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Satakunnan ammattikorkeakoulu
on alueen osaajien kouluttaja,
kehittäjä, kansainvälistäjä ja 
yrittäjyyden edistäjä.
Tutustu uusittuun strategiaamme:  
samk.fi/strategia
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Koronakriisi on monen muun asian ohessa osoittanut 
sen, että tulevaisuutta on entistä haastavampaa 
ennakoida ja muutokset voivat olla todella isoja ja 
nopeita. Tulevaisuuden työelämä ja sen johtamiseen 

vaadittava osaaminen ovat myös murroksessa.
Ensinnäkin johdon kyky luoda merkityksiä korostuu. Usein 

esimerkiksi koronaviruksen kaltaisissa yllättävissä tilanteissa 
ihmisten turvallisuuden tunne horjuu ja kriisistä selviämiseksi 
pyritään löytämään päivittäiselle tekemiselle jokin merkitys, 
jonka eteen voimme yhdessä työskennellä.

Pori Energiassa olemme korona-aikana yhdessä keskittyneet 
siihen, että turvaamme Porin alueen lämmön ja sähkön 
tuotannon. Olemme lisäksi kuluneen vuoden ajan tehneet 
yhdessä koko henkilöstön toimesta uutta strategiatyötä, jonka 
tavoitteena on tulevaisuuden Pori Energian rakentaminen. Tämän 
työn tuloksena haluamme tunnistaa yrityksellemme suuremman 
merkityksen, jonka avulla pidämme nykyisistä osaajistamme 
kiinni ja houkuttelemme parhaita osaajia rakentamaan 
tulevaisuuden Pori Energiaa.

Toinen tulevaisuudessa korostuva asia on asiakkaan kasvava 
valta. Muutos haastaa toden teolla pääomavaltaisen energiainfran 
varaan rakentuneet energiayhtiöt. Jatkossa asiakkaan tarpeet tulee 
tuntea entistäkin paremmin ja yhtiöllä tulee olla kyky tuottaa 
nopeasti näitä tarpeita vastaavia uusia palveluja. Tällöin korostuvat 
rohkeus kokeilla uusia asioita ja kyky oppia myös mahdollisista 
virheistä. Yritysten tulee luoda yhdessä asiakkaiden kanssa 
foorumeita, joissa vuorovaikutus on jatkuvaa.  

Kolmas asia on kyky hyödyntää kaikki yrityksessä oleva 
osaaminen. On löydettävä ne toimintamallit, joilla saadaan 
kaikkien näkemykset käyttöön toimintaa kehitettäessä. 
Tässä johdolla on iso rooli. Kommunikoinnin tulee olla 
avointa, ja johdon tulee olla näkyvä ja käyttää aikaa 
henkilöstön kanssa keskusteluun. Tämä edesauttaa 
luottamuksen rakentamista, joka on johtamisen lähtökohta.

Ollaan yhdessä rohkeita tulevaisuuden työelämää ja 
osaamista rakentaessamme! 

Johdon 
kyky luoda 
merkityksiä 
korostuu.

PETRI PAAJANEN 
toimitusjohtaja, Pori Energia Oy 
hallituksen jäsen, Satakunnan kauppakamari

Tulevaisuuden  
rakentamisen kulmakivet 

PÄÄKIRJOITUS



Yrittäjä, uskalla 
unelmoida isosti
Suojaa luottoriskit, varmista kilpailukyky. Me autamme.

FINNVERA.FI/PK-VIENTI

Kasvun taustavoima
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Etätyöskentely  
haastaa johtamisen
Poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut yritysten toimin-
tatapoihin ja työntekijöiden mielialaan. Esimiehillä on 
positiivisen fiiliksen ylläpitämisessä tärkeä rooli.

Siru Innovations on kymmenvuotias tuotekehitykseen keskittyvä asiantuntijaorganisaatio, 
jonka pääkonttori sijaitsee Ulvilassa. Yrityksen toimitusjohtaja Mikko Alho joutui keväällä 
uudenlaisen haasteen eteen, kun korona pakotti 27-henkisen yrityksen etätyöhön. 

– Olemme kansainvälinen yritys, ja suurin osa asiakkaistamme on USA:ssa, joten 
etätyötä oli tehty ennenkin. Johtamisen näkökulmasta tilanne oli kuitenkin erikoinen, sillä 
meillä johtaminen on perustunut pitkälti keskusteluun ja työntekijöiden väliseen kommu-
nikaatioon, Alho kuvailee.

Koronan myötä Siru Innovationsilla syntyi uudenlainen palaverikulttuuri. Siinä missä 
asioita oli aiemmin käsitelty spontaanisti kävelemällä työkaverin toimistoon, nyt käyttöön 
tulivat erilaiset sähköiset viestikanavat ja sovitut palaverit. Muutos on vaatinut johdolta 
organisointikykyä.

Mikko Alho joutui itsekin johtajana uuteen tilanteeseen koronan myötä.

”MEILLÄ JOHTAMINEN ON PERUSTUNUT PITKÄLTI 
KESKUSTELUUN JA KOMMUNIKAATIOON.”

KIRJA ON läpivalaisu työelämässä 
vaikuttamiseen. Se esittelee vahvan, 
kirjoit tajien kehittämän vaikutta-
misen mallin ja antaa konkreettisia 
työkaluja omien vaikuttamistaitojen 
kasvat tamiseen työssä, kotona ja 
vapaa-ajalla.

Vaikuttaminen on vallankäyttöä. 
Vaikuttamalla toisiinsa myönteisesti 
ihmiset edistävät hyvää yhteistyötä ja 
tavoitteiden saavuttamista. Parhaim-
millaan vuorovaikutus on yhteistä 
ajattelua, joka parantaa päätösten 
laatua. Lisäksi töitä tehdään yhä 
useammin yhteistyössä ilman aseman 
tuomaa valtaa. Yhteisten tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää kykyä vai-
kuttaa myönteisesti muihin ihmisiin.

Kasvata vaikutusvaltaasi on läpiva-
laisu vaikuttamiseen yksilön, tiimin ja 
työyhteisön näkökulmasta. Se keskit-
tyy tavoitteellisiin tilanteisiin, joissa 
ihmiset ovat vuorovaikutuk sessa 
toistensa kanssa. Vaikka kirja kuvaa 
erityisesti vaikuttamista työyhtei-
söissä, monet lainalaisuudet pätevät 
muuallakin, kuten perhepiirissä ja 
harrastuksissa.

Teos on tarkoitettu kaikille niille, 
joiden on työssään vaikutettava 
muihin. Se auttaa johtajia, esimiehiä, 
tiimin- ja projektinvetäjiä sekä asian-
tuntijoita, jotka haluavat kehittyä 
vaikuttamisen taidoissaan.  

KASVATA VAIKUTUS-
VALTAASI – VAHVAN 
VAIKUTTAMISEN OPAS

Siru Innovations toimii Ulvilasta ja Helsingistä käsin. Helsingin toimisto oli koko kevään 
kiinni, Ulvilassa töitä on tehty vaihtelevasti etänä ja toimistolla. 

– Olemme siinä mielessä hyvässä asemassa, että emme ole olleet pelkästään etä- 
yhteyksien varassa. Sosiaalinen kanssakäynti on kuitenkin kärsinyt poikkeusolojen vuoksi, 
Alho harmittelee. 

Alhon mukaan esimiesten tulisi muistaa, että alaisten kanssa voi ja pitää jutella muusta-
kin kuin työasioista – se unohtuu helposti etätöiden keskellä. 

– Johtaminen ei ole pelkkien työasioiden hoitamista, vaan esimiesten tehtävään  
kuuluu myös hyvän fiiliksen ylläpitäminen poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta,  
Alho täsmentää.  

NYT PUHUTTAAKIRJAVINKKI



Automaatioasteen nosto on kuuma
puheenaihe monen yrityksen

talousosastolla. Moni on kuitenkin
pettynyt avuksi hankittuun

ohjelmistorobotiikkaan, sillä se perustuu
ihmisten antamiin sääntöihin, eikä osaa

luoda ymmärrystä ostolaskujen sisällöistä
ja tiliöinnistä. Juuri tähän tarpeeseen

ElinarEasy™ on kehitetty. 

Tekoälyä ja IBM:n teknologiaa hyödyntävä
ElinarEasy™ -ratkaisu korvaa jopa 85 %

ihmistyöstä ostolaskujen
käsittelyprosessissa. Se opetetaan

yrityksen oman lasku- ja tiliöintihistorian
avulla käsittelemään ostolaskut oikein,
jolloin työntekijöiden resurssit voidaan

ohjata tuottavampaan työhön.

ElinarEasy™:n ansiosta laskut saadaan
hyväksymiskiertoon nopeammin, minkä
seurauksena kassavirran ennustaminen

helpottuu. Tällöin kassasta vapautuu
pääomaa esimerkiksi liiketoiminnan

kasvuun.

Ostolaskut -
talousosaston

kustannussyöppö

Ari Juntunen
CTO, Elinar
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Nuorten (alle 
30-vuotiaat)  
yliopistotutkin- 
tojen määrän  
pitäisi lisääntyä 
tulevaisuudessa  
4 400 kappaleella. 

Tulevaisuuden teknii-
kan alan osaajien  
tarve on merkittävä,  
ja tutkintoja kaivat- 
taisiin vuositasolla  
lisää yli 6 500 eli  
lähes 40 prosenttia.

Peruskoulun jälkeen 
57 prosenttia  
nuorista aikoo hakea 
lukioon ja 27 pro- 
senttia ammatilliseen 
oppilaitokseen. 

Tulevaisuudessa  
avautuviin työ- 
paikkoihin tarvitaan 
56 prosenttia  
korkeakoulutettua 
työvoimaa. 

56 %

4 400 kpl

6 500 kpl 

27 % 

LÄHTEET: OPETUSHALLITUS; TAT NUORTEN TULEVAISUUS- 
RAPORTTI 2020

LYHYESTI LUKUINA



Yritysasiakas!

Aina ei
YRITTÄJÄN
kädet riitä

Ota käyttöösi ainoa täysin
KUITITON yrityskortti

s-business.fi
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Jos näkee aina riskejä 
voiko hyvä mahdollisuus 
jäädä käyttämättä?
Me autamme asiakkaitamme 
hyötymään uusista mahdollisuuksista 
ja hallitsemaan riskejä. Lähimmän 
asiantuntijamme löydät osoitteesta:
ey.com/fi
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Kauppakamarin jäsenet kertoivat 
kyselyssä, että koronapandemia 
ei ole poistanut osaajapulaa 
Satakunnasta. Lue lisää: 
satakunnankauppakamari.fi.

