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Kivempaa leikkiä
kuurupiiloa, 
kuin metsästää
kadonneita kuitteja.
Älyä ostamiseen, iloa yrittämiseen
ja sujuvuutta kirjanpitoon.
Tämän kaiken tarjoaa maksuton
S-Business, älykäs kuititon yrityskortti
ja avain S-ryhmän palveluihin.
Kadonneet kuitit on nyt kortilla.
Hanki yrityksellesi S-Business-yrityskortti.

S-Business.fi

Löydä parhaat osaajat helposti
Lähtökohtanamme on yhdistää työt ja tekijät tarjoamalla 
mahdollisimman vaivattomat rekrytointiprosessit kaikille 
osapuolille. Jos pohdit yrityksesi kokonaisvaltaisia rekry-
tointiratkaisuja, ota meihin yhteyttä!

www.seasons.fi

Olemme EURES-jäsen, meidän kautta löydät 
myös ulkomailta uusia työmahdollisuuksia.

@SEASONS_HR_MANAGEMENT

Kilpailukykyä 
ja kestävää 
kasvua

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 parantamaan yrityksesi 
kilpailukykyä ja luomaan kestävää 
kasvua jo tänään!

ucpori.fi/verkkolehti  

T U T U S T U  &  T I L A A :

Tuoretta tutkimusta, terveisiä maailmalta,  
kuulumisia kampukselta, opiskelijaelämää!

 tutkimus
 tapahtumat
 opiskelu
 ihmiset



Minna Nore
toimitusjohtaja

Satakunnan kauppakamari

Johtamisosaamiselle  
on kysyntää

Johtajuus kysyy 
kokemusta ja kykyä 
nähdä nykyhetken  
ohi sinne, minne 
ollaan menossa.

Korona-aikana on ollut liikkeel‑
lä kovin paljon ylimääräistä ko‑
hinaa, johon on pakko reagoida. 
Tärkeä johtamisen taito on silti 
kiinnittää kaikkien huomio siihen, 
mihin ollaan menossa ennemmin 
kuin unohtua yhdessä kauhiste‑
lemaan ympärillä vellovia aaltoja. 
Tämä kysyy kokemusta ja kykyä 
nähdä nykyhetken ohi. Kun on jo 
aiemminkin tottunut suunnista‑
maan sumussa, on syntynyt vahva 
luottamus selviämiseen ja pystyy 
luomaan ympärilleen rauhaa teh‑
dä oikeita asioita. Monen johtajan 
kokemus alkuvuodesta ja parista 
edellisestä on se, että tärkeintä on 
mennä eteenpäin. Nenät samaan 
suuntaan ja menoksi.

Johtamisosaamiselle on kysyntää. 
Tämän lehden teemana on osaa‑
minen. Usein se kapenee ajatuk‑
seksi koulutuksesta ja substans‑ 
siosaamisesta. Näiden merkitystä 
ei voi tietenkään mitenkään vä‑
heksyä, varsinkin kun muutoksia 
tapahtuu sellaisella vauhdilla, että 
pitää olla aina askel edellä. On sil‑
ti todettu, että vain 10 prosenttia 

osaamisesta tulee ulkopuolisen 
koulutuksen kautta. Leijonanosa, 
70 prosenttia, syntyy työtehtävien 
kautta, kokemuksesta ja sisäl‑
tää myös hiljaista tietoa. Koke‑
neet johtajat ja esihenkilöt ovat 
ammattilaisia muutosten ja epä‑
varmuuden kanssa selviämisessä 
ja tämä osaaminen erottaa jyvät 
akanoista.

Loput 20 prosenttia osaamises‑
ta saadaan verkostojen kautta. On 
hyvä oleilla itseään viisaampien 
seurassa, sanoo vanha totuus. 
Myös kollegat eri aloilta antavat 
oivalluksia. Kun pääsee mukaan 
verkostoon, joka tutkii uutta tai 
vaihtaa kokemuksia, mukaan tart‑
tuu osaamista. Myös kauppaka‑
mari on johtajien verkosto, jossa 
tavataan ja otetaan tuntumaa yh‑
teiseen tulevaisuuteen.

Nyt katsotaan jo horisonttiin, pi‑
detään kurssi ja keskitytään oleel‑
liseen. Yhä useammissa keskuste‑
luissa nousee esiin vastuullisuus. 
Tämäkin teema tarvitsee johta‑
mista.

Jatkuvaan säätämiseen väsyy. Jos koko organisaatio 
väsyy, niin silloin ovat asiat jo huonommin. Kokeneiden 
johtajien kullanarvoinen taito on viedä laiva 
vankkumatta satamaa kohti myrskyjenkin keskellä.
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Astoran sydän on Satakunnassa, mutta osaamisen kehittäminen on mahdollistanut laajentumisen myös muualle Suomeen. Sastamalan liikuntahalli valmistui 
viime vuonna.

Kokonaisvaltaista 
rakennuspalvelua
Astora‑Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Mika 
Rajamäki on viime vuosina löytänyt itsensä 
opiskelemasta aihepiirejä, joita ei aiemmin 
kuvitellut tarvitsevansa pyörittääkseen kasvavaa 
rakennusyritystä.

Palvelualttius, hyvä henkilöstö‑
johtaminen, oman ympäristön 
tunteminen, oikea hinnoittelu ja 
teknisissä asioissa ajan tasalla 
pysyminen. Muutama esimerkki 
ominaisuuksista, jotka Rajamäki 
nimeää menestyvän rakennusyri‑
tyksen ainesosiksi. 

Astoran rakennusliiketoimintaa 
on Satakunnan lisäksi Pirkanmaal‑
la ja Etelä‑Suomessa. Yritys näkee 

itsensä pelkän rakentajan sijaan en‑
nemminkin palveluntuottajana.

– Muutimme vuosia sitten aja‑
tusmallin siihen, että myymme ja 
tuotamme ensisijaisesti palvelua 
ja rakentaminen on vain osa sitä. 
Laadukkaalla palvelulla, olemalla 
joustavia ja suunnittelemalla hank‑
keet huolellisesti etukäteen olem‑
me pyrkineet erottautumaan muista 
alan tekijöistä, selventää Rajamäki.

Astora-Rakennus Oy

• Perustettu 1989 Harjaval‑
lassa. Toimipisteet Porissa 
ja Lempäälässä.

• KVR‑ ja pääurakoitsija 
sekä projektinjohtoura‑
koiden toteuttaja palvelu‑, 
liike‑, teollisuus‑ ja  
kerrostalorakentamisen 
segmenteillä.

• Työllistää 57 työntekijää.
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”Henkilökunnalle pitää luoda sellaiset 
olosuhteet, jossa työstä on mahdollista 
nauttia; ruokkia ammattiylpeyttä ja  
vaalia me-henkeä.”

Vielä 2000‑luvulla Astoran työ‑
mailla tehtiin paljon asioita työ‑
maakohtaisesti, mutta nyt kaiken 
tähtäimessä on työmaakohtai‑
sen laadun sijaan yrityskohtainen 
laatu ja koko yrityksen halkaiseva 
palvelukeskeinen toimintamalli. 
Rajamäen mukaan kehitystöissä 
onnistuneen lopputuloksen kertoo 
tyytyväinen asiakas, joka tilaa yri‑
tykseltä palveluja myös uudelleen. 

Nopeaa omaksumista ja 
riskienhallintaa
Rakennusalalla vaaditaan konk‑
reettista hands‑on‑osaamista, 
moniin eri toimialoihin perehty‑
mistä ja kokonaisvaltaista bisnes‑
älyä. Alan toimijoiden pitää pystyä 

Mika Rajamäki.

omaksumaan entistä enemmän 
ja nopeammin vaatimuksia, joita 
rakentajille asetetaan erilaisiin ra‑
kentamisen osa‑alueisiin sekä esi‑
merkiksi vastuullisuuteen ja alan 
lakeihin liittyen. 

– Jos mietin omaa rooliani ra‑
kennusliikkeen johtajana, en 5–10 
vuotta sitten osannut edes kuvitel‑
la, kuinka paljon tänä päivänä pitää 
ymmärtää esimerkiksi politiikasta, 
pörssistä ja rahoituskorkoasioista. 
Enää ei riitä pelkkä rakennusalan 
osaaminen, vaan osaamista ja ym‑
märrystä pitää löytyä myös muista 
aihepiireistä, Rajamäki toteaa. 

Moninaisten vaatimusten vii‑
dakossa toimivat rakennusalan 
toimijat omaavatkin usein vahvan 
riskienhallintakyvyn. Se on ominai‑
suus, josta Rajamäki näkisi olevan 
hyötyä myös muiden toimialojen 
yrityksissä.

– Me rakennusalalla toimivat 
myymme monien satojen tuhan‑
sien ja miljoonien hankkeita, joissa 
on aina monta muuttuvaa tekijää. 
Päällämme on jatkuvasti paine toi‑
saalta liian lyhyestä aikataulusta, 
ja toisaalta hyvin pitkästä ajasta 
hallinnoida kustannuksia. Tasapai‑
nottelu näiden välillä vaatii kovaa 
riskienhallintaa.

Lähtökohtana osaava ja 
hyvinvoiva henkilöstö
Kun Rajamäeltä kysytään keskei‑
sintä tekijää Astoran menestyk‑
sen ja kasvun takana, vastausta ei 
tarvitse miettiä: kaikki lähtee am‑

Enää ei riitä pelkkä 
rakennusalan 
osaaminen, tarvitaan 
eri toimialoihin 
perehtymistä ja 
kokonaisvaltaista 
bisnesälyä.

KATSAUS

mattitaitoisesta henkilökunnasta. 
– Meidän työstämme pitää jää‑

dä aina positiivinen kuva tilaajal‑
le, ja se ei onnistu ilman osaa‑
vaa henkilökuntaa. Ammattiylpeä 
työntekijä tekee työnsä laaduk‑
kaasti ja ennakoiden siten, että 
seuraavankin vaiheen työntekijä 
voi tehdä oman osuutensa hyvin. 
Olisi ihan sama mitä ja miten me 
myisimme, jos työmme lopputu‑
los ei olisi laadukasta.

