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PÄÄKIRJOITUS

Elinkeinoelämälle on itsestään selvää, että tulevaisuuden 
varmistaminen ja siinä onnistuminen vaativat jatkuvaa 
kehittymistä. Nykyhetki kestää 500 millisekuntia, siis 
silmänräpäyksen, eli nykyisyys muuttuu jatkuvasti menneisyydeksi.

Yhteistyö perustuu luottamukseen. Se rakennetaan yhdessä tekemällä: 
olemalla avoimia ja rehellisiä onnistutaan yhdessä. Kun on yhteinen 
tahtotila, sen saavuttaminen helpottuu ja voidaan välttyä monelta 
pettymykseltä.

Satakunnan kauppakamari toimii voimakkaan 
tulevaisuusorientoituneesti. Rakennamme siltoja alueen yhteisen 
elinvoimaisuuden eteen. Tähän päästäksemme olemme muuttaneet 
tapamme toimia proaktiiviseksi. Jos halutaan muutosta, pitää itsekin 
muuttua.

Toimiston ja hallituksen avuksi on nimitetty muun muassa 
sijoitusryhmä, nimitysvaliokunta ja Advisory Board. Jälkimmäisellä on ollut 
erityistehtäviä, kuten tuoda kamarin jäsenmaksuperusteet nykyaikaan.

Toimintamme on laajentunut merkittävästi niin laadullisesti kuin 
määrällisesti. Toimitilat uudistettiin tukemaan yhdessä tekemistä ja työn 
iloa. Muutokset on hoidettu tehokkaasti, ja kasvava toiminta onkin pääosin 
itse rahoittanut itsensä.

Avointa, läpinäkyvää ja vastuullista kehittymistä on myös 
nimitysvaliokunnan toiminnan aloittaminen. Sen tehtävänä on 
löytää hallitukseen ja valiokuntiin ehdokkaita, jotka edustavat 
alueen elinkeinoelämän toimialoja sekä maakunnan eri osia. 
Satakunnan kauppakamari noudattaa kaikissa valinnoissaan 
monimuotoisuuden periaatteita. Henkilövalinnat 
tehdään niin, että jäsenistö on mahdollisimman laajasti, 
tasapuolisesti ja toimialoittain edustettuna. 

Satakunnassa monet asiat ovat hyvin, jopa erinomaisesti. 
Satakunnan kauppakamari haluaa jatkossakin tukea 
alueen positiivista kehitystä ja yhteistä, menestyksellistä 
tulevaisuutta.

Satakunnassa 
monet asiat 
ovat hyvin, jopa 
erinomaisesti.

PEKKA EKBERG
puheenjohtaja, Satakunnan kauppakamari
toimitusjohtaja, Oy Fiblon Ab

Kestävää kasvua myös 
tulevaisuudessa
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UCPori Klubin  
teemabrunssit
KEVÄT 2020

KE 18.3.
Leikillisyys resurssina 
oppimisessa ja työelämässä
Puheenvuorossa esitellään Pori Laboratory 
of Play:n tutkimusta ja palveluita osana Porin 
yliopistokeskuksen toimintaa.

Katriina Heljakka, TaT, FM, Ekon.mag., Turun 
yliopiston tutkijatohtori, Pori Laboratory of Play:n 
tutkimuspäällikkö

KE 8.4.
Suomalainen työelämä 2020-luvulla
Miltä suomalaisen työelämän tila näyttää 
2020-luvulla? Professori Antti Saloniemi tarkastelee 
kysymystä erityisesti luottamuksen ja julkisen 
sektorin näkökulmasta.

Antti Saloniemi, professori, Tampereen yliopiston 
Porin yksikkö

KE 26.2.

Kulttuurisesti vastuullinen yritystoiminta loistaa 
vielä poissaolollaan liiketoimintaosaamisen 
keskusteluissa. Teemabrunssilla kerromme, 
mitä tapaus Eurajoki meille opetti yritysten 
ja toimintaympäristön välisestä yhteydestä, 
paikallisesta ympäristökulttuurista, kestävyydestä ja 
liiketoiminnasta.

Laura Puolamäki, tutkija, Eurajoki tietokirjaksi 
-hanke, Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja 
maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Eeva Karhunen, tutkija, hankkeen vetäjä, Eurajoki 
tietokirjaksi -hanke, Turun yliopisto, kulttuurituotannon 
ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Kulttuurisesti vastuullinen yritystoiminta 
ja humanistinen asiantuntijuus

Liity maksuttomaan  
UCPori Klubiin ja 

saat tietoja tulevista 
tapahtumista:  

UCPORI.FI/KLUBI
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KIRJAVINKKI

KOMPASSI

VIISAS PÄÄSEE 
VÄHEMMÄLLÄ 2.0 –  
52 PÄIVITETTYÄ VINKKIÄ 
TEHOKKAAMPAAN JA 
ONNELLISEMPAAN 
ELÄMÄÄN

YYTERI ON MITÄ 
SUURIMMISSA MÄÄRIN 
YMPÄRIVUOTINEN 
LUONTOKOHDE.

Kaikkien yhteinen Yyteri
MATKAILIJAT ARVOSTAVAT YHÄ ENEMMÄN 
MATKAKOHTEIDENSA VASTUULLISUUTTA. EI SIIS IHME, 
ETTÄ YYTERIN VIIME KESÄNÄ SAAMA VASTUULLISEN 
MATKAILUN GREEN KEY -SERTIFIKAATTI ON 
HERÄTTÄNYT PALJON KIINNOSTUSTA.

– Uniikissa luontokohteessa vastuullisuusnäkökulmat on luontevaa sitoa kehittämiseen. Vaikka 
auringonotto rannalla on tunnetuin ajanviete, on Yyteri mitä suurimmissa määrin ympärivuoti-
nen luontokohde. Syksyllä korostuvat retkeilyreitit, talvella pulkkailu. Talvimatkailun sääriippu-
vuutta halutaan taklata esimerkiksi tiettyjen Yyterin osien tekolumetuksella, kertoo Visit Porin 
toimitusjohtaja Anna Kyhä-Mantere.

Green Key -merkityt kohteet ovat sitoutuneet 
energian- ja vedenkäytön tehostamiseen sekä 
toiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. 
Porin kaupungin erityisasiantuntija Matti Lanki-
niemi mainitsee käytännön esimerkkinä suunni-
telman Yyterin rannan WC-kontin uusimisesta ensi 
kesää varten.

– Suunnitelman mukaan kontin tarvitsema 
lämmin vesi tuotettaisiin uusiutuvalla aurinkoener-
gialla, pisuaarit olisivat vedettömiä, ja käsienpesu-
hanat sekä WC säädettäisiin kuluttamaan vähän vettä. Käsipyyhkeistä luovuttaisiin, ja sähkö-
kuivaimet toimisivat aurinkoenergialla, Lankiniemi luettelee. Myös dyynien takana kulkeva 
kuntopolku on tarkoitus korjata ja sen valaistus uusia energiatehokkaammaksi.

Tärkeintä Yyterin alueen kehittämisessä on aina vastuullisuus, kestävyys ja herkän dyyni-
luonnon suojelu.

– Meidän kaikkien tehtävä on varjella Yyteriä, ja silti sinne voidaan tuoda matkailijoita. Nämä 
tavoitteet eivät ole ristiriidassa, Kyhä-Mantere painottaa.

– Näkisin mielelläni myös yrityksiä yhä laajemmin mukana vastuullisessa kehittämisessä ja 
sen rohkeassa markkinoinnissa. Suomalainen helposti ajattelee, että maailman pitäisi olla val-
mis ennen kuin mitään voidaan tuoda esiin, mutta ei Green Key tarkoita, että kaiken pitää olla 
täydellistä. Se tarkoittaa, että teemme asian eteen töitä, kuten moni jo tekee. 

TUNTUUKO, ETTÄ työpäiväsi kuluvat väärien 
asioiden parissa eikä aika meinaa riittää 
niiden tärkeimpien töiden tekemiseen? 
Lipsutko turhan usein tekemään töitäsi iltaisin 
tai viikonloppuisin, vaikka haluaisit viettää 
laatuaikaa perheesi kanssa? Tunnetko itsesi 
väsyneeksi lähes joka päivä? Kaipaisivatko 
ruokavaliosi tai elintapasi remonttia? Mikäli 
tunsit edes yhden piston sydämessäsi, tarvit-
set tätä kirjaa.

Viisas pääsee vähemmällä on nykyaikaisen 
ihmisen selviytymisopas, jonka käytännönlä-
heisillä ja tutkitusti toimivilla vinkeillä pystyt 
menestymään paremmin sekä töissä että 
vapaa-ajalla. 

Kirjan neuvojen avulla opit testatusti 
toimivia ja yksinkertaisia keinoja, joiden avulla 
voit muun muassa vähentää työpäiviesi kes-
keytyksiä, välttää turhia palavereja, priorisoi-
da työtäsi ja vapaa-aikaasi paremmin, saada 
itsellesi tärkeitä asioita enemmän aikaan, 
vähentää turhaa kiirettä ja stressin tunnetta ja 
nukkua laadukkaampaa unta.

Lue tämä kirja, jos haluat parempaa elä-
mää itsellesi ja läheisillesi. 
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Saattaisiko 
yritykseltäsi vielä 
puuttua tarvittava 
näkökulma? 
Me autamme. Löydä lähin 
asiantuntijamme: 
www.kasvuvoimaa.ey.fi ©
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Löydät asiantuntijoidemme 
yhteystiedot osoitteesta

op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan

Olemme tässä 
ihan lähellä - 
ota yhteyttä!

BLOGI- JA APSIVINKIT

Ulkoministeriön 
blogit
Ulkoministeriön blogeissa 
virkamiehet kertovat 
työstään, kansainvälisistä 
suhteista ja arjestaan 
ulkomaanedustustoissa ympäri 
maailmaa.
blogit.ulkoministerio.fi

Quora
Quora on yhteisöllinen 
kysymys–vastaus-sivusto, 
joka antaa ihmisille 
mahdollisuuden jakaa ja lisätä 
tiedon määrää maailmassa. 
Quorassa käyttäjät voivat 
esittää kysymyksiä tai vastata 
muiden kysymyksiin.