Arvokasta tietoa 
-podcast
PRH:n Arvokasta tietoa 
-podcast-sarja nostaa esille 
yrityksille ja yhteisöille 
tärkeää tietoa liittyen 
erilaisiin oikeuksiin, 
kuten tavaramerkkeihin, 
patentteihin, malleihin ja 
hyödyllisyysmalleihin.  
Lue lisää: www.prh.fi

Pocket
Pocket on sovellus, jolla voi 
muutamalla painalluksella 
tallettaa verkossa vastaan  
tulevaa sisältöä myöhempää 
tarkastelua varten. Sen avulla 
voi nopeasti laittaa talteen 
esimerkiksi artikkeleita,  
videoita tai vaikka reseptejä. 
Lataa Google Play -palvelusta 
tai App Storesta.

Vaihtoehtoiset 
Tulevaisuudet  
-podcast
Business Finlandin podcast-
sarjassa käsitellään eturivin 
asiantuntijoiden kanssa  
yritysten tulevaisuuden  
kannalta keskeisiä teemoja: 
kilpailukykyä, kestävää  
kehitystä, kasvua, 
kansainvälistymistä ja 
uudistumista. Lue lisää:  
www.businessfinland.fi

SOVELLUS- JA BLOGIVINKIT
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Kauppakamarin jäsenet kertoivat 
kyselyssä, että koronapandemia 
ei ole poistanut osaajapulaa 
Satakunnasta. Lue lisää: 
satakunnankauppakamari.fi.

Vahva brändi kantaa tulevaisuuteen

Puustellin 100-vuotias  
historia on kulkenut läpi eri 
toimialojen keittiövalmis-
tajien markkinajohtajaksi. 
Yhdistävät tekijät aseman 
taustalla ovat arvot, laatu  
ja vahva puuosaaminen.

Puustelli on niin vahvasti profi-
loitunut keittiöihin, että harva 
muistaa yrityksen historiaa ennen 
sitä. Vuonna 1920 perustettiin 

Harjavalta Oy, ja menestystarinan varsi-
naiseksi kulmakiveksi muodostuivat oman 
sahan rakentaminen sekä keskittyminen 
sahatavaran ja puutuotteiden valmistuk-
seen. Kun Suomea rakennettiin sodan 
jälkeen, keskityttiin yrityksessä puuse-
pänteollisuuteen eli ovien ja ikkunoiden 
valmistukseen. Tähän vahvaan perustaan 
ja puuosaamiseen nojaa vuonna 1977 
perustettu Puustelli.

– Keittiökalusteiden valmistus kasvoi 
nopeasti, ja 80-luvun alkupuolella olimme 
jo markkinajohtaja. Tämä asema on säily-
tetty 37 vuotta, Puustellin Brand Manager 
Juuso Korpinen kertoo.

Markkinajohtajuus ja vahvan brändin 
rakentaminen eivät onnistu yhdessä yössä. 
Korpinen kertoo, että kyse on maratonis-
ta, ei sadan metrin sprintistä.

– Meillä brändi perustuu hyviin arvoi-
hin. Olemme kotimainen perheyhtiö, jolla 
on korkealaatuiset, turvalliset ja terveel-
liset tuotteet. Käytämme massiivipuuta 
kalusteissamme.

Vastuullisuus ja ekologisuus näkyvät 
myös Puustellin tuotekehitystyössä. Vuon-
na 2013 yritys lanseerasi Puustelli Miinus 
-tuotteen, jonka runko on valmistettu 
täysin uudesta materiaalista, biokomposii-
tista. Puustelli sai rungolle patentin.

– Tuotekehitys ja vastuullisuusajattelu 
ovat jatkuvaa työtä, johon kuuluu myös 
epäonnistumisia ja oppimista. Katseen 
on oltava tulevaisuudessa, Korpinen 
kiteyttää.  

9 + 1 VINKKIÄ  
VAHVAN BRÄNDIN RAKENTAMISEEN

1. Brändi ei ole logo tai tuote. Ajattele, että 
brändi on heijastus kaikesta, mitä yritys 
tekee. Brändi on mielikuva, joka asiakkaal-
la on jo ennen tuotteen ostamista. Brändi 
on sitä, mitä muut puhuvat, kun et itse ole 
huoneessa.

2. Mieti suuntaviivat ja tavoitteet, joihin 
haluat päästä.

3. Tee brändistrategia.
4. Laadi strategian peruspilarit eli vastaukset 

kysymyksiin: Mitä teemme? Miten? Ketä 
varten? Mitkä arvomme ovat? Millainen 
persoonamme on? Miksi olemme täällä?

5. Tutki ja määrittele, mitä asiakas haluaa. 
Tutki, mitä tarpeita hänellä on. Älä luule, 
vaan perusta analyysi faktoihin.

6. Määrittele ydinasiakaskunta ja ostaja- 
persoonat. Tiedot auttavat tekemään 
markkinointiviesteistä kohdennettuja  
ja täsmällisiä.

7. Mieti erottuvuustekijät. Tutki, mitä  
naapuri tekee, mutta älä matki.  
Erottuvuustekijä on aina oma juttu.

8. Mieti strategian pohjalta yrityksen  
visuaalinen ilme ja äänensävyt.  
Hyödynnä näitä markkinoinnissa ja  
mainonnassa.

9. Jalkauta brändistrategia yritykseen. Jos 
yrityksessä on paljon ihmisiä, strategiaa 
ei voi jalkauttaa joka paikkaan samalla 
tasolla. Arvojen pitää olla kohdallaan ja 
niitä pitää tuoda esille koko ajan.

Puustelli Group Oy:n  
Brand Manager Juuso Korpinen.

+ 1. Brändin rakentaminen ei ole sadan metrin sprintti, 
vaan maraton.

YRITYS ESIIN
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Vastuun jakaminen vie yritystä 
eteenpäin

KOULUTUS
Kauppatieteiden maisteri

JOHTAMISESSA TÄRKEINTÄ 
Ihmiset

MERKITTÄVIN ASKEL URALLA
Toimitusjohtajuuden ottaminen  
vuonna 2007. ”Luopuminen on myös 
merkittävä askel, mutta se on sujunut  
hyvin yhdessä tehden.”

MOTTO
Kyllä tästä hengissä selvitään.

Luopuminen toimitusjohtajuudesta osui Sari Mäkitalon 
mielestä oikeaan kohtaan. Kahden yrityksen johto-
tehtävistä selviää, kun jakaa vastuuta työntekijöille ja 
uusille ammattilaisille.

Sari Mäkitalo on ollut pitkään yhdistävä lenkki 
kahdessa erilaisessa perheyrityksessä. Hän on 
toiminut yli kymmenen vuotta isänsä perusta-
man Telamurska Oy:n toimitusjohtajana. Kun 
hänen miehensä Juha Mäkitalon ja tämän 
serkun Kai Kekin perustama Tehokuivaus Oy 
myytiin Polygon Finland Oy:lle viime vuonna, 
nimitettiin Sari Mäkitalo aluejohtajaksi vas-
tuualueenaan Tehokuivaus Oy:n toiminnot. 
Keväällä hänestä alkoi tuntua, että voisi olla 
oikea aika luopua toisesta pestistä.

– Kun viime keväänä etsimme Telamurs-
kaan eläköityvän tuotantopäällikön tilalle 
uutta tekijää, emme löytäneet sopivaa. 
Hallituksessa tuli esille idea, että palkkaisim-
mekin uuden toimitusjohtajan. Minulle tuli 
ajatuksesta hyvä tunne, näin sen pitää mennä. 
Uudella johtajalla on paljon uutta annettavaa 
ja virtaa.

HENKILÖSTÖN TURVALLISUUS 
YKKÖSENÄ
Uusi toimitusjohtaja Kari Kokkonen on 
istunut Telamurskan hallituksessa kaksi 

vuotta, ja hänellä on alan kokemusta. Kiven 
ja soran murskaus on toimialana kova: paitsi 
että ala on suhdanneherkkä, työ on fyysisesti 
raskasta. Murskausasemat sijaitsevat ympäri 
Suomen, ja ammattitaitoisia työntekijöitä on 
ajoittain vaikea löytää.

– Perheyrityksessä vallan hajauttaminen 
mietitytti etukäteen, mutta kaikki on mennyt 
hyvin. Minulla ja Karilla tärkeimmät arvot 
ovat samanlaisia, Sari Mäkitalo kertoo.

Muutoksessa tärkeintä on henkilöstön 
huomioiminen. Vaikka yrityksen johto on 
ollut hyvin henkilöitynyt Mäkitaloon, yhdessä 
esiintyminen on helpottanut uuden toimitus-
johtajan asemaa.

– Kaikkein tärkeintä on se, että henkilös-
tö tuntee olonsa turvalliseksi. Minä en ole 
hävinnyt minnekään, vaan jatkan edelleen 
Telamurskan johtoryhmässä ja hallituksessa. 
Tässä muutoksessa hyvää on ollut myös se, 
että kenelläkään ei ole ollut pelkoa työpaikan 
menetyksestä.

Tehokuivauksessa Sari Mäkitalo on sen si-
jaan ensimmäistä kertaa isommassa roolissa. 

TELAMURSKA OY
• perustettu: 1980-luvulla
• kotipaikka: Pori
• toimiala: kiven ja soran murskausurakointi
• henkilöstö: 32 työntekijää
• liikevaihto: yli 8 miljoonaa euroa
• telamurska.fi

TEHOKUIVAUS OY
• perustettu: 1988, myyty 5/2019 Polygon 

Finland Oy:lle
• kotipaikka: Pori
• toimiala: vesivahinkojen tutkiminen, 

kuivaus ja saneeraus
• henkilöstö: 60 työntekijää
• liikevaihto: yli 10 miljoonaa euroa
• tehokuivaus.fi

Tällä tavalla jatketaan ainakin vuoden 2021 
loppuun asti.
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muutoksen vaikutuksia. Itse olen ensi vuoden 
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Vastuullisuus on tekoja.

OP Länsi-Suomi maksoi 3,4 miljoonaa 
euroa yhteisöveroa vuonna 2019.  
Yhteisöveroa maksetaan kunnassa työs-
kentelevän henkilöstömäärän suhteessa. 
OP Länsi-Suomen laaja konttoriverkosto 
ja työntekijöiden sijoittuminen monen 
kunnan alueelle mahdollistaa yhteisö- 
veronkin jakautumisen laajalle. 

Vastuullisuusohjelmamme kiteytyy  
neljään teemaan: 

• Tuemme paikallista elinvoimaa  
ja yhteisöllisyyttä.

• Edistämme kestävää taloutta.
• Vahvistamme suomalaisten 

taloustaitoja.
• Käytämme tietopääomaamme 

vastuullisesti.

op.fi/lansi-suomi

MATTI ISOKALLIO,  
SATAEDU
Koneiden automatisaatio 
lisääntyy, ja ihmisen  
osaamiseen liittyvät  
elementit korostuvat.  
Joustavuus ja muutos-
valmius tulevat olemaan 
keskeisiä työntekijöiltä 
vaadittuja ominaisuuksia.

Millainen osaaminen 
korostuu tulevaisuuden 
työelämässä?

