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Uskoa tulevaisuuteen 
on ilmassa

SATAKUNNAN MONET 
INVESTOINTIUUTISET 

KERTOVAT PITKÄN 
AIKAJÄNTEEN  
AJATTELUSTA.

Liiketoimintaa pohdittaessa viisaat 
johtajat joutuvat ajattelemaan kolmea 
aikajännettä. Vaikka nopeat sykliset 
vaihtelut ja koronan mukanaan tuomat 
muutokset vaativat nopeaa reagointia, 
on Satakunnassa silti nähtävissä vah-
vasti tulevaisuuden avaimia. 

Keskipitkällä aikavälillä suunnitel-
laan tekemisen tulevaisuus. Viisaat 
satakuntalaiset johtajat ovat toteut-
tamassa investointeja, joiden kautta 
tekemisen kilpailukyky säilyy. Inves-
toimatta jättäminen on Suomessa 
kansallisestikin huolenaihe. Siksi 
Satakunnan monet investointiuutiset 
kertovat pitkän aikajänteen ajattelusta. 
Asiat, joita täällä teemme, ja bisnekset, 
joissa olemme mukana, tulevat jatku-
maan, ja niiden tulevaisuuteen kannat-
taa sijoittaa. 

Pisin aikaperspektiivi on se, jolla suun-
nitellaan bisneksen tulevaisuus. Aito 
kiinnostus uuteen ja pyrkimys ymmär-
tää tulossa olevia muutoksia auttavat 
uudistumaan, sillä minkään liiketoi-
minnan elinkaari ei ole ikuinen. Tekno-
logiametallit, täyssähköinen yhteiskun-
ta, kiertotalous ja uusiutuva energia, 

muutamia mainitakseni, ovat vasta 
kasvutarinansa alkumetreillä.

Palvelualojen edustajille koronavaihe 
on ollut raskas. Silti haluan uskoa 
siihen, että kuluttaminen aukeaa 
nopeasti. Tapahtumia odotetaan, 
ravintoloihin kaivataan ja maailmalla 
halutaan matkata taas heti, kun se on 
mahdollista. Kun reilun vuoden ajan 
on eletty eri tavalla, on meillä kulutta-
jilla patoutunutta halua, ja ehkä vähän 
varojakin, elää aktiivisemmin ja yhtei-
söllisemmin. Ihmiset kaipaavat toi-
siaan ja elämyksiä.

Satakunnassa me olemme selvinneet 
koronan runteluista paremmin kuin 
pahimpina hetkinä uskoimme. Liik-
keellä on erittäin kiinnostavia aihioita, 
joiden hetki on nyt ja ihan lähitulevai-
suudessa. Liikutaan tänäkin vuonna 
vahvasti niitä kohti ja pidetään ajatuk-
set jo tulevassa.

MINNA NORE
TOIMITUSJOHTAJA

SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI

SATAKUNNAN KAUPPAKAMARISSA PÄÄSEE TEKEMÄÄN TÖITÄ VIISAIDEN 
YRITYSJOHTAJIEN KANSSA. YKSI VIISAUDEN KULMAKIVISTÄ ON KYKY NÄHDÄ 
TULEVAISUUTEEN. TÄMÄ KOROSTUU VAHVASTI AIKANA, JOTA ELÄMME.
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NAISIA ENNÄTYSMÄÄRÄ PÖRSSIYHTIÖIDEN 
JOHTORYHMISSÄ

NÄMÄ MUUTTUIVAT VUODENVAIHTEESSA

Naisten määrä pörssiyhtiöi-
den johtoryhmissä on noussut 
uuteen ennätykseensä, kun 
jo joka neljännen pörssiyhtiön 
johtoryhmässä naiset ja miehet 
ovat tasapuolisesti edustettui-
na. Tänä vuonna nimitetyistä 
johtoryhmien jäsenistä 36 pro-
senttia on naisia. Naisten osuu-
desta liiketoimintojen johtajina 
ja toimitusjohtajina löytyy vielä 
parannettavaa. Toimitusjohta-
jista vain 8 prosenttia on naisia. 
VILLE KAJALA  
JOHTAVA ASIANTUNTIJA 
KESKUSKAUPPAKAMARI

Yritysten verotukseen on tullut 
vuodenvaihteessa muutoksia. 
Näitä on tullut muun muas-
sa Suomen oikeuteen verottaa 
ulkomaisia yrityksiä ja listaa-
mattomien yhtiöiden henkilös-
töantiin. Lisäksi tietosuojakysy-
myksiin on tulossa muutoksia. 
Keskuskauppakamari on koon-
nut nämä muutokset yksiin 
kansiin.
ANTTI TURUNEN 
VASTUULLISUUS ASIANTUNTIJA 
KESKUSKAUPPAKAMARI

Tuoretta tietoa
2x

Keskuskauppakamarin asiantuntijat kertovat 
ajankohtaisista asioista lyhyesti ja ytimekkäästi.

Suomi tarvitsee lisää 
työtä ja julkisen sektorin 
menokuurin

Suomessa työaika on lyhentynyt, vapaa-aika lisääntynyt 
ja tuottavuus kasvanut samalla, kun tuloerot ovat pysy-
neet maltillisella tasolla, käy ilmi kauppakamarin talous-
katsauksesta. Silti julkiset menot ovat kasvaneet tuloja 
nopeammin.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri 
Kotamäki korostaa, että talous saadaan kuntoon vain 
työllistämällä, investoimalla ja julkisen sektorin meno-
kuurilla. Talouden kohentamiseen ei ole olemassa oiko-
tietä.

Julkiset menot suhteessa 
bruttokansantuotteeseen 
1960–2019
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INVESTOINTI- 
UUTINEN

Toimiva logistiikka takaa 
kustannustehokkuuden

PITKÄT PERINTEET TEOLLISUUDESSA 
VAHVISTAVAT SATAKUNNAN LOGISTIIKKAA.

Kiertotaloudessa käsitellään usein edullisia teollisuuden si-
vutuotteita, jolloin logistiikan kustannustehokkuus korostuu.

– Käsitellyn massan ollessa suuri kuljetuskustannukset 
tonnia ja kuutiota kohden ovat merkityksellisiä, toimitus-
johtaja Olli Virtanen Hacklin Port Service Oy:stä selventää. 

Logistisella sijainnilla merkittävä painoarvo
Vanadiinitehtaan suunniteltu sijainti Porin Tahkoluodossa 
on sekä meriväylien että maantie- ja rautatieyhteyksien vä-
littömässä läheisyydessä. Käsiteltävä materiaali kuljetetaan 
verrattain lyhyiden välimatkojen päästä, pitkälti Ruotsista ja 
Raahesta.

– Alueella on paljon tonttitilaa ja vuokrattavaa varasto-
kapasiteettia, Virtanen mainitsee ja jatkaa talviolosuhteista.

– Porissa hyvin harvoin jäät haittaavat laivaliikennettä, 
mikä tuo merkittävää etua Porin alueen logistiikkaan. 

Perinteet tuovat kokemusta 
Pitkät perinteet teollisuudessa vahvistavat Satakunnan lo-
gistiikkaa.

– Alueen raskaan teollisuuden vaatima logistiikka on 
vuosien myötä luonut valtavasti osaamista, ja myös sata-
mat ja liikenneväylät ovat kehittyneet, Virtanen kertoo.

Rautatie- ja maantieliikennettä kehitetään parhaillaan. Ta-
varan tehokkaan kuljettamisen mahdollistamiseksi teiden on 
oltava ajettavia ja risteysten toimivia myös erikoiskuljetuksille. 

– Alueen lentoliikenteen kehitys voisi tulevaisuudessa 
tuoda lisämahdollisuuksia, sillä tällä hetkellä lähes kaikki 
lentorahti siirretään maateitse lähetettäväksi Helsinki-Van-
taan lentokentältä, Virtanen pohtii.

Hacklin Port Service Oy:n Olli Virtanen uskoo Porin Tahkoluodon sijaintiin ja 
tehokkaaseen logistiikkaan. Kansainvälinen vanadiini-

tehdas sijoittumassa Poriin
Australialaisyritykset Critical Metals ja Neometals suunnit-
televat Poriin Euroopan ensimmäistä ympäristöystävällistä 
vanadiinin tuotantolaitosta. Aluetaloudellisesti merkittävä 
investointi tukee Porin kaupungin tavoitetta kehittää kierto-
talousliiketoimintaa. 

– Hakuprosessissa mukana olleet kaupungit markkinoi-
vat vahvuuksiaan, ja olemme tyytyväisiä sijoittumispäätös-
tä pohtineen yrityksen valintaan, Porin kaupungin kasvu-
palvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Jouko 
Hautamäki iloitsee. 

Iso projekti vaatii vuosien valmistelutyön
Investointipäätöstä odoteltaessa on käynnistetty lupahake-
musprosessi ja ympäristövaikutusten arviointi.

– Onnistuneita la-
boratoriotestauksia oli 
jo aiemmin tehty, ja 
nyt myös laajempien 
testien ensimmäiset 
tulokset ovat lupaavia, 
Hautamäki paljastaa.
Rakennustyöt on ai-
kataulutettu vuodelle 
2023 ja laitoksen tuotannon on suunniteltu käynnistyvän 
vuoden 2024 loppuun mennessä.

Pori kehittää kansainvälisyyttään
Sekä yleis- että toimialakohtaista osaamista tarjoavat Busi-
ness Finlandin laajat ulkomaan verkostot vievät suomalais-
ten viestiä eteenpäin.