Snapseed
Snapseed on Googlen 
kehittämä kattava 
ja ammattimainen 
kuvanmuokkausohjelma. 
Sovellus tarjoaa tyylikkäät 
filtterit sekä laajat 
säätömahdollisuudet.

Tiesitkö, että verkon 
Kauppakamarikaupasta voit 
hankkia ammattikirjallisuutta 
jäsenhintaan tai HR- 
ja taloushallinnon 
KauppakamariTieto-työkalun? 



Nosta
yrityksesi
seuraavalle
tasolle
Hae lainaa pankista ja toteuta unelmasi 
kasvusta. Finnveran pk-takaus voi olla 
ratkaisu rahoituksen järjestymiseen.

Lue lisää  nnvera. /pk-takaus

We are using our unique technology know-how 
to influence the development of a sustainable modern world.

www.luvata.com



KAUPPAKAMARI 9

YRITYS ESIIN

Vuokratyövoima tuo joustoa työelämään
Satakunnan alueella siivous- 
palveluita tarjoava Raikas 
aloitti toimintansa yli 20 
vuotta sitten. Aluksi lähinnä 
Porin lähistöllä toiminut yri-
tys on laajentanut, ja nyt pai-
nopiste on vahvasti Rauman 
seudulla. Raikas on laatu- ja 
ympäristösertifioitu yritys, 
mikä takaa pääsyn myös 
suurempiin projekteihin.

Vaikka Raikkaalla pyyhkii hyvin, 
havahduttiin yrityksessä muu-
tamia vuosia sitten siihen, ettei 
työvoimaa tahtonut löytyä enää 

omin voimin. Siitä alkoi yhteistyö rekrytoin-
tiin erikoistuneen Enersensen kanssa.

– Jos haluaisimme hoitaa itse rekrytoinnin, 
siihen tarvittaisiin useita palkattuja henkilöitä. 
Nyt Enersense tekee haun ja esihaastatte-
lut sekä etsii tarvittaessa työvoimaa myös 
ulkomailta, Raikkaan toimitusjohtaja Jani 
Koskelainen kertoo.

Yhteistyö on hyvä esimerkki tulevaisuuden 
työelämästä: yritykset keskittyvät omaan vah-
vuusalueeseensa ja muu tekeminen voidaan 
ulkoistaa. Enersensen ja Raikkaan symbioosin 
kaltainen toimintamalli mahdollistaa työelä-
män jouston.

– Enersense on kuin jousi, joka supistuu 
ja venyy tarpeen niin vaatiessa, Enersensen 

9 + 1 NÄKÖKULMAA TULEVAISUUDEN TYÖHÖN
Jussi Holopainen (vas.) ja Jani Koskelainen 
listaavat kiinnostavimmat työelämätrendit.

1. Tulevaisuudessa työn projektiluontoisuus 
tulee lisääntymään ja työtempo kiihtyy 
entisestään.
2. Työvoiman joustosta tulee entistä tärkeäm-
pää.
3. Liikkuvuus lisääntyy, niin meiltä muualle 
kuin toisinpäin.
4. Organisaatiot haluavat keskittyä core-osaa-
miseensa ja erikoistua.
5. Core-osaamiseen keskittymisen myötä 
ulkoistaminen ja vuokratyövoiman käyttö 
lisääntyvät. 

6. Henkilöstöpalveluala tulee kasvamaan 
vuokratyövoiman tarpeen lisääntyessä. 
7. Tulevaisuus tuo mukanaan myös nopeita 
muutoksia: emme osaa tarkasti ennustaa, miltä 
tulevaisuuden työ tai työelämä näyttää. Muut-
taako esimerkiksi robotiikka työmarkkinoita? 
8. Työtä tehdään tulevaisuudessa entistä 
laaja-alaisemmin. Työnantajia saattaa olla vain 
yksi, mutta työtä tehdään useilla eri aloilla.
9. Työturvallisuus on kehittynyt viimeisen 
kymmenen vuoden aikana todella paljon, ja 
se tulee kehittymään varmasti myös tulevai-
suudessa. Työpaikalla viihtyminen siis kasvaa.  
+ 1. Kevytyrittäjyys lisääntyy, ja yrittämisestä 
tulee ensisijainen tapa tehdä työtä. 

toimitusjohtaja Jussi Holopainen kuvailee. 
Tällä hetkellä Suomessa vain noin kaksi 

prosenttia työvoimasta on vuokratyövoimaa. 
Määrä on kuitenkin kasvussa. Vuokratyö 
ja ulkoistaminen saattavat joissakin vielä 
herättää negatiivisia tunteita, mutta Raikkaan 

kokemukset ovat kaikkea muuta.
– Enersenseltä tullut väki kokee vahvasti 

kuuluvansa Raikkaan yhteisöön. Kokemuk-
set niin työnantajan kuin työntekijöiden 
puolesta ovat olleet pelkästään positiivisia, 
Koskelainen vakuuttaa. 

GALLUP

Onko joulunajan kuluttaminen muuttumassa?
OLLI KIVELÄ,  
TACTIC OY
Lahjojen hankinta 
jätetään koko ajan 
myöhemmäksi. Tuot-
tajien tulee olla val-
miita toimittamaan 
tavaroitaan vielä 
aivan viime metreillä 
ennen joulua. 

TUOMO RANKI, 
YYTERIN  
VIRKISTYSHOTELLI
Lähiruoka ja ekolo-
gisuus kiinnostavat 
ihmisiä entistä 
enemmän. Toisaalta 
jouluun halutaan 
panostaa: kylpylään 
tullaan, kun halutaan 
vaivaton, täyden 
palvelun joulu. 

SANNA BAL,  
VILA CLOTHES
Joulumyynti on 
jakautunut useam-
malle kuulle, kun 
enää ei odotella 
veronpalautuksia. 
Black Friday on 
joulukaupan uusi 
superpäivä, ja Sing-
le’s Daystä saattaa 
tulla sellainen.
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”Ihmiset ostavat nykyisin tarinoita”

KOULUTUS
Merkonomi. AMK yrittäjyyden yksikössä 
Kauhavalla on päättötyötä vaille valmis. 
”Olen miettinyt, teenkö loppuun. 
Toisaalta tässä on pärjätty ilman sitäkin. 
Sen verran alkaa olla jo meriittejä, että en 
enää paperilla tee mitään.”

ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA
Esan Levykaluste. ”Olen ollut 
muualla kesätöissä kengänpohjan 
paistajana ja myyjänä Kankaanpäässä 
urheiluliikkeessä.”

MERKITTÄVIN ASKEL URALLA
”Ensimmäistä kertaa en tänä syksynä 
lähtenyt tekemään inventaariota, kun 
tilikausi loppuu. Pistin muut tekemään. 
Se oli selkeä ylennys itselleni. Tampereen 
myymälästä olen myös ylpeä, se on ollut 
pitkälle omaa käsialaa.”

MOTTO
Isältä opittua: Kova työ aina palkitaan.

Esan Levykalusteen 
yrittäjä Jaakko Husari 
uskoo perheyrittäjyyden 
ja paikallisuuden 
voimaan.

Esan Levykalusteen Niinisalon toimiston au-
lassa on kotoinen olo. Yrittäjä Jaakko Husarin 
perheen koira Luka tulee tarkastamaan uuden 
tulijan.

– Luka on lähtenyt kanssamme töihin 
joka aamu viimeiset kymmenen vuotta. 
Nykyisin vauhti ei ole enää ihan entinen, 
Husari sanoo.

Vuonna 2013 toimitusjohtajana aloittanut 
Jaakko Husari on ollut perheyrityksessä töis-
sä pienestä pitäen. Kesät menivät tuotanto-
hallissa autellessa.

– Ensimmäinen tehtävä oli tyhjätä kaikki 
puulaatikot päivittäin sirkkeleiden vierestä. 
Se oli pikkupojalle iso ja tärkeä homma.

Sittemmin Husari on tehnyt töitä tuotan-
toketjun joka vaiheessa.

– Enää en saisi hallissa mitään aikaiseksi. 
Pitää keskittyä muihin asioihin.

Esan Levykaluste on keskittynyt Jaakko 
Husarin aikana laajenemiseen. Vuonna 2013 
yritys avasi Tampereen Lielahteen 300 neliön 
keittiömyymälän. Se on ollut menestys. 
Yrityksen liikevaihto on kuudessa vuodessa 
lähes kolminkertaistunut.

– Olimme silloin tilanteessa, että meidän 
on pakko keksiä jotain volyymin kasvattami-
seksi, jos haluamme olla leikissä mukana.

Tampereen myymälän ovipumppu käy 
tiuhaan. Yrityksen liikevaihdosta yli puolet 
tulee jo Tampereen myymälästä. Tuotanto on 
ja pysyy Kankaanpään Niinisalossa.

TARINAT TUOTTEIDEN TAKANA
Jaakko Husari katsoo Esan Levykalusteen tule-
vaisuutta luottavaisin mielin. Tulevaisuudessa 
mahdollisesti siintävä taantuma ei hetkauta 
kalustevalmistajaa samalla tavoin kuin suuria 
rakentajia.

– Olemme pääsääntöisesti kuluttajabis-
neksessä ja remonttipuolella. Remonttivelka 
kasvaa koko ajan, eikä kuluttajilla ole varsi-
naisesti rahat loppumassa.

Maailma on muuttunut kalustebisnek-

sessä viime vuosina hurjasti. Muutos näkyy 
varsinkin markkinoinnissa. Ennen printti-
mainos oli kuningas, nyt näkyvyys ansaitaan 
sosiaalisessa mediassa, johon Esan Levyka-
luste panostaa. 

Husari pistää markkinoinnissa myös omaa 
persoonaansa likoon.

– Kaikki pystyvät periaatteessa tekemään 
samanlaisia tuotteita. Tuotteiden takana ole-
vat tarinat lämmittävät, niitä ihmiset ostavat. 
Kotimaisuus ja paikallisuus ovat myös tär-
keitä. Mehän olemme vähän kuin lähiruokaa 
tuonne Tampereelle päin.

Perheyrittäjyys on Husarilla verissä. Omis-
ta lapsistaan hän ei osaa sanoa, haluaako 
joku aikanaan jatkaa yritystä.

– En minäkään nuorena tiennyt, että 
jatkaisin yritystä.