JARI MULTISILTA,  
SATAKUNNAN  
AMMATTIKORKEAKOULU
Sosiaalisten taitojen  
merkitys korostuu, kun 
työskennellään sekä 
verkossa että perinteisissä 
ympäristöissä. Tulevaisuu-
den työ edellyttää jatkuvaa 
oppimista ja sopeutumista 
uusiin toimintamalleihin.

TARMO LIPPING,  
PORIN YLIOPISTOKESKUS
Monipuolinen osaaminen 
digitaalisten ympäristöjen 
teknologioista ja niiden 
hyödyntämisestä, erityisesti 
dataan, tekoälyyn ja tieto- 
turvaan liittyen.

Autamme parantamaan 

yrityksesi kilpailukykyä 

ja luomaan kestävää 

kasvua jo tänään!

Tilintarkastus-, vero- ja lakipalvelut
Liikkeenjohdon konsultointi
Yritys- ja rakennejärjestelyt

KPMG Oy Ab
Gallen-Kallelankatu 8
Pori
P: 020 760 3000
E: pori@kpmg.fi

kpmg.fi
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Uudet osaajat ovat 
Suomen elinehto

TEKSTI TIMO SORMUNEN     KUVAT LIISA TAKALA 

Merkittävä osa yrityksistä potee osaajapulaa ja 
nimeää sen myös keskeiseksi kasvun esteeksi. 
Keskuskauppakamarin osaamisasiantuntijan Mikko 
Valtosen mukaan tämä on viesti, joka on otettava 
ikääntyvässä Suomessa lopultakin vakavasti.

HENKILÖ
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Suomi ikääntyy kuluvalla vuosikym-
menellä vauhdikkaasti ja 2030-luvulle 
tultaessa jo pelottavan jyrkästi. Vaikka 
eläkeikää on nostettu ja työuria kan-

nustetaan jatkamaan, poistuu työmarkkinoilta 
seuraavien 10-15 vuoden aikana niin paljon 
käsipareja, ettei niille löydy kutistuneista ikä-
luokista enää korvaajia. Käytännössä kyse on 
10 – 15 000 osaajasta vuosittain.

Tämä epätasapaino on huolestuttanut 
ekonomisteja jo vuosikausia ja se saa myös 
keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija 
Mikko Valtosen otsan rypistymään. Lisähuolta 
tuo tuore kysely, jonka mukaan yli puolella 
kauppakamarin jäsenyrityksistä on jonkin 
asteinen osaajapula.

”Tulos on osin yllättävä. Todella merkittävä 
osa yrityksistä tarvitsee tälläkin hetkellä uusia 
osaajia koronakriisistä huolimatta”, Valtonen 
toteaa.

Monen muun asiantuntijan tavoin hän 
muistuttaa, ettei yhtälöä voi ratkaista ilman 
työperäistä maahanmuuttoa. Lisäksi tälle osaa-
jajoukolle olisi tarvetta ympäri maata.

”Jo nyt on nähtävissä, että myös maahan-
muuttajien osaaminen alkaa valua ja keskit-
tyä entistä enemmän pk-seudulle. Kaikkia 
yrityksiä ei kuitenkaan voi istuttaa eteläiseen 
Suomeen tai yliopistokaupunkeihin. Heitä 
tarvitaan myös maakunnissa”, Valtonen muis-
tuttaa.

Lisäksi maahanmuuttoa helpottavilla toi-
milla on jo kiire.

”Kuten kysely osoitti, osaajapula ei ole 
helpottanut koronakuukausinakaan. Siksi sen 
varjolla ei saa käpertyä omien rajojen sisäpuo-
lelle. Kun koronakriisi aikanaan päättyy, meillä 
ei ole varaa samanlaiseen hitaaseen starttiin 
kuin edellisessä finanssikriisissä”, Valtonen 
tähdentää. 

KATSE TUTKINNOISTA OSAAMISEEN
Käytännön työkokemusta niin järjes-

tö- kuin haalarihommissa hankkinutta 
asiantuntijaa harmittaa myös suomalaisen 
koulutusjärjestelmän kahtiajako, jossa ammat-
tikorkeakoulut ovat jääneet julkisessa keskuste-
lussa pahasti yliopistojen varjoon.

Perinteistä ammattikoulutustakin on 
viimeisten uudistusten jälkeen mollattu liian 
kevyin perustein.

”Meikäläisen koulutusjärjestelmän ansiosta 
elinkeinoelämä löytää tarvitsemiaan osaajia 
myös oman maakunnan opinahjoista. Tässä 
kohtaa ammatti- ja ammattikorkeakouluilla on 
erittäin tärkeä rooli. 

Yliopistot ovat toki syvällisemmän tutki

muksen ja innovaatioiden kannalta tärkeitä,  
mutta monille yrityksille ammattikorkeakoulut 
ovat usein sopivampia ja käytännönläheisem-
piä kumppaneita. Ne voivat auttaa esimerkiksi 
kaupallistamisessa ja markkinoinnissa”, Valto-
nen muistuttaa. 

Toki kehittämistäkin riittää. Koulutuksen 
pitäisi vastata entistä ketterämmin ympäröivän 
elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin. Ny-
kyisen tutkintokeskeisen opintopolun rinnalla 
–  ja myös sen sijaan – tulisi tarjota lyhyempiä 
osaamiskokonaisuuksia, joilla reagoidaan 
nopeasti ajankohtaiseen osaamisaukkoon. 
Muunto- ja täydennyskoulutus saisi niinikään 
olla sujuvampaa.

”Isossa kuvassa meidän on opittava arvos-
tamaan tutkintojen sijaan oikeaa osaamista. Ja 
mitä monipuolisempaa se on, sitä parempi. Tu-
levaisuudessa työuralla eteen tulevat tehtävät 
ovat nekin entistä vaihtelevampia”, Valtonen 
tähdentää.

KISSA PÖYDÄLLE PISA-TULOKSISTA
Suomi keikkui vuosituhannen vaihteessa 

erilaisissa osaamisvertailuissa kansainvälisillä 
kärkisijoilla. Myös meikäläisten digivalmiudet 
olivat kukonaskeleen verran monia muita 
maita edellä.

Viimeiset 10-15 vuotta suunta on ollut 
alaspäin ja mitalisijat ovat kääntyneet mm. 
Pisa-tutkimuksissa pistesijoiksi. Alamäkeen on 
suistuttu etenkin luonnontieteissä ja matema-
tiikassa, mikä on Valtosen mukaan tulevai-
suutta ajatellen todella huolestuttavaa.

Myös lukutaito ja kiinnostus lukemista koh-
taan on lasten ja nuorten parissa pelottavan 
heikkoa.

”Lisäksi lukutaidon kanssa kamppailevien 
nuorten määrä kasvaa ja entistä useammalla 
on perustaitojen puuttuessa vaikeuksia selvitä 
jatko-opinnoista. Eli ei tämä hyvältä näytä 
jatkossakaan.”

Valtosen mukaan tästä osaamiskuopasta 
pitäisi puhua entistä avoimemmin ja kovem-
paan ääneen, sillä nykymenolla kunnian kukko 
ei kauan laula.

Mitä sitten lääkkeeksi? Valtosella on puu-
tostautiin kolme selkeää rohtoa.

”Ensimmäiseksi on laitettava kuntoon 
perusopetus, turvattava sen resurssit ja laatu. 
Toisena askeleena on lisättävä korkeakoulu-
tuksen määrää. Ennusteiden mukaan jopa 
70 prosenttiin uusista työpaikoista vaaditaan 
tulevaisuudessa korkeakoulututkinto. Niiden 
lisäksi tarvitaan ulkomaisia osaajia sekä aivan 
uusi ote oppisopimuskoulutukseen esimerkiksi 
palkkaporrastuksen avulla.”

JOUSTOVARA / 
ILMOITUS

MIKKO VALTONEN

32-VUOTIAS PORVOOLAINEN 

KESKUSKAUPPAKAMARIN

OSAAMISASIANTUNTIJA

Työskennellyt eri ammattiliitoissa 
ja opiskelijajärjestöissä 
osaamiseen liittyvien kysymysten 
parissa. Ennen järjestöuraa tehnyt 
töitä sähköalalla asentajana ja 
projektipäällikkönä.

KOULUTUS 

Hallintotieteiden ylioppilas, 
tietotekniikan insinööri, sähköalan 
perustutkinto ja ylioppilastutkinto.

HARRASTUKSET  

Pyöräily, lenkkeily, kuntosali ja 
politiikka.

PERHE 

vaimo ja kaksi lasta

NYT KOKO BRITANNIA ON 
KOVASSA TURBULENSSISSA. 

EROPROSESSIN TUSKA 
KERTOO SIITÄ, ETTÄ 

LUPAUKSET EIVÄT OLE 
TOTEUTTAMISKELPOISIA.

14 KAUPPAKAMARI



4 KAUPPAKAMARI KAUPPAKAMARI 5

Suomi ikääntyy kuluvalla vuosikym-
menellä vauhdikkaasti ja 2030-luvulle 
tultaessa jo pelottavan jyrkästi. Vaikka 
eläkeikää on nostettu ja työuria kan-

nustetaan jatkamaan, poistuu työmarkkinoilta 
seuraavien 10-15 vuoden aikana niin paljon 
käsipareja, ettei niille löydy kutistuneista ikä-
luokista enää korvaajia. Käytännössä kyse on 
10 – 15 000 osaajasta vuosittain.

Tämä epätasapaino on huolestuttanut 
ekonomisteja jo vuosikausia ja se saa myös 
keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija 
Mikko Valtosen otsan rypistymään. Lisähuolta 
tuo tuore kysely, jonka mukaan yli puolella 
kauppakamarin jäsenyrityksistä on jonkin 
asteinen osaajapula.

”Tulos on osin yllättävä. Todella merkittävä 
osa yrityksistä tarvitsee tälläkin hetkellä uusia 
osaajia koronakriisistä huolimatta”, Valtonen 
toteaa.

Monen muun asiantuntijan tavoin hän 
muistuttaa, ettei yhtälöä voi ratkaista ilman 
työperäistä maahanmuuttoa. Lisäksi tälle osaa-
jajoukolle olisi tarvetta ympäri maata.

”Jo nyt on nähtävissä, että myös maahan-
muuttajien osaaminen alkaa valua ja keskit-
tyä entistä enemmän pk-seudulle. Kaikkia 
yrityksiä ei kuitenkaan voi istuttaa eteläiseen 
Suomeen tai yliopistokaupunkeihin. Heitä 
tarvitaan myös maakunnissa”, Valtonen muis-
tuttaa.

Lisäksi maahanmuuttoa helpottavilla toi-
milla on jo kiire.

”Kuten kysely osoitti, osaajapula ei ole 
helpottanut koronakuukausinakaan. Siksi sen 
varjolla ei saa käpertyä omien rajojen sisäpuo-
lelle. Kun koronakriisi aikanaan päättyy, meillä 
ei ole varaa samanlaiseen hitaaseen starttiin 
kuin edellisessä finanssikriisissä”, Valtonen 
tähdentää. 

