
Uutiset
4 Kouvolan Sanomat | Torstaina 18. lokakuuta 2012

Metsästyksenystäviä ehdolla
Valtuustoihin pyrkivistä ehdokkaista lähes tuhat ilmoittaa olevansa metsästäjä tai suhtautu-
vansa positiivisesti metsästykseen, ilmenee SuomenMetsästäjäliiton kuntavaalisivustolta.
Eniten metsästysmyönteisiä on perussuomalaisissa, 277.

E linkeinoelämän valtuuskunta EVA julkai-
si jälleen raportin. ”Holhouksen alaiset”
-nimen alla arvostellaan sitä, miten yh-

teiskunnan ylisääntely haittaa yksityisten kan-
salaisten elämää ja yritystoimintaa.
EVAn johtaja Matti Apunenmaalaa raportin

esipuheessa synkkää kuvaa siitä, miten Suo-
messa säädetään uusia normeja vanhojen pääl-
le. Päätöksenteko vaikeutuu. Kansalaisista tu-
lee hallintoalamaisia, jotka väistävät omaa vas-
tuutaan ja jättävät ongelmat viranomaisten hal-
tuun.
Synkistely ei ole aivan pohjaa vailla, mutta

asioilla on aina toinen puolensa. Surullisenkuu-
luisa haja-asutuksen jätevesiuudistus pompotti
kansalaisia, mutta tarkoitus oli hyvä: ympäris-
tön suojelu. Lupa- ja valitusbyrokratia venyttää
joskus rakennus- ym. hankkeita, mutta siinäkin
toisaalta on takana yksilön oikeuksien turvaa-
minen.
Raportin pohjaksi on teetetty mielipidekyse-

ly. Sen tuloksissa sama kääntöpuolisuus tulee
näkyviin, eikä kysely itse asiassa aukottomasti
tue EVAn tavoitetta. Enemmistö on selvästi sitä
mieltä, että valtio säätelee elämää liikaa, mut-
ta toisaalta myös sitä mieltä, ettei koe sitä itse
omassa elämässään.
Viime aikoina on tullut esille, että hyvinvoin-

tivaltion arvostus on vahvaa ja yleistä. Hyvin-
vointivaltion käytännön toimintaan sisältyy
väistämättä jokumäärä holhousta. EVAn kyse-
lyssä tämä näkyymyös: voimakaskin sääntely
hyväksytään, jos se on tarpeen heikkojen ryh-
mien suojelemiseksi.
EVAn raportissa on jälleen ristiretkimäinen

yksilönvapauden puolustamisen leima. Kun se
sivuutetaan, jäljelle jää hyödyllinenmuistutus:
sääntelyn suhteen on oltava varpaillaan, ja tur-
haa byrokratiaa pitää karsia.
Talouden tosiasiat ajavat sitä paitsi EVAn asiaa

kaiken aikaa. Säästöt leikkaavat yhden ja toisen
holhoavan viranomaisen toimintaa. Laajenevil-
la alueilla esimerkiksi poliisi on yhä kauempana
yksilönvapauksia rajoittamasta.

Markku Espo
markku.espo@kouvolansanomat.fi

Sääntely sallitaan
hyvinvoinnin nimissä

KESKISUOMALAINEN tar-
kastelee ministerin ja vir-
kamiesten suhteita:
”Historia tuntee useita esi-
merkkejä legendaarisista
virkamiehistä, joiden toi-
mintaan hallitusten vaih-
tuminen ei juurikaan vai-
kuttanut. Demokratian ter-
veen toteutumisen kannal-
ta valtasuhteet eivät tällöin
ole kunnossa.
On välttämätöntä, että

virkamiehet noudattavat
parlamentaarisessa vas-
tuussa olevan ministerin
ohjeita. Ei ole tietenkään
harvinaista myöskään se,
että virkamiehen perus-
telut kuultuaan ministeri
tarkistaa kantaansa. Päte-
vän ministerin on oltava
siihenkin valmis. Minis-
teriöiden virkamiesjohto
edustaa valtionhallinnossa
jatkuvuutta ja pitkäjäntei-
syyttä, joka on hallinnon
vakauden ja luotettavuu-
den yksi perusehto.”

SATAKUNNANKANSA ha-
luaa äänestämisen myös
verkkoon:
”Jos nuoria halutaan mu-
kaan äänestämään nykyis-
tä enemmän, on myös ää-
nestäminen tehtävä ny-
kyistä helpommaksi. Ainoa
keino siihen on verkko-
äänestys, josta luovuttiin
liian helposti yhden epä-

onnistuneen kokeilun jäl-
keen. Seuraaviin vaaleihin
on vajaa pari vuotta. EU-
parlamentin vaalit voisi-
vat olla hyvä mahdollisuus
kokeilla seuraavan kerran
äänestyskonetta kesäkuus-
sa 2014.
Brasiliassa äänestetään

ainoastaan sähköisesti. Yh-
dysvalloissa, Belgiassa ja
Virossa vaalikoneet ovat
yleisesti käytössä äänes-
tyksessä. Tähän suuntaan
pitää Suomessakin men-
nä. Äänestyslipun uurnaan
pudottamisen rinnalle on
vähitellen saatava verkko-
mahdollisuus.”