Husarin vapaa-aika kuluu perheen parissa 
ja liikuntaharrastuksissa. Urheilu on henki-
reikä.

– Jos en jollain viikolla pääse töiden takia 
liikkumaan, otan sille seuraavalla viikolla 
aikaa. 

KOMPASSI

URAPOLKU
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Muovinaattorin uudenlaisen pesutekniikan ansiosta entistä likai-
sempia ja haasteellisempia muovilaatuja on mahdollista käsitellä.

– Aiemmin nämä muovit ovat päätyneet poltettaviksi tai ulko-
maille. Muovinaattorin avulla uusioidun muovin määrää saadaan 
kasvatettua ja laatua voidaan parantaa, L&T:n toimitusjohtaja Eero 
Hautaniemi kertoo.

Merikarvialla prosessoidaan teollisuuden ylijäämä- ja hylkyma-
teriaaleja sekä teollisuuden kuljetuslaatikoita uusioraaka-aineek-
si. Linjastoilta syntyy yli 100:aa erilaista uusiomuoviraetta, joita 
hyödynnetään pääosin kotimaisessa muoviteollisuudessa.

– Tullessani alalle vuonna 1992 puhuttiin jätehuollosta, siistey- 
den parantamisesta ja hygieniauhan torjumisesta. Silloin kaikki 
arvokkaat raaka-aineet olivat sekaisin jäteastioissa ja päätyivät 
kaatopaikoille. Nyt puhutaan kiertotaloudesta, jossa jäteastian 
sisältö on muuttunut arvokkaaksi raaka-aineeksi.  Merikarvialla ol-
laan tämän kehityksen kärjessä niin Suomessa kuin kansainvälises-
ti. Kyse on eettisesti hyvin kestävästä toiminnasta ja merkittävästä 
materiaalitehokkuudesta, luonnehtii L&T:n Ympäristöpalveluiden 
liiketoimintajohtaja Petri Salermo.

Suomessa muovia palaa sekajätteen joukossa keskimäärin 
200 000 tonnia vuodessa. Tämä aiheuttaa rutkasti päästöjä. 
Sitäkin merkittävämpi ongelma on, että muovin päätyessä pol-
tettavaksi neitseellisistä raaka-aineista valmistettu materiaali hu-
kataan. Tutkimusten mukaan yksi tonni kierrätysmuovia säästää 
22 tynnyriä öljyä ja 2 000 kiloa päästöjä neitseellisesti valmistet-
tuun muoviin verrattuna. Muovinaattori pystyy käsittelemään 20 
tonnia kierrätysraaka-ainetta vuodessa, eli vuosittain se säästää 
440 000 tynnyriä öljyä ja 40 miljoonaa kiloa päästöjä.

Muovinaattori vie 
Suomen modernin 
muovinkierrätyksen 
kärkeen
Kiertotalouden aika on täällä. Lassila & 
Tikanojan Merikarvian kierrätyslaitoksella 
on otettu käyttöön Suomen modernein 
jätemuovin käsittelylinjasto.

www.audec.fi

 
HYÖTYÄ & HELPPOUTTA
FIRMAN ARKEEN
S-RYHMÄSTÄ

Ylivoimaista

S-Business -asiakkaana maksat ostoista 
vähemmän ja keräät jatkuvia etuja yrityksen 
arjessa. S-Business on käypää valuuttaa jokai-
sessa Suomen yli 1600 S-ryhmän toimipaikassa.  
Ja mikä hienointa, voit heittää kuittihuolet 
unholaan, sillä ostoista saat kuukausittaisen, 
kirjanpito kelpoisen laskun.

Lue lisää eduista osoitteessa s-business.fi.
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Koukussa 
kasvuyrityksiin

Jyväskyläläisen Kasvu Open Oy:n toimitusjohtaja 
Jaana Seppälä on vuosien varrella tavannut, 

kuunnellut ja järjestänyt sparrausta melkoiselle 
joukolle kotimaisia kasvuyrittäjiä. Samalla on 

vahvistunut mielikuva harvinaisen innovatiivisesta 
ja kekseliäästä kansasta. Siinä sivussa on päässyt 

ripeälle kasvu-uralle myös itse kisajärjestäjä.

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT LIISA TAKALA
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Onnellinen ja tyytyväinen. Siinä 
Suomen suurimman kasvuyrit-
täjyysohjelma Kasvu Openin 
toimitusjohtajan Jaana Seppälän 

päällimmäiset tunnelmat, kun tämän vuoden 
ruljanssi on saatu jälleen kerran luotsatuksi 
onnistuneesti loppusuoralle.

Haastatteluhetkellä suurin osa urakasta 
oli käytännössä jo takanapäin ja finaali kar-
nevaaleineen juuri aukeamassa. Se oli kui-
tenkin jo syyskuun lopulla selvää, ettei Kasvu 
Openin imu osoita hiipumisen merkkejä. 

Kaikille pk-yrityksille ikään, kokoon, 
toimialaan ja 
kotikuntaan 
katsomatta avoin 
sparrausohjelma 
keräsi jälleen 
mukaan noin 400 
yritystä, joiden 
potentiaalia 
arvioi mittava 
joukko kotimai-
sia liike-elämän 
asiantuntijoita. 
Kasvuohjelma-
päiviä kertyi 
vuoden aikana yli sata, ja niitä toteutettiin 
sekä maakunnallisina että toimialakohtaisia 
kasvupolkuina. 

TAVOITTEET YLÖSPÄIN
Kyseiset tilaisuudet ovat ehtineet tulla myös 
Seppälälle perin juurin tutuiksi, sillä hän 
on ollut mukana järjestäjäorganisaatiossa 
vuodesta 2013 lähtien ja käytännössä alusta 
asti. Tuolloin ohjelma oli vielä varsin pieni-
muotoinen ja paikallinen tapahtuma, jonka 
järjestelyvastuu oli Keski-Suomen kauppa-
kamarilla Jyväskylässä. Kauppakamari on 
edelleen yksi sen päätukijoista.

”Kai sitä voi tunnustaa, että olen itsekin 
koukussa tähän touhuun. Vaikka kiertueta-
pahtumia on takana kymmenittäin, yllättää 
yrittäjien oma usko ja innostus joka vuosi.  
Se tarttuu auttamatta myös meihin”, Seppälä 
vakuuttaa.

Samalla hän tunnustaa, että nopeasti suo-
siotaan kasvattanut ohjelma on tuonut omat 
haasteensa myös järjestelyvastuuta kantavalle 
Kasvu Open Oy:lle. Tänä syksynä toimitus-
johtajan pestiin tarttuneen Seppälän mukaan 
organisaatiossa on käyty läpi aivan samoja 
kasvukipuja kuin muissakin kasvuyhtiöissä. 

”Alkuaikoina tätä vietiin eteenpäin 
enimmäkseen muiden töiden ohessa. Siitä on 
kurotettu 1,5 miljoonan euron liikevaihtoon 
ja 25 hengen tiimiin. 

Suunta on edelleen ylöspäin, sillä pitää-
hän meidän itsekin elää kuten opetamme”, 
Seppälä painottaa.

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ KOKO 
SUOMELLE
Vaikka kyse on yrityskisasta, alkaa Kasvu 
Openilla olla myös aitoa kansantaloudellista 
merkitystä. Yhdeksän vuoden aikana sen 
kautta on saanut asiantuntijoiden, bisnesen-
keleiden ja rahoittajien neuvontaa, sparraus-
ta ja kontakteja liki 2 000 yritystä ja yrittäjää. 
Useimmat ovat saaneet ideansa ja bisneksen-

sä aivan uuteen lentoon, 
vaikka kisan kärkisijat 
olisivat jääneet lopulta 
haaveeksi.

Seppälä on iloinen 
myös siitä, että tapah-
tuma vetää puoleensa 
kaiken kokoisia ja myös 
elinkaarensa eri vaiheis-
sa olevia yrityksiä. Osa 
on vielä alkutaipaleella, 
mutta useimmilla bis-
nes on jo pitävämmällä 
pohjalla.

”Käytännössä valtaosa osallistujista on 
joko itse tai heidän asiakkaansa ovat ihan pe-
rinteistä teollisuutta. Toki joukkoon mahtuu 
myös digi-, ohjelmisto- ja pelialaa. Useim-
miten kyse on niidenkin kohdalla jostain 
sovelluksesta, jolla edistetään jonkin muun 
toimialan digitalisaatiota”, Seppälä selvittää.

TÄRKEIN KASVULOIKKA  
OTETAAN ENSIMETREILLÄ
Juuri tässä toimialojen kirjossa on toimitus-
johtajan mukaan myös ohjelman ja lopulta 
koko Suomen vahvuus. Se kun paljastaa 
meidän suomalaisten jopa ällistyttävän mo-
nipuolisen osaamisen ja keksijäluonteen.

”Välillä mennään niin niche-markkinaan, 
ettei sellaisesta ole edes raatilaisilla ja spar-
raajilla kunnollista ennakkokäsitystä. Silloin 
vain joutuu ihastelemaan ja ihmettelemään, 
kuinka joku on tullut tällaistakin kartoitta-
neeksi ja keksineensä sieltä vielä bisnestä”, 
Seppälä toteaa.

Ja vaikka suuri yleisö onkin alkanut 
arvostaa ripeitä kasvajia, on pienillä yritys-
aihiolla edelleen oma tärkeä sijansa elinyh-
teisössä.

”Usein tuo yrityksen kannalta tärkein 
ja suurin kasvuaskel otetaan silloin, kun 
palkataan ensimmäinen työntekijä. Se tahtoo 
tässä keskustelussa välillä unohtua”, Seppälä 
muistuttaa. 

JAANA SEPPÄLÄ

KASVU OPEN OY:N 

TOIMITUSJOHTAJA. 

Ollut kasvuyritysohjelman 
kisan järjestäjäorganisaatiossa 
vuodesta 2013. Sitä ennen Keski-
Suomen kauppakamarissa.

KOULUTUS 

Tradenomi, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu

PERHEESEEN KUULUU  

aviomies ja 4 tytärtä

HARRASTUKSET

Lenkkeily, ryhmäliikunta ja ulkoilu

Ikä 41 v., kotipaikka Jyväskylä

VAIKKA 
KIERTUETAPAHTUMIA ON 
TAKANA KYMMENITTÄIN, 
YLLÄTTÄÄ YRITTÄJIEN 

OMA USKO JA INNOSTUS 
JOKA VUOSI. 



