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Lumme-tiimi on sähköinen asiakasetuohjelmamme, jonka tarkoitus on tuottaa asiakkaille iloa ja energiaa
arkeen konkreettisten asiakasetujen muodossa. Tule mukaan tarjoamaan näitä etuja. Tavoitat asiakkaamme 
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Pekka Saariluoma
toimitusjohtaja, RKW Finland Oy

varapuheenjohtaja,  
Satakunnan kauppakamari

Ulasoorin tehdas ja 
globaalit markkinat

Osa yrityksistä  
on niin pitkällä,  

että pizza on  
matkalla luoksesi 

ennen kuin 
ruokahalusi  
edes herää.

Suuntautuminen kansainvälisille  
markkinoille oli heti alusta asti 
muovitehtaan elinehto. Tänään 
tuotteitamme viedään Kiinaan, 
Malesiaan, Venäjälle, Yhdysvaltoi-
hin, Kanadaan, Iso-Britanniaan ja 
tietysti lähes kaikkiin EU-maihin. 
Johtotähtemme ovat voimakas 
kansainvälistyminen ja kannattava 
kasvu.

Globaali kilpailu on muokannut 
kaikkien tuotantolaitosten toimin-
taa suuntaan, jossa kukin laitos 
on vain yksi pieni osa pitkässä 
kansainvälisessä toimitusketjussa. 
Kaikkien ketjun osien on toimitta-
va sovitulla tavalla, jotta kuluttaja 
saa tarvitsemansa tuotteen juuri 
silloin, kun hän sen haluaa. Osa 
yrityksistä on tässä jo niin pitkällä, 
että itse asiassa pizza on matkal-
la luoksesi ennen kuin ruokahalusi 
edes herää.

Edelliset 14 kuukautta ovat varsin 
konkreettisesti osoittaneet meille, 
mitä tapahtuu, kun tähän pitkään 
kansainväliseen ketjuun iskee häi-
riö. Olemme kokeneet koronan ai-
heuttamia voimakkaita muutoksia 

kuluttajien käyttäytymisessä;  
merikonttien saatavuus ja hinta 
ovat karanneet täysin käsistä, kos-
ka kontit eivät ole siellä, missä nii-
tä tarvitaan; äärimmäiset sääilmiöt 
esimerkiksi Texasissa ovat pysäyt-
täneet muoviraaka-aineiden val-
mistuksen useiksi viikoiksi; Suezin 
kanavaan poikittain jämähtänyt 
konttialus aiheutti merkittävän häi-
riön raaka-aine- ja asiakastoimi-
tuksiin ja niin edelleen.

Kun ketjun yhdessä osassa tulee 
ongelmia, niin seuraavissa vaiheis-
sa ihmiset venyvät ja toimivat luo-
vasti. Lopulta kuluttaja ei huomaa 
mitään. Kevätauringon noustessa 
ja multasormien syyhytessä löytyy 
rautakaupasta multaa ja lannoittei-
ta kauniissa pakkauksissa kaikille 
halukkaille, vaikka puutarhureita 
onkin nyt koronan seurauksena yl-
lättäen puolet enemmän kuin vuosi 
sitten.

Mukavaa kesää kaikille satakun-
talaisille!

Entisessä Rosenlewin tiilitehtaassa Ulasoorintiellä 
aloitettiin muovipakkausten valmistus vuonna 1965. 
Tänä päivänä tuotanto ja tehtaan kehittäminen 
jatkuvat osana saksalaista RKW-konsernia.
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Valmetin Ulvilan toiminnot vastaavat Kemin biotuotetehtaan prosessin alku- ja loppupäästä, eli puunkäsittelystä ja sellunkuivatuskoneesta.

Ulvilasta iso pala 
historiallista investointia
Valmet toimittaa Metsä Groupiin kuuluvan 
Metsä Fibren biotuotetehtaalle Kemiin kaikki 
tehtaan pääprosessit ja automaation. Projektiin 
suunnitellaan merkittäviä osuuksia Ulvilassa. 

Kemiin nouseva tehdas on Suomen 
metsäteollisuuden historian suu-
rin investointi, 1,6 miljardia euroa. 
Valmetin tilauksen arvo on noin 
350–400 miljoonaa euroa. Valmetin 
Ulvilan toiminnot vastaavat bio-
tuotetehtaan prosessin alku- ja 
loppupäästä, eli puunkäsittelystä ja 
sellunkuivatuskoneesta. 

– On hienoa saada olla mukana 
tässä projektissa, jonka merkitys 
Suomen kansantaloudelle on suuri, 
sanoo Sanna Röyskö, joka johtaa 
sellunkuivatuskoneiden tuote- 
yksikköä.

Globaaleja projekteja
Pääosin Valmetin projektit ovat 
maailmalla. Tavallisesti työhön 
kuuluu matkustamista projekti-
kohteisiin. Nyt myyntiä hoidetaan 
etänä Teamsilla ja Zoomilla. 

– Suunnittelun väki on yleensä 
lähtenyt laitteiden mukana maa-
ilmalle asentamaan ja käynnistä-
mään koneita ja varmistamaan, 
että kaikki on kunnossa. Nyt pai-
kallinen tuki asiakkaalle tapahtuu 
entistä laajemmin läheltä meidän 
paikallisen alueorganisaation voi-
min. Valmistusvaiheen tutustumis-

Valmet Ulvila,  
Valmet Technologies, Inc.

• Selluteollisuuden  
teknologia ja palvelut (t&k, 
myynti, markkinointi,  
logistiikka, suunnittelu) 

• Työllistää noin  
110 henkilöä

• Juuret Rauma-Repolassa 
ja Metso Paperissa,  
Porin Karjarannassa

• Ulvilassa vuodesta 2014
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”Pimeys on vaikeinta”

Ulvilan yksikön johtaja, brasilialai-
nen Paulo Aguiar muutti perhei-
neen Suomeen neljä vuotta sitten. 
20 vuoden työura Valmetilla oli 
tuonut suomalaisuutta jo tutuksi, 
mutta muutto Poriin oli silti hyppy 
tuntemattomaan. 

– En tiennyt, mitä odottaa. 
Muutto mahdollisti vapaan ulko-
na liikkumisen ja rennon elämisen 
aiempaan miljoonakaupunkiin ver-
rattuna, Aguiar kertoo.  

Aguiarin lapset ikävöivät entisen 
kotimaansa massiivisempaa joulun-
ajan juhlintaa sekä lämpimämpää 
säätä. Suomessa haastavin vuo-
denaika on syksy.  

– Pimeyteen on edelleen erittäin 
vaikea tottua. Tulisimme hulluik-
si, jos meillä ei olisi ystäviä, joiden 

”Avoimuus erilaisille 
näkemyksille ja 
kulttuureille on 
valtti bisneksen 
tekemisessä.”

kanssa viettää aikaa. 
Ruoka on Brasiliassa edulli-

sempaa, ja valikoima on laajempi. 
Esimerkiksi 10 kilon vesimelonia ei 
Porissa saa eurolla, mutta toisaalta 
suomalaiset lakat ja mansikat ovat 
tehneet vaikutuksen.  

 Aguiar on huomannut suoma-
laisten olevan sanoissaan suorem-
pia ja tavoissaan etäisempiä.  

– Suomalaiset eivät ole tottu-
neet läheisyyteen. Me annamme 
poskisuudelmiakin enemmän kuin 
täällä edes kätellään.

Kulttuurien välisistä eroista 
huolimatta perhe nauttii olostaan 
Suomessa.  

 – Onhan tämä ollut aikamoinen 
matka, ja olemme selviytyneet oi-
kein kivasti, Aguiar summaa.

Paulo Aguiar.

vierailuita hoidetaan etänä muun 
muassa virtuaalilaseja hyödyntäen. 
Osa uusista käytännöistä jäänee 
työkalupakkiin jatkossakin, Röyskö 
kertoo.

Matkustamiseen liittyy nyt pal-
jon järjestämistä. Joka maassa on 
erilaisia rajoituksia, ja tarvitaan eri-
laisia terveyteen liittyviä papereita 
ja lupia.

– Varovaisuus on lisääntynyt. 
Huolehdimme hyvin matkustajien 
turvallisuudesta.

Monen kulttuurin tiimi
Valmetilla työskentelee Ulvilassa 
useita brasilialaisia. Yksikön joh-
tajan lisäksi heitä on myynnissä ja 
suunnittelussa.

– Lisäksi meillä on amerikka-
lainen, indonesialainen sekä yksi Sanna Röyskö.

intialaistaustainen. Lisäksi Intian 
Chennain konttorilta meille on tu-
lossa insinöörejä nyt useammaksi 
kuukaudeksi, Röyskö kertoo.

Työkielenä Valmetilla on eng-
lanti – silti moni asia hoituu myös 
suomeksi. Kansainvälinen tiimi tuo 
Sanna Röyskön mukaan työhön sy-
vyyttä ja erilaisia näkökulmia. 