KATSE TUTKINNOISTA OSAAMISEEN
Käytännön työkokemusta niin järjes-

tö- kuin haalarihommissa hankkinutta 
asiantuntijaa harmittaa myös suomalaisen 
koulutusjärjestelmän kahtiajako, jossa ammat-
tikorkeakoulut ovat jääneet julkisessa keskuste-
lussa pahasti yliopistojen varjoon.

Perinteistä ammattikoulutustakin on 
viimeisten uudistusten jälkeen mollattu liian 
kevyin perustein.

”Meikäläisen koulutusjärjestelmän ansiosta 
elinkeinoelämä löytää tarvitsemiaan osaajia 
myös oman maakunnan opinahjoista. Tässä 
kohtaa ammatti- ja ammattikorkeakouluilla on 
erittäin tärkeä rooli. 

Yliopistot ovat toki syvällisemmän tutki

muksen ja innovaatioiden kannalta tärkeitä,  
mutta monille yrityksille ammattikorkeakoulut 
ovat usein sopivampia ja käytännönläheisem-
piä kumppaneita. Ne voivat auttaa esimerkiksi 
kaupallistamisessa ja markkinoinnissa”, Valto-
nen muistuttaa. 

Toki kehittämistäkin riittää. Koulutuksen 
pitäisi vastata entistä ketterämmin ympäröivän 
elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin. Ny-
kyisen tutkintokeskeisen opintopolun rinnalla 
–  ja myös sen sijaan – tulisi tarjota lyhyempiä 
osaamiskokonaisuuksia, joilla reagoidaan 
nopeasti ajankohtaiseen osaamisaukkoon. 
Muunto- ja täydennyskoulutus saisi niinikään 
olla sujuvampaa.

”Isossa kuvassa meidän on opittava arvos-
tamaan tutkintojen sijaan oikeaa osaamista. Ja 
mitä monipuolisempaa se on, sitä parempi. Tu-
levaisuudessa työuralla eteen tulevat tehtävät 
ovat nekin entistä vaihtelevampia”, Valtonen 
tähdentää.

KISSA PÖYDÄLLE PISA-TULOKSISTA
Suomi keikkui vuosituhannen vaihteessa 

erilaisissa osaamisvertailuissa kansainvälisillä 
kärkisijoilla. Myös meikäläisten digivalmiudet 
olivat kukonaskeleen verran monia muita 
maita edellä.

Viimeiset 10-15 vuotta suunta on ollut 
alaspäin ja mitalisijat ovat kääntyneet mm. 
Pisa-tutkimuksissa pistesijoiksi. Alamäkeen on 
suistuttu etenkin luonnontieteissä ja matema-
tiikassa, mikä on Valtosen mukaan tulevai-
suutta ajatellen todella huolestuttavaa.

Myös lukutaito ja kiinnostus lukemista koh-
taan on lasten ja nuorten parissa pelottavan 
heikkoa.

”Lisäksi lukutaidon kanssa kamppailevien 
nuorten määrä kasvaa ja entistä useammalla 
on perustaitojen puuttuessa vaikeuksia selvitä 
jatko-opinnoista. Eli ei tämä hyvältä näytä 
jatkossakaan.”

Valtosen mukaan tästä osaamiskuopasta 
pitäisi puhua entistä avoimemmin ja kovem-
paan ääneen, sillä nykymenolla kunnian kukko 
ei kauan laula.

Mitä sitten lääkkeeksi? Valtosella on puu-
tostautiin kolme selkeää rohtoa.

”Ensimmäiseksi on laitettava kuntoon 
perusopetus, turvattava sen resurssit ja laatu. 
Toisena askeleena on lisättävä korkeakoulu-
tuksen määrää. Ennusteiden mukaan jopa 
70 prosenttiin uusista työpaikoista vaaditaan 
tulevaisuudessa korkeakoulututkinto. Niiden 
lisäksi tarvitaan ulkomaisia osaajia sekä aivan 
uusi ote oppisopimuskoulutukseen esimerkiksi 
palkkaporrastuksen avulla.”

JOUSTOVARA / 
ILMOITUS

MIKKO VALTONEN

32-VUOTIAS PORVOOLAINEN 

KESKUSKAUPPAKAMARIN

OSAAMISASIANTUNTIJA

Työskennellyt eri ammattiliitoissa 
ja opiskelijajärjestöissä 
osaamiseen liittyvien kysymysten 
parissa. Ennen järjestöuraa tehnyt 
töitä sähköalalla asentajana ja 
projektipäällikkönä.

KOULUTUS 

Hallintotieteiden ylioppilas, 
tietotekniikan insinööri, sähköalan 
perustutkinto ja ylioppilastutkinto.

HARRASTUKSET  

Pyöräily, lenkkeily, kuntosali ja 
politiikka.

PERHE 

vaimo ja kaksi lasta

NYT KOKO BRITANNIA ON 
KOVASSA TURBULENSSISSA. 

EROPROSESSIN TUSKA 
KERTOO SIITÄ, ETTÄ 

LUPAUKSET EIVÄT OLE 
TOTEUTTAMISKELPOISIA.



TEEMA

Koronakriisi on myös

TEKSTI: TIMO SORMUNEN KUVAT: LAURI HEIKKINEN, SHUTTERSTOCK

Istuvan hallituksen keskeisenä urakkana on luotsata 
Suomi kunnialla ulos koronakriisistä. Keskustan 
puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika 
Saarikon mukaan sen rinnalla on pidettävä huolta 
myös yritysten toimintaedellytyksistä. Se tarkoittaa 
mm. verotuksen ennakoitavuutta, osaavan työvoiman, 
rahoituksen turvaamista sekä paikallisen sopimisen 
edistämistä.

Suomen Keskusta lähti nykyiseen hallitukseen huolehtimaan Suomen 
taloudesta ja työpaikoista. Koronakriisin myötä moni hallitusohjelman 
kirjaus ja etenkin sen työllisyystavoite on kuitenkin alkanut näyttää 
epärealistiselta.

Tiukkaan taloudenpitoon tottuneita kauhistuttaa myös valtion nykyinen 
velanotto, josta riittää maksettavaa myös seuraaville polville.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko tun-
nustaa, että koronan hintalappu on kiistatta suuri. Toimettomuus tulisi Suomelle 
kuitenkin vielä kalliimmaksi paitsi inhimillisesti myös talouden ja työllisyyden 
näkökulmasta.

”Testaus ja varautuminen rokotteeseen pitävät myös talouden pyörät pyö-
rimässä. Koronakriisin hoito ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen on 
tällä hetkellä tärkeintä talous- ja työllisyyspolitiikkaa”, hän painottaa kauppaka-
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tella Suomeen entistä aktiivisemmin myös 
ulkomailta.

Saarikon mukaan haasteeseen on vastattu, 
sillä hallitusohjelmassa on sovittu mm. ulko-
maalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien 
ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä 
heidän perheidensä helpommista lupakäy-
tännöistä. Myös oleskelulupaprosesseja on 
sujuvoitettu. Kansainvälisille opiskelijoille 
myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon 
suorittamisen ajaksi ja se jatkuu valmistumi-
sen jälkeen kaksi vuotta.

”Aivan liian harva kansainvälinen opiske-
lija ja tohtoriopiskelija jää tänne valmistumi-
sensa jälkeen töihin. Tarvitaan yritysten, op-

pilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä, jotta 
opiskelijoille syntyisi kontakteja suomalaiseen 
työelämään ja etenkin pk-yritysten palkkaus-
kynnys madaltuisi”, Saarikko toteaa.

 Lisäksi työviisumit tulisi käsitellä kuukau-
dessa ja tavoitteeseen olisi päästävä mahdolli-
simman nopeasti, vaikka se edellyttää merkit-
täviä uudistuksia lainsäädäntöön, sähköisten 
prosessien kehittämiseen ja viranomaisten 
toimintatapoihin.  

”Alueellinen kokeilu ulkomaisen tarvehar-
kinnan lieventämisestä käynnistyy vuoden 
2021 aikana. Lisäksi selvitetään toimenpiteet, 
joilla erityisosaajille ja start up-yrittäjille sekä 
heidän perheenjäsenilleen luodaan nopean 

työluvan reitti Suomeen”, Saarikko lisää. 

ENTÄ JOKO ITSE KAIPAATTE 
KÄTEENNE RASKAAMPAA 
SALKKUA, JOKA ISTUISI PAREMMIN 
KESKUSTAN PUHEENJOHTAJAN 
KÄTEEN?
”En. Pidän tiede- ja kulttuuriministerin 
tehtävää todella mielekkäänä ja mielenkiintoi-
sena. Valtiovarainministerin tehtävää hoitaa 
nyt Matti Vanhanen (kesk.) ja pidän aidosti 
hallituksen, keskustan ja Suomen kannalta 
arvokkaana, että Vanhasen pitkäaikainen 
kokemus hallitustyöskentelystä on tällä tavalla 
käytössämme.”

marilehden haastattelussa.
Työllisyystoimiin liittyvässä keskustelussa 

keskitytään myös liikaa vain työvoiman tar-
jontaa lisääviin toimiin. Saarikko muistuttaa, 
ettei hallitus synnytä työpaikkoja. Niitä luovat 
yrittäjät, jotka uskaltavat ottaa riskin liiketoi-
minnan kasvusta ja palkata uuden ihmisen.

”Siksi ne tarvitsevat ennakoitavuutta ve-
rotukseen, ammattitaitoisia työntekijöitä sekä 
toimivaa infrastruktuuria ja yritysrahoitusjär-
jestelmää”, hän tiivistää.

POTEROISTA PAIKALLISEEN 
SOPIMISEEN
 Hallitus on painottanut budjetissaan sitou-
tuvansa yritysten kilpailukyvyn tukemiseen 
ja suomalaisten työpaikkojen turvaamiseen. 
Kilpailukykyä edistäviä toimia ovat olleet 
mm. sähköveron laskeminen EU-minimiin, 
päästökauppakompensaation uudistaminen ja 
väylämaksun puolituksen jatkaminen.

”Toisaalta työllisyyden paraneminen edel-
lyttää, että myös elinkeinoelämämme kykenee 
uudistumaan ja investoimaan”, Saarikko 
huomauttaa. 

 Työttömien työnhakuvelvoite ja sitä 
tukevat palvelut on havaittu toimiviksi muissa 
Pohjoismaissa. Nyt tätä ajattelua tuodaan 
Suomeen.

”Ensi keväänä on vielä uudistettava työt-
tömyysturvaa tukemaan työttömyysjaksojen 
lyhentymistä.”

 Saarikko edistäisi myös paikallista 
sopimista – kuten myös valtaosa kauppaka-
marin kyselyyn vastanneista yrityksistä. Hän 
ihmetteleekin, miksi paikallinen sopiminen 
on työmarkkinaosapuolille niin vaikea asia 
edistää. Lisäksi osapuolet pysyttelevät asiassa 
edelleen omissa poteroissaan.

