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SUOMIAREENA  
Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain 
ja Euroopan asenne-eroa erikoisella autoesimerkillä. 
Porin Promenadikeskuksen sali täyttyi aamupäivällä ääriään myöten, kun 
SuomiAreenassa etsittiin syitä ja ratkaisuja Suomen taloudelliseen ahdinkoon.  
 
– Vanhalle sirkushevoselle mikään ei ole niin fantastista kuin täysi sali, 
juontaja Lenita Airisto totesi tilaisuuden alussa.  
 
Moni oli tullut katsomaan juuri Lenita Airistoa, josta on vuosien varrella tullut 
satakuntalaisyleisön ehdoton SuomiAreena-suosikki.  
 
– Kun Lenita on tykittämässä, sali on aina täysi, eräs keski-ikäinen porilaismies 
kiteytti IS:lle ennen tilaisuuden alkua.  



 
Lenita Airisto veti keskustelullaan salin täyteen. (KUVA: Timo Aalto) 
 
Lenita Airisto kysyi Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläältä Bruce Oreckilta, 
miksi Yhdysvalloissa talous kasvaa, mutta Suomessa ei?  
 
– En voi kertoa, Oreck vastasi, mutta vakavoitui sen jälkeen.  
 
Kysymys on hänen mukaansa lainsäädännöstä ja veroista, mutta tärkeintä on 
asenne. Oreckin mukaan ero yhdysvaltalaisessa ja eurooppalaisessa 
asenteessa näkyy siinä, kun vertaa amerikkalaista autoa eurooppalaiseen.  
 
– Millainen on täydellinen amerikkalainen auto? Siinä iso ja vahva moottori, 
koska meillä on kaksi vauhtia, lujaa ja todella lujaa. Ikkunoiden pitää olla isot, 
että näkee minne on menossa eikä siinä ole mitään peruutuspeilejä, koska 
joka kerta, kun katsot taaksepäin, se estää sinua näkemästä eteenpäin, Oreck 
sanoi.  



 
Bruce Oreckin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen ero talouden kasvattamisessa 
johtuu lainsäädännöstä ja veroista, mutta tärkeintä on asenne. (KUVA: Timo 
Aalto) 
 
– Eurooppalaisessa autossa voi olla iso moottori, mutta sillä ei saa ajaa kovaa, 
ei ainakaan täällä Suomessa. Ja aina on jotain, joka estää hyvän näkyvyyden 
ikkunasta, ja niissä on todella, todella isot peruutuspeilit.  
 
Oreck vaikutti jopa hieman turhautuneelta, kun hän kuvasi Suomen 
taloudellista toimintaympäristöä hitaine viranomaisprosesseineen ja 
säädöksineen.  
 
– Stop! hän sanoi ja pyöritteli päätään.  

Jan Vapaavuori oli Oreckin linjoilla 
Entinen elinkeinoministeri, Euroopan investointipankin johtajana syksyllä 
aloittavaJan Vapaavuori oli vahvasti Oreckin linjoilla.  
 
– Asenne ratkaisee, hän tiivisti.  
 
Vapaavuori kuvasi suomalaista asenneilmasatoa vertauksella, jonka hän kertoi 
kuulleensa nimenomaan Oreckilta joitain vuosia sitten.  



 
Jan Vapaavuoren mukaan asenne ratkaisee. (KUVA: Timo Aalto) 
 
– Oreck oli tullut Suomeen ja huomasi, että Stokkalla on Hullut Päivät. Hän 
innostui siitä, mutta kun hän katsoi sitä kokonaisuutta, hän näki valtavan eron 
Suomen ja Yhdysvaltain välillä. Jos Yhdysvalloissa olisi tavaratalo, jossa on 
Hullujen Päivien kaltainen menestystuote, se synnyttäisi ympärilleen valtavan 
pöhinän. Siellä ei olisi yrittäjää, joka ei pystyttäisi jotain myyntikojua Stokkan 
ympärille. Kaikki ottaisivat ilon irti siitä, että jollakin tavaratalolla tuote, joka 
saa paljon ihmisiä markkinoille.  
 
– Suomessa ei tapahdu mitään pöhinää. Kaikki katsovat sivusta, joko 
vahingoniloisina, jos menee huonosti, tai kateellisena, jos menee hyvin. Ei 
nähdä sitä mahdollisuutta ja tämä kuvaa minusta hyvin sitä asenteellista eroa. 
Amerikkalaiset näkevät jokaisessa tilanteessa mahdollisuuden myydä jotakin, 
Vapaavuori sanoi.  



 
Jan Vapaavuori oli Bruce Oreckin kanssa samoilla linjoilla. (KUVA: Timo Aalto) 
 
Oreck sanoi nähneensä Suomessa paljon myönteistä kehitystä viime vuosina, 
erityisesti nuorissa.  
 
– Aikaisemmin nuoret yrittäjät katselivat kengänkärkiään, kun he tulivat 
esittäytymään. Nyt he seisovat selkä suorassa ja katsovat silmiin ja ovat 
itsevarmoja, Oreck kuvasi.  

”Kannustakaa nuoria” 
Oreck totesi ehkä hieman yllättäen, että Suomi on paljon perhekeskeisempi 
maa kuin Yhdysvallat.  
 
– Täällä perhe menee yhdessä mökille. Yhdysvalloissa riittää, kun 
kokoonnutaan kerran vuodessa yhteen kiitospäivänä. Yhdysvalloissa 
emotionaalista tukea haetaan muulta.  
 
Ehkä myös tästä syystä hän heitti suomalaisille kovan johtajuushaasteen, kun 
johtamisestakin Onko johdossa vika? Silmät auki ja fokus tulevaisuuteen -
otsikoidussa keskustelussa puhuttiin.  



 
Airiston luotsaamassa keskustelussa oli mukana Oreckin ja Vapaavuoren lisäksi 
Leena Mörttinen ja Heikki Ailisto. (KUVA: Timo Aalto) 
 
– Näen mahdollisuuden johtajuuteen myös täällä. Miten vanhemmat tai 
isovanhemmat voivat vapauttaa nuoret menestykseen. Usein nuoret kääntyvät 
vanhempien ja isovanhempien puoleen ja hakevat sieltä hyväksyntää. Juuri 
nämä henkilöt voivat olla vahvempia kuin mikä tahansa poliittinen johtaja.  
 
– Tärkeää on, että kaikki vanhemmat ja isovanhemmat kannustavat nuoria, 
myös silloin, jos tulee epäonnistumisia, Oreck neuvoi  
 
Lenita Airisto myönsi asian olleen omalla kohdallaan juuri näin.  
 
– Tyttärelle isän tuki on kaikkein tärkein. Muistan kun lapsena, muut 
morkkasivat minua, ja mietin pärjäänkö vai en, niin isä sanoi aina, että ”isä 
tietää, että sinä pärjäät.” Sen jälkeen jos joku tuli ja yritti kävellä minun yli, 
niin sanoin, että painu helvettiin!  
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