– Katsomme avarakatseisesti, 
mistä löydämme osaajia. Joskus 
tuntuu, että maailmalta halu-
taan helpommin muuttaa Ulvilaan 
kuin Suomen sisältä. Toisaalta nyt 
meillä aloittaa neljä kesätyönteki-
jää. Se on arvokas tapa tutustut-
taa toimintaamme tulevaisuuden 
tekijöille. Nuorilla on maailma auki. 
Avoimuus erilaisille näkemyksille 
ja kulttuureille on valtti bisneksen 
tekemisessä.

20 vuoden työura 
Valmetilla oli tuonut 
suomalaisuutta jo 
tutuksi.
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Kun mikään ei ole varmaa, 
on kaikki mahdollista
Vientikauppa on joukkuepeliä. Autamme löytämään 
oikeat rahoitusratkaisut, joiden avulla teet kilpailukykyisen 
tarjouksen rasittamatta yrityksesi kassaa.



Kasvun taustavoima

Porin Auto-Sale Oy
Eteläväylä 18
28610 PORI

puh. 010 4198 950
raskassarja@autosale.fi
www.autosale.fi

Liike avoinna:
ma–pe 7–17
la 9–13
(kesälauantait suljettu)

RASKAAN KALUSTON VARAOSAT

HELPOSTI JA  
VAIVATTOMASTI

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!



Kansainvälinen ura 
Porista käsin 

Kansainvälisyys kiinnosti Pekka Karhumäkeä jo nuorena. Ylioppilaskirjoi-
tuksissa hän kirjoitti viisi kieltä, ja kauppakorkeakoulussa opinnot keskittyivät 
markkinointiin ja ulkomaankauppaan. Lopulta myös työura urkeni kansain-
välisen kaupan ja viennin parissa.   

– Olen työskennellyt suurissa konserneissa ja saanut asua myös ulko-
mailla. Asetuimme perheeni kanssa Poriin jo 80-luvun alussa, mutta työhuo-
neeni on ollut lähes koko ajan jossain muualla, Karhumäki kertoo. 

Ensimmäinen ja pisin Karhumäen työsuhteista oli Outokummulla. Työ vei 
miehen niin Chicagoon kuin Lontooseen ja lopulta takaisin Poriin. Pitkän ja 
opettavaisen työsuhteen jälkeen Karhumäki siirtyi Laitilassa sijaitsevan Naval 
Oy:n palvelukseen. Naval kuului amerikkalaiseen pörssiyhtiö Flowserveen, ja 
yrityskulttuuri ja vaatimustaso olivat sen mukaiset. Karhumäki toimi aluksi 
Navalissa myynti- ja markkinointijohtajana ja myöhemmin yrityksen toimi-
tusjohtajana. Vuonna 2014 hän siirtyi Jyväskylään Black Bruin Oy:n johtoon. 

Vuonna 2019 Karhumäki palasi Poriin ja alkoi etsiä uusia haasteita. Hänet 
valittiin juuri Hallituspartnerit Satakunta ry:n puheenjohtajaksi. Hallituspart-
nereiden tavoitteena on satakuntalaisten yritysten hallitusten asiantunte-
muksen lisääminen.

– Kun yrityksen hallitukseen tuodaan uusi ulkopuolinen jäsen, keskustelu 
saa uusia sävyjä ja näkökulmia, jotka voivat olla toiminnan kannalta erittäin 
tervetulleita. Yrityksellä tulee olla valmius muuntautua ja oppia uutta.

Tavoite kerrallaan kohti päämäärää 
Vaikuttavan uran lisäksi Karhumäki on aina ollut intohimoinen kuntoilija.  
Jatkuva matkustaminen ja henkinen kuormitus ovat vaatineet vastapainoksi 
fyysisempää tekemistä, ja Karhumäki onkin juossut useita maratoneja. 

– Lenkkeilen edelleen aktiivisesti. Tavoitteenani on tänä vuonna,  
61-vuotiaana, juosta paras maratontulokseni! hän paljastaa. 

Sama määrätietoisuus ja periksiantamattomuus ovat leimanneet myös 
Karhumäen uraa.  

– Minulle on luonnollista, että asioiden eteen pitää tehdä töitä. Työelämäs-
sä arvoihini on aina kuulunut avoimuuden ja rehellisyyden lisäksi ahkeruus.

Iän myötä tavoitteet ja niille asetetut aikataulut ovat kuitenkin muuttu-
neet. Karhumäki suositteleekin tavoitteiden jakamista pienempiin välietap-
peihin, jolloin maaliin pääsy ei tunnu yhtä vaikealta ja pienet onnistumiset 
luovat uskoa omaan tekemiseen.

Määrätietoisuus ja pitkäjänteisyys ovat ominaisuuksia, joita 
tarvitaan uralla menestymiseen. Tulevaisuuden työelämä  
vaatii lisäksi sopeutumiskykyä ja valmiuksia oppia uutta.

Pekka Karhumäki
Koulutus
KTM, eMBA

Johtamisessa tärkeintä 
Johtajan ei tarvitse olla  
asiantuntija kaikessa.  
”On annettava tilaa niille,  
joilla asiantuntemus on.  
Johtajan tehtävänä on toimia 
mahdollistajana.”

Merkittävin askel uralla
”Muutin 27-vuotiaana vaimoni 
ja 7 kuukauden ikäisen lapsen 
kanssa Yhdysvaltoihin. Sain 
kertaheitolla lisää vastuuta,  
ja kokemus oli yksi urani 
opettavimmista.”

Motto
Menestys tulee ennen työn- 
tekoa ainoastaan sanakirjassa.
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Suomalainen yhtiö 
kansainvälisessä 

sarjassa
Luvata Pori Oy on vientiyritys, jonka asiakkaista valtaosa sekä 
omistaja ja kilpailijat ovat kansainvälisiä. Teknisesti haastavien 

tuotteiden ja prosessien kehittäminen yhdessä ulkomaisen 
asiakkaan kanssa on viime aikoina ollut haastavaa.

Luvata Pori Oy:n toimitusjohtaja ja Luvata 
Oy:n johtoryhmän jäsen Jyrki Rantanen 
on tottunut toimimaan kansainvälisel-
lä kentällä. Vaikka tehtaan työnteki-
jät Porissa ovat pääasiassa paikallisia, 
yrityksen myynnistä 90 prosenttia tulee 
viennistä. Kun asiakaskunta on sijoittu-
nut ympäri maapallon, ovat Rantanen ja 
koko henkilöstö tottu-
neet toimimaan hyvin-
kin erilaisissa työkult-
tuureissa.

Kansainvälisessä toi-
mintaympäristössä on 
Rantasen mukaan kaksi 
muuttujaa, jotka pitää 
huomioida. Ensimmäi-
nen on asiakkaan maan 
kulttuuri, joka näkyy 
toimintatavoissa. Esi-
merkiksi Pohjois-Amerikassa asiakkaiden 
toiminta on erilaista kuin Aasiassa. Myös 
Euroopan sisällä on eroja.

– Kaikkien asiakkaiden tapaamisiin 
pohjatyötä pitää tehdä yhtä paljon, mut-
ta valmistautuminen on erilaista. Vas-
taanottajan tilanne pitää tunnistaa etu-
käteen. Meille on luontaisesti helpompi 
toimia skandinaavisessa ympäristössä, 

koska olemme kulttuuriltamme ja ym-
päristöltämme lähellä toisiamme.

Toinen huomioitava muuttuja on 
Rantasen mukaan asiakkaan teollisuu-
denala. Osa Luvatan asiakkaista toimii 
hyvinkin perinteisen, raskaan teolli-
suuden alalla. Osa taas työskentelee 
uuden ja innovatiivisen teknologian 

parissa.
– Viimeisen 15 vuo-

den aikana perintei-
nenkin teollisuus on 
muuttunut huomatta-
vasti, mutta eroja löy-
tyy edelleen. Nuoren 
teollisuuden parissa 
ollaan vastaanottavai-
sempia uusille ja poik-
keaville ajatuksille.

Uusia ratkaisuja kanssakäymiseen
Luvatan Porin tehtaalla valmistetaan 
teknisesti vaikeita erikoistuotteita, jotka 
räätälöidään asiakkaan tarvetta vastaa-
viksi. Tuotekehitystä tehdään asiakkaan 
kanssa yhteistyössä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että normaaliolosuhteissa Luvata  
Porin henkilöstö matkustaa ympäri 
maapalloa.

”Sähköautot 
ja yleinen 

sähköistyminen 
yhteiskunnassa 

ovat iso 
mahdollisuus.”

