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L ähitulevaisuudessa yhä useam-
pi yrittäjä eläköityy, mikä on syn-
nyttänyt kasvavaa painetta yritys-
kauppojen tekemiseen. Onnis-

tunut omistajanvaihdos kirittää yritystä 
uuteen kasvuun, se säilyttää nykyisiä työ-
paikkoja sekä voi parhaassa tapauksessa 
lisätä niitä. Valitettavan yleistä on kuiten-
kin, että yrityskauppa ei onnistu tai yri-
tys lopetetaan eikä sitä edes yritetä myydä. 
Jatkaja voi hyvinkin löytyä esimerkiksi 
nykyisten työntekijöiden tai kasvuhaluisten 
yritysten joukosta. 

PK-yritysbarometrin (1/2020) mu-
kaan liki puolet pk-yrityksistä suunnitte-
lee tulevaisuudessa toteuttavansa omista-
javaihdoksen ja 28% vastanneista yrityk-
sistä arvioi sen toteutuvan jo seuraavan vii-
den vuoden aikana.  Otettaessa huomioon 
yrityskauppaprosessin usein lähes vuoden 
pituiseksi venyvän keston, on myytävän 
yrityksen johdon syytä aloittaa pohjatöiden 
tekeminen hyvissä ajoin sekä varustautua 
prosessiin kärsivällisyydellä.  

Yrityskauppa herättää myyjässä ymmär-
rettävästi ristiriitaisia tunteita, sillä usein 
on kyse myyjän elämäntyöstä ja siitä luo-
pumisesta. Kääntöpuolena yrittäjän on 
mahdollista nähdä yrityksensä toiminnan 
ja saavutusten jatkuminen sekä saada mah-
dollisesti myyntivoittoa, toisen osapuolen 
ostaessa elinvoimaisen ja kehityskelpoisen 
yrityksen, jossa puolestaan näkee tuotto-
arvoa. 

Eläkkeelle siirtymistä tai muutoin 
uusien tuulien tavoittelua varten tulisi 
ajoissa tehdä exit plan. Yrityksen trimmaa-
minen myyntikuntoon toiminnan jäähdyt-
telyn sijaan herättää ostajakunnan kiin-
nostuksen. Alaspäin ajettu liiketoiminta ei 

kiinnosta ostajia. Yrityskauppaa voi verrata 
asuntokauppaan: Poistetaan turhat rön-
syt taseesta keskittyen ydintekemiseen ja 
kohteen potentiaalin kirkastamiseen osta-
jalle sekä laitetaan paperit ja sopimukset 
järjestykseen. Yrityskaupan rahoittaminen 
on toki vaikeampaa kuin samanhintaisessa 
asuntokaupassa: kauppasummasta tulee 
päästä yksimielisyyteen myös rahoittajaa 
kiinnostavalla uskottavalla kauppahinnalla. 
Ulkopuolista rahoitusta yrityskaupoissa 
pk-yritysbarometrin mukaan tarvitsee 78% 
yrityksistä ja rahoittajiin on hyvä olla riittä-
vän ajoissa yhteydessä. Sukupolvenvaihdos 
on myös yrityskauppa, mikä on prosessina 
suoraviivaisempaa ja hinta määritellään eri 
perusteilla. Sukupolvenvaihdoksessa on 
joissakin tapauksissa mahdollista saavuttaa 
verohuojennuksia. 

Toimivan yrityksen puikkoihin voidaan 
joustavasti hypätä lennosta, kun jatkajalla 
on käytössään valmis asiakaskunta sekä 
yhteistyöverkosto. Lisäksi vastuun jaka-
minen muille organisaatiossa, prosessien 
ja toimintatapojen dokumentointi helpot-
tavat uuden yrittäjän tarttumista toimeen. 
Siirtymäaika on yrityskaupassa tärkeä ajan-
jakso, jolloin jatkaja ottaa yhtiön haltuun, 
mutta myyjäosapuoli on edelleen yhtiön 
käytettävissä. Erittäin tärkeää on antaa jat-
kajalle tilaa, vaikka yritys jäisikin suvun 
haltuun. 

Omistajavaihdosprosessissa kaikkea ei 
kannata yrittää tehdä itse, vaan eri asian-
tuntijapalvelujen hyödyntäminen on jär-
kevää ei pelkästään riskienhallinnan kan-
nalta, vaan se myös säästää aikaa ja vai-
vaa. Omistajavaihdokseen apuaan tarjoavat 
mm. yrittäjäjärjestö, Finnvera, ELY, pankit, 
kirjanpitäjät sekä konsultit. 

Omistajavaihdoksen 
suunnittelu kannattaa 
käynnistää hyvissä ajoin

VINKIT YRITYKSEN
MYYNTIÄ MIETTIVILLE:

1. Ole ajoissa liikkeellä
2.  Yrityksen arvon määritys 

joko tuottoarvolla tai subs-
tanssiarvolla eli yrityksen 
velattoman omaisuuden 
arvolla. Käytä ammattilaista 
ja laita tunteet syrjään.

3.  Mihin laitan yritykseni myyn-
tiin? Ostajia voi etsiä itse, 
käyttää asiantuntijaa tai 
ilmoituksella lehdessä. 

4. Rahoitus – harva maksaa 
oston omasta kukkarostaan

5.  Verotus: Verot maksaa se, 
jonka omaisuus on myyty ja 
joka saa rahat. Jatkajan löy-
tyessä omasta suvusta, on 
verotuksessa olemassa huo-
mattavia huojennuksia. 

6.  Kysy neuvoa: Finnvera, pan-
kit, konsultit, tilitoimistot, 
veroammattilaiset ja yrittäjä-
järjestö.

7. Laadi hyvät kauppakirjat.
8.  Luovu oikeasti ja anna jatka-

jan ottaa yritys haltuun.



PÄÄKIRJOITUS

Elämme parhaillaan monelle suomalaiselle vaikeaa aikaa – etenkin 
palvelu- ja taidealoille sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen on kova 
isku. Me Satakunnan kauppakamarilla uskomme, että tästäkin selvitään, 
ja haluamme katsoa jo eteenpäin: mitä hyvää koronapandemiasta voi 
seurata? 

Omista asiakkaistani suuri osa on matkailu- ja ravintola-alalla, ja moni 
joutuu nyt pohtimaan työn jatkumisen mahdollisuuksia. Toivon kaikille 
kekseliäisyyttä ja sitkeyttä toteuttaa nyt ja jatkossakin liiketoimintaansa 
joustavalla tavalla, sillä vaikeina aikoina brändi punnitaan. Hyvä brändi 
kantaa silloinkin, kun tuotteen tai palvelun valintaperusteena ei voida 
pitää esimerkiksi kätevää sijaintia.

Hyvä brändi kestää senkin, että tavanomaisesta toimintatavasta hieman 
poiketaan. Heikkouksiin fokusoituminen tekee kyyniseksi, keskitytään 
siihen, mikä on hyvin. Näinä aikoina moni yritys on esittänyt ääneen 
toiveensa, että asiakkaat suosisivat paikallisia palveluja ja ostaisivat 
esimerkiksi noutoruokaa – ilman asiakkaita ei vahvakaan brändi 
tietenkään pärjää.

Jo lähes häivytetyiksi kuvittelemamme valtioiden rajat ovat piirtyneet 
takaisin paikoilleen osoittaen samalla, mikä merkitys lähellä tuotetuilla 
tavaroilla on. Perheyrityksemme Fiblonin hankintaketjut ovat lyhyet: 
suurin osa materiaaleistamme tulee 300 kilometrin säteeltä Porista. 
Rajojen sulkeminen ei ole vaikuttanut mahdollisuuksiimme ylläpitää 
valmistusta, jos kysyntää riittää. Toisin on niillä, joiden kuljetukset 
ylittävät nyt useita valtioiden rajoja. Rekat voivat seisoa päiväkausia 
odottaessaan rajojen ylityksiä.

Toivon, että myös näiden vaikeiden aikojen jälkeen 
muistaisimme käyttää paikallisia palveluja, kulttuuria ja 
kotimaista tuotantoa. Harvoin ehkä tulee ajatelleeksi, 
millaisten ketjujen päässä yksittäinen tuote tai palvelu on. 
Usein paikallisen tuotteen takana on liuta muita kotimaisia 
toimijoita, jotka kaikki työllistävät ihmisiä omilla 
paikkakunnillaan. Ihmisiä, jotka täyttävät lounasravintolat 
päivisin ja konserttisalit iltaisin ja jättävät verojälkensä 
Suomeen. Se ketju kantaa pitkälle.

Olkoon tulevaisuus millainen tahansa, tehdään siitä 
luottamuksen ja ymmärtämisen kautta avoin ja valoisa.

Hyvä brändi 
kestää senkin, 
että tutuista 
toimintatavoista 
poiketaan.

PEKKA EKBERG
puheenjohtaja, Satakunnan kauppakamari
toimitusjohtaja, Oy Fiblon Ab

Mitä koronan jälkeen?
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Ihanteellista  
energiaa 

porienergia.fi

Pori Energian Olo on porilaiselle  
taloyhtiölle aina edullisin ja paras  
lämmitysvaihtoehto.

SÄÄSTÖÄ LÄMMITYSKULUISSA 

EI KUUKAUSIMAKSUJA 

EI INVESTOINTIKULUJA 

VAKAAT ASUMISOLOSUHTEET

PÄIVITÄ KAUKOLÄMPÖSOPI- 
MUKSESI VELOITUKSETTA,  
OTA YHTEYTTÄ:
Antti Lehtonen  
p. 044 701 2205 
antti.lehtonen@porienergia.fi

Pori Energian Olo on nyt saatavilla kauko- 

lämmitteisiin ja -jäähdytteisiin taloyhtiöihin ja 

liikekiinteistöihin. Lue lisää porienergia.fi/olo

www.upcast.com

®

Kuparitie 10, P.O. Box 60
FI-28101 Pori, Finland

   Focus is important.   
We focus on UPCAST® casting technology.

For quality and reliability. Continuously.

 ON  UPCASTING
FOCUS
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KIRJAVINKKI

KOMPASSI

ARVOJEN ROOLI johtamisessa ja asian-
tuntijatyössä on jäänyt ohueksi. Arvot 
mielletään helposti yleviksi ja vaikeasti 
konkretisoitaviksi mainoslauseiksi, 
vaikka niiden tarkoituksena on vastata 
organisaation sidosryhmien suurimpiin 
kysymyksiin. Hyvin kiteytetyt, jalkaute-
tut ja viestityt arvot luovat uudenlaista 
valtaa.

Ihmiset tekevät 2020-luvulla 
enemmän arvopohjaisia valintoja kuin 
koskaan aiemmin. Johtajuuden ja 
asiantuntijuuden toimiympäristö on 
mediallistunut ja mahdollisuudet saada 
sidosryhmien huomio sekä luottamus 
ovat muuttuneet. Arvoista voi saada 
valtavasti vahvuuksia johtamisen ja asi-
antuntijatyön tueksi kaikilla sektoreilla.

Kirja tarjoaa uusia näkökulmia, 
havaintoja ja vinkkejä siihen, miten 
arvoista saadaan vahvuuksia johtamis-  
ja asiantuntijatyöhön. Opit ymmärtä-
mään paremmin asiakkaita, henkilöstöä, 
yhteistyökumppaneita sekä muita  
sidosryhmiä. Kirjassa on haastateltu  
30 päättäjää yhteiskunnan eri osa- 
alueilta ja he kertovat arvojen merki-
tyksen omassa työssään. Interaktivoidu 
katsomalla aiheeseen liittyviä videoita 
arvovalta.fi-sivulta. Voit jakaa videot 
kommentoiden someen.  