AAMULEHTI kaipaa poli-
tiikkaan suuria linjaratkai-
suja:
”Ikävä vain, että välttämät-
tömät uudistukset – oli ky-
se sitten maahanmuutosta,
työttömyysturvasta, eläke-
järjestelmästä tai vaikkapa
kotihoidon tuesta —muut-
tuvat poliittisessa keskus-
telussa lähes automaatti-
sesti pyrkimyksiksi purkaa
hyvinvointipalveluita.
Paikalliset kysymykset

ovat kuntalaisille tärkeitä,
mutta politiikan suuri lin-
ja ratkaisee hyvinvointi-
palvelujen tulevaisuuden
eikä sitä pidä kätkeä yksit-
täisten nippelikysymysten
alle.”

Muut lehdet

Kimmo Puhakka
R.A.WICKHOLMIN saama kon-
sulttiapu on suureksi osak-
si Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kuksen rahoittamaa. Vastaa-
via tuotteistettuja konsultti-
palveluja on ollut saatavissa jo
ainakin 15 vuoden ajan, kertoo
asiantuntija Paavo Tolvanen
työllisyyden ja yrittäjyyden
yksiköstä.
—Niitä on saatavissa tyypil-

lisimpiin yritysten kehittämis-
tilanteisiin, kuten tietotek-
nistämiseen, kansainvälisty-
miseen tai tuotekehitykseen.
Konsulttiyritykset ovat kilpai-
lutettuja, ja asiakas saa valita
listalta sellaisen asiantuntijan
kuin haluaa.

PALVELUUN sisältyy tietty
määrä konsulttien työpäiviä,
jotka asiakasyritys saa käyt-
tää haluamaansa tahtiin. Asi-

akas maksaa kuluista itse 20—
25 prosenttia ohjelmasta riip-
puen.

PALVELUA käyttää vuodessa
60—70 kaakkoissuomalaista
yritystä.
Ne antavat jälkikäteen

oman arvionsa onnistumises-
ta, ja Tolvasen mukaan niiden
antama arvosana asteikolla
yhdestä viiteen on keskimää-
rin yli neljä.

Yritykset tyytyväisiä
ELYn konsulttiapuunKimmo Puhakka

KOUVOLA. Myös parvekelase-
ja valmistavan Lumonin Kou-
volan tehtaalla on onnistut-
tu säästämään mittava sum-
ma ilman irtisanomisia. Kaksi
vuotta sitten tehdyn materi-
aalikatselmuksen perusteella
tehdyt ehdotukset ovat poiki-
neet 400000 euron vuotuiset
säästöt.
Katselmuksessa kirjattiin

yhteensä 68 tehostamistoi-
menpidettä hävikin tarkem-
masta analysoinnista huk-
kapalojen hyödyntämiseen.
Säästöt eivät vaatineet erityi-
siä investointeja, vaan toimin-
tatapojen muutos riitti.
—Tuotannon virheet ovat

vähentyneet, minkä ansiosta
toimitusajat ovat selvästi ly-
hentyneet, sanoo tuotanto-
johtaja Pekka Oikarinen.
Materiaalikatselmuksen te-

ki Lumonissa Etteplan Oyj. Se
pohjautui asiantuntijayritys
Motivan kehittämään malliin.

Lumon säästi ilman irtisanomisia

Täytyy rakentaa oma rakennus
fanipostille, koska sitä tulee niin paljon.
Laulaja Robin 7 päivää -lehdessä.

Noh, jos sanotaan, että 150 kuntaa. Siinä
on realismia myös mukana.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen kunti-
en ihannemäärästä Helsingin Sanomissa.

Sanottua

Pääkirjoitus

Kimmo Puhakka
ELIMÄKI. Kehnojen talousnä-
kymien keskelläkin on mah-
dollista rämpiä ylös suosta.
Tämä on onnistunut Elimäel-
lä toimivalta R.A. Wickholm
Oy:ltä, joka on vuoden aikana
onnistunut nostamaan tilin-
päätöksensä pahasti tappiolli-
sesta plussalle.
Vuonna 1958 perustettu yri-

tys tekee lvi-, pelti- ja metalli-
urakointia.
Työssä ovat auttaneet lah-

telainen konsulttiyritys Tosi-
Muutos ja Kaakkois-Suomen
ELY-keskukselta saatu rahoi-
tus.
—Kun tilinpäätös näytti sy-

vää miinusta, alkoi kello soi-
da, että jotain pitäisi tehdä.
Mutta ollaankomyöhässä? ku-
vailee tuntemuksiaan Wick-
holmin toimitusjohtaja Kari
Aalto.
Hän listaa ahdingon syiksi

muun muassa liialliseksi kas-
vaneen työnjohto-organisaa-
tion ja työmaiden huonon hoi-
don. Ongelma olivat myös ali-
hinnoitellut urakat, joita otet-
tiin vain siksi, että työnteki-
jöillä olisi ollut työtä.