KAUPPAKAMARI 15

100 vuotta uudistumista 
ja tulevaisuustyötä

Satakunnan kauppakamari juhli marraskuun 20. päivänä 100-vuotiasta historiaansa 
yhdessä Suomen vanhimmista osakeyhtiöistä. 

TEKSTI: LEENA ROSKALA KUVAT: MARIUS TIKKANEN

MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJILLE  
RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ
Taianomaisen juhlan näyttämönä toimi Porin teatteri, jonka estradilla kaup-
pakamarin puheenjohtajat palasivat menneeseen ja nostivat toistuvasti esiin 
koulutuksen ja osaamisen merkityksen. Samoilla linjoilla oli myös Keskuskauppa-
kamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. 

Kauppakamarin keskeinen rooli on tuottaa luotettavaa tietoa, analyysia ja 
koulutuksia näyttääkseen suuntaa muutokselle.

– 100 vuotta on pitkä taival mille tahansa 
organisaatiolle. Suunnan näyttäjille ja muutoksen 
mahdollistajille on aina kysyntää, sanoi Romakkanie-
mi juhlapuheessaan.

Aiempi menestys ei ole tae tulevaisuudesta. 
Tarvitaan aina halua ja kykyä uudistua, toimivat 
instituutiot ja markkinat, pääomia, koulutusta ja 
rohkeita rakenteellisia uudistuksia.

– Jospa lopetetaan niukkuus ja aliresursointi, 
Romakkaniemi haastoi.

MENESTYKSEN 
AVAIMET
• Osaaminen
• Saavutettavuus
•  Investointeihin 

kannustava sääntely 
ja verotus

•  Tehokas julkinen 
sektori

EMPATIA ON IHMISTAJUA 
Vuorovaikutuksen laatu ratkaisee sen, miten asiat kehittyvät. 
Ihmisen tärkein työkalu on toisen ihmisen aivot, sanoi aivotutkija 
Katri Saarikivi puheenvuorossaan. 

 – Ihmiset muistavat parhaiten yhdessä. Empatia mahdollistaa 
kollektiivisen älykkyyden. Empatia on ihmistajua, se on selviyty-
mistaito.

Ihminen valmistaa työkaluja, koska haluaa ratkoa ongelmia 
tehokkaammin. Siksi hän kehittää teknologiaa, joka laajentaa 
ihmisen kapasiteettia ja täydentää vajavaisuuksia. Oppimisessa 
tärkeintä on kyky vuorovaikutukseen.

– Ihmisen ongelmien ratkaiseminen edellyttää ihmisen ym-
märtämistä. Konetta paremmin siihen pystyy ihminen. Ihminen 
käyttää tunteita, jotka ovat signaaleja tärkeydestä.

3 VINKKIÄ 
LUOTTAMUKSEEN
• Inhimillistä
• Kiinnostu
• Välitä
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Kauppakamarin entisiä puheenjohtajia oli paikalla kunnioitettava rivi. 
Vasemmalla istuva puheenjohtaja Pekka Ekberg ja hänen vieressään 
puheenjohtajat Joni Hautojärvi, Simo Kauppi, Raimo Kivioja, Kari Ollila, 
Tuomo Aine, Matti Ojanperä, Matti Linnainmaa ja Gustav Rosenlew.

Teatterin kummitus saatteli juhlavieraat yömyssyn kautta kotimatkalle.

Kauppakamarin henkilökunta liittyi talon perinteisiin juhlapukeutumisellaan. 
Vasemmalta Noora Finne, Jarkko Huhtala, Minna Nore, Terhi Rajala ja Sanna Leppänen. 

Täytekakun 100 kynttilää puhallettiin yhteisvoimin. Mallia näyttävät 
Simo Kauppi (vas.), Kari Ollila, Pekka Ekberg, Minna Nore, Ari Eklund ja 
Kari Hannus.

Pori Jazz tarjosi juhlaväelle tunnelmallisen musiikkielämyksen.

Ruokalautasella riitti herkullisia makuja ja pöydissä 
uusia ja vanhoja tuttuja.
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Illallispöydät oli nimetty isäntinä toimineiden kauppakamarin puheenjohtajien mukaan, kuvassa Simo Kaupin pöytä.

Juha Harttunen (vas.), Matti Kiuru ja Jani Wahlman nauttivat 
juhlatunnelmasta.

Satakunnassa on vahva robotiikka-alan osaamiskeskittymä. Ulvilalaisen 
Cimcorpin juuret osoittavat Rosenlewin työkalutehtaan automaatio-osastolle. 
Gustav Rosenlew (oik.) juhli kauppakamaria puheenjohtajista vanhimpana. 
Cimcorpin Masatoshi Wakabayashi ja Miia Vironen tervehtivät Rosenlewia ja 
Matti Linnainmaata. 
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JUHLIMINEN ALKOI JO ALKUVIIKON 
KAKKUPALOILLA EDELLÄKÄVIJÄYRITYKSISSÄ.

”OSAATKO HUOMIOIDA OIKEALLA 
HETKELLÄ?” KYSYI HIGH PEAK OY:N 
TOIMITUSJOHTAJA TEIJO VIRTANEN.

Ymmärrä huomioinnin ja markkinoinnin ero. 
Jos tahdot todella erottua ja vaikuttaa, et voi 
piiloutua maskin taakse. Rakenna rohkeasti 
luottamusta oman henkilöstön ja tietysti asi-
akkaiden kanssa. Miten jätät pitkän muistijäl-
jen ja herätät tunteita?

”TUNTEET OVAT SUORITUSKYVYN KANNALTA 
RATKAISEVAN TÄRKEITÄ”, TIETÄVÄT  
RKW FINLAND OY:N PEKKA SAARILUOMA  
JA SIRPA SANTAHARJU. 
Negatiiviset tunteet ja luottamuspula rajoitta-
vat organisaatioiden suorituskykyä. Organi-
saation ilmapiiri selittää jopa 20–30 % liike- 
taloudellisesta tuloksesta. Valoisan tulevai- 
suuden varmistamiseen tarvitaan koko  
henkilöstö mukaan.

“TYÖELÄMÄ ON MURROKSESSA, JA 
MONIMUOTOINEN TYÖ ON UUSI NORMAALI”, 
MUISTUTTI JUSSI HOLOPAINEN ENERSENSE 
INTERNATIONAL OYJ:STÄ. 

Kyky sietää epävarmuutta on keskeinen tule-
vaisuuden taito. Kun toiminta rakentuu pro-
jekteista, pitää onnistua nopeasti nostamaan 
tai laskemaan kapasiteettia. Tarvitaan uusia 
palvelumalleja, joilla esimerkiksi hallitaan 
alihankintaketjuja ja toimitaan vastuullisesti. 
Työvoiman liikkuvuus on iso teema.

”VASTUULLISUUS ARVONA NÄKYY 
ARJESSA”, SANOVAT OY FIBLON AB:N ANNE 
JA PEKKA EKBERG.
Vastuullisuus on jokaiselle yritykselle uniikki 
asia, joka pitää ymmärtää strategisesti. 
Hallituksiin tarvitaan vastuullisuusosaamista, 
jotta se voidaan aidosti integroida liiketoimin-
taan. Vastuullisuus on paljon muutakin kuin 
hiilijalanjäljen laskemista. Sitä voidaan mitata 
liiketoimintamittareilla. 

Sari Mäkitalo maisteli suklaakakkua Fiblonin 
tilaisuudessa (yläkuva). Irma Salo (oikealla) 
sekä Marko Pakarinen ja Jouko Pärssinen 
(alakuva) osallistuivat RKW:n tilaisuuteen.
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ILMOITUS

Menestys kasvaa rohkeudesta tehdä paremmin

A-Insinöörien valttikortti on pitkäjänteinen halu kehit-
tää toimintaa, rohkeus tarjota uusia ja innovatiivisia 
ratkaisuja sekä toimia aina asiakkaan parhaaksi.

Porin yksikössä töitä tehdään ahkerasti ja innolla. 
Pääosa hankkeista on uudisrakennuksia. Rakenteita suunnitellaan 
asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksiin sekä erityyppisiin toimiti-
loihin. Korjauskohteisiin tehdään rakennesuunnittelun lisäksi mm. 
kuntotutkimuksia ja sisäilmatutkimuksia.

– Rekrytoinneissa olemme panostaneet tulevaisuuden lupaus-
ten palkkaamiseen ja heidän kouluttamiseensa. Meillä onkin töissä 
monipuolisia ja dynaamisia osaajia. Kaikilla on vahva motivaatio 
ja tahto ratkaista asiakkaiden haasteita, kertoo yksikönjohtaja Jari 
Kivelä hymyssä suin.

DIGITALISAATIO ON RAKENNESUUNNITTELUN 
ARKIPÄIVÄÄ
Algoritmiavusteisia työkaluja voidaan hyödyntää projekteissa aivan 
uudella tapaa jo hankkeen ideoinnista alkaen. Rakennushankkeissa 
on valtavasti erilaista dataa, jota algoritmit siivoavat, yhdistelevät 
ja rikastavat.

– Tämä mahdollistaa eri osapuolien uudenlaisen yhteistyön. 
Maailma on erilainen rakennesuunnittelijan silmin jo nyt, kun 
tarkastellaan pelkästään yhtä pilaria, saati sitten koko hanketta, 
Kivelä toteaa.

KEVÄÄLLÄ ODOTTAA MUUTTO UUSIN TILOIHIN
Kasvun myötä yrityksen nykyiset toimitilat ovat käyneet ahtaiksi. 
Parannusta on onneksi luvassa jo maaliskuussa, jolloin koko po-
rukka muuttaa Puuvillaan, vanhaan kehräämöön remontoituihin 
toimistotiloihin. 

Hankkeita on meneillään ja tulossa niin paljon, että yritys 
tarvitsee vielä lisää suunnittelijoita töihin. Tavoitteena on myös 
laajentaa palvelutarjontaa nykyisestä.