ARVOVALTA – 
OPAS ARVOJEN 
HYÖDYNTÄMISEEN 
2020-LUVUN  
JOHTAMIS- JA 
ASIANTUNTIJA- 
TYÖSSÄ

EUROOPAN UNIONI JA PK-YRITYKSET ovat 
sanapari, joka esiintyy liian harvoin yhdessä. 
Pk-yritysten tulevaisuus on Euroopan kilpailu-
kyvyn kannalta kuitenkin valtavan tärkeä asia, 
sillä ylivoimainen enemmistö uudesta kas-
vusta ja uusista työpaikoista syntyy tällä het-
kellä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

EU-jäsenyyden myötä suomalaisille yrityksille 
on avautunut maailman suurin lähes 500 miljoo-
nan asukkaan yhteismarkkina. Suomen tavara-
viennistä jopa 60 prosenttia menee EU-alueelle. 
Viennistä eivät vastaa vain suuret pörssiyritykset, 
vaan yhä enenevissä määrin myös pk-yritykset. 
Vientiyritysten eurot tuovat alueille elinvoimaa ja 
kysyntää alihankintojen kautta. EU-jäsenyyden 
ja sisämarkkinoiden myötä paikallinen yritys voi 
helposti, ilman tulleja tai muita kaupan esteitä 
viedä tuotteen EU-markkinoille myyntiin. Sään-
telyn yhdenmukaistaminen EU-maissa auttaa 
markkinoita pelaamaan paremmin yhteen, sillä 
ilman yhteisiä standardeja palveluiden tai tuot-
teiden myynti maasta toiseen olisi kertaluokkaa 
vaikeampaa. Yhteisillä pelisäännöillä kuluttajat 
eri maissa tietävät, mitä ostavat. 

EU:ssa on julkaistu useita pk-yrittäjyyttä edis-
täviä ohjelmia ja julistuksia, tehty pienyritys-
ten kantokyvylle räätälöityjä lainsäädäntörat-
kaisuja sekä kehitetty sääntelyvaikutusten arvi-
ointimenettelyjä. Euroopan unionin pk-yrittä-
jyysohjelman Small Business Actin (SBA) avulla 
pk-yritysten markkinoille pääsyä ja rahoituksen 
saatavuutta on parannettu, hallinnollista taak-
kaa kevennetty ja yrittäjyyden houkuttelevuutta 
edistetty EU-tasolla sekä jäsenmaissa. 

Pk-yritysten toimintaedellytysten ja vien-

timahdollisuuksien parantaminen tarkoittaa 
jatkossa ennen kaikkea vähemmän mutta sel-
keämpää sääntelyä, parempaa pääsyä kasvu-
rahoituksen piiriin sekä kaupan esteiden pur-
kamista. Myös digitaalisia sisämarkkinoita on 
vahvistettava. Tällä hetkellä tavaratuotteet liik-
kuvat maasta toiseen sujuvasti, mutta digitaa-
lisissa palveluissa ja ostoissa on vaikeuksia eri 
maiden ristiriitaisten sääntelyiden vuoksi. Vain 
näin voimme luoda puitteet uusille eurooppa-
laisille innovaatioille.

Maaliskuussa Euroopan komissio julkaisi 
esityksen EU:n uudeksi pk-yritysstrategiaksi, 
jossa käsitellään yllämainittuja teemoja. Stra-
tegiassa nostetaan konkreettisesti esille myös 
tärkeitä kirjauksia, joiden tavoitteena on puut-
tua ylipitkiin maksuaikoihin. Komissio esittää 
strategiassa uutta valvontamekanismia, jolla 
venyviä maksuaikoja voitaisiin torjua.

Yritysten väliset maksuajat ovat edelleen 
EU:ssa pitkiä, ja ongelma on rantautunut vah-
vasti myös Suomeen. Usein isommat yritykset 
venyttävät maksuja pienemmilleen, joilla ei 
ole mahdollisuuksia ryhtyä riitelemään mak-
suajoista asiakassuhteen menetyksen pelossa. 
Monet pk-yritykset joutuvat odottamaan mak-
suja asiakasyrityksiltään jopa kuukausia. Tälle 
EU pyrkii saamaan nyt stopin.

Pk-yritysten merkitystä Euroopan talou-
delle ei voi korostaa liikaa. Siksi on tärkeää, 
että yrittäjyysympäristöä pyritään paranta-
maan EU:n tasolla. Tässä työssä aion olla aktii-
visesti mukana Euroopan parlamentissa ja toi-
von teiltä pk-yrittäjiltä ehdotuksia ja havain-
toja myös meidän meppien suuntaan.  

Pk-yritykset ovat EU:n 
talouskasvun kulmakiviä
TEKSTI PETRI SARVAMAA, EUROPARLAMENTAARIKKO
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T oisilla kiire ja kysyntä ovat entisellään, ehkä jopa lisään- 
tyneet. Kaikkiin vaikuttaa normaalista poikkeava sosiaali-
nen etäisyys joko työssä tai vapaa-ajalla.

– Tilanne on kestänyt pitkään, ja kriisi saattaa pitkittyä 
edelleen. Ajatusten kanssa ei kannata jäädä yksin, jos tuntuu, ettei 
jaksa. Työterveyshuolto on tarvittaessa apuna. Apua kannattaa 
pyytää varhaisessa vaiheessa, sanoo Terveystalon Porin seudun 
aluejohtaja Kimmo Aho.

Uutisoinnin ja rajoitetun elämän keskellä tunneskaala saattaa 
vaihdella: toisena hetkenä pelottaa kaikki ja toisena luja usko 
paremmasta on vahva. Terveystalon työterveyshuollon asiakkailla 
on jo pitkään ollut mahdollisuus etävastaanottoon. Työterveyden 
ammattilaiset tekevät työtä kaikissa kanavissa: verkon yli, puheli- 
messa ja perinteisesti vastaanotolla. Nyt etävastaanoton palveluja  
on tehostettu ja käyttökin luonnollisesti lisääntynyt. 

– Työterveyshuollon perustarve ei ole hävinnyt mihinkään.  
Edelleen hoidamme perussairauksia normaalisti. Luonnollisesti 
työ- ja työmatkatapaturmat ovat vähentyneet. Työpaikkaselvitykset 
ja -käynnit ovat minimissä, Aho kertoo.

Perusohjeet nousevat arvoon arvaamattomaan. Riittävä lepo, 
säännöllinen ruokailurytmi, mieleinen liikunta ja muu vastapaino 
työlle turvaavat arjessa jaksamista. Välillä kannattaa pitää taukoa 
myös tietotulvasta. 

– Koronaa tulee nyt joka tuutista. Joka päivä pitäisi antaa aikaa  
itselleen. Se voi olla ulkoliikuntaa, pihatöitä, lukemista tai mitä muuta 
tahansa. Tärkeää on löytää palauttavia taukoja. Työpaikoilla tästä on 
tarpeellista muistuttaa. Toivon, että koronasta seuraa myös hyvää, 
muistetaan nauttia tavallisen elämän perusasioista. 

NYT PUHUTTAA

Poikkeusoloissa 
perusasiat korostuvat
Työterveydessä näkyvät koronan monet 
kasvot. Osa asiakkaista painii lomautusten 
kanssa ja osa toimii etäällä. 

LYHYESTI LUKUINA

+2%

990 000 000

100

Suomen tavaravien-
nin arvo kasvoi kaksi 
prosenttia vuonna 
2019 Tullin ennak-
kotietojen mukaan. 
Vienti oli arvoltaan 
hieman yli 64,9 mil-
jardia euroa.

Finnvera myönsi  
viime vuonna  

rahoitusta  
pk- ja midcap- 

yrityksille yhteensä  
990 miljoonaa  

euroa.

Euroopan unionilla  
on tällä hetkellä  

sata kauppasopi- 
musta voimassa,  

päivitettävänä tai  
neuvoteltavana.

Yhteensä noin  
24 prosentilla  
suomalaisista  
pk-yrityksistä  
on liiketoimintaa  
ulkomailla.

24%

LÄHTEET: FINNVERA, TULLI, PK-YRITYSBAROMETRI 2020 JA EUROOPAN UNIONI.
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Kauppakamarien yhteiset 
koronatilanteeseen liittyvät 
ohjeet jäsenille löydät aina 
ajantasaisina verkkosivuiltamme 
satakunnankauppakamari.fi.

BLOGI- JA APSIVINKIT

LastPass
Elämää huomattavasti 

helpottava salasanamanageri 

pitää muistissa salasanojen 

lisäksi muutkin koodit ja 

tunnusluvut. Käyttöä helpottaa 

integroiminen selaimeen, jolloin 

salasanat siirtyvät LastPassiin 

ilman käsin kirjoittamista. 

Samat tiedot päivittyvät kaikille 

laitteille.

@romakka-podcast
@romakka on Keskuskauppa-

kamarin uusi podcast, joka 

yhdistää The Economistin 

maailmankuvan savolais-

brysseliläiseen suorapuhei-

suuteen. Toimitusjohtaja 

Juho Romakkaniemen vetämä 

podcast pystyttää tienviittoja 

2020-luvun Suomelle. Ensim-

mäisenä vieraana on Mikael 

Jungner ja aiheena demokratian 

kriisi. Podcastin jaksot julkaistaan 

Spotifyssa, iTunesissa ja Keskus-

kauppakamarin nettisivuilla.

DuckDuckGo
Hakukone, joka lupaa, ettei kerää 

dataa käyttäjästä. Kannattaa 

ladata muiden verkkoselainten 

rinnalle. Hyödyllinen verkko-

ostoksille tai vaikkapa 

lentolippujen selaamiseen tai  

kun et halua katsella mainoksia 

juuri hankkimastasi tuotteesta.

ME OLEMME MAAILMAN-
LUOKAN ASIANTUNTIJOITA
NIKKELIJALOSTUKSESSA

www.nornickel.fi

60 vuodessa olemme vakiinnuttaneet 
paikkamme alamme huipulla. Ja siellä 
aiomme myös pysyä. Tulevaisuuden 
menestyksen varmistamme yhdessä osaavan 
ja hyvinvoivan henkilöstön kanssa. Toimimme 
vastuullisesti niin ympäristön, ihmisten kuin 
yhteiskunnankin kannalta.
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Kielitaito auttaa 
kansainvälistymisessä
Yrityksen ja sen työnteki- 
jöiden kielitaito nousee 
usein puheeksi kansain- 
välistymishaaveiden myötä. 
Kielitoimisto Lingo  
Languages Oy:n toimitus- 
johtaja ja Satakunnan  
kauppakamarin kasvu- ja 
elinvoimavaliokunnan vara-
puheenjohtaja Miia Virtanen 
tietää, että kielitaidolla on 
merkitystä kansainvälisessä 
liiketoiminnassa. 

Vaikka englannista on tullut 
liikemaailman yleiskieli, ei 
sillä välttämättä yksin pärjää. 
Etenkin verkkokauppa edel-

lyttää kohdemaan kielen osaamista, sillä 
jopa 75 prosenttia kuluttajista haluaa ostaa 
verkosta omalla äidinkielellään. 

– Vain noin neljännes maailman 
ihmisistä osaa englantia. Tämä kannattaa 
huomioida, kun suunnittelee yritystoi-
minnan kansainvälistämistä, Miia Virta-
nen neuvoo.

Kansainvälistymisen ensiaskeleiden 
myötä kannattaa selvittää, voisiko yrityksen 
jo olemassa olevia suhteita hyödyntää. Myös 
yrityksen sisäiset resurssit on hyvä kartoittaa.

– Joskus yrityksen omista riveistä voi 
löytyä jonkin yllättävän kielen tai kulttuu-
rin taitaja, joka voi auttaa kansainvälisty-
misessä. Apua kieliasioihin saa ja on myös 
suositeltavaa hankkia ammattilaisilta, sillä 
laadukas, oikeakielinen viestintä ja selkeät 
sopimukset ovat ratkaisevassa roolissa 
kansainvälisen kaupankäynnin onnistu-
misessa, Virtanen muistuttaa.

Lingo tarjoaa asiakkailleen apua 
käännöksissä, sanastotyössä ja kielentar-
kistuksissa viidentoista vuoden kokemuk-
sella. Lisäksi yritys tarjoaa kielikoulutusta 
etenkin englanniksi sekä yksilöille että 
ryhmissä Porissa ja Turussa. 

9 + 1 VINKKIÄ  
KANSAINVÄLISTYMISEEN JA KIELEN OPETTELUUN

+ 1. Muista, että ammatti- 
laisilta saat luotettavaa 
apua käännöksiin ja  
kielitaidon kehittämiseen.

