study. To date,
the theme has hardly been discussed from a historical perspective,
and the temporal aspect seems to penetrate the debate on the corporate
social responsibility or corporate ethics only very superficially. The
discussion has taken place mainly on a general theoretical and
conceptual level. Moreover, the focus has been on one basic question
only: what is the relationship between the companies’ business proper
on the one hand and their social responsibilities on the other? The
answers to this question vary between two remote extremes. According
to some, there is no relationship between the two extremes while others
think they are closely linked to each other.

The present study focuses on the multifaceted relationship between
business and society through the personal history of Heikki Huhtamä-
ki (1900–1970) and the history of the production plants he directed.
The founder and tycoon of an industrial empire, very large by Finnish
standards, Huhtamäki was also a notable figure in society with great
influence outside his own company. He started with small-scale trading
activities in a family company, founded his first sweets factory in 1920,
diversified during the following decade into garden produce processing
and bakery industries, and finally established in 1940 the Huhtamäki
Corporation which was to become, under his command, one of
Finland’s leading food industry companies, gradually expanding to
many other sectors. Huhtamäki, the food industry owner, never ceased
to dwell on the relationship between his own business and the
modernisation of the then agrarian country and the ways in which the



480

country’s food supply should be organised. He believed the micro- and
macro-economies constituted one inseparable whole, and it was his
constant aim to make them work in unison.

This study is not only underpinned by the concept of corporate
social responsibility, a term that seems passive, elusive of every
conscious activity. To an excessive degree, the concept seems to
highlight the society’s expectations vis-à-vis the company, failing to
leave sufficient scope for the entrepreneur’s own choices and the variety
of alternatives faced by them. The premise chosen for this study is the
active relationship of the entrepreneur with society, and the topic is
discussed analysing the entrepreneur’s social networks, on the one
hand, and focusing on his stakeholder relationships, on the other.

By looking at Huhtamäki’s network relationships, we can sketch a
picture of his social interaction outside his company looking at the
social relationship structure he created to attain his business and societal
goals. The networks are formed in the continuous interaction between
people, in the social exchange where favours and services in return go
from one individual to another. The aim here is to concentrate on both
Huhtamäki’s personal (egocentric) networks where he was the core or
which he built himself, as well as on the more extensive and comprehen-
sive networks where his position may have varied from one extreme to
another, joined to gain the maximum influence in society. The main
goal of this study is to analyse, categorise and separate overlapping,
interlocked and consecutive networks in which Huhtamäki was in-
volved, discussing their interrelationships and respective changes from
the perspective of Huhtamäki’s societal relationships. The creation and
operation of the networks are analysed using, above all, the concept of
trust.

By looking at the stakeholder relationships of the companies directed
by Huhtamäki, we try to highlight the actors who have been the links
to various wider societal dynamics. According to Edward Freeman’s
classic definition, a stakeholder is a group or an individual who can
influence the attainment of the organisation’s objectives or who can be
influenced by the attainment of those objectives. Freeman finds that
the mission of the company is to serve the interests of, and collaborate
with, the various stakeholders. Through Huhtamäki’s concrete business
operations, we follow the role played by various key stakeholder groups
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at each given moment, looking at the variation in their importance and
the changes in their respective dominance in the companies under his
direction.

Mostly involved in the food and stimulant industry, Huhtamäki’s
companies were constantly in the process of defining their relationships,
working in collaboration with parties such as the agricultural actors,
authorities, economic interest organisations, local communities,
competitors, commercial organisation and various NGOs. Huhtamä-
ki’s companies were promoting their own interests in line with these,
and very many other, stakeholders while at the same time, these parties
have, in different moments in history, presented the companies with
their own wishes, expectations and demands. Through this interaction, the
relationship between business and society can be seen as a versatile and
integral part of the company’s operations, not just its external PR work.

Heikki Huhtamäki’s business career can be divided into three
distinct periods: the market economy of the 1920s and ’30s; the war
and rationing economy period; and the gradual return to the competitive
economy from the mid ’40s. The societal tasks of both the company
and its director were quite different during the various phases. However,
the wartime period differed clearly from the other periods although all
also had some shared characteristics. During the war, the company
was more integrally linked to serve the war and rationing economy,
and society assumed a clear role in the planning and organisation of
production. Huhtamäki found that the tasks in the “service” of society
provided an excellent opportunity to develop and expand the food
industry to whole new areas, enhancing its position in relation to
primary agricultural production and other sectors of industry.