Astorassa on huomattu, että 
palkka ei ole se, mikä pitää hyvän 
työntekijän töissä. Pitää huoleh‑
tia henkilöstön hyvinvoinnista, 
panostaa sisäiseen viestintään ja 
vaalia me‑henkeä.

– Henkilökunnalle pitää luoda 
sellaiset olosuhteet, jossa työstä 
on mahdollista nauttia. Haluan 
ajatella, että työntekijämme voi 
ajaessaan jonkin kohteemme ohi 
ylpeänä miettiä, että ”minä tein 
tuon”. Jos sitä ajatusta ei ole,  
ollaan väärillä jäljillä, Rajamäki  
kiteyttää.
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”Inspiroi, kirkasti”

MAINOS

HHJ-koulutuskokonaisuus,
lisätiedot ja ilmoittautuminen:

www.hhj.fi

HHJ-puheenjohtajakurssilla luodaan 
perusta pk-yrityksen hallituksen puheen-
johtajan käytännön työlle ja saadaan 
uusia näkökulmia ja työkaluja hallitustyön 
johtamisessa onnistumiseksi.

HHJ-puheenjohtajakursseja toteu-
tetaan ympäri Suomea.

Hallituksen puheenjohtaja – paljon vartijana

Mikä on hallituksen puheenjohtajan rooli ja vastuu? Miten hallitustyöstä saadaan 
mahdollisimman tehokasta? Antero Virtasen ja Ismo Salmisen kirjoittama uudistettu 
Hallituksen puheenjohtajan opas antaa käytännön ohjeita siitä, miten pk-yritystä johdetaan 
menestykseen hyvällä hallitustyöskentelyllä. Lisätiedot: kustannus@helsinki.chamber.fi

Reetta Keräsellä oli jo vuosien kokemus 
kasvuyhtiöiden ja startupien hallitusten 
puheenjohtajuudesta, kun hän osallistui 
HHJ-puheenjohtajakurssille syksyllä 
2020.

– Halusin kurssille päivittämään osaa-
mistani. Kurssi vahvisti ja kirkasti näke-
mystäni puheenjohtajan roolista. Se toi 
näkyväksi asioita, joita haluan kehittää 
 itsessäni ja hallituksissani. Kurssi inspiroi 
kehittämään strategiatyöskentelyä ja tu-
levaisuusajattelua edelleen.

Kurssilta ja muilta osallistujilta Reetta 
kertoo saaneensa myös konkreettisia 
käytännön vinkkejä sekä työkaluja oman 
työn jäsentämiseen.

Haastavaa työtä
Reetta Keränen on paljon pohtinut yri-
tysten hallitustyötä ja sen johtamista. 

 Tekeillä on väitöskirjakin kasvuyhtiöiden 
hallitustyöstä hallitusjäsenten näkökul-
masta.   

– Hallituksen puheenjohtajuus on yl-
lättävän haastava tehtävä. Puheenjohta-
ja johtaa dialogia sekä kokouksissa että 
niiden ulkopuolella. Tehtävässä yhdisty-
vät monenlaiset johtamistaidot: hallitus-
tiimin ja toimitusjohtajan motivointi, 
strateginen näkemyksellisyys, bisnesvai-
nu ja kauaskatseisuus. Hyvät fasilitointi-
taidot ovat eduksi arvokkaan vuorovai-
kutuksen synnyttämiseksi. Puheenjohta-
ja on myös usein luontevin linkki halli-
tuksen, omistajien ja toimitusjohtajan 
välillä.

Reetan mielestä olennaista puheen-
johtajan työssä on hallituksen agendan 
muodostaminen: mitä asioita hallitus 
 ottaa käsiteltäväkseen.

– Erilaisilla yrityksillä on tietysti erilai-
sia agendoja. Kasvuyhtiön hallituksen 
puheenjohtajan haaste on teemojen 
 priorisointi, koska asioita on paljon, 
vauhti on kova ja uusia asioita nousee 
esiin yllättäen. Kasvuyhtiöissä korostuvat 
nopea ongelmanratkaisu, kasvun estei-
den poistaminen ja henkilöstöasiat.  
 Pitää ymmärtää, mikä on tärkeää nyt.  
Se on tasapainoilua akuuttien asioiden  
ja tulevaisuuden varmistamisen välillä. 
 Minua kiinnostaa tällaisten yritysten hal-
litustyössä myös se, miten yrityksissä 
luodaan kestävää kasvua – ettei toiminta 
ole vain kasvun maksimointia. 

Reetta Keränen sanoo, että  
HHJ-puheenjohtajakurssi on 
hyvä lähtöpiste, jos haluaa 
kehittää itseään.  
– Ja vaikka olisi puheen-
johtajana toiminutkin, kurssi 
on oiva mahdollisuus arvioida 
omaa tekemistään ja kehittyä 
eteenpäin.



Suunnannäyttäjä

Kohta puoli vuotta Enersense International Oyj:n henkilöstöjohtajana 
työskennellyt Hanna Reijonen on tehtävästään innoissaan. Työskentely 
merkityksellisellä ja ajankohtaisella toimialalla nopeasti kehittyvässä kas‑
vuyhtiössä on mielenkiintoinen yhtälö.

– On hienoa päästä kirjaimellisesti rakentamaan tulevaisuutta, hän 
sanoo.

Uudella toimialalla ja erilaisessa toimintaympäristössä toimimisen myötä 
omaa johtamisen työkalupakkia on pitänyt päivittää muun muassa ener‑
gialiiketoimintaan liittyvillä asioilla. Lisäksi vastuullisuus on viime vuosina 
ollut tärkeä teema seurata. Reijosen mielestä tämä on luonnollista, sillä 
työelämä on jatkuvaa oppimista. Esihenkilön tehtävä on innostaa ja näyttää 
suuntaa.

– Johtajalla pitää olla uteliaisuutta ja innostusta oppia uutta, koska sil‑
loin työpaikalla vallitsee jatkuvan oppimisen mentaliteetti. Sitä ei voi odot‑
taa muilta, jos ei itse näytä mallia.

Kuunteleminen on tärkeä taito
Reijonen on pitkään toiminut henkilöstöjohtajan tehtävissä erilaisissa yri‑
tyksissä. Vaikka toimintaympäristö ja työelämä muuttuvat, johtamisen pe‑
rusta on hänen mielestään pysynyt samana. Hän itse uskoo luottamukseen 
perustuvaan kulttuuriin ja positiiviseen ihmiskäsitykseen.

– Jos väärinkäytöksiä tapahtuu, niihin tietenkin puututaan. Mutta toivon, 
että toimintamalleja ei rakenneta sen perusteella, että niitä tapahtuu.

Luottamukseen liittyy empatia. Reijonen sanoo, että esihenkilön kan‑
nattaa näyttää oma inhimillisyytensä, asettua toisen asemaan ja huomioida 
muut.

– Esihenkilön yksi tärkeimmistä taidoista on kuunteleminen. Hänen tu‑
lee pystyä keskustelemaan avoimesti vaikeistakin asioista.

Työelämässä yksilöllisyys on lisääntynyt. Reijosen mukaan tämän päi‑
vän johtajalta vaaditaan kykyä pitää yksilöön liittyvät motivaatiotekijät ja 
koko työyhteisöön vaikuttavat teemat balanssissa. Yksilön motivaatioon 
liittyvät merkityksellinen työ, kehittymismahdollisuudet ja arvostuksen 
kokeminen. Näitä kaikkia tarvitaan, jotta työyhteisössä voidaan hyvin ja 
tiimihenki kasvaa.
– Arvostus ja tunnustus lähtevät pienistä asioista. Sillä, että esihenkilö tai 
kollega sanoo kiitos tai huomioi muuten työntekijän panoksen, on valtava 
voima koko henkilöstön sitoutumiseen. Yksilöistä kasvaa tiimi, joka johtaa 
yhteiseen ajatukseen, että me on paljon vaikuttavampi kuin minä.

Luottamus, näkemyksellisyys ja empatia kuuluvat johtajan 
työkalupakkiin. Pakkia pitää kuitenkin päivittää, joten lisäksi 
tarvitaan uteliaisuutta ja jatkuvan oppimisen mentaliteettia.

Hanna Reijonen
Koulutus
Kauppatieteen maisteri KTM, 
pääaineena organisaatiot ja 
johtaminen.

Johtamisessa tärkeintä 
Näkemyksellisyys, luottamus 
ja empatia.

Merkittävin askel uralla
Koko matka, sillä jokainen 
uusi rooli ja haaste on  
kasvattanut ja kehittänyt.  
Työelämä on jatkuvaa oppi‑
mista.

Motto
Live the life you love. Love  
the life you live.

MAALISKUU 2022      KAUPPAKAMARI      9

JOHTAMISFILOSOFIA

”Inspiroi, kirkasti”

MAINOS

HHJ-koulutuskokonaisuus,
lisätiedot ja ilmoittautuminen:

www.hhj.fi

HHJ-puheenjohtajakurssilla luodaan 
perusta pk-yrityksen hallituksen puheen-
johtajan käytännön työlle ja saadaan 
uusia näkökulmia ja työkaluja hallitustyön 
johtamisessa onnistumiseksi.

HHJ-puheenjohtajakursseja toteu-
tetaan ympäri Suomea.

Hallituksen puheenjohtaja – paljon vartijana

Mikä on hallituksen puheenjohtajan rooli ja vastuu? Miten hallitustyöstä saadaan 
mahdollisimman tehokasta? Antero Virtasen ja Ismo Salmisen kirjoittama uudistettu 
Hallituksen puheenjohtajan opas antaa käytännön ohjeita siitä, miten pk-yritystä johdetaan 
menestykseen hyvällä hallitustyöskentelyllä. Lisätiedot: kustannus@helsinki.chamber.fi

Reetta Keräsellä oli jo vuosien kokemus 
kasvuyhtiöiden ja startupien hallitusten 
puheenjohtajuudesta, kun hän osallistui 
HHJ-puheenjohtajakurssille syksyllä 
2020.

