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Meditoiva vegaani puolustaa yrittäjyyttä
Bisnesmies Petri Kajander yhdistää Kungfutsen klassiseen talousteoriaan.
Merja Ojansivu

LIISA TAKALA

Petri Kajanderin mielestä onni on subjektiivinen tila, jonka ylläpitäminen vaatii
Kungfutsen oppien mukaisesti jatkuvaa muuttumista.

Jos Petri Kajanderiin, 34, pitäisi iskeä leimoja, ne olisivat hämmentävän
ristiriitaisia: kauppatieteen maisteri, meditaation harrastaja, bisnesmies,
yrityskonsultti, kirjoittaja ja verkottuja.

Jo alta kaksikymppisenä Kajander pyöri it-bisneksessä. Suomi vaihtui Etelä-
Ranskaan, jossa jetset-elämä miljonäärikavereineen, urheiluautoineen ja
mallityttöystävineen tuli tutuksi.

Kun elämä alle kolmikymppisenä hiukan rauhoittui, Kajander alkoi kirjoittaa iltaisin
työpäivän päätteeksi blogia, johon hän keräsi kokemuksia ja oivalluksia päivän
tapahtumista.

"Päivällä tein bisnestä ja tapasin erilaisia ihmisiä, neuvottelin rahoituksesta.
Elämässäni tapahtui paljon, mutta kaikki ne kokemukset olivat vain
raakamateriaalia lisääntyneelle ymmärrykselle", Kajander kertoo.

Blogitekstinsä Kajander julkaisi englanniksi kirjana Fragments of Reality. Viime
vuonna Otteita todellisuudesta (Basam Books) ilmestyi suomeksi.

"Minulla on pyrkimys ymmärtää maailmaa ja rakastaa totuutta", Kajander selittää.
"Höpöttävä mieli pitää saada pois tieltä. Silloin löytyy flow-tila, josta ideat ja
oivallukset kumpuavat."

Neljä viime vuotta Kajander on ollut eräänlaisella sapattivapaalla ja asunut
Espanjassa, mutta hän jatkaa bisneksen parissa ja soveltaa filosofisia pohdintoja
liike-elämään. Hän ei näe lähtökohtaista ristiriitaa bisneksen ja henkisen tai
eettisen elämäntavan välillä.

Sapattivuosina Kajander innostui liberalistisesta talousteoriasta. Hän on
suomentanut useita taloustieteen klassikoita, jotta ne tulisivat tunnetuiksi tässä
"sääntelyn luvatussa maassa".

"Pyrin elämään niin, ettei työnteko ole väkinäistä. Elän vegaanina, minulla on
pienet kulut enkä ole tavaran perään", Kajander kertoo.

Suomessa käytävää onnellisuuskeskustelua Kajander on seurannut hiukan
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huvittuneesti. Onnellisuusmittareiden laatiminen kuulostaa hänestä erikoiselta,
samoin kuin se, että yhteiskunta tuottaisi onnellisuutta jäsenilleen.

"Onnellisuutta haetaan ulkopuolelta ja pyritään tuottamaan se onnelliseksi tehnyt
ihminen, paikka tai elämäntilanne aina vain uudestaan. Se ei toimi."

"Kungfutse sanoi, että niiden, jotka haluavat olla pysyvästi onnellisia, on
muututtava usein. Onni on muuttuva asia", Kajander jatkaa.

Kajander itse näyttää innostuneelta ja onnelliselta selittäessään, ettei onnella ole
mitään kiintopistettä. Onni on täysin subjektiivinen tila, hän tähdentää.

Kajander on löytänyt klassisesta talousteoriasta ja erityisesti sen itävaltalaisesta
koulukunnasta perustan eettisesti kestävälle taloudelle.

"Olennaista on vapaus toteuttaa itseään muita vahingoittamatta ja tavoitella
onnellisuutta."

"Yrittäjä ei riistä ketään tehdessään liiketoimintaansa. Raha tulee hänelle
vapaaehtoisen vaihdannan kautta ainoastaan, jos hänellä on ylivertainen tuote."

Valtio sen sijaan hankki rahaa verottamalla eli "ase kädessä" ja jakaa sen sitten
monimutkaisten lakien perusteella uudelleen alamaisille, Kajander rinnastaa.

Innovaatiot eivät sikiä virkamiestyönä, Kajander sanoo. Hän ei ihmettele, ettei
Suomesta synny menestystarinoita.

"Yksityisillä ihmisillä ei ole ankaran verotuksen vuoksi rahaa taskussaan, jotta he
voisivat sijoittaa uusiin yrityksiin. Suomen innovaatiopolitiikka on valtiojohtoista ja
tehotonta. Vain erilaisuus ja vapaa yrittäjyys tuottavat uusia yrityksiä ja vaurautta."
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