>>
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Luvata Pori Oy

• Osa Mitsubishi Materials  
-yhtiötä

• Emoyhtiö Luvata Oy,  
pääpaikka Porissa

• Luvata on perustettu vuonna 
1940, nykyisin Luvata- 
konserni toimii seitsemässä 
maassa

• Porissa 350 työntekijää
• Luvata Pori Oy:n liikevaihto 

noin 200 miljoonaa euroa
• Lisätietoa: www.luvata.com

– Nyt meidän henkilöstön kansainvälinen matkustaminen on ollut 
seis vuoden. Emme ole käyneet missään. Joitakin välttämättömiä vas-
taanottotarkastuksia on tehty täällä, mutta silloin vieraat ovat tulleet 
testien ja karanteenien kautta, Rantanen kertoo.

Tilanne on pakottanut käyttämään uusia työkaluja ja mobiiliratkaisu-
ja. Joitakin tarkastuksia on tehty videopuheluiden välityksellä.

– Koska kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan prosesseja, 
on kanssakäyminen etänä ollut haastavaa. Osa uusista tavoista on kui-
tenkin todettu toimiviksi, ja ne jäävät varmasti elämään myös jatkossa.

Megatrendit luovat mahdollisuuksia
Koska Luvata on vientiyritys ja ala sellainen, jolla ei vaadita asiakkaan 
lähellä oloa, ovat myös yrityksen kilpailijat sijoittuneet ympäri maa- 
palloa.

– Kilpailu on moninaista ja kovaa. Tässä on kansainvälinen sarja suo-
malaisella yhtiöllä, Rantanen luonnehtii.

Luvatan liiketoimintaan vaikuttavat tietyt suuret megatrendit, kuten 
väestön ikääntyminen ja yleinen sähköistyminen infrastruktuurissa ja 
liikkumisessa.

– Terveydenhuolto on meille iso asiakassegmentti, samoin autoteol-
lisuus. Sähköautot ja yleinen sähköistyminen yhteiskunnassa ovat iso 
mahdollisuus länsimaissa ja isossa mittakaavassa myös kehittyvissä 
maissa. Nämä megatrendit luovat pohjaa tulevaisuuden markkinalle.

Haasteena sen sijaan on logistiikka, koska tuotteiden on matkus-
tettava pitkiä matkoja. Logistiikan on oltava joustavaa ja kustannuste-
hokasta. Raaka-aineiden hankinta on Luvatalla toiminut suhteellisen 
moitteettomasti, koska pääasiassa alihankintaketjut ovat kotimaisia.

– Pandemia on aiheuttanut sen, että yritysten riskienhallintasuunni-
telmat konkretisoituivat. Yrityksellä pitää olla vaihtoehtoisia toimittajia, 
ja pandemian aikana niihin on pitänyt myös tukeutua. Kriittisten ali-
hankkijoiden fyysinen läheisyys on noussut arvoon arvaamattomaan.

– Kun katsomme  
karttapalloa, Suomi on  

vähän kaukana. Kansainväli-
sen logistiikan väliaikaiset  

haasteet heiluttelevat  
meitäkin. Konttipula ja  

konttiliikenteen epätasa- 
paino ovat lähestulkoon 

vuosittain tapahtuva ilmiö, 
Jyrki Rantanen sanoo.

>>
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Lääkärikeskus Karhulinna

www.laakarikeskuskarhulinna.fi

myynti@laakarikeskuskarhulinna.fi

Uusi paikallinen Lääkärikeskus Karhulinna
avataan asiantuntijakeskus BEPOPin tiloihin
touko–kesäkuussa. Lääkärikeskus Karhulinna
on satakuntalaisten lääkäreiden omistama
yksityinen lääkäriasema, joka tarjoaa kattavat 
palvelut yksityis- ja yritysasiakkaille.

”Tarjoamme kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa, joka sisältää lakisääteiset ja sairaanhoidolliset palvelut. 
Kattavan erikoisalatarjonnan vuoksi mahdollisuudet työterveyshuollon erikoislääkärikonsultaatioon ovat 
erinomaiset.”

– työterveyslääkäri Jonne Willman, Lääkärikeskus Karhulinna

Pyydä tarjous työterveyshuollon
palveluista!

Lääkärikeskus Karhulinna
yrityksen kumppanina

Kokeneet työterveyden ammattilaiset auttavat yrityksesi ihmisiä voimaan hyvin. 
Yhteistyö Lääkärikeskus Karhulinnan kanssa on ihmisläheistä, pitkäjänteistä ja
oikein mitoitettua. 

Terveysongelmien ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen, lääketieteellisesti
todennettuun tietoon perustuva hoito ovat toimintamme kulmakiviä. Kiireetön, 
henkilökohtainen palvelu on erityisen tärkeää luottamuksellisen asiakassuhteen 
rakentamisessa.
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Katse on 
eteenpäin
Koronapandemia hyydytti ja siirsi monen 
yrityksen vientivirityksiä eteenpäin. 
Nastolalaisen Wipakin toimitusjohtajan 
Tuija Suur-Hamarin mielestä suunnitelmat 
kannattaa kuitenkin kaivaa nyt pöytälaatikosta. 

Monessa suomalaisessa vientiyrityksessä seurattiin vuoden 2020 
tammi-helmikuussa hämmentyneinä uutisia Kiinassa leviävästä 
ärhäkästä flunssaviruksesta. Seuraajien joukossa oli myös nasto-
lalaisen Wipak Oy:n toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari. 

Wihuri-konserniin kuuluvan ja ympäri maailmaa, erityisesti Eu-
roopassa ja Aasiassa, toimivan pakkausyhtiön ylimmälle johdolle 
ja myyntihenkilöstölle matkustelu oli arkipäivää. Sille tuli kuiten-
kin vuosi sitten maaliskuussa lähes täydellinen stoppi, joka jatkuu 
edelleen.

– Itselleni jäi viimeiseksi reissuksi käynti Norjassa erään kala-
teollisuuden asiakkaan luona. Sen jälkeen on etätyöskennelty ja 
hoidettu yhteydenpito pitkälti puhelimitse tai Teamsilla. Samalla 
on joutunut useaan otteeseen yllättymään, kuinka hyvin asiat hoi-
tuvat näinkin, aiemmin lähes viikoittain lentokentälle suunnannut 
Suur-Hamari toteaa.

Kasvua myös koronan keskellä
Suomessa noin 500 henkilöä työllistävä Wipak valmistaa ja toimit-
taa pakkausratkaisuja ja -palveluita elintarvike- ja sairaalatarvike-
teollisuudelle sekä terveydenhuoltosektorille. Pandemian levitessä 
sairaalatarvikesektorin myynti alkoi hetkellisesti laskea, sillä leik-
kauspotilaiden sijaan hoitopaikat täyttyivät eri maissa koronapo-
tilaista.

Wipakilaisten onneksi elintarvikepakkausten kysyntä jatkui hy-
vänä ja lähti joillakin segmenteillä jopa kasvuun, kun ruokaa alet-
tiin tehdä entistä enemmän itse tai sitä haettiin pakattuna ravin-
tolasta.

teksti Timo Sormunen kuva Wipak Oy

>>
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– Meillä oli koronan alkaessa suunnitteilla Nastolan laajennus-
investointi. Investointi päätettiin kuitenkin toteuttaa pandemiasta 
huolimatta, sillä olemme kasvuhakuinen yritys, Suur-Hamari kertoo. 

Toimitusjohtajan katse onkin nyt entistä selkeämmin eteenpäin. 
Rokotukset etenevät, ja kesää kohti pandemian ennakoidaan muu-
tenkin talttuvan. Samalla myös sairaalat ovat alkaneet hiljalleen 
purkaa koronapotilaiden alle jääneitä hoito- ja leikkausjonojaan.

– Meille se tietää sitä, että kyseinen tuotesegmentti palaa enti-
selle tasolleen ja jatkaa kasvua, jonka pandemia katkaisi, toimitus-
johtaja ynnäilee.

Koronaväsymys alkaa jo painaa
Kansainväliset kuviot ovat tulleet Suur-Hamarille tutuiksi jo ennen 
Wipakia. Hän on tehnyt pitkän työuran metsäteollisuudessa ja luot-
sannut muun muassa Kotkamillsin paperitehdasta.

Metsä- ja pakkausteollisuus ovat olleet koronakaudella talouden 
ja viennin kivijalkoja, mutta pintansa ovat pitäneet monet muut-
kin toimialat. Tulevaisuuteen suhtaudutaan vientiyrityksissä lopulta 
varsin luottavaisesti: Keskuskauppakamarin taannoisen kyselyn pe-
rusteella yli 60 prosenttia uskoi viennin kasvuun koronakaudellakin.

Koronakriisin alusta lähtien Wipakissa pyrittiin pitämään mah-
dollisimman tiukasti kiinni omasta toimitusvarmuudesta. Strategia 
on osoittautunut onnistuneeksi: yhtiö on välttynyt tuotantokatkok-
silta jopa niissä maissa, joita korona on kurittanut pahimmin.