 ”Työpaikoilla tapahtuvaa sopimista tar-
vitaan lisää ja se on myös hallitusohjelmassa. 
Keskustan tavoitteena on lisätä paikallisen so-
pimisen mahdollisuuksia myös järjestäytymät-
tömissä yrityksissä ja haluamme esimerkik-
si purkaa sopimisen kieltoja. Osapuolilla 
onkin nyt näytön paikka saada esityksiä 
ensi kevääksi”, Saarikko patistaa.

Ministerin mukaan työmarkkinajär-
jestöjen vastakkainasettelu ei muutenkaan 
enää vastaa työpaikkojen todellisuutta ja 
ihmisten arkea: työntekijät ja työnantajat 
eivät enää ole tiukkoinakaan aikoina eri 
puolilla pöytää.

 
TAPAHTUMA- JA 
KULTTUURIALALLE 
KANSAINVÄLISTYMISOHJELMA 
Tiede- ja kulttuuriministerinä Saarikko on 
saanut katsoa aitiopaikalta myös kulttuuri- 

ja tapahtuma-alan ahdinkoa. Koronan toisen 
aallon myötä kesällä ja alkusyksyllä orastanut 
kasvu näyttää kääntyvän uudeksi alamäeksi. 
Tapahtumista ja yleisöstä elävä kulttuuriala 
kuihtuu, kun tilaisuuksia perutaan tai yleisö 
jää  erilaisten rajoitusten vuoksi mieluummin 
kotiin.

Saarikko laskee hallituksen tukeneen kult-
tuurialaa pelkästään opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kautta noin 79 miljoonalla eurolla. Sieltä 
on tullut tukea myös urheilupuolelle. Lisäksi 
tapahtuma-alan yritykset ovat saaneet työ- ja 
elinkeinoministeriön yritystukia. 

”Aion tuoda lisäbudjettiin vielä uuden 
esityksen kulttuurialan koronatuesta. Sitä 
tulisi myös vapaalle kentälle ja kulttuurialan 

freelancereille. Samalla on tietysti tunnustetta-
va, etteivät julkiset tuet mitään alaa kokonaan 
pelasta: ne ovat vain laastaria”, Saarikko toteaa.

 Korona on rokottanut kovaa myös suoma-
laista kulttuuri-, musiikki- ja tapahtumavientiä 
ja monet projektit ovat pysähtyneet. 

 ”Luoville aloille tarvitaan kansainväli-
sen kasvun ja viennin ohjelmaa, jossa alan 
osaamista, verkostoja ja tietotaitoa kerätään 
vahvemmin yhteen. Käytännössä tilanne 
helpottaa vasta sitten,  kun koronaepidemia on 
saatu kansainvälisesti hallintaan.”

OSAAJIEN LUPABYROKRATIAAN 
TULOSSA HELPOTUSTA
Kauppakamari on ollut jo pitkään huolissaan 
osaavasta työvoimasta. Heitä pitäisi houku-

”KORONAKRIISIN 
HOITO JA YRITYSTEN 

TOIMINTAEDELLYTYSTEN 
TURVAAMINEN ON 
TÄLLÄ HETKELLÄ 

TÄRKEINTÄ TALOUS- JA 
TYÖLLISYYSPOLITIIKKAA.”

4 KAUPPAKAMARI KAUPPAKAMARI 5

Oppisopimuspaikkoja tuplasti lisää

”Työllisyyden paraneminen edellyttää, että myös elinkeinoelämämme kykenee uudistumaan ja investoimaan”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri 
Annika Saarikko.

Saarikon mukaan hallitusohjelmassa 
on sovittu mm. ulkomaalaisten 
tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
sekä heidän perheidensä helpommista 
lupakäytännöistä.
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Säätiömalli ja lukukausi-
maksut eivät innosta

Yliopistojen rahoitus tulee olemaan 
haaste myös tulevina vuosina. 
Kauppakamarin ehdotuksessa Suo-
meen perustettaisiin perusrahoi-
tuksesta vastaava yliopistosäätiö. 
Sen runkona olisivat lukukausimak-
sut sekä pörssiyhtiöiden osakkeet 
mm. valtio-omisteisista yhtiöistä. 

Valtion jakama perusrahoitus 
on lähes 2,8 miljardia vuodessa. 
Saarikon mukaan sen ohella pitää 
kehittää muitakin rahoitusmuoto-
ja, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi 
tutkimusrahoituksen parempaa 
kotouttamista. Korkeakouluja 
pitää myös kannustaa tiiviimpään 
yhteistyöhön yritysten ja yhteis-
kunnan eri toimijoiden kanssa. 
Koulutusviennin- ja liiketoiminnan 
kehittämisessä on siinäkin paljon 
mahdollisuuksia.

”Olen avoin uusille vaihtoeh-
doille, joilla vahvistetaan rahoi-
tusta. Perusrahoituksen siirtoon 
säätiön vastuulle tai kaikkia 
korkeakouluopiskelijoita koskeville 
lukukausimaksuille en kuitenkaan 
löydä perusteita.”

Vaikka yleinen keskustelu pyörii usein 
huippuosaajissa, ei tiede- ja kulttuurimi-
nisteri unohda muitakaan opintopolkuja. 
Kauppakamari on rummuttanut viime 
vuodet vahvasti oppisopimuskoulutuksen 
puolesta, jota voitaisiin vauhdittaa mm. 
palkkaporrastuksella. Tuki olisi oppisopi-
muskoulutuksen alkuvaiheessa suurempi 

ja pienenisi opiskelijan opintojen edetes-
sä. Työantaja saisi automaattisesti tuen 
niiden koulutettavien osalta, jotka ovat alle 
30-vuotiaita ja vailla aiempaa ammatillista 
perustutkintoa. 

 Saarikon mukaan oppisopimuskoulu-
tuksen kehittäminen on tärkeimpiä keinoja 
vahvistaa koulutuksen työelämälähtöi-

syyttä.
”Tavoitteena pitää olla nuorten op-

pisopimuskoulutusmäärien tuplaaminen 
nykytasosta, myös oppisopimukseen 
liittyvän tukijärjestelmän porrastamista 
kannattaa selvittää. Mallin kustannukset 
ja vaikuttavuus on perattava läpi”, ministe-
ri toteaa.
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tella Suomeen entistä aktiivisemmin myös 
ulkomailta.
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heidän perheenjäsenilleen luodaan nopean 

työluvan reitti Suomeen”, Saarikko lisää. 
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KESKUSTAN PUHEENJOHTAJAN 
KÄTEEN?
”En. Pidän tiede- ja kulttuuriministerin 
tehtävää todella mielekkäänä ja mielenkiintoi-
sena. Valtiovarainministerin tehtävää hoitaa 
nyt Matti Vanhanen (kesk.) ja pidän aidosti 
hallituksen, keskustan ja Suomen kannalta 
arvokkaana, että Vanhasen pitkäaikainen 
kokemus hallitustyöskentelystä on tällä tavalla 
käytössämme.”
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yrittäjät, jotka uskaltavat ottaa riskin liiketoi-
minnan kasvusta ja palkata uuden ihmisen.

”Siksi ne tarvitsevat ennakoitavuutta ve-
rotukseen, ammattitaitoisia työntekijöitä sekä 
toimivaa infrastruktuuria ja yritysrahoitusjär-
jestelmää”, hän tiivistää.

POTEROISTA PAIKALLISEEN 
SOPIMISEEN
 Hallitus on painottanut budjetissaan sitou-
tuvansa yritysten kilpailukyvyn tukemiseen 
ja suomalaisten työpaikkojen turvaamiseen. 
Kilpailukykyä edistäviä toimia ovat olleet 
mm. sähköveron laskeminen EU-minimiin, 
päästökauppakompensaation uudistaminen ja 
väylämaksun puolituksen jatkaminen.

”Toisaalta työllisyyden paraneminen edel-
lyttää, että myös elinkeinoelämämme kykenee 
uudistumaan ja investoimaan”, Saarikko 
huomauttaa. 

 Työttömien työnhakuvelvoite ja sitä 
tukevat palvelut on havaittu toimiviksi muissa 
Pohjoismaissa. Nyt tätä ajattelua tuodaan 
Suomeen.

”Ensi keväänä on vielä uudistettava työt-
tömyysturvaa tukemaan työttömyysjaksojen 
lyhentymistä.”

 Saarikko edistäisi myös paikallista 
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on työmarkkinaosapuolille niin vaikea asia 
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onkin nyt näytön paikka saada esityksiä 
ensi kevääksi”, Saarikko patistaa.

Ministerin mukaan työmarkkinajär-
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va, etteivät julkiset tuet mitään alaa kokonaan 
pelasta: ne ovat vain laastaria”, Saarikko toteaa.

 Korona on rokottanut kovaa myös suoma-
laista kulttuuri-, musiikki- ja tapahtumavientiä 
ja monet projektit ovat pysähtyneet. 

 ”Luoville aloille tarvitaan kansainväli-
sen kasvun ja viennin ohjelmaa, jossa alan 
osaamista, verkostoja ja tietotaitoa kerätään 
vahvemmin yhteen. Käytännössä tilanne 
helpottaa vasta sitten,  kun koronaepidemia on 
saatu kansainvälisesti hallintaan.”

OSAAJIEN LUPABYROKRATIAAN 
TULOSSA HELPOTUSTA
Kauppakamari on ollut jo pitkään huolissaan 
osaavasta työvoimasta. Heitä pitäisi houku-
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Oppisopimuspaikkoja tuplasti lisää

”Työllisyyden paraneminen edellyttää, että myös elinkeinoelämämme kykenee uudistumaan ja investoimaan”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri 
Annika Saarikko.

Saarikon mukaan hallitusohjelmassa 
on sovittu mm. ulkomaalaisten 
tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
sekä heidän perheidensä helpommista 
lupakäytännöistä.
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Säätiömalli ja lukukausi-
maksut eivät innosta

Yliopistojen rahoitus tulee olemaan 
haaste myös tulevina vuosina. 
Kauppakamarin ehdotuksessa Suo-
meen perustettaisiin perusrahoi-
tuksesta vastaava yliopistosäätiö. 
Sen runkona olisivat lukukausimak-
sut sekä pörssiyhtiöiden osakkeet 
mm. valtio-omisteisista yhtiöistä. 

Valtion jakama perusrahoitus 
on lähes 2,8 miljardia vuodessa. 
Saarikon mukaan sen ohella pitää 
kehittää muitakin rahoitusmuoto-
ja, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi 
tutkimusrahoituksen parempaa 
kotouttamista. Korkeakouluja 
pitää myös kannustaa tiiviimpään 
yhteistyöhön yritysten ja yhteis-
kunnan eri toimijoiden kanssa. 
Koulutusviennin- ja liiketoiminnan 
kehittämisessä on siinäkin paljon 
mahdollisuuksia.