Tällä hetkellä A-Insinöörejä työllistävät mm. palaneen Omena- 
 hotellin tilalle nouseva uusi rakennus, johon tulee asuntoja ja 
liiketilaa, sekä niin ikään palaneen Keskuskartanon peruskorjaus. 
Molemmat kohteista ovat paikallisesti tunnettuja rakennuksia 
aivan Porin keskustan ytimessä. Tällä hetkellä yksikön kaukaisin 
projekti löytyy El Salvadorista. 

A-Insinöörit on ennakkoluuloton, suomalainen rakennusalan 
suunnittelu- ja konsulttitalo. Tehtävämme on auttaa asiakkaita 
onnistumaan rakentamisen hankkeissa. Yli 750 hengen luova ja 
luotettu asiantuntijajoukko tekee töitä innostavissa rakennuttamisen, 
rakennesuunnittelun ja yhdyskunta- ja ympäristörakentamisen 
hankkeissa Suomessa ja kansainvälisesti. 

A-Insinöörit on viidenneksi suurin 
suunnittelu- ja konsulttitoimisto 
Suomessa. Viime vuosina yritys on 
kasvanut merkittävästi ja nostanut 
huimasti sijoitustaan houkuttelevimpien 
työnantajien listoilla. Porissa A-Insinöörit 
aloitti toimintansa vuonna 2012 
kymmenen ihmisen voimin. Nyt 
yrityksessä on 36 rakennesuunnittelun 
asiantuntijaa. 

A-INSINÖÖRIT – IHMISIÄ, JOIDEN KANSSA RAKENNAT ROHKEASTI PAREMPAA. 
WWW.AINS.FI
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Kasvua syntyy myös 
kumppanuuksista
Suomi kaipaa kipeästi uusia kasvuyrityksiä ja työllistäjiä. 

Nesteeltä konsulttitalo Gaian osakkaaksi siirtyneen Kaisa Hietalan 
mielestä yksi hyvä rohto on edistää isojen yritysten ja ketterien 
startupien yhteistyötä. Kasvusaumoja on etenkin ympäristö- ja 
energiateknologiassa, joissa meillä on mukavasti etumatkaa ja 

markkinat vasta aukeamassa suomalaisosaamiselle. 

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT MEERI UTTI

TEEMA
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Yksi alkaneen syksyn kotimaista 
nimitysuutisista oli Kaisa Hietalan 
ammatinvaihto. 
Moni saattoi äkkiseltään häm-

mästyä, kun lahjakkaan ja energisen johtajan 
pitkä ura Nesteen palveluksessa muuttui 
yrittäjyyteen kestävän liiketoiminnan kehi-
tykseen keskittyvässä Gaia Consultingissa.

Hietalalle itselleen suunnanmuutos kuului 
olleen lopulta helppo.  Mielessä oli pyörinyt 
jo jonkin aikaa ajatus, että omasta osaamises-

ta ja kokemuksesta voisi olla hyötyä muille-
kin. Eikä yrittäjyyskään ollut vierasta.

UHKA ON MYÖS MAHDOLLISUUS
Hietalan käsissä on Gaian uusi strategiatiimi, 
joka auttaa yrityksiä kasvu-uralle ja luovi-
maan toimintaympäristössä, jossa resurssit 
niukentuvat, vastuullisuuden merkitys koros-
tuu ja kuluttajat ovat entistä kriittisempiä. 

”Riskien sijaan urakkana on pohtia, mil-
laisia kasvuloikkia ja uusia avauksia yritykset 

voivat atkossa tehdä”, Hietala painottaa. 
Ja mahdollisuuksia – niitä on kuulemma 
riittämiin, kun asioita vain katsoo oikeasta 
kulmasta. Uhkakuvien sijaan muutos on 
nähtävä mahdollisuutena. 

”Nesteen biodieselin ja uusiutuvien 
tuotteiden menestys on selkeä näyttö siitä, 
että kestävä kehitys ja menestyvä bisnes ovat 
yhdistettävissä. Toki se vaatii hyvän tuotteen 
sekä sinnikkyyttä ja uskoa onnistumiseen”, 
hän lisää.
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YMPÄRISTÖMARKKINAT VASTA 
AVAUTUMASSA
Peli- ja ohjelmistotalot ovat vieneet Suomea 
näyttävästi maailmankartalle, mutta isompia 
kansainvälisiä läpilyöntejä esimerkiksi ympä-
ristöteknologiassa on saatu edelleen odotella. 
Vika ei Hietalan mukaan ole ollut tuotteissa, 
vaan ennemminkin markkinoiden kehitty-
mättömyydessä.

Sinivalkoiset innovaatiot ovat saattaneet 
monessa potentiaalisessa vientikohteessa olla 
niin paljon edellä aikaansa, etteivät ne ole 
sen vuoksi löytäneet kunnolla jalansijaa. Toki 
olemme edelleen myös turhan vaatimattomia 
myyntimiehiä.

”Meille suomalaisille jo täysin arkiset 
asiat, kuten vaikkapa jätteiden lajittelu tai 
pakkausten kierrättäminen ovat monissa 
maissa täysin järjestämättä. Ja aika harvalla 
eurooppalaisella on selkeää kuvaa omasta 
hiilijalanjäljestä, puhumattakaan sitten Kii-

nasta tai Yhdysvalloista”, Hietala muistuttaa.
Nyt viesti ilmastonmuutoksesta ja kier-

totaloudesta on kuitenkin menossa rytinällä 
perille. Samalla avautuvat markkinat päästöjä 
vähentävälle sekä energiaa ja luonnonvaroja 
säästävälle teknologialle. 

”Me suomalaiset olemme tottuneet käyt-

tämään niukkoja luonnonvarojamme varsin 
säästeliäästi. Nyt voimme tehdä tästä pihtai-
lusta myös bisnestä”, Hietala vakuuttaa.

ALIHANKINNASTA 
EKOSYSTEEMEIHIN
Menestys edellyttää kuitenkin uusia innova-
tiivisia tuotteita ja palveluja, joita on kaiken 
kukkuraksi pystyttävä synnyttämään entistä 
lyhyemmällä aikajänteellä. Takavuosina tätä 
tutkimusta ja tuotekehitystä tehtiin tiukasti 
isojen yritysten sisällä, nyt sitä ulkoistetaan 
entistä enemmän tutkimuslaitoksille ja nii-
den kupeessa toimiville startupeille.

Onnistunut lopputulos syntyy tämän 
osaamisen yhdistelmänä. Se oli Hietalan 
mukaan myös malli, jolla aikanaan vietiin 
eteenpäin Nesteen biodieselin kehitystyötä. 
Tutkimuslaitokset ja innovatiiviset startupit 
ovat olleet tärkeitä kumppaneita myös metsä-
teollisuuden viime vuosien biohankkeissa.

RISKIEN SIJAAN 
URAKKANA ON 

POHTIA, MILLAISIA 
KASVULOIKKIA JA 
UUSIA AVAUKSIA 

YRITYKSET VOIVAT 
JATKOSSA TEHDÄ.

KIINNOSTUS SUOMALAISYRITYKSIIN KASVAA

SUOMALAISET STARTUPIT kiinnostavat en-
tistä enemmän yksityisiä pääomasijoittajia. 
Invest Europen Investin tilastojen mukaan 
Suomi on jo Euroopan kärjessä, kun mita-
taan startup-yritysten saamia pääomasijoi-
tuksia suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
Viime vuonna kohensivat asemiaan myös 
myöhemmän vaiheen kasvuyritykset.

Suomalaiset startupit keräsivät sijoituksia 
yhteensä 479 miljoonaa euroa, joista Venture 
Capital -sijoitusten osuus oli 203 miljoonaa.

VC-sijoitukset muodostivatkin viime 
vuonna jo liki 0,1 Suomen bruttokansantuot-
teesta, mikä on enemmän kuin yhdessäkään 
toisessa Euroopan maassa ja kaksinkertainen 
Euroopan keskiarvoon verrattuna. Vuonna 
2017 vastaava luku oli 0,055 prosenttia, mikä 
sekin oli Euroopan keskiarvoa enemmän.
Pohjoismaiden lisäksi kärkipäässä keikkuvat 
Irlanti, Iso-Britannia, Sveitsi ja Ranska. 

Vuosi 2018 oli ennätyksellinen myös 

myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin teh-
tyjen buyout-sijoitusten osalta. Ne keräsivät 
yhteensä 1,3 miljardin euron sijoitukset, 
joista reilusti yli puolet kertyi ulkomaisilta 
pääomasijoittajilta. Suomi paransi sijoitus-
taan Euroopan sisällä peräti kymmenen 
pykälää ylöspäin ja nousi neljänneksi. Myös 
vähemmistösijoitukset myöhemmän vaiheen 
kasvuyrityksiin ovat olleet lupaavassa kas-
vussa.

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia 
Santavirran mukaan myötätuuli on jatkunut 
myös kuluvana vuonna. 

”Tänä vuonna on nähty entistä suurempia 
sijoituskierroksia, joten startup-yritysten 
laatu kehittyy koko ajan hyvään suuntaan ja 
yritykset houkuttelevat sijoituksia laajasti 
kotimaisilta ja ulkomaisilta sijoittajilta. 

Meillä on hyvä maine teknologiaosaa-
misen keskittymänä, joten uskomme hyvän 
kehityksen jatkuvan edelleen lähivuosina”, 

Santavirta ennustaa.
Eniten sijoittajia kiinnostavat ympäris-

töteknologiaan, kiertotalouteen ja ener-
giatehokkuuteen liittyvät kohteet. Myös 
kaupungistumiseen ja väestön ikääntymiseen 
haetaan uusia liiketoimintaratkaisuja ja 
teknologioita.

”Tällä hetkellä meillä on noin 2,5 tuhan-
nen miljardin rahoitusvaje, mikäli aiomme 
saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
vuoteen 2030 mennessä. Niinpä yksityi-
set pääomat pitäisi kanavoida järkevästi 
ympäristöystävällisiin ja kestävää kehitystä 
tukeviin ratkaisuihin”, Santavirta painottaa.