– Henkilöstöltä se on vaatinut todella kovaa vastuunkantoa ja 
sitoutumista koronarajoituksiin. Nyt voi toki tunnustaa, että tiettyä 
koronaväsymystä on jo ilmassa. Vanhaan aikaan ei ole täysin paluu-
ta, mutta kyllä tässä kaipaa tietokoneruudun sijaan myös perinteis-
tä työyhteisöä ja asiakastapaamisia, Keskuskauppakamarin kan-
sainvälisen valiokunnan puheenjohtaja tunnustaa.

Vastuullisuus on vahva vientivaltti
Koronakuri on toisaalta ollut myös yksi suomalaisten kilpailuvaltti 
vientimarkkinoilla. Suomen tautitilanne on pysynyt kansainvälises-
ti vertaillen hyvin hallussa, ja sen myötä myös suomalaisyritykset 
ovat voineet lunastaa antamansa asiakaslupaukset.

– Kyllä tällainen luotettavuus, toimitusvarmuus ja yhteiskun-
nan yleinen toimivuus painavat aina asiakkaiden puntarissa, kun 
he rakentavat uusia kumppanuuksia, kokenut vientiammattilainen 
tähdentää.

Markkinarakoa tulee tarjoamaan Suur-Hamarin mukaan myös se, 
että suomalaisyrityksissä on ehditty herätä vastuullisuuteen, oman 
toiminnan hiilijalanjälkeen ja ympäristöseikkoihin jo ennen koronaa. 
Ja mikä tärkeintä – niitä on viety strategioista myös konkretiaksi.

– Olemme näissä asioissa ihan aidosti monia muita maita pi-
demmällä, ja nyt näitä markkinoita avaa myös EU:n vihreää siir-
tymää ja digitalisaatiota edistävä elvytyspaketti. Lisäksi vanhat 
markkina-asetelmat ovat muutenkin murroksessa, joten koronan 
jälkeinen aika tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia, Suur- 
Hamari kannustaa.

”Nastolan 
laajennusinvestointi 
toteutettiin 
pandemiasta 
huolimatta, 
sillä olemme 
kasvuhakuinen 
yritys.”

Kuka 
Tuija Suur-Hamari. Vahvasti  
kansainvälistyneen Wipak Oy:n 
toimitusjohtaja. Ollut työurallaan 
johtajana myös metsä- ja energia-
teollisuudessa.
Ikä 
51
Kotipaikka 
Lahti
Koulutus 
Diplomi-insinööri
Harrastukset 
Liikunta, mm. juoksu
Perhe 
Mies, kaksi aikuista tytärtä ja  
bretagnenbassetti

>>
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Kuninkaanlahdenkatu 14 

28100 PORI 

www.corexgroup.com 

Yritysasiakas!

Aina ei
YRITTÄJÄN
kädet riitä

Ota käyttöösi ainoa täysin
KUITITON yrityskortti

s-business.fi

Onko sinulla tuote tai 
palvelu, jota haluaisit 
tarjota Osuuspankin 
omistaja-asiakkaille?

Löydät kaikki edut  
OP-mobiilista sekä  
op.fi:stä.

Omistaja-asiakkaana 
saa tuntuvia etuja, alennuksia  

ja OP-bonuksia. 
 

Kysy lisää paikallisista 
kumppanuusmahdollisuuksista 

Johanna Satulilta, 
johanna.satuli@op.fi 

op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan

Kuva: Maatilamatkailu Koivuniemen Herra



Kesä tuo valoa myös 
vientimarkkinoille
Vientiluvut ovat koronan myötä rojahtaneet pakkaselle, mutta 
pahin kuoppa korjaantunee kesän ja syksyn aikana. Myös EU:n 
elvytyspaketti avaa suomalaisyrityksille monia mahdollisuuksia.

Suomalaisten ilonaiheet ovat olleet 
viime keväästä lähtien varsin vähissä, 
vaikka olemme selvinneet korona-
kriisistä monia muita EU-maita  
paremmin.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaan-
kauppaministeri Ville Skinnari on py-
sytellyt syrjässä kuumimmasta koro-
nakeskiöstä, mutta murehdittavaa on 
ollut silti riittämiin. Suomen tavara-
vienti on lasketellut alkuvuonna noin 
10 prosentin alamäkeä edellisvuoteen 
nähden ja kauppatase kääntynyt yli-
jäämästä pakkaselle.

Ministerin mielessä on kuitenkin 
jo orastavaa optimismia, sillä maa-
ilmantalouden ennustetaan elpyvän 
koronaiskusta sittenkin varsin no-
peasti. Näkymät ovat jo kohentuneet 
Euroopan ja Yhdysvaltojen lisäksi 
Kiinassa sekä Venäjällä. Suomessa-
kin kuoppa näyttää jäävän pelättyä 
pienemmäksi.

– Suomalaisille tuotteille ja osaa-
miselle on nyt maailmalla kysyntää. 
Se kuitenkin edellyttää yritysten omaa 
aktiivisuutta ja sitä, että olemme ri-
peästi liikkeellä. Markkinoita jaetaan 
nyt uusiksi, ja tämä uusjako koskee 
kaikkia yrityksiä – myös perinteisiä  
vetureita, Skinnari muistuttaa.

Vienti naapurimaiden tasolle
Suomen vientiluvut ovat koronakuu-
kausina sakanneet pahasti. Minis-
terin mielestä etenkin pk-yritykset 
tarvitsevat nyt entistä kokonaisval-
taisempaa tukea ja sitä niille aiotaan 
myös tarjota. Ulkoministeriöön ollaan 
rekrytoimassa 20 uutta viennin am-
mattilaista, jotka välittävät suomalais- 
yrityksille entistä enemmän tietoa 
vientimarkkinoiden mahdollisuuksista 
eri kohdemaissa.

– Tähän urakkaan on toisaalta saa-
tava mukaan kaikki keskeiset toimijat 
ympäri Suomea eli kauppakamarit ja 
elinkeinoelämä, alueelliset elinkeino-
yhtiöt sekä kunnat ja kaupungit. Sa-
malla meidän on mietittävä uudelleen 
Team Finland -kokonaisuutta, jotta 
voimme luoda suomalaisyrityksille 
mahdollisimman selkeät palvelut ja 
jouhevan kasvupolun kansainvälisille 
markkinoille, Skinnari linjaa.

Uusia toimintamalleja ei rakenneta 
pelkästään koronakuopan paikkaa-
mista varten. Tavoitteena on nostaa 
viennin osuus bruttokansantuotteesta 
asteittain verrokkimaiden tasolle.

– Suomessa viennin osuus bkt:stä 
on 40 prosenttia, kun se Tanskassa  
ja Ruotsissa on 60 prosenttia.  

teksti Timo Sormunen kuvat Jukka-Pekka Flander
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Kyllä meidän on pystyttävä parem-
paan. Syyt tiedetään, lääke on ole-
massa ja tähän valmistelemme tie-
karttaa. Vienninedistämispalveluilta 
vaaditaan entistä enemmän myös 
tuloksia, Skinnari toteaa.

EU-elvytyksessä paljon 
mahdollisuuksia
Pahiten koronakriisistä ovat kärsineet 
matkailu ja kuljetuspalvelut. Suomen 
matkailuvienti supistui vuonna 2020 
koronasta johtuen 60–70 prosenttia, 
ja kuljetuspalveluissa pudotus oli liki 
50 prosenttia.

– Käytännössä kaikilla keskeisillä 
vientialoilla otettiin viime vuonna tak-
kiin, Skinnari huokaa.

Samalla hän tähdentää, ettei kir-
vestä kannata nyt heittää kaivoon. 
Isossa kuvassa siintää paljon mah-
dollisuuksia, joita avautuu myös EU:n 
ja Yhdysvaltojen valtavien elvytyspa-
kettien kautta.

– Teollinen osaamisemme erityi-

sesti vihreässä siirtymässä ja digitali-
saatiossa on kansainvälisesti arvos-
tettua. Lisäksi meillä on kyky luoda 
teollisuudelle puhtaampia ratkaisuja 
ja kustannussäästöjä. Myös 5G- 
teknologia avaa mahdollisuuksia  
monille muillekin yrityksille kuin vain 
Nokialle. Kilpailu on tietysti kovaa, 
Skinnari listaa.

Parhaillaan ministeri esikuntineen 
kerää tietoa, mitä kaikkea elvytyspa-
ketit voivat lähivuosina tarjota paitsi 
EU:n sisällä myös globaalisti.