– Halusin kurssille päivittämään osaa-
mistani. Kurssi vahvisti ja kirkasti näke-
mystäni puheenjohtajan roolista. Se toi 
näkyväksi asioita, joita haluan kehittää 
 itsessäni ja hallituksissani. Kurssi inspiroi 
kehittämään strategiatyöskentelyä ja tu-
levaisuusajattelua edelleen.

Kurssilta ja muilta osallistujilta Reetta 
kertoo saaneensa myös konkreettisia 
käytännön vinkkejä sekä työkaluja oman 
työn jäsentämiseen.

Haastavaa työtä
Reetta Keränen on paljon pohtinut yri-
tysten hallitustyötä ja sen johtamista. 

 Tekeillä on väitöskirjakin kasvuyhtiöiden 
hallitustyöstä hallitusjäsenten näkökul-
masta.   

– Hallituksen puheenjohtajuus on yl-
lättävän haastava tehtävä. Puheenjohta-
ja johtaa dialogia sekä kokouksissa että 
niiden ulkopuolella. Tehtävässä yhdisty-
vät monenlaiset johtamistaidot: hallitus-
tiimin ja toimitusjohtajan motivointi, 
strateginen näkemyksellisyys, bisnesvai-
nu ja kauaskatseisuus. Hyvät fasilitointi-
taidot ovat eduksi arvokkaan vuorovai-
kutuksen synnyttämiseksi. Puheenjohta-
ja on myös usein luontevin linkki halli-
tuksen, omistajien ja toimitusjohtajan 
välillä.

Reetan mielestä olennaista puheen-
johtajan työssä on hallituksen agendan 
muodostaminen: mitä asioita hallitus 
 ottaa käsiteltäväkseen.

– Erilaisilla yrityksillä on tietysti erilai-
sia agendoja. Kasvuyhtiön hallituksen 
puheenjohtajan haaste on teemojen 
 priorisointi, koska asioita on paljon, 
vauhti on kova ja uusia asioita nousee 
esiin yllättäen. Kasvuyhtiöissä korostuvat 
nopea ongelmanratkaisu, kasvun estei-
den poistaminen ja henkilöstöasiat.  
 Pitää ymmärtää, mikä on tärkeää nyt.  
Se on tasapainoilua akuuttien asioiden  
ja tulevaisuuden varmistamisen välillä. 
 Minua kiinnostaa tällaisten yritysten hal-
litustyössä myös se, miten yrityksissä 
luodaan kestävää kasvua – ettei toiminta 
ole vain kasvun maksimointia. 

Reetta Keränen sanoo, että  
HHJ-puheenjohtajakurssi on 
hyvä lähtöpiste, jos haluaa 
kehittää itseään.  
– Ja vaikka olisi puheen-
johtajana toiminutkin, kurssi 
on oiva mahdollisuus arvioida 
omaa tekemistään ja kehittyä 
eteenpäin.
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Isossa kuvassa  
katse on pitkällä  

Satakunnan kauppakamarin tuoreen puheenjohtajan mukaan 
kehittymisessä tärkeintä on, että tehdään yhdessä asiat 

näkyväksi ja valitaan ne, jotka vaativat huomiota. Pidetään 
katse tulevaisuudessa ja ajatellaan isosti.

Puheenjohtaja Harri Tuomi näkee Satakun‑
nassa paljon positiivisia asioita. Hän on ollut 
lähes kymmenen vuotta mukana kauppaka‑
marin toiminnassa, joten toiminta oli tuttua 
ennen puheenjohtajuutta. Siviiliammatissaan 
Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtajana 
työ on hektistä ja työntäyteistä.

– Kauppakamari on näköalapaikka, jossa 
voi yhdessä kollegoiden ja verkostojen kans‑
sa avartaa ajattelua sekä näkemyksiä ja olla 
vaikuttamassa yrityselämää 
koskeviin isoihin kysymyksiin. 
Koen, että puheenjohtajuus 
tarjoaa vaikuttamistyön lisäk‑
si mielenkiintoisia mahdol‑
lisuuksia toimintaympäris‑
tön ja itsensä kehittämiseen 
– aikaa löytyy asioihin, jotka 
ovat merkityksellisiä, Tuomi 
toteaa.  

 
Parhaat tulevat parhaan 
luokse 
Tuomi näkee Satakunnassa paljon hyvää. Sata‑
kunta on huomattavasti mainettaan parempi.

– Täällä palvelut löytyvät läheltä. Kulttuu‑
rin ja taiteen saralla on hurjasti tarjontaa. On 
kansainvälisestikin merkittäviä tapahtumia. 
Kaupunki ja maaseutu ovat lähellä toisiaan, ja 
luonto on monimuotoinen. Satakunnassa on 
hienoja yrityksiä, paljon vientiä ja monipuoliset 

koulutusmahdollisuudet – kaikki edellytykset 
hyvään elämään. Isoja asioita ihmisen kannal‑
ta, puheenjohtaja pohjustaa.

Alueen menestyminen kysyy yhteistyötä. Se 
on eri toimijoiden saumatonta yhdessä teke‑
mistä, jotta saadaan lisää työpaikkoja, positii‑
vista muuttoliikennettä, osaavaa henkilöstöä ja 
kasvua sekä kehitystä.

– Teollisuuden investoinnit, kuten esimer‑
kiksi akkuklusteri Kokemäellä ja Harjavallassa 

vahvistavat uskoa tulevaisuu‑
teen. Myös robotiikan ja teko‑ 
älyn aloilta voidaan odottaa 
kasvutarinoita. Kiertotalou‑
dessa meillä on mahdollisuus 
olla maailman huippuluokkaa, 
kuten vastuullisuudessa koko‑
naisuudessaan niin yrityksissä 
kuin julkisella sektorilla.

 
Yhteistyö lisää kyvykkyyttä
Tuomi kiittää toimitusjohtaja 

Minna Noren johdossa aikaan saatuja uudis‑
tuksia kauppakamarin toiminnassa.

– Valiokuntien ja hallituksen työ on kirkas‑
tunut hurjasti. Valiokunnat tuovat vaikuttami‑
seen oikeanlaista näkemystä teemakohtaisesti 
sekä paikallisesti. Valiokunnista ja verkostoista 
nousee konkreettisia asioita ja esimerkkejä arjen 
onnistumisista, haasteista sekä tarpeista, Tuomi 
sanoo.

Innostetaan 
toinen  

toisiamme ja 
synnytetään 
oivalluksia.

>>
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Korona‑aikana valiokuntien työ tiivistyi. Yhdessä jaettiin näkemyk‑
siä markkinoiden isosta kuvasta ja häiriöistä. Näin saatiin ajantasais‑
ta tietoa jäsenille ja tärkeille sidosryhmille.

– Etenkin poikkeustilanteessa vertaistuki ja ajatusten esille nosta‑
minen on koettu tärkeäksi, kun asiat muuttuvat ja pitää lisätä muu‑
toskyvykkyyttä.

Tuomen mielestä innostavinta kauppakamarissa on juuri se, että 
käydään avointa ja luottamuksellista dialogia eri ryhmissä.

– Olemme rehellisesti läsnä omana itsenämme ja vältämme sii‑
loutumista sekä omiin nurkkiin jäämistä. Innostamme toinen toi‑
siamme ja synnytämme oivalluksia.

Johtamisen teema on läsnä kaikessa toiminnassa.
– Johtaminen vaatii jatkuvassa murroksessa ajan hengessä elä‑

mistä, oppimista ja poisoppimista. Yhdessä tekeminen, ihmisyys ja 
inhimillisyys ovat tärkeitä. Ihmiset tekevät asiat niin työssä kuin ka‑
maritoiminnassa. Asiat ja prosessit hoituvat konkreettisiksi teoiksi ja 
itse kukin oppii päivittäin paremmaksi johtajaksi.

Osaavan henkilöstön saatavuuden ja koulutuksen kehittämisen pi‑
tää olla maakunnassa kärkiteemoina.

– Toisen asteen ja korkeakoulujen rooli kasvaa. Oppilaitosten 
kautta voimme vauhdittaa kansainvälistä yhteistyötä sekä kansainvä‑
listymistä entisestään. Houkutella osaajia Satakuntaan globaalisti.

TKI‑toimintaan oppilaitosten kanssa pitää satsata. Yhteistyöstä 
syntyy uusia näkökulmia, vuorovaikutusta ja avautuu mahdollisuus 
rekrytoinneille sekä uramahdollisuuksille maakunnassa. 

– Mahdollisuuksia on paljon, kun yhdessä teemme ne todeksi.

>>

Jatkuva vuoropuhelu  
yritysjohtajien ja akateemi‑

sen maailman kanssa  
on välttämätöntä, toteavat  
Harri Tuomi ja Minna Nore.  

Harri Tuomi
Satakunnan Osuuskaupan toimi‑
tusjohtaja vuodesta 2011 lähtien. 
Tehnyt yli 30 vuoden uran S‑ryh‑
mässä.

Koulutus
Kauppatieteiden maisteri

Perhe
Aviovaimo, kaksi täysi‑ikäistä tytär‑
tä, koira ja kolme kissaa

Harrastukset
Leppoisa lenkkeily vaimon ja koiran 
kanssa sekä kaveriporukalla pallo‑
pelejä, kuten sulkapalloa ja pade‑
lia. Kotona kaikenlainen nikkarointi 
ja remontointi.

>>
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Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen

Lisätietoa ja ohjeet ilmoittautumiseen:  
satakunnankauppakamari.fi >> Tapahtumat

Anna Soraisen vetämässä kriisiviestinnän koulutuksessa oivallat, miten 
kriisejä voi välttää ja ennakoida – ja miten niistä voi selviytyä. Innostava 
iltapäivä avaa silmiä myös nykyjulkisuuden ja oman, henkilökohtaisen 
viestinnän analysointiin.

 KRIISIVIESTINTÄKOULUTUS

Anna on viestinnän ja liikkeenjohdon  
strateginen neuvonantaja, sovittelija ja  
puhuja. Hänellä on lähes 30 vuoden  
kokemus mediasta ja viestinnästä. Anna 
työskentelee organisaatioiden ylimmän 
johdon ja asiantuntijoiden kanssa  
erityisesti vaativissa muutos- ja kriisi- 
tilanteissa sekä strategiatöissä.

