
Korpikriitikko 
suomii Nokiaa
SEURAAVILLA sivuilla kerrotaan Suomen kansallisylpeyden Noki-
an vaikeuksista. Jutussa puhuvat kännykkäjätin entiset työntekijät. 
Nimettöminä, luonnollisesti. Heidän vanhassa työpaikassaan tiedo-
tuskuri on ankara.
Toimittajille Nokia on aina ollut vaikea aihe. Tietoa ei saa. Yhden läh-
teistä paljastamme. Arkkitehti Juhani Risku työskenteli Nokiassa vuod-
esta 2001 toissa kesään asti, tittelillä Head of User Experience. Risku lähti 
Nokiasta, koska hän “tahtoi suurta muutosta, jota Nokia ei halunnut”.
    Risku muutti Lappiin ja sai pestin Inarin Veskoniemessä sijaitsevan 
erähotelli Lapinleukun jokapaikanhöylänä.
    “Halusin niin pitkän tien päähän kuin mahdollista”, hän sanoo.
    Lapissa Riskusta on kehittynyt eräänlainen virallinen Nokia-kriitikko. 
Hän suomii mobiilijättiä suoraan ja avoimin kortein. Toisin kuin useim-
mat muut haastateltavat, hän olisi halunnut osallistua Kuukausiliitteen 
juttuun omalla nimellään.
Erähotellin talkkarin hoomien sivussa Risku kirjoitti ja julkaisi viime 
keväänä kirjan Uusi Nokia - käsikirjoitus. Persoonallisessa ja itse kustan-
tamassaan teoksessa hän esittää aukeama kerrallaan yhden Nokian 
ongelman ja oman ratkaisunsa siihen. Varhaisen version kirjasta Risku 
luovutti viimeisenä työpäivänään silloiselle toimitusjohtajalle Olli-
Pekka Kallasvuolle.
    Nokian kriisi syveni, Kallasvuo sai potkut. Riskun tiedoille ja näke-
myksille ilmaantui kysyntää.
Häntä on haastatellut muun muassa Wall Street Journal, The New York 
Times, Yle, Talouselämä, Ilta-Sanomat ja Radio Rock. Ranskalaisen 
Capital-talouslehden toimittaja Gilles Tanguy matkusti Riskun luokse 
Inariin kahdeksi päiväksi. Häntä kiinnosti myös, mitä puuta on kelo-
honkainen pöytä, jonka ääressä istuttiin.
   Juhani Risku sanoo arvostelevansa Nokiaa, koska välittää firmasta 
suuresti ja toivoo sille uutta nousua.
    “Koen Nokiasta luultavasti suurempaa vastuuta kuin nokialaiset itse. 
Kyllä he nämä ongelmat tietävät. Mutta heillä ei ole siviilirohkeutta 
puuttua niihin.”

Mikko-Pekka Heikkinen

−► Juttu Nokiasta on sivuilla 44-53
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ON NEXT PAGES we tell about the problems of Nokia, the legend-
ary Finnish national heritage. Former employees of the mobile phone 
giant tell their story. Anonymously naturally. Announcement discipline 
in their past workplace is punishing.
For journalists Nokia has allways been a troublesome topic. No infor-
mation is available. We blow the cover of one of our sources. Architect 
and designer Juhani Risku worked at Nokia from year 2001 to August 
2009, as Head of User Experience. Risku left Nokia because he ”proposed 
significant changes and Nokia did not want to act”.
    Risku moved to Lapland and he got a job as jack-of-all-trades at 
wilderness hotel Lapinleuku, in peripheral distant Inari Veskoniemi.
    “I wanted so far away as possible from negative thinking”, says Risku.
    In Lapland Risku has got sort of status as the official Nokia critic. 
He slams the mobile giant frankly and point-blank. Unlike the other 
interviewees he wanted to participate the Monthly story with his own 
name.
    Besides the janitor´s role at the wilderness hotel Risku wrote and 
published last April 2010 a book New Nokia - manuscript. In this 
individual work and author’s edition he illustrates spread by spread 
significant Nokia problems with his own fundamental solutions. Dur-
ing his last day he gave an early version of the book to former CEO 
Olli-Pekka Kallasvuo.
     Nokia crisis became deeper, Kallasvuo was sacked. Risku´s knowl-
edge and opinions got strong demand.
He has been interviewed among others by The Register, Wall Street 
Journal, The New York Times, YLE Broadcasting Company, Talouselämä, 
Ilta-Sanomat and Radio Rock. Mr. Gilles Tanguy, journalist of French 
economical magazine Capital, was even interested in the material of the 
colossal wooden table they sat at.
    Juhani Risku criticises Nokia because he cares about the company 
and wishes for new turnaround in Nokia´s business.
    ”I think I care about Nokia more than the Nokians. Sure they are 
aware of the problems. But they don´t have the guts to intervene in the 
crisis.”

Mikko-Pekka Heikkinen

−► Story about Nokia on pages 44-53
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