– Isoja sijoittumispäätöksiä on harvoin, mutta keskus-
teluyhteyden ollessa auki oikeisiin tahoihin on mahdollista 
olla vaihtoehtona valintatilanteissa, Hautamäki sanoo.
Kansainvälisyys näkyy myös paikallisesti, kun Pori pyrkii 
tukemaan kaupungin olemassa olevien kansainvälisten yri-
tysten kasvua.

BUSINESS FINLANDIN 
VERKOSTOT VIEVÄT 
SUOMALAISTEN 
VIESTIÄ MAAILMALLE.
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Määritteletkö sinä 
tulevaisuutesi vai 
tulevaisuus sinut? 
EY Megatrendien ymmärtäminen 
auttaa sinua näkemään 
mahdollisuuksia siellä, missä muut 
eivät niitä näe. 

ey.com #EYMegatrends

Juttusarja Radio Porissa maaliskuussa

"Tulevaisuuden työ - Parhaat tyypit rakentavat menestyksen"

Noora Finne
Explore WORK! -koordinaattori

Pekka Passi
toimitusjohtaja

Mika Virtanen
toimitusjohtaja

Mika Niininen
liiketoimintajohtaja

Anni Kataja
HR-asiantuntija

4 jaksoa, 4 asiantuntijaa alueemme yrityksistä ja kauppakamarin Noora.
Keskiviikkoisin 3.3.-24.3. klo 14.30.
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Vaikeista suhdanteista 
kohti valoa

Petri Kivineva aloitti työssään Porin Leipä Oy:n toimitusjohtajana haastavaan 
aikaan viime vuoden alussa. Hän ehti parin kuukauden ajan opetella työhönsä 
liittyviä uusia asioita ja tutustua toimintaan. Kun koronapandemia alkoi maalis-
kuussa, kuluttajakäyttäytyminen muuttui. Tilanteeseen oli pakko sopeutua.

– Porin Leivällä on asiakkaita horeca- ja suurtaloussektoreilla sekä kah-
vilatoimintaa. Yhtäkkiä koulut siirtyivät etäopetukseen ja ravintolat kärsivät 
rajoitustoimista, Kivineva selittää.

Päivittäistavarakaupasta ei ole myöskään tullut helpotusta, vaikka kotona 
syöminen lisääntyi.

– Tuoreen leivän syönti ei ole merkittävästi kasvanut. Luulen, että kotona 
on leivottu enemmän. Ihmiset ovat käyneet harvemmin kaupassa, joten tuo-
retta leipää ei ole ostettu niin paljon. Säilyvissä leivissä, kuten näkkärissä, on 
saattanut olla kasvua.

Kivineva on kuulunut tämän vuoden ajan Leipuriliiton ja Elintarviketeolli-
suusliiton hallituksiin. Yleisesti ala on laskettu korona-ajan voittajiin, mutta 
selvitykset näyttävät toista. Myös toinen aalto iski elintarviketeollisuuteen 
voimakkaasti, vaikka muu teollisuus on alkanut elpyä.

– Loppusyksystä olimme optimistisempia, mutta alkuvuosi tulee olemaan 
yhä haastava. Toivottavasti rokotustahti kiihtyisi, jotta ihmiset saataisiin taas 
liikkeelle ja kulutus sekä palvelujen käyttö kasvuun.

Kotimaisuuden arvostus kasvaa
Kivineva kertoo, että jo ennen koronaa paikallisuus ja kotimaisuus ovat olleet 
suomalaisille tärkeitä trendejä. Viime vuosi on kuitenkin korostanut kotimai-
sen elintarviketuotannon tärkeyttä.

– Kriisitilanteessa huoltovarmuus nousee esille, koska pitkät logistiikka- ja tuo-
tantoketjut ovat alttiita häiriöille. Kriisi nostaa kotimaisen tuotannon arvostusta, 
mutta siihen liittyvät myös kotimaisuus, paikallisuus ja alkuperä. Onko fiksumpaa 
viljellä lähiympäristössä kuin kuskata toiselta puolelta maapalloa? hän kyselee.

Vaikka ensimmäinen vuosi Porin Leivässä on ollut täynnä haasteita, nä-
kee Kivineva valoa tunnelin päässä. Hän toivoo, että pääsisi pian kehittämään 
uutta, jotta myynti saataisiin kasvuun. Esimiehen rooli on tärkeä, jotta koko 
porukka suuntaa yhdessä samaan tavoitteeseen.

– Päivittäistavarakaupassa asiakaslupaus pitää lunastaa päivittäin. Näkyisi 
nopeasti, jos jokainen ei toimisi saman tavoitteen eteen.

KUN YRITYKSEN PÄÄTUOTE ON TUORE LEIPÄ, PITÄÄ ASIAKASLUPAUS LUNASTAA 
PÄIVITTÄIN. JOTTA TAVOITTEESEEN PÄÄSTÄÄN, TARVITAAN KOKONAISUUDEN 

HALLINTAA JA KUUNTELUTAITOA.

PETRI KIVINEVA

KOULUTUS
Elintarviketekniikan insinööri ja eMBA

JOHTAMISESSA TÄRKEINTÄ 
Organisaation yhteiset tavoitteet ja 
samaan suuntaan liikkuminen.
”Kommunikointi tulee asettaa 
tärkeimpään rooliin niin kauan kuin 
ihmiset työskentelevät ihmisten 
kanssa. Samat asiat voi nähdä 
monella eri tavalla.”

MERKITTÄVIN ASKEL URALLA
Nykyinen tehtävä Porin Leipä Oy:n 
toimitusjohtajana.

MOTTO
Samaan suuntaan tavoitetta kohti ja 
keskity siihen, mihin voit vaikuttaa.
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Yhteistyö ja  
investoinnit elpymisen 

avaimina
KORONAN AIHEUTTAMA MAAILMANTALOUDEN PYSÄHTYMINEN JA SITÄ 

SEURANNEET LAAJAT ELVYTYSTOIMET OVAT VAIKUTTANEET LIIKETOIMINTAAN 
KAIKKIALLA MAAILMASSA. TALOUDEN ASIANTUNTIJAT KANNUSTAVATKIN NYT 

ROHKEISIIN INVESTOINTEIHIN JA YHTEISTYÖHÖN. 

Vuosi 2020 oli monelle yritykselle petty-
mys. Nyt talouteen povataan maltillista 
kasvua, mutta kehitys riippuu pandemia-
tilanteesta. Tilannetta on verrattu niin 
1990-luvun lamaan kuin vuonna 2008 al-
kaneeseen finanssikriisiin, mutta LähiTa-
piola Länsi-Suomen talousjohtaja Jussi 
Seppälä ei näe tilannetta näin negatiivi-
sessa valossa. Perussyy taloustilanteen 
heikkenemiseen on nyt erilainen.

– Vastaavaa osakemarkkinoiden no-
peaa heilahtelua ei ole 
koettu ennen. Pudotus 
oli tällä kertaa äärim-
mäisen raju, mutta sa-
maan aikaan elpyminen 
käynnistyi nopeasti ja 
on edennyt tasaisesti, 
Seppälä kuvailee. 

Kun puhutaan vuoden 2021 talou-
den ennusteista, on tarkasteltava myös 
aikaa ennen koronaa. Tuolloin Suomes-
sa valiteltiin investointien puutetta ja 
tuottavuuden heikkenemistä. Talous olisi 
saattanut notkahtaa muutenkin, joskaan 
ei yhtä nopeasti kuin koronan myötä.

– Satakunnassa tilanne on jopa pa-
rempi kuin muualla Suomessa, sillä 
investointeja on suunniteltu rohkeasti. 

Investoinneilla on tärkeä taloudellinen ja 
työllistävä vaikutus, LähiTapiola Länsi- 
Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula sel-
ventää. 

Yhteiskunnassa on voimakas tahtotila 
yritysten pelastamiseksi elvytyspaketeil-
la. Samaan aikaan on herännyt kysymys, 
pelastetaanko nyt myös toimintakyvyt-
tömiä yrityksiä. 

– Ilman nyt nähtyjä massiivisia elvy-
tystoimia moni yritys saattaisi olla no-

peasti ikävässä tilan-
teessa.

Yhteistyöllä kohti 
kasvua
Kun LähiTapiola Län-
nen ja LähiTapiola 
Satakunta yhdistyivät 

LähiTapiola Länsi-Suomeksi, jotkut saat-
toivat epäillä porilaisten ja raumalaisten 
kykyä yhteistyöhön. Yhdistyminen on 
kuitenkin sujunut mutkattomasti. Uuden 
yhtiön toimitusjohtaja Pasi Aakula kan-
nustaakin satakuntalaisia yrityksiä roh-
keasti yhteistyöhön, omaa paikallisiden-
titeettiä unohtamatta.

– Jokaisella kaupungilla on omat 
ominaispiirteensä ja vahvuutensa, joista 

”EI OLE  
ITSELTÄ POIS,  

JOS KEHUU KAVERIA.”

>>
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LÄHITAPIOLA LÄNSI-SUOMI

• Palvelee henkilö- ja yritys-
asiakkaita lähes 250 000 
asukkaan toimialueella,  
15 toimipisteessä

• Asiakkaita noin 100 000, 
 Uudestakaupungista Ikaalisiin

• Työllistää 160 elämänturvaajaa
• Maksutulo noin 75 miljoonaa 

euroa, sijoitusomaisuus noin 
290 miljoonaa euroa

LähiTapiola Lännen ja LähiTapio la 
Satakunta yhdistyivät LähiTapiola 
Länsi-Suomeksi tänä vuonna.

kannattaa pitää kiinni. Se ei kuitenkaan poista yhteistyön mahdolli-
suutta, Aakula muistuttaa.