Koulutuksen teemat:
• julkisuuden ja maineen ilmiöt
• luottamusta rakentavan johtamisen ja viestinnän keinot
• oman organisaation toiminnan analysointi maineen ulottuvuuksilla  

(mm. johtaminen, työyhteisö, hallintotapa, vastuullisuus)
• maineriskien ennakointi ja ennaltaehkäiseminen
• kriisiviestinnän toimenpiteet ja mediayhteistyö

Keskiviikko 18.5.2022 klo 12–16 Raumalla
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Entistä 
sujuvammin 
Suomeen
Harmaantuva Suomi tarvitsee tulevina 
vuosina entistä enemmän ulkomailta 
tulevia käsipareja. Se vaatii houkuttelevien 
elinolosuhteiden lisäksi nykyistä sujuvampaa 
ja nopeampaa työlupaprosessia, monipuolisia 
työ‑ ja koulutusmahdollisuuksia, 
tehokkaampaa integroitumista 
yhteiskuntaan sekä maahanmuuttoon 
liittyvien viranomaispalvelujen keskittämistä 
yhdelle luukulle, listaa henkilöstövuokraaja 
StaffPointin toimitusjohtaja Anu Ahokas.  

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan Suomessa oli vuo‑
den 2021 lopussa avoinna runsaat 168 000 työpaikkaa. Samaan ai‑
kaan työttömänä oli yli 250 000 suomalaista.

Tämä kotimaisia työmarkkinoita jo pitkään riivannut kohtaanto‑ 
ja osaajapulaongelma on tullut tutuksi myös StaffPoint  
‑konsernin toimitusjohtaja Ahokkaalle. Yhtä Suomen suurimmis‑
ta henkilöstövuokrausyritystä luotsaavan Ahokkaan mielestään 
nykytilanteeseen ei ole luvassa nopeaa lääkitystä, ellei Suomi 
muutu selvästi nykyistä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi ulko‑
maiselle työvoimalle.

– Suomi ikääntyy kiihtyvällä vauhdilla ja nykymenolla olemme 
vuosikymmenen loppuun mennessä todella pulassa. Eläköityvien 
ikäluokkien tilalle tarvitaan kaikilla toimialoilla uusia osaajia ja li‑
sänä on vielä kasvava hoivapalvelujen tarve, joka kasvattaa erityi‑
sesti sote‑sektorin työvoimatarpeita, Ahokas toteaa. >>

teksti Timo Sormunen kuvat Anna Dammert
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Maahanmuuton esteitä ja turhaa byrokratiaa onkin hänen 
mielestään alettava purkaa jo nyt eikä vasta tulevina vuosina.

– Maahantuloa on helpotettava kaikin keinoin. Esimerkik‑
si saatavuusharkinnasta pitää luopua ja työlupien pikakaista 
tulisi avata jo nyt kaikille osaajille, ei pelkästään asiantunti‑
jatehtäviin tuleville, Ahokas listaa.

Sujuvat maahantuloprosessit kaikkien etu
Työvälitysalan ammattilainen painottaa myös sujuvien aset‑
tautumispalveluiden ja riittävien viranomaisresurssien tär‑
keyttä. Parhainta olisi, jos koko maahanmuuttoruljanssi 
asettautumisineen hoituisi yhdeltä luukulta ja digitaalisesti, 
ilman aikaa vieviä ja usein myös turhauttavia virastokäyntejä.

– Osaajapulasta kärsivillä yrityksillä ei ole aikaa odottaa. 
Asettautumispalveluista pitäisikin rakentaa yhtenäinen ja 
sujuva kokonaisuus, jossa kaikki perusasiat vaikkapa vero‑
tusta, pankkitiliä, asuntoasioita ja Kela‑korttia myöten hoi‑
tuvat yhdellä kertaa, Ahokas tiivistää.

Esimerkkinä toimivasta kokonaisuudesta Ahokas mainit‑
see International House Helsingin, jossa saman katon alle 
on keskitetty muun muassa maahanmuuttoviraston, verotta‑
jan, TE‑palveluiden sekä Helsingin kaupungin palvelut. Vas‑
taavia pisteitä pitäisi perustaa nopeasti ympäri Suomea.

– Välillä jopa minun on vaikea selvittää maahanmuuttajil‑
le oikeita viranomaisasioimisen polkuja, vaikka lasken itseni 
alan asiantuntijaksi. Eli prosesseissa on sujuvoittamista.

Osaajapulaa on kaikilla aloilla
Osaajapulasta on maalailtu synkkiä uhkakuvia jo vuosia en‑
nen koronapandemiaa. Tuolloin kovin kysyntä kohdistui pi‑
demmälle koulutettuun ”valkokaulusväkeen” ja asiantunti‑
joihin.

Nyt pulaa on myös perinteisestä ammattityövoimasta, 
jota niin ikään pitäisi saada Pohjolan perukoille entistä su‑
juvammin.

– Tilanne alkoi pahentua keväällä 2021, kun Suomi pääsi 
ensimmäisen korona‑aallon jälkeen taas kasvu‑uralle. Tällä 
hetkellä tilanne rassaa lähes kaikkia toimialoja ja ammattini‑
mikkeitä, Ahokas kertoo.

Haastavin tilanne on ravintola‑, ja matkailualoilla, mut‑
ta uusia käsipareja kaivataan kipeästi myös teollisuuteen, 
kauppaan, logistiikkaan, ICT‑aloille sekä sote‑sektorille.

>>

Anu Ahokas 
Ikä 42 v, kotipaikka Kauniainen
Vuokratyövoimaa, rekrytoin‑
ti‑, työllistämis‑ ja urapalveluja 
tarjoavan StaffPoint‑konsernin 
toimitusjohtaja. Työeläkeyhtiö  
Varman ja Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK:n hallituksen jä‑
sen, Henkilöstöpalveluyritysten 
liitto HPL:n hallituksen puheen‑
johtaja sekä Keskuskauppaka‑
marin työ‑, koulutus‑ ja osaa‑
misvaliokunnan jäsen. 

Koulutus
Valtiotieteiden maisteri

Harrastukset
Villakoiran kanssa lenkkeily 
luonnossa, uinti, lukeminen

Perhe
Kaksi poikaa

>>

”Johtajilla on vastuu siitä, että  
yritykset tarjoavat oppimis- 
mahdollisuuksia, kesätöitä sekä 
harjoittelu- ja opinnäytepaikkoja.”
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– Itse asiassa on jo vaikea keksiä toimialaa, joka ei kärsisi 
osaajapulasta. Monet työnantajat ovat valmiita kouluttamaan 
työntekijöitä myös itse. Valintakriteeriksi riittää usein se, 
että on kielitaitoa ja asenne kohdallaan, Ahokas toteaa.

Samalla hän tähdentää, että täällä jo olevat kansainväli‑
set opiskelijat on saatava myös jäämään ja integroitumaan 
suomalaiseen työelämään.

– Jokaisella johtajalla onkin vastuu siitä, että yritykset 
tarjoavat oppimismahdollisuuksia, kesätöitä sekä harjoitte‑
lu‑ ja opinnäytepaikkoja opiskelijoille.

Kohtaanto-ongelmaan kovempia rohtoja
Matkailu‑ ja ravintolasektorilla nopeasti muuttuvat ravinto‑
larajoitukset ja lomautukset ovat lisänneet yleistä epävar‑
muutta. Samalla moni kokenut ammattilainen on suunnan‑
nut suosiolla muille aloille.

StaffPoint on välittänyt pelkästään tänä talvena Lapin 
matkailusesonkiin noin tuhat työntekijää. Apuna ovat olleet 
vanhat verkostot sekä 15 eri kohdemaahan tehdyt rekrytoin‑
tikampanjat.

– Sote‑sektorilla on puolestaan tehty jo pitkään töitä 
niukoilla resursseilla. Pandemia on lisännyt tätä painetta en‑
tisestään ja noidankehää pahentaa se, ettei hoiva‑ala enää 
houkuta entiseen tapaan opiskelijoita, Ahokas toteaa.

Sote‑sektorilla kaivattaisiin myös työtehtävien järkevöit‑
tämistä. Samalla olisi hyvä miettiä, tarvitaanko kaikkiin teh‑
täviin välttämättä sote‑alan koulutusta.

– Alalla voisi olla nykyistä enemmän johtajakoulutuksen 
saaneita ihmisiä. Nyt sote‑johtajat ovat pitkälti lääkäritaus‑
taisia, Ahokas pohtii.

Entä mitä tehdä sitkeälle kohtaanto‑ongelmalle? Työvoi‑
man välittäjä tarjoaa yhdeksi täsmälääkkeeksi osaamispe‑
rusteisia lyhytkoulutuksia. Niiden avulla saataisiin nopeaa 
helpotusta muun muassa kaupan alalle, teollisuuteen, kiin‑
teistönhuoltoon, siivoukseen sekä ravintoloihin.

– Lisäksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitäisi por‑
rastaa, sillä usein siltä aktivoidutaan ja työllistytään vasta 
tukijakson lopussa. Merkittävämpi liikkuvuusavustus puoles‑
taan helpottaisi paikkakunnan vaihtoa työn perässä, Ahokas 
listaa.

>>

Maahanmuuton esteitä ja turhaa 
byrokratiaa alettava purkaa jo nyt 
eikä vasta tulevina vuosina.
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Uusi vaihde 
osaajakisaan
Istuvaa hallitusta on patistettu pikaisiin toimiin niin 
työllistämisen kuin työperäisen maahanmuuton saralla. 
Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan sanoista on 
siirrytty jo tekoihin ja lisää on luvassa tulevan kevään 
aikana. Lupaprosesseja nopeutetaan ja Suomeen mieliville 
ulkomaisille osaajille avataan jo kesään mennessä 
pikakaistat. Myös työllisyysaste pyritään nostamaan  
75 prosenttiin vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen taival 
on ollut pitkälti koronakriisin hoi‑
toa eikä urakka osoita päättymisen 
merkkejä. Vaikka muuta odotettiin, on 
kuluva talvi kääntänyt tartuntatilastot 
synkemmiksi kuin kertaakaan kevään 
2020 jälkeen.