– Seuraavien kolmen vuoden ai-
kana suomalaisyrityksille tarjoutuu 
entistä enemmän mahdollisuuksia 
kiinnittyä suuriin teollisiin hankkei-
siin. Tätä varten on kuitenkin luo-
tava yhteistyömalleja, joiden avulla 
voimme rakentaa aiempaa suurempia 
kokonaistarjoomia. Tämä on Suo-
melle aivan keskeinen haaste, sillä 
elinkeinorakenteemme on perintei-
sesti ollut muutamien veturiyritysten 
varassa, Skinnari toteaa.

”Suomalaiset 
vientiyritykset 
eivät saa 
jäädä jalkoihin 
liian kalliiden 
logistiikka-
kulujen takia.”

>>
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Brexitistä selkoa syksyllä  
Lisämurheena vientiministerillä on 
ollut brexit, joka on jo ehtinyt ro-
mahduttaa brittien oman viennin ja 
tehdä melkoisen lommon myös  
Suomen suunnalla. Tammikuussa 
Suomen tavaravienti Britanniaan  
putosi yli 20 prosenttia ja tuonti yli  
50 prosenttia.

Skinnarin mukaan kyseisistä lu-
vuista ei kannata vielä vetää liian pit-
källe meneviä johtopäätöksiä. 

Brexit-sopimus syntyi aivan viime 
vuoden lopussa, ja yrityksille jäi siten 
vain muutama päivä sopeutumisai-
kaa. Osa onkin siirtänyt alkuvuoden 
vientikuljetuksiaan suosiolla eteen-
päin, ja etenkin pk-yritysten aika on 
kulunut vuodenvaihteen jälkeen uu-
sien toimintatapojen opetteluun.

– Osa yrityksistä on myös lopet-
tanut koko kaupan johtuen lisäänty-
neestä byrokratiasta ja kasvaneista 
kuljetuskustannuksista. Tilanteesta 
saa paremman ja realistisemman arvi-
on vasta kesällä, mutta toki tilannetta 
pitää seurata tarkasti, Skinnari toteaa.

Uutta kauppaa Yhdysvalloista
Yhdysvalloissa Joe Bidenin president-
tikausi on alkanut suhteiden paran-
tamisella EU:n suuntaan. Maailman 
talousmahti on tehnyt vallanvaih-
doksen jälkeen muutenkin paluuta 
kansainvälisiin neuvottelupöytiin: se 
on liittynyt takaisin Pariisin ilmasto-
sopimukseen ja palannut rakentavalla 
asenteella myös WTO-joukkueeseen. 

Skinnarin mukaan ilmassa on pal-
jon positiivisia signaaleja ja Suomen-
kin tavoitteena on saada Yhdysvalto-
jen suunnalta entistä enemmän uutta 
kauppaa.

– Silti on hyvä muistaa, että  
America First -politiikka vaikuttaa 
edelleen ja kauppasota Kiinan kanssa 

tulee jatkumaan. Samalla niihin liit-
tyvät rajoitukset heijastuvat valitetta-
vasti myös suomalaisyrityksiin, Skin-
nari toteaa.

Ministeriä protektionismin nousu 
harmittaa, sillä pitkässä juoksussa se 
ei ole kenenkään etu.

– Toisaalta uskon, että Yhdysval-
latkin on ottanut siitä jo opikseen  
– varsinkin kun katsoo heidän teräs-
teollisuuttaan, ministeri huomauttaa.

Matkustusrajoitukset  
ovat hankala haaste
Suomalaisyritysten vientiä ovat koro-
nakautena jarruttaneet myös mat-
kustusrajoitukset, joiden sekavuus 
nousi esiin muun muassa Keskus-
kauppakamarin talvella tekemässä 
kyselyssä. Siinä peräti 60 prosenttia 
vientiä harjoittavista yrityksistä nosti 
ne yhdeksi selkeäksi viennin jarruksi.

Skinnari tunnustaa pulman, mut-
ta muistuttaa haasteen olevan sama 
ympäri maailmaa.

– Matkustukseen ei ole onnistut-
tu luomaan yhteisiä toimintamalleja 
edes eurooppalaisittain. Tämä kriisi 
on viimeistään osoittanut niiden tar-
peellisuuden, hän toteaa. 

Samalla ministeri korostaa, ettei-
vät suomalaiset vientiyritykset saa 
jäädä kilpailijoiden jalkoihin liian kal-
liiden logistiikkakulujen tai hanka-
lamman liikematkustamisen takia.

– Teemme jatkuvasti työtä sen 
eteen, että olemme rajojen ja mark-
kinoiden avautuessa etulinjassa myös 
lentoyhteyksien osalta. Erityisen ak-
tiivisia olemme vientiyrityksillemme 
tärkeiden maiden kohdalla. Tärkeä 
osa hallituksen exit-suunnitelmaa on 
sopia kahdenvälisesti terveysturvalli-
sesta markkinoille pääsystä molem-
piin suuntiin meille tärkeillä vienti-
markkinoilla, Skinnari vakuuttaa.

Protektionismin 
nousu harmittaa 
Skinnaria, 
sillä pitkässä 
juoksussa se ei ole 
kenenkään etu.

>>
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Matkustaminen ja vienninedistäminen ovat olennai-
nen osa ulkomaankauppaministerin arkista toimen-
kuvaa. Korona-aikana nämä vientimatkat ovat typis-
tyneet pitkälti Teams-palavereiksi ja videopuheluiksi.

Ville Skinnarin mukaan se ei kuitenkaan tarkoita, 
etteikö vientiä voisi edistää myös etäyhteyksin.

– Virtuaalisesti olemme tehneet töitä ympä-
ri maailmaa koko ajan, mutta totta kai tilanne oli 
aluksi uusi meille kaikille, ministeri tunnustaa.

Kriisin aikana on toki myös matkusteltu ja käy-
ty muun muassa Saksassa, Norjassa ja Sveitsissä. 
Pääsiäisviikolla ministerin matka vei Tukholmaan 
tapaamaan muun muassa elinkeinoministeriä ja ke-
hitysministeriä sekä sikäläisen teollisuuden ja Suo-
men kannalta keskeisiä toimijoita.

– Kun maailma toivottavasti kesän ja syksyn ai-

kana aukeaa, niin silloin olemme todella tiiviisti liik-
keellä, Skinnari lupaa.

Uusia avauksiakin on tehty. Niistä yksi on Business 
to Government -alusta, joka tarjoaa suomalais- 
yrityksille entistä paremmat mahdollisuudet osal-
listua suuriin tarjouskonsortioihin kansainvälisillä 
markkinoilla.

– Heti kriisin alkaessa toukokuussa perustimme 
kauppapoliittisen neuvotteluryhmän elinkeinoelä-
män, yritysten ja Keskuskauppakamarin kanssa. 
Yleisenä toiveena olivat paremmat virtuaaliset pal-
velut, ja nyt tälle Virtual Finland -kokonaisuudelle 
on turvattu rahoitus. Jatkossa pystymme palvele-
maan elinkeinoelämää, yrityksiä ja kansalaisia etä-
yhteyksillä entistä paremmin niin kotimaassa kuin 
ulkomailla, Skinnari vakuuttaa.

Virtuaalista viennin edistämistä
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Vientipakkaaminen 
ammattilaisten 
käsissä säästää 
aikaa, vaivaa 
ja rahaa.

Petri Kaijanmäki ja Jari Mikkelsson 
ovat jo monelle satakuntalaiselle 
tuttuja logistiikan ammattilaisia.

3PL palvelee satakuntalaisia 
yrityksiä kaikessa 
logistiikkaan liittyvässä.

Kaiken takana on logistiikka

Katso lisää osoitteesta 3pl.fi

HACKLIN PORT SERVICE Asiakkaalle räätälöidyt
satamaoperointi-, kuljetus- ja 
varastointipalvelut Porin satamassa

www.hacklinportservice.com

A member of Hacklin Group

Pori • Helsinki • Hamina • Kotka  
Moscow • Saint Petersburg • Shanghai • Hong Kong



Muutoksessa 
piilee 
mahdollisuuksia
Koronakriisi on vaikuttanut yri-
tysten kansainväliseen liiketoi-
mintaan monella tavalla. Rajojen 
sulkeutuminen ja liikkumisrajoi-
tukset ovat vaikeuttaneet monia 
projekteja, kun on ollut mahdo-
tonta päästä paikan päälle vaik-
kapa tekemään asennuksia, käyt-
töönottoa ja muita tyypillisesti 
fyysistä läsnäoloa edellyttäviä 
työvaiheita. 

Joihinkin toimialoihin vaiku-
tus on ollut vielä dramaattisempi. 
Kysynnän romahtaminen, toimi-
tusketjujen katkeaminen ja yleinen 
epävarmuus ovat voineet viedä 
koko liiketoiminnalta pohjan.

