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Ihanteellista energiaa 
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Kaukolämmitys on käyttäjälleen 
ihanan tylsää. Sinun ei tarvitse 
säädellä termostaatteja – tai yllättyä 
laskua lukiessasi.

Jo 75 % porilaisista omakoti
taloista saa sähkönsä kaukolämmön 
sivu tuotteena syntyvästä sähköstä ja 
joka toinen porilainen koti lämpeää 
puhtaalla kaukolämmöllä.

55 % kaukolämmöstä tuote-
taan kestävän periaatteen 
mukai sesti paikallisella 
biopoltto aineella.  Kauko lämpö 
on oleellinen osa paikallista 
kiertotaloutta. 

Luotettava, ekologinen ja paikallinen  
Pori Energian kaukolämpö on todellista  
lähilämpöä — jo vuodesta 1969.

Kaukolämmön toiminta
varmuus on aina vähintään 

Lue lisää ja pyydä tarjous:  
porienergia.fi/kaukolampo

Myynti: Antti Lehtonen 
p. 044 701 2205 
antti.lehtonen@porienergia.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Vaivun utuiseen uneen… Haaveilen saavani pankista 10 m € lainaa 
-1 % koroilla ja elelen mukavaa elämää. 8 donaa polttelee joka kuun 
ensimmäinen päivä taskussa. Aah elämisen keveys ja vapaus. Kirottua, uni 
vaihtuu: Lasten kanssa Monopolia pelaillessa keksitään lisätä rahaa peliin, 

kukin saa kirjoitella shekkejä oman mielen mukaan. Vaihdan Korkeavuorenkadun 
Eiraan, ja tytär kirjoittaa vielä miljoonan shekin. Voitanko lapset ensimmäistä 
kertaa? Voiko olla näin hyvä tuuri?  Voi helvetti, joko taas, uni vaihtuu: Eduskunta 
säätää lain: ”Nälänhätä pois maailmasta, kaikilla on oikeus kaikkeen, vastuut 
poistetaan perustuslaillisesti kaikilta.” Johan on lokoisaa. Haluan ilmaisen Hesarin, 
joka on parempi kuin nykyinen. Nyt alkaa meno olla jo miehen mukaista. Hyvin 
menee. Aurinko porottaa mäntyjen lomasta, ja hikikarpalo vierähtää keskelle leveää 
nenää. Herään karuun todellisuuteen ja hymyilen utuisille unilleni: Ei tainnut 
kansantalouden vakaa käsi paljon kuria pitää.

Luonnon ja yhteiskunnan tasapaino on puheenaihe länsimaissa, Kiinassa, 
Japanissa ja Koreassa. Ei muualla. Siellä kuuluisassa ”muualla” luonto ei ole huoli. 
Siellä on huoli perheen toimeentulosta ja terveydestä. Se kuuluisa ”joku muu” saa 
pitää huolta ympäristöstä. Maailma on kuitenkin kokonaisuus, haluamme sitä tai 
emme.

Eurooppalainen teollisuus on vastuullista niin ihmisten kuin luonnon suuntaan 
eli maksaa työntekijöille hyvää palkkaa ja on vähäpäästöistä. Se kuuluisa 
ympäristöjalanjälki on pienempi kuin muualla. Me Eurooppana emme 
pysty maailmaa muuttamaan. Pystymme parhaassa tapauksessa 
muuttamaan Eurooppaa. Siinä muutoksessa on hyvä muistaa, 
että eurooppalainen teollisuus on ekoteko. Älkäämme 
hulluudessamme siirtäkö paikallista teollisuutta Euroopasta 
pois. Ympäristöjalanjälki ja vastuullisuus ovat täällä hyvällä 
tolalla. Mikäli välitämme maailmasta, meidän tulee muuttaa 
omaa kulutustamme kestävään suuntaan ja pitää teollisuus 
Euroopassa. Nämä kaksi asiaa eivät ole ristiriidassa. 

Teollisuus tarvitsee tasapuolista toimintaympäristöä 
Euroopassa, ei rangaistuksia. Vastuullinen toiminta on jo 
sinällään kustannusrasite, se meillä jo on. Älkää tuudittako 
minua kesäiseen uneeni, jossa Euroopan teollisuutta 
syyllistetään, rangaistaan ja lopulta ajetaan alas. Se ei ole 
hyvä uni kenellekään.

Vielä kerran: 
”Teollisuus 
Suomessa on osa 
ratkaisua, ei osa 
ongelmaa.’’

HANNU HEISKANEN
hallituksen jäsen, Satakunnan  
kauppakamari
toimitusjohtaja,  
Aurubis Finland Oy

Eurooppalainen  
teollisuus on ekoteko



Nyt on niin tärkeää asiaa,  
että pistimme mainokseemme  

kuvan uutisankkurista
SataCom on nyt VSP. Se on lyhenne Vakka-Suomen Puhelimesta 
ja takuu luotettavista, kotimaisista IT-palveluista, joilla autamme 

yritystäsi menestymään.

Lue lisää SataComin ja VSP:n  
yhdistymisestä: vsp.fi

SataCom paransi kertaheitolla palveluidensa tasoa 
ja nosti kokemustaan 30 vuodesta 120 vuoteen – 
myymällä koko osakekantansa VSP:lle. 

Asiakkaidemme suuntaan tämä ei tarkoita mutkia 
matkaan, vaan paikallinen palvelu säilyy ennallaan, 
mutta IT-palvelujen valikoima laajenee!

paikallista 
palvelua100 % ISO-9001 laatu- 

sertifioitu 120 vuotta 
kokemusta



KAUPPAKAMARI 5

SISÄLTÖ

24

SATAKUNNAN

3/2019

6
NYT PUHUTTAA

Cimcorp on 
maailman merkittävin 

automaatiointegraattori.

8
KIRJAVINKKI

Moderni mentorointi  
yhdistää ihmisiä  
eri toimialoilta.

9
LYHYESTI LUKUINA

Yritysten  
vastuullisuusviestintä  

on suomalaisille  
tärkeää.

10
URAPOLKU

Petri Paajanen aloittaa 
Pori Energian johdossa 

energiamurroksen  
keskellä.

10
GALLUP

Mikä on kiertotalouden tärkein 
mahdollisuus?

11
AJANKOHTAISTA

Sukuyhtiön 160 vuoden  
historia kulkee Ahlströmin 

mukana.

12
HENKILÖ

WMO:n pääsihteeri  
Petteri Taalas taistelee 

etulinjassa ilmastonmuutosta  
vastaan.

16
TEEMA

Suomalaisyrityksillä  
on väylä auki  

vastuullisuuden 
suunnannäyttäjiksi.

20
KAKSI TAPAA

Hyvinvoiva henkilöstö on 
yrityksen menestyksen avain.

22
TILASTO

Pörssiyhtiöiden uusista  
hallitusnimityksistä  

31 prosenttia on naisia.

23
KOLUMNI

Vastuullisuus ei ole  
hanke vaan jokapäiväinen  

strateginen valinta,  
kirjoittaa Anne Ekberg.

24
AJANKOHTAISTA 
SATAKUNNASTA

RKW:n Porin tehdas on muovin 
kierrättämisen edelläkävijä.

26
KALENTERI
Koulutusta  

uuden työn johtamiseen  
ja ajanhallintaan.

28
KAMARIKUULUMISIA
Peter Nyman kannusti  
yrityksiä vaikuttavaan  

viestintään.

31
HYVÄ UUTINEN

Pori–Helsinki-lentojen lippuja 
voi nyt ostaa suoraan Finnairin 

sivuilta.

K
uv

a:
 V

ee
ra

 K
o

rh
o

ne
n

PÄÄTOIMITTAJA
MINNA NORE

JULKAISIJA
SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI
VALTAKATU 6, 28100 PORI
PUH. 044 558 5650
SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI

TUOTTAJA
ILONA NORDLUND,  
KUMPPANIA OY
KUMPPANIA.FI

TOIMITUSKUNTA
JUHA HARTTUNEN
JUHA HELJAKKA
KARI KARPALE
RIITTA KILO
MINNA NORE
LEENA ROSKALA

TOIMITUS
SANNA LEPPÄNEN
NINA LEPPÄNIEMI
KATRI MÄENPÄÄ
ILONA NORDLUND
TERHI RAJALA
LEENA ROSKALA
SONJA SJÖGREN

KUVAT
HAASTATELTAVIEN ALBUMIT
VEERA KORHONEN
SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI
DREAMSTIME

PAINO
PRINTHAUS OY
MIKKOLANTIE 24, 28130 PORI
PRINTHAUS.FI

ILMOITUSMYYNTI
JARKKO.HUHTALA@
SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI

JAKELU
800 KPL, ISSN 0785-4579

OSOITTEENMUUTOKSET
SANNA.LEPPANEN@
SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI

KANNEN KUVA
VEERA KORHONEN



6 KAUPPAKAMARI

Robotiikka, ratkaisujen modu-
laarisuus ja liikuteltavat pop up 
-automaatiojärjestelmät ovat osa 
teollisuuden kestävää kehitystä. 

Tuotannossa tarvitaan automaation myötä 
vähemmän lattiapinta-alaa, komponentteja, 
aikaa ja energiaa. Tehokkuus lisääntyy, ja 
toisaalta myös monotoniset ja vaaralliset 
työtehtävät korvautuvat teknologialla. 

– Kehityksen myötä liikkuvan robottiyk-
sikön materiaali on muuttunut teräksestä 
alumiiniksi, jolloin robotin suorituskyky 
on kasvanut huomattavasti, kertoo tekno-
logiajohtaja Jyrki Anttonen.

Automaatioratkaisut johtavat resurssivii-
sauteen.

– Cimcorpin teknologian ja ohjelmisto-
jen ansiosta läpinäkyvyys lisääntyy proses-
sin kaikissa vaiheissa, jolloin välivarastoja, 
pinta-alaa ja hukkaa voidaan minimoida. 
Robottien jarrutusenergiakin saadaan 

talteen ja syötettyä takaisin käyttöön, Ant-
tonen lisää.

Cimcorpilta käy jatkuva matkustusvirta 
johonkin suuntaan. Yhtiö operoi varatoi-
mitusjohtaja Tero Peltomäen mukaan 40 
maassa, ja joinakin vuosina tuotannosta sata 
prosenttia menee vientiin. 

– Parhaillaan on käynnissä 32 projektia 
16 eri maahan. Robotteihin ja automaatioon 
liittyviä projekteja tehdään muun muassa 
kiinalaisiin, korealaisiin ja intialaisiin tarpei-
siin. Intian Chennaihin avattiin tänä vuonna 

oma yksikkönsä palvelemaan 43 miljoonan 
euron arvoisia rengasteollisuuden projekti-
toimituksia. 