”Olen avoin uusille vaihtoeh-
doille, joilla vahvistetaan rahoi-
tusta. Perusrahoituksen siirtoon 
säätiön vastuulle tai kaikkia 
korkeakouluopiskelijoita koskeville 
lukukausimaksuille en kuitenkaan 
löydä perusteita.”

Vaikka yleinen keskustelu pyörii usein 
huippuosaajissa, ei tiede- ja kulttuurimi-
nisteri unohda muitakaan opintopolkuja. 
Kauppakamari on rummuttanut viime 
vuodet vahvasti oppisopimuskoulutuksen 
puolesta, jota voitaisiin vauhdittaa mm. 
palkkaporrastuksella. Tuki olisi oppisopi-
muskoulutuksen alkuvaiheessa suurempi 

ja pienenisi opiskelijan opintojen edetes-
sä. Työantaja saisi automaattisesti tuen 
niiden koulutettavien osalta, jotka ovat alle 
30-vuotiaita ja vailla aiempaa ammatillista 
perustutkintoa. 

 Saarikon mukaan oppisopimuskoulu-
tuksen kehittäminen on tärkeimpiä keinoja 
vahvistaa koulutuksen työelämälähtöi-

syyttä.
”Tavoitteena pitää olla nuorten op-

pisopimuskoulutusmäärien tuplaaminen 
nykytasosta, myös oppisopimukseen 
liittyvän tukijärjestelmän porrastamista 
kannattaa selvittää. Mallin kustannukset 
ja vaikuttavuus on perattava läpi”, ministe-
ri toteaa.
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AJANKOHTAISTA SATAKUNNASTA
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Vahva keskuskaupunki kasvaa ja kehittyy lisäten koko alueen hyvinvointia. Kun 
Porista lähtee maantietä etelään tai pohjoiseen, ohi vilahtavat pikkukaupungit on 

helppo niputtaa yhteen kategoriaan. Todellisuudessa jokainen niistä menestyy 
omalla reseptillään, joka voi olla hyvinkin persoonallinen.

TEKSTI ILONA NORDLUND

Kuntien vahvuus syntyy yrityksistä ja maakunnan vahvuus kunnista. Moneen asiaan voidaan vaikuttaa paikallisesti tai alueellisella yhteistyöllä, 
kaupunginjohtajat ajattelevat.

Hyvä pyörä pyörimään
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Pohjois-Satakunnan keskuskaupun-
ki Kankaanpää nojaa monipuoli-
seen elinkeinorakenteeseen, kun 
taas Harjavalta Keski-Satakun-

nassa erottuu vahvana suurteollisuuskeskit-
tymänä. Porin naapurissa sijaitseva Ulvila 
luottaa automaatio- ja robotiikka-alaan 
tulevaisuuden kultakaivoksena. Miten kau-
punginjohtajat itse näkevät paikkakuntiensa 
elinvoimatekijät?

– Harjavallan työpaikkaomavaraisuus on 
Manner-Suomen korkein, yli 140 prosent-
tia. 7 000 asukkaan kaupungissamme hyvin 
monella yrityksellä on jalka jollain tavalla 
suurteollisuuden oven välissä, kaupunginjoh-
taja Hannu Kuusela sanoo.

– Ulvilan elinkeinorakenteessa korostuva 
automaatio- ja robotiikka-ala on Satakunnassa 
kovassa kasvussa. Ulvila on palkittu kahdesti 
yrittäjäaktiivisuudesta, ja yrittäjyyskasvatus 
on tiivis osa peruskoulun ja lukion opetusta. 
Varhaiskasvatuksesta se alkaa: yksi päiväkoti-
ryhmämme voitti vastikään valtakunnallisen 
yrittäjyysaiheisen kilpailun, kertoo Ulvilan 
kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka.

– Kankaanpäästä löytyy tasavahvasti elin-
tarvike-, metalli- ja rakennusteollisuutta sekä 
monipuolinen palvelualojen valikoima. Alue 
kestää suhdannevaihteluita paremmin, kun 
tukijalkoja on monta, Kankaanpään kaupun-
ginjohtaja Mika Hatanpää toteaa. 

Kolmikolta löytyy myös paljon yhteistä. 
Kaikki esimerkiksi korostavat vuoropuhelua 
yrittäjäjärjestöjen sekä elinkeinoelämän kanssa 
ja kertovat vierailevansa ahkerasti paikallisissa 
yrityksissä. Myös koululaisille ja opiskelijoille 
järjestetään tutustumiskäyntejä yrityksiin.

ELINKEINOPALVELUISTA  
EI SÄÄSTETÄ
11 000 asukkaan Kankaanpäässä on oma 
vahva elinkeino-osasto, jossa työskentelevät 
elinkeinojohtaja ja yrityspalveluneuvoja.

– Oma resurssi mahdollistaa ketterän ja 
kokonaisvaltaisen palvelun. Mietimme aina 
kokonaispakettia – miten sijoittuva yritys löy-
tää osaavaa henkilöstöä, millaisia palveluita 
tontille tarvitaan ja niin edelleen. Yritysys-
tävällisyys näkyy kaupungin kyvyssä tehdä 
nopeita ja joustavia päätöksiä sekä tonttien ja 
toimitilojen saatavuutena. Toimivia yrityksiä 
autamme jatkuvasti esimerkiksi tuotekehityk-
sessä, investoinneissa ja kansainvälistymises-
sä, Mika Hatanpää havainnollistaa.

PIENEMPI ORGANISAATIO  
MAHDOLLISTAA  

PALVELUIDEN JOUSTAVAN  
RÄÄTÄLÖINNIN. 

Kuntien vahvuus syntyy yrityksistä ja maakunnan vahvuus kunnista. Moneen asiaan voidaan vaikuttaa paikallisesti tai alueellisella yhteistyöllä, 
kaupunginjohtajat ajattelevat.

Hyvä pyörä pyörimään

Kankaanpään kaupunginjohtaja 
Mika Hatanpää.

Harjavalta ja Ulvila järjestävät elin-
keinopalvelunsa Prizztechin kautta, mikä 
itsessään on hyvä esimerkki seutuyhteis-
työn voimasta.

– Tämä on osa-alue, josta ei voi hakea sääs-
töä. Kyse on suoraan tulevaisuuden työpaikois-
ta ja elinvoimasta, Hannu Kuusela linjaa.

Harjavallalle Prizztechin kokonaisasiak-
kuus maksaa alle 120 000 euroa vuodessa, 
mutta summa ei ole koko totuus. Kuu-
sela muistuttaa, että kunnan vuosittaiset 
maanhankintamenot ovat miljoonan euron 
luokkaa ja menevät lähes kokonaan elinkei-
notoiminnan edistämiseen.

MISTÄ OSAAVAA TYÖVOIMAA?
Hyvästä tahdosta huolimatta väestöennus-
teet ovat Satakun-
nan kunnille raa-
dollista luettavaa. 
Suuret kaupungit 
houkuttelevat 
etenkin nuoria, 
ja muuttotappio-
kuntiin jäävä väki 
ikääntyy kovaa 
vauhtia. Pienissä 
kaupungeissa ei usein ole opiskelumahdolli-
suuksia edes toisella asteella, korkeakouluis-
ta puhumattakaan.

– Emme voi estää nuoria lähtemästä, 
emmekä tahdokaan. Voimme kuitenkin antaa 
lapsuus- ja nuoruusajasta kokemuksen, joka 
saa näkemään seutukunnan vetovoiman ja 

houkuttelee myöhemmin palaamaan takaisin, 
Mika Hatanpää tiivistää.

Tässä kehityksessä myös vajaan 13 000 
asukkaan Ulvila näyttää pärjäävän.

– Ulvila on Satakunnan mittapuulla varsin 
nuorekas kaupunki, ja meillä on jopa muut-
tovoittoa nuorista perheistä, Mikko Löfbacka 
muistuttaa.

Harjavallan 
Hannu Kuusela 
tunnistaa kaikille 
kunnille yhteisiä 
kehitystarpeita.

– Väestön 
vähentyessä meidän 
on oltava valmii-
ta toivottamaan 
tänne tervetulleeksi 

muualta töihin tulevia, myös ulkomaalaisia. 
Kunnat saisivat muutenkin olla rohkeampia 
liikkeissään. On aina riskinottoa investoida 
hankkeeseen, jonka toteutuminen on epävar-
maa, mutta se riski kunnan on pakko ottaa, 
jotta isot pörssiyrityksetkin voivat tehdä omat 
sijoittumispäätöksensä. 

Ulvilan kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka.
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Kauppakamarien kysely:  
Osaajapula ei ole kadonnut koronan myötä
Kauppakamareiden kyselyn perusteella osaajapula vaivaa yrityksiä koronapandemiasta 
huolimatta. Vaikka koronan vaikutukset monien yritysten toimintaan ovat olleet 
dramaattisia, osaavan työvoiman tarve ei isossa kuvassa ole vähentynyt.

Kauppakamarien kysely: Osaajapula ei ole 
kadonnut koronan myötä

KAUPPAKAMAREIDEN KYSELYN PERUSTEELLA OSAAJAPULA VAIVAA YRITYKSIÄ KORONA-
PANDEMIASTA HUOLIMATTA. VAIKKA KORONAN VAIKUTUKSET MONIEN YRITYSTEN TOIMINTAAN 
OVAT OLLEET DRAMAATTISIA, OSAAVAN TYÖVOIMAN TARVE EI ISOSSA KUVASSA OLE VÄHENTYNYT. 

Hieman yli puolet kyselyyn vastanneis-
ta yrityksistä ilmoitti, että heillä on pulaa tai 
paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Tammi-
kuussa toteutetussa kyselyssä vastaava luku oli 
noin 60 prosenttia. Osaajapula rajoittaa mo-
nien yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehit-
tymistä.  

Kun yrityksiltä kysyttiin tulevaisuuden 
rekrytointitarpeesta, kertoi yli 55 prosenttia 
vastaajista, että heidän rekrytointitarpeensa 
kasvaa tai kasvaa merkittävästi 2–3 vuoden ai-
kajänteellä. Tämä yhdistettynä jo nyt olemassa 
olevaan osaajapulaan osoittaa, että osaavan 
työvoiman saantia edistäviä ratkaisuja tulee 
tehdä nopeasti. 

Kauppakamarit ovat esittäneet ratkaisuna 
osaajapulaan työhön ja koulutukseen perustu-
van maahanmuuton vauhdittamista. Keskei-
nen ongelma Suomessa on oleskelulupien 
pitkät käsittelyajat. Opiskelijoiden kannalta 
taas on huolestuttavaa, että oleskelulupia ei 
saada käsiteltyä siten, että opinnot päästäisiin 
aloittamaan ajoissa.  

Kauppakamarien osaamiskysely tehtiin 
syyskuussa 2020. Kyselyyn vastasi 1111 kaup-
pakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi 
kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä 
kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa 
yrityksistä on työnantajayrityksiä, yksinyrittäjiä 
oli 5,1 prosenttia vastanneista. 