Keskinäisen yhteistyön lisäksi maakunnassa tulisi Aakulan mie-
lestä panostaa alueen houkuttelevuuteen. Koska Satakunta ei kuulu 
suurimpien kasvukeskusten joukkoon, myös houkuttelevuus on jäänyt 
vähäiseksi. Jos kaikki suunnitellut investoinnit Satakunnassa toteutu-
vat, alue kaipaa uusia osaajia. Alueella tulisikin panostaa koulutukseen 
ja hyvinvointiin.

– Lisäksi kannattaa pohtia, onko järkevää kilpailla muita satakun-
talaisia vastaan vai olisiko mielekästä kilpailla yhdessä heidän kans-
saan, Seppälä toteaa.

Vastuullisuus osaksi yhteistyötä
Taloudesta ja yritystoiminnasta puhuttaessa ei voida ohittaa vas-
tuullisuutta. LähiTapiola on kiinnittänyt huomiota vastuullisuuteen 
esimerkiksi tukemalla paikallisia yhteisöjä. Tavoitteena on ollut lisätä 
asiakkaiden ja koko yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia. 

– Toimintamme on tarkoin säädeltyä ja valvottua, mikä jo sinäl-
lään luo perustan vastuullisuudelle. Sen sijaan yhteistyössä muiden 
finanssialan toimijoiden kesken meillä olisi vielä paljon kehitettävää. 
Olen pohtinut, voisiko vastuullisuudesta saada yhteisen kehityskoh-
teen, jota edistää alan sisällä, Aakula kertoo.

Yrityksille LähiTapiola haluaa toimia mahdollistajana, joka osal-
taan turvaa alueen hyvinvointia. Iso osa asiakkaiden vakuutusmak-
suista palautuu alueelle korvausten myötä. Keskinäisenä yhtiönä 
LähiTapiola ei maksa osinkoja, ja rahaa on mahdollista käyttää palve-
lujen kehittämiseen sekä muuhun yhteiseen hyvään.

– Mietimme koko ajan kuumeisesti, miten voisimme olla eniten 
hyödyksi asiakkaillemme ja alueellemme. Haluamme olla tukemas-
sa koko alueen elinvoimaisuutta, kehittymistä ja houkuttelevuutta, 
Seppälä tiivistää.

Talousalueelle saaduilla ja 
suunnitelluilla investoinneilla 

on tärkeä taloudellinen ja 
työllistävä vaikutus. Samalla 

koko alueen hyvinvointi, 
näkyvyys ja houkuttelevuus 

kasvavat, muistuttavat 
LähiTapiola Länsi-Suomen Jussi 

Seppälä (vas.) ja Pasi Aakula.
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Kovien 
valintojen 
vaalikausi
KORONAKRIISIN JÄLKILASKU, SOTE-UUDISTUS, 
OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENNUS JA 
KUTISTUVAT VEROTULOT PAKOTTAVAT 
KUNTAPÄÄTTÄJÄT LINJAAMAAN, MIHIN RAHAT 
OIKEASTI RIITTÄVÄT.

Kuntavaalit ovat jo ovella, ja niihin käydään varsin poikkeuksellisis-
sa oloissa. Perinteiset vaalitilaisuudet ovat muuttuneet monessa kohtaa 
webinaareiksi, eikä kansaa ole voitu kosiskella entiseen tapaan myös-
kään vaaliteltoilla. 

Jos on kampanjointi ja vaalityö muuttanut muotoaan, tulee myös 
seuraava valtuustokausi olemaan kuntapoliitikoille poikkeuksellinen. 
Edessä on Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan niin 
isoja haasteita, että niistä pitäisi käydä jo kiivaasti vaalikeskustelua.

– Puolueiden pitää nostaa kissa pöydälle ja puhua realistisesti siitä, 
kuinka kunnissa ylipäätään selvitään tulevista velvoitteista ja talousah-
dingosta, Karhunen huokaa.

Tulevien vaalien avainkysymyksiä ovat koronasta kertyvä jättimäinen 
jälkilasku ja sen seurannaisvaikutukset, nurkan takana väijyvä verotulojen 
kutistuminen, sote-uudistus sekä maksuton toisen asteen opetus, jonka 
kustannukset tulevat Kuntaliiton kipparin mukaan olemaan selvästi arvi-
oitua suuremmat.

– Monessa kunnassa on tehtävä todella kovia valintoja. Nyt on linjat-
tava, mihin palveluihin rahat lopulta riittävät ja mistä luovutaan. Eli ollaan 
ihan perusasioiden äärellä, Karhunen toteaa.

Valtion suuntaan häneltä lähtee oikeastaan vain yksi toive.
– Ei enää lisää sääntelyä, velvoitteita ja lakisääteisiä tehtäviä, please.

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT LIISA TAKALA

>>
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Säästöeuroja myös sukanvarteen
Monessa kunnassa vuoden 2020 tilinpäätös näyttää valtion jakamien koro-
natukien ansiosta vähintäänkin kohtuulliselta – joissakin jopa ylijäämäiseltä.

Koronan todellinen jälkilasku alkaa kirkastua vasta ensi syksynä. Kun-
tien yhteisöverotuotot putoavat yritysten heikentyneiden tulosten myötä. 
Verokertymä kutistuu myös yt-neuvottelujen, irtisanomisten ja työttö-
myyden seurauksena. Samaan aikaan kulut kasvavat rajusti terveyden-
huollossa, sosiaalipalveluissa ja koulutuksessa.

Todellinen notkahdus osuu vuosille 2022–2023, kun aletaan rakentaa 
sote-uudistukseen liittyvää tehtävänjakoa ja jatketaan koronan paisutta-
mien hoitojonojen purkamista. Siihen eivät sote-remontin myötä mur-
to-osaan kutistuvat valtionavut enää riitä.

Karhusen vinkkinä on, että jos kunnan kassaan sattuu jäämään yli-
määräisiä euroja, ne säästettäisiin tuleville vuosille ja vielä huomattavasti 
kovempia aikoja varten. 

– Hoitojonoissa olevat ovat todennäköisesti entistä huonommassa 
kunnossa ja tarvitsevat myös kalliimpia hoitoja. Iso huoli on myös lasten 
ja nuorten hyvinvoinnista ja tukipalveluista. Samalla olisi pidettävä huolta 
kunnan vetovoimasta ja investoinneista, Karhunen toteaa.

Veturin yskiminen käy kaikille kalliiksi
Yksi viime vuosien kestopuheenaihe on ollut kuntien valtionosuusjärjes-
telmä, jota etenkin sen suurimmat maksajat Espoo, Helsinki ja Vantaa 
pitävät epäoikeudenmukaisena. 

Nyt tämän kritiikin voi olettaa vain kasvavan, kun kaupunkikolmikon 
verotulot ovat putoamassa jyrkästi ja taloutta kiristää myös joukkoliiken-
netulojen ehtyminen. Hiljentynyt Helsinki-Vantaan lentokenttä tekee ison 
loven koko pääkaupukiseudun talouteen.

Samaan aikaan kaupungeilla on hoidettavanaan isoja infrainvestointeja 
sekä muuttoliikkeestä ja maahanmuutosta aiheutuvia kustannuksia. Uu-
det tulokkaat tarvitsevat työtä, asuntoja, päiväkoteja, kouluja ja palveluja. 

Tilanne huolestuttaa myös Kuntaliiton toimitusjohtajaa, sillä pääkau-
punkiseudun hyvinvointi on elintärkeä tukijalka koko Suomelle. 

– Jos veturi hyytyy, niin samalla pysähtyy muukin juna, Karhunen 
muistuttaa.

Osaamiselle ja energisyydelle on nyt käyttöä
Vaikka tuleva nelivuotiskausi näyttää kuntapäättäjien vinkkelistä synkältä 
ja raskaalta, on mitalilla myös kiiltävämpi puoli. Puolueet ovat jo ehtineet 
kehua, että kiinnostus kuntavaaleja kohtaan on aiempaa suurempaa ja 
ehdokasasettelu sujunut odotettua helpommin. Listat on saatava val-
miiksi maaliskuun puoliväliin mennessä. 

Karhunen toivoo, että vaalit saavat ehdokkaat ja äänestäjät liikkeelle. 
Seuraavalla valtuustokaudella on tehtävä päätöksiä, joilla on konkreettisia 
vaikutuksia kotikunnan tulevaisuuteen. 

– Muutos on aina myös mahdollisuus. Siksi asiantuntemukselle, osaa-
miselle, energisyydelle ja kyvylle sorvata kompromisseja on käyttöä. Nyt 
on unohdettava jäsenkirjan väri ja mietittävä koko kunnan ja kuntalaisten 
etua, vaikka työstä saakin vain harvoin kiitosta.

SEURAAVALLA 
VALTUUSTOKAUDELLA 
ON TEHTÄVÄ PÄÄTÖKSIÄ, 
JOILLA ON KONKREETTISIA 
VAIKUTUKSIA KOTIKUNNAN 
TULEVAISUUTEEN.

KUKA Minna Karhunen. Kuntaliiton 
toimitusjohtaja helmikuusta 2019. 
Toiminut sitä ennen mm. Etelä-
Suomen aluehallintoviraston 
ylijohtajana, Järvenpään 
kehitysjohtajana ja Karkkilan 
kaupunginjohtajana. Kokoomuksen 
kansanedustaja 1991–1999.
IKÄ 53
SYNTYNYT Hyvinkäällä
KOULUTUS Hallintotieteiden maisteri
HARRASTUKSET Partio, 
moottoripyöräily ja golf
PERHE Naimisissa, kaksi aikuista lasta 
aiemmasta avioliitosta.
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Maltillisuus ja 
vastuullisuus ovat 
tärkeitä uudistamiselle
Eput lauloivat Vuonna 85 -kappalees-
saan: ”Silmämme avataan ja sulje-
taan. Me maailmanpyörässä kulje-
taan. Ylöspäin, ja alas, ja ympäri hei, 
maailmanpyöräni vei. Elämäni oli tyl-
sää niin. Sitä tylsyyttä katselin silmät 
kii. Silmäni avasin ja maailman näin. 
Maailmaani katsomaan jäin.”