Hietalan mielestä näitä ”ekosysteemejä” 
pitäisi pyrkiä Suomessa edelleen vahvista-
maan. Isoissa yrityksissä kehityshankkeet 
etenevät usein verkkaisesti, mikäli niitä ei 
ole eriytetty omiin yksiköihin. Startupeilla 
ei puolestaan ole riittäviä resursseja kehittää 
innovaatioitaan valmiiksi tuotteeksi saakka.
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”Meille suomalaisille jo täysin arkiset asiat, kuten vaikkapa jätteiden lajittelu tai pakkausten kierrättäminen ovat monissa maissa täysin 
järjestämättä”, sanoo Gaia Consultingin Kaisa Hietala.

”Molemmilla on toisaalta myös opittavaa 
toisiltaan. Isommat voivat oppia startupeilta 
avoimuutta ja ketteryyttä, pienemmät puo-
lestaan yritys- ja liiketoiminnan määrätietoi-
suutta ja järjestelmällisyyttä. 

Ja toki ison kumppanin vieressä ja osana 
tällaista ekosysteemiä on itsekin hyvä kasvaa”, 
Hietala muistuttaa.

Hän korostaakin keskinäistä kumppa-
nuutta, josta hyötyvät pitkässä juoksussa 
kaikki osapuolet.

KASVU ON MYÖS LUOPUMISTA
Kasvu pakottaa yrityksen tekemään myös 
strategisia valintoja ja suunnittelemaan 
tulevaa entistä tarkemmin. Samalla myös 
yrittäjän itsensä on mietittävä omaa rooliaan.

 Milloin on esimerkiksi osattava vetäytyä
sivuun operatiivisesta työstä ja annettava 
vastuuta uusille osaajille, jotka vievät yritystä 
seuraaville kehitysportaille.

Monelle yrittäjälle jo pelkästään ulkopuo-
linen ammattilainen hallituksessa voi olla 
vaikea ajatus nieltäväksi – puhumattakaan 
siitä, että pitäisi luopua omistamansa yhtiön 
päivittäisestä johtamisesta.

”On hyvä muistaa, ettei yksilön etu vält-

tämättä ole yrityksen etu. Viimeksi mainitun 
pitäisi kuitenkin aina olla se pääasia”, Hietala 
toteaa.

Käsijarruna voi olla myös jo saavutettu 
menestys. Amerikkalaisen ja suomalaisen 
yrittäjän eron on vitsailtu paljastuvan tilan-
teessa, jossa molemmat ovat ansainneet en-
simmäisen miljoonansa. Suomalainen tyytyy 
osaansa, mutta amerikkalainen alkaa miettiä 
välittömästi jo seuraavan tienaamista.

Kyseinen vertaus on tuttu myös Hietalalle. 
Hän kuitenkin tähdentää, ettei maailma ole 
enää aivan näin mustavalkoinen. Takavuosi-
na suomalaisyritykset saattoivat  toki jäädä 
kotimarkkinoiden kuninkaiksi, nyt kasvu ja 
kilpailu käydään globaalisti.

”Sekin kannattaa huomata, että suoma-
laisinnovaatiot ja -yritykset kiinnostavat 
pääomasijoittajia aivan eri tapaan kuin 
takavuosina”, Hietala muistuttaa.  

ON HYVÄ MUISTAA, 
ETTEI YKSILÖN ETU 
VÄLTTÄMÄTTÄ OLE 

YRITYKSEN ETU. 
VIIMEKSI MAINITUN 
PITÄISI KUITENKIN 
OLLA SE PÄÄASIA.
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Latviassa perinteisessä joulukaupungissa Riiassa. Jou-
luun liittyy mielessäni vahva pyhyyden tunne. Muistelen 

myös kaiholla lapsuuteni jouluja. Äitini osasi luoda 
joulutunnelman maalaistaloon niin vakuuttavasti, että 

lapsena ajattelin navetassakin olevan enkeleitä.

Hyvällä ennakkosuunnittelulla voi välttää  
joulustressin tai ainakin lievittää sitä. Lisäksi on hyvä 

muistaa, että keskeneräisyys kuuluu elämään. 
 Joulu ei ole kiinni unohtuneesta lahjasta tai yhden 

ruokalajin uupumisesta.

Kestävää joulua pohtii tänä vuonna varmasti entistä 
useampi. Mielestäni jokainen voisi miettiä, voisiko 

painottaa muita kuin materiaalisia arvoja. Joulu voi olla 
myös omassa sydämessä. 

Joulun ilosanoma. On hyvä muistaa,  
ettei joulu ole kaikille ilon aikaa, vaan siihen liittyy myös 
kriisejä. Olisi hienoa, jos muistaisimme myös niitä, joille 
joululahjat ja notkuvat pöydät eivät ole itsestäänselvyys. 

Muiden auttamisesta saa ilon myös itselle – ja siitähän 
joulussa on kyse.

Haluan, että koko perhe on jouluna yhdessä. Mitä 
enemmän väkeä on koolla, sen parempi! Meillä joulu 
ei välttämättä ole aina kovin rauhallista aikaa, sillä reis-
saamme joulunpyhinä paikkakunnalta toiselle, lasten ja 
vanhempien luo.

Joulustressi kulminoituu meillä aikataulujen yhteenso-
vittamiseen. Illalla on kuitenkin usein aikaa pysähtyä, 
lukea kirjaa ja juoda vaikkapa lasi viiniä tai hyvää 
rommia. Rauhoittumisen hetket kuuluvat jouluun ja 
tekevät siitä erityisen.

Annan itse mieluiten elämyslahjoja tai hankin lahjan 
saajalle jotain tarpeellista enkä osta krääsää. Arvom-
me aikuisten kesken, kuka ostaa kellekin lahjan. Näin 
kaikki saavat ajatuksella hankitun lahjan. 

Perheen ja läheisten kanssa vietetty aika. Nautin myös 
siitä, että kerrankin on aikaa istua alas ja nauttia ruuas-
ta ja juomasta oikein pitkän kaavan mukaan. Ruokaa 
saa olla montaa sorttia, mutta määrät kannattaa pitää 
maltillisina: hävikkiä ei saisi tulla. Ruokaa tulee kun-
nioittaa!

Joulu on jo ovella, mutta lahjat ovat hankkimatta, kinkku paistamatta ja pukki 
tilaamatta. Tai jos et stressaisikaan tänä vuonna, vaan keskittyisit aineettomiin lahjoihin, 

yhdessäoloon tai vaikka hyväntekeväisyystyöhön?

Juhla ei ole yhdestä lahjasta kiinni

KUINKA VÄLTÄT 
JOULUSTRESSIN?

VOIKO JOULUNA 
AJATELLA 

KESTÄVÄSTI?

MIKÄ JOULUSSA 
ON SINULLE 
TÄRKEINTÄ?

MITEN VIETÄT 
JOULUA?

KAKSI TAPAA

MATTI KUHNA
viestintäpäällikkö 

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä

AKI KEVÄTSALO
pankinjohtaja
OP Länsi-Suomi
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MATTI KUHNA aikoo lukea tänä jouluna elä-
mäkertoja. Erityisesti hän odottaa Michelle 
Obaman Minun tarinani -teosta (2018).

– Michelle Obamalla on erinomainen kyky 
tehdä huomioita ympäristöstään ja analysoi-
da maailmaa, Kuhna perustelee. 

Lisäksi lukulistalla on Risto Uimosen Tu-
los tai ulos – Juha Sipilän myrskyisä pääminis-
terikausi (2019). Teos avaa entisen päämi-
nisterimme henkilökuvaa ja luo katsauksen 
Suomen lähihistoriaan. Kolmantena listalla 
on Oleg V. Hlevnjukin Stalin – Diktaattorin 
uusi elämäkerta (2019).

– Suomalaisten on hyvä tuntea lähihisto-
riansa ja muistaa, millaisia henkilöitä naapu-
rimme johdossa on ollut, Kuhna toteaa.

Elämäkertojen rinnalle Kuhna ehdottaa 
jouluksi klassikoita. Henryk Sienkiewiczin 
Quo vadis -teoksessa (1896) nuori roomalai-
nen ylimys rakastuu barbaariprinsessaan. 
Tämä on ehta rakkaustarina, josta kirjailija sai 
Nobelin palkinnon.

Listalla on myös Mihail Bulgakovin 
Saatana saapuu Moskovaan (1940), joka kiel-
lettiin Neuvostoliitossa vuosikymmeniksi.

– Valtajärjestelmään kriittisesti viittaava 

romaani oli liikaa Stalinin valtakaudella. Lu-
kiessa on mielenkiintoista pohtia, miksi kirja 
oikeastaan kiellettiin.

Lassi Nummen Maisema-pienoisromaa-
nissa (1949) taas alas ammuttu desantti 
menettää muistinsa ja alkaa havainnoida 
maailmaa aivan uudella tavalla. 

Viimeiseksi lukusuositukseksi Kuhna 
tarjoaa Tarmo Kunnaksen teosta Hyvää 
kotiseutua etsimässä – Eurooppalainen 
matkakirja (2018). Teoksessa pohditaan, 
millainen on hyvä kotiseutu ja voiko sydän 
kiintyä muuallekin kuin varsinaiseen syn-
nyinseutuun.

OLUTTA JOULUPÖYTÄÄN
Aki Kevätsalo on nautiskelija, jonka mielestä 
oluet sopivat joulupöytään viinejä paremmin.

– Olut on helpompi ja monipuolisempi 
vaihtoehto, eikä siinä ole yhtä paljon alkoho-
lia, Kevätsalo perustelee.

Joulupöydän voimakkaiden kalojen, ku-
ten savukalan tai maustesilakoiden, seuraan 
Kevätsalo suosittelee Beer Huntersin Mufloni 
Tuffan vehnää. 

– Pehmeä vehnäolut toimii vahvojen 

makujen kanssa. Lisäksi olen tuffa itsekin, 
joten mikä sen osuvampaa, Kevätsalo 
nauraa.

Rasvaisemman lohen seuraksi Kevätsalo 
suosittelee Karhun I-olutta tummana lage-
rina, ja kirpakampien makujen ystäville taas 
sopii Ruosniemen panimon Ekonomi Pils.

Pääruokiin päästäessä tarjolla on usein 
”sorttia monenmoista”, mikä tekee juomien 
valitsemisesta vaikeaa. Oluista löytyy onneksi 
hyviä seuralaisia niin mausteisille laatikoille 
kuin rasvaiselle kinkulle. Tukevammat oluet, 
kuten Beer Huntersin Mufloni Hurupukki 
ja Rocking Bear Brewersin Christmas Stout 
tukevat tuhteja makuja.