TILASTO

1 KAUPPAKAMARI

LÄHDE: KESKUSKAUPPAKAMARIN OSAAJAPULAKYSELY 2020

55 %
vastaajista kertoi, että heidän 
rekrytointitarpeensa kasvaa 

tai kasvaa merkittävästi 
2–3 vuoden aikajänteellä.

MILLAINEN ON YRITYKSENNE NÄKYMÄ LÄHITULEVAISUUDEN REKRYTOINTITARPEESTA (SEURAAVAT 6 KK)?  
(1 = VÄHENEE MERKITTÄVÄSTI, 5 = KASVAA MERKITTÄVÄSTI)
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Se, mikä on harvinaista, on arvokasta. Osa harvinaisista ja 
arvokkaista asioista on luonteeltaan käsin kosketeltavaa, 
silmillä nähtävää ja vaa’alla mitattavaa. Tällaisia ovat 
vaikkapa kulta, Yhdysvaltain dollarit tuhannen nipuissa tai 

kaivosten uumenista louhittu kyöpeli. 
Osa harvinaisista ja arvokkaista asioista on vaikeammin 

nähtävissä. Tällaisia henkisiä arvokkuuksia ovat esimerkiksi 
kyky nähdä tilanteissa pintaa syvemmältä (tulkintataito), kyky 
ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä (kokonaisuuden näkemisen 
taito) tai kyky olla kiinnostunut siitä, kun toinen puhuu 
(kuuntelun taito). 

Tulevaisuuden työelämässä entistä arvokkaampia ovat sellaiset 
metataidot, jotka ovat muuttumassa harvinaisista uhanalaisiksi. 
Näitä ovat muun muassa (1) keskittymiskyky, (2) kokonaisuuden 
johtaminen ja (3) itsensä unohtamisen taito. Niitä tekevät 
uhanalaisiksi älylaitteiden kiehtovuus, informaatiotulvan 
muuttuminen tietotsunamiksi ja – Veikko Ennalaa lainaten  
– rajaton resigaatio tämän kaiken edessä.

Jos kuitenkin päätät taistella ja liittyä relevantin informaation 
periaatteen omaksuneiden vastarintaliikkeeseen, tässä kolme 
ehdotusta tulevaisuutesi turvaksi. 

Ensinnäkin, unohda älylaitteesi vahingossa veneeseen 
viikonlopuksi. Nyt kun sinulla on aikaa olla menemättä 
epäolennaisuuksiin, tartu kirjaan. Lue sitä keskeytyksettä tunnin 
ajan. Keskittymiskykysi kasvaa, ja saatat jopa nauttiakin.

Toiseksi, johda kokonaisuutta. Ajattele kerrostaloa: ykköskerros 
kaipaa vahvaa johtajaa; kakkoskerros kaipaa ryhmävoimaa ja 
perinteitä; kolmoskerros kaipaa vapaata kilpailua ja kannustimia; 
neloskerros kaipaa dialogia ja yhteisymmärrystä. Kokonaisuuden 
johtamisen taito on kykyä johtaa kaikkia kerroksia. 

Kolmanneksi, kun seuraavan kerran käyt keskustelua – mitä 
tahansa keskustelua, kenen kanssa tahansa – yritä huomata, 
minkä väriset silmät vastapuolella on. Se saattaa viedä sinut pois 
omista ajatuksistasi. Ole keskustelussa toista varten. Saatat yllättyä 
luottamuksesta, jota saat, kun jätät itsesi sivuun yhtälöstä.  

Tulevaisuudessa näkymättömät asiat ovat kultaa kalliimpia. 

 
JP JAKONEN
tutkija, kirjailija, valmentaja
Integral Foresight Finland Oy

Tulevaisuuden  
työelämän metataidot

Ensinnäkin,  
unohda älylaitteesi 
vahingossa veneeseen 
viikonlopuksi.
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Suomen Imurikeskuksen toimitusjohtajalle Aleksi Harjulle metsä merkitsee liikuntaa, 
luonnosta nauttimista ja rentoutumista. Metsästys on tuonut luontoharrastukseen 
uuden ulottuvuuden, mutta vuoden lihat ovat bonus tai sivutuote.

Aika pysähtyy metsän keskellä

Metsästys on ollut Aleksi Harjun 
harrastus vasta viimeiset kym-
menen vuotta, vaikka luonto 
on kiinnostanut häntä aina. 

Kaikki lähti liikkeelle ampumaharrastuk-
sesta, joka johti aktiivisempaan metsäs-
tykseen Suomen Imurikeskuksen omis-
tajan Kari Ekholmin eli Harjun appiukon 
kannustuksesta.

– Aloitin harrastuksen sorsastuksesta, 
josta se laajeni kyyhkysjahtiin ja peuroihin. 
Lisäksi syksyisin käymme pohjoisessa met-
sästämässä metsäkanalintuja. Tyttäremme 
ovat 5- ja 8-vuotiaita, ja varsinkin vanhem-
pi on jo kiinnostunut touhuamaan muka-
na. Myös vaimoni harrastaa metsästystä, 
joten tämä on meille koko perheen juttu.

AJATUKSET IRTI ARJESTA
Aleksi Harju kertoo, että harrastuksen luon-
ne muuttui, kun he hankkivat metsästyska-
veriksi karkeakarvaisen mäyräkoiran. Koira 
nauttii touhusta niin paljon, että metsälle 

tulee lähdettyä myös arki-iltoina. Tämä on 
mahdollista, koska Harju asuu metsästys-
maiden lähellä Pomarkussa.

– Metsästyksessä parasta on se, että 
se on täydellistä vastapainoa työlle. Kun 
fokus on tilanteessa ja havainnoin, kuun-
telen ja seuraan, mitä koira tekee, eivät 
työasiat tule mieleen. Koska asun samalla 
tontilla, jolla työmaa on, kulkeutuvat 
työt helposti kotiin. Kun perjantai-iltana 
lähden koiran kanssa metsälle, nollaa 
se ajatukset ja koko viikonloppu sujuu 
rennommin.

Metsästys tarkoittaakin Harjulle ennen 
kaikkea liikuntaa, luonnosta nauttimista 
ja rentoutumista.

– Esimerkiksi tänä syksynä Lapissa 
saimme koko viikon aikana saaliiksi vain 
muutaman hauen ja pari ahventa, vaikka 
olimme metsästysreissulla. Nautimme 
kuitenkin koko perhe viikosta suunnatto-
masti. Jos harrastuksen sivutuotteena saa 
vuoden lihat, on se valtava bonus.

SUOMEN IMURIKESKUS OY
• perustettu: 1984
• sijainti: Pomarkku
• henkilöstö: 25 työntekijää
• liikevaihto: 5 miljoonaa euroa
• suomenimurikeskus.fi

RIISTA ELÄÄ VAPAASTI
Metsästys jakaa mielipiteitä, mutta Aleksi 
Harjun mielestä eettisesti toteutettuna se 
on kestävällä pohjalla.

– Asiaa kannattaa miettiä niin, että 
siinä huolehditaan riistaeläinkannasta. 
Esimerkiksi Satakunnassa hirvieläin-
kannat ovat isoja. Mitä enemmän hirviä 
liikkuu, sitä enemmän tapahtuu kolareita. 
Vaikka Suomessa kasvatetulla lihalla on 
hyvät olosuhteet, riistaeläimet saavat kui-
tenkin mennä ja tulla vapaina ihan niin 
kuin haluavat.  

LIFESTYLE
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ENSILUOKKAISIA 
ATERIOITA

Vaikka Lehtinen toimii ravinto-
loitsijana, hän ei metsästä saa-
dakseen raaka-ainetta. Buccossa 
riistan lihaa kuluu satoja kiloja.

– Jos saan kauden aikana 
yhden hirven sisäfileen, syömme 
sen ihan itse. Yleensä valmis-
tamme juhla-aterian. Samalla 
arvostus ruokaa kohtaan nousee 
uudelle tasolle.

Riistaa voi hyödyntää monel-
la eri tavalla.

– Miltä kuulostaa itse kas-
vatetuista maa-artisokista ja 
lähimetsän tateista valmistettu 
kuohkea keitto, hirvitonnato, 
fasaaniwallenbergpihvi tai 
peuranpaisti Dumlegårdenin 
manteliperunapyreen kanssa?

Metsästyksessä ja keräilyssä tärkeintä on kunnioitus luontoa 
kohtaan. Arvostus ja kunnioitus kasvavat entisestään, kun 

itse kerää antimet ja pääsee nauttimaan niistä valmistetusta 
lopputuloksesta. Se on elämystä elämyksen perään.

Metsä on luonnon aarreaitta

HYVINVOINTIA

Metsässä kulkeminen on tera-
peuttinen kokemus.

– Kun kuljet metsässä, 
joka on sijainnut paikallaan 
tuhansia vuosia, tunnet itsesi 
pieneksi, Jani Lehtinen sanoo.

Samalla, kun metsässä 
kulkee, näkee paljon aarteita. 
Lehtisen metsävuosi on alka-
nut jo keväällä kuusenkerkkien 
keräämisellä omasta metsästä. 
Tämän jälkeen oli ahomansi-
koiden vuoro, sitten mustikoi-
den ja puolukoiden.

– Nyt syksyllä on ollut 
paljon kantarelleja, tatteja ja 
suppilovahveroita.

KOKONAIS-
VALTAISUUTTA

Kyllä metsä aina velkansa mak-
saa, on tuttu sanonta Buccon 
ravintoloitsijalle ja kokille Jani 
Lehtiselle. Hän on kuitenkin 
sitä mieltä, että metsää pitää 
ennen kaikkea arvostaa. Sieltä 
ei voi vain ottaa.

– Harrastan itse metsästystä 
ja keräilyä, mutta minun mie-
lestäni kaikki alkaa metsänhoi-
dosta. Raivaan ja istutan taimia 
ja samalla saan todella hyvää 
hyötyliikuntaa. Kun metsässä 
kasvavat omat taimet, on met-
sään henkilökohtainen side. 
Olen joka vuosi kiinnostunut 
siitä, miten taimet voivat.

ELÄIMIÄ  
JA LIHAA

Metsästyksessä tärkeää on 
keskittyminen ja turvallisuus. 
Jokainen on itse vastuussa, kun 
liipaisimesta vetää.

– Minun mielestäni höl-
möintä on metsästää siksi, että 
haluaa kaataa eläimen. Tärkeää 
on aina pyrkiä ensiluokkaiseen 
laukaukseen. Jos ampuu huo-
noja laukauksia, liha on pilalla 
ja se harmittaa kaikkia.

Toinen tärkeä asia metsäs-
tyksessä ovat kaverit.

– Sillä ei ole väliä, kenen 
kaato on kyseessä, vaan meillä 
on aina hyvä fiilis yhdessä. 
Metsästysretkelle kuuluu myös 
hyvä ruoka.