Koronakurimuksen keskellä va‑
lopilkkuna on ollut Suomen varsin 
suotuisia taloustilanne. Pandemian 
alussa uhkana ollut konkurssiaalto 
ei käynyt toteen, ja monessa yrityk‑
sessä kasvuvauhti on ollut viimeisen 
vuoden aikana jopa ennakoitua ko‑
vempaa.

Samalla on kuitenkin paljastunut 
täkäläisten työmarkkinoiden alati 
paheneva osaajapula, josta kerto‑
vat omaa kieltään myös kauppaka‑
mareiden kyselyt. Niiden mukaan 
peräti 75 prosentilla yrityksistä on 
pulaa osaavasta työvoimasta. Lähes 
70 prosenttia puolestaan arvioi, että 

osaajapula jarruttaa yrityksen kasvua 
ja liiketoimintaa.

Viranomaisprosessit ja vetovoima 
kuntoon
Yrityskyselyiden tulokset huolestutta‑
vat myös työministeri Haataista (sd). 
Hän tunnustaa, että osaajaongelman 
suhteen meillä on nukuttu ruususen 
unta. Pulma on toki ollut päättäjien 
pöydällä aiemminkin, mutta siihen ei 
ole tartuttu riittävän tiukasti.

– Osaavan työvoiman saatavuus 
on Suomelle niin iso kysymys, että 
siihen on herätty joka puolella. Yri‑
tykset menettävät osaajapulan myötä 
kasvun edellytyksiä ja tämä vaikuttaa 
myös ulkomaisten investoijien asen‑
teisiin, kun ne pohtivat Suomea po‑
tentiaalisena sijoituskohteena, Haa‑
tainen muistuttaa.

Samalla hän tähdentää, että syyllisiä 
on tässä vaiheessa enää turha etsiä.  

teksti Timo Sormunen kuvat Meeri Utti

>>
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Nyt on vain laitettava prosessit kun‑
toon, lisättävä Suomen houkutta‑
vuutta ulkomailta tuleville osaajille, ja 
mikä vielä tärkeämpää, saatava hei‑
dät myös jäämään ja juurtumaan.

– Kilpailu tulee olemaan kovaa, 
sillä lähdemme liikkeelle takamatkal‑
ta moneen muuhun maahan verrattu‑
na, Haatainen tunnustaa.

Pikakaista avuksi jo ensi kesänä
Elinkeinoelämä ja sen mukana myös 
kauppakamarit ovat jakaneet jo pit‑
kään pyyhkeitä suomalaiselle maa‑
hanmuuttobyrokratialle, jota on ar‑
vosteltu yritysten kannalta aivan liian 

hitaaksi ja jäykäksi. Myös eri viran‑
omaistahojen keskinäinen yhteistyö 
on ollut takkuilevaa, mikä on venyttä‑
nyt jo valmiiksi hitaita lupaprosesseja 
entisestään.

Haataisen mukaan tätä sekavaa 
vyyhtiä ollaan nyt purkamassa. Hal‑
litusohjelmaan kirjattu tavoite on, 
että työ‑ ja opiskeluluvan käsittelyai‑
ka saataisiin kutistettua kuukauteen 
ja konkreettisia muutoksia nähdään 
vielä ennen kesälomia. Avauksia on 
kuulemma tehty esimerkiksi kansain‑
välisten rekrytoinnin parantamiseksi, 
oleskelulupien käsittelyaikaa on saa‑
tu nopeutettua, Piilaakso‑pilotti on 

”Olemme 
nukkuneet 
Ruususen unta 
osaajaongelman 
suhteen.”

>>

>>
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käynnissä ja keväällä on määrä saada 
voimaan myös kansainvälisiä opiske‑
lijoita koskevat uudet oleskelulupa‑
käytännöt.

Kesän tullen annetaan myös viisu‑
mivelvollisista maista tuleville asian‑
tuntijoille, startup‑yrittäjille ja heidän 
perheilleen eräänlaiseksi pikakaistak‑
si nimetty palvelulupaus kansallisen 
pitkäaikaisen viisumin (D‑viisumi) 14 
vuorokauden käsittelyajasta. Syksyllä 
puolestaan kevennetään luotettaviksi 
todettujen työnantajien sertifiointivel‑
voitetta, mikä vähentää yritysten tie‑
donhakua ja viranomaisraportointia.

– Maahanmuuttoasioissa on paljon 
päällekkäisyyksiä eri viranomaistaho‑
jen välillä ja näitä olemme nyt per‑
kaamassa. Se tarkoittaa uudistuksia 
ulkomaalaislainsäädäntöön, lupame‑
nettelyjen sujuvoittamista ja yksinker‑
taistamista, palvelujen digitalisoimis‑
ta sekä riittäviä henkilöstöresursseja 
eri käsittelyportaisiin. Olemme myös 
perustaneet työ‑ ja elinkeinoministe‑
riöön työperäisen maahanmuuton yk‑
sikön, joka vie asioita hallinnollisesti 
eteenpäin, Haatainen listaa.

Tulossa liki 40 miljoonan satsaukset
Uudistuksiin käytetään myös reip‑
paasti euroja, joista osa tulee EU:lta. 
Esimerkiksi prosessien digitalisoin‑
tiin on budjetoitu 20 miljoonaa euroa. 
Ruuhkien purkamiseen ja hakujärjes‑
telmän kehittämiseen on puolestaan 
korvamerkitty 18 miljoonaa.

– Kyse on varsin merkittävistä pa‑
nostuksista ja parannuksista, Haatai‑
nen toteaa.

Myös ulkomailta tuleviin opiske‑
lijoihin satsataan entistä enemmän. 
Tutkinto‑ ja opiskelijamäärät aiotaan 
kolminkertaistaa vuoteen 2030 men‑
nessä ja tavoitteena on, että 75 pro‑

senttia Suomeen tulevista opiskeli‑
joista jäisi tänne pysyvästi.  

– Tässä tarvitaan paljon yhteistyö‑
tä myös yritysten kanssa, jotta tänne 
tulevat korkeakouluopiskelijat löytäi‑
sivät paremmin harjoittelupaikkoja. 
Heitä kannattaa pestata, vaikka suo‑
men kielen taito olisikin vielä puut‑
teellinen. Tässä yrityksillä olisi paran‑
nettavaa jo nyt, Haatainen toteaa.

Ansiosidonnaiseen ei kajota
Tulevien työllisyystoimien suhteen 
ministeri on haastatteluhetkellä tam‑
mikuussa vielä kieli keskellä suuta, 
sillä niiden valmistelu jatkuu helmi‑
kuun puoliväliin saakka. Tulossa on 
noin 110 miljoonan euron paketti, jolla 
vahvistetaan julkista taloutta.

Haataisen mukaan myös kauppa‑
kamareiden listaamat ehdotukset on 
matkan varrella käyty läpi ja osa toi‑
veista on myös toteutettu, kuten elä‑
keputken poisto, perhevapaauudistus 
sekä kotitalousvähennyksen laajen‑
nus ja jatkoaika.

Paikallista sopimista ollaan valmii‑
ta edistämään työ‑ ja virkaehtosopi‑
musten puitteissa. Ansiosidonnaista 
työttömyysturvaa istuva hallitus ei 
kuitenkaan leikkaa.

– Emme aio kurittaa niitä, joilla 
on muutenkin jo tiukkaa, työministe‑
ri toteaa.
Kauppakamarit ovat esittäneet jatko‑
aikaa myös opintotuen alarajan ko‑
rotukselle, mutta Haatainen on asian 
suhteen vielä empiväinen. 
– Se on ollut yksi täsmälääke työllis‑
tämiseen, mutta myös opintojen on 
edistyttävä ja tutkintojen valmistut‑
tava. Kuten muissakin ehdotuksissa, 
päätöksen tueksi tarvitaan tietoa ko‑
keilun todellisista vaikutuksista, Haa‑
tainen muistuttaa.

Ulkomailta 
tuleviin 
opiskelijoihin 
satsataan 
jatkossa entistä 
enemmän.

>>
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Työministeri Haatainen kehuu istuvan hallituksen 
tehneen työllistämisrintamalla kahdessa vuodessa 
enemmän kuin edeltäjät koko nelivuotiskausillaan.

Aiemmin mainitun eläkeputken poistamisen li‑
säksi hän nostaa ansiolistalle muun muassa oppi‑
velvollisuuden jatkamisen, pohjoismaisen työvoima‑
palvelumallin rakentamisen sekä työllisyyspalvelujen 
siirtämisen vuodesta 2024 lähtien kuntiin, jossa ne 
ovat lähempänä yrityksiä ja paikallista työvoimaa.

– Kaikkein paras uutinen on kuitenkin työlli‑
syysaste, joka on koronasta huolimatta jatkanut 
vahvistumistaan. Tulevien työllisyystoimien myötä 
työllisiä on tulossa 80 000 ja työperäisen maa‑
hanmuuton kautta 10 000 lisää. Valtiovarainminis‑
teriön ennusteiden mukaan näyttääkin siltä, että 
pääsemme alkuperäisessä aikataulussa hallitus‑
ohjelmassa kirjattuun 75 prosentin työllisyysastee‑
seen, Haatainen iloitsee.

Työllisyystavoite toteutumassa
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Työnantajamielikuvan kehittämi‑
nen ja potentiaalisten työnhakijoi‑
den tavoittaminen ovat yrityksille 
tärkeitä teemoja. Explore WORK! 
‑yritysvierailukonsepti on Sata‑
kunnan kauppakamarin kehittämä 
osaajaresurssien tavoittamiseen 
keskittynyt yhteistyömalli. Projek‑
ti toteutettiin 4/2019–3/2022 ja 
siihen osallistui 15 alueen yritystä. 
Projektikoordinaattori Noora Jönk-
käri kertoo, että projektin keskei‑
sin oivallus ei ole se mitä tehdään, 
vaan miten asioita tehdään. 