Voimakkaiden juustojen kanssa oluen 
tulee olla vahva ja aromikas, mutta samalla 
pehmeä. Tähän tarkoitukseen oivallinen va-
linta on Vakka-Suomen panimon Prykmestar 
Savukataja.

– Jouluillan kruunaa hyvän kirjan kanssa 
nautittu tilkka Barbadoksen lahjaa maa-
ilmalle: vaniljainen, pehmeä, vivahteikas, 
nahkaan taittava vanha Plantation Barbados 
XO -rommi, joka toimii myös puolitumman 
kahvin kera! Kevätsalo vinkkaa. 

Kokeile näitä kotona
Vietitpä sitten vauhdikasta perhejoulua tai rauhallisempaa aikaa läheisten kanssa, muista 
nauttia joulusta kaikin aistein. Herkuttelija maistelee tänä vuonna oluita, lukutoukka taas 

uppoutuu klassikoihin ja uutuuselämäkertoihin.
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Honkajoki Oy on investoinut merkittävästi vastuulliseen kiertotalouteen. 
Eläinperäisten sivutuotteiden asianmukainen käsittely palauttaa 
arvokkaat ravinteet takaisin luonnon kiertokulkuun ja ehkäisee 

eläinepidemioiden syntyä.

TEKSTI: NINA LEPPÄNIEMI KUVAT: VEERA KORHONEN

Honkajoen Kirkkokalliolla pyörii esimerkillisesti kiertotaloutta hyödyntävä yritysten ekosysteemi. 

AJANKOHTAISTA SATAKUNNASTA

Jätteestä syntyi  
yli 40 miljoonan bisnes
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Honkajoen Kirkkokalliolla toimii 
ainutlaatuinen kiertotaloutta hyö-
dyntävä useiden eri toimijoiden 
ekosysteemi. Keskittymän kehit-

tymisen aloittanut Honkajoki Oy on Suomen 
johtava eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijä 
ja jalostaja. Suomessa syntyy lihankulutuk-
sen sivutuotteena vuosittain 250 000 tonnia 
eläinperäistä, ihmisravinnoksi kelpaamatonta 
ainesta. Nämä orgaaniset sivutuotteet käsitel-
lään valtaosin Honkajoella, ja lopputuotteina 
valmistuu korkealaatuisia ja turvallisia tuotteita 
eri teollisuudenalojen käyttöön.

– Eläinperäisiä sivutuotteita tuodaan meille 
750 tonnia jokaisena arkipäivänä. Loppu-
tuotteistamme valtaosa on lihaluujauhoa, 
jonka proteiinipitoisuus on 60–70 prosent-
tia. Lihaluujauholla voidaan korvata muun 
muassa soijaa eri rehujen raaka-aineissa. Sen 
lisäksi raaka-aineesta saadaan ulos noin 15 
prosenttia rasvaa, kertoo Honkajoki Oy:n 
toimitusjohtaja Kari Valkosalo.

Suomessa suurin osa rasvoista menee 
Nesteelle biopolttoaineeksi. Jauheista puolet 
jää Suomeen proteiinin lähteeksi kalojen, 
turkiseläinten ja lemmikkien rehuihin sekä 
luomuhyväksytyksi lannoitteeksi. Loput 
jauheet viedään Aasiaan, Afrikkaan, Venäjälle 
ja Eurooppaan.

JÄTEAJATTELUSTA  
RAAKA-AINEEKSI
Honkajoki Oy pyörittää siis bisnestä, jossa 
”jäte” hyödynnetään arvokkaana raaka- 
aineena. Kannattavan bisneksen arvo kasvaa 
entisestään, kun huomioidaan konsepti, jolla 
kokonaisuus toimii.

Honkajoen Kirkkokalliolla noudatetaan 
yrityksen luomaa kiertotalouskonseptia, 
joka on yksi maailman tehokkaimpia ja 
vastuullisimpia eläinperäisten raaka-aineiden 

jalostusmalleja. Käsittely- ja tuotantoprosessit 
ovat äärimmäisen resurssiviisaita ja hyödyn-
tävät kiertotalouden periaatteita jokaisessa 
tuotannon vaiheessa.

– Tavoite on säilyttää lihateollisuuden 
sivutuotteiden arvokkaat ravinteet ja pitää ne 
yhteiskunnan kiertokulussa mahdollisimman 
pitkään mahdollisimman pienellä hukalla. 
Olemme siirtyneet jätehuollosta uuden arvon 
synnyttämiseen. Konseptin ansiosta liikevaih-
tomme nousee tänä vuonna yli 40 miljoonaan 
euroon, sanoo Valkosalo.

KONSEPTILLE TILAUSTA KIINASSA
Honkajoki Oy:n luomalle konseptille on 
kysyntää myös maailmalla. Konseptin 
kaupallistaminen on edennyt samaa tahtia 
Kirkkokallion alueen laajetessa ja yrityseko-
systeemin monipuolistuessa.

–Tarjoamme tietotaitoamme, kehittämiäm-
me laskentajärjestelmiä ja konseptiamme 
sovellettavaksi eri teollisuudenaloilla. Business 
Finlandin jo päättynyt hanke on auttanut 
merkittävästi kansainvälistymisessämme. Esi-
merkiksi yhteistyö Kiinan kanssa on edennyt 
hyvin lupaavasti, paljastaa Valkosalo.

Toteutetun kartoituksen mukaan Kiinassa 
eläinperäistä lihatuotannon teurasjätettä tulee 
noin 87 miljoonaa tonnia vuodessa eli tarve 
konseptin mukaisille käsittelylaitoksille on 
suuri. Valkosalon mukaan Aasian ja Afrikan 
maissa eläinperäisille sivutuotteille ei tehdä 
juuri mitään. Niitä poltetaan, ja pahimmassa 
tapauksessa ne päätyvät vesistöihin.

– Kiinan kaltaiset laitokset menettävät 
hirvittävän määrän kallisarvoisia raaka-ainei-
ta polttamalla ne. Lisäksi märän tavaran polt-
taminen aiheuttaa ilmasto-ongelmia. Niin 
vesistöasiat, päästöt kuin eläintautiasiatkin 
ratkeavat, kun sivutuotteet saadaan kerättyä 
ja käsiteltyä. 

VASTUULLISTA 
KIERTOTALOUTTA

Kiertotaloudessa resurssit ja raaka-aineet 
kierrätetään mahdollisimman kattavasti, 
jolloin tuotannossa tarvitaan vähemmän 
neitseellistä materiaalia. Luonnonvaroja 
säästyy, ja ilmastopäästöt vähenevät, 
mutta samalla syntyy arvoa ja liiketoi-
minta voi kasvaa kestävästi.

Honkajoen käsittelylaitoksen keskei-
nen tekijä on Vatajankosken Sähkön läm-
pökeskus, joka tuottaa kuumaa höyryä 
orgaanisen eläinjätteen sterilointiin ja 
kuivaamiseen. Honkajoki Oy:n proses-
sista syntyvä lauhdelämpo ohjataan 
viereisen Honkatarhat Oy:n kasvihuo-
neiden lämmittämiseen. Eläinjätteen 
kuivaamisesta syntyvä vesi voidaan ottaa 
talteen ja käyttää prosessi- ja pesuvetenä 
sekä käsittelylaitoksen kattilavetenä. 

Myös jätevedet puhdistetaan, mistä 
syntyy lietettä, joka puolestaan hyö-
dynnetään uudelleen lämpökeskuksen 
lämmöntuotannossa. Sähköntuotan-
nosta käsittelylaitoksella vastaa oma 
tuulivoimapuisto.

– Maatalouden kestävä tuottavuus on 
toimintamme kulmakivi. Hyödyntämällä 
keskenämme toistemme liiketoimintaa 
nostamme paikallista jalostusastetta ja 
parannamme kannattavuutta edelleen, 
toimitusjohtaja Kari Valkosalo sanoo.

Toimitusjohtaja Kari Valkosalo

SUOMESSA SUURIN 
OSA RASVOISTA 

MENEE NESTEELLE 
BIOPOLTTOAINEEKSI.

Lihaluujauho pakataan korkeisiin säkkeihin erityisesti vientiä varten, jotta laivakontit saadaan 
pakattua tiiviisti ja koko kontin tilavuudelta.  
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KALENTERI

TAMMIKUU

MISTÄ TUNNET TERVEEN YRITYKSEN? –  
SYVEMPÄÄ TULKINTAA TILINPÄÄTÖKSESTÄ
Mitä tuloslaskelma ja tase kertoo? Tilinpäätösanaly- 
sointia, tulkintaa kannattavuudesta, maksuvalmiudesta 
ja vakavaraisuudesta. Koulutuksessa asioita käsitellään 
käytännönläheisesti mm. harjoitusten kautta. 
Asiantuntijana KLT, HT, HHJ Kaarina Pyydönniemi, 
Grant Thornton Oy
AIKA: 13.1. klo 9:00 – 15:00
PAIKKA: Rauma

TILINPÄÄTÖKSEEN VALMISTAUTUMINEN
Tarkastellaan erityisesti tilinpäätöksen liitetietoja, 
lähipiiriä ja siihen liittyvää problematiikkaa sekä 
verosuunnittelua. KLT, HT, HHJ Kaarina Pyydönniemi, 
Grant Thornton Oy
AIKA: 20.1. klo 12:30 – 15:00
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, 
Valtakatu 6 (7. krs), Pori

BUSINESS MODEL CANVAS – YHDEN SIVUN TYÖKALU 
STRATEGIAN PÄIVITTÄMISEEN
Business Model Canvas (BMC) on visuaalinen ja 
yksinkertainen työväline liiketoimintasuunnitelman 
rakentamiseen. Se on lisäksi strateginen työkalu, jonka 
avulla voit myös kehittää jo olemassa olevia liiketoimin-
tamalleja. Asiantuntijana Johanna Raiskio, Unfair Lean 
Marketing Oy
AIKA: 23.1. klo 9:00 – 13:00
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, 
Valtakatu 6 (7. krs), Pori

30.13.