In the business conducted by Heikki Huhtamäki, the corporate-
society relationship played a central role. With his conscious efforts to
change the world through industrial operations, it was always about bu-
siness – in various operating environments. For Huhtamäki, business
was above all an instrument to attain more general and “higher”
objectives although he never questioned the value of business per se.
Huhtamäki’s ideological roots were in the Fennoman movement where
economy, politics and culture constituted a whole. In his perception,
making profit for the owners could not be the only purpose of a
company but it also had to fulfil more general national and macro-
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economic aims. Huhtamäki was not content with the common notion
according to which a company that was successful would automatically
generate social wellbeing. During the war years, he developed the
concept of a “social enterprise” according to which the core function
of the companies, even a prerequisite for their economic success, was
to be at the service of society.

Huhtamäki had ideas that were a utopia for his contemporaries,
and he seemed to have had an almost naive trust in people’s rationality.
Indeed, he has often been characterised as an idealist. It was hard for
Huhtamäki to understand why the parties in their trenches at the
opposite sides of the front lines would not see the “whole picture” and
forget their petty group interests. He clearly undervalued the deeply
rooted societal conflicts, whether they were constituted by the national
versus the international, rural and urban Finland, agricultural primary
production and the processing industry or the employers and the work-
force. Huhtamäki never ceased to speak for the reconciliation of the
conflicts of interest and advocate social harmony, even in times when
others failed to see any real conditions for such unity. Indeed, the
force of the conflicts splitting society, especially in the immediate post-
war years, was a surprise to the tycoon who always defended the
interests of the whole. A representative of the industry producing for
the domestic market, Huhtamäki found that it was important to
combine the business economic, home economic and national economic
perspectives.

He sought many different types of social influence. The productive
solutions introduced in his own sector, the food and stimulant
industry, provided him with the opportunity to participate in the
modernisation process of the country, still dominantly agricultural. By
developing new branches of the food industry, such as the dehydration,
nutritive preparation and canned product manufacture, Huhtamäki
Corporation had a chance to promote the rationalisation of not only
agriculture but also individual households, thereby contributing to the
solution of important problems from the perspective of the entire
national economy. Huhtamäki continuously sought macro-economic
justification for his own business operations, actively presenting them
in public, thereby seeking to legitimise his own business decisions. He
justified the increase in the use of domestic raw materials and the



483

higher value added of production using national health and national
economic arguments.

He was a member of several concomitant social networks
providing him with extensive contacts with the social arenas of the
economy, politics and culture. He valued his confidential relationships
with his co-operation partners but did not shy from questioning the
limits of the trust, if necessary. Huhtamäki was exceptionally
systematic in managing his social relationships. An essential feature in
his operation, he managed to create confidential relationships with
important middlemen, persons who were prepared to let him make
use of their resources, thereby expanding his networks.

The family was the key network in the early days of Huhtamäki’s
industrialist career. It was an important underpinning factor, and the
marriage with Signe Hagström expanded his networks to a notable
Kokkola-based industrial family. The family’s trust gave Huhtamäki
strong confidence, which he could rely on from early on when he
started to implement his great plans. The support provided by A.L.
Hagström, the industrialist engaged in processing leather, paved the
way for the young businessman on many fronts, and the father-in-law
was also a living example of the great role played by the societal
relationships for the success of the company. The role of the family
network grew smaller as Huhtamäki’s business developed into a large-
scale company but it still remained important for him socially.

After moving to Turku during the economic depression of the
1930s, Huhtamäki’s business relationships helped him enter the
important network of Finnish-speaking Fennoman businessmen, and
this opened up for him the opportunities for more extensive societal
influence. He soon found his way into the very inner circle of this
network. Huhtamäki was active in several Turku-based non-profit and
economic organisations, establishing contacts with the local business,
political and cultural elite. Through his operation for the Finnish-
speaking university of Turku, he promoted the great Fennoman
movement and idea of the alliance of business and culture. The local
network was the energetic industrialist’s springboard towards
important contacts that took him to the highest circles of the nation.

Established at a very early stage, Huhtamäki also had permanent
international networks with Nordic and European industrialists
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although the war made it temporarily difficult to maintain them. The
contacts he had established during his study and business trips
remained vital to him throughout his career. They also gave Huhtamä-
ki access to information that provided him with a competitive edge
over his competitors, giving him a chance to develop new products
and production lines. The fact that his international networks were
passed on to the next generation is illustrative of their continuity and
intensity. The relationships stayed active and alive when the younger
generation took over the management of the factories from the original
co-operation partners. In addition to his reciprocal, long-term
international networks based on friendship, Huhtamäki also had
several more occasional, short-term relationships founded on “weaker”
ties. However, they also played a considerable role for his businesses.
Sources of new contacts, deals and ideas, international trade fairs were
important points of encounter for him, and he was attracted by the
hectic atmosphere of the fairs.