– Rekrymessuille on helppo lä‑
hettää työntekijöitä päiväksi edus‑
tamaan työnantajaa ja kertomaan 
kesätöistä. Entä, jos ajalliset panos‑
tukset kokoaisi yhteen ja käyttäisi 
sen yleisen mielikuvan kehittämisen 
sijaan siihen, miksi ja kenet yritys 
haluaa tavoittaa, ja loisi näihin tar‑
koituksiin täsmäkeinon? Väitän, että 
suunnitelmallisella ja kohdennetulla 
tekemisellä päästään parempiin tu‑
loksiin samoilla resursseilla, Jönk‑
käri haastaa pohtimaan.

Aitoja viestejä ura-alumnien 
kertomana
Täsmätekemisen lisäksi nuorta 

kohderyhmää täytyy osata puhu‑
tella oikealla tavalla. Asiakkaille 
myydään tuotetta ja yritystä, nuo‑
ria kohdatessa myydään fiilistä ja 
yrityskulttuuria. Nuoria puhuttele‑
vat asiakkaille suunnattujen kal‑
vojen ja yrityksen historian sijaan 
aidot viestit yrityksen arjesta työn‑
tekijöiden kertomana. 

– Olemme hyödyntäneet etäyri‑
tysvierailuilla ura‑alumneja, eli yri‑
tyksen työntekijöitä, jotka jakavat 
saman koulutustaustan vierailulle 
osallistuvien opiskelijoiden kans‑
sa. Ura‑alumnin kertomus omas‑
ta kasvutarinastaan yrityksessä 
on aito ja helposti samaistuttava. 
Heidän työnkuvansa esittely antaa 
myös opiskelijoille hyvää näkemys‑
tä siitä, mihin omalla osaamisella 
voisi työllistyä, Jönkkäri vinkkaa.

Yksi asia Nooran mielestä on 
varma: nuoret kohderyhmänä vaa‑
tivat yrityksiltä erilaista lähesty‑
mistapaa. Jos yritys on tunnista‑
nut potentiaaliset osaamisryhmät, 
joista lähivuosien aikana on tarkoi‑
tus rekrytoida, voidaan kysyä: onko 
yrityksenne näkyvä potentiaalinen 
työnantaja näiden kohderyhmien 
nuorille?

Täsmätekemisellä 
pääsee pidemmälle
Reilun kahden vuoden mittainen Explore WORK! 
‑projekti strategisten yritysvierailujen ja nuorten 
osaajien strategiapohdintojen parissa on tullut 
päätökseen. Projekti todisti, että potentiaaliset 
nuoret kannattaa tuoda tavalla tai toisella 
yritysten seinien sisäpuolelle.

Noora Jönkkäri 
Koulutus 
KTM 

Työ
Explore WORK! ‑koordinaat‑
tori Satakunnan kauppa‑ 
kamarilla

Kuopiosta Satakuntaan ran‑
tautunut millenniaali. Viimei‑
set kaksi vuotta perehtynyt 
nuorten osaajien tavoittami‑
seen yhdessä Satakunnan 
yritysten kanssa. Nyt siirty‑
mässä hetkeksi toisenlaisiin 
tehtäviin opettelemaan van‑
hemman roolia huhtikuussa 
syntyvän esikoisen kanssa. 
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Lisätietoja Explore WORK! ‑hankkeen  
tuotoksista: satakunnankauppa- 
kamari.fi  Verkostoidu  Explorework
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Osaajia, onko heitä?
Työntekijöiden osaamisen ja yri‑
tysten osaamistarpeiden välinen 
näennäinen kuilu on ollut tapetilla 
jo viime vuosikymmenen puolivä‑
listä asti, ja sitä on puitu medioissa 
laajasti. Onko nykypäivän ammatilli‑
sessa koulutuksessa ja osaamisvaa‑
timuksissa kuitenkaan tapahtunut 
niin dramaattisia muutoksia  
kuin keskusteluista voisi päätellä? 
Yli 15 vuoden kokemukseni henki‑
löstöalalla kertoo, että tilanne ei ole 
niin mustavalkoinen.

Osapuolet murroksen keskellä
Kaksi asiaa on varmaa: erityisam‑
mattiosaajien löytäminen on ny‑
kyään haastavaa ja työharjoittelun 
merkitys nuoren ammatillisessa 
kasvussa on noussut valtavasti. Asi‑
akkailta kuullun mukaan koulusta 
valmistunut nuori on usein hyvin 
raakile. Esimerkiksi koneistajille 
löytyy paljon kysyntää, mutta matka 
koulun penkiltä ammattilaiseksi ei 
tapahdu hetkessä.

Ammatillisen koulutuksen ta‑
sossa on varmasti parantamisen 
varaa, mutta on mielestäni väärin 
syyttää yksin koulutuslaitoksia – 
meneillään on myös rakenteel‑
linen muutos. Tilauskannat ovat 
muuttuneet ja lyhentyneet huo‑
mattavasti viimeisen 10 vuoden 
aikana. Kokemukseni mukaan vain 
harvalla yrityksellä on isoja va‑
rastoja, ja töitä tehdään aiempaa 
enemmän tilauksesta ja suunni‑
telmallisemmin. Osaamisen tar‑

ve on muuttunut: ennen otettiin 
nuori tekijä vierelle kasvamaan, 
mutta nykyään osaamisen tarve 
on hektistä – ammattilainen tarvi‑
taan heti.

Henkilöstöhallinto avainasemassa
Osaamisen ja tarpeiden kohtautta‑
minen vaatii suunnitelmallisuutta 
ja harkittua henkilöstöjohtamista. 
Onnistuneen rekrytointiproses‑
sin merkitys ja yrityksessä olevan 
osaamisen tunnistaminen korostu‑
vat. Osaamisesta on pidettävä kiinni 
sitouttamalla työntekijöitä ja huo‑
lehtimalla heidän hyvinvoinnistaan 
ja viihtymisestä työssään. Yritys‑
ten pitää kehittää kykyään reagoida 
poistuvaan osaamiseen, esimerkiksi 
eläköitymisiin.

Henkilöstöpalvelujen tarjoaja‑
na tavoitamme kattavasti osaajia ja 
tarjoamme ratkaisuja monenlaisis‑
ta näkökulmista. Olemassa olevaa 
osaamista voidaan esimerkiksi siir‑
tää toiseen tehtävään ja siirtyjän ti‑
lalle löytää tarvittavaa osaamista.

Nuoret mukaan aikaisemmin
Osaajapulan helpottamiseksi näki‑
sin, että nuoriin pitäisi päästä vai‑
kuttamaan jo aiemmin kertomalla, 
millaista yritystoimintaa ja millaisia 
työtehtäviä alueella on. Toimenku‑
vat ja tarvittava osaaminen eivät 
ole nuorille itsestään selviä asioita. 
Lisäämällä nuorten tietoisuutta sai‑
simme heidät kiinnostumaan työ‑
tehtävistä, joita alueella on tarjolla.

Sonja Laineen mukaan osaamisen ja tarpeiden 
kohtauttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja 
harkittua henkilöstöjohtamista.

Osaamisen tarve 
on muuttunut 
hektiseksi – 
ammattilainen 
tarvitaan heti.

Sonja Laine
yrittäjä
Eezy Henkilöstöpalvelut
Huittinen‑Kankaanpää‑Sastamala
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Sanna Röyskö johtaa Valmetin sellunkuivatuskonei‑
den teknologiayksikköä Ulvilassa. Arkena hän asuu 
Porissa uimahallin nurkilla, mutta varsinainen koti on 
Pirkkalassa. Röyskön lapset ovat muuttaneet pois ko‑
toa, mutta mies tulee toisinaan mukaan Poriin etätöi‑
hin. Maakuntien välillä kulkeminen on sujunut Röyskön 
mielestä hyvin. Välimatka on kohtuullinen ja Porissa 
riittää harrastusmahdollisuuksia. 

– Käyn Porissa ollessani ahkerasti uimassa, jumpassa 
ja ulkoilen Kirjurinluodossa. Pidämme ystävien kans‑
sa yhteyttä etälenkkeilyn merkeissä – tapa sai alkunsa 
koronan myötä ja on jatkunut näihin päiviin. Vaihdam‑
me kuulumiset puhelimitse, ja samalla saa raitista ilmaa, 
Röyskö kertoo.

Olleessaan Satakunnassa useamman päivän putkeen, 
Röyskö pyöräilee töihin Ulvilaan. Paikallinen pyörätiever‑
kosto saa häneltä kehuja. Lisäksi Röyskö nauttii mielel‑
lään kulttuurista, kuten konserteista, teatterista ja elo‑
kuvista. 

Käsitöitä ja kirjallisuutta
Liikuntaharrastusten ohella Röyskö on ahkera neulo‑
ja ja lukija. Hänellä on aina käsityö ja kirja kesken – 

molemmissa kodeissa omansa. Käsitöissä sukat ovat 
pääjuttu: puikoilla on yleensä kirjo‑ tai kuvioneulesukka. 
Käsillä tekeminen on tapa rentoutua, mutta parasta siinä 
on Röyskön mielestä oman kädenjäljen näkeminen.

– On ihanaa, kun saa itse aikaan jotain näkyvää ja kau‑
nista. Työni on pitkälti abstraktia, mutta neuloessa näen 
tulokset heti. Neulon usein televisiota katsellessa, mutta 
myös joskus etätöissä palavereissa, joissa voin vain kuun‑
nella. Käsityöt auttavat keskittymään, Röyskö kuvailee.

Apua keskittymiseen
Röyskön ajatukset käsitöistä ovat pitkälti linjassa Tai‑
toliiton teettämän tutkimuksen kanssa. Lähes puolet 
suomalaisista harrastaa käsitöitä, ja tärkeimpiä syitä 
harrastukselle ovat onnistumisen tunteet ja näkyvien 
tulosten saavuttaminen. Taito Satakunta ry:n toimin‑
nanjohtaja Hanna-Leena Rossi mainitsee myös keskit‑
tymiskyvyn yhdeksi perusteeksi. 