Ulvilalainen Cimcorp on globaalin rengas-
teollisuuden Nokia, maailman merkittävin 
automaatiointegraattori. Seuraavana valloi-
tusvuorossa ovat ruokateollisuuden jakelu-
konseptit. 120 miljoonan euron jättikaupat 
espanjalaisen vähittäiskauppaketjun Merca-
donan kanssa ovat herättäneet kiinnostusta 
portaalirobottijärjestelmiin Saksan ja myös 
muun Euroopan isoissa jakelijoissa.

– Meillä on uniikki tapa tehdä keräilyä 
hyödyntämällä portaalirobotteja. Tarjouskan-
ta on nyt iso, Peltomäki sanoo.

Kasvussa omistajakonsernin leveisiin 
harteisiin on hyvä nojata. Cimcorp on japa-
nilaisen omistajan Murata Machineryn sol-
mukohta Euroopan markkinoille. Murata on 
maailman viidenneksi suurin logistiikka-alan 
yritys ja vasta tulossa Eurooppaan. 

NYT PUHUTTAA

KOMPASSI

32 projektia 16 maassa
KUN CIMCORP KASVAA, NIIN MAAILMALLA RESURSSIT SÄÄSTYVÄT.   
CIMCORPIN UUDEN LAAJENNUKSEN MYÖTÄ ROBOTTIEN LINJAKOKOONPANOON 
TULI TUPLASTI LISÄÄ TILAA. MAHDOLLISUUDET KASVUUN OVAT ERINOMAISET. 

ULVILALAINEN CIMCORP 
ON GLOBAALIN 
RENGASTEOLLISUUDEN 
NOKIA.

3 PUOLUSTUSPUHETTA  
PORIN LENTO- 
LIIKENTEELLE

•  Työtä Satakuntaan saadaan vain 
kauppojen myötä. Isot kaupat tehdään 
maailmalla.

•  Vaikka Skype-palavereihin pyritäänkin 
aina, kun on mahdollista, varsinkin 
 aasialaisessa kulttuurissa yhteistyö-
kumppanin vakuuttaminen ja luotta-
mus rakentuvat tapaamisissa.

•  Kun on ollut 20 tuntia kotimatkalla, niin 
työmatkalaiselle on arvokasta päästä 
viikonlopuksi kotiin ilman vielä yhtä 
neljän tunnin taksimatkaa. 

Varatoimitusjohtaja Tero Peltomäki Teknologiajohtaja Jyrki Anttonen

KPK0319_06-11_Kompassi.indd   6 24/09/2019   10.20
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www.upcast.com

®

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

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

For quality and reliability. Continuously.

 ON  UPCASTING
FOCUS

IN MEMORIAM

Juhani Saarikoski

Satakunnan kauppakamarin 
entinen toimitusjohtaja 
Juhani Henrik Saarikoski 
kuoli Porin kaupunginsai-

raalassa 21. elokuuta vaikean sairau-
den murtamana. Hän oli kuollessaan 
66-vuotias.

Juhani Saarikoski syntyi Raumalla 
4. heinäkuuta 1953 kaksilapsisen 
perheen nuorimpana. Konduktöö-
ri-isälle ja kotiäiti-äidille oli alusta asti 

selvää, että lapset saavat hyvän koulutuksen, kuten myös tapahtuikin.
Saarikoski kirjoitti ylioppilaaksi Rauman lyseosta hyvin arvosanoin 

1972 ja jatkoi samana syksynä opintojaan Turun kauppakorkeakoulus-
sa. Ekonomiksi hän valmistui 1975 ja kauppatieteiden maisteriksi 1977. 
Asepalveluksen suoritettuaan hän toimi yhden vuoden tuntiopettaja-
na Rauman kauppaoppilaitoksessa talvella 1977–1978.

Tämän jälkeen syksyllä 1978 Saarikoski aloitti asiamiehenä Satakun-
nan kauppakamarissa. Kun legendaarinen toimitusjohtaja, opetusneu-
vos Hugo Nuorsaari jäi eläkkeelle kauppakamarin toimitusjohtajan 
tehtävistä vuonna 1980, valittiin Saarikoski hänen seuraajakseen vain 
27-vuotiaana.

Pitkäaikaisessa roolissaan Satakunnan kauppakamarin toimitusjohta-
jana Saarikoski otti maakunnallisen edunvalvonnan vahvasti omakseen. 
Maakunnallisten kulkuyhteyksien parantaminen niin juna-, lento- kuin 
tieliikenteenkin osalta oli hänelle erityisen tärkeä tavoite.

Lisäksi hän koki maakunnallisen korkeakoulutuksen kehittämisen 
keskeiseksi asiaksi Satakunnan tulevaisuuden kannalta.

Saarikoski myös loi vahvan yhteistyöverkoston niin Satakunnassa 
kuin koko maassakin. Hänen kaudellaan kauppakamarin yhteistoi-
minta esimerkiksi Satakunnan Vientikillan kanssa muodostui tiiviiksi 
tavalla, joka hyödytti kumpaakin osapuolta. 

Työssään Saarikoski oli säntillinen ja saapui töihin aina puoli tuntia 
ennen toisia. Hänelle oli myös tärkeää, että kauppakamarilla oli aina 
päivystys virka-aikana.

Vapaa-aikanaan Saarikoski harrasti lukemista, golfia ja musiikin 
kuuntelua. Lukemisen kautta hänelle kehittyi laaja tietämys eritoten 
historiasta, kun taas golf osin merkitsi samalla ammatillisten verkosto-
jen hoitamista.

Korostunut ekonomistinen ajattelu oli Saarikosken toiminnan 
johtotähti. Tämän ansiosta hänen seuraajansa on päässyt kehittämään 
kauppakamarin toimintaa taloudellisesti vahvalta pohjalta.

Tasavallan presidentti myönsi Saarikoskelle 2003 Suomen Valkoisen 
Ruusun Ritarikunnan ritarimerkin hänen ammatillisista ansioistaan.

Saarikosken työura päättyi vakavaan sairauskohtaukseen Yyterin golf-
kentällä syyskuussa 2015. Edessä oli lopullinen, muutamia vuosia kestänyt 
sairauskierre. Eläkkeelle hän jäi seuraavan vuoden elokuussa Satakunnan 
kauppakamarin historian pitkäaikaisimpana toimitusjohtajana.

Saarikoskea jäivät kaipaamaan sisar perheineen, sukulaiset, ystävät 
sekä entiset työtoverit.

Helena Toivonen, pitkäaikainen työtoveri ja ystävä
Matti Kuhna, ystävä

KPK0319_06-11_Kompassi.indd   7 24/09/2019   10.20
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TEOS MURTAA perinteistä käsitys-
tä mentoroinnista, missä kokenut 
konkari siirtää omaa ajatteluaan ja 
tietämystään nuoremmalle. Kirja tuo 
mentorointiin tuoreen näkökulman 
yhdistämällä siihen valmentavan 
otteen. Moderni mentorointi yhdistää 
sopivia ihmisiä eri toimialoilta ja hyö-
dyntää hyvinkin erilaisissa tehtävissä 
olevien ihmisten osaamista tuloksek-
kaasti. 

Kirja on käytännönläheinen opas 
niin mentorille kuin mentoroitavalle. 
Sen esimerkkien ja vinkkien avulla 
on mahdollista rakentaa molempia 
osapuolia hyödyttävä luottamuksel-
linen yhteistyösuhde, jossa mentori 
ja mentoroitava oppivat toinen 
toisiltaan. Kirja aktivoi lukijaa pohti-
maan mentorointisuhteen hyötyjä 
ja haasteita sekä keinoja haasteiden 
ylittämiseen. 

Kirjassa on esitelty laajasti erilaisia 
mentorointisuhteeseen sopivia 
työkaluja, jotka auttavat haastavissa 
tilanteissa. Lisäksi kirjassa on käsitelty 
muun muassa mentorin rooleja, 
joiden tunteminen auttaa esimerkiksi 
oman mentorin valinnassa.

Kirja sopii niille, jotka joko etsivät 
itselleen mentoria tai pyrkivät 
mentoreiksi. Kirjasta on hyötyä myös 
coacheille, fasilitaattoreille, valmen-
tajille, työnohjaajille, johtajille ja 
esimiehille.  

VALMENTAVA 
MENTOROINTI

KIRJA

KPK0319_06-11_Kompassi.indd   8 24/09/2019   10.20
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LYHYESTI LUKUINA

Ovatko yrityksesi 
kasvumahdollisuudet 
sittenkin silmiesi 
edessä? 
Me autamme sinua näkemään ne. 
kasvuvoimaa.ey.fi
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Maailmalla meidät tunnetaan puhtaista tuotteistamme sekä 
innovatiivisesta tuotantokonseptistamme. Haluamme olla 
vastuullisuuden edelläkävijä, ja tärkein voimavaramme on 
osaava henkilöstö. Tarjoamme aktiivisesti koulutusta sekä 
kilpailukykyisiä työetuja, kuten:

» hyvät mahdollisuudet edetä uralla
» kattavat terveyspalvelut
» monipuolista virkistystoimintaa
» paikan yhdessä Suomen inspiroivimmista kiertotaloutta   
   edistävissä yrityksissä.

Seuraa meitä Facebookissa ja LinkedInissä – tiedotamme 
kaikista ajankohtaisista asioista, mukaan lukien työpaikoista, 
somekanavissamme ja verkkosivuillamme!

Honkajoki Oy
Santastentie 197
38950 Honkajoki
010 834 6400
info@honkajokioy.fi
www.honkajokioy.fi

kasvua kierrättämällä

Honkajoki Oy on Suomen 
johtava eläinperäisten sivutuotteiden 
jalostaja. Valmistamme sivutuotteista 

korkealaatuisia ja ravinnerikkaita 
raaka-aineita esimerkiksi lemmikkieläinten 

ruokiin sekä polttoaineisiin.

24
Isoin ruoka- 
hävikki syntyy  
kotitalouksissa: 
Suomessa  
keskimäärin  
24 kiloa vuodessa 
henkilöä kohden.

87 
Yritysten  

vastuullisuuden  
merkitys on kasvanut 
vuodesta 2015 lähtien 
11 prosenttiyksikköä ja 
on nyt 87 prosenttia.

Lähes 80 prosenttia 
15–24-vuotiaista olisi 
valmiita maksamaan 
tuotteesta tai  
palvelusta enemmän 
tai useammin, jos 
sen tarjoava yritys 
antaa voitostaan 
vähintään puolet 
yhteiskunnalliseen 
hyvään Suomessa.

80

75 prosenttia  
pitää tärkeänä,  

että yritykset  
viestivät omista 

yhteiskunnallisista 
teoistaan ja niiden 

vaikutuksista.