1. Selvitä, onko organisaatiosi sisällä kohde-
maan kielen tai kulttuurin tuntevia henkilöitä, 
joista voisi olla apua.
2. Tarkista jo olemassa olevat kansainväliset 
suhteet. Apua ja ideoita voi löytyä vaikkapa 
ulkomaalaiselta tavarantoimittajalta tai 
perhetutulta.
3. Muista, ettei englanti välttämättä aina  
riitä, vaan yritykseltä saatetaan vaatia moni-
kielisyyttä. 

4. Tarjoa palvelua etenkin kuluttaja-asiakkaille 
heidän omalla äidinkielellään.
5. Jos yrityksesi joutuu käyttämään useampia 
kieliä, on syytä laatia kielistrategia. 
6. Tarkista verkkosivujesi analytiikasta, mistä 
päin maailmaa sivustollasi vieraillaan. Saatat 
löytää uusia potentiaalisia kohdemaita!
7. Tutki, millä kielillä kilpailijasi toimivat  
ja missä eri maissa tai kielialueilla he  
palvelevat.
8. Kielitaito kehittyy, kun uskaltaa avata 
suunsa: puhu, kirjoita ja kuuntele vieraalla 
kielellä.
9. Kieltä voi oppia myös yllättävistä paikoista. 
Katsele vaikkapa YouTube-videoita itseäsi 
kiinnostavasta aiheesta.

Kielitoimisto Lingo Languages Oy:n 
toimitusjohtaja Miia Virtanen.

YRITYS ESIIN
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ANTTI VIINIKKA, 
PORIN VILLA JA 
PEITE OY
Kauppa ei ole koro-
nasta huolimatta  
pysähtynyt. Verkko- 
kaupastamme 
ostetaan tuotteita 
etenkin nyt, kun 
kotona vietetään 
paljon aikaa ja siellä 
halutaan viihtyä.

GALLUP

Miten korona vaikuttaa yrityksenne toimintaan?
JARI KORTELAINEN, 
LIHAJALOSTE  
KORPELA OY
Suurkeittiöille suun- 
nattujen tuotteiden  
menekki on 
pudonnut lähes 
nollaan, mutta 
kuluttajakauppa on 
alun hamstrauksen 
jälkeen tasaantunut 
normaalille tasolle. 

ALEKSI HARJU, 
SUOMEN  
IMURIKESKUS OY
Otimme koronan 
vuoksi etätyöyhteydet  
käyttöön, mikä on 
yrityksessämme 
uutta. Tuotannossa 
on sovittu erityis- 
järjestelyistä niin  
hygienian kuin fyysi-
sen työnteon osalta.

Johtajan tapa ei ole ainoa oikea

KOULUTUS
Ylioppilas. ”Aloitin aikoinaan lakiopinnot 
Helsingin yliopistossa, mutta työelämä 
vei mennessään. Minulla on myös 
lentolupakirja. Lennän edelleen moniin 
tapaamisiin itse.”

JOHTAMISESSA TÄRKEINTÄ
”Tärkeintä on olla itselleen rehellinen ja 
ymmärtää omat motiivinsa.”

MERKITTÄVÄ ASKEL URALLA
”Yksi merkittävimmistä hetkistä oli, kun 
päätimme aloittaa sinkki-alumiinilangan 
tuotekehityksen. Se vei monta vuotta, 
mutta nyt teemme myös maailman parasta 
seoslankaa.”

Porissa on valmistettu sinkkilankaa teollisuuden 
tarpeisiin jo neljännesvuosisadan ajan. Toimitusjohtaja 
Matti Lohikoski uskoo alan kasvuun.

Kun Vertic Zinc Wire Oy aloitti toimintansa 
vuonna 1994, Matti Lohikoski oli jo kokenut 
myyntimies. Hän oli kiertänyt maailmaa lähes 
vuosikymmenen verran pystyvalukoneita 
valmistavan perheyrityksen leivissä. Koneiden 
teknologia oli Lohikosken isän käsialaa. 

– Ensimmäiset kontaktimme olivat Intias-
sa, mutta pian valmistamiamme koneita oli 
kaikilla mantereilla, Lohikoski muistelee. 

Myöhemmin amerikkalainen suuryritys 
kiinnostui Lohikoskien käyttämästä teknolo-
giasta ja osti oikeudet siihen. Samaan aikaan 
sinkkilankabisnes oli jo käynnissä. Materiaali 
saatiin ja saadaan yhä Kokkolan sinkkitehtaalta.

Sinkkilangalle oli 1990-luvun Euroopassa 
kysyntää. Markkinoilla oli kaksi suurta yritystä, 
saksalainen Grillo ja belgialainen Union Minière, 
mutta yritykset myivät tuotteitaan omilla kieli-
alueillaan, joten uudelle tulokkaalle oli tilaa.

– Vuosien työllä löysimme oman tapam-
me tehdä lankaa, ja siinä piilee yrityksemme 
vahvuus, Lohikoski sanoo. 

LUOTTAMUS ORGANISAATIOON 
ON LUJA
Teknologialla ja teollisuudella on Satakunnas-
sa pitkä historia. Moni asia on kuitenkin muut-
tunut. Siinä missä teollisuus kehitti aiemmin 
teknologiaa itse, tulee se nykyään maailmalta. 

JOHTAMISFILOSOFIA

Siksi on poikkeuksellista, että porilaisella  
sinkkilankatehtaalla luotetaan edelleen 
omaan tuotekehitykseen. 

– Mietimme koko ajan, miten voimme kehit-
tää teknologiaamme paremmaksi ja nopeam-
maksi. Se, että olemme Amerikassa markkina-
johtaja, on osittain sattuman kauppaa. Olemme 
tehneet virheitä, mutta onnistuneet joissakin 
kaupoissa poikkeuksellisen hyvin. Huonommal-
la tuurilla tilanne voisi olla täysin toinen.

Tuurin lisäksi Lohikoski uskoo markkinan 
kasvuun. Esimerkiksi Intia aikoo uudistaa 
rataverkostoaan ja päällystää uudet raiteet 
sinkillä korroosion ehkäisemiseksi. Vastaavia 
hankkeita on maailmalla useita, ja muun 
muassa offshore-tuulipuistot tarvitsevat pal-
jon sinkkipintaa suojakseen, mikä ennustaa 
sinkkibisnekselle valoisaa tulevaisuutta.

Lohikoski pyrkii olemaan laiska johtaja, 
joka antaa vastuun työntekijöille.

– Minun roolini on olla vastuunkantaja, 
tukea ihmisiä ja varmistaa, että virheet huo-
mataan ja niistä opitaan.

Lohikosken mielestä esimiehen tulee 
luottaa organisaatioonsa. Se onnistuu, kun 
ympärillä on oikeanlainen tiimi. 

– Samalla on hyvä muistaa, ettei minun 
tapani ole ainut oikea tapa tehdä asioita. Kun 
sen pitää mielessä, pääsee pitkälle.  
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Miten korona vaikuttaa yrityksenne toimintaan?

Tulevaisuudentutkija Risto Linturi.

 

K oronan jälkeisessä maailmassa Risto Linturi toivoo 
näkevänsä kaikuja vuosituhannen vaihteen tutkimus- ja 
kehitysinnosta.

– 90-luvun laman jälkeinen maailma oli niin pioneeri-
henkinen, että itse en ole ikinä muulloin sellaista nähnyt. Siinä voi 
olla tämän mustan pilven hopeareunus.

Signaaleja on paljon. 3D-tulostuksen kaltainen pikavalmistus 
mahdollistaa huomattavan tuotannon esimerkiksi sairaalaväli-
neissä tarvittaville muoviosille. Edulliset kuluttajalaitteet ja tekoäly 
auttavat yksilöä itsediagnostiikassa.

Kuljettajaton liikenne yleistyy henkilö- ja rahtikuljetuksissa. 
Tartuntariski pienenee, kun laitoskeittiöissä ja siivoustöissä 
ahertavat robotit. Myös erilaiset virtuaalitilat ja -kohtaamiset 
nousevat suureen arvoon.

– Ilman muuta tapahtumat muokkaavat arvomaailmaamme. 
Omavaraisuutta aletaan arvostaa uudella tavalla, ja monet ratkai-
sut helpottavat elämää haja-asutusalueilla. Riippuen pandemian 
lopputuloksista ja syntyvien traumojen laajuudesta voi käydä niin, 
että maalla asuminen alkaa tuntua kaupunkia turvallisemmalta, 
Linturi toteaa.

Kaupunkiviljelyn kaltaiset trendit edistävät myös kaupunkien hii-
lineutraaliustavoitteita, mutta suurempiin ilmastovaikutuksiin Linturi 
suhtautuu varauksella. Moni uusi tapa on kyllä ilmastolle myöntei-
nen – esimerkiksi paikallinen energiantuotanto on usein uusiutuvaa.

– Päästövähennykset jäävät kuitenkin tilapäisiksi, ja lähes 
kaikilta osin meillä on sama haaste edelleen edessä. Valtioi-
den ja yritysten resurssit ovat vähäisemmät, mutta toisaalta 
yhteishenki, realismi ja uudistushalu voivat lisääntyä. Luulen, 
että loppupeleissä kokemus lisää yhteistä pyrkimystä ja halua 
ratkaista myös ilmastonmuutos yhdessä. 

”On ihan selvää,  
että maailma  
ei palaa entiselleen”
Tulevaisuudentutkija Risto Linturin 
mukaan moni kehityskulku vauhdittuu 
koronaviruspandemian myötä. Työelämä 
digitalisoituu ennennäkemätöntä 
vauhtia. Politiikka voi muuttua uudistus-
hakuiseksi, mutta globalisaation rajoja 
joudumme pohtimaan.
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HENKILÖ

Koronasuosta kovalle maalle 

Koronakriisin hoito tietää jälkilaskua, jossa 
on meille kaikille maksettavaa vuosiksi 

eteenpäin. Suomi ei ole taudin laannuttua 
enää entisensä, mutta Keskuskauppakamarin 

toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi muistuttaa 
muutoksen olevan myös mahdollisuus. Sen ovat 

nokkelimmat yritykset jo havainneet. 

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT RONI REKOMAA, PIXHILL

HENKILÖ

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT RONI REKOMAA, PIXHILL

KORONASUOSTA
KOVALLE MAALLE
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Monen suomalaisen sosiaaliset kon-
taktit ovat viimeisen kuukauden 
aikana rajoittuneet lähinnä kauppa- 
ja huoltamoreissuihin.  Työkaverit 

ja asiakkaat on puolestaan tavoitettu puhelimitse tai 
etäyhteyksin. 

 Myös Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja 
Juho Romakkaniemi vastaa huhtikuun alussa puhe-
limeen kotikonttorilta. 

 ”Itse asiassa olimme tässä asiassa aivan etu-
joukoissa. Siirsimme koko toimiston etätöihin jo 
maaliskuun puolivälissä, kun koronakriisissä saatiin 
hallituksen ensimmäiset suositukset. Hommat ovat 
pienen harjoittelun jälkeen sujuneet varsin kitkatto-
masti”, toimitusjohtaja toteaa. 

ELVYTYSTÄ ENSIAVUKSI 
Monen muun maan tavoin Suomi on up-

poamassa koronasuohon, josta päästään kovalle 
maalle vain kitkerillä lääkkeillä. Silti epidemia jättää 
taakseen ison joukon kaatuneita yrityksiä, kymme-
niä tuhansia toimettomaksi jääviä käsipareja sekä 
valtiolle velkataakan, jossa riittää maksamista koko 
vuosikymmeneksi. 

 Kauppakamarien maaliskuun lopulla tekemän 
kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa yrityksistä pohti 
lomautuksia tai irtisanomisia. Tätä juttua luettaessa 
nuo arviot ovat todennäköisesti myös toteutuneet.  

 Myös BKT:n ennustetaan menevän tänä vuonna 
ainakin viitisen prosenttia, hyvin mahdollisesti 
enemmänkin pakkaselle. Vaikka paljon on jo tehty, 
toivoo Romakkaniemi hallitukselta yhä lisätoimia 
yritysten ja elinkeinoelämän tueksi. 

