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Juha Sipilän pikataival

Emeritus-päätoimittaja Risto 
Uimosta on taas syytä onnitel-
la oivallisesta Juha Sipilän hen-
kilökuvasta. Kolme vuotta sitten 
Uimonen julkaisi vastaavan hen-
kilökuvan Sauli Niinistöstä (ar-
vio YP 4/13). Kummankin kir-
jan peruskysymys on sama: mi-
kä selittää kohdehenkilön nou-
sun politiikan huipulle.

Uimonen onnistuu kirjoissaan 
hyvin, koska noudattaa histori-
antutkijan otetta: mitä tapah-
tui, missä järjestyksessä ja mil-
laisin seurauksin. Yksittäisen ih-
misen uran voi selittää parhaiten 
rekonstruoimalla sen olennaiset 
taustat ja tapahtumat ja niiden 
kasautuvat vaikutukset.

Kun Sauli Niinistön poliitti-
nen ura on pitkä portaikko, niin 
Juha Sipilän kuningastie avau-
tuu kertarysäyksellä, ainutker-
taisessa tilanteessa, jossa siihen 
asti erillään kulkeneiden keskus-
tapuolueen ja Sipilän tiet koh-
taavat. Kirjan alkuosassa Uimo-
nen zoomaa tähän lyhyeen peri-
odiin, jonka tuloksena Sipilä-il-
miö syntyy. 

Eletään vuotta 2010 ja edus-
kuntavaalit ovat tulossa. Kem-
peleen kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja päättää, että keskus-
tan ehdokkaaksi on pitkästä ai-
kaa saatava valovoimainen Kem-
peleessä asuva henkilö. Hän soit-
taa Juha Sipilälle, menestyneel-
le yrittäjälle, yhdelle Oulun seu-
dun teknologiabuumin luojalle. 
Silloin 48-vuotiasta Sipilää oli 
aiemmin pyydetty useamman-
kin puolueen ehdokkaaksi, mut-
ta aina hän oli kieltäytynyt ja oli 
vastahakoinen myös nyt. Sil-
ti hän jäi miettimään, keskuste-
li asiasta perusteellisesti perheen-

sä ja ystäviensä kanssa ja lopulta 
suostui – ja liittyi (vasta silloin) 
keskustan jäseneksi.

Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin jäsenäänestyksessä 
Sipilä hyväksyttiin viimeisenä 15 
ehdokkaan listalle. Kevään 2011 
vaaleissa Sipilä meni kuitenkin 
läpi, viidentenä keskustan Ou-
lun vaalipiirin kuudesta valitus-
ta. Edessä näytti olevan tyypilli-
nen keltanokan, takarivin taavin 
paikka eduskunnassa.

Kevään 2011 vaalien alla pää-
ministeri Mari Kiviniemen joh-
taman keskustan gallup-lu-
vut näyttivät hyvältä, mutta it-
se vaaleissa keskustan kannatus 
romahti. Tappion maisemissa 
keskustan eduskuntaryhmä uu-
si koko johtonsa, ja toiseksi vara-
puheenjohtajaksi nostettiin tun-
tematon mutta lupaava uusi kas-
vo Juha Sipilä. 

Kun kesän ja syksyn mittaan 
keskustan gallup-luvut edelleen 
jyrkästi laskivat, puolue alkoi ol-
la paniikissa. Noste sai Sipilän 
harkitsemaan asettumista puo-
lueen varapuheenjohtajaehdok-
kaaksi kevään 2012 puolueko-
kouksessa, sillä Sipilä aikoi olla 
lojaali Mari Kiviniemelle ja tu-
kea häntä puheenjohtajaksi. Ki-
viniemi heitti kuitenkin pyyh-
keen kehään huhtikuun alussa, 
ja silloin alkoi todellinen uuden 
puheenjohtajan haku. Tarjolla 
oli kaksi konkaria, Mauri Pekka-
rinen ja Paavo Väyrynen, mut-
ta yhä useampi haki jotain ihan 
erilaista ja tuoretta, joka voisi pe-
lastaa puolueen. Ja niin alkoi Ju-
ha Sipilän puhelin soida, tukijoi-
ta virtasi, tärkeimpänä tarkkavai-
nuinen ja tilannetajuinen vanha 
kettu, Seppo Kääriäinen.

Toisella äänestyskierroksella 
vastakkain olivat Sipilä ja nuori 
lupaus Tuomo Puumala. Ja niin 
vanhan valtapuolueen johtajaksi 
valittiin keväällä 2012 lähes tun-
tematon ja poliittisesti kokema-
ton miljonääri, diplomi-insinöö-
ri Kempeleestä. Syöksyssä ollut 
puolue päätti pelata perinteensä 
vastaisesti uhkarohkeaa ja valit-
si johtajakseen miehen puhtaal-
ta pöydältä, poliittisesti ryvetty-
mättömän untuvikon. 

Mutta miksi palavasieluinen 
ja varakas yrittäjä päätti ryh-
tyä politiikkaan? Sipilä kertoo 
Uimoselle ryhtyneensä joskus 
2000-luvun taitteessa ”pohti-
maan, mitä teemme seuraavaksi, 
kun elektroniikan valmistus siir-
tyy Kiinaan. Tulin siihen tulok-
seen, että ilmastonmuutos ja uu-
siutuvan energian tarve tuottavat 
ratkaisuja, joista löytyvät uuden 
suunnan yritykset.”