Vuosi 2021 on vuosi, jolloin silmät 
kannattaa avata ja katsoa, miltä maa-
ilma näyttää. Olennaista on miet-
tiä, miltä haluamme sen näyttävän. 
Tylsyyden vuosi 2020 toi mukanaan 
disruption, jota ei kannata hukata. Toi 
se paljon muutakin, mutta ehkä silti 
kannattaa keskittyä erityisesti mah-
dollisuuksiin.

Talouden elvyttämistoimet nosta-
vat uusia mahdollisuuksia talouden 
rakenteelliselle uudistamiselle. Ei ole 
syytä elvyttää kaikkea ennalleen, vaan 
luoda uutta parempaa tulevaisuutta. 
Ilmastonmuutoksen rinnalle on nou-
semassa uusi teema, luonnon moni-
muotoisuuden kato. Nämä haasteet 
vaativat markkinalähtöisiä ratkaisuja. 
Yksin veronmaksajien varoin ongelmia 
ei voida ratkaista. Esimerkiksi EU:n 
sisämarkkinoiden ja kauppapolitii-
kan keinot tarjoavat mahdollisuuksia 
kierto talouden markkinoiden luomi-
seksi. Edelläkävijäyritykset ennakoi-
vat jo nyt kysynnän kasvua sellaisille 
ratkaisuille ja tuotteille, jotka huomioi-
vat vastuun luonnon monimuotoisuu-

desta. Markkinatalous on ahkera renki, 
jolle on annettava uusi tehtävä.

Datatalouden nousu on toinen 
yhteis kuntia ja taloutta eteenpäin 
ajava megatrendi. Me jokainen tuo-
tamme päivittäin massiivisen mää-
rän dataa, jota harvalukuinen joukko 
yrityksiä hyödyntää ja jolla käydään 
kauppaa. Datasta tulee entistä mer-
kittävämpi raaka-aine. 2021 voisi olla 
todellinen muutoksen vuosi siinä, että 
suomalaiset yritykset alkavat kehittää 
liiketoimintamallejaan ja palvelujaan 
dataa hyödyntäen. Voisiko Suomesta 
tulla nousevan datatalouden edellä-
kävijä? Korona-aikana esiin noussut 
digiloikka ei saa jäädä etäkoulun ja 
Teams- palaverien asteelle. Todellinen 
digiloikka tapahtuu vain, jos yritykset 
kykenevät tarjoamaan uusia datapoh-
jaisia ratkaisuja sekä julkisten palvelu-
jen kehittämiseen että laajemminkin 
yritysten ja kuluttajien käyttöön.

Demokratian ja osallisuuden haas-
teet ovat nousseet räikeästi esiin 
viime vuosien aikana. On selvää, että 
yhteiskunnallinen vakaus, oikeus valtio 
ja demokraattinen malli eivät säily, 
ellei niistä pidetä huolta. Asiaa ei voi 
ulkoistaa yksin poliitikoille. Tarvitaan 
myös vastuullista kansalaisuutta. Kär-
jekkäille, loukkaaville ja aggressiivisille 
somepäivityksille tulevat tykkäykset 
hivelevät joidenkin egoa. Mutta onko 
se vastuullista ihmisyyttä? Millaisia 

JYRKI KATAINEN 
SITRAN YLIASIAMIES

käytöstapoja haluat lastesi oppivan? 
Vakaus, ennustettavuus ja oikeuden-
mukainen yhteiskunta syntyvät sekä 
kirjoitettujen että kirjoittamattomien 
sopimusten noudattamisesta. Jokai-
sella meillä on siinä vastuumme. 

Toivon, että kevään kuntavaalei-
hin asettuu mahdollisimman monta 
ehdokasta, jotka uskaltavat keskit-
tyä asioihin ja käyttäytyä asiallisesti, 
jotka ovat maltillisia, uudistusmielisiä 
ja haluavat tarttua tylsiinkin asioihin. 
Politiikan ei aina tarvitse olla värikästä. 
Tylsältäkin kuulostavista asioista on 
osattava tehdä päätöksiä ja kompro-
misseja, jotta pääsemme eteenpäin. 
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Vastuullinen 
taloudenpito on parasta 
tulevaisuudenturvaa
KUNTAVAALEISSA ON KÄÄNNETTÄVÄ KATSE ASIOIHIN, JOILLA 
KUNNAN VETOVOIMAISUUS JA TULEVAISUUS TURVATAAN 
PITKÄLLÄ AIKAJÄNTEELLÄ. YRITYKSIÄ EI SAA UNOHTAA.

Kuntavaaleissa on usein annettu äänestäjil-
le lupauksia, joita on tarvittaessa lunastettu 
lainarahalla tai veronkorotuksilla. Rönsyilyn ja 
velkaantumisen sijaan kunnissa on tulevina 
vuosina keskityttävä kestävään taloudenpitoon 
sekä huolehdittava kunnassa toimivien yritys-
ten elinvoimasta. Yrittäjätaustaisten ehdok-
kaiden asiantuntemukselle onkin nyt entistä 
enemmän käyttöä. 

Kuntavaalit järjestetään huhtikuun puoli-
välissä, ja ehdokasasettelu päättyy kuukautta 
aiemmin eli 18. maaliskuuta. 

Listojen rakentumista ja puolueiden vaali-
teemoja seuraa tarkasti myös Keskuskauppa-
kamarin elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja 
Johanna Sipola. Hänen toiveenaan on, että 
vaalikentille ja ehdokkaaksi rohkaistuisi tänä 
vuonna aiempaa useampi yrittäjä tai paikalli-
sen elinkeinoelämän edustaja. 

Syykin on selvä: kunnilla on Sipolan mu-
kaan edessään päätöksiä, joissa tarvitaan 
talouden ja yritysmaailman osaamista sekä 
näkemystä paikallisen elinkeinoelämän tar-
peista. Samalla he avaavat muidenkin silmiä 
huomaamaan, että kotikunnan oma elinvoi-
ma on lopulta kiinni siellä toimivien yritysten 
pärjäämisestä. Monessa kunnassa on edelleen 
myös miettimättä ja kartoittamatta, millaisia 
palveluja olisi järkevää siirtää paikallisten yri-
tysten hoitoon. 

– Menestyvä yritys työllistää ja tuottaa 

yhteisö- ja palkkaverotuloja, joilla turvataan 
kunnan taloutta ja palveluja. Yritykset kaipaa-
vat näkymää ja varmuutta siitä, että niiden 
kannattaa jatkossakin pysyä kotikunnassaan, 
Sipola toteaa. 

Katse kunnan vetovoimatekijöihin 
Tähän tulevaisuudenkuvaan pakkaselle painu-
vat budjetit, vuosi vuodelta kasvava velkataak-
ka, verojen ja taksojen korotukset, rapistu-
va tie- ja katuverkko sekä työikäisen väestön 
muuttoliike muihin maisemiin istuvat huo-
nosti. 

Siksi katse on käännettävä asioihin, joilla 
kunnan vetovoimaisuus ja tulevaisuus turva-
taan huomattavasti pidemmällä aikajänteellä. 

– On panostettava siihen, että paikallisilla 
yrityksillä on myönteinen toimintaympäristö, 
kunnan peruspalvelut ovat hyvässä kunnossa 
ja kunta vetää puoleensa osaavaa työvoimaa 
paitsi kotimaasta myös ulkomailta, Sipola tii-
vistää. 

Osaajat ovatkin asia, joka häntä tulevai-
suudessa erityisesti huolestuttaa. Lasten ja 
nuorten Pisa-tulokset ovat pudonneet jyrkästi 
alaspäin, ja lisähaasteena ovat alati pienem-
mät ikäluokat. Esimerkiksi vuonna 2025 kou-
lunsa aloittavia ekaluokkalaisia on kolmannes 
takavuosia vähemmän.  

– On hyvä miettiä, mitä tämä tarkoittaa 
2030-luvulla koko osaamispääomallemme ja 

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT LIISA TAKALA, KIMMO PENTTINEN
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– Menestyvä yritys työllistää ja tuottaa yhteisö- ja palkkaverotuloja, joilla turvataan kunnan taloutta ja palveluja, muistuttaa 
Keskuskauppakamarin elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Johanna Sipola.

LI
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oppilaitosverkolle. Tästä haasteesta ei selvitä 
ilman maahanmuuttoa, Sipola painottaa. 

Edessä paluu peruspalveluihin 
Tulevalle valtuustokaudelle lyö oman leimansa 
myös sote-uudistus, joka toteutuessaan siirtää 
lähes puolet kuntien sosiaali- ja terveyden-
huollon tehtävistä hyvinvointialueiden kontol-
le. Samalla kunnilta leikataan kovalla kädellä 
myös niihin saatavaa valtionra-
hoitusta. 

Käytännössä kuntien ja kau-
punkien on uudistettava oman 
toimintansa lisäksi myös hallin-
nollisia rakenteita. 

Kauppakamarissa esillä ole-
vaan sote-malliin on suhtau-
duttu alusta pitäen nihkeästi. 