75

LÄHTEET: FINNVERA, METSÄYHDISTYS RY., S-RYHMÄ, 
SUOMALAISEN TYÖN LIITTO, YLE

KPK0319_06-11_Kompassi.indd   9 24/09/2019   10.20
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GALLUP

Mikä on kiertotalouden tärkein mahdollisuus?
JARI MANNEVUO, 
LASSILA &  
TIKANOJA OYJ
– Tavarat kierrätetään 
ensisijaisesti tavarana 
eikä materiaalina. 
Materiaalin kierrätys 
tulee sen jälkeen. Esi-
merkiksi kuormalavat 
laitetaan ensisijaisesti 
kuormalavamarkki-
noille.

URAPOLKU

Jos Petri Paajanen olisi sarjakuvahahmo, 
hänen päänsä päälle syttyisi energiansääs-
tölamppu heti, kun puheenaiheena on 
energia-alan tulevaisuus.

– Kilpailutilanne muuttuu, kun sähkön-
myyntiyhtiöt yhdistävät toimintojaan ja syn-
tyy jatkuvasti isompia yhtiöitä. Hajautetun 
tuotannon myötä ihmisistä tulee omavarai-
sempia energiansa tuottamisessa. Erilaiset 
tekoälyratkaisut helpottavat energian sääs-
tämistä esimerkiksi lämmitystä ohjaamalla, 
Paajanen listaa esimerkkejä. 

Entistä parempia ratkaisuja kaipaa 
kiireesti myös maapallo. Asiakkaiden kiin-
nostus ympäristöasioihin onkin kasvanut 
merkittävästi Paajasen uran aikana. Yhä 
useampi tekee ratkaisuja muilla kuin hin-
takriteereillä, mitä edesauttaa esimerkiksi 
aurinkosähköön liittyvän tekniikan vuosi 
vuodelta edullisempi hinta.

– Kehitys on positiivista ja avaa yhtiöille 
mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. 
Tekniikkaa on jo maailma täynnä. Enemmän 
on kyse siitä, kuka hyödyntää sitä parhaiten 
asiakkaiden hyväksi.

KULMAHUONE JÄÄ TYHJÄKSI
Vielä opiskelemaan lähtiessään kankaanpää-
läinen Paajanen ei haaveillut ison energiayh-
tiön johtajan roolista. Ihmisten johtaminen 

Onnistuminen edellyttää innostamista

KOULUTUS
Tekniikan tohtori, Tampereen teknillinen 
yliopisto 2012
Tekniikan lisensiaatti, Tampereen 
teknillinen yliopisto 2008
Tuotantotalouden diplomi-insinööri, 
Tampereen teknillinen yliopisto 2003
Sähkövoima- ja automaatiotekniikan 
insinööri, SAMK 2001
Erityistä: Koko korkeakoulutuspolku 
Porissa!

ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA
Tutkija ja projektipäällikkö Project 
Manager’s Personal Mastery -projektissa 
Tampereen teknillisen yliopiston Porin 
yksikössä.

MERKITTÄVIN ASKEL URALLA
Aloitti Pori Energian toimitusjohtajana 
lokakuussa 2019.

MOTTO
Tulevaisuus luodaan yhdessä.

KOMPASSI

alkoi kiinnostaa tuotantotalouden opintojen 
aikana.

– Johtaminen on vaativaa hommaa, mut-
ta samalla tosi hauskaa. Olen aina halunnut 
rakentaa henkilöstöön vahvan luottamuk-
sen ja panostaa vuorovaikutukseen. En jat-
kossakaan linnoittaudu kulmahuoneeseen, 
Paajanen hymähtää ja tietää mistä puhuu.

Hänen johdollaan Lammaisten Energia 
panosti etujoukoissa aurinkoenergiaan – 
tuloksena SUN-aurinkosähkön palkintosija 
Energiateollisuuden Vuoden ilmastoteko 
2016 -kilpailussa. Vatajankosken Sähkön 
unelma Suomen älykkäimmästä energiayh-
tiöstä taas on tuottanut monta konkreet-
tista innovaatiota Kankaanpään älyladusta 
tekoälypohjaiseen lämmityksen säätelyyn.

– Kokemukset osoittavat, mikä voima 
sillä on, kun kaikki saadaan innostettua 
mukaan. Onnistuminen ei silloin katso yri-
tyksen kokoa, vaan pienestäkin yhtiöstä voi 
löytyä valtakunnallisesti kiinnostavia asioita.

Samaan hengenvetoon Paajanen toteaa, 
että Pori Energian toimitusjohtajaksi siirty-
minen on iso askel.

– Kun ison yhtiön hallitus valitsee tällai-
seen hommaan, tietää tehneensä elämässä 
oikeita asioita. Uskon, että Porilla on kaikki 
mahdollisuudet olla vahvasti mukana me-
neillään olevassa energiamurroksessa. 

PETRI KAMPPI, 
CORENSO UNITED 
OY LTD
– Teemme Porin kar-
tonkitehtaalla toisten 
jätteistä maailman 
parasta hylsykartonkia 
noin 120 000 tonnia/
vuosi. Hylsymme on 
tehty 100-prosent-
tisesti kierrätetystä 
kuidusta.

ESA LEHTI,  
VEIKKO LEHTI OY
– Totuus on se, että 

Petri Paajanen on tottunut katsomaan tulevaisuuteen. 
Pori Energian uusi toimitusjohtaja uskoo, että 
menestyminen ei katso yrityksen kokoa.

hiilidioksidia pitää 
saada vähennettyä 
maapallolla. Se 
onnistuu kierrät-
tämällä tavaraa ja 
materiaalia.
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Ahlströmin arvot ovat tuloksellisuus, kehittyminen, yhteistyö, vas-
tuullisuus ja perinteet. Suurten sanojen takana on käytännön tekoja.

– Noormarkun ruukissa on oma vesivoimala. Olemme omavaraisia 
sähkön ja lämmön suhteen, punnitsemme ruokajätteet ja seuraam-
me sähkön, veden ja lämmön kulutusta, silppuamme metsän risut ja 
kannot, ja ne poltetaan yhtiön lämpövoimalaitoksessa. Noormarkussa 
sijaitsevat Ahlström-yhtiöt eli A. Ahlström Kiinteistöt Oy ja Ahlström 
Konsernipalvelut Oy ovat tänä päivänä osa Ahlström Capital -konser-
nia, jonka portfolioyhtiöiden toiminta on pääosin maailmalla. Näin 
ollen koko konsernin mittakaavassa vastuullisuuden vaikutukset ovat 
suuria ja me teemme täällä Noormarkussa osamme, kuvailee viidettä 
sukupolvea edustava Peter Ahlström.

Ahlström Capital tytäryhtiöineen on sitoutunut YK:n Global 
Compact -vastuullisuusaloitteeseen, jonka myötä yritykset kehittävät 
muun muassa työoloja, ihmisoikeuksia ja ympäristöä kansainvälisillä 
markkinoilla. 

– Vastuu on selkäytimessä. Jo Eeva ja Antti Ahlström perustivat 
kouluja, rakensivat kirkkoja ja sairaaloita. Suku jatkaa yhteiskuntaan 
suuntautuvaa työtään säätiöiden kautta, Ahlström kertoo.

Yhtiön arvopohja näkyy myös siinä, miten ruoka tänä päivänä val-
mistetaan, katetaan ja tarjoillaan Ahlströmin ruukeissa Noormarkussa 
ja Kauttualla. 

– Historiasta juontava vieraanvarainen palvelukulttuuri ilmenee 
tänäkin päivänä tavassamme palvella asiakkaita, toteaa liiketoiminta-
johtaja Riitta Kilo. 

Perinteet velvoittavat. Lisäksi pitää olla uskallusta toimia ennakko-
luulottomasti, kuten ennenkin.

– Meidän omistajilla on visio paremmasta maailmasta tuleville 
sukupolville. Se on iso vastuu meille kaikille ahlströmiläisille, Peter 
Ahlström sanoo. 

Sukupolvien työtä 
kunnioittaen
A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n arvot 
kiteytyvät Noormarkun Ruukin miljöössä, 
Klubin keittiön alkuperäisresepteissä ja 
metsäalueen hoidossa. 160 vuoden historia 
velvoittaa sukuyhtiötä yli sukupolvien.

– Ihmiset tekevät bisneksen. Kun tekee arvojen mukaan parhaansa, 
kehitys menee varmimmin oikeaan suuntaan, Peter Ahlström toteaa. 
Kuvassa myös liiketoimintajohtaja Riitta Kilo.
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HYÖTYÄ & HELPPOUTTA
FIRMAN ARKEEN
S-RYHMÄSTÄ

Ylivoimaista

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

Lue lisää eduista osoitteessa s-business.fi.

KPK0319_06-11_Kompassi.indd   11 24/09/2019   10.20



12 KAUPPAKAMARI12 KAUPPAKAMARI

KPK0319_12-14_Henkilö_Petteri_Taalas.indd   12 24/09/2019   10.20



KAUPPAKAMARI 13

Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n pääsihteeriksi uudelleen valitulla 
Petteri Taalaksella riittää tulevalla nelivuotiskaudella työsarkaa oman 

järjestön organisaatiojumpassa, globaalissa ilmastopolitiikassa ja 
ilmastonmuutoksen jarruttamisessa. Viimeksi mainitulla sektorilla myös  

suomalaisosaamiselle on nyt kasvavaa kysyntää, Taalas vakuuttaa.

Ilmastonmuutoksen 
etulinjassa

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT MEERI UTTI

HENKILÖ
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Petteri Taalas luotsaa WMO:ta (World 
Meteorological Organization) neljättä 
vuotta. Kesäkuun alussa pidetyssä pää-
sihteerivaalissa hänet valittiin jatkokau-

delle ilman vastaehdokkaita.  
Iso osa Taalaksen työtunneista on kulunut jär-

jestön sisäisessä uudistus- ja strategiatyössä. Tätä 
urakkaa kuuluu riittävän myös tuleville vuosille, 
sillä nyt edessä on organisaation sorvaaminen 
uuteen muottiin.

”Tiedossa on saneeraushommaa, joka näkö-
jään sopii suomalaisluonteelle”, Taalas toteaa.

KÄSISSÄ IHMISKUNNAN ISOIN HAASTE
Isommassa kuvassa WMO ottaa entistä näky-

vämpää roolia yhtenä YK:n 
keskeisenä työkaluna ilmas-
to-, vesi- ja sääkysymyksissä. 
Tällä pelikentällä Taalas tekee 
tiiviistä yhteistyötä YK:n pää-
sihteeri António Guterresin 
kanssa. Taalas johtaa myös 
muun muassa syyskuussa 
New Yorkissa järjestettävän 
ilmastohuippukokouksen 
tiederyhmää.

”Ilmastonmuutos on koko ihmiskunnan tä-
män vuosisadan tärkein haaste. Jos epäonnistum-
me sen torjumisessa, heikennämme seuraavien 
sukupolvien hyvinvointia jopa tuhansia vuosia. 
Tässä kohtaa Euroopan on näytettävä päätöksil-
lään muille suuntaa”, pääsihteeri muistuttaa.