Sipilä alkoi rahoittaa inves-
tointiyhtiönsä kautta pienyrityk-
siä, jotka kehittivät uudenlaisia 
energiaratkaisuja. Vuonna 2008 
alkoi Sipilän ideoima Kempe-
leen kymmenen omakotitalon 
ekokylän rakentaminen, jota ei 
kytketty valtakunnan lämpö- ja 
sähköverkkoon, vaan joka tuotti 
sähkönsä ja lämpönsä itse. Ener-
giaa tehtiin puuhakkeesta kaa-
suttamalla. Samoihin aikoihin 
Sipilä rakensi itse häkäpönttö-
auton, El Kaminan, kokeillak-
seen vanhan tekniikan mahdol-
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lisuuksia. Sipilän mielessä alkoi 
kypsyä visio uudenlaisen teollisen 
kompleksin, biotalouden, nou-
susta talouden seuraavaksi vetu-
riksi. Sen synnyttämiseksi tarvit-
taisiin näkemyksellistä poliittista 
johtajuutta, joka vauhdittaisi uu-
denlaisten yritysten ja innovaati-
oiden syntyä. Vuonna 2010 tämä 
motivaatio viritti Sipilän orasta-
vaa poliittista halukkuutta.

Keskusta valitsi Sipilän joh-
toonsa toivorikkaana, mutta Si-
pilän kokemattomuuden takia 
epävarmana. Tähänastinen ko-
kemus kertoo, että keskusta osui 
Sipilässä kultasuoneen. Uimo-
nen on kirjaansa varten haasta-
tellut suuren joukon Sipilän per-
heen jäseniä, läheisiä työtoverei-
ta ja ystäviä, ja kaikkien luon-
nehdinnat ovat niin yhdensuun-
taisia, että lukija vakuuttuu: Ju-
ha Sipilä on juuri niin avoin, re-
hellinen ja vilpitön kuin millai-
sen kuvan hän itsestään julkisuu-
teen antaa. 

Sipilän persoonan arvopohja-
na on kotoa peritty kristillisyys, 
jonka juurena on lestadiolaisuu-
desta 1930-luvulla eronnut rau-
hansanalaisuus. Sipilä itse mää-
rittelee itsensä ”vain” kristityksi:

”Vakaumus merkitsee minul-
le paljon. Olen opetellut esi-

merkiksi ihmisen kohtaamisen 
ja kunnioittamisen taitoja. Yri-
tän kuunnella ja ymmärtää. Yri-
tän ajatella asiaa toisen näkö-
kulmasta ja löytää yhteistä ulos-
pääsytietä. Olen yrittänyt oppia 
epäonnistumisen kokemuksis-
ta ja löytänytkin niistä usein uu-
den, yllättävän alun jollekin pa-
remmalle. Kristilliset arvot ovat 
myös huonompiosaisten puolus-
tamisen taustalla.”

Samaan arvopohjaan kuuluu, 
ettei rahanteko saa olla ainoa ei-
kä edes tärkein yrittämisen mo-
tiivi. Kun Sipilä joutui 1996 
myymään johtamansa ja pää-
osin omistamansa Solitra Oy:n 
amerikkalaiselle firmalle (jotta 
se saisi riittävästi pääomaa kas-
vaakseen), Sipilän pankkitilil-
le ilmaantui (nykyrahassa) lähes 
20 miljoonaa euroa. Sipilän en-
sireaktio oli, että rahaa on ihan 
liikaa.

Sipilän tuon ajan ystäviin 
kuului isä Ambrosius, joka juuri 
oli muuttanut Ouluun saatuaan 
sieltä ortodoksisen piispanviran 
(Ambrosius on nykyisin Helsin-
gin hiippakunnan metropoliit-
ta). Ambrosiuksen kanssa Sipi-
lä pohti tiiviisti rahojensa tule-
vaa käyttöä. Tulos oli, että puo-
let rahoista Sipilä sijoittaa uuden 
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yrittäjyyden edistämiseen, mi-
kä oli lähtölaukaus Sipilän For-
tel Invest Oy:lle. Toisen puolik-
kaan suuresta osasta tehtiin Ju-
ha ja Minna-Maaria Sipilän sää-
tiö, joka auttaa vaikeuksiin jou-
tuneita yrittäjiä (joita 1990-lu-
vulla riitti). ”Säätiö toi Juhalle si-
säisen rauhan”, Ambrosius ker-
toi kirjaa tekevälle Uimoselle.

Tätä kirjoitettaessa Sipilän ve-
tämät hallitusneuvottelut ovat 
kuumimmassa vaiheessa, tulevis-
ta panostus-, sopeutus- ja leikka-
uspäätöksistä ei ole vielä tarkem-
paa tietoa. Kyynisimmät kom-
mentoijat ovat varmoja, että jah-
ka hallitusohjelma julkistetaan, 
Sipilän sinisilmäisen sunnuntai-
lapsen imago romahtaa saman 
tien. Vasemmisto on jo ennak-
koon puhunut perussinimullas-
ta maailmanlopun hallituksena.

Tuleva hallitus, sen ohjelma 
ja sen toteutus tulevat olemaan 
Juha Sipilän tärkein poliittinen 
testi. Jos ne onnistuvat ja Suo-
mi niiden ansiosta kääntyy vä-
hitellen nousuun, Sipilän tie on 
avoinna vaikka mihin. Jos taas ei 
eli jos tulosta ei tule, niin sitten 
”ukko vaihtoon”, kuten Sipilä it-
se on todennut.