– Tavallisen kuntalaisen kannalta se ei pa-
ranna palveluja eikä hillitse julkisen sektorin 
kustannusten kasvua. Uudistuksessa näkyy 
selvästi se, että lopullinen maksaja on unoh-

dettu. Se on aina veronmaksaja, Sipola muis-
tuttaa. 

Koronaakaan ei päästä karkuun, vaikka 
epidemia on rokotusten myötä talttumassa 
ja elämä palaamassa asteittain normaaliksi. 
Valtio on ojentanut koronakurjuuden keskellä 
kunnille kiitettävästi tukea, mutta tukieurot ei-
vät saisi tuudittaa kuntapäättäjiä valheelliseen 
hyvänolontunteeseen. 

Sipolan mielestä kaikkein pa-
hinta on, jos tarvittavia uudistuk-
sia pantataan koronatukien paik-
kaaman talouden turvin tuleville 
vuosille. 

– Silloin ollaan vain entistä 
pahemmassa suossa, sillä monet 
kunnat ovat jo nyt erittäin vel-
kaantuneita. Kuntien on vuosien 

rönsyilyn jälkeen palattava peruspalveluiden 
ääreen ja keskityttävä niiden laatuun. Tämän 
arkirealismin toivoisi vähitellen näkyvän myös 
puolueiden vaaliohjelmissa, Sipola huokaa. 

“KUNTIEN ON 
VUOSIEN RÖNSYILYN 
JÄLKEEN PALATTAVA 
PERUSPALVELUIDEN 

ÄÄREEN.”
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Suurimpien puolueiden kuntavaaliteemoja

Perussuomalaiset

• Suomalaisten hyvinvointi ja tur-
vallisuus etusijalle 

• Kuntataloudessa veronkorotus-
ten ja velanoton tie on käyty 
loppuun 

• Turhista, toissijaisista ja haitalli-
sista menoista leikattava

• Resurssit tulee keskittää kuntien 
ydintehtäviin kuten terveyskes-
kusten, sosiaali- ja terveyspal-
veluiden, koulujen ja katujen 
pitämiseen kunnossa

• Kuntien tehtävien ja resurssien 
tulee olla tasapainossa 

Kokoomus

• Kunnallisvero, piiloverottaminen, 
taksojen korottaminen ja elämi-
sen kustannusten nousu kuriin

• Kaikista kunnista yrittäjämyön-
teisiä

• Päätöksissä arvioitava aina nii-
den vaikutukset yrittäjille 

• Palveluja avattava entistä 
enemmän kilpailulle ja jaettava 
sopivan kokoisiin osiin 

• Koulut ja peruskoulutus kuntoon 
• Ilmastonmuutoksen torjunnassa 

konkreettisia paikallisia tekoja

Vihreät

• Vähäpäästöinen ja ilmaston-
muutoksen torjuntaa edistävä ja 
tasa-arvoinen elämäntapa mah-
dolliseksi kaikissa kunnissa 

• Panostuksia kouluihin, koulutuk-
seen ja innovaatioihin 

• Kannattava ja monipuolinen elin-
keinoelämä sekä yrittäjyys ovat 
kuntataloudelle ensiarvoisen 
tärkeitä 

• Kunnan toimittava yrittämisen 
mahdollistajana ja edistettä-
vä erityisesti pienten yritysten 
pärjäämistä

RKP

• Vahvat kaupunkialueet ja elävä 
maaseutu 

• Kuntien oltava aktiivisia inno-
vaatioiden ja uusien yritysten 
toiminnan käynnistämisessä 

• Panostuksia työllisyyteen ja yrit-
täjyyteen 

• Kunnilla keskeinen rooli energia-
älykkäiden ratkaisujen löytämi-
sessä

• Suomen kunnista ilmastoneut-
raaleja vuonna 2030 

SDP

• Sujuva ja turvallinen arki 
• Terve kuntatalous: hyvinvoivat 

asukkaat, monipuolinen yritystoi-
minta ja työpaikkatarjonta 

• Laadukas koulutus ja hoivapal-
velut 

• Investointeja koulutukseen, 
osaamiseen, innovaatioihin ja 
ilmastonmuutokseen 

• Kuntalaisille luotava mahdolli-
suuksia osallistua oman asuin- ja 
elinympäristön sekä toimintojen 
ja palveluiden suunnitteluun

Vasemmistoliitto

• Kunnissa keskityttävä elinkeinojen 
tukemiseen, teollisten investointien 
saamiseen sekä kunnan veto- ja 
pitovoimakeinojen kehittämiseen

• Kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan 
mm. osallistuvalla budjetoinnilla 

• Hyvät peruspalvelut ja sijoittaminen kou-
lutukseen ovat parasta elinkeinopolitiikkaa 

• Osaavan työvoiman saatavuus ja 
sivistyspalvelujen toimintaedellytykset 
turvattava, lisäksi turvattava opiskelun 
edellytykset kuten asuntolapaikat

• Järjestöille tukea – työllisyyspoliittiset 
hankkeet, kuntouttava työtoiminta, 
nuorten työllistäminen ja hankerahat 
ovat osa kuntien työllistämistä
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Vaalitenttien tahti kiihtyy kevättä kohti ja yhtenä kestoteemana pysyy 
koronakriisin hoito. 

Sitä varten kunnille jaetut miljardit ja sote-uudistus nousivat kuu-
miksi perunoiksi myös Keskuskauppakamarin joulukuussa järjestämässä 
neljän suurimman puolueen puheenjohtajatentissä. 

Tenttiin osallistunut Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti 
kuntien saamaa miljardipottia ylimitoitettuna ja muistutti sen vain kas-
vattavan valtion jo valmiiksi massiivista velkataakkaa.  

 – Minusta katseen pitäisi olla myös koronan jälkeisessä ajassa, Orpo 
huomautti. 

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan kunnat 
ovat olleet kuralla jo ennen koronakriisiäkin. 

 – Kaikki ovat varmasti yksimielisiä siitä, että kuntia on autettava. Tu-
kien osumatarkkuus on kuitenkin jäänyt heikoksi. Samalla kuntien kroo-
niset pulmat odottavat edelleen ratkaisuaan, Halla-aho tiivisti. 

Keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saari-
kon mukaan jälki olisi ollut ilman tukitoimia vielä paljon karumpaa. 

– Nyt on jaettu kuntien taakkaa sekä vältytty irtisanomisilta ja lo-
mautuksilta, hän muistutti. 

Hallituskumppani SDP:n varapuheenjohtajan, kehitys- ja ulkomaan-
kauppaministeri Ville Skinnarin mukaan on kuntien tehtävä kohdistaa 
tukieurot uudistavaan, kestävään ja työllistävään tulevaisuuteen. 

Keskuskauppakamarin puheenjohtajatentti järjestettiin 11.12.2020 striimin väli-
tyksellä. Striimiä jakoi myös usea media. Tenttiä seurasi noin 25 000 henkilöä. 

Koronakriisi värittää myös 
vaali keskustelua 

Keskuskauppakamarin kuntavaalitentin juonsi MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva 
Lehtimäki (kuvassa vas.). Tenttiin osallistuivat puheenjohtajat Jussi Halla-Aho (ps), tiede- ja 
kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk), Petteri Orpo (kok) ja varapuheenjohtaja, kehitysyhteis-
työ- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd).
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Keskusta

• Kunnan on oltava alueensa tär-
kein elinvoiman kehittäjä

• Työpaikkoja, peruspalveluja, kou-
lutusmahdollisuuksia, liikenneyh-
teyksiä ja nopeita verkkoyhteyk-
siä oltava koko maassa

• Kunnista tehtävä hyviä työnan-
tajia, yritysmyönteisiä toimijoita 
ja kumppaneita sekä aktiivisia 
elinkeinoelämän mahdollistajia 

• Kaavoituksessa suosittava vapaa-
ehtoisia ja kannustavia keinoja

KD

• Hyvä elinvoimapolitiikka on 
terveen kuntatalouden perusta, 
velkaantuminen kuriin 

• Elinvoimapalvelut yhdelle luu-
kulle, kaavoitus- ja lupa-asiat 
sujuviksi 

• Hankintastrategia joka kuntaan 
• Julkiset hankinnat edistämään 

oman alueen työllisyyttä ja elin-
voimaa 

• Kuntien henkilöstön työhyvin-
vointi tuottaa säästöjä 

• Infra- ja liikennehankkeilla vihre-
ää kasvua ja yrittäjyyttä 
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Yritysasiakas!

Aina ei
YRITTÄJÄN
kädet riitä

Ota käyttöösi ainoa täysin
KUITITON yrityskortti

s-business.fi

Uuteen nousuun
kriisistä

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

Tilintarkastus | Vero- ja lakipalvelut |
Liikkeenjohdon konsultointi | Yritys- ja rakennejärjestelyt

Autamme asiakkaitamme selviytymään 
haasteellisesta tilanteesta.

Epidemia herättää paljon tunteita ja on 
asettanut liiketoiminnalle haasteita niin 
henkilöstön, liiketoiminnan edellytysten 
ylläpitämisen kuin kenties myös rahoitus- 
rakenteiden suhteen.

Ole rohkeasti meihin yhteydessä, jos
kaipaat tukea tai keskustelukumppania.

Paperinen asiakaslehti on kuluttajille hyvin 
mieluinen viestintäkanava. Yksittäistä lehteä 
luetaan keskimäärin 21 minuuttia. Usein siihen 
palataan uudelleen.*

Nopeiden ärsykkeiden tulvassa printtilehti 
tarjoaa hetken käsillä olevalle asialle ja omille 
ajatuksille. Lehden parissa vietetyt hetket  
auttavat palautumaan ja irtautumaan arjesta.

www.kumppania.fi

Kumppania tuottaa Satakunnan kauppakamarin kumppanina Kauppakamari-lehteä neljästi vuodessa.