 Niitä tarvitaan etenkin siinä vaiheessa, kun 
koronarajoitteita aletaan purkaa. 

 ”Nyt on vuosikymmenten tauon jälkeen tilausta 
perinteiselle elvytykselle. Suomeksi sanottuna se 
tarkoittaa isojen tie- ja ratahankkeiden käynnis-
tämistä sekä ansiotuloveron alentamista kahdella 
prosenttiyksiköllä kaikissa tuloluokissa”, toimitus-
johtaja tiivistää. 

RAHAT TAKAISIN UUDEN KASVUN KAUTTA 
Valtionvelan räjähdysmäisen kasvun keskellä 

tuloveron alentaminen voi äkkiseltään kuulostaa 
huonolta yhdistelmältä, mutta Romakkaniemi on 
toista mieltä. Hintalappu on toki hurja eli viime 
vuoden verotuloilla noin kaksi miljardia euroa, 
mutta saatavissa takaisin taloudellisen aktiviteetin 
sekä ympäristö- ja haittaverojen kautta. 
 ”Talouteen on tehtävä raaka kylmäkäynnistys, jolla 
rattaat saadaan edes jotenkin pyörimään. Vero-
kevennykset lisäävät kulutuskysyntää, kohentavat 
työllisyyttä ja lääkitsevät siten myös julkista taloutta. 
Tuloverotusta voi palautella entiselle tasolle, kun 
suhdanteet taas paranevat”, hän muistuttaa.  

 Infrahankkeisiin tarvittaisiin vähintään miljar-
din euron rahoituspaketti. Elvytyslistalla ovat myös 
kotitalousvähennys sekä väliaikainen ansioihin 

perustuva työttömyysturva kaikille palkkatyössä 
käyville. 

 Koronakriisissä kovinta iskua saavien ravintola-
palveluiden arvonlisäverokanta pitäisi sekin laskea 
väliaikaisesti 14 prosentista 10 prosenttiin. Sama 
alv-taso oli otettava käyttöön myös anniskelun 
osalta.

MARKKINOIDEN UUSJAOSTA UUTEEN NOUSUUN
Koronakriisi on tiennyt jo nyt monelle yrityksel-

le kuoliniskua eikä pikaista käännettä parempaan 
ole näköpiirissä. Niinpä lopetus- ja sulkulappuja 
ilmestyy ikkunoihin ja oviin valtion mittavista 
tukitoimista ja vuokranantajien kädenojennuksista 
huolimatta. 

 Romakkaniemi tunnustaa, että taivas voi näyttää 
monessa yrityksessä juuri nyt sysimustalta. Tar-
kemmin sihtaamalla sieltä saattaa kuitenkin erottua 
hopeareunus ja toivo paremmasta. 

”Tällainen globaali talouskriisi tietää markki-
noilla aina tiettyä uusjakoa. Se tarjoaa nopeille ja 
ketterille toimijoille myös menestyssaumoja”, toimi-
tusjohtaja muistuttaa. 

Esimerkkejä tästä notkeudesta ja reagointiherk-
kyydestä on jo nähty, kun omaa tuotantorepertuaa-
ria on käännetty muutamassa päivässä aivan uusille 
ja markkinoiden kaipaamille urille: suksivoiteiden 
ja alkoholijuomien sijaan on pullotettu käsidesiä tai 
yksittäisten muoviosien sijaan valmistettu kokonai-
sia suojamaskeja. 

Myös moni ravintolayrittäjä on löytänyt hengissä 
pitävän oljenkorren take away -palvelusta.  

”Pk-yrittäjille on pakko nostaa tässäkin hattua. 
Kun edessä on kova paikka, niin sitkeyttä ja kekse-
liäisyyttä kyllä löytyy”, Romakkaniemi kiittelee.

DIGILOIKKA TUO KILPAILUETUA
Kaikki päättyy aikanaan ja jossain vaiheessa 

myös koronaviruksen kuristusote hellittää. Romak-
kaniemen mukaan Suomi ei kuitenkaan enää palaa 
siihen arkeen, jota elimme vielä helmikuussa.  

Valtion velkataakka ja kuntien entistä tiukempi 
taloustilanne tietävät käytännössä sitä, että vuodesta 
ja vuosikymmenestä toiseen vatvotut rakenteelliset 
uudistukset on lopultakin vietävä läpi. Myös tapam-
me tehdä työtä, käyttää palveluja ja liikkua muuttuu 
Romakkaniemen mukaan pysyvästi. 

”Aika monessa kohtaa on havaittu, että hommat 
hoituvat myös etäyhteyksillä ja entistä kustannus-
tehokkaammin. Asioimme ja ostamme entistä 
enemmän verkosta, mikä sekin tarjoaa uusia bisnes-
mahdollisuuksia.” 

Eli onko myös Suomen muotoisessa pilvessä 
hopeareunus? 

”Minun mielestäni on. Olemme ottaneet muu-
tamassa kuukaudessa digiloikan, johon muuten 
olisi mennyt vuosia. Nyt meillä on kriisin hellit-
täessä pientä etumatkaa ja siinä ovat uuden nousun 
avaimet.” 

JOUSTOVARA / 
ILMOITUS

KAUPPAKAMARIN 
ELVYTYSPAKETTI
 
• Ansiotuloverotukseen 
kahden prosenttiyksikön 
kevennys ja käyntiin 
miljardin infrahankkeet 
 
• Kotitalousvähennys 70 
prosenttiin ja katto 2400 
euroon/vuosi  
 
• Ravintola-alalle alv-
kevennyksiä  
 
• Kaikille palkansaajille 
ansiosidonnainen 
työttömyysturva

LISÄTIETOA KORONAVIRUKSESTA 

YRITYKSILLE: WWW.KAUPPAKAMARI.FI/

LISATIETOA_KORONAVIRUKSESTA/
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Suunnittelussa tulee tunnistaa työsopimus-, yhteistoi-
minta- ja työturvallisuusnormisto sekä sovellettavan 
työehtosopimuksen velvoitteet. Palkanlaskennan tulee 
hallita mm. lomautustilanteissa vuosilomien ja muiden 

poissaolojen yhteensovitus palkan määrään ja lomakerty-
miin. Palkanlaskennan oikeellisuus varmistaa työntekijöiden 
toimeentuloturvaa.  

Työsuojelusäännösten mukaan työnantajalla on aina 
velvollisuus huolehtia työskentelypaikan turvallisuudesta 
myös etätyön osalta. Huolehtimisvelvoite tarkoittaa koronasta 
mahdollisesti aiheutuvien vaarojen ja riskien kartoittamista 
työturvallisuuden, 
terveyden ja työkyvyn 
edistämiseksi. Tarvitaan 
saumatonta yhteistyötä 
johdon, työntekijöiden 
ja työterveyshuollon 
kanssa. Eikä sovi unoh-
taa, että tietosuoja- 
säännökset koskevat 
myös tartuntatietojen 
käsittelyä. 

Sopeuttamistoimien 
vaihtoehdot perustuvat yrityksen talousnäkymiin. Talous- 
analyysin lisäksi pohditaan, miten ja missä aikataulussa jär-
jestelyt voidaan toteuttaa; mistä asioista tulee sopia ja kenen 
kanssa sekä voiko työnantaja yksin päättää järjestelyistä 
kuulematta työntekijöitä.

Aluksi vaihtoehtoina tarkastellaan työaikajärjestelyjä, 
vuosilomien sijoittelua, lomarahojen vaihtamista vapaaksi, 
työehtosopimusten mahdollistamia joustoja ja palkattomia 
vapaita. Nämä vaihtoehdot edellyttävät sopimista tai vähin-
täänkin työntekijöiden kuulemista.

Koronavirus on aiheuttanut täysin 
poikkeavan kriisitilanteen Suomessa 
ja työpaikoilla. Yrityksissä pohditaan 
vaihtoehtoja, millaisilla henkilöstöön 
kohdistuvilla sopeuttamistoimilla 
turvataan tulevaisuuden 
liiketoiminnan jatkuvuus. 
Poikkeusoloissakin yritysten on 
noudatettava voimassa olevaa 
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Afrikka on mahdollisuuksien manner 
– myös suomalaisyrityksille

EU ehti julkaista uuden Afrikka-strategiansa juuri ennen koronapandemian 
puhkeamista. EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin 

Jutta Urpilaisen mukaan kahden maanosan tiiviimmälle yhteistyölle on 
viruskriisin keskellä ja etenkin sen jälkeen entistä enemmän tarvetta. 

Se tarjoaa monia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. 

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT EUROPEAN COMMISSION

Uuden EU-komission kevät on ollut jotain 
aivan muuta, mitä vielä alkuvuodesta 
ounasteltiin.  

Tuolloin päällimmäisenä murheena oli 
lähinnä se, kuinka saada EU:n hieman yskähtelevään 
talouteen uutta buustia. Nyt suurin huomio on korona-
pandemian torjunnassa ja keinoissa, joilla taudin polvil-
leen iskemät kansantaloudet saadaan takaisin jaloilleen. 

Myös kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan 
komissaari Jutta Urpilaisen (sd.) kalenteri on mennyt 
koronan takia uusiksi.  Euroopan komissio antoi maa-
liskuun alussa tiedonannon EU:n Afrikka-strategiasta. 
Ennen lokakuussa 2020 pidettävää EU:n ja Afrikan 
Unionin (AU) huippukokousta, jossa strategiasta on tar-
koitus antaa yhteiset päätelmät, strategiasta olisi käytävä 
tiivistä neuvonpitoa muun muassa Afrikan unionin eli 

AU:n ja EU:n jäsenmaiden sekä kansalaisyhteiskunnan 
kanssa.  

”Epidemialla on kauaskantoisia seurauksia sekä in-
himillisesti että taloudellisesti. Toistaiseksi on kuitenkin 
liian aikaista arvioida vaikutusten mittaluokkaa ja mah-
dollisia kerrannaisvaikutuksia”, Urpilainen toteaa. 

Hän kuitenkin tähdentää, että Afrikka pysyy koro-
nakriisistä huolimatta mahdollisuuksien mantereena. 
Viruksen selättäminen on toki yksi ehdoton edellytys 
positiiviselle kehitykselle. 

”Pandemia ei suinkaan poista tarvetta strategisem-
malle ja kokonaisvaltaisemmalle lähestymistavalle. 
Muutoksen ajurit ovat Afrikassa yhä olemassa. Siksi 
jatkamme strategiatyötä ja taistelemme pandemiaa vas-
taan yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaniemme 
kanssa”, Urpilainen painottaa Kauppakamarilehdelle.
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EDESSÄ YHTEINEN TULEVAISUUS
Komissaari korostaa, että Euroopan ja 

Afrikan tulevaisuudet ovat kietoutuneet mo-
nella tavoin yhteen. Strategiassa yhteistyötä 
esitetään syvennettäväksi viidellä osa-alueel-
la, jotka on nimetty vihreäksi siirtymäksi, 
digitaaliseksi siirtymäksi, kestäväksi kasvuksi 
ja työpaikkojen luomiseksi. Lisäksi tarvitaan 
rauhaa, hyvää hallintoa sekä ratkaisuja muut-
toliikkeeseen ja liikkuvuuteen.  

Kumppanuuspotentiaalia lisäävät myös 
Afrikan kasvava väestö ja talouskasvu, run-
saat luonnonvarat sekä sukupolvenvaihdos, 
joka on lähivuosina edessä monissa Afrikan 
maissa.  Kasvavalle väestölle on myös luotava 
työpaikkoja ja tulevaisuudennäkymiä. En-
nusteiden mukaan Afrikassa on kymmenen 
vuoden kuluttua jo 700 miljoona työikäis-
tä, kun koko EU:ssa on asukkaita alle 500 
miljoonaa.

”Tässä saranavaiheessa haluamme tarjota 
reilua ja kestävää kumppanuutta. Vastuullisil-
la, sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudel-
lisesti kestävään kehitykseen sitoutuneilla 
yrityksillä on merkittävä rooli strategian 
toteuttamisessa”, Urpilainen muistuttaa. 