Ilmastotieteilijää lohduttaakin havainto, että 
sitkeä rummutus ilmastonmuutoksesta ja sen 
vaikutuksista alkaa mennä perille.  Viimeisim-
pänä herättäjänä on ollut WMO:n alaisuudessa 
toimivan ilmastopaneeli IPCC:n varsin selkeä 
raportti.

Sen mukaan maapallon lämpötila on noussut 
noin asteella esiteollisesta ajasta ja 1,5 asteen raja 
ylitetään lähivuosikymmeninä. Epäonnistumi-
nen ilmastonmuutoksen torjunnassa aiheuttaisi 
selvityksen mukaan merkittäviä riskejä ravinnon 
tuotannolle, ihmisten elinoloille,  luonnolle ja  
taloudelle.

RAHA ON KAIKKIA KIRITTÄVÄ KONSULTTI
Selkeämmin sanottuna ihmiskunnalla on 

tulevina vuosina edessään entistä enemmän 
luonnonkatastrofeja, maatalouden katovuosia, 
poliittisia kriisejä ja pakolaisongelmia. Samalla 
hiipuu myös maailmantalouden kasvu.

Taalas tunnustaakin, että eurot ja dollarit ovat 
olleet viime aikojen nopeassa asennemuutoksessa 
tärkeitä konsultteja. Ilmastonmuutosta ei ole enää 
varaa ohittaa pelkällä olankohautuksella, mikäli 
halutaan säilyttää omat markkina-asemat. 

”Ilmastonmuutos, vastuullisuus ja oma hiilija-
lanjälki ovat nousseet aidosti elinkeinoelämän ja

yritysten agendalle. On oivallettu, että oman 
toiminnan on oltava myös ympäristön osalta 
kestävää. Sitä edellyttävät myös asiakkaat ja sijoit-
tajat”, Taalas toteaa.

”Asennemuutos on ollut viime vuosina yllät-
tävän nopea. Toisaalta WMO on pitänyt samoja 
asioita esillä jo vuodesta 1979 lähtien”, hän lisää.

AVAIMET LÖYTYVÄT FOSSIILIENERGIAN 
KÄYTÖSTÄ

IPCC:n 1,5 asteen rajaan on sitouduttu jo 
useiden EU-maiden ja myös Suomen hallitus-
ohjelmassa. Samalla on alkanut kädenvääntö 
siitä, mikä on lopulta tehokkain keino saavuttaa 
asetetut tavoitteet.

Yksi suitsisi yksityisau-
toilua ja kasvattaisi metsiim-
me lisää hiilinieluja, joku 
taas luopuisi lentämisestä, 
fossiilisista polttoaineista 
sekä satsaisi uusiutuvaan 
energiaan.

Taalaksen mukaan kaik-
kia keinoja tarvitaan, mutta 
avainasemassa on lopulta 
luopuminen kivihiilen, öljyn, 

kaasun ja turpeen käytöstä energiantuotannossa 
ja liikenteessä.

”Esimerkiksi paljon puhutut lentoliikenteen 
päästömäärät ovat tässä kokonaisuudessa vain 
muutamia prosentteja, joten niillä ei ratkaista 
koko ongelmaa. Samoin on hiilinielujen kanssa”, 
Taalas tähdentää.

Ilmastohaaste ratkaistaan vain koko maailman 
toimenpitein. Suomi on aloittanut EU-puheen-
johtajuuskautensa ajamalla EU:n ilmastotavoit-
teiden kunnianhimoista nostoa. Ulkopolitiikalla 
voidaankin Taalaksen mukaan saavuttaa merkit-
täviä tuloksia koskien myös Suomen toimintaa 
YK:ssa ja kehitysyhteistyössä.

MUUTOS ON MYÖS MAHDOLLISUUS
Ilmastomuutoksessa muhii toisaalta monia 

mahdollisuuksia. Kuivuus, tulvat ja puhtaan ve-
den puute ovat tulevina vuosikymmeniä haasteita 
lähes kaikilla mantereilla. Se tietää uusia markki-
noita myös suomalaisyrityksille. 

”Meillä on jo nyt todella vahvaa sää-, vesi- ja 
jätteenkäsittelyosaamista sekä niihin liittyvää tek-
nologiaa. Myös suomalaisessa metsäosaamisessa 
on paljon globaalia vientipotentiaalia ja uudet 
biotuotteet ovat tietysti aivan oma lukunsa”, hän 
luettelee.

Entä mitkä ovat ilmastotieteilijän omia arkisia 
ekotekoja?

”Täällä Genevessä kuljen mahdollisuuksien 
mukaan polkupyörällä, tien päällä alla on ladatta-
vat hybridiautot. Mökillä käytän aurinkoenergiaa. 
Ja lautaselta löytyy kalaa, kasviksia ja riistaa.”

PETTERI TAALAS

YK:N ERITYISJÄRJESTÖ WMO:N 

pääsihteeri vuodesta 2016. 
Aiemmin Suomen ilmatieteen 
laitoksen pääjohtaja. 

VÄITTELI METEOROLOGIASTA HELSINGIN 

yliopistossa 1993, Filosofian 
tohtori. Toiminut myös 
tutkimusprofessorina, Fortumin 
hallituksen jäsenenä sekä Itä-
Suomen yliopiston hallituksen 
puheenjohtajana.

HARRASTUKSET: 

Metsästys, uinti, työmatka–
pyöräily ja puutarhan hoito.

PERHE: 

Vaimo, villakoira ja viisi aikuista 
lasta.

Ikä 58 v, kotipaikka Espoo ja 
Geneven alue.

“ILMASTOHAASTE 
RATKAISTAAN VAIN 
KOKO MAAILMAN 

TOIMENPITEIN.”
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ILMOITUS

Palkitsemisella vaikutetaan motivaatioon  
ja työn tuottavuuteen

Palkitsemis- ja palkkausjärjestel-
mien yhteydessä puhutaan usein 
strategisesta palkitsemisesta. Sillä 
tarkoitetaan, että palkkaus ja pal-

kitsemisjärjestelmät rakennetaan yrityksen 
strategiaa, tavoitteita ja toimintaa tukevak-
si. Hyvään palkitsemisen kokonaisuuteen 
kuuluu palkan, palkkioiden ja etujen lisäksi 
myös ei-rahallista palkitsemista kuten 
palautetta ja kehitysmahdollisuuksia.

Työntekijöiden peruspalkkaus on 
palkitsemisen kulmakivi. Palkkauksessa 
onnistuminen edellyttää, että oikeuden-
mukaisuudesta on huolehdittu. Epäoikeu-
denmukaiseksi koettu palkkaus voi olla 
merkittävä tyytymättömyyden lähde, joka 
vaikuttaa negatiivisesti yrityksen tuotta-
vuuteen.

Säännöllinen palkkakartoitus edis-
tää palkkauksen oikeudenmukaisuutta. 
Markkinapalkkavertailusta yritys saa 
ajankohtaisen ja kattavan tiedon mark-
kinoiden palkoista. Arvioinnin avulla 
yritys voi verrata omaa palkkarakennet-
taan ja kaikkiin palkitsemiselementteihin 
käytettävää rahasummaa muihin Suomessa 
tai esimerkiksi samalla alalla toimiviin 
yrityksiin. Yrityksen sisäistä palkkahajon-
taa tarkastelemalla varmistetaan, että hyvät 
suoriutujat ja esimerkiksi palkkakuoppaan 
jääneet on tunnistettu. 

Täydentävät, tulosperusteiset palkitse-
misjärjestelmät ovat puolestaan kriittisiä 
työvälineitä, joiden avulla viestitään strate-
gisista tavoitteista ja synnytetään haluttua 
toimintaa.

Tulospalkitsemisella voidaan saada 
aikaan sekä työntekijän että työnantajan 
kannalta merkittäviä positiivisia vaikutuksia. 
Yksilön näkökulmasta tällaisia ovat esimer-
kiksi kokemus oman työn arvostuksesta ja 
työnantajan kannalta työntekijän, tiimien ja 
koko organisaation parantunut suorituskyky 
ja parempi tuottavuus.

Myös järjestelmän soveltamistavalla on 
suuri merkitys. Jos johto ja esimiehet eivät 
sitoudu palkkaus- tai palkitsemisjärjestelmän 
soveltamiseen, jää se helposti irralliseksi eikä ni-
voudu kiinteästi osaksi organisaation toimintaa. 

Rahallisessa palkitsemisessa peruspalkan 
rinnalla yrityksen kannattaa miettiä jous-
tavia tulos- tai pikapalkitsemisen keinoja, 
henkilöstöetuja, palkkiorahastoa tai esimer-
kiksi eläketurvan täydentämistä. 

Hyvin suunnitellulla henkilöstön palkitsemisella parannetaan työmotivaatiota ja 
yrityksen tuottavuutta. Avainasemassa ovat johdonmukainen palkkapolitiikka ja 

palkitsemisen kokonaisuus, joka tukee tavoitteiden saavuttamista.

Mandatum Life on Suomen johtava palkitsemis- ja eläkeasioiden asiantuntija. Palkitsemisen konsultointipalvelujen lisäksi 
tarjoamme asiakkaillemme kattavat palkitsemisratkaisut henkilö- ja eläkevakuutuksista palkkiorahastoihin. 

www.mandatumlife.fi 

”TOIMIVAN PALKITSEMISEN KAUTTA 
TYÖN TAVOITTEET KIRKASTUVAT, HYVÄT 

SUORITUKSET NÄKYVÄT ARJESSA 
JA TYÖNTEKIJÄN TYÖMOTIVAATIO 
PARANEE. TYÖNANTAJALLE TÄMÄ 

TARKOITTAA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA 
JA TYÖNANTAJAKUVAA.”

KIISA HULKKO-NYMAN, PALKITSEMISPALVELUIDEN  
LIIKETOIMINTAJOHTAJA, MANDATUM LIFE
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Mitä isot edellä, sitä pienet 
perässä, muistuttaa vanha 
kansanviisaus.  
Lausahdus pätee kohtuullisesti 

myös vastuullisuus-ja ympäristöseikkoihin, 
jotka isommissa yrityksissä on otettu vuosi 
vuodelta vakavammin.  Samalla niihin liittyviä 
vaatimuksia ja kriteerejä on valutettu asteittain 
omiin alihankintaverkostoihin ja pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin.

Vielä vuosikymmenen vaihteessa kestävän 
kehityksen periaatteet, oma energiatehokkuus 
ja mahdollisimman pieni hiilijalanjälki kuitat-
tiin vuosikertomusten yhteydessä muutamalla 
korulauseella. Tänä päivä niitä on avattava 
asiakkaille ja myös sijoittajille entistä yksityis-
kohtaisemmin. Samalla vastuullisuudesta on 
tullut etenkin pörssi- ja vientiyrityksille yksi 
koko liiketoiminnan uskottavuuden perus-
elementti.

