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SUOMALAISET NAISET JA KEMIA
Sarjassa esitellään ansioituneita suomalaisia naiskemistejä.

Laura Raitio

Mentori jakaa 
osaamistaan

• Syntynyt Mäntässä 1962.
• Ylioppilas, Mäntän yhteiskoulu 

1981. Diplomi-insinööri 1988 ja 
tekniikan lisensiaatti 1993, Teknil-
linen korkeakoulu.

• Tutkijana VTT:n Poltto- ja voite-
luainetekniikan laboratoriossa 
1988–1990.

• Ahlstrom-konsernissa eri tehtä-
vissä (mm. tutkimusinsinöörinä, 
tutkimuspäällikkönä, tehtaan-
johtajana, Building and Energy 
-liiketoiminta-alueen johtajana 
ja Ahlstrom Oyj:n johtoryhmän 
jäsenenä) 1990–2014.

• Diacor terveyspalvelut Oy:n 
toimitusjohtaja 2014–2017.

• Jäsen pörssiyhtiöiden hallituksis-
sa: Neste Oyj 2011–, Suominen 
Oyj 2015–, Raute Oyj 2017–. 
Osaamisverkosto Boardmanin 
hallituksen jäsen 2015–.

• Helsingin Diakonissalaitoksen 
säätiön hallituksen puheenjohta-
ja 2018–.

• Suomen taitoluisteluliiton pu-
heenjohtaja 2015–.

• Harrastaa lukemista ja liikuntaa.
• Naimisissa, kaksi aikuista lasta.

Laura Raitio

 Laura Raition tie on vienyt 
tutkimuksen, metsäteollisuuden 
ja terveysalan kautta mentoriksi 
ja hallitusammattilaiseksi.

Sisko Loikkanen

Onnistumisten takana on yleensä 
kova työ ja halu oppia uutta, mutta 
Laura Raition mielestä myös sattu-
milla on vaikutuksensa.

Hänellä oli onni saada lukiossa ma-
tematiikan ja kemian opettajakseen 
Sinikka Kuusniemi, joka osaltaan 
innosti vuoden 1981 ylioppilaan ke-
miantekniikan opiskelijaksi Teknilli-
seen korkeakouluun.

”Loistava opettaja, jolle nostan hat-
tua. Hänen ansiostaan luokkamme 
kiinnostui matemaattisista aineista. 
Myös monet muut meidän koulusta 
lähtivät alan opintoihin”, Raitio kertoo.

Kouluajoilta ja kotipaikkakun-
nasta Mäntästä jäi muutenkin hyvät 
muistot. Pikkukaupungin asukkais-
ta jokaisella oli jokin sidos silloiseen 
Serlachiuksen paperitehtaaseen. Rai-
tiolla se oli isä, joka työskenteli met-
säyhtiössä.

”Suomen vihreä kulta tuli hyvin tu-
tuksi jo lapsena.”

Otaniemessä kemian osaston fuksi 
valitsi pääaineekseen tehdassuunnit-
telun. Opinnoille antoivat vastapai-
noa kuoro-, kerho- ja kiltatoiminta, 
joihin nuori nainen heittäytyi täysillä.

”Teekkariaikojen parasta antia oli-
vat juuri harrastaminen ja verkostoi-
tuminen”, Raitio sanoo ja kannustaa 
myös nykyisiä nuoria ottamaan opis-
keluvuosistaan kaiken irti.

”Opinnot kyllä hoituvat. Mutta esi-
merkiksi juomalaulujen lomassa sol-
mitaan ystävyyksiä, jotka kantavat 
läpi elämän.”

Paluu juurille

Valmistumisensa jälkeen Raitio jatkoi 
tutkimusinsinöörinä VTT:n poltto- ja 
voiteluainetekniikan laboratoriossa, 
jossa hän oli tehnyt diplomityönsä. 
Sitten syntyivät nuoren perheen esi-
koinen ja ajatus paluusta juurille eli 
metsäteollisuuteen.

Kun vauva oli varttunut vuoden 
ikäiseksi, äiti aloitti uuden työn Ahl-
stromin palveluksessa ja samalla jat-
ko-opinnot TKK:n puunjalostusosas-
tossa. Päivänvalon näki ensin paperi-
kuidun kierrätystä ja siistauslietteen 
käsittelyä selvittänyt lisensiaatintyö ja 
sitten toinen lapsi.

Kaikkiaan 24 vuotta Ahlstromissa 
viihtynyt Raitio toimi alkuun tutki-

mustehtävissä, sen jälkeen tuotepääl-
likkönä, myynnissä ja markkinoin-
nissa.

Erittäin mieluisia työkokemuksia 
olivat myös Kauttuan erikoispaperi-
tehtaan ja myöhemmin Saksan eri-
koispaperitehtaiden vetäjän rooli. 
Saksassa vierähti liki neljä vuotta.

”Lapset kävivät siellä koulua ja op-
pivat kielen. Onneksi he sopeutuivat 
hyvin myös paluumuuttoon.”

Viimeisen, viisi vuotta kestäneen 
urakkansa yhtiön leivissä Raitio teki 
sen Building and Energy -liiketoimin-
ta-alueen vetäjänä.