KYSYNTÄÄ ENERGIA-, YMPÄRISTÖ- JA 
DIGIOSAAMISELLE

Tämä tarjoaa selkeitä mahdollisuuksia 
myös suomalaisyrityksille. Väestönkasvun 
ja talousennusteiden perusteella esimerkiksi 
Afrikan energiantarpeen arvioidaan tuplaan-
tuvan 20 vuodessa. 

”Uusiutuvan energian ratkaisuille on 
loistavat olosuhteet ja kysyntää. Internet-yh-
teyksien parantuessa ja laajentuessa on Afri-
kassa kasvavat markkinat myös digitaalisille 
palveluille ja verkkokaupalle.” 

Afrikan vuosittainen talouskasvu on ollut 
viime vuosina keskimäärin 4,6 prosenttiyk-
sikköä ja moni Euroopan maa onkin siellä jo 
aktiivisesti.

”EU osallistuu säännöllisesti erilaisten bu-
siness forum -tapahtumien järjestämiseen ja 
mahdollistamiseen Afrikassa. Ne ovat myös 
suomalaisyrityksille erinomaisia paikkoja 
luoda verkostoja paikallisten toimijoiden ja 
eurooppalaisten toimijoiden kanssa”, Urpilai-
nen vinkkaa.

Afrikan kohdalla on kohistu paljon 
Kiinan saamasta jalansijasta. Kumppanuus-
komissaari kuitenkin muistuttaa, että myös 
Euroopassa on oltu hereillä: EU27-yritysten 
suorat sijoitukset Afrikkaan olivat muutama 
vuosi sitten arvoltaan noin 222 miljardia 
euroa. Vastaava summa oli Yhdysvaltojen 
kohdalla 42 miljardia euroa ja Kiinan osalta 
38 miljardia euroa. 

”Tätä työtä haluan jatkaa. Voimme olla 
Afrikan ensisijainen kumppani etenkin 

vihreässä kehityksessä ja digitalisaatiossa, 
jotka ovat kestävän talouskehityksen osalta 
aivan ratkaisevassa asemassa”, Urpilainen 
painottaa.

KOHTI KAHDEN KUMPPANIN 
VAPAAKAUPPAA

Yritysten ja sijoittajien silmissä avainasioi-
ta ovat liiketoimintaympäristön ennustetta-
vuus, avoimuus ja toimijoiden välisen vuoro-
puhelun lisääminen. Niidenkin osalta on oltu 
kuulemma hereillä: esimerkiksi vuonna 2018 
EU investoi 718 miljoonaa euroa liiketoimin-
taympäristöjä parantaviin toimenpiteisiin. 

”Lisäksi fasilitoimme Euroopan ulkoiseen 
investointiohjelmaan kuuluvan Sustainable 
Business for Africa -aloitteen, joka tehostaa 
yksityisen ja julkisen sektorin vuoropuhelua 
yli kolmessakymmenessä Afrikan maassa. 
Teemme myös pitkäjänteistä työtä hallinnon, 
oikeusvaltion ja demokratian vahvistamisek-
si”, Urpilainen tähdentää. 

Tarve perinteiselle kehityspolitiikalle ja 
kehitysyhteistyölle ei sekään ole kadonnut. 
Niiden rinnalla halutaan kuitenkin raken-
taa kahdensuuntaisia, reiluja ja kestäviä 
kumppanuuksia, joista molemmat osapuolet 
hyötyvät. 

”On myös hyvä huomata, että moni suo-
malaisyritys on jo nyt läsnä Afrikassa. Näistä 
kokemuksista on hyvä ottaa oppia”, komis-
saari muistuttaa. 

EU tukee Afrikan mantereen vapaakaup-
pa-aluetta, joka voisi olla askel kohti myös 
mantereiden välistä vapaakauppaa.  

”Haluamme pitää jatkossakin kiinni siitä, 
että EU on Afrikan merkittävin kumppani. 
Tuon tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan 
myös suomalaisyritysten investointeja.” 

Tullin tilastojen mukaan Afrikan 
maiden osuus Suomen kokonaisvien-
nistä on pysynyt viimeiset kymme-
nen vuotta likipitäen ennallaan. 

Afrikan osuus Suomen tavaraviennistä 
on ollut viime vuosina noin 2,4 prosent-
tia. Tuonnin osuus on ollut vain noin 
prosentin luokkaa. Tärkeimpiä vientimaita 
ovat Egypti, Marokko ja Etelä-Afrikka. 

Tuontimaista tärkeimmät ovat Kongon 
demokraattinen tasavalta ja Etelä-Afrikka. 

Suomen vienti koostuu pääosin met-
säteollisuuden tuotteista, joiden arvo on 
noin puolet koko Afrikan-viennin arvosta. 
Lisäksi viedään öljyjalosteita, kemianteol-
lisuuden tuotteita sekä koneita ja laitteita.  

Tuonnista valtaosa on metalleja, joita 
tuodaan etenkin Kongosta. Etelä-Afrikas-
ta tuodaan myös mm.  viinirypäleitä ja 
viinejä. 

KAHDENVÄLINEN KAUPPA JUNNAA PAIKALLAAN 

”TÄTÄ TYÖTÄ HALUAN 
JATKAA. VOIMME 

OLLA AFRIKAN 
ENSISIJAINEN KUMPPANI 

ETENKIN VIHREÄSSÄ 
KEHITYKSESSÄ JA 

DIGITALISAATIOSSA.”

Komissaari Jutta Urpilaisen mukaan YK:n kestävän 
kehityksen Agenda2030-tavoitteet ovat komission työn 
ytimessä.  Keskeisenä tavoitteena on helpottaa Afrikan 
maita siirtymään mahdollisimman sujuvasti kestävän 
kasvun polulle. Juuri tässä eurooppalaisten yritysten 
innovaatiot ja teknologiat voivat olla isona apuna. 

”Afrikan polku kestävään kehitykseen voi olla paljon perintei-
siä teollisuusmaita suoraviivaisempi. Samalla kehitysvaiheet, jotka 
meillä Euroopassa ovat osoittautuneet esimerkiksi ympäristön 
kannalta tuhoisiksi, voidaan ohittaa kokonaan. Sitoutuminen 

kestävään kehitykseen on samalla tekijä, joka erottaa EU:n monis-
ta muista toimijoista”, Urpilainen muistuttaa. 

Komissaarin omat henkilökohtaiset tavoitteet ja painopisteet 
suuntautuvat Afrikan nuorisoon ja heidän osallistumismahdolli-
suuksien parantamiseen. 

Urpilainen tähdentää, että tulevina vuosina juuri nuori polvi 
tulee määrittämään monessa maassa kehityksen suunnan. Siksi 
heidät on nostettu myös EU:n kumppanuusajattelun keskiöön ja 
yhdeksi demokratiatyön tärkeimmistä kohderyhmistä. 

”Lisäksi tulen painottamaan eriarvoisuuden vastaisen kamp-
pailun tärkeyttä. Sekin on yksi keskeinen edellytys kestävälle 
yhteiskuntakehitykselle.” 

KATSE TULEVIEN VUOSIEN PÄÄTTÄJÄPOLVEEN 

”Haluamme pitää jatkossakin kiinni siitä, että EU on Afrikan merkittävin kumppani. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös
suomalaisyritysten investointeja”,  sanoo kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen.
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säteollisuuden tuotteista, joiden arvo on 
noin puolet koko Afrikan-viennin arvosta. 
Lisäksi viedään öljyjalosteita, kemianteol-
lisuuden tuotteita sekä koneita ja laitteita.  

Tuonnista valtaosa on metalleja, joita 
tuodaan etenkin Kongosta. Etelä-Afrikas-
ta tuodaan myös mm.  viinirypäleitä ja 
viinejä. 

KAHDENVÄLINEN KAUPPA JUNNAA PAIKALLAAN 

”TÄTÄ TYÖTÄ HALUAN 
JATKAA. VOIMME 

OLLA AFRIKAN 
ENSISIJAINEN KUMPPANI 

ETENKIN VIHREÄSSÄ 
KEHITYKSESSÄ JA 

DIGITALISAATIOSSA.”

Komissaari Jutta Urpilaisen mukaan YK:n kestävän 
kehityksen Agenda2030-tavoitteet ovat komission työn 
ytimessä.  Keskeisenä tavoitteena on helpottaa Afrikan 
maita siirtymään mahdollisimman sujuvasti kestävän 
kasvun polulle. Juuri tässä eurooppalaisten yritysten 
innovaatiot ja teknologiat voivat olla isona apuna. 

”Afrikan polku kestävään kehitykseen voi olla paljon perintei-
siä teollisuusmaita suoraviivaisempi. Samalla kehitysvaiheet, jotka 
meillä Euroopassa ovat osoittautuneet esimerkiksi ympäristön 
kannalta tuhoisiksi, voidaan ohittaa kokonaan. Sitoutuminen 

kestävään kehitykseen on samalla tekijä, joka erottaa EU:n monis-
ta muista toimijoista”, Urpilainen muistuttaa. 

Komissaarin omat henkilökohtaiset tavoitteet ja painopisteet 
suuntautuvat Afrikan nuorisoon ja heidän osallistumismahdolli-
suuksien parantamiseen. 

Urpilainen tähdentää, että tulevina vuosina juuri nuori polvi 
tulee määrittämään monessa maassa kehityksen suunnan. Siksi 
heidät on nostettu myös EU:n kumppanuusajattelun keskiöön ja 
yhdeksi demokratiatyön tärkeimmistä kohderyhmistä. 

”Lisäksi tulen painottamaan eriarvoisuuden vastaisen kamp-
pailun tärkeyttä. Sekin on yksi keskeinen edellytys kestävälle 
yhteiskuntakehitykselle.” 

KATSE TULEVIEN VUOSIEN PÄÄTTÄJÄPOLVEEN 

”Haluamme pitää jatkossakin kiinni siitä, että EU on Afrikan merkittävin kumppani. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös
suomalaisyritysten investointeja”,  sanoo kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen.
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Pori Jazz on tuonut alueelle vuosittain kymmeniä miljoonia euroja  
ja yli sata henkilötyövuotta, kertoo vastavalmistunut tutkimus.  

Henkinen vaikutus on vielä suurempi, vaikkei sitä aina tule ajatelleeksi.  
Niin tiivis osa kaupunkia kansainvälinen jazzfestivaali on.

TEKSTI ILONA NORDLUND KUVAT TOMI GLAD, PORI JAZZ

Pori Jazzia on vaikea kuvitella muualle kuin Porin Kirjurinluodolle. Vehreä luonnonpuisto on tapahtumapaikkana ainutlaatuinen myös globaalissa 
mittakaavassa.

AJANKOHTAISTA SATAKUNNASTA

Kesän kansainvälisin viikko 
kantaa vuoden ympäri
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Toimitusjohtaja Miika Ranne  
esittelee vaikutustutkimuksen 
tuloksia tyytyväisenä.

– Pori Jazz Festivalin suora 
tulovaikutus Porin alueelle on 19,6 miljoo-
naa euroa. Kun huomioidaan myös välilliset 
vaikutukset, jotka syntyvät festivaalivierai-
den käyttämistä palveluista kaupungissa, 
nousee vaikutus 27,3 miljoonaan.

Lipun ostanut käyttää Porissa keskimää-
rin 365 euroa eli selvästi muita festivaaleja 
enemmän. Laajan ilmaistarjonnan vuoksi 
vain joka kuudes vieras hankkii lipun mak-
sulliseen konserttiin, joten kokonaiskävijä-
määrä Suomen suurimmalla festivaalilla on 
lähes 350 000.

– Yhdeksän päivän tapahtuman suora 
työllisyysvaikutus on vuositasolla 117 henkilöä, 
vaikka festivaalin omassa ydintiimissä työsken-
telee vakituisesti vain viisi ihmistä. Festivaalin 
aikana organisaatio satakertaistuu vapaaehtois-
ten toimitsijoiden ansiosta, kertoo Ranne.