Monille pk-yrityksille vastuullisuuskysy-
mykset ovat kuitenkin haasteellisia. Kuinka 
ylipäätään tarttua moniulotteiseen vastuul-
lisuuspalloon, kun oma osaaminen on asian 
suhteen rajallinen eivätkä kalliit konsultit 
välttämättä houkuta? Ja miten lopulta mitata 
ja varmistaa, että tehdyt toimenpiteet tuottavat 
myös konkreettisesti tulosta eivätkä aiheuta 
esimerkiksi laatuvaihteluja tai lisää energi-
ankulutusta ja ympäristörasitusta jossain 
muualla tuotantoketjussa? 
 
SUOMALAISYRITYKSET ALAN KÄRKI- 
KASTIIN
Nämä pk-yritysten arkiset haasteet on no-
teerattu myös Keskuskauppakamarissa, joka 
käynnistää tänä syksynä yritysten vastuul-
lisuuskoulutukset. Niiden yksiselitteisenä 
tavoitteena on opastaa asian edessä ymmäl-
lään olevat yritykset oman vastuullisuuspolun 
alkuun, tehdä niistä hiilineutraaleja tulevien 

Keskuskauppakamarin 
vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen. 

16 KAUPPAKAMARI16 KAUPPAKAMARI

Vastuullisuudesta myynti- 

Vastuullisuus ja oman toiminnan alati kutistuva hiilijalanjälki ovat jo olennainen 
osa isompien yritysten strategiaa ja nyt samalle polulle opastetaan myös pk-
kenttää. Keskuskauppakamarin tavoitteena on kouluttaa suomalaisyritykset 

vastuullisuuden suunnannäyttäjiksi, jotka vetävät kaulaa kilpailijoihinsa myös 
vientimarkkinoilla.

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT MEERI UTTI

ja vientivaltti myös pk-yrityksille
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parhaimman ESG (environmental, social, 
governance) -luokituksen saaneiden yritysten 
tuotto ja osakkeen arvo ovat olleet selvästi 
korkeampia kuin alhaisemman luokituksen 
yrityksillä.

VASTUULLISUUS ON A JA O
Tuorein esimerkki asennemuutoksesta 

löytyy Suomen yritysvastuuverkosto FIBS 
ry:n Yritysvastuu 2019 -tutkimuksesta. Sen 
mukaan peräti 99 prosenttia yrityksistä uskoi 
vastuullisuuden olevan oman liiketoiminnan 
kannalta olennainen tekijä.

Myös ilmastonmuutos huolettaa. Liki 90 
prosenttia kyselyyn vastanneista liki 200:sta 
yritysjohtajasta ja -asiantuntijasta näet kertoi 
ilmastonmuutoksen olevan organisaatiolleen 
tärkeä tai erittäin tärkeä vastuullisuuden pai-
nopistealue seuraavan 12 kuukauden aikana. 

Ilmastonmuutos koettiin jopa eettisyyttä 
(79 prosenttia) ja kiertotaloutta (71 prosent-
tia) tärkeämmäksi tekijäksi.

Samassa tutkimuksessa yritykset kaipa-
sivat myös lainsäätäjiltä taustatukea kestä-
vän kehityksen edistämiseen. Enemmistön 
mielestä globaaleja haasteita pitäisi ratkaista 
nimenomaan lainsäädännön ja kansainvälis-
ten sopimusten kautta. Myös Yrjö-Koskinen 

painottaa, että haasteita ja tavoitteita on 
tarkasteltava aina vähintäänkin EU-tasolla. 
Niihin on myös Suomi osaltaan sitoutunut.

Samalla on heitettävä romukoppaan se 
ajattelutapa, ettei omilla toimilla ole mitään 

merkitystä muun muassa Kiinan, Intian ja 
monien muiden ”jättisaastuttajien” rinnalla.

”Tarjolla on myös todella merkittäviä 
liiketoimintamahdollisuuksia.  Jokainen 
ymmärtää kuinka paljon ympäristötekno-
logian kysyntä ja markkinat mullistuvat, jos 
esimerkiksi keskusjohtoinen Kiina päättää 

tähdätä hiilineutraaliuteen odotettua  
nopeammin ja määrätietoisemmin”,  
Yrjö-Koskinen muistuttaa.

KOULUN PENKILLE SEITSEMÄLLÄ 
PAIKKAKUNNALLA

Keskuskauppakamarin vastuullisuus-
koulutukset alkavat tulevana syksynä 
Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, 
Kuopiossa, Vaasassa ja Lahdessa. 
Koulutustilaisuudet ovat avoimia kaikille 
yrityksille toimialaan ja kokoon katsomatta. 
Tavoitteena on saada jokaisella 
paikkakunnalla mukaan noin 30 yrityksen 
opiskelijajoukko. Itse koulutuksesta vastaa 
alan kotimaisiin kärkiosaajiin kuuluva Gaia 
Consulting.

”Ideana on tarjota kansantajuinen ja sel-
keä perusta, jonka pohjalta asioita voi lähteä 
viemään konkretiaksi. Liikkeelle lähdetään 
yritysten oman toiminnan, logistiikan ja 
energiankäytön aiheuttamista päästöis-
tä. Myöhemmin kuvaan tulevat mukaan 
myös ihmisoikeudet, sosiaalinen vastuu ja 
ympäristövastuu. Ja mikä tärkeintä, tuloksia 
myös mitataan ja seurataan yrityskohtaisesti”, 
Yrjö-Koskinen selvittää.

Suomalaiset yritykset voivat olla vastuullisuuden suunnannäyttäjiä maailmassa ja vastuullisuusasiat ovat 
keskeisiä yritysten kilpailukyvyn kannalta. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset ovat hiilineutraaleja 
vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Keskuskauppakamari järjestää yrityksille suunnattuja 

koulutustilaisuuksia, joissa saat käytännönläheisiä ohjeita yrityksesi päästövähennyksistä.

PÄÄSTÖVÄHENNYSKOULUTUKSET YRITYKSILLE 2019:
HELSINKI 22.10. | TURKU 24.10. | VAASA 29.10. | TAMPERE 30.10. | OULU 5.11. | KUOPIO 7.11. | LAHTI 12.11.

KATSO LISÄÄ >> kauppakamari.fi

YRITYKSILTÄ VAADITAAN 
NYT VASTUULLISTA 

TOIMINTAA.  
JOS HALUTUT KRITEERIT 

EIVÄT ASIAKKAIDEN 
MIELESTÄ TÄYTY, VALITAAN 
JOKU TOINEN VAIHTOEHTO.
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15-20 vuoden kuluessa ja nostaa Suomi 
asteittain alan globaaliksi suunnan-
näyttäjäksi.

Koulutusta koordinoi Keskuskauppa-
kamarin vastuullisuusasiantuntija Eero 
Yrjö-Koskinen, joka aloitti uudessa tehtä-
vässään viime keväänä. Hän tunnustaa, että 
asetetut tavoitteet ovat kovia mutta realistisia.

”Paine kasvaa jatkuvasti myös asiakkaiden 
puolelta. Yrityksiltä vaaditaan nyt vastuullista 
toimintaa ja jos halutut kriteerit eivät asiak-
kaiden mielestä täyty, valitaan joku toinen 
vaihtoehto”, Yrjö-Koskinen muistuttaa.

Vientivetoiselle Suomelle tämän tren-
din sivuuttaminen voi koitua pidemmässä 
juoksussa kohtalokkaaksi. Siksi on viisaam-
paa olla vastuullisuusasioissa etujoukoissa 
kuin jäädä kärkeä peesaavaan harmaaseen 
massaan.

”Tanskalaiset, ruotsalaiset ja hollanti-
laiset yritykset ovat ympäristö- ja vastuul-
lisuusasioissa tunnetusti maailman kärkeä 
ja osaavat kyllä ottaa markkinoilta omansa. 
Tähän joukkoon meidänkin on päästävä – ja 
mielellään tietysti ohitse”, Yrjö-Koskinen 
painottaa.

NOPEA MUUTOS ASENNEILMASTOSSA
Ympäristö- ja vastuullisuusasiat ovat ol-

leet tärkeä osa Eero Yrjö-Koskisen toimenku-
vaa jo ennen nykyistä kauppakamari-pestiä. 
Hän on toiminut muun muassa Kestävän 
kaivostoiminnan verkoston pääsihteerinä 
syksystä 2015 lähtien. Sitä ennen hän oli 
Brysselissä Green Budget Europe -järjestön 
toiminnanjohtajana.

Pitkän linjan ympäristöaktiivi tunnustaa 
itsekin yllättyneensä, kuinka nopeasti yleiset 

asenteet ovat elinkeinoelämän piirissä 
muuttuneet viimeisten kahden vuoden 
aikana.

”Nyt on oivallettu, ettei vastuullinen 
toimintatapa ole pelkkä kustannuserä. 
Päinvastoin se vahvistaa yritysten kilpailuky-
kyä ja kannattavuutta. Siksi siihen kannattaa 
myös panostaa”, Yrjö-Koskinen muistuttaa. 

Näkemykselle löytyy vahvistusta myös 
viime aikaisista tutkimuksista. Esimerkiksi 
Oxfordin yliopiston taannoisessa Corporate 
sustainability and profitability are interrelat-
ed -kokoomatutkimuksessa havaittiin  
täsmällisten vastuullisuuskäytäntöjen tuotta-
van myös parempaa liiketulosta.

Nordean viime vuonna tekemä ja Kaup-
palehdessä julkastu selvitys (Vastuullisuus 
tuo euroja – ESG-yritysten tuotot historialli-
sen korkealla ) puolestaan paljasti, että 

Lautakunnan tehtävänä on paitsi suunni-
tella koulutustilaisuuksia arvioida myös 
yritysten edistymistä vastuullisuusjär-
jestelmiensä toimeenpanossa. Lisäksi 
lautakunta voi antaa suosituksia ja 

kannanottoja ajankohtaisista vastuul-
lisuuskysymyksistä. Lautakunnan 
jäsenistöstä löytyy niin akateemista 
osaamista kuin yritys- ja järjestötaus-
taa. Puheenjohtajana toimii Jyväskylän 
yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani 
Hanna-Leena Pesonen ja varapuheen-
johtajana OP-ryhmän brändi- ja yritys-
vastuujohtaja Kati Ihamäki.