21 minuuttia
”Kumppania on nimensä mukaisesti 
ammattimainen kumppani, joka 
hoitaa ansiokkaasti oman osansa 
tontista yhteisissä projekteissa, 
joskus jopa enemmänkin!” 

Minna Nore,  
Satakunnan kauppakamari

*Kansallinen Mediatutkimus 2020
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Huippuosaamisen 
maakunta

Satakunta on vuosikymmeniä ollut ja 
kehittynyt korkean osaamisen varas-
sa. Meillä on ollut ja on edelleen pal-
jon huippuosaamista, joka on taannut 
alueen elinvoimaisuuden säilymisen.

Mielenkiintoisemmaksi asian tekee 
se, että alueella on paljon asukkaita, 
jopa päättäjiä, jotka eivät tätä tunnis-
ta. Satakuntalaisesti vain valitetaan 
ja voivotellaan. Olemme siis salaa 
osaajia tulevaisuudenkin haasteisiin. 
Osaaminen on muuttunut. Enää se 
ei ole massojen virtausta vuorojen 
vaihteessa kohti tehtaita. Sitä tehdään 
kaikkialla, globaalisti, ja riippuvuus 
kellonajasta paikallisesti on huomat-
tavasti kadonnut.

Konkreettinen yhteistyö on tärkeää 
Korkeakoulut ja yliopistot ovat avain 
tämän osaamisen ylläpitoon ja kehit-
tämiseen. Meidän on tehtävä näky-
väksi se yhteistyö, jota täällä tehdään 
teoreettisen osaamisen, korkean 
teknologian ja yritystoiminnan välil-
lä. Kyseessä ei siis ole varainhankin-
ta vaan konkreettinen yhteistyö, joka 
luo huippuosaamista elinkeinoelämän 
kaikille tasoille.

On tärkeää, että oppilaitosyhteistyö 
on konkreettista niin opiskelijoiden 
kuin henkilöstönkin suhteen. Tämä 
onnistuu vain riittävällä fyysisellä lä-
heisyydellä, jolloin alueen opiskelijat, 
toimijat ja tiede voivat tutustua ja ver-
kostoitua toistensa kanssa.

Nyt on momentum löytää resurssit 
ammattikorkeakoulun rinnalle omalle 
yliopistolle. Vain näin voimme taata 
alueen kehittymisen myös tulevaisuu-
dessa ja säilyä yhtenä merkittävimpä-
nä Suomen elinvoiman ylläpitäjänä.

Pekka Ekberg näkee oppilaitosyhteistyön 
olevan avaintekijä osaamisen kehittämisessä 
ja ylläpidossa. 

OLEMME SALAA OSAAJIA 
TULEVAISUUDENKIN 
HAASTEISIIN. PEKKA EKBERG

SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN  
PUHEENJOHTAJA

TOIMITUSJOHTAJA, OY FIBLON AB
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Hotellinjohtaja Janne Larisuo on aikaisemmin ollut tyy-
pillinen porilainen. Hän kävi Yyterissä kerran tai maksimis-
saan kahdesti kesässä. Näillä vierailuilla hän ei käyttänyt 
mitään palveluja.

– Nyt olen kohta neljä vuotta ollut hommissa täällä ja 
olen totaalisen rakastunut alueeseen. Olen aika fanaatti-
sesti mainostanut Yyteriä, enkä vain työni puolesta. Minus-
ta on tullut ”yyterihörhö”, hän nauraa.

Tyypillisen porilaisen tapaan hän on myös käynyt koke-
massa rantamiljöön Hangossa ja muualla Suomessa sekä 
ulkomailla.

– Nyt vasta huomaan, että omalla takapihalla asiat ovat 
paremmin. Kun joku asia on liian lähellä, sitä ei osaa arvos-
taa. Yyterillä on monia vetovoimatekijöitä. Ei sen tarvitse 
olla pelkästään hiekkaranta 27 asteen lämpötilassa.

Panostusta palveluihin
Kun maailmassa on eletty täysin erilaisessa tilantees-
sa kuin koskaan aikaisemmin, on se vaikuttanut vahvasti 
myös Yyterin palveluihin. Janne Larisuo ajattelee, että ko-
rona on myös antanut paljon. Se on pakottanut mietti-
mään paikkaa uusin silmin.

– Nojaamme Yyterissä vahvasti sesonkiajatteluun. 
Meillä on kolme sesonkia: syksy, talvi ja kesä. Aikaisem-
min meillä on ollut vahva fokus kasvattaa yritysasiakkaille 
tarjottavia palveluita ja laajentaa tapahtumabisnestä kesä-
sesongin ulkopuolelle. Nyt olemme keskittyneet yksityis-
asiakkaisiin.

Yyteristä onkin viime kevään lockdownin iskettyä tullut 
lähiseudun asukkaiden vierailukohde.

– Yyterin lintualueet ja lietteen polut ovat tulleet mo-
nille tutuiksi. Kesän kävijämäärät olivat suuria, kun ihmiset 
viettivät rantalomaa. Enkä ole koskaan aikaisemmin näh-
nyt, että pulkkamäet olisivat noin täynnä kuin nyt.

Yyterin uudistunut Bistro Yvonne tarjoaa makumatko-
ja maailmalle. Kylpylässä pääsee uimaan, ja uusi kuntosali 
tarjoaa mahdollisuuden niin ohjattuun joogaan kuin itse-
näiseen harjoitteluun. Hotellissa voi ladata akkuja Unikul-
man sängyissä.

– Eräskin itselleni tuntematon ihminen sanoi lähties-
sään: ”Vitsit, kun oli kiva 24 tunnin miniloma Yyterissä. Eikä 
tarvinnut tuhlata aikaa matkustamiseen.” Ihmiset löytä-
vät tästä läheltä paljon erilaisia juttuja. Meillä on luksuslo-
maankin mahdollisuus, Larisuo vinkkaa. 

Yyteri tarjoaa elämyksiä
TAVALLISESTI IHMISET LÄHTEVÄT TÄHÄN AIKAAN VUODESTA AURINKOLOMALLE 
ESPANJAAN. NYT ON HERÄTTY HUOMAAMAAN, ETTÄ ELÄMYKSIÄ VOI KOKEA IHAN 
KOTIKULMILLA, KUTEN YYTERISSÄ.
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YYTERISSÄ ON TARJOLLA UUSI YKSITYISASIAKKAILLE SUUNNATTU 
TUOTEKAVALKADI, JOKA MAHDOLLISTAA ELÄMYKSELLISEN MINILOMAN.

Arjen pakomatka Yyteriin

Makumatkalle  
Eurooppaan

Uusi Bistro Yvonne on suunniteltu pal-
velemaan niin paikallisia kuin kotimaan 
matkailua. Ravintola on pieteetillä 
rakennettu virkistyshotellin paraati-
paikalle. Yvonne on moderni euroop-
palainen bistro, jonka juomalistat on 
suunniteltu maailmanmestarin avus-
tuksella ja menu suuntaa sesongin 
mukaan Euroopan makumaailmoihin. 
Talvella on maisteltu kuhaa ja poroa 
skandinaavisen menun mukaan, ke-
väällä menussa on vivahteita Italiasta, 
ja kesällä bistrossa koetaan Ranskan 
Rivieran meininkiä. Erityisesti pariskun-
nat nauttivat minilomasta Yyterissä.

Perheen kanssa 
puuhaamaan

Kun normaaliaikana perheet suun-
taisivat viikon tai kahden matkalle 
lämpimään, voi arjen pakomatkan nyt 
viettää Yyterissä. Yyteri on Suomen 
pulkkailumekka. Jos talvella ei ole 
lunta, käytetään lumitykkiä. Ulkoilun 
jälkeen koko perhe nauttii remuami-
sesta kylpylässä ja vanhemmat voi-
vat osallistua joogatunneille, käydä 
kuntosalilla tai pelata golfia simu-
laattorilla. Ihan niin kuin Espanjassa. 
Kylpylässä ilta-aika on pyhitetty paris-
kuntien kuutamouinnille kynttilänva-
loineen ja rauhallisine taustamusiik-
keineen.

Rauhasta ja  
tilasta nauttiville

Yyteri on loistava matkailukohde 
luontoharrastajille ja ihmisille, jotka 
tykkäävät liikkua luonnossa. Yyterin 
retkeily- ja luontopolut ovat kunnossa 
ja reittiopasteet on uusittu. Yyteristä 
voi vuokrata fatbiken, jolla pääsee nä-
kemään koko alueen moninaisuuden. 
Hotellista löytyy uusittu toiminnalli-
sen kuntoilun kuntosali sekä joogasali, 
jossa voi harjoitella ohjatulla tunnil-
la tai itsenäisesti. Miniloman kruunaa 
hemmotteluhetki Hyvinvointikeskus 
Yyterin Lumossa. Yyteri sopii myös 
heille, jotka eivät kaipaa tohinaa ym-
pärilleen.