Tutkimuksen toteuttivat aluetalouteen 
erikoistuneet tutkijat Ari Karppinen ja Saku 
Vähäsantanen laajan aineiston pohjalta. 
Talousvaikutuksia on helpompi mitata kuin 
54-vuotiaan festivaalin henkistä merkitystä, 
joka on sekin valtava.

– Festivaali vaikuttaa varmasti kaikkiin 
porilaisiin jollain tavalla. Olen itsekin kas-
vanut Pori Jazzin vaikutuspiirissä ja kokenut 
musiikkielämyksiä, joita en muuten olisi 
kuullut, Ranne sanoo.

Vuosikymmenten saatossa monet festivaa-
lien trendikkäät yksityiskohdat ovat lähteneet 
liikkeelle juuri Porista. Kaikista niistä saam-
me olla ylpeitä.

– Jyrki Kangas keksi tuoda loft-konsertit 
Puuvillan tyhjiin tehdassaleihin, nyt vastaa-
via on joka paikassa. Kaupallista yhteistyötä 
Pori Jazz teki jo festivaalin alkuvuosina, kun 
Porin Oluttehdas lainasi järjestäjille kuor-
ma-auton ja tarjosi festivaalin talkooväelle 
makkarat ja oluet. Tästä yritysyhteistyö 
lähti, ja Pori Jazzista tuli tapahtumasponso-
roinnin edelläkävijä. 

YHTEISEN HYVÄN  
MAHDOLLISTAJA
Pori Jazzia puolitoista vuotta luotsannut Mii-
ka Ranne kokee olevansa itse ennen kaikkea 
mahdollistaja. Esikuvinaan hän pitää kaikkia 
epäitsekkäitä johtajia, joilla on rohkeutta, 
kokemusta ja ”vaatimattomuuden karisma”. 
Hyvä johtaja ajattelee yhteistä hyvää eikä 
omaa menestystään.

– Tiimissäni kaikki ovat oman alansa 
erityisasiantuntijoita, joille esimiehen pitää 
turvata mahdollisuudet käyttää vahvuuksiaan 
yhteisen tavoitteen eteen. Yleensä parhaat 
ideat, tavoitteet ja ratkaisut löytyvät yhteis-
työllä. Siksi keskeneräisiäkin asioita on tärkeä 
käydä yhdessä läpi, kun toiminnan muokkaa-
minen on vielä mahdollista.

Samanlaista yhdessä tekemistä Ranne on 
ilokseen löytänyt satakuntalaisesta elinkeino-
elämästä.

– Olen saanut tutustua moniin pieniin ja 
suuriin yrityksiin, joita yhdistävät rohkeus, 
innostus ja osaaminen. Satakunnassa on 
paljon enemmän valmiuksia ja uskallusta 
kuin ulospäin näkyy. Myös Pori Jazzia saa ja 
kannattaa käyttää apuna esimerkiksi tulevista 
sopimuksista neuvotellessa.  

PORI JAZZ – A UNIQUE 
INTERNATIONAL  
MUSIC FESTIVAL

Pori Jazz Festival, organized since 1966, 
is one of the pioneering music festivals 
in Finland. It is also one of the oldest jazz 
festivals in Europe. The world-famous 
event is held annually, bringing together 
the best musicians for a week-long festi-
val in Pori. In 54 years, almost all the big 
names of African American music have 
visited Pori Jazz: Miles Davis, Dizzy Gilles-
pie, Ray Charles, James Brown, B.B. King, 
Stevie Wonder, Bob Dylan, Sting etc.

A total of a few million music lovers 
have enjoyed Pori Jazz in the beautiful and 
atmospheric Kirjurinluoto Concert Park. 

– The unique park is located in the 
heart of the city. Only a few places in the 
world have such conditions, says the CEO 
of Pori Jazz, Miika Ranne.

Kesän kansainvälisin viikko 
kantaa vuoden ympäri

Miika Ranne muistuttaa, että bisneskontaktit solmitaan usein henkilökohtaisen fiiliksen 
perusteella. Maailman parhaisiin festivaaleihin lukeutuva jokavuotinen suurtapahtuma on  
Porille valttikortti, joka kannattaa keskusteluissa muistaa.

55. KANSAINVÄLINEN 
JAZZFESTIVAALI 
SIIRTYY VUOTEEN 2021

Vaikutustutkimuksen tulokset antavat 
aihetta iloon, vaikka kuluva kevät on ol-
lut festivaalin pitkässä historiassa täysin 
poikkeuksellinen. Suurten yleisötapahtu-
mien kielto perui myös vuoden 2020 Pori 
Jazzin – ensimmäistä kertaa koskaan. 

Tämän vuoden taloudelliset tappiot 
tulevat olemaan suuria, mutta organisaa-
tiossa halutaan katsoa jo eteenpäin. 

– Meille on elintärkeää varmistaa 
Pori Jazzin toiminnan jatkuvuus. Vuonna 
2021 olemme valmiita pitämään pitkät 
perinteet elossa, tarjoamaan vakikävi-
jöille samat tutut konsertit ja palvelut, 
toimitusjohtaja Miika Ranne painottaa. 

Festivaalin pääkonserteista pääs-
tään nauttimaan jälleen 15.–17.7.2021. 
Lipunmyynti on jo käynnissä, ja tälle 
kesälle ostetut liput käyvät konsertteihin 
sellaisenaan. 

– Katsomme, miten tilanne loppuke-
sän ja syksyn osalta kehittyy. Tahtoa olisi 
järjestää pientä välivuoden ohjelmaa, 
mikäli se on mahdollista.

KAUPPAKAMARI 21



22 KAUPPAKAMARI

Kaksi kolmasosaa yrityksistä 
aikoo lomauttaa tai irtisanoa 
koronaviruksen vuoksi
LÄHES KAKSI KOLMASOSAA KAUPPAKAMARIEN MAALISKUUN LOPUSSA TEHTYYN KYSELYYN 
VASTANNEISTA LIKI 3400 YRITYKSESTÄ AIKOO LOMAUTTAA TAI IRTISANOA TYÖNTEKIJÖITÄÄN. 
REILU 40 PROSENTTIA YRITYKSISTÄ OLI MAALISKUUN LOPPUUN MENNESSÄ ANTANUT 
LOMAUTUSVAROITUKSEN TAI KUTSUNUT YT-NEUVOTTELUT. KYSELY ON JATKOA KAKSI VIIKKOA 
AIEMMIN TOTEUTETULLE KYSELYLLE, JOSTA TILANNE ON SYNKENTYNYT HUOMATTAVASTI.

Kauppakamareiden kyselyn tarkoituksena 
on kartoittaa kauppakamarien jäsenyritysten 
nykytilannetta, lähitulevaisuuden odotuksia 
sekä muutosta verrattuna kaksi viikkoa aiem-
min toteutettuun kyselyyn. Tilanne kyselyiden 
välillä on synkentynyt merkittävästi.

Noin 94 prosenttia uskoo koronavirusepi-
demian vaikuttavan yrityksen liikevaihtoon 
negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden 
aikana. Reilun kolmanneksen mukaan vaiku-
tukset ovat jo nyt suuret.

Lähes kaksi kolmasosaa yrityksistä lomaut-
taa tai irtisanoa henkilöstöä seuraavan kahden 
kuukauden aikana. Maaliskuun loppuun 
mennessä yli 40 prosenttia yrityksistä on 
jo antanut lomautusvaroituksen tai kutsu-
nut yt-neuvottelut. Lähes neljäsosa uskoo 
lomauttavansa suuren osan (yli kymmenen) 

henkilöstöstä.
Reilu kolmannes uskoo myös konkurssin 

riskin kasvaneen merkittävästi. Vastaava luku 
oli aiemman kyselyn mukaan 30 prosenttia.

Kaksi kolmesta yrityksestä on käyttänyt tai 
aikoo käyttää koronaepidemian takia yrityksil-
le suunnattuja joustoja. 

Keskuskauppakamarin pääekonomisti 
Mauri Kotamäen mukaan esimerkiksi Business 
Finlandin kehitysrahoitusta hakee noin kol-
masosa vastanneista ja pankin kanssa uutta 
lainaa tai vanhojen lainojen lyhennysvapaista 
neuvottelee noin kolmannes vastanneista.

Hallituksen toimenpiteistä huolimatta 
yritysten kriisi kärjistyy yhä. Yritykset toivo-
vatkin nyt nopeita ratkaisuja, jotka keskittyvät 
tulevaisuuden sijaan nykyhetkeen.

TILASTO

ONKO YRITYKSESI KONKURSSIN RISKI NOUSSUT MERKITTÄVÄSTI 
KORONAVIRUSEPIDEMIAN TAKIA?

1 KAUPPAKAMARI

LÄHDE: KESKUSKAUPPAKAMARIN NAISJOHTAJAKATSAUS 2019

94 %
vastasi, että koronavirus 

tulee vaikuttamaan 
liiketoimintaan 
negatiivisesti.

36 %
mukaan koronavirus- 
epidemian vaikutus 

liikevaihtoon on suuri.
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Onko koronavirusepidemia vaikuttanut liikevaihtoosi negatiivisesti?

16.3.2020 30.3.2020

Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien 
jäsenyrityksille 30.3.2020. Vastauksia tuli klo 
18 mennessä noin 3400, mikä on poikkeuksel-
lisen paljon lyhyestä vastausajasta huoli-
matta. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta, 
ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityk-
sistä. Kauppakamarit uusivat kyselyn kevään 
mittaan useampaan kertaan.

TILASTO

Kaksi kolmasosaa yrityksistä
aikoo lomauttaa tai irtisanoa
koronaviruksen vuoksi
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Ensin kukaan ei ottanut sitä tosissaan, sitten koko maailma 
pysähtyi. Nyt mietimme, miten koronakriisistä tullaan ulos. 

Kauppakamarit olivat mukana globaalit skenaariot 
-hankkeessa, joka toteutettiin vuonna 2017. Mukana oli 
kuusitoista johtavaa suomalaista yritystä. Työpajoja pidettiin 
Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tuloksena syntyi neljä 
skenaariota.

Yksi skenaarioista oli täysin epäuskottava. Pidimme sen silti 
mukana, sillä skenaariotyössä ei katsota todennäköisyyksiä vaan 
mahdollisia tulevaisuuden maailmoja riippumatta siitä, kuinka 
kummallisilta ne vaikuttavat.  

Epäuskottavassa skenaariossa maailmantaloutta kohtasi 
yllättävä kriisi, joka käänsi talouskasvun pakkaselle pitkäksi aikaa. 
Isku oli niin kova, että ihmisten arvot muuttuivat. Talouskasvu 
ei enää ollut ykkösasia. Muut asiat nousivat tärkeimmiksi. 
Skenaarion nimi oli Downshift. Elämme sitä nyt.

MITEN KRIISISTÄ TULLAAN ULOS? 

Itse uskon, että maailmantalouden kasvu käynnistyy kesän 
kuluessa. Kiinan talous on jo käynnissä. Seuraavana nousee 
Yhdysvallat. Viimeisenä nousee Eurooppa. Pohjoinen Eurooppa 
saattaa startata Yhdysvaltain tahdissa. Etelä-Euroopalla menee 
paljon pidempään.

Entä Suomi? Nousemmeko hurjalla vauhdilla kuten 
1990-luvun laman jälkeen? Vai jäämmekö kymmeneksi 
vuodeksi nollakasvuun kuten kävi finanssikriisin jälkeen? 
Jos siirrymme nopeasti koronataloudesta vapaaseen 
talouteen, voi nousu olla upea. Sen kärjessä ovat vihreä 
teknologia, 5G, metsäteollisuus ja yrittäjyys. Jos juutumme 
sääntelytalouteen, on nousu hidas ja loikka vihreään 
talouteen jää tekemättä. 

Kukaan ei tiedä mitä tulee tapahtumaan. Siksi teemme 
parhaillaan skenaarioita koronan jälkeiselle Suomelle. 
Hankkeessa on mukana yrityksiä, ministeriöitä, yksi 
säätiö ja EVA. Mukaan ehtii vielä. 