Vaikutukset ovat luonnollisesti 
näkyneet myös uusille kansainvä-
lisille markkinoille pyrkivien yri-
tysten hankkeissa. Aitojen koh-
taamisten puuttuminen vaikeuttaa 
luottamuksellisten suhteiden 
luomista, tai projektien luonne on 
muuttunut, kun on käynyt ilmi, 
että nyt tapahtuneet muutokset 
ihmisten käyttäytymisessä, osto-
tavoissa ja kulutustottumuksis-
sa eivät ehkä olekaan väliaikaisia. 
Jotain niistä jää elämään myös 

normaaliin elämänmenoon palat-
tuamme – uuteen normaaliin.

Markkinasignaalien jäljillä
Muutoksessa piilee myös mahdolli-
suuksia, joita olisi hyvä tutkia aktii-
visesti. Mitä uusia markkinasignaa-
leja on havaittavissa, ja miten ne 
vaikuttavat juuri meidän liiketoi-
mintamahdollisuuksiimme tulevai-
suudessa?

Mitä on aistittavissa siitä, että 
amerikkalaiset verkkokaupas-
ta ja digimainonnasta tulovirtansa 
saavat jätit tekivät huipputulos-
ta pandemiavuonna? Tai ruoanja-
keluyhtiöiden huikeasta kasvusta 
ja kyvystä kerätä pääomasijoituk-
sia? Matkailuautojen ja -vaunujen 
myynnin kasvusta tai puutavaran ja 
muun nikkarointimateriaalin kysyn-
nän kasvusta?

Mitkä ovat niitä signaaleja, joil-
la voi olla vaikutusta juuri mei-
dän liiketoimintaamme tai joista 
voisi avautua meille uusia mah-
dollisuuksia? Olisiko nyt hyvä aika 
tutkia avoimesti uusia mahdolli-
suuksia, joita lähteä tavoittelemaan 
liikkumisen taas vapautuessa?

Aitojen kohtaamisten puuttuminen  
vaikeuttaa luottamuksellisten suhteiden 
luomista, Jukka Lohivuo muistuttaa.

Jotkin muutokset 
jäävät elämään 
myös normaaliin 
elämänmenoon 
palattuamme  
– uuteen 
normaaliin.

Jukka Lohivuo
Account Lead,  
Metal & Machinery Industry
Business Finland 
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Kirjurinluodon kesäravintola aukeaa tänä vuonna uuden 
yrittäjän ja Pori Jazzin yhteistyön voimin. Kahvila-ravin-
tolan yrittäjänä aloittaa 24-vuotias Jesperi Onnela, jolle 
ala on nuoresta iästä huolimatta jo tuttu. 

Onnela on yrittäjäperheen kasvatti, ja taustajoukois-
sa vaikuttaa äiti Petra Onnela, joka tunnetaan paremmin 
Petras Cafen omistajana. 

– Äitini on oivallinen mentori nyt, kun olen luomassa 
ensimmäistä kertaa omaa kahvila-ravintolaa, Onnela sanoo.

Loistava kokonaisuus syntyy yhteistyöllä
Onnelat ovat Pori Jazzille tuttu yhteistyökumppani jo 
vuosien takaa, ja yhteistyö on nytkin alkanut lupaavas-
ti. Pori Jazzissa ollaan vakuuttuneita nuoren yrittäjän 
tekemisestä. 

– Jesperi teki Pori Jazzin tiimiin vaikutuksen hyväl-
lä asenteellaan heti ensimmäisessä tapaamisessa. Yh-
teistyö on sujunut hyvin, kertoo Miika Ranne, joka toimi 
haastattelun aikaan Pori Jazzin toimitusjohtajana.

Myös Onnela on ollut tyytyväinen yhteistyöhön. Kon-
septia on hiottu yhdessä, ja valmis kokonaisuus on kah-
den eri tahon vahvuuksien summa.

– On hienoa päästä tekemään yhteistyötä tunnetun 
brändin kanssa. Lopputulos ei voi olla muuta kuin hyvä! 
Onnela vakuuttaa.

Jazzia koko kesä
Ideaa ravintolasta alettiin pyöritellä vuodenvaihteessa. 
Pian syntyi ajatus elävästä, olohuonemaisesta keitaasta 
Kirjurinluodon paraatipaikalla. 

– Toiveena on, että mahdollisimman moni satakun-
talainen ja Poriin matkaava pääsee maistamaan Porin 
parhaita puolia ja nauttimaan Pori Jazzin hengestä. Ovet 
ovat avoinna viikon jokaisena päivänä koko kesän ajan, 
Pori Jazzilta kerrotaan. 

Cafe Pori Jazzin tuotevalikoimaan Onnela on valinnut 
tuotteita, joista jokainen löytää itselleen sopivan vaih-
toehdon. Drinkkipuolelle taas on kehitelty klassikoista 
koostuva lista Porin anniskeluravintoloissa tunnetuksi 
tulleen baarimestari Iiro Väisäsen kanssa.

Pori Jazzin henkeä ravintolaan luodaan elävän musii-
kin avulla. 

– Musiikkitarjonta lavenee perinteisestä festivaa-
liviikosta myös kesä- ja elokuulle. Toivon mukaan se 
lisää ainutlaatuisen Kirjurinluodon käyttöä entises-
tään. Tällaista kaupunkipuistoa ei muualla ole, Ranne 
toteaa.

Kesän ohjelma päivittyy Cafe Pori Jazzin nettisivuille, 
ja tuoreimmat uutiset löytyvät myös kahvila-ravintolan 
somekanavista.

Cafe Pori Jazz  
tuo kesän kaupunkiin

Porin Kirjurinluodossa sijaitseva jugendhuvila herää tänä  
kesänä uuteen eloon, kun ovensa avaa Cafe Pori Jazz.  

Asiakkaita odottaa olohuonemainen keidas, jonne on helppo tulla.
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Kesä on taas täällä, ja on aika tehdä lomasuunnitelmia. Pyöräytä siis 
itsellesi raikas jääkahvi ja suuntaa katse kohti Poria – etänä tai livenä!

Lomalla viimeinkin

Tämän kesän viilein juomatrendi  
on jääkahvi. Juomaa voi tuunata 
monin eri tavoin, ja se maistuu niin 
alkoholillisena kuin alkoholittoma-
na versiona.

Ravintoloitsija Jesperi Onnela 
vinkkaa testaamaan Galliano jää-
lattea: se on kuuman kesäpäivän 
pelastus ja vie kielen mennessään!

Herkullinen drinkki syntyy simp-
peleistä raaka-aineista myös ko-
tikeittiössä. Lasiin lisätään oman 
maun mukaan Galliano vaniljali-
kööriä, tuoretta espressokahvia, 
maitoa tai kaurajuomaa sekä jäitä. 

Halutessaan juoman voi koris-
tella kermavaahdolla ja murskatuil-
la kahvipavuilla.

Kotimaanmatkailu sai viime kesänä  
aivan uudenlaista nostetta. Toiveena  
on, että ilmiö jatkuu myös tänä kesänä.

Kesän viilein 
juomatrendi

Poikkeuksellisesta tapahtuma- 
kesästä huolimatta Pori Jazz  
ilahduttaa musiikin ystäviä  
konserttisarjalla, joka järjestetään 
Kirjurinluodon Lokki-lavalla 15.–17. 
heinäkuuta. Pori Jazz soi taas  
-tapahtuma tuo lavalle kotimaisen 
musiikin aarteita. Lokki-lavalla  
nähdään muun muassa Verneri  
Pohjola Quartet, Pepe Willberg  
& Jukka Eskola Statement sekä  
Timo Lassy.

Vaikka tämän kesän tapahtuma 
poikkeaa aiempien vuosien festivaa-
lista, ilmassa on nostalgiaa. Lokki- 
lava on tapahtuman entinen pää-
lava, joka vihittiin käyttöön vuonna 
1989. Samalla paikalla on jazzattu jo 
festivaalin alkuajoista asti.

Lokki-lavalla 
nähdään 

Jo 15. kertaa järjestettävä  
SuomiAreena toteutetaan tänä 
vuonna hybridimallina, joten oh-
jelmaa pääsee seuraamaan niin 
paikan päällä kuin etänä. Ajan-
kohtaisia keskusteluita on luvas-
sa muutamalla eri lavalla Porissa 
ja Helsingissä 12.–16.7. Tapahtuman 
teemana ovat tänä vuonna yhtei-
söllisyys, digitaalisuus ja luonto.

Fyysisesti tapahtumapaikoille 
otetaan osallistujia vallitsevien  
koronaohjeistusten puitteissa, 
mutta koko ohjelmisto on kat-
sottavissa maksutta myös etänä 
MTV-palvelussa. SuomiAreenaan 
voi siis tänä vuonna osallistua  
vaikka mökkilaiturilta käsin!