“Yyteri on loistava matkailukoh-
de luontoharrastajille ja ihmisille, 
 jotka tykkäävät liikkua luonnossa.”
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Johtaminen & esimiestyö

Myynti, markkinointi  
& viestintä

Kansainvälistyminen

Talous & verotus

Työsuhde, palkka & HR

IT & digi

17.3.2021 klo 9–11    
Skenaariotyö – kun tulevaisuus kohtaa 
 strategian: johdanto skenaariotyöhön

23.3.2021 klo 13–16 
Esihenkilön keinot työkyvyn tukemisessa 
(Satakunta Business Campus)
 
26.4.2021 klo 9–10.30 
Tehokoulutus: Varaudu whistleblowing - 
direktiivin vaatimuksiin
 
5.5.2021 klo 9–16
HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen
 
18.5.2021 klo 13–16
Teemu Arina: Yksilön hyvinvointi  yrityksen 
 suorituskyvyn tehostajana (Satakunta  Business 
Campus)

19.5.2021 klo 9–16 
Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet 
haastavissa työyhteisötilanteissa

24.3.2021 klo 9–11.30
Tilinpäätöksen analysointi
 
30.3.2021 klo 9.30–11.30 
Tehokoulutus: Arvonlisäverotuksen 
 vähennysoikeus – Verohallinnon uusi ohje
 
8.4.2021 klo 9–16
Taloustaitoa esimiehille
 
23.4.2021 klo 9–15
Arvonlisäveron ajankohtaiskatsaus

15.4.2021 klo 9–12
Vuosilomalaki käytännönläheisesti

5.5.2021 klo 9–10.15 
Tehokoulutus: Työntekijöiden kilpailukielto-
sopimukset ja tulevat lakimuutokset

6.5.2021 klo 8.45–16
Kyvykkyyden johtaminen on HR:n uusi 
musta – Human Capability Design (HCD)

16.3.2021 klo 12–16 
Osta fiksusti pilvipalveluita ja vältä 
 IT-sopimusriskit
 
16.3.2021 klo 14–15.30 
Controllerin Excel-raportointi
 
30.3.2021 klo 14–15.30 
Power BI – datan visualisointi
 
13.4.2021 klo 14–15.30 
Excel BI
 
20.4.2021 klo 14–15.30 
Power BI – raporttien julkaisu, 
jakaminen ja hallinta

17.3.2021 klo 9–12 
Asiakassuhteen hoitaminen sähköisesti ja 
etätyössä

21.4.2021 klo 9–12 
Asiakaskokemus – pysyvä kilpailuetu

28.4.2021 klo 9–12 
Oma media 2.0 = Moderni oma media

14.4.2021 klo 9–16 
Made in Finland – Alkuperän ja kauppa-
sopimusten merkitys viennissä

18.5.2021 klo 8.15–9 
Global+ webinar: USA with Biden

26      KAUPPAKAMARI      MAALISKUU 2021

KOULUTUKSET

26-27 Koulutukset.indd   26 02/03/2021   12.14



Asiantuntijat   
apunasi – 
 kysy neuvoa 
veloituksetta

Tulevaisuuden työ – 
Ketkä rakentavat  
menestyksen?

Lisää ryhtiä johtamiseen

Etäyritysvierailut keinona 
herättäähuomiota

Satakunnan kauppakamarin jäsenhintaan 
sisältyvässä neuvontapalvelussa Helsin-
gin seudun kauppakamarin asiantuntijat ja 
lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen 
muun muassa verotus-, talous-, työsuhde- 
ja yhtiöoikeudellisiin asioihin.
 
Lisätietoja Neuvontapalvelusta: 
www.satakunnankauppakamari.fi/
palvelut

Satakunnan kauppakamarin juttusarja 
ensisoitossa Radio Porilta keskiviikkoisin 
3.3.–24.3. klo 14.30!
 
Mukana neljästä eri teemasta juttele-
massa Mika Niininen, Anni Kataja, Mika 
Virtanen, Pekka Passi ja Noora Finne.

Miten nostaa yritystoiminta seuraavalle tasolle? Esimerkiksi mil-
joonan euron liikevaihdosta kolmeen miljoonaan? Ammattimainen 
hallitus ja yrityksen ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat alkaa 
kiinnostaa yritysjohtoa esimerkiksi siinä kohtaa, kun olisi aika kas-
vaa ja tunnistetaan, että nykyisellä tekemisellä ja olemassa olevalla 
tiimillä ja osaamisella ei ole mahdollista tätä kasvun tai kehityksen 
loikkaa tehdä.  

Satakunnan ja Rauman kauppakamarin alueiden yhteisessä Hal-
litukset töihin! -palvelussa autamme yrityksiä tunnistamaan, 
minkälainen osaaminen erityisesti tukisi johtamista ja yrityksen 
kehitystä sen hetkisessä elinkaaren vaiheessa sekä myös tulevai-
suuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelyn kehit-
tämisestä ja haluat sparrata ajatuksiasi, ota 
yhteyttä! 

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

Olemme havainneet, että satakuntalaiset eivät tunne kovinkaan 
hyvin Satakunnan alueen työmahdollisuuksia. Moni Satakunnan 
ulkopuolella asuva ei osaa nimetä yhtäkään potentiaalista työnan-
tajaa Satakunnan alueelta. Kokemustemme perusteella etäyritys-
vierailuilla saadaan herätettyä etenkin korkeakouluopiskelijoiden 
huomiota niin paljon, että he hakevat töihin etänä vierailemiinsa 
yrityksiin. Millaisia mahdollisuuksia tämä tarjoaa rekrytointiin Sa-
takunnan ulkopuolelta? Mm. sitä yritämme selvittää!
 
Haluaisitko kokeilla etäyritysvierailua rekrytoinnin tai työnantaja-
mielikuvan kehittämisen tehokeinona? Koetko, että 
tarvitsisit uusia ideoita ja sparrausta yritysvierai-
lujen sisältöön? Soita tai laita viestiä, ja jutel-
laan tarkemmin!

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

NEUVONTAPALVELU

JUTTUSARJA RADIO PORILLA

HALLITUKSET TÖIHIN!

EXPLORE WORK!

Lisätiedot koulutuksista ja tapahtumista 
www.satakunnankauppakamari.fi
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Hyödynnä 
kauppakamarin 
maksuttomat 
neuvonta- ja 
sparrauspalvelut 
ja ota rohkeasti 
yhteyttä!
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TÄLLÄ PALSTALLA KOKENUT LAKIMIES  
VASTAA JÄSENTEN KYSYMYKSIIN.  
LÄHETÄ OMA KYSYMYKSESI:  
WWW.SATAKUNNANKAUPPAKAMARIMEDIA.FI > 
VINKKAA HYVÄ JUTTUAIHIO!

KYSYMYS: Minkälaisen kilpailukiellon työnantaja voi sopia 
työntekijän kanssa?
 
VASTAUS: Voimassa olevan työsopi-
muslain mukaan työnantaja voi erityisen 
painavan syyn vuoksi tietyissä olosuh-
teissa rajoittaa työntekijän oikeutta teh-
dä työsopimus kilpailijan kanssa tai ryh-
tyä harjoittamaan itsenäisesti kilpailevaa 
toimintaa sen jälkeen, kun osapuolten 
välinen työsuhde on päättynyt. Kilpailu-
kiellon enimmäispituus on lähtökohtai-
sesti kuusi kuukautta. Jos työntekijä saa 
kohtuullisen korvauksen kilpailukiellon 
johdosta, voidaan sopia enintään vuoden 
pituisesta kilpailukiellosta.

Hallitus on marraskuussa 2020 anta-
nut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan työnantajalla olisi velvol-
lisuus maksaa työntekijöille korvausta kaikista työsuhteen jälkeiseen 
aikaan sijoittuvista kilpailukieltosopimuksista. Korvauksen suuruus 
määritettäisiin kilpailukieltosopimuksen keston perusteella: jos ra-
joitusaika kestää enintään kuusi kuukautta, korvausta on makset-
tava 40 % työntekijän palkasta. Jos rajoitusajan pituus on yli kuusi 
kuukautta, korvauksen olisi vastattava 60 % työntekijän palkasta. 
Hallituksen esityksen mukaan johtajien kilpailukiellot olisivat myös 
mukana korvattavissa sopimuksissa.

Lakiehdotuksen myötä jokaisesta työsuhteen jälkeisestä kilpai-
lukieltosopimuksesta olisi siis maksettava työntekijälle korvaus. La-
kiehdotuksen toteutuessa työnantajien on tarpeen harkita kilpai-
lukieltosopimusten käyttöä vieläkin herkemmin. Hätäisesti tehty 
päätös kilpailukieltosopimusten käytöstä voi aiheuttaa merkittäviä 
ylimääräisiä kuluja. Ehdotetun lakimuutoksen on tarkoitus tulla voi-
maan 1.1.2022, ja se koskisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä 
kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen. Kilpailu-
kieltojen ehdotettuun maksullisuuteen kannattaa varautua jo nyt.

Q & A  
LAKIMIEHELTÄ

Teemu Arina: 
Yksilön hyvin vointi 
yrityksen suoritus
kyvyn tehostajana 
(SBCseminaari)
Hyvinvoivat työnteki-
jät tekevät parhai-
ten tulosta. Miten 
saavuttaa yksi-
lönä optimaali-
nen suoritusky-
ky palamatta 
loppuun? Miten 
biohakkeroinnilla 
voidaan edistää yritys-
ten suorituskykyä? Iltapäivän aikana 
pureudumme yhdessä suorituskyvyn, 
hyvinvoinnin ja terveyden optimointiin 
hyödyntämällä tietoutta tieteestä, tek-
nologioista ja syvällisestä ymmärryk-
sestä ihmisen ravitsemukseen liittyen.
 
Asiantuntijana Teemu Arina. Teemu 
Arina on kansainvälisesti tunnettu digi-
talisaation asiantuntija, teknologia-alan 
sarjayrittäjä, tietokirjailija ja biohakkeri. 
Hän on perehtynyt erityisesti digitaali-
sen liiketoiminnan, sosiaalisen median, 
ihmisen ja koneen välisen vuorovaiku-
tuksen, verkko-oppimisen ja digitaali-
sen terveyden avainkysymyksiin.