”Ahlstrom oli hyvä työpaikka, jos-
sa koulutustausta ei määritellyt kaik-
kea. Uusia haasteita ja kasvun paikko-
ja löytyi säännöllisesti, ja halutessaan 
saattoi aina vaihtaa uudenlaisiin teh-
täviin”, Raitio kuvailee.

”Mutta aika aikaa kutakin. Halusin 
katsoa, mitä muuta voisin vielä tehdä 
ja oppia.”

Vuonna 2014 Raitiolle avautuikin 
tilaisuus siirtyä toimitusjohtajaksi 
Diacor terveyspalvelut -yhtiöön, jos-
sa hän pääsi tutustumaan käynnissä 
olevaan sosiaali- ja terveysalan mur-
rokseen aitiopaikalta. Kokemus oli 
antoisa.

”Oli hienoa saada katsoa asioita uu-
desta näkökulmasta, soveltaa jo oppi-
maansa ja olla myös mukana rakenta-
massa jotakin aivan uutta.”

Kun työ ei enää vaatinut jatkuvaa 
matkustamista, kuten Ahlstromissa, 
vuorokauden tunteja vapautui muu-
hun käyttöön. Raitio pääsi keskitty-
mään myös vapaaehtoistyöhön muun 
muassa mentorin tehtävissä.

”Rohkaisen kaikkia jakamaan ko-
kemuksiaan ja oppimaansa toimimal-
la mentorina ja näin osaltaan kanta-
maan yhteiskuntavastuuta”, hän kan-
nustaa.

”Suomen juhlavuoden Yhdessä-tee-
ma oli mahtava. Pidetään se vireänä 
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ri ilman aktiivisia vapaaehtoisia, jo-
ten pienen luistelijan äiti päätti kan-
taa kortensa kekoon ja lähteä mukaan 
toimintaan.

Jo aiemmin televisioruudun äärel-
lä syttynyt kiinnostus upeaan lajiin 
syveni tyttären harrastuksen myö-
tä niin, että lopulta taitoluistelu vei 
koko käden.

”Tämä on ollut täydellinen hurah-
dus, josta ei ole paluuta. Taitoluiste-
lu on yhdistelmä musiikkia, liikettä, 
tanssia ja akrobatiaa ja yhtä lailla tai-
de-elämys kuin urheiluelämys.”

Aikuistunut tytär on jo jättänyt 
jääkentät, mutta äidistä tuli vuonna 
2015 Suomen taitoluisteluliiton pu-
heenjohtaja.

”Kilpailuissa jännitän luistelijoiden 
puolesta todella paljon. Välillä tulee 
kyyneleet silmiin, kun näen hienon 
suorituksen. Onnistumisten lisäksi 
joutuu tietysti todistamaan haikeita-
kin hetkiä, kun kaikki ei mennytkään 
toivotulla tavalla.”

Taitoluistelijoiden ilo, riemu ja jos-
kus myös pettymykset näkyvät kilpai-
lusuorituksen jälkeen jään reunalla 
niin kutsutulla kiss and cry -alueella, 
jossa nämä odottavat tuomaristolta 
pisteitään.

”Nimen alueelle antoi muuten ai-
koinaan Jane Erkko, suomalaisen tai-
toluistelun grand lady.”

Suomi on menestynyt vaativassa la-
jissa pieneksi maaksi hyvin. Huipulle 
riittää tulijoita myös Laura Lepistön 
ja Kiira Korven jälkeen.

”Emmi Peltonen ja Viveca Lind-
fors ovat onnistuessaan Euroopan 
10 parhaan joukossa, mikä on hieno 
alku noin nuorille. Myös jäätanssijat 
Cecilia Törn ja Jussiville Partanen  
kehittyvät koko ajan. Ja muodostel-
maluistelussa suomalaisjoukkueet 
sijoittuvat jatkuvasti maailmanmes-
taruuskisojen mitalikolmikkoon.” 

Kirjoittaja on kemian diplomi-insinööri ja 
Ylen tiedetoimittaja.

sisko.loikkanen@yle.fi
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”Kannattaa aina nostaa käsi pystyyn, kun kysytään vapaaehtoisia. On hyvä kokeilla tehtäviä myös oman mukavuusalueen 
ulkopuolella. Epäonnistumisia ei pidä pelätä, sillä työ kyllä kantaa”, Laura Raitio rohkaisee urapolkuaan aloittavia nuoria.

ja viedään asioita eteenpäin yhteis-
voimin.”

Diacor myytiin viime vuonna Ter-
veystalolle, ja Raition työ vaihtui taas 
uuteen. Nyt hänen päivänsä täyttyvät 
pitkälti toiminnasta eri yritysten sekä 
Boardman-osaamisverkoston halli-
tuksessa.

Raitio on kolmen pörssiyhtiön hal-
lituksen jäsen. Neste Oyj:ssä ja Suo-
minen Oyj:ssä hän aloitti jo muuta-
ma vuosi sitten, Raute Oyj:ssä viime 
vuonna. Lisäksi hän toimii Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiön hallituk-
sen puheenjohtajana.

Harrastuksesta hurahdus

Oman aikansa vie mieluisa työ taito-
luistelun hyväksi.

”Päivähoitaja aikoinaan ehdotti 
tyttärelleni taitoluistelukoulua. Sinne  
tytär meni ja sille tielle jäi”, Raitio 
muistelee.

Urheiluseurat eivät Suomessa pyö-