TEKSTI, KUVAT KATRI MÄENPÄÄ
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Kauppakamarin koulutuksissa ja tapahtumissa huomioidaan koronarajoitteet erityisen huolellisesti. Tapahtumista  
osa järjestetään lähitapahtumina ja osa etänä, ja lisäksi osaan lähitapahtumista tarjoamme myös etävaihtoehdon.  
Ajantasaisen tapahtumakalenterin tarkkoine aika- ja paikkatietoineen sekä sisältöineen löydät kauppakamarin verkkosivuilta: 
www.satakunnankauppakamari.fi

AJANTASAINEN KOULUTUSKALENTERI – KÄY TUTUSTUMASSA JA ILMOITTAUDU MUKAAN!

AIKA: 8.12.2020 klo 8.15–10.30 

SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA 
ELINKEINOELÄMÄN FOORUMI8.12.

Satakunnan kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous pidetään klo 8.15–9.00. 
Tämän jälkeen klo 9.00–10.30 elinkeinoelämän foorumissa aiheina ovat:
• EU hakee suuntaa – miten kilpailukyky varmistetaan? (EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula)
• Ajankohtaista EK:ssa (EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies)
• Keskustelu 2021 haasteista (Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore)

AIKA: 19.1.2021 klo 9.00–11.30 

CONTROLLER-PÄIVÄ19.1.
Kirjanpitäjän työ muuttuu 2020-luvulla. Kirjanpitäjästä tulee taloushallinnon ammattilainen, jonka 
on ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti taloushallinnon prosesseja. Tämä koulutus on controllereille, 
taloushallinnon ammattilaisille.

Kouluttajana KLT, HT, HHJ Kaarina Pyydönniemi, Idman Vilén Grant Thornton Oy.

4.2.2021 klo 8.15–10.00 

MYLLERRYS TYÖELÄMÄSSÄ EI MENE OHI  
– PIDÄ IHMISESI MUKANA!4.2.

Tärkein menestystekijä on aina ihminen. Siksi hyvän työntekijäkokemuksen johtaminen on 
kriittistä. Tule mukaan kiinnostavaan keskusteluun Satakunnan kauppakamarin ja Baronan 
yhteiselle aamubrunssille!

KALENTERI
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HALLITUKSET TÖIHIN! 
-STARTTI

Oletko miettimässä, miten 
hallitustyöskentelystä voisi saada 
vielä paljon enemmän irti? 

Moni yritys pohtii näinä aikoina 
tulevaisuutta. Mikä muuttuu ja miten 
ymmärtäisimme asiakkaitamme 
entistä paremmin? Mihin suunnata 
ja millaista kokemusta tarvitsemme 
tueksemme?

Jos olet kiinnostunut 
hallitustyöskentelyn kehittämisestä 
ja haluat sparrata ajatuksiasi, ota 
yhteyttä!

Miia Vironen  
• 050 554 7687 
• miia.vironen@
   satakunnankauppakamari.fi

• Etsimme yhdessä yritysten 
kanssa hyviä tapoja saada osaajat 
näkemään, miltä työelämä tänä 
päivänä oikeasti näyttää

• Kiteytämme yritysten tarinat 
mielenkiintoisiksi kohde-
esittelyiksi tulevaisuuden tekijöitä 
puhuttelevaan tyyliin

• Konsepti sisältää mm. 
yritysvierailun sisällön kehittämistä 
ja kohtaamisia kohdeyrityksissä 
etänä tai livenä

• Kurkkaa mukana olevat  
yritykset ja lisätietoja:  
www.satakunnankauppakamari.fi/
explorework

• Osakokonaisuus Satakuntaliiton 
rahoittamassa i9-projektissa

Opiskeluaikanani ehdin tutustua  
lukuisiin yrityksiin ja kerätä talteen 
vinkkejä onnistuneisiin kohtaamisiin. 
Haluaisitko avata yrityksesi ovet teille 
työllistämisen kannalta tärkeälle 
kohderyhmälle? Koetko, että tarvitsisit 
uusia ideoita ja sparrausta yritys- 
vierailujen sisältöön? Soita tai laita  
viestiä ja jutellaan tarkemmin!

Noora Finne
• 050 511 1740
• noora.finne@
   satakunnankauppakamari.fi

MIKÄ EXPLORE WORK!?

NOORA  
KAUPPA-
KAMARILTA  
MOI! 



1.

2.

3.
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SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN TOIMINTAA
Syksyn tähtihetkiin on kuulunut yritysvierailu virtuaalitodellisuudessa, jääkiekkoa, 
aamubrunssia ja täytekakkua.

1. Pelipäivä on bisnespäivä  
-tapahtumien starttipäivä oli 6.10.  
Ässät–HPK-ottelussa. Isomäki  
Areenalla verkostoiduttiin ja jaettiin 
ajatuksia. Ilta huipentui Ässien  
voittoon jännittävässä ottelussa. 

2. Satakunnan kauppakamarin ja  
LähiTapiolan yhteisessä aamubrunssi- 
tilaisuudessa 13.10. keskusteltiin  
luottamuksen rakentamisen ja 
hallinnan tunteen merkityksestä  
tavoitellun tuloksen saavuttamisessa. 

3. Toteutimme yhdessä Elinarin ja 
Prizztechin kanssa aikaan sopivan 
Explore WORK! -yritysvierailukokeilun 
virtuaalitodellisuudessa. Yritys ja  
osallistujakohderyhmä osuivat  
nappiin, ja 3D-ympäristö toimi  
positiivisena, vuorovaikutusta  
lisäävänä tekijänä näille opiskelijoille! 

4. Satakunnassa syksyllä 2020 käynnisty-
nyt pienyritysten hallitustyöskentelyn 
aktivointiin ja kehittämiseen tähtäävä 
Hallitukset töihin! -hanke on lähtenyt 
Miia Virosen johdolla vauhdikkaasti 
liikkeelle. Ensimmäiset yritysanalyy-
sit on tehty ja muutamiin yrityksiin 
etsitään jo ulkopuolisia hallitus- 
ammattilaisia – laitetaan Satakunnan 
hallitukset töihin!  

5. Riikka ja Minna pääsivät juhlistamaan 
valintaa Vuoden kauppakamareiksi 
yhdessä, kun Satakunnan ja Rauman 
puheenjohtajistot tapasivat lokakuun 
alussa perinteisesti Yyterissä kattojen 
yllä.

KAMARIKUULUMISIA



• Aurubis Finland Oy
• Boliden Harjavalta Oy
• Cimcorp Oy 

• Jujo Thermal Oy
• Luvata Pori Oy
• Norilsk Nickel Harjavalta Oy 

• Oras Oy
• Pori Energia Oy
• RKW Finland Oy

4.

5.
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YHTEYSTIEDOT

SBC-KUULUMISET

SBC:n Esimiesvalmennuksessa 
osallistujat pääsevät 
syksyn aikana 
harjoittelemaan monenlaisia 
haastavia esimiestyön 
keskustelutilanteita. SBC:n 
eri toteutuksissa pyritäänkin 
hyödyntämään paljon erilaisia 
osallistavia ja osallistujia 
aktivoivia menetelmiä.

Satakunta Business Campus -verkoston muodostavat:

SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI 
VALTAKATU 6, 28100 PORI 

WWW.SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI 

 
AVOINNA MA–PE 8.30–15.30. 

 
TOIMITUSJOHTAJA 
MINNA NORE 

Vaikuttaminen, verkostot ja yhteistyö 
Puh. 044 710 5364 
minna.nore@satakunnankauppakamari.fi 
 
KEHITYSPÄÄLLIKKÖ 
TERHI RAJALA 

Satakunta Business Campus 
Osaamisen ennakointi ja kehittäminen 
Puh. 050 317 1453 
terhi.rajala@satakunnankauppakamari.fi 
  
JÄSENKOORDINAATTORI 
JARKKO HUHTALA 

Jäsenyydet, tietopalvelut ja  
paikallisvaliokunnat 
Puh. 044 967 0993 
jarkko.huhtala@satakunnankauppakamari.fi 
 
PALVELUKOORDINAATTORI
SANNA LEPPÄNEN 

Vientiasiakirjat, taloushallinto ja tilaisuudet 
Puh. 044 558 5650 
sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi 

EXPLORE WORK! -KOORDINAATTORI
NOORA FINNE

Puh. 050 511 1740
noora.finne@satakunnankauppakamari.fi

HALLITUKSET TÖIHIN! -HANKKEEN VETÄJÄ
MIIA VIRONEN

Puh. 050 554 7687
miia.vironen@satakunnankauppakamari.fi

HARJOITTELIJA
LAURA LAPPALAINEN

Puh. 044 774 7936
laura.lappalainen@satakunnankauppakamari.fi
  
JÄSENEKSI LIITTYMINEN 

Voit hakea Satakunnan kauppakamarin 
jäsenyyttä täyttämällä hakemuslomakkeen 
verkkosivuillamme osoitteessa  
www.satakunnankauppakamari.fi  
kohdassa Verkostoidu. Otamme yhteyttä, 
kun hakemus on käsitelty. 



Making 
a zero-emission 
society a reality.

www.enersense.com

Satakunnan kauppakamari  
toivottaa rauhallista joulun aikaa!
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TURVALLISUUS ON YKKÖSPRIORITEETTI

Isomäki Areenalla 
tapahtumien 
turvallisuuteen 
on haettu oppia 
kansainvälisistä 
verkostoista.

HYVÄ UUTINEN

Isomäki Areena on vakiinnuttanut 
asemansa tapahtumatalona koronasta 
huolimatta. Tapahtumista on saatu 
valtavan hyvää palautetta. Erityisesti 
turvajärjestelyt ovat saaneet kiitosta. 

– Kansainväliset suhteet ovat 
nousseet suureen arvoon. Aloimme 
viime keväänä käydä keskusteluja 
eurooppalaisten ja yhdysvaltalais-
ten kollegoiden kanssa siitä, miten 
järjestetään turvallinen tapahtuma. 
Olemme saaneet verkostosta paljon 

uusia ideoita, areenapäällikkö Niklas 
Ikonen kertoo. 

Lähiaikoina Isomäki Areenalla 
on järjestetty muun muassa kokoo-
muksen puoluekokous, Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 
tapahtuma ja jääkiekon SM-liigan ot-
teluita. Areena taipuu myös näyttäviin 
konserttituotantoihin. 

– Olemme ylpeitä siitä, että pystymme 
tuottamaan tapahtumat ammattitaidolla 
ja turvallisesti nyt ja tulevaisuudessa. 

”TAPAHTUMIEN TURVALLISUUS ON AINA  
OLLUT TÄRKEÄÄ, MUTTA KORONA NOSTI 

TURVALLISUUDEN UUDELLE TASOLLE. ISOMÄKI 
AREENALLA OPPIA JA UUSIA IDEOITA ON  

HAETTU KANSAINVÄLISESTÄ VERKOSTOSTA. ” 
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