 

RISTO E.J. PENTTILÄ
toimitusjohtaja, Nordic West Office
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja 2010–2017, 
syntynyt Porissa

Kun maailma pysähtyi

KOLUMNI

Jos juutumme 
sääntelytalouteen,  
loikka vihreään  
talouteen  
jää tekemättä.
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Tehokuivauksen 
työpäällikkö Kai Kekki 
tietää, miltä itsensä 
voittaminen tuntuu. 
Haasteelliset maastot 
ja ikimuistoiset reissut 
lennokkaine käänteineen 
ovat tulleet miehelle 
harrastuksen myötä 
tutuiksi.

Maastopyörä miehen polulla pitää  

LIFESTYLE

Maastopyöräily voi olla oikein 
leppoisa laji, mikäli malttaa 
taittaa haasteellista matkaa 
verkkaisesti. Jos kuitenkin 

sattuu olemaan vähänkin kilpailuviettiä ja 
itsensä haastamisen mentaliteettia, lajissa 
varmasti sattuu ja tapahtuu – kirjaimellisesti. 
Kolme vuosikymmentä lajia intohimoisesti 
harrastanut ja kilpailuja kiertänyt Kai Kekki 
voi allekirjoittaa tämän. Erityisesti nyt, kun 
solisluu on viimekesäisen kilpailussa sattu-
neen ilmalennon jälkeen taas kunnossa.

– Siinä se tökötti irronneena pystyssä 
loput 40 kilometriä. Pieni tauko tuli kisan jäl-
keen pyöräilyyn, mutta nyt käsi kestää jo taas 
melko normaalisti ajamista, Kekki toteaa.

FLOW-TILAN SIIVIN
Haasteellisessa maastossa taiteillessa ja 
itseään ylittäessä ajatukset ovat täysin 
kiinni suorituksessa ja endorfiinit jylläävät. 
Hyvä esimerkki flow-tilasta on se, kun Trans 
Alppia ajaessaan Kekki otti viikon toisena 
päivänä nopean välipysähdyksen vuoristo-
polun varrella olleeseen viisi metriä syvään 
rotkoon. Pudotuksesta tovin toivuttuaan 
hän ajoi loppuun koko 480 kilometrin 
mittaisen reitin Itävallasta Italiaan. Vasta 
kotona edelleen vihoittelevat ranteet 

pakottivat miehen lääkäriin. Murtuneet 
ranteet lastoitettiin kuudeksi viikoksi.

Läskipyörien myötä jälleen suosiotaan 
kasvattanut maastopyöräily on todellista 
välineurheilua. Kekki empii hetken, tohtiiko 
paljastaa, kuinka monta fillaria tallissa on. 

– Kaikki viisi ovat kuitenkin tarpeellisia ja 
erilaiseen ajoon tarkoitettuja.

MAANTIELTÄ METSIKKÖÖN
Kekki taittaa viikossa vähintään neljä lenkkiä 
ympäri vuoden. Arkena kilometrejä kertyy 
25–35 illassa, viikonloppuisin jopa 50–60 
kilometriä kerrallaan.

– Kisan ja pitkän matkan jälkeinen fiilis 
on mieletön! Sellaista hyvää oloa ei saa 
muualta. Työstressikin helpottuu, ja asiat 
menevät omille uomilleen.

Kisakuntoaan ylläpitävä Kekki pitää usein 
yksin pyöräilystä, jolloin vauhti pysyy rivakka-
na ja ajatus saa askarrella omiaan. Maasto-
pyöräily voi silti olla hyvinkin sosiaalinen laji.

– Olen tutustunut moniin hyviin tyyp-
peihin, ja eri porukoiden kanssa käydään 
vuosittain pidemmillä ajoreissuilla. Face-
bookissa on monia eri ryhmiä, joiden kautta 
aloittelijakin pääsee kivasti maastopyöräilyn 
makuun lajista ajatuksia vaihtamalla ja 
yhteislenkeille lähtemällä. 
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REITTI-IDEOITA

• Tekninen, vaikea maasto: 
Ruosniemi, Harjunpää ja Toukari.
• Neulaspolku, nopeammin 
ajettava reitti: Länsi-Porissa 
Niittymaa ja Pietniemi.  
Ulvilassa Krapisto ja Massin 
ympäristö.
• Retkeilyreitti polkuja pitkin: 
Porista Yyteriin, Pihlavan kautta 
pois.

Lisää reittivinkkejä mm. 
porintarmo.fi, karttapalvelu 
Satasykkeli.

Liity mukaan pyöräilyporu-
koihin Facebookissa, mm. Porin 
yhteislenkit (maantie/maastot), 
@tarmopori.  

Lajissa kuin lajissa välineet ovat kaiken A ja O. Kauppakeskus Puuvillan  
lukuisat urheiluvälineitä ja -vaatteita sekä retkivarusteita myyvät erikoisliikkeet  

takaavat onnistuneen alun uudelle harrastukselle. Aki Seppälä Intersportista  
toivoo, ettei yksikään pyöräilijä viiletä ilman kypärää.

Into ylle hyvillä varusteilla

VALIKOIMA

Läskipyörä, erityisesti säh-
köavusteisena, on tämän hetken 
suurin hitti. Vaihtoehtona on 
tavallinen pyörä, jossa sopivuus 
määritetään oikean vannekoon 
ja käyttötarkoituksen perusteel-
la. Tärkeintä on aivan aluksi hah-
mottaa, mihin pyörää tarvitsee. 
Maastossa tarvitaan erilainen 
pyörä kuin maantieajossa. 
Tee siis kompromissi ja valitse 
kulkupeli ensisijaisen tarpeen 
mukaan. Tilansäästön vuoksi 
kivijalkamyymälöissä on vain vä-
hän pyöriä näytillä. Ensisijaisesti 
ostaminen tapahtuu verkossa. 
Tarjontaan tutustuminen ja 
tilaaminen kannattaa kuitenkin 
hoitaa myymälässä asiantuntijan 
avustuksella.

EKOLOGISUUS

Pyörällä liikkuminen on eko-
loginen valinta. Yhä useampi 
vaihtaa perheen kakkosauton 
sähköavusteiseen pyörään. 
Ekologisuuden ohella monella 
painaa vaakakupissa taloudel-
linen säästö. Vaikka autoiluun 
verrattuna rahaa säästyykin, 
ei pyöräilyn kohdalla kanna-
ta pihistellä. Pyörä on syytä 
vakuuttaa ja lisäksi huollattaa 
kerran, mieluusti jopa kahdesti 
vuodessa. Pyörän kunnos-
ta huolehtiminen pidentää 
kulkupelin käyttöikää. Osana 
kaupunkiasumista pyöräily  
on jatkuvasti isompi osa  
tulevaisuutta.

VARUSTEET

Oikean kokoinen pyörä. Pyydä 
apua oikean koon arviointiin 
asiantuntijaliikkeen myyjältä. 
Suojukset: kypärä ja ajohanskat. 
Ajolasit, jotka suojaavat silmiä 
sekä oksilta metsässä että vii-
malta maantiellä. Tehokas valo 
sekä pyörässä että kypärässä. 
Hämärässä polku on helpompi 
hahmottaa kypärävalon avulla. 
Hyvät kengät. Siirry lukkopolki-
miin vasta kokemuksen karttu-
essa. Nastarenkaat talviajoon. 
Pyöräilyhousut, joissa on peh-
muste takapuolen alla. Juoma-
reppu ja juomapullot. Maantie-
ajoon paksumpi ja maastoajoon 
kevyempi vaatetus. Hyvät 
hiihtovarusteet toimivat myös 
maastopyöräilyssä.

TEKSTI NINA LEPPÄNIEMI KUVAT INTERSPORT/AKI SEPPÄLÄ, DREAMSTIME
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KALENTERI

AIKA: 28.5. klo 10.00–16.00 
PAIKKA: Webinaari

PÄÄSTÖVÄHENNYS-
KOULUTUS

28.5.

Miten voit tunnistaa yrityksesi 

päästölähteet ja kuinka voit laskea 

yrityksesi hiilijalanjäljen? Miten 

voit laatia tiekartan päästöjen 

vähentämiseksi? Entä kuinka kohdistat 

päästövähennystoimenpiteet oikeisiin  

ja vaikuttaviin kohteisiin? Keskus- 

kauppakamari tukee yrityksiä 

järjestämällä päästövähennyskoulutuksia, 

joissa tarjotaan käytännönläheisiä 

työkaluja päästöjen laskentaan, 

vähentämiseen ja kompensointiin. 

Koulutuksesta saat valmiudet 

Keskuskauppakamarin 

Ilmastositoumuksen edellyttämän 

päästölaskennan tekemiseen.

AIKA: 3.6.2020 klo 9.00–10.30
PAIKKA: Webinaari

UUDEN AJAN AIVOTYÖTÄ

3.6.

Webinaari käsittelee aivotutkimuksen 

antia työn kehittämiseen. Tavoitteena 

on kehittää työtä tuottavampaan ja 

vähemmän kuormittavaan suuntaan. 

Luennolla käsitellään myös etätyötä 

ja sen järjestelyitä sekä työskentelyä 

poikkeustilanteessa. Lisäksi pohditaan 

rutiinien merkitystä ja uusien rutiinien 

luomista sekä mahdollisuuksiamme  

oppia ja kehittää työtämme korona- 

aikana ja sen jälkeen. Kouluttajana  

Minna Huotilainen. 

Minna Huotilainen on 

aivotutkija, joka on 

työskennellyt useissa 

koti- ja ulkomaisissa 

yliopistoissa. Hän 

on myös tunnettu 

tieteellisen tiedon 

kansantajuistaja sekä 

kouluttaja.

Satakunnan kauppakamari on avannut uuden jäsenhintaan sisältyvän neuvonta-
palvelun. Palvelussa Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat ja lakimiehet 
vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotus-, talous-, työsuhde- ja yhtiö- 
oikeudellisiin asioihin. He seuraavat aktiivisesti yritysten arkea ja osaavat antaa  
vinkkejä pulmatilanteissa, vaikka koronakriisiin liittyvien järjestelyjen mietinnässä. 

Löydät tarkemman infon sivuiltamme www.satakunnankauppakamari.fi.

TEEMOINA MUUN MUASSA

• Työsuhde-, palkanlaskenta- ja henkilöstöasiat
• Kirjanpito ja taloushallinto
• Verotus, yhtiöoikeus, sopimusasiat, ulkomaankauppa
• Kansainväliset asiat

Toivottavasti monet jäsenyrityksemme saavat 
kullanarvoisia neuvoja uudesta palvelusta, 
johon on yleisesti oltu erittäin tyytyväisiä.

ASIANTUNTIJAT APUNASI – UUSI NEUVONTAPALVELU
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9. 3.

20.

20.

1.