YRITYKSEN TOIMINTATAPOJA
ja organisaatiota on uudistet-
tu perusteellisesti. Työnteki-
jöitä on siirretty toisiin tehtä-
viin, toimihenkilöitä pistetty
kenttätyöhön, autoja vähen-

netty, markkinoinnin paino-
pisteitä muutettu. Työmai-
den keulamiehet ovat saaneet
käyttöönsä tablettitietoko-
neet, jotta tiedonkulku ja asi-
oiden kirjaaminen ylös hel-
pottuisivat.
Muutokset on ulotettu työ-

maille, joissa kiinnitetään en-
tistä enemmän huomiota jär-
jestykseen eli siihen, että oi-
keat tavarat ovat oikeaan ai-
kaan oikeassa paikassa. Lisäk-
si painotetaan kaikenlaisten
lisätöiden tarkkaa kirjaamista,
jottei yhtiö tee ilmaista työtä.
—Kyse on asenteesta. Sii-

tä, että ymmärretään, että ta-
lolle kuuluvat rahat on saata-
va taloon, sanoo TosiMuutok-
sen hallituksen puheenjohtaja
Heikki Sjöblom.

AALLON MUKAAN työntekijät
ovat suhtautuneet muutok-
siin vaihtelevasti.

—Muutama otti asian heti
kunnolla tosissaan, muutama
on ollut kovasti vastaan. Suu-
rin osa lähtee mukaan pikku-
hiljaa.
Pääluottamusmies Jorma

Kuusela vahvistaa näkemyk-
sen ja toteaa neuvottelujen
edenneen pelisääntöjen mu-
kaan.
—Jotain tietysti tarvitsee

tehdä. Ei kenenkään rahapus-
si kestä sitä, jos tappio tulee.
Mikäli lainarahalla odotetaan
parempaa päivää, tulee ehjä
eteen.
Työntekijöiden palkat ja kä-

teen jäävät ansiot ovat säily-
neet ennallaan. Vuoden ai-
kana on ollut kolme irtisano-
mista ja joitakin lomautuksia,
mutta uusiakin työntekijöitä
on tullut. Tällä hetkellä Wick-
holmilla on noin 50 vakituista
työntekijää ja parikymmentä
vuokratyöläistä.

TULOS ON kääntynyt selvästi
positiiviseksi.
—Nyt meillä on puolen vuo-

den ajan ollut joka kuukau-
si ainakin kalju pinnalla, ellei
koko pää.
Sjöblom korostaa, että yri-

tyksen johto on ratkaisevassa
asemassa muutosprosessissa.
—Ulkopuolinen ei voi kan-

taa vettä kaivoon. Vesisuoni
pitää avata itse, mutta siinä
konsultti voi auttaa.

Täysremontti pelasti
Wickholmin talouden
Vuosi sitten
R.A.Wickholm
olimelkein
saneerauskunnossa.
Perusteellinen
toimintatapojen
muutos käänsi
taloudennousuun.

Peltisepänliikkeestä isoksi yhtiöksi
R.A. Wickholm harjoittaa lvi-, pelti-, ja metalliurakointia pää-

asiassa Etelä-Suomen alueella.
Yritys sai alkunsa 1958, jolloin Raimo Vickholm perusti Pelti-

sepänliike R. Vickholmin.
1960- ja 70-luvuilla yritys laajensi toimintaansa, muuttui osa-

keyhtiöksi ja sai nykyisen nimensä.
Toimitilat Elimäen kirkonkylässä Sähkötiellä.
Liikevaihto kuluvalla kaudella noin 6 miljoonaa.
R.A. Wickholm sai Kymenlaakson yrittäjäpalkinnon vuonna

2003.

Lähde: wickholm.fi.

Lumikki Haaja

Toimitusjohtaja Kari Aalto (vasemmalla) ja TosiMuutos Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Sjöblom ovat tulleet tutuiksi vuoden aikana. Heidän keskustelunsa ovat täynnä hyväntahtoista naljailua.

Emilia Mänttäri

Lumon toimittaa parvekelaseja 20 eri maahan. Lumon yhtiöiden palveluksessa oli vuoden 2011
alussa on noin 600 henkilöä.

Konsulttiyritykset
ovat kilpailutettuja,
ja asiakas saa valita
listalta sellaisen
asiantuntijan
kuin haluaa.
Paavo Tolvanen