20.

23.
KEVÄÄN KOULUTUSKALENTERI tarkkoine 
koulutussisältöineen sekä aika- ja paikkatietoi-
neen päivittyy kauppakamarin verkkosivuille 
www.satakunnankauppakamari.fi.
Seuraa viestintäämme, käy tutustumassa ja 
ilmoittaudu mukaan!

VIENTIPROSESSI SUJUVAKSI!
Vienti vetää, mutta yrityksen sisällä kuluu aikaa turhien 
asioiden setvimiseen. Ehkä myös turhia kuluja syntyy? 
Kiire kulminoituu siihen hetkeen, kun tavaroita jo 
lastataan pihalla odottavaan rekkaan. Sitten alkaakin 
jo jälkiseuranta lisäselvittelyjen muodossa. Tuttu tarina, 
monessa yrityksessä. Tarjolla on nyt mielenkiintoinen, 
koko vientiprosessia terävöittävä koulutus. Asiantunti-
jana Marika Nummila, Samex Solutions Oy
AIKA: 30.1. klo 9:00 – 16:00
PAIKKA: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma

KEVÄÄLLÄ MYÖS 

26.2.  KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET JA 
RISKIEN HALLINTA 

17.3.    STRATEGINEN SISÄLTÖMARKKINOINTI JA SEN 
MITTAAMINEN 

2.4.   SUURI PALKKAPÄIVÄ 2020 
16.4.  KULJETUKSET KILPAILUTEKIJÄNÄ 
28.4.  LEANIN ABC – KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN 

SUKELLUS LEAN-MAAILMAAN 
14.5.  ALV-PÄIVÄ

HHJ-KOULUTUSTA KEVÄÄLLÄ 2020
3.–31.3.
HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN 
(HHJ) -KURSSI
Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula,  
Valtakatu 6 (7. krs), Pori
Kurssi koostuu neljästä puolen päivän jaksosta (à 4 h), 
ryhmätyöstä (4–6 h) ja lukupaketista. Soveltuu hallitus-
työskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen hallitus-
työtä jo tekeville tai sitä harkitseville sekä yrittäjille ja  
yritysjohtajille.

3.–4.3.
HHJ PUHEENJOHTAJAKURSSI
Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma
Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä kokonai-
sesta päivästä. Osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin 
käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista. Kurssilla 
luodaan pohja pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan 
käytännön työlle.

19.5. 
HHJ HALLITUS JA TALOUS
Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma
Koulutuspäivässä käsitellään yhtiön kannattavuutta, 
maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpää-
töstä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot valtakunnallisen HHJ-rekisterin kautta: www.hhj.fi
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KOLUMNI

SEURAAVASSA 
NUMEROSSA

Satakunnan kauppakamarin toinen 
vuosisata alkaa: digitalisaatio, vas-
tuullinen teollisuus, tulevaisuuden 
työelämä, liikenne ja kasvu puhut-
tavat edelleen. Mistä yrityksestä 
toivoisit juttua lehteen? Kerro vinkkisi 
verkkosivuillamme!

Silloin, kun ei 
ole pakko, ei 
edes kannata 
kiirehtiä.

SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI 
VALTAKATU 6, 28100 PORI 
PL 100, 28101 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 
 
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 
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 
 
PALVELUSIHTEERI 
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. 
 

Sanoma joulun on 
uusi mahdollisuus

Ehkä suloisinta maailmassa on lapsen suhde jouluaattoon. Sitä edeltää pitkä ja jän-
nittävä odotusaika, jota raamittavat kilttinä oleminen, toiveiden kirkastaminen ja 
erilaiset valmistelevat askareet.

Kun suuri päivä koittaa, jännitys on käsin kosketeltavissa. Onko ulkona lunta, pääseekö 
Pukki tulemaan reellä? Joulukalenterin suurin luukku aukeaa, ja lusikka etsii mantelia. 
Iltaan on pitkä aika. Kun joulurauha laskeutuu, aika hidastuu entisestään.

 Kukaan ei laita sähköpostia eikä puhelin soi. Arkihuolesi voit kaikki heittää. Tunnelma 
tuoksuineen ja joululauluineen auttaa paatuneimmankin vetäytymään työhön liittyvien 
ongelmien käsittelystä.  Tiedostamaton luova koneisto jatkaa silti työtään ja luo uutta 
kaiken taustalla. Luova koneisto ei toimi tahdonalaisesti. Se toimii parhaiten vasta, kun 
päästää aktiivisesta ajattelusta irti.

Joulupöytä on katettu runsaasti. Kystä kyllä riittää ainakin tapaninpäivään asti, jopa 
uuteenvuoteen tai loppiaiseen. Silloin, kun ei ole pakko, ei edes kannata kiirehtiä. 

Alitajunnan ongelmanratkaisuosasto, oman pään tonttupaja, käyttää sille pyhitettyä ai-
kaa viisaasti. Tonttupajassa analysoidaan ja yhdistellään maailman rakenteita, skenaarioita 
ja lopputulemia villisti lokerosta ja toisesta. Syntyy ilahduttavia paketteja, joita on odotettu. 
Sellaisia, jotka saavat silmät tuikkimaan ja sormet syyhyämään.

Vaikka joulussa ei olekaan oleellista tohina, niin korttien postitus, piparien ja torttujen 
leivonta, kynttilöiden poltto ja kuusen koristelu saattavat hiljaa hiipien ajattelun lepotilaan. 
Käsillä tekeminen ja yksityiskohtien puuhastelu ovat rauhan ja tunnelman luomista. Siinä 
näpertelyn lomassa syntyy oma rauhallinen tila ja soppi, missä kaikki elämässä tärkeä on 
läsnä – kainalossa, mielessä ja sydämessä.

LEENA ROSKALA
toimitusjohtaja, partneri
Kumppania Oy

YHTEYSTIEDOT



 
 
 
Tuotannon ja hankinnan resurssipulaan apu  
logistiikkayhtiöltä 

Omien resurssien optimoinnin haasteet 
Logistiikkapalvelut viittaavat perinteisesti  
kuljettamiseen ja varastointiin. Näiden  
palvelujen lisäksi monipuolisimmat logis- 
tiikkapalveluyritykset toimivat osana  
asiakkaiden hankintaa, tuotantoa ja  
jalostusta tarjoten joustavan ja kustan- 
nustehokkaan lisän varsinkin projekteihin  
ja kausivaihteluihin.  

Hankinnan tuki ja toimitusvalvonta 
Ne hankinnat, jotka vievät liikaa resursseja 
kriittisiltä hankinnoilta voi sisällyttää 
logistiikkapalveluihin. Tämä menettely on 
selvässä kasvussa työvoimapulan ja nopeasti 
muuttuvien toimintaympäristöjen myötä.  

Varustelu, testaus, osakokoonpano, 
vientipakkaaminen,…. 
Kaikkien toimintojen suorittamiseen omat  
tuotantotilat eivät ole optimaalisin paikka  
”tilaus-tuotanto-toimitus”-ketjussa, niiden  
kiinteä koko asettaa jo omat rajoituksen- 
sa. 
 

    

Logistiikkayhtiöltä tukea tuotantoon 
3PLogistiikka- yhtiöt palvelevat moni-  
puolisesti monia toimialoja. Osaamista  
yhtiöillä on: talo-, sähkö- ja televerkko-  
rakentamisessa, maahantuonnissa ja  
kaupassa, telakka-, konepaja-, kokoon-  
pano-, robotiikka-, ajoneuvo- ja työkone-  
teollisuudessa sekä julkisessa sektorissa.  
 
3PLogistiikka Satakunta Oy:n liikevaih- 
dosta jo 50% tulee tehtävistä, jotka  
teollisuusyritykset ovat perinteisesti  
hoitaneet itse. 3PL tuottaa näitä palveluja 
asiakaskohtaisesti yhteisesti sovitulla tavalla. 
www.3pl.fi / 044 033 9344 Petri Kaijanmäki 
 

 

YKSI ON KASVUN ALUSTA
Maailman kattavin verkko, Pohjoismaiden suurin avoin 
datakeskus ja edistynyt tietoturva yhdestä paikasta.

telia.fi/one
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LIIKENTEEN 
VALLANKUMOUS 
ALKAA PORISTA

BIOENERGO SUUNNITTELEE 
MERI-PORIIN TÄYDEN 
MITTAKAAVAN 
BIOKONVERSIOLAITOSTA. 
TOTEUTUNEEN 
INVESTOINNIN ARVO OLISI 
150–170 MILJOONAA EUROA.
 

RAKENTAMISVAIHEESSA 
YRITYS TARJOAA NOIN 500 
TYÖPAIKKAA. TUOTANNON 

KÄYNNISTYESSÄ TYÖTÄ 
RIITTÄÄ SUORAAN 50:LLE 

JA LOGISTIIKASSA PARILLE 
SADALLE TEKIJÄLLE. 

RAKENTAMISEN TOIVOTAAN 
ALKAVAN VUONNA 2021.

HYVÄ UUTINEN

Liikenteen päästöjen nopea vähen-
täminen on elintärkeää. BioEnergo 
tuottaa puusta toisen sukupolven 
bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä. 
Ensimmäiset käytetään polttoainee-
na, ja kiinteällä ligniinillä voidaan 
korvata fossiilista bitumia esimerkiksi 
asfaltissa.

Valtavalle ilmastoinvestoinnille riitti 
ottajia, mutta yritys valitsi Kaanaan 
teollisuusalueen. Porin etuna on hyvä 
raaka-ainesaatavuus.

– Lähellä on useita isoja sahoja, 

mutta ei isoja sellutehtaita. Logistisesti 
paikka on mahtava, ja Porin Prosessi-
voima saa meistä tärkeän asiakkaan, 
BioEnergon hallituksen puheenjohtaja 
Timo Saini kertoo.

Tulevan toiminnan mittakaavasta 
kertoo esimerkiksi bioetanolin tuotan-
tokapasiteetti, 62 miljoonaa litraa vuo-
dessa. Tällä hetkellä koko Euroopassa 
tuotetaan toisen sukupolven bioetano-
lia noin 60 miljoonaa litraa vuodessa. 
Noin puolet laitoksen tuotannosta 
meneekin suoraan vientiin. 