Muita jäseniä ovat Anne Ekberg (vies-
tintä- ja markkinointijohtaja, Fiblon Oy), 
Minna Halme (professori, Aalto-

LAUTAKUNTA TUEKSI VASTUULLISUUSASIOISSA

SYKSYLLÄ KÄYNNISTYVÄ 
VALTAKUNNALLINEN KOULUTUSKIERTUE 
ON YKSI OSA KEVÄÄLLÄ 
KESKUSKAUPPAKAMARIIN PERUSTETUN 
VASTUULLISUUSLAUTAKUNNAN 
TEHTÄVÄKENTTÄÄ.

yliopisto), Terhi Koipijärvi (viestintäjoh-
taja, Metsähallitus), Jorma Mikkonen 
(yhteiskuntasuhdejohtaja, Lassila & 
Tikanoja Oy), Ari Nissinen (kehittämis-
päällikkö, Suomen ympäristökeskus), 
Anja Peltonen (johtaja, Kilpailu- ja ku-
luttajavirasto), Michaela Ramm-Schmidt 
(johtaja, Baltic Sea Action Group), Lea 
Rankinen (vastuullisuusjohtaja, SOK), 
Elina Seppälä (Energy Sourcing Director, 
Stora Enso Oy) ja Leo Stranius (toimin-
nanjohtaja, Kansalaisareena).
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20 KAUPPAKAMARI

Työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeä osa  
yrityksen strategista johtamista. Työhyvinvointi 

on sitä, että työ ja työolot ovat turvalliset ja 
henkilöstön osaamisesta pidetään huolta. Hyvä 

työn hallinnan tunne on tärkeää.

Hyvin monenlaisia kuormitustekijöitä, sillä henki-
löstötehtävät ovat niin erilaisia. Tuotannon puolella 

korostuu työn fyysinen kuormittavuus, kuten 
esimerkiksi kuumuus, ja toimistotyössä erilaiset 

psyykkiset kuormitustekijät.

Tykkään urheilla ja pidän aktiivisesti huolta 
fyysisestä kunnostani. Se tukee myös psyykkistä 

hyvinvointia. Lisäksi osaamisen ylläpitäminen 
on minulle tärkeää. Seuraan ahkerasti HR-alan 

kehitystä.

Työhyvinvointityötä on kannattavinta tehdä yh-
dessä henkilöstön kanssa. Hyvin tehtynä työhyvin-
vointistrategia on merkittävä työnantajamielikuvan 
rakentaja. Lisäksi tiivis yhteistyö työterveyshuollon 

kanssa tukee ennakoivaa otetta.

Sitä, että jaksaa tehdä töitä tehokkaasti. Sen lisäksi 
on tärkeää, että vielä töiden jälkeenkin on energiaa 
harrastaa ja touhuilla. Jos töissä on jatkuvasti liian 
tiukilla, ei palautumiseenkaan ole mahdollisesti 
energiaa.

Kuormitus on pääasiassa henkistä. Tieto- ja asian-
tuntijatyö on rikkonaista ja päivät täynnä keskey-
tyksiä. Multitaskaus ja sähköiset välineet kuormit-
tavat: skypet, sähköpostit ja puhelimet piippaavat 
jatkuvasti.

Mahdollisuus luoda omat aikataulut ja työjärjestys 
vaikuttavat viihtyvyyteeni paljon. Jos haluan keskittyä, 
jätän vastaamatta puhelimeen ja soitan myöhemmin 
takaisin. Sähköpostin tarkistan silloin, kun on sopiva 
hetki. Työlle vastapainona ovat harrastukset ja perhe.

Henkinen puoli on vähemmän näkyvää ja siksi haas-
teellista. Sitä on tehtävä näkyvämmäksi. Haarukoikaa 
kuormitustekijät ja niiden luonne. Missä esiintyy 
mitäkin ja kuinka usein? Tästä pääsee purkamaan 
tilannetta ja etsimään ratkaisuja.

Aktiivinen työhyvinvoinnin kehittäminen ja työhyvinvointityön näkyväksi tekeminen 
on tämän päivän trendi. Eikä suotta, sillä hyvinvoivan henkilöstön merkitys yrityksen 

tuloksellisuudelle on osoitettu yhä useammissa tutkimuksissa.

Työhyvinvoinnin kehittäminen  
ponnistaa yrityksen arvoista ja tarpeista

ELINA SALO 
henkilöstöjohtaja 

ALEKSI HARJU
toimitusjohtaja
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Suomen Imurikeskuksen toimitusjohtaja 
Aleksi Harju pystyy osoittamaan työturval-
lisuutta ja -hyvinvointia kohtaan kasvaneen 
kiinnostuksen konkreettisesti yrityksensä 
tuotevalikoimasta.

– Esimerkiksi sellaisten pölynpoisto-
järjestelmien, jotka poistavat pölyn jo sen 
alkulähteiltä ennen kuin se edes ehtii hen-
gitysilmaan, kysyntä on kasvanut valtavasti. 
Työolojen valvonta on nykyään todella 
pitkälle vietyä.

Myös Norilsk Nickel Harjavalta Oy:llä on 
saatu nauttia vaikuttavan työturvallisuus-
hankkeen hedelmistä. Reiluun puoleen 
vuoteen nikkelimetallien ja -kemikaalien 
jalostamolla ei ole sattunut henkilöstölle 
yhtään työtapaturmaa.

– Hankkeen kantavana ideana on ollut, 
että turvallinen työpaikka tehdään yhdessä. 
Onnistuminen osoittaa, että tähän on sitou-
duttu, henkilöstöjohtaja Elina Salo pohtii.

RATKAISUKESKEISTÄ 
KEHITTÄMISTÄ
Kuten turvallisuutta, myös henkistä hyvin-
vointia rakennetaan yhdessä. Salo kertoo, 
että heillä säännöllisesti teetettävän Puls-
si-henkilöstökyselyn tulokset ruoditaan ja 
jatkojalostetaan osastokohtaisesti läpi.

– 300 hengen työyhteisöstämme jokainen 
osasto tekee oman kehityssuunnitelmansa, 
jonka pohjalta laaditaan vielä erillisiä, suoraan 
johtoryhmälle kohdennettuja kehitystoivei-
ta. Näistä poimitaan lopulta aina muutamat 
edistettävät asiat. Näin pystymme yhdessä 
viemään tärkeiksi koettuja asioita eteenpäin.

Imurikeskuksen hieman alle 30-hen-
kisessä työyhteisössä on tunnistettu yksi 
kehityskohde yli muiden. Tiedonhallinnan 
tavat ja järjestelmät eivät ihan ole pysyneet 
ajan perässä.

– Muistinvaraisia toimintoja on paljon, ja 
lisäksi sopimustekniset asiat vaativat rutkasti 

työtä. Nämä kompastuskohdat on yhteisesti 
tunnistettu ja tavoitteet tehokkaan tiedon-
hallinnan saavuttamiseksi määritetty. Uskon 
tämän kehittämisen vaikuttavan positiivisesti 
myös työn tuottavuuteen ja mielekkyyteen, 
toteaa Harju.

PITKÄÄ PINNAA  
JA KAUKONÄKÖÄ
Työhyvinvoinnin strategisen kehittämisen 
näkökulmasta molemmilla on selkeä mielipi-
de siitä, mihin seikkoihin on syytä kiinnittää 
huomiota.

– Vain sitoutumalla työhyvinvointityöhön 
on mahdollista saada asioita aikaiseksi. Työtä 
on tehtävä pitkäjänteisesti ja ymmärrettä-
vä, että suurin vaikuttavuus saavutetaan 
ennakointiin panostamalla. Työhyvinvoinnin 
johtaminen ei ole vain ongelmiin reagointia, 
Salo sanoo.

Myös Harju luottaa kaukonäköön.
– Harva meistä ennustaa osaa, mutta 

viitteitä tulevasta on nähtävillä. Siksi onkin jo 
nyt pohdittava sitä, kuinka työn tekeminen 
muuttuu tulevaisuudessa, ja pyrittävä enna-
koimaan sitä. 

Nykyään hartioita painaa  
henkinen kuorma

Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten oli tavallista vammautua tai jopa kuolla 
tietyissä työtehtävissä. Määrätietoisen kehittämisen ansiosta työturvallisuus on 
ottanut sittemmin aimo harppauksia eteenpäin. Sen sijaan nykyään, useammin 

kuin koskaan aiemmin, työssä uuvutaan henkisesti.

TYÖHYVINVOINNIN 
JOHTAMINEN EI OLE 
VAIN REAGOIMISTA 

ONGELMIIN.
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Naisten osuus pörssiyhtiöiden 
hallituksissa yhä korkea
NAISTEN OSUUS TÄMÄN VUODEN HALLITUSNIMITYKSISSÄ OLI 29 PROSENTTIA. OSUUS 
PYSYI SAMANA KUIN VIIME VUONNA SAAVUTETTU ENNÄTYSTASO. PÖRSSIYHTIÖIDEN 
HALLITUSKOKOONPANOT PÄÄTETÄÄN KEVÄISIN YHTIÖKOKOUKSISSA. TIEDOT ILMENEVÄT 
KESKUSKAUPPAKAMARIN KEVÄÄLLÄ TEKEMÄSTÄ SELVITYKSESTÄ, JOSSA TARKASTELTIIN 
PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKÄYTÄNTÖJÄ. 

Tänä vuonna yhtiöistä 98 prosentilla on 
molempia sukupuolia hallituksessaan.  
Vain kolmella pörssiyhtiöllä on pelkästään 
miesjäsenistä koostuva hallitus. Ennätys-
lukemia ei ole saavutettu lainsäädännöllä, 
vaan yhtiöiden omalla aloitteellisuudella ja 
hallinnointikoodin suosituksilla. 

Hallinnointikoodin suosituksen mukaan 
hallituksessa on oltava kummatkin suku-
puolet edustettuina. Suosituksen myötä 
hallitusten sukupuolijakauma on tasapai-
nottunut selvästi: naisten määrä pörssiyh-
tiöiden hallituksissa on suosituksen jälkeen 
moninkertaistunut.

Ennen uudistettua hallinnointikoodia 
naisia oli vain puolessa pörssiyhtiöiden 
hallituksista. Kymmenessä vuodessa 
tilanne on muuttunut huimasti. Vuoden 
2019 hallitusnimityksistä naisten osuus oli 
29 prosenttia, mikä on sama kuin viime 
vuonna saavutettu ennätystaso.

Yhteensä 26 yhtiössä naisten osuus on 
40-60 prosenttia. Osuutta tarkasteltaes-
sa voidaan puhua täysin tasapuolisesta 
edustuksesta. Tällaisia yhtiöitä on neljä 
enemmän kuin viime vuonna, mikä on 
myös myönteistä kehitystä.

Kaikkien pörssiyhtiöiden hallitusten 
jäsenten kokonaismäärää tarkastellessa 
kehitys on ollut positiivista. Vuonna 2003 
ainoastaan 7 prosenttia pörssiyhtiöiden 
hallitusten jäsenistä oli naisia. Viisi vuotta 
myöhemmin luku oli noussut 12 prosent-
tiin. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana 
naisten osuus on yli kaksinkertaistunut. 

Kun vertaillaan naisten osuutta suurim-
pien pörssiyhtiöiden hallituksissa EU-jäsen-
maiden kesken, sijoittuu Suomii vertailussa 
korkealle. Tilastoissa Ranska, Italia, Ruotsi 
ja Saksa ovat Suomen edellä.  On huomi-
oitavaa, että pörssiyhtiöiden hallinnointi-
malleissa on eroja, jotka vaikeuttavat aitoa 
vertailua eri maiden välillä.