18.5.2021 klo 13–16

Miten saavuttaa 
yksilönä 
optimaalinen 
suorituskyky 
palamatta 
loppuun?

Ilmoittaudu mukaan! 
www.satakunnankauppakamari.fi

VILLE KOTKA, 
KOTKA & CO. 

ASIANAJOTOIMISTO OY
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KAUPPA KAMARI

SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI NUMERO 01 MAALISKUU 2021

TEEMA

KORONAKRIISISTÄ 
SELVIÄMINEN ON 

VAALIKESKUSTELUJEN 
PUNAINEN LANKA,  

S. 18

KUNTAVAALIT

”KAUPUNKIEN  OMALEIMAISUUS EI OLE ESTE”
LÄHITAPIOLA LÄNSI-SUOMEN PASI AAKULA USKOO  YHTEISTYÖN VOIMAAN JA ROHKEISIIN INVESTOINTEIHIN, S. 10

01 Kansi.indd   1

25/02/2021   11.29

Ansaittu julkisuus – 
Kaikki olennainen media
viestinnästä

Ansaittu julkisuus on asia, jota 
useimmat yritykset ja yhteisöt ta-
voittelevat. Kukapa ei haluaisi po-
sitiivista julkisuutta ilman, että siitä 
joutuu maksamaan mainonnassa. 
Tämä korostuu tänä aikana, jolloin 
informaation tulvassa esille pääse-
minen on entistäkin haasteellisem-
paa. Siksi Jaakko Kilpeläisen teos 

Ansaittu julkisuus – Kaikki olennainen mediaviestinnästä 
(Alma Talent 2020) on mielenkiintoista lukemista myös 
muille kuin viestinnän ammattilaisille. 

Kilpeläinen käyttää huomattavan osan kirjastaan me-
diamaailman ja journalismin perusteiden avaamiseen. 
Heti kirjansa alussa Kilpeläinen toteaa, että ansaittu julki-
suus on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta sellaiselle, joka ei 
ymmärrä viestinnän ja journalismin keskeisiä periaatteita 
ja käsitteitä. Tämä on pelkistetty ja tärkeä oivallus lukemi-
sen motivoinniksi, sillä se pitää täsmälleen paikkansa. 

Toinen erittäin suuri viisaus tulee esille viestintäasian-
tuntija Katleena Kortesuon kommentissa. Hän toteaa, että 
suurimpia epäonnistumisen syitä mediaviestinnässä on 
se, että tiedotteessa on yrityksen subjektiivinen lähes-
tymiskulma sen sijaan, että ajateltaisiin, mitä journalistit 
oikeasti tarvitsevat työssään.

Mediamaailman ymmärryksen lisäämisen ohella Kil-
peläinen käy läpi tiedotteen rakentamisen perusteet ja 
muita hyviä käytännön neuvoja. Rohkaisevat tositarinat 
onnistumisista luovat teokselle konkretiaa.
– OULUN KAUPPAKAMARI

Tilaa lehti suoraan kotiin

Kauppakamari-lehti on mahdollista saada 
yrityksen osoitteen lisäksi omaan kotiosoit-
teeseen. Näin uusi lehti on luettavissa heti 
ilmestymispäivänä, vaikka toimistolla ei tulisi 
vierailtua joka päivä. Jos haluat lehden jatkos-
sa suoraan kotiin, laita viestiä Sannalle:  
sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi

Verkostoidu kollegojen 
kesken
Tiesitkö, että löydät kaikki Satakunnan kauppakamarin 
jäsenyritykset toimialoittain verkkosivuiltamme?  
Ole mukana joukossa, joka uskoo tulevaisuuteen.
www.satakunnankauppakamari.fi > Verkostoidu

KIRJA-ARVOSTELU

Lyhyesti lukuina

29 %
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen 
majoitusliikkeissä joulukuussa 2020 vähenivät 

29,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Ulkomais-
ten matkailijoiden yöpymiset vähenivät edellis-

vuodesta 91,8 prosenttia. 
(Lähde: Tilastokeskus)

1,3 %
Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia 

vuodentakaisesta joulukuussa 2020. 
(Lähde: Tilastokeskuksen pikaennakko)

18,6 %
Konkurssien määrä väheni vuonna 2020 edel-
lisvuoteen verrattuna 18,6 prosenttia. Vireille 

pantiin 2 135 konkurssia. 
(Lähde: Tilastokeskus)

27 %
Sponsoroinnin kokonaisvolyymi Suomessa oli  
260 M€, Norjassa 520 M€ ja Ruotsissa 730 M€. 
Suomessa sponsoroinnista kohdistui urheilulle 

62 % (162 M€), kun Norjassa ja Ruotsissa urheilua 
tuetaan 70–74 %. Kymmenessä vuodessa sponso-

rointi on lisääntynyt Suomessa lähes 70 %.   
(Lähde: Sponsor Insight)
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#meidänkauppakamari
 SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN TOIMINTA PYÖRII SUJUVASTI MYÖS 

ETÄYHTEYKSIEN AVULLA. ALKUVUODEN AGENDALLA ON OLLUT MUUN MUASSA 
KANSAINVÄLISYYS- JA YMPÄRISTÖASIOITA. VERKOSTOSSA ON VOIMAA.

Rauman ja Satakunnan kauppakamarien 
puheenjohtajistot kokoontuvat säännöllisesti 

miettimään yhteisiä asioita. Helmikuussa 
tapasimme Villa Lokarissa Eurajoella 

noudattaen huolellisesti turvallisuussuosituksia. 
Keskustelu oli taas kerran erittäin antoisaa ja 

antoi eväitä yhteisille tekemisille.

Toisten 
tekemisestä 
on hyvä olla 
kartalla etänäkin. 
Toimiston väki 
kokoontuu 
viikoittain 
ajankohtaisten 
asioiden äärelle 
Teamsin kautta. 

Satakunta Business Campus -verkoston uusi 
toiminta vuosi on alkanut mukavasti. Saimme verkos-
toon uutena jäsenenä Teollisuuden Voima Oyj:n! Ke-
vään aikana on tulossa koulutuksia uusista teemoista 
sekä mm. Teemu Arinan seminaari hyvinvointinäkö-
kulmalla. Parhaillaan käynnissä on kolme eri teema-
verkostoa, jotka kokoontuvat aktiivisesti Teamsissa.

Yhteistyön merkeissä SBC-kuulumisia

30      KAUPPAKAMARI      MAALISKUU 2021

ILMOITUSTAULU

30-31 Kamarikuulumisia ja yhteystiedot.indd   30 02/03/2021   12.15



Teollisuusvaliokunnan vuosi 
starttasi Teams-tapaamisella 
helmikuussa. Mielenkiintoisten 
alustusten ohella jaettiin aja-
tuksia bisnesnäkymistä ja eri 
toimialojen markkinatilanteista.

Ensimmäinen Global+-
webinaari pidettiin 
helmikuun alussa Brexitistä. 
Ajankohtaiset kuulumiset 
ja vinkkejä vientikauppaan 
tarjosivat Suomen Lontoon-
suurlähettiläs, ulkoministeriön 
Brexit-vastuuvirkamies ja 
Polarteknikin toimitusjohtaja 
Tomi Ojala. Global+:n järjestävät 
yhteistyössä Rauman 
kauppakamarin Global Club, 
Satakunnan kauppakamari ja 
Keskuskauppakamari.

Haluamme olla osaltamme vähentämässä kasvihuonekaasuista syntyviä pääs-
töjä ja tästä syystä olemme laskeneet hiilijalanjälkemme. Vuonna 2019 se oli 
18,4 t CO2e, josta suurin osa (57 %) muodostui koulutusten ja muiden tapah-
tumien päästöistä. Myös työpaikan ja kodin välisellä matkustamisella oli suuri 
merkitys (27 %).  
Lue lisää hiilijalanjäljestämme: www.satakunnankauppakamarimedia.fi

Kohti vihreämpää tulevaisuutta

Voit liittyä Satakunnan 
kauppakamarin jäsenverkostoon 
täyttämällä hakemuslomakkeen 
verkkosivuillamme osoitteessa 

www.satakunnankauppakamari.fi > 
Verkostoidu. Otamme yhteyttä, kun 

hakemus on käsitelty.

Valtakatu 6, 28100 Pori
www.satakunnankauppakamari.fi

Avoinna ma–pe 8.30–15.30.

SATAKUNNAN  
KAUPPAKAMARI

LIITY 
JÄSENEKSI

Toimitusjohtaja
Minna Nore

Vaikuttaminen, verkostot ja yhteistyö
Puh. 044 710 5364

minna.nore@satakunnankauppakamari.fi

Kehityspäällikkö
Terhi Rajala

Satakunta Business Campus
Osaamisen ennakointi ja kehittäminen

Puh. 050 317 1453
terhi.rajala@satakunnankauppakamari.fi

Jäsenkoordinaattori
Jarkko Huhtala

Jäsenyydet, tietopalvelut ja paikallisvaliokunnat
Puh. 044 967 0993

jarkko.huhtala@satakunnankauppakamari.fi

Palvelukoordinaattori
Sanna Leppänen

Vientiasiakirjat, taloushallinto ja tilaisuudet
Puh. 044 558 5650

sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi

Explore WORK! -koordinaattori
Noora Finne

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

Hallitukset töihin! -hankkeen vetäjä
Miia Vironen

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

Harjoittelija
Laura Lappalainen
Puh. 044 774 7936

laura.lappalainen@satakunnankauppakamari.fi
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