Huhtamäki made several large-scale donations of millions of
Finnmarks to Finnish science, art and popular education. The
donations were not only significant cultural actions, but also his
investment in networks and stakeholder relationships. In 1943, Huhta-
mäki donated the majority of Huhtamäki Corporation’s shares to Suo-
men Kulttuurirahasto, the Finnish Cultural Foundation and Työväen
Akatemia, the Workers’ Academy, as well as to Turku University. The
donations coincided with the period of the wartime and rationing
economy, a time when the “political market” was more important than
the economy-based market, with the government widely regulating
production and distribution. Through these donations, Huhtamäki
established close contacts with L.A. Puntila, one of the most important
political eminences of Finnish society and the then Secretary General
of the Finnish Cultural Foundation. He, in turn, had unrivalled
network relations and was prepared to act with dedication in favour of
Huhtamäki. Puntila opened his own social links to Huhtamäki,
reaching the top politicians of the country, including Prime Minister
J.W. Rangell and President Risto Ryti. Another important contact was
Onni Toivonen, head of the distribution department of the Ministry
for Welfare. He was extremely grateful for Huhtamäki’s donations to
the Workers’ Academy. The social exchange inherent of the networks
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lent wings to Huhtamäki’s career, contributing to the skyrocketing
growth of Huhtamäki Corporation and making it one of the country’s
leading food industry companies.

More talented in this respect than many of the competitors, Huhta-
mäki knew how to utilise the good personal relationships he had with
the leading men in the Ministry of Welfare and the Superintendent’s
office of the General Headquarters, responsible for provisioning the
Army. During the rationing economy, Huhtamäki played a dual role:
he acted for his own company but also spoke for the whole sector. He
was in a position to combine these two roles but he needed the trust of
the entire sector to cover the latter role. The Ministry of Welfare
appreciated Huhtamäki’s efforts to organise the sector involved in
internal quarrels: the authorities saw a genuine need for someone who
would placate conflicts and supervise the overall interests of the sector.
The sector’s internal unity and functional capacity were vital for the
country’s food supply.

It can also be suggested that Huhtamäki’s vision of the business
operations was, especially from the early 1930s onwards, stakeholder-
based although this concept did not exist at that time. In his thinking,
many stakeholder groups, normally classified as external parties, had a
place within the company, and in turn, the company’s internal
stakeholders had wider social dimensions. Huhtamäki’s thinking can
be interpreted so that the border between the company and its
stakeholders was a line drawn in the water. He founded his companies’
growth strategy on the stakeholders, in a constant dialogue with the
representatives, trying to hear their views in developing the business.

Incorporated in 1940, from early on Huhtamäki Corporation was
stakeholder-oriented, and the large-scale donations further enhanced
this aspect: the wider ownership base constituted a brand-new premise
for the development of the company as a national business enterprise
with aims that were not only connected to economic success but had
explicit pursuits for the common good. The Supervisory Board of the
corporation focused on the contacts with the stakeholders, and Huhta-
mäki paid special attention to its representative legitimacy. A prestigious
Supervisory Board with well-known members was an efficient tool for
the management of the company’s social and political relationships.

The changes in the company’s operating environment were
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reflected in its stakeholder relationships: the Ministry of Welfare, the
Defence Forces, academia and the trade associations were clearly
prioritised during the war years over other external stakeholders. The
contacts with the scholars became closer when the company participated
in large projects in the service of the national welfare and Army
provisioning, with the aim of developing the country’s food supply
system. However, the main owners of Huhtamäki Corporation were
always at the core of the company’s stakeholder relationships. In Huh-
tamäki’s personal value scale, the company’s own personnel was its
most important internal stakeholder group, at the time the key for
assessing the company’s relationship with the society. Huhtamäki paid
special attention to the social relationships within the company,
creating systems later adopted as a model by many other large-scale
companies. These features included an exceptionally systematic social
welfare system, suggestion system and a profit sharing system, aimed
at committing the employees to the company’s economic success.

It seems that Huhtamäki’s operations were dominated by a process
that could be called “accumulation, maintenance and exploitation of
social capital”, both in his business operations and his socio-political
influence activities. If social capital is understood as individual
resources constituted by trust, norms and social networks, Huhtamäki
was a rich man in this respect. According to James Coleman, social
capital can be as productive as any other type of capital, allowing the
attainment of targets that would not be reached without such capital.
Huhtamäki made exceptionally large, also in terms of money,
investments in his social capital, and it is fair to say that he had a very
good return on them, much like his investments in actual factors of
production. During his industrialist career, he built up extensive social
networks that constituted a major resource for his operations. He was
convinced that social relationships were a valuable asset. Huhtamäki
valued economic wealth less than he appreciated social capital, and he
never flaunted his money, at least towards the end of his life. Social
capital was not a given for him but he had to work hard to accumulate
it. His special talent seems to have been precisely there, in the
accumulation and utilisation of such capital, although he was also very
skilful, innovative and successful in business proper. Through the
confidential and trust-based relationships between individuals, Huhta-
mäki could extend his influence widely over Finnish society.
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