SuomiAreena 
hybridiniä
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Johtaminen & esimiestyö

Myynti, markkinointi  
& viestintä

Kansainvälistyminen

Työsuhde, palkka & HR

Whistleblowing-direktiivin vaatimukset  
ja johdon vastuu
26.5.2021 klo 9–12

Vastuullisuus uusiutumisen  
ja kasvun moottorina
1.6.2021 klo 9–12.30

Työhyvinvoinnin johtaminen  
– kaikki hyötyvät
31.8.2021 klo 9–12

HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen
6.9.2021 klo 9–16
 
Onnistu uutena esimiehenä
16.9.2021 klo 9–16

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) 
-kurssi
21.9.–19.10.2021, ks. viereinen sivu

Tehokoulutus: Kausityölaki  
muuttuu 17.6.2021
25.5.2021 klo 9–10.30

Palkanlaskijan päivä
27.5.2021 klo 9–15.30

Työsuojelu ja työaikalaki etätyössä  
ja liikkuvassa työssä
1.6.2021 klo 9–12

Tulorekisteri – ilmoittaminen, korjaus  
ja kompastuskivet
3.6.2021 klo 9–12

Henkilökunta- ja luontoisedut  
verotuksen näkökulmasta
8.6.2021 klo 9–15.30

Kyvykkyyden johtaminen on HR:n uusi musta
30.9.2021 klo 9–16

Talous & verotus
Kansainvälisen arvonlisäverotuksen  
ajankohtaiskatsaus
28.5.2021 klo 9–12

Käyttöomaisuuden poistot  
– kirjanpidossa ja verotuksessa 
10.6.2021 klo 9–12

IT & digi
ePRIVACY & GDPR  
– tietosuoja ja sähköinen viestintä
25.5.2021 klo 9–12

Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi
1.6.2021 klo 9–12.15

Palvelumuotoilun työkalut arjessa 
8.6.2021 klo 9–16

Google-analytiikka
10.6.2021 klo 9–12

Vientikaupan sopimukset ja  
tuotteiden suojaaminen 
3.6.2021 klo 9–16

Vientikaupan keskeiset  
asiakirjamääräykset
16.6.2021 klo 9–16

Tilaa lehti suoraan kotiin
Kauppakamari-lehti on mahdollista saada yrityksen osoitteen lisäksi omaan koti- 
osoitteeseen. Näin uusi lehti on luettavissa heti ilmestymispäivänä, vaikka toimistolla  
ei tulisi vierailtua joka päivä. Jos haluat lehden jatkossa suoraan kotiin, laita viestiä  
Sannalle: sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi
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Asiantuntijat  
apunasi – kysy  
neuvoa veloituksetta

Hyväksytty 
hallituksen jäsen 
(HHJ) -kurssi

Lisää ryhtiä johtamiseen

Yrityslähtöisyys tekee 
kohtaamisista aitoja

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

Lisätietoja Neuvontapalvelusta:
satakunnankauppakamari.fi/palvelut

Miten nostaa yritystoiminta seuraavalle tasolle? Ammatti-
mainen hallitus voi alkaa kiinnostaa yritysjohtoa esimer-
kiksi siinä kohtaa, kun olisi aika kasvaa ja tunnistetaan, 
että nykyisellä tekemisen mallilla ei ole mahdollista tätä 
kasvun tai kehityksen loikkaa tehdä. 

Satakunnan ja Rauman kauppakamarin alueiden yhteisessä 
Hallitukset töihin! -kehitysohjelmassa autamme yrityksiä  
tunnistamaan, minkälainen osaaminen erityisesti tukisi  
johtamista yrityksen senhetkisessä elinkaaren vaiheessa 
sekä tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.  

Jos olet kiinnostunut hallitus-
työskentelyn kehittämisestä, 
ota yhteyttä!

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

Kuluneen vuoden aikana satakuntalaiset yritykset ovat 
tehneet poikkeuksellisen hyvää työtä järjestämällä  
yritysvierailuja etänä potentiaalisille tuleville työn- 
tekijöille. Olemme havainneet, että yrityslähtöisyys  
tuo aitoutta yritysvierailuihin ja pienellä strategisella 
ennakkotyöllä vierailujen hyötysuhdetta voidaan  
kasvattaa merkittävästi.

Haluaisitko keskustella potentiaalisten tulevien  
työntekijöiden tavoittamisesta?
Soita tai laita viestiä, ja jutellaan  
tarkemmin! 

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

NEUVONTAPALVELU

SYKSYN HHJ-KURSSI

HALLITUKSET TÖIHIN!

EXPLORE WORK!
Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)  
-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn 
aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii 
sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille 
että sitä harkitseville ja auttaa myös  
yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään 
hallitustyöskentelyä entistä paremmin.

Syksyn HHJ-päivät on julkaistu:
1. jakso: Hyvä hallintotapa,
tiistai 21.9.2021 klo 12.45–17.30
2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön  
organisointi, keskiviikko 29.9.2021  
klo 12.45–17.15
3. jakso: Strategiatyö,  
keskiviikko 6.10.2021 klo 12.45–17.15
Ryhmätyöjakso, keskiviikko 13.10.2021  
klo 12.45–17.15
4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja 
ohjaus, tiistai 19.10.2021 12.45–18.30

Lisätietoja: satakunnankauppakamari.fi  
 Tapahtumat
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Hyvän 
henkilöbrändin 
ytimessä 
ovat tarina ja 
persoonallisuus.

Porilaissyntyinen Leo-Pekka Tähti 
on Suomen tunnetuimpia urheili-
joita. Hän voitti ensimmäiset pa-
ralympiakultansa ratakelauksessa 
vuonna 2004, eikä voittoputkelle 
näy loppua. Talvet Tähti harjoitte-
lee Espanjassa, mutta kesäksi hän 
palaa Poriin. 

Tänä vuonna paluun syynä on 
muukin kuin Porin koti ja yhteis-
työkumppanit: Tähti on perustanut 
siskonsa Leena Tähden kanssa yri-
tyksen. Ajatus yhdessä työskente-
lystä syntyi, kun Tähti alkoi pohtia 
elämää urheilu-uran jälkeen. 

– Siskollani on vahva markki-
nointialan osaaminen ja minulla 
taas käytännön kokemus henkilö-
brändäyksestä ja verkostomarkki-
noinnista. Tähti Consulting yhdistää 

kahden oman alansa huippuam-
mattilaisen osaamisen ja vahvuu-
det, Tähti kuvailee.

Tarinat esiin
Sisarusten välinen yhteistyö on su-
junut Tähden mukaan toistaiseksi 
hyvin. Asiakastapaamiset ja viikoit-
taiset yhteiset palaverit onnistuvat 
välimatkasta huolimatta Teamsin 
välityksellä. 

– Nykyteknologian ansiosta si-
jainnilla ei ole yhtä suurta mer-
kitystä kuin ennen. Se on minun 
kannaltani hyvä asia, sillä Suomen 
talvessa treenaaminen olisi vaikeaa. 

Tähden oma henkilöbrändi on 
alusta asti ollut vahva, ja Tähti  
Consultingin kautta hän haluaa 
jakaa osaamistaan myös muille. 
Etenkin urheilijoille brändistä on 
tullut oleellinen osa työtä. 

– Pelkät hyvät suoritukset eivät 
riitä. Ennen ajateltiin, että urheilija 
harjoittelee, lepää ja syö, mutta nyt 
mukaan pitäisi mahduttaa myös 
somepäivityksiä ja yhteistyökuvioi-
ta, Tähti kertoo.

Hyvän henkilöbrändin ytimes-

sä ovat Tähden mukaan tarina ja 
persoonallisuus. Etenkin paraurhei-
lijoilla olisi kerrottavanaan hienoja 
tarinoita, mutta kaikki eivät uskalla 
jakaa kokemuksiaan julkisesti, vaikka 
se voisi edistää uralla etenemistä.

Kohti Tokion kisoja
Huippu-urheilun ja yrittäjyyden  
yhdistäminen on toistaiseksi suju-
nut Tähden mukaan hyvin. Etenkin 
yhden treenin päivinä aikaa jää hy-
vin myös yrityksen töille ja yhteis-
työkumppanuuksien hoitamiseen. 

Tokion kisojen lähestyessä fokus 
kuitenkin muuttuu ja Tähti ottaa 
töistä henkisen tauon. Ennen para-
lympialaisia luvassa on myös pie-
nempiä kisoja ympäri Eurooppaa. 

Vaikka urheilu-uran jälkeisen 
työuran suunta alkaakin olla selvillä, 
Tähti tullaan näkemään vielä ensi 
vuoden maailmanmestaruuskisoissa. 

– Saan jatkuvasti ympäriltäni 
signaalia, että vielä kannattaa jat-
kaa. Nautin treenaamisesta, joten 
olen päättänyt luottaa tuohon sig-
naaliin ainakin yhden kauden ver-
ran, Tähti sanoo.