Vuonna 2019 hallitusnimityksiä tehtiin yhteensä 760. Nimitykset jakautuvat yhteensä 668 
henkilölle, joista miehiä on 478 ja naisia 190. Naisten osuus uusista nimityksistä oli yhteensä 
31 prosenttia. Kyse on niistä henkilöistä, jotka on valittu hallitukseen uusina jäseninä ja 
luvusta on vähennetty uudelleenvalittujen jäsenten määrä.

TILASTO

PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUSTEN SUKUPUOLIJAKAUMA 2015–2019 (%)

LÄHDE: KAUPPAKAMARIN CORPORATE GOVERNANCE -SELVITYS 2019

31%
uusista hallitusnimityksistä 

on naisia. Nimitykset 
jakautuvat yhteensä 668 

henkilölle, joista miehiä on 
478 ja naisia 190.  

98 %
yhtiöissä on hallituksessaan 

molempia sukupuolia. 
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Vastuullisen PK-yrityksen liiketoiminta on taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää. Vastuulli-
suus ei ole hanke, jota vetämään palkataan uusi resurssi, 

vaan vastuullisuus on strateginen valinta, joka ei todellakaan ole 
pakkopullaa, vaan loistavaa bisnesälyä.

Kaikki lähtee strategiasta. Mikä on yrityksen olemassaolon 
tarkoitus, tavoite, visio ja missio? Onko tämä perusta kestävä? Entä 
yrityksen arvot? Peilaavatko ne näitä edellisiä valintoja? Elääkö 
yritys näitä arvojaan todeksi?

On tosiasia, että tulevaisuudessa, ja osittain jo tällä hetkellä, on 
vaikea saada osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa. On myös varmaa, 
että osaavat työntekijät ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta. He 
ovat fiksuja, eivätkä osta pelkkiä sloganeita. Vastuullisuus tehdään 
todeksi liiketoiminnassa, ja sen tekijöitä ovat juuri osaavat ja sitou-
tuneet työntekijät. On myös hyvä tarkistaa, onko yrityksen johto 
sitoutunut vastuullisuuteen? Hyvä johtaja elää itse kuten opettaa.

Ilmastonmuutos on täällä, halusimme tai emme. Kestävä raa-
ka-aineiden käyttö on ensimmäinen tarkistettava asia. Yrityksen 
on syytä tietää oman hiilijalanjälkensä taso. Pieni yritys ei pysty 
mittaamaan sitä joka vuosi, mutta kun tietää tason ja toimintansa 
olennaiset päästöt, voi niihin sen jälkeen vaikuttaa paremmin. 
Hyvä neuvo on aloittaa olennaisuusanalyysilla, jotta tiedetään, 
mihin kannattaa panostaa. Tässäkään asiassa ei kannata tehdä 
kärpäsestä härkästä.

Ilmastonmuutos ja monimuotoisuus liittyvät vahvasti toisiinsa, 
sillä ilmastonmuutos kiihdyttää lajien katoa ja vauriot luonnossa 
muuttavat ilmastoa. Ensisijainen keino luonnon monimuotoisuu-
den suojeluun on haitallisen toiminnan lopettaminen. Kun ympä-
ristön kannalta epäsuotuisaa toimintaa ei voida kokonaan välttää, 
tulee pyrkiä haittojen minimointiin. Jos haitallista toimintaa ei 
voida lainkaan välttää ja toiminta heikentää luonnon monimuotoi-
suutta, voidaan pohtia, miten haitat voitaisiin kompensoida.

Kun yrityksen hallituksessa tehdään strategisia valintoja myös 
vastuullisuuden näkökulmasta, varmistetaan, että yritys toimii ta-
loudellisesti kannattavasti, turvaa tulevaisuuden henkilöresurssit ja 
kunnioittaa luonnonvaroja niin, että niitä jää seuraavillekin suku-
polville. Hallituksen kannattaa liiketoimintamittareita valitessaan 
varmistaa, että ne sisältävät vastuullisuuden kannalta olennaiset 
asiat. Näin vastuullisuus tulee osaksi kaikkea liiketoimintaa ja 
jokaisen työtä ja yritys osoittaa samalla myös bisnesälynsä.

Vastuullisuus on ennen 
kaikkea bisnesälyä

Mikä on yrityksen 
olemassaolon tarkoitus, 
tavoite, visio ja missio?

KOLUMNI

ANNE EKBERG

Vice President, 
Brand, CSR and Communication
Fiblon Oy Ab
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Kauppakamarin tiimissä aloittaa 
14.10. energinen ja osaava  
Noora Finne. Hän on innolla 
lähdössä mukaan koordinaat-
toriksi Visit Industry -kokonai-
suuteen. Siinä ideana on tuoda 
erilaisia ryhmiä yritysten porttien 
sisäpuolelle tulevia henkilöstö-
tarpeita silmällä pitäen.  

NIMITYS
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Hukkuuko maailma muoviin? Vai onko muovi välttämätön 
pakkausmateriaali? Kun mietitään pakkausten ja pakkaamattomuuden 
hiilijalanjälkeä kokonaisuudessaan, huomataan, että muovi on monessa 

tapauksessa ekologisin vaihtoehto. 

TEKSTI KATRI MÄENPÄÄ KUVAT VEERA KORHONEN

Muovista käytävä keskustelu ja kierrätysmuovista valmistettujen tuotteiden kasvava kysyntä ovat RKW:lle mahdollisuus. Tuotanto tehtaan uudessa 
laajennuksessa käynnistyy joulukuussa.

AJANKOHTAISTA SATAKUNNASTA

Parjattu ja paras 
muovi
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Koivukujan päässä vehreällä tontilla 
Porin Ulasoorissa sijaitsee RKW 
Finlandin tehdas, joka on osa 
saksalaista perheyhtiötä. Ulkona 

on rauhallista, mutta tehtaassa käy melkoinen 
kuhina, kun muovia työstetään muun muassa 
juomapakkausten kalvoksi, multasäkeiksi ja 
aluskatteeksi omakotitaloihin. Joka päivä pi-
hasta lähtee viisi rekka-autokuormaa valmista 
pakkausmateriaalia Suomeen ja ulkomaille.

– Vaikka tehtaamme työllistää 185 ihmistä 
ja tehdas pyörii 24/7 ja 365 päivää vuodessa, 
meidät tiedetään Porissa melko huonosti. Kun 
kauppajonossa joskus tulee puheeksi, että olen 
muovitehtaalla töissä, ihmiset kysyvät, eikö se 
jo kohta lopeteta, kun muovi kielletään, toimi-
tusjohtaja Pekka Saariluoma naurahtaa.

Kysymys juontaa juurensa keskusteluun, 
josta olemme saaneet lukea mediasta. Valta-
merissä kelluu muovia, ja eläimet kärsivät. 
Mutta suurin ongelma ei ole muovi materiaa-
lina, vaan ihmisten käyttäytyminen.

– 95 prosenttia kaikesta merien muovi-
jätteestä tulee kymmenestä joesta Aasiassa ja 
Afrikassa, koska siellä ei ole järjestetty kun-
nollista jätehuoltoa. Mutta muovi ei suinkaan 
ole ainoa jäte maailmassa. Merien roskaan-
tumisen ytimessä on vanha sanonta “poissa 
näkyvistä, poissa mielestä”. Muovilla on se 
ominaisuus, että se kelluu. Kaikki se jäte, mikä 
on nesteenä tai uponnut pohjaan, ei nouse 
keskusteluun, Saariluoma sanoo.

Keskustelussa ei myöskään huomioida sitä, 
että usein muovi on kaikkein ympäristöystä-
vällisin vaihtoehto, kun mietitään tuotteiden 
pakkaamista tai pakkaamattomuutta.

– Vaikka me emme Porissa tee elintarvike-
pakkauksia, on siltä alalta olemassa muutama 
hyvä tutkimus. Esimerkiksi yhden syömättä 
jääneen leipäpalan hiilijalanjälki on suurempi 
kuin muovipakkauksen, johon leipä on pakat-
tu. Entä jos kaikki pullotettu vesi pakattaisiin 
lasiin? Kuinka paljon lisääntyisi kuljetusten 
paino ja tätä myöden polttoainekustannukset? 
kehityspäällikkö Hannu Hirvi kyselee.

KIERRÄTYSMUOVIN KYSYNTÄ 
KASVAA
Muovin ympäristöystävällisyydestä käytyyn 
keskusteluun liittyy olennaisesti myös muo-
vin laatu ja kierrätettävyys. Porin tehtaalla 
käytetään vain ja ainoastaan polyeteeniä eli 
PE-muovia, josta muodostuu palaessa hiili-
dioksidia ja vettä.

– Lisäksi me olemme Porissa muovin 
kierrättämisessä edelläkävijöitä. Kaikki hylky-
muovi, joka tehtaassamme syntyy, kierrätetään 
ja käytetään uudelleen. Ostamme myös vuosi 
vuodelta yhä enemmän kierrätysmuovia, Pekka 

Saariluoma 
toteaa.

Suomessa 
on monin 
paikoin siir-
rytty muovin-
keräykseen 
energiajäteke-
räyksen sijaan. 
Kotitalouksista 
kierrätetty 
muovi kuljete-
taan Fortumin 

muovijalostamoon Riihimäelle, jossa siitä 
valmistetaan muovigranulaattia. RKW käyttää 
granulaattia kierrätystuotteidensa raaka- 
aineena.

– Asiakkaat haluavat yhä enemmän kierrä-
tysmuovista tehtyjä tuotteita. Esimerkiksi juo-
mateollisuuden ryhmäpakkaukset pakataan jo 
osin 100-prosenttiseen kierrätysmuoviin. On 
kuitenkin harmillista, että vain osa käytössä 
olevasta muovista päätyy kierrätykseen. Jo 
nyt haasteena on saada kierrätysmuovia niin 
paljon kuin sitä menisi. Tähän peilaten me 
Ulasoorissa katsomme luottavaisin mielin 
tulevaisuuteen. Muovista käytävä keskustelu 
on meille mahdollisuus, ei uhka, Saariluoma 
kiteyttää. 

KESTÄVÄÄ 
KEHITYSTÄ 
UUDESSA 
TEHTAASSA

RKW:n Porin toimipisteelle myön-
nettiin konsernin kestävän kehityk-
sen palkinto vuoden 2018 saavu-
tuksista. Porissa tulokset paranivat 
eniten edeltävästä vuodesta.

– Palkintoon mitataan esimer-
kiksi energiankulutusta, tuotet-
tujen muovikalvojen paksuutta, 
kierrätysmuovin osuutta ja työtur-
vallisuutta, toimitusjohtaja Pekka 
Saariluoma luettelee.