– Aiemmin kokouksessa neulomista saatettiin pitää 
jopa paheksuttavana, mutta nyt on ymmärretty sen ole‑
van jopa hyödyllistä. Aivotutkijat ovat vahvistaneet, että 
kun kädet saavat tekemistä, keskittyminen helpottuu, 
Rossi sanoo.

Vastapainoa työlle
Yritysjohtajan arki on työntäyteistä, mutta Sanna Röyskön arkeen mahtuu 
myös liikuntaa ja käsitöitä. Valmetin kuivauskoneiden teknologiayksikön 

johtajalla onkin usein sukkapuikot kädessään.
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Kaikissa Satakunnan Taitokeskuksissa on 
mahdollisuus kankaankudontaan. Taitokeskukset 
sijaitsevat Porissa, Raumalla, Noormarkussa, 
Kankaanpäässä, Huittisissa ja Sastamalassa.

Tällä hetkellä nousevia käsityötren‑
dejä ovat Taito Satakunta ry:n toi‑
minnanjohtaja Hanna‑Leena Rossin 
mukaan etenkin trikoovaatteiden 
ompeleminen ja nikkarointi. Perin‑
teisen neulomisen asema ei kui‑
tenkaan ole horjunut, vaan siitä on 
tullut viime vuosina entistä suo‑
situmpaa. Suosituimpia neuletöi‑
tä ovat kirjoneulesukat ja muhkeat 
villapaidat. Virkkaaminen on toinen 
käsitöiden kestosuosikki, joskin 
tekniikat ja langan vahvuus vaih‑
televat muodin mukana. Lisäksi 
monet perinteiset käsityötekniikat, 
kuten parsiminen ja paikkaaminen 
ovat nostaneet päätään. 

Ykköstrendinä 
neulominen

Materiaalien eettisyyteen ja eko‑
logisuuteen kiinnitetään käsitöitä 
tekevien keskuudessa yhä enem‑
män huomiota. Moni valitsee ko‑
timaassa tuotetun villalangan tai 
suomalaisyrityksen suunnittele‑
man trikookankaan ulkomaisen 
sijasta. Luomupuuvilla on aiem‑
paa suositumpaa, ja vastuullisuu‑
teen pyritään myös hyödyntämällä 
kierrätysmateriaaleja. Tämä tren‑
di on näkynyt etenkin suosituis‑
sa makrameetöissä. Korjaaminen, 
parsiminen, paikkaaminen ja van‑
han tuunaaminen ovat suosittuja 
käsityömuotoja, ja suosio korostuu 
etenkin nikkaroinnissa.

Vastuullisia  
materiaaleja

Taitoyhdistysten kattojärjestö Taito‑ 
liitto valitsee vuosittain vuoden 
käsityötekniikan. Valinta ennustaa 
trendejä ja nostaa esiin margi‑
naalissa olevia käsityötekniikoi‑
ta. Vuoden 2022 käsityötekniik‑
ka on värjäys luonnonväreillä, ja 
jo nyt Facebookiin perustettuun 
purkkivärjäysryhmään on liittynyt 
yli 3000 jäsentä. Värjäämisinnon 
taustalla ei ole välttämättä tar‑
vetta tehdä omia villapaitalankoja, 
vaan innostus syntyy halusta ko‑
keilla uutta. Esimerkiksi lankojen 
värjäyksessä päästään materiaalin 
synnyn äärelle kotoa löytyvien ai‑
nesten avulla.

Uudet tekniikat 
innostavat

Vastuullisuudesta on tullut tärkeä osa käsitöitä, ja se  
näkyy niin materiaalivalinnoissa kuin tekniikoissa.

Uutta kokeillen,  
perinteitä kunnioittaen
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Johtaminen & esimiestyö

Myynti, markkinointi  
& viestintä

Kansainvälistyminen

Työsuhde, palkka & HR

Uuden ajan esihenkilö
30.3.2022 klo 9–16

HHJ Puheenjohtajakurssi
30.–31.3.2022 klo 11.30–

Miten vastuullisuus voidaan valjastaa 
uusiutumisen ja kasvun moottoriksi?
12.4.2022 klo 9–12

Totti Karpela: Työpaikan haastavat sisäiset 
vuorovaikutustilanteet
14.4.2022 klo 12.30–16

Kriisiviestintä – Anna Sorainen
18.5.2022 klo 12–16 

HHJ Hallituksen työkalut asiakasarvon 
johtamiseen
24.5.2022 klo 9–16

Uudistuvat perhevapaat
7.4.2022 klo 9–12

Tehokoulutus: Häirintä ja työssä 
kuormittuminen
12.4.2022 klo 9–10.30

Työnantajan vastuu työntekijöiden 
terveydestä ja hyvinvoinnista 
21.4.2022 klo 9–12

Työsuhteen ehtojen muuttaminen
5.5.2022 klo 9–12

Palkanlaskennan vaativat tilanteet
19.5.2022 klo 9–15.30

Talous & verotus
Edustus-, markkinointi- ja henkilöstökulut 
arvonlisäverotuksessa 
24.3.2022 klo 9–12

Financial Assistant – Talousassistentin 
valmennuspäivä
19.4.2022 klo 9–15.30 

Kansainvälisen arvonlisäverotuksen 
ajankohtaiskatsaus 
24.5.2022 klo 9–12 

IT & digi
Tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä
21.3.2022 klo 12–16 

Tietoturvakriisit ja viestintä
23.3.2022 klo 9–11 

Whistleblowing – koulutussarja
28.4. – 8.6.2022 klo 9–11 

Taktinen neuvottelu – Harri Gustafsberg
24.3.2022 klo 12–16

Ideoinnin työkalut ja menetelmät haltuun
13.4.2022 klo 9–16

LinkedIn markkinoinnin ja  
työnantajakuvan kanavana
14.4.2022 klo 9–12

Vientikaupan keskeiset  
asiakirjamääräykset
7.4.2022 klo 9–16 

Made in Finland – Alkuperän ja 
kauppasopimusten merkitys viennissä
19.5.2022 klo 9–16
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HHJ Hallituksen 
työkalut asiakasarvon 
johtamiseen

HHJ Puheenjohtajakurssi

Asiantuntijat apunasi  
– kysy neuvoa veloituksetta

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien  
yhteinen HHJ Puheenjohtajakurssi, kevät 2022
Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma

Koulutus sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että  
puheenjohtajaksi aikoville. Koulutukseen osallistujilta 
edellytetään HHJ‑kurssin käymistä tai vastaavien tietojen 
hallitsemista. Koulutuksessa käsitellään hallituksen  
johtamista ja ryhmädynamiikkaa ja luodaan pohja pk‑ 
yritysten hallituksen käytännön työlle. 

Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja  
yhdestä koko päivästä: 
Keskiviikko 30.3.2022 klo 11.30–16.30
Torstai 31.3.2022 klo 8.30–15.30

Sisältö: Hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet. Yrityksen  
strategia sekä päätöksenteko‑ ja johtamisjärjestelmä.  
Kokouksen johtaminen ja työjärjestys. Liiketoiminnan  
kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen  
ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet. Hallituksen  
puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

Koulutuksen luennoitsijoina toimivat DI, hallituksen  
puheenjohtaja, HHJ PJ Heikki Käkönen ja partneri  
Ismo Salminen, Hallituspartnerit ry.

Lue lisää: satakunnankauppakamari.fi  Tapahtumat

Satakunnan kauppakamarin jäsenhintaan sisältyvässä 
neuvontapalvelussa Helsingin seudun kauppakamarin 
asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen 
muun muassa verotus‑, talous‑, työsuhde‑, yhtiöoikeus‑ 
ja kansainvälisiin asioihin.

Lue lisää: satakunnankauppakamari.fi  Palvelut   
Neuvontapalvelu

HHJ ASIAKASARVO -KOULUTUS HHJ PUHEENJOHTAJAKURSSI

NEUVONTAPALVELU

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien 
yhteinen koulutus, kevät 2022
Rauma

Asiakasarvon teemakoulutus luo ymmär‑
ryksen asiakasarvon johtamiseen sekä 
antaa työkalut hallitukselle kehittää stra‑
tegista kilpailuetua ja kääntää luomansa 
asiakasarvo kassavirraksi. 
 
Päivän aikana asiakasarvon kehittämisen 
eri osa‑alueet käydään läpi konkreetti‑
sin esimerkein ja harjoituksin. Harjoituk‑
sissa käytetään työkaluja, joita jokainen 
osallistuja voi hyödyntää omassa hallitus‑
työssään. Osallistujat tekevät itsearvion 
yrityksestä, jonka hallituksessa (tai  
johtoryhmässä) he ovat. Harjoituksen  
tavoitteena on löytää arvonluonnin pul‑
lonkaulat, joiden poistaminen tuottaa  
eniten arvoa ja joissa investoinnin tuotto‑ 
odotus on suurin.

Tiistai 24.5.2022 klo 9–16 

Kouluttajana:  
MBA, HHJ, HHJ PJ Pia Rautakorpi  
Arvova Oy:sta. Rautakorpi on kehittänyt  

20 vuotta työ‑ 
kaluja kilpailu‑ 
edun mit‑
taamiseen ja 
asiakasarvon  
strategiseen 
johtamiseen. 
Hallitustyötä  
Rautakorpi on 
tehnyt start‑ 
upeissa ja 
PK‑yrityksissä.

Lue lisää: satakunnankauppakamari.fi  
 Tapahtumat
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Kauppakamari  
tarjoaa koulutuksia  
ja tapahtumia         
– pidä itsesi ajan  
tasalla!

Muistathan, että meiltä voit kysyä 
koulutusta myös juuri teidän  
yrityksenne tarpeeseen!

KoulutusOnlinessa käytössäsi on  
lähes 300 verkkokoulutusta työsuhde‑ 
asioista, taloudesta, johtamisesta, 
myynnistä, viestinnästä, juridiikasta  
sekä työelämä‑ ja  
digitaidoista.  
Tutustu palveluun  
osoitteessa  
koulutusonline.fi

    KoulutusOnlinen kautta kouluttaudut 
missä ja milloin haluat. Päivitä 
tietojasi ja valloita uusia 
osaamisalueita etänä missä ja 
milloin vain – vaikka muutama 
minuutti kerrallaan. 