Brändi on osa  
urheilijan työtä
Viisinkertainen paralympiavoittaja Leo-Pekka 
Tähti perusti siskonsa Leena Tähden kanssa 
markkinointiyrityksen. Urheilijan arki on 
tasapainoilua harjoittelun ja yrittäjyyden välillä, 
mutta Tokion paralympialaisten lähestyessä 
fokus tulee olemaan ratakelauksessa.

Tähti Consulting tarjoaa asiakkailleen apua 
markkinointiin. Lisäksi sisarukset voivat 
luennoida vaikkapa itsensä johtamisesta.
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Työpaikan lakikirja 
2021 tarjoaa ajan-
tasaisen ja kattavan 
tietopaketin työ-
suhteeseen, työ-
turvallisuuteen ja 
työsuojeluun liitty-
vistä asioista. Kirjan 
sisältö on ryhmi-
telty johdonmukai-

siksi kokonaisuuksiksi, ja laaja asiahake-
misto takaa tarvitsemasi tiedon nopean 
löytymisen. Teos sisältää kattavat tiedot 
osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä työpaikan pelisäännöistä.  

Kirjassa on kunkin aihekokonaisuu-
den alussa asiantuntijan laatima lain-
säädäntöä kommentoiva osuus. Näin 
lakitekstin tulkinta ja säädösten sovel-
taminen käytäntöön on helppoa. Kom-
mentoitujen osioiden avulla saat myös 
nopeasti ja vaivattomasti tiedon viimei-
sen vuoden aikana tapahtuneista mer-
kittävimmistä säädösmuutoksista.

Teoksen lainsäädännön asiantuntija-
na toimii VT, LL.M. Jorma Rusanen. Hä-
nellä on yli 20 vuoden kokemus työsuh-
deasioiden hoitamisesta muun muassa 
SAK:n päälakimiehenä, työneuvoston 
jäsenenä sekä palkansaajakeskusjärjes-
töjen Brysselin edustuston FinUnionsin 
johtajana.

– Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

KIRJA-ARVOSTELU

Työpaikan  
lakikirja 2021

Verkostoidu  
kollegojen kesken
Tiesitkö, että löydät kaikki Satakunnan 
kauppakamarin jäsenyritykset toimi- 
aloittain verkkosivuiltamme? Ole mukana  
joukossa, joka uskoo tulevaisuuteen.
satakunnankauppakamari.fi 
 Verkostoidu

KYSYMYS: Mikä merkitys myydyn tuotteen omistuksen- 
pidätyksellä on velallisen konkurssissa tai yrityssaneerauksessa? 

VASTAUS: Myyjä voi pidättää tuotteeseen omistusoikeuden mak-
samattoman kauppahinnan vakuudeksi. Tuote on tällöin myy-
jän omaisuutta siihen saakka, kunnes kauppahinta on maksettu. 
Omistuksenpidätys antaa suojaa velkojan saatavalle velallisen 
konkurssissa tai yrityssaneerauksessa.

Konkurssissa pesän varoista erotetaan sivulliselle kuuluva 
omaisuus. Siten omaisuutta, johon myyjä on pidättänyt omistuk-
sen, ei pääsääntöisesti voida käyttää muiden velkojen suoritta-
miseen. Myyjällä on velallisen konkurssissa oikeus vaatia omai-
suuden palauttamista hallintaansa sekä tilityksen toimittamista. 
Konkurssipesällä on vaihtoehtoisesti oikeus lunastaa esine suorit-
tamalla erääntynyt maksamaton kauppahinta korkoineen.

Omistuksenpidätyksen pätevyyteen liittyy tärkeitä huomioi-
tavia asioita. Omistuksen pidätyksestä tulee sopia ennen omai-
suuden luovuttamista ostajalle. Sen sijaan vasta myöhemmin, 
esimerkiksi laskuun kirjattuna, omistuksenpidätys ei ole tehokas 
velallisen konkurssipesää kohtaan. Mikäli ostajalla on omistuksen 
pidätyksestä huolimatta oikeus luovuttaa esine edelleen tai liittää 
se osaksi toista esinettä, tai muuten määrätä siitä omistajan ta-
voin, omistuksenpidätys ei ole konkurssipesää sitova.

Yrityssaneerauksessa omistuksenpidätys suojaa velkojaa siten, 
että kauppahintavelka katsotaan siltä osin vakuusvelaksi. Vakuus-
velan pääoma on saneerausmenettelyssä suojattu eli pääomaa ei 
voida saneerausohjelmassa leikata.

Mikäli kaupan osapuolet ovat eri 
valtioissa, tulee huomioitavaksi lisäk-
si lainvalinta- ja oikeuspaikkasään-
nökset sekä omaisuuden hallinnan 
palauttamisen tai realisoinnin käy-
tännön toteutettavuus.

Parhaimmillaan omistuksenpidätys-
ehto on myyjälle hyvä vakuusmuoto 
kaupankäynnissä, ja sen toimivuuden 
kannalta olennaista on huolellisesti 
laadittu sopimusdokumentaatio.

Q & A  
LAKIMIEHELTÄ

Tällä palstalla kokenut lakimies vastaa jäsenten kysymyksiin.  
Lähetä oma kysymyksesi: satakunnankauppakamarimedia.fi  
 Vinkkaa hyvä juttuaihio!

Tero Piisi 
KPMG Oy Ab
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#meidänkauppakamari
Alkuvuoden aikana on saatu mielenkiintoisten keskustelujen  
myötä uusia yrityksiä mukaan kauppakamarin verkostoon.  

Tämä tekeminen jatkuu myös kesää kohti mentäessä.

Hallituspartnerit Satakunta ry:n vuosi-
kokous pidettiin 14.4. etänä. Toivotamme 
uuden puheenjohtajan Pekka Karhumäen 
tervetulleeksi ja kiitämme Kari Hannusta 

hänen tekemästään hienosta työstä  
puheenjohtajana ollessaan! 

Satakunnan kauppa-
kamarin hallituksen 
kokous toteutettiin 
totuttuun tapaan 
hybridinä. Kisa- 
studiossa toimistolla 
olivat Minna Nore ja 
Pekka Ekberg.

HHJ-kurssi järjestettiin 
tänä keväänä ensim-
mäistä kertaa Satakun-
nassa etänä, ja HHJ:n 
loistava työskentely-
alusta pääsi nyt toden 
teolla oikeuksiinsa. 
Etätoteutus yllätti sekä 
järjestäjät että osallis-
tujat positiivisesti!

Terhi Rajala on siirtynyt uusiin tehtäviin  
Boliden Harjavalta Oy:n HR Partneriksi.  
Lämmin kiitos Terhille lähes 10 vuoden  
matkasta Satakunta Business Campuksen  
(SBC) kanssa ja paljon onnea uuteen tehtävään!  
Satakunta Business Campus (SBC) -asioissa  
voit kevään aikana olla yhteydessä suoraan  
toimitusjohtajaamme Minna Noreen.

Hallituspartnerit 
Satakunta ry

SBC-kuulumisia
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Kehity tai katoa -tilaisuus 
järjestettiin ensimmäistä 
kertaa etänä verkostoituen 
alueemme uusien jäsenten 
ja johtajien kesken. Key 
notet teemasta kertoivat 
huikeat Juuso Kemi  
Staartilta ja Kai Vainio  
Dyme Solutionsilta. Kiitok-
set kaikille osallistuneille, 
toivottavasti pääsemme 
pian näkemään livenäkin!

EU-komissaari Jutta  
Urpilainen teki virtuaali-
maakuntavierailun 8.3.2021. 
Keskusteltiin tärkeistä tee-
moista, kiertotaloudesta, 
viennistä ja kasvusta.  
Suora yhteys Brysseliin  
järjestyy tänä aikana näin.

Vuoden 2020 hiilijalanjälkemme oli 12,6 t CO2e, mikä on huomattavasti 
vähemmän vuoteen 2019 verrattuna (18,4 t CO2e). Suhteessa suurimmat 
muutokset olivat tapahtumien ja liikematkustuksen päästöissä, ja  
molemmat pienenivät noin kolmannekseen. Kompensoimme koko hiili-
jalanjälkemme ostamalla päästöoikeuksia EU:n päästökaupan kiintiöstä. 
Lue lisää hiilijalanjäljestämme: satakunnankauppakamari.fi  Info

Pienennetään hiilijalanjälkeämme  
– yhdessä

SATAKUNNAN
KAUPPAKAMARI

Valtakatu 6, 28100 Pori
SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI

Avoinna ma–pe 8.30–15.30

TOIMITUSJOHTAJA
Minna Nore

Vaikuttaminen, verkostot ja yhteistyö
Puh. 044 710 5364

minna.nore@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

Voit liittyä Satakunnan  
kauppakamarin jäsenverkostoon  
täyttämällä hakemuslomakkeen  
verkkosivuillamme osoitteessa  

SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI  
 VERKOSTOIDU. Otamme yhteyttä,  

kun hakemus on käsitelty.

Liity
jäseneksi
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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