KESÄKUU

STRATEGINEN SISÄLTÖMARKKINOINTI JA  

SEN MITTAAMINEN

Sisältömarkkinointia kannattaa kehittää strategisesti 
aiemman toiminnan tuloksiin perustuen. Tässä 
koulutuksessa pureudutaan suunnitelmallisuuteen 
sisältötyössä. Mitkä ovat sisältöstrategian ja onnistuneen 
sisältömarkkinoinnin peruspilarit ja miten sujuvoittaa 
päivittäistä sisältötyötä? 
Kouluttajana Wilma Inkinen, strategi. Wilma on kokenut 
viestinnän ammattilainen, joka on erikoistunut  
strategiseen sisältömarkkinointiin. 
AIKA: 9.6.2020 klo 9.00–16.00
PAIKKA: Webinaari

ELOKUU

KOTIMAAN ARVONLISÄVEROTUKSEN  

AJANKOHTAISKATSAUS

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti 
arvonlisäverotuksen ajankohtaisia kysymyksiä. 
Tarkasteltavina ovat niin uusin oikeuskäytäntö, 
Verohallinnon uudet ja päivitetyt ohjeet kuin 
lainsäädännön viimeaikaiset muutoksetkin.
Kouluttajana arvonlisäveroasiantuntija Petri Salomaa, 
Deloitte
AIKA: 20.8. klo 9.00–12.15
PAIKKA: Teknologiakeskus Pripoli (kokoustila Ajatus), 
Tiedepuisto 4, Pori

KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUKSEN 

AJANKOHTAISKATSAUS

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti  
kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen ajan- 
kohtaisia teemoja. Käsittelyssä ovat erityisesti vuoden  
2020 alussa voimaan tulleet, tavaran yhteisökauppaa 
koskevat säännösmuutokset ja niiden käytännön 
vaikutukset. Lisäksi koulutuksen aiheina ovat muun  
muassa kansainvälisen palvelukaupan ALV-käsittelyn 
ajankohtaiset kysymykset ja Verohallinnon kansain- 
välistä kauppaa koskevat uudet ja päivitetyt ohjeet.
Kouluttajana arvonlisäveroasiantuntija Petri Salomaa, 
Deloitte
AIKA: 20.8. klo 11.30–15.00
PAIKKA: Teknologiakeskus Pripoli (kokoustila Ajatus), 
Tiedepuisto 4, Pori

SYYSKUU

HHJ HALLITUS JA TALOUS 
Yrityksen hallituksen aktiivinen ja liiketoimintaa ymmär-
tävä rooli on tunnetusti ensiarvoisen tärkeä yrityksen 
menestystekijänä sen elinkaaren eri vaiheissa. Yrityksen 
talouden seuranta-, ohjaus- ja raportointijärjestelmät 
ja niiden tuottama informaatio ovat menestyksellisissä 
yrityksissä hyvin selväpiirteisiä. Hallituksen jäsenen tulee 
kuitenkin aina tietää, mitä se voi ja mitä sen kannattaa 
vaatia niin yrityksen toimitusjohtajalta, talousjohdolta 
tai ulkopuoliselta taloushallinnon palveluntarjoajaltaan, 
jotta informaatio on luotettavaa, informaation tuottami-
nen on riittävän yksinkertaista ja kustannustehokasta ja 
samalla tuo esiin olennaiset seikat yrityksen kannatta-
vuus-, maksuvalmius- ja vakavaraisuusasemaan liittyen.
Kouluttajana KTM, KHT Henry Kampman, Revisium Oy
AIKA: 1.9. klo 9.00–16.00
PAIKKA: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma

SUURI PALKKAPÄIVÄ 2020 
Suureen palkkapäivään on koottu viimeisimmät työ-
lainsäädännön muutokset ja niihin liittyvät palkkahal-
linnolliset haasteet.
Kouluttajana lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun 
kauppakamari
AIKA: 3.9. klo 9.00–16.00
PAIKKA: Teknologiakeskus Pripoli (kokoustila Ajatus), 
Tiedepuisto 4, Pori

KULJETUKSET KILPAILUTEKIJÄNÄ 
Digitalisaatio on muuttanut perinteistä tapaa ostaa ja 
käyttää kuljetuspalveluita. Koulutus luo näkymän uusiin 
toimintamalleihin, joiden avulla kuljetuspalveluita osta-
vat yritykset voivat parantaa kilpailukykyään ketterästi. 
Päivän aikana käydään läpi prosessi kuljetustarpeen 
määrittelystä kilpailutettujen sopimusten implemen-
tointiin ja vaikutuksen mittaamiseen. Tavoitteena on 
konkreettisin esimerkein antaa valmiudet tehostaa 
kuljetuspalvelujen käyttöä jakelukanavakohtaisesti.
Kouluttajana COO, Co-Founder Eero Valovirta, Logentia Oy
AIKA: 17.9. klo 9.00–14.00
PAIKKA: Etappi 22, Satamakatu 22, Rauma

TULLAUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ

Käytännönläheisen päivän aikana käydään laajasti läpi 
vienti-ilmoittamista, kuulet mikä on muuttunut ja mihin 
varautua tulevaisuudessa. Koulutuspäivän aikana saat 
myös ajantasaisen tiedon EU:n solmimista vapaakaup-
pasopimuksista ja Brexitin vaikutuksesta tullaukseen ja 
alkuperän todentamiseen.
AIKA: 22.9.2020 klo 9.00–16.00
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, 

Valtakatu 6 (7. krs), Pori

LEANIN ABC – KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN SUKELLUS 

LEAN-MAAILMAAN

Opi LEAN-periaatteita hauskalla ja havainnollistavalla 
tavalla. Nimestään huolimatta kyseessä ei ole mikä 
tahansa pelailupäivä, vaan raudanluja tehopaketti koko 
yrityksen henkilökunnalle.
Kouluttajana yrittäjä, toimari, LEAN-valmentaja  
Kati Väljä, Fadeno Oy
AIKA: 23.9. klo 9.00–16.00
PAIKKA: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 11, Rauma

SYKSYLLÄ TULOSSA MYÖS

• 1.10.–11.11.2020 HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN 

      (HHJ) -KURSSI 

•  8.10.2020 TYÖMATKAT JA NIIDEN KORVAUKSET

•  15.10.2020 ITSENSÄ JOHTAMINEN  

       – HENKILÖKOHTAINEN TEHOKKUUS

•  4.11.2020 VEROPÄIVÄ PORI

•  11.11.2020 REMBURSSIKOULUTUS

•  18.11.2020 ENNAKKOPERINTÄ 2021

•  30.11.–1.12.2020 HHJ PUHEENJOHTAJAKURSSI

AJANTASAINEN
KOULUTUSKALENTERI
Tarkat  koulutussisällöt sekä aika- ja paikkatiedot 
kauppakamarin verkkosivuilla  
www.satakunnankauppakamari.fi.  
Käy tutustumassa ja ilmoittaudu mukaan!

17.

22.

23.
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SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN TOIMINTAA

1. 2.

3.

4.

1. Vastapainoa sisällä olemiseen 
metsälenkeistä, puheluja ja Teamseja, 
koiranpennun ulkoilutusta, matikan 
opettamista ykkösluokkalaiselle töiden 
lomassa ja kokouksia pihakeinussa 
auringonpaisteessa. Muun muassa näistä on 
toimiston porukan uusi työarki tehty!

2. Kun kriisi kohtaa, yhteistyö syvenee. Puhelut 
Rauman ja Satakunnan kauppakamarien 
toimitusjohtajien kesken ovat jokapäiväisiä, 
ja yhteisiä ratkaisuja on linjattu. Yhdessä 
ollaan myös mukana kauppakamarien 
toimitusjohtajien koronakokouksissa kolme 
kertaa viikossa sekä Satakuntaliiton kokoon 
kutsumassa valmiuslain aikaisen ryhmän 
viikoittaisessa palaverissa, johon osallistuvat 
mm. kansanedustajat, ELY, TE-toimisto ja  
kuntajohtajat. Etänä tietenkin, mutta 
poikkeusoloissa vuorovaikutusta joka 
suunnassa pitää lisätä, koska tilanteet 
vaihtuvat niin nopeasti. Kuva ajalta ennen 
koronaa, kun Minna ja Riikka pääsivät 
vierailemaan Olkiluodossa.

3. Toimiston väen arkeen ovat vakiintuneet 
lähes päivittäiset Teams-etäkahvit. Juttelu 
videon välityksellä pitää yllä henkistä 
läheisyyttä, ja samalla pysymme kartalla 
toistemme tekemisistä ja yleisestä 
tilannekuvasta.

4. Viime viikot ovat olleet suunnittelun ja 
kehittämisen kulta-aikaa. Muun muassa 
nettisivujemme kevyt visuaalinen 
kevätpäivitys on aloitettu aitoja tilannekuvia 
hyödyntämällä.

KAMARIKUULUMISIA

POIKKEUSTILANNE NÄKYY TEKEMISESSÄ, NIIN MYÖS SATAKUNNAN KAUPPAKAMARILLA. ETÄNÄ  
ON PIDETTY NIIN VALIOKUNTIEN KUIN HALLITUKSENKIN KOKOUSTA. KUN PORUKKA ON TUTTU,  
ON HELPOMPI JAKAA KOKEMUKSIA JA VAIHTAA AJATUKSIA ETÄNÄKIN.
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YHTEYSTIEDOT
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
  
JÄSENEKSI LIITTYMINEN 

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

6. Päässälaskumestari  
2020 -finaalissa toimistollamme 
maaliskuun alussa etsittiin  
Porin seudun ja Pohjois-
Satakunnan parasta 
kasiluokkalaista päässälaskijaa. 
Tilaisuudessa nuoret 
pääsivät myös tutustumaan 
matikkataitureiden urapolkuihin 
ja kauppakamarin toimintaan.

7. Explore WORK! -kohtaamisessa 
Huittisissa Polarteknikin toimitus- 
johtaja Tomi Ojala tutustui 
seitsemään WinNovan sähköalan 
opiskelijaan ja tutustutti 
heitä uramahdollisuuksiin 
sähkökokoonpanotyössä.  
Pienessä ryhmässä keskustelua 
syntyi ja kysymyksiä heräsi.

6.

7.

KERRO MEILLE  
JUTTUIDEASI.

VERKKOSIVUILLAMME 
VOIT VINKATA  

AJANKOHTAISIA  
YRITYKSIÄ  

HAASTATTELUUN!

POIMINTOJA YHTEISISTÄ HETKISTÄ ENNEN POIKKEUSOLOJA

5. Kaksipäiväiset HHJ-
yhteyshenkilöiden koulutuspäivät 
Tampereella muuttuivat lennosta 
ketterästi etätoteutukseksi. HHJ-
vastaaville suunnattu tilaisuus 
oli onnistunut, ja pitkän ruudun 
edessä istumisen aiheuttama 
väsymys taklattiin useilla pienillä 
tauoilla päivien aikana. 

5.
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Jos näkee aina riskejä 
voiko hyvä mahdollisuus 
jäädä käyttämättä? 
Palvelualueidemme ja syvän 
sektorituntemuksemme ansiosta voimme 
auttaa asiakkaitamme hyötymään uusista 
mahdollisuuksista ja hallitsemaan riskejä. 

Tuemme yrityksiä globaalisti ja 
paikallisesti. Lähimmän toimistomme 
löydät osoitteesta:

ey.com/fi

Syksyn ensimmäisen 
Kauppakamari-lehden 
3/2020 teemana on 
osaaminen ja  
tulevaisuuden työelämä.

Seuraava
lehti  
ilmestyy
lokakuussa

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
Verkkosivuillamme voit vinkata  
ajankohtaisia yrityksiä haastatteluun!
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VAATEKAUPPAA KOTIINKULJETUKSELLA 

Koronaviruksen myötä 
Vila Clothes aloitti 
Porissa vaatteiden 
myynnin Instagramin 
kautta – turvallista 
kotiinkuljetusta 
unohtamatta. 

HYVÄ UUTINEN

Ajatus uudenlaisesta tavasta myydä 
vaatteita syntyi halusta palvella asiakkai-
ta poikkeustilasta huolimatta. Instagra-
min kautta tehdyt ostokset toimitetaan 
postitse ympäri Suomen tai kotiinkulje-
tuksella Porin alueelle. 

Vila Clothes Porin toimitusjohtaja 
Sanna Bal on kiitollinen kaikille asiak-
kaille, jotka ovat vaikeasta tilanteesta 
huolimatta halunneet tukea yritystä. 

– Tuntuu, että asiakkaamme ovat 
mukana yhteisissä talkoissa. Lisäksi moni 

uusi asiakas on löytänyt meidät, mikä 
osoittaa palvelun tarpeellisuuden. 

Monet uusista toimintatavoista 
jäävät todennäköisesti käyttöön myös 
poikkeustilan jälkeen. Esimerkiksi 
videopuhelut asiakkaiden kanssa ovat 
toimineet hyvin. 

– Olemme pystyneet osoittamaan, 
että henkilökohtaista palvelua voi tarjo-
ta myös etänä. Ilman aktiivisia työnteki-
jöitä emme olisi onnistuneet, joten kiitos 
kuuluu heille!  

”ERITYISKIITOKSEN 
ANSAITSEE  
ERÄS VAASAN 
MYYMÄLÄN  
KANTA-ASIAKAS, 
JOKA TARJOUTUI 
AUTTAMAAN 
KOTIINKULJETUKSISSA.  
ON LIIKUTTAVAA 
HUOMATA, MITEN 
IHANIA IHMISIÄ 
ASIAKKAAMME OVAT!” 
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