Lyhyesti lukuina

Yli 28 000 kpl
Vuonna 2021 työ oli yleisin syy muuttaa  
Suomeen. Työperusteisia oleskelulupa- 
hakemuksia jätettiin yli 28 000. Luvussa  

ovat mukana sekä ensimmäiset  
oleskeluluvat että jatkoluvat.

8 529 kpl 
Ensimmäisiä työntekijän oleskelulupia  
haettiin 8 529 vuonna 2021. Työntekijän  
oleskelulupaa hakevat esimerkiksi kokit,  

sairaanhoitajat, siivoojat ja ravintolatyöntekijät.  
Erityisasiantuntijat, eli esimerkiksi IT- 

asiantuntijat, jättivät 1 605 ensimmäistä  
oleskelulupahakemusta..

15 vrk
Ensimmäisen erityisasiantuntijan työ- 

perusteisen oleskeluluvan Suomeen sai  
vuonna 2021 keskimäärin 15 vuorokaudessa,  
startup-yrittäjän luvan 24 vuorokaudessa ja  

työntekijän luvan 75 vuorokaudessa.

Lähde: Maahanmuuttovirasto
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Varmista näkyvyys

Vuoden parhaat ilmoitus- ja yhteistyöpaikat  
varataan nyt. Mitä kerrottavaa teillä on  
kauppakamarin verkostolle? Jarkko avaa  
mahdollisuuksia mielellään: jarkko.huhtala@ 
satakunnankauppakamari.fi.
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Käsikirjasta löydät kiteytetys‑
ti opiskelijayhteistyön vaihtoeh‑
dot, oppilaitosten asiantuntija‑, 
tutkimus‑ ja tuotekehityspalvelut 
ja mahdollisuudet osaamisen ke‑
hittämiseen. Kysymykset ohjaavat 
pohtimaan jokaista aihealuetta ja 
yrityksesi oppilaitosyhteistyötä.

Kilpailu osaavasta työvoimas‑
ta kiristyy. Syntyvyys Suomessa 

on laskenut yhtäjaksoisesti lähes kymmenen vuoden 
ajan, ja työvoimasta siirtyy jo nyt selvästi enem‑
män eläkkeelle kuin uusia työntekijöitä tulee tilalle. 
Suuret kaupungit houkuttelevat kiihtyvällä tahdilla 
osaajia omille alueilleen. Käsikirjan tavoite on akti‑
voida yrityksiä lisäämään yhteistyötä ammatillisten 
oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
kanssa. Käsikirjan avulla teet yrityksellesi konkreet‑
tisen suunnitelman, jonka viet käytäntöön yhdessä 
oppilaitosten kanssa.

Käsikirjan suunnittelu käynnistettiin Hämeen 
kauppakamarissa keväällä 2019. Aineiston laadintaan 
ovat osallistuneet kauppakamarin valiokuntien jäse‑
net ja alueen oppilaitokset.

KIRJA-VINKKI

Oppilaitosyhteistyö  
– käsikirja yrityksille

Verkostoidu kollegojen kesken

KYSYMYS: Miten löytää yrityksen kehittämis‑ ja  
tutkimustarpeisiin vastinpareja tiedemaailmasta? 

VASTAUS: Tiedemaailman ja yritysten yhteistyö onnis‑
tuu parhaiten, kun löydetään molempia osapuolia kiin‑
nostava aihe. Tiedemaailman pohjimmainen tavoite on 
tehdä sellaista yhteistyötä, jossa samalla mahdollistuu 
uuden tiedon tuottaminen. Yrityksillä nämä aiheet ovat 
tyypillisesti sellaisia suurempia tulevaisuuden haas‑
teita, joilla mahdollistetaan esimerkiksi liiketoiminnan 
uudistuminen tai pitkäkestoinen kilpailukyky. Usein 
tällaisia haasteita pystytään ratkomaan parhaiten yh‑
teisten tutkimushankkeiden kautta.

Yhteistyötä tiedemaailman kanssa voi kuitenkin teh‑
dä monin eri tavoin; opinnäytetyöaiheiden tarjoami‑
nen, toimiminen kumppaniyrityksenä eri opintojaksoilla 
tai osallistuminen yliopistojen verkottumistilaisuuksiin 
tai pienempiin kehittämishankkeisiin ovat oivia tapoja 
hyödyntää tiedemaailmaa pienempien ongelmien rat‑
kaisemisessa ja tutustua akateemisiin osaajiin.

Mikäli ei entuudestaan tunne sopivia akateemisen 
maailman toimijoita, esimerkiksi omaa liiketoimintaa 
lähellä olevien alojen professoreita tai tutkijoita, voi 
hyödyntää yliopistojen yrityspalvelurajapintoja. Näitä 
löytyy varmasti jokaisesta yliopistosta. Porin yliopisto‑
keskuksessa tällainen rajapinta on FORE UCPori, jonka 
kautta voi kertoa omia tutkimustoiveitaan ja päästä 
verkottumaan Tampereen ja 
Turun yliopistojen osaajien 
kanssa. FORE UCPori kokoaa 
yrityksiä askarruttavista kysy‑
myksistä tutkimusongelmia, 
joiden ympärille verkotetaan 
yritysmaailman edustajia ja 
oikeita tiedemaailman osaa‑
jia. Käytännön yhteistyötä 
suunnitellaan sitten yhdessä 
kustakin aiheesta kiinnostu‑
neiden kesken.

Q & A 
asiantuntijalta

Tällä palstalla kokenut asiantuntija vastaa jäsenten kysy‑ 
myksiin. Lähetä oma kysymyksesi: satakunnankauppa- 
kamarimedia.fi  Vinkkaa hyvä juttuaihio!

Katariina Yrjönkoski
Porin yliopistokeskus

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

Tilaa lehti suoraan kotiin
Kauppakamari‑lehti on mahdollista  
saada yrityksen osoitteen lisäksi  
omaan kotiosoitteeseen. Näin uusi  
lehti on luettavissa heti ilmestymis‑ 
päivänä, vaikka toimistolla ei tulisi  
vierailtua joka päivä. Jos haluat  
lehden jatkossa suoraan kotiin, laita 
viestiä Sannalle: sanna.leppanen@ 
satakunnankauppakamari.fi.
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Joulukuussa päästiin järjestämään uusien jäsenten ja alueemme uusien johtajien aamutilaisuus teemalla ”Kehity tai katoa”. Pimaticin toimitus‑
johtaja Mika Virtanen alusti heidän tarinastaan ja tilaisuuden loputtua puheensorina jatkui pitkään kauppakamarin aulassa. Livetapaamisille 
on kysyntää.

#meidänkauppakamari
Satakunnan kauppakamarilla on riittänyt tapahtumia ja iloisia 
kohtaamisia – etänä ja livenä. On tavattu kiitollisena kamarin 

hallituskautensa päättäneitä ja iloittu HHJ‑kurssilaisten 
menestyksekkäästä matkasta kohti tutkintoa.

Kevään HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) ‑kurssien osalta ensimmäinen ryhmä pääsi jo juhlistamaan kurssin suorittamista terveysturvallisissa 
merkeissä. Tästä jatkuu matka HHJ‑tutkintoon! Onnittelut!
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SATAKUNNAN
KAUPPAKAMARI

Valtakatu 6, 28100 Pori
SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI

TOIMITUSJOHTAJA
Minna Nore

Vaikuttaminen, verkostot ja yhteistyö
Puh. 044 710 5364

minna.nore@satakunnankauppakamari.fi

YHTEYSKOORDINAATTORI
Jarkko Huhtala

Valiokunnat, kauppakamarimedia ja jäsenasiat
Puh. 044 967 0993

jarkko.huhtala@satakunnankauppakamari.fi

PALVELUKOORDINAATTORI
Sanna Leppänen

Vientiasiakirjat, taloushallinto ja tilaisuudet
Puh. 044 558 5650

sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 
Jussi Virtanen

Kasvurahaston selvitys
Puh. 050 516 5421

jussi.virtanen@satakunnankauppakamari.fi

HALLITUKSET TÖIHIN! -HANKKEEN VETÄJÄ
Miia Vironen

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

Voit liittyä Satakunnan  
kauppakamarin jäsenverkostoon  
täyttämällä hakemuslomakkeen  
verkkosivuillamme osoitteessa  

SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI  
 VERKOSTOIDU. Otamme yhteyttä,  

kun hakemus on käsitelty.

Vuodenvaihteessa kauppakamarilla vaihtui puheenjohtajuus. Pekka Ekberg kävi kurkistamassa 
omaa kuvaansa jatkumossa, joka alkoi vuonna 1919 Rafael H. Hällströmin puheenjohtajakaudesta. 
Lämmin kiitos Pekalle niistä askeleista, joiden kautta kauppakamari uudistui hänen puheenjohta‑
jakaudellaan.

Liity
jäseneksi

Kauppakamarilla on määritelty kaudet hallitusjäsenyydelle. Nyt erovuorossa olivat Matti Ratsula, 
Hannu Heiskanen (vas.) ja Pekka Saariluoma (oik.). Hannun ja Pekan kanssa käytiin nauttimassa 
vielä lautasellinen lohisoppaa kiitokseksi kaikesta siitä avusta ja näkemyksestä, jota he ovat  
porukkaan tuoneet. Matin tapasimme muissa merkeissä ja myös hänelle haluttiin antaa kiitoksena 
kauppakamarin standaari.
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Kauppakamarissa kuulut verkostoon, jossa vuorovaikutat  
luontevasti kollegoidesi kanssa, solmit kiinnostavia kontakteja  
ja vaikutat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin yhdessä muiden  
yritysjohtajien kanssa. Olet mukana joukossa, joka uskoo  
tulevaisuuteen, ajattelee isosti ja kehittää jatkuvasti osaamistaan.

satakunnankauppakamari.fi

Tekijöille ja suunnannäyttäjille