Työturvallisuuteen on teh-
taassa kiinnitetty erityistä huo-
miota analysoimalla työpisteiden 
turvallisuutta ja kouluttamalla 
henkilöstöä.

Toinen merkittävä asia on teh-
taan laajennus, jonka rakennustyöt 
ovat käynnissä parhaillaan. Uusi 
tehdas on investointi kestävään 
kehitykseen, sillä siellä keskitytään 
entistä ympäristöystävällisempien 
tuotteiden valmistukseen. Tehtaan 
tuotanto käynnistyy joulukuussa.

– Tuotteet ovat ohuempia, ja ne 
sisältävät enemmän kierrätysmuo-
via. Uusi tehdas on myös energiate-
hokkaampi eli uudet koneet käyttä-
vät vähemmän sähköä, Saariluoma 
sanoo. 

RKW Finlandin tehdas työllistää Porissa 185 ihmistä, ja tuotanto on käynnissä 24/7 vuoden 
ympäri. Kuvassa Sami Lähteenlahti työssään.

Muovigranulaattia käytetään 
kierrätystuotteiden  
raaka-aineena.

SYÖMÄTTÄ JÄÄNEEN 
LEIVÄN HIILIJALANJÄLKI 

ON ISOMPI KUIN 
PAKKAUKSEN.
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KALENTERI

AIKA:  
2.12.2019 klo 9:00 – 16:00

PAIKKA:  
Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula,  
Valtakatu 6 (7. krs), Pori

ILMOITTAUTUMINEN:  
Ilmoittaudu mukaan 25.11. mennessä.

LOKAKUU

MITEN JOHDAN TULOKSELLISUUTEEN? – 
PALKITSEMISEN AAMUBRUNSSI
Satakunnan kauppakamarin ja Mandatum Lifen 
yhteisessä aamupäivässä kuulet, miten palkitse-
misen keinoin voidaan yrityksen liiketoimintaa 
johtaa tuloksellisesti.
AIKA: 9.10.2019 klo 8:15 – 10:00
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin tapahtu-
ma-aula, Valtakatu 6 (7. krs), Pori
 
LIIKENNEALAN MURROS JA DIGIPALVELUIDEN 
KEHITYS
Digitalisaatio haastaa liikkumista ja logistiik-
kaa yhä kasvavassa määrin. Nyt tarjolla on ainut-
laatuinen tilaisuus kuulla Porissa yhtä maailman 
harvoista tämän aiheen huippuasiantuntijoista, 
Krista Huhtala-Jenks.
AIKA: 14.10.2019 klo 13:00 – 15:00
PAIKKA: Corenso United Oy Ltd, Kuninkaanlah-
denkatu 14, Pori
 
KANSAINVÄLISEN KAUPAN UUDET TOIMITUS-
EHDOT – INCOTERMS 2020 KÄYTÄNNÖSSÄ
Kansainvälisessä kaupassa tavaran toimituksessa 
maailmanlaajuisesti käytetyt Incoterms-toimi-
tusehdot uudistuvat. Koulutuksessa kerromme, 
mikä muuttuu ja miten uudet toimitusehdot 
vaikuttavat käytännössä ulkomaankaupan toimi-
tusten hallintaan.
AIKA:15.10.2019 klo 9:00 – 15:30
PAIKKA: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma

AJANKOHTAISTA TALOUSHALLINNOSTA
Taloushallinnon ajankohtaisimmat teemat.
AIKA: 29.10.2019 klo 9:00 – 15:00
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin  
tapahtuma-aula, Valtakatu 6 (7. krs), Pori

TYÖN TEKEMISEN 
UUDET MUODOT
– virtuaalitiimin ja etätyön 
johtaminen

29.

9.

14.

15.

4.

12.

22.

27.

9.
SYKSYN KOULUTUSKALENTERI tarkkoine kou-
lutussisältöineen sekä aika- ja paikkatietoineen 
kauppakamarin verkkosivuilla www.satakunnan-
kauppakamari.fi. Käy tutustumassa ja ilmoittaudu 
mukaan!

Tiimi tai yritys voi olla tehokas ja tulok-
sellinen, vaikka yrityksessä tehdäänkin 
etätyötä tai työskennellään hajautetusti 
eri paikkakunnilla. 

Tärkeää on ymmärtää hajautetun tiimi-
työn kompastuskivet ja mistä mahdolli-
set haasteet johtuvat, jotta niitä voidaan 
ennaltaehkäistä tai puuttua ajoissa. 

Kouluttajana modernin työelämän 
kehittäjä Ulla Vilkman.

2.12.

MARRASKUU

HHJ HALLITUS JA STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN
HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen – Miten hallitus 
varmistaa strategian toteutumisen? Koulutuksen tavoite 
on kirkastaa hallituksen mahdollisuudet, rooli ja keinot 
strategian toteuttamisessa.
AIKA: 4.11.2019 klo 08:30 – 16:00
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, 
Valtakatu 6, 7. krs, Pori

AJANHALLINTA, JOUSTAVA TYÖ JA DIGITAALISET 
TYÖKALUT 
Ajanhallinta on yksi työelämän ja itsensä johtamisen kes-
keisimmistä taidoista. Ajanhallinnan avulla saat enemmän 
ja parempia tuloksia.
AIKA: 12.11.2019 klo 9:00 – 16:00
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, 
Valtakatu 6 (7. krs), Pori

ENNAKKOPERINTÄ 2020
Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti ennakkope-
rinnän ajankohtaiset uudistukset.
AIKA: 22.11.2019 klo 9:00 – 13:00
PAIKKA: Scandic Pori (kokoustila Jatsi), Itsenäisyydenkatu 
41, Pori

VEROPÄIVÄ
Kauppakamarin veropäivässä saat jälleen tuoreimmat 
tiedot verotuksen ja kirjanpidon tulevista ja vireillä olevista 
muutoksista. 
AIKA: 27.11.2019 klo 9:00 – 16:00
PAIKKA: Original Sokos Hotel Vaakuna Pori (koulutustila 
Kallela), Gallen-Kallelankatu 7, Pori

JOULUKUU 

SISÄLTÖMARKKINOINNIN TEHOPÄIVÄ 
Tarvitsetko uusia ideoita ja taitoja sisältömarkkinoinnin to-
teuttamiseen? Tule mukaan käytännönläheiseen valmen-
nukseen, jonka aikana opit tekemään sisältömarkkinoinnin 
visuaalisia materiaaleja sosiaalisen median eri kanaviin, 
yrityksen nettisivuille ja sähköpostimarkkinointiin.
AIKA: 9.12.2019 klo 9:00 – 16:00
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma- 
aula, Valtakatu 6 (7. krs), Pori



YHTEISTYÖN AVULLA 
5G-TEKNOLOGIAN 
UUDET HYÖDYT ESIIN
Kokeilukulttuuri on hyvä tapa löytää uuden 
5G-teknologian mahdollistamat hyödyt. Tämä tuli 
esiin Porin kaupungin, alueen yritysten ja Elisan 
yhteisessä 5G-työpajassa.

”5G-TYÖPAJA HAASTAA ajattelemaan 
asioita uusiksi 5G:n ja yleisesti digitali-
saation tarjoaminen mahdollisuuksien 
näkökulmasta. Oman mielikuvituksen 
käyttö on suurin ideoinnin rajoite. 
Siksi yhteiset työpajat ja niiden hyvät 
esimerkit erilaisista mahdollisuuksista 
avaavat ajattelua ja auttavat ideoi-
maan”, Porin kaupungin elinvoima-
yksikön päällikkö Jouko Hautamäki 
kuvaa nyt alkaneen yhteistyön antia.

”Alueen yrityksille tämä mahdol-
listaa toiminnan tehostamista sekä 
aivan uusia liiketoiminnan mahdol-
lisuuksia ja sitä kautta kilpailukyvyn 
parantamista. Pienet ICT-yritykset 
voisivat tulla pilotoimaan ja kokeile-
maan, mitä kaikkea uutta 5G-verkko 
tuo teollisuusalueille, ja saada siten 
tilaisuuden kehittää tuotettaan. Jo nyt 
Kupariteollisuuspuiston teollisuusalu-
eella pilotoidaan arkikäytössä autono-
mista bussia”, Hautamäki visio.

Julkisella sektorilla 5G tuo hyötyjä 
muun muassa sosiaali- ja terveystoi-
meen. ”Sote-palveluissa etäläsnäolo 
ja etävalvonta saadaan paljon nykyistä 
paremmaksi, mikä parantaa palvelu-
kokemusta ja säästää aikaa. VR-lasit 
tuovat matkailun kaltaisia elämyksiä 
esimerkiksi ihmisille, jotka eivät voi 
enää matkustaa. Tämä parantaa 
elämänlaatua”, Hautamäki kertoo.

 
Työpajojen 5G-ideat kohti 
pilotointia
”Haluamme Elisassa edistää erilaisia 
5G-teknologioihin pohjautuvia kokei-
luja ja pilotointeja. Näin yritykset 
ja kaupungit voivat löytää heitä 
parhaiten hyödyntäviä käyttötapoja, 
niin nykyisen liiketoiminnan tehosta-
misessa kuin täysin uusien liiketoimin-
tojen kehittämisessä. Siksi järjestämme 
Porissa 5G-työpajoja, joihin kaikki kiin-
nostuneet yritykset ovat tervetulleita”, 
kertoo Elisan Länsi-Suomen aluejoh-
taja Juha Laukkanen.

Elisa rakentaa parhaillaan kaupal-
lista 5G-verkkoa koko Suomen 
alueella. ”Meillä on mahdollisuus 
rakentaa nopeastikin asiakaskohtaisia 
5G-verkkoja paikkoihin, joissa asiak-
kaan ja Elisan tarve kohtaavat. Asiakas-
kohtaisilla mobiiliverkoilla pystytään 
rakentamaan haastaviin ja uudenlaisiin 
kohteisiin langattomia verkkoratkaisuja 
ja 5G-palveluja” Laukkanen kertoo.

Haluatko mukaan Porin seudun 5G-työpajoihin?
Ota yhteyttä: Juha Laukkanen |  Puh: 050 506 8149 |  Sähköposti: juha.laukkanen@elisa.fi

ILMOITUS

Hautamäki nostaa esiin konkreet-
tisia esimerkkejä, missä 5G-teknolo-
giaa voitaisiin hyödyntää eri tavoin.

Porin sataman ja teollisuuspuiston 
alueilla on useita mahdollisuuksia 
hyödyntää esimerkiksi 5G-verkkoon 
kytkeytyvien IoT-sensorien tuottamaa 
dataa sekä koneiden ja automaatti-
ajoneuvojen etäohjauksessa 5G-tek-
nologian mahdollistamaa viiveetöntä 
tiedonsiirtoa. 
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SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN TOIMINTAA

KESÄN SUPERVIIKOLLA KOHDATTIIN MUUN MUASSA 
DIGITALISAATION, LOGISTIIKAN JA KASVUN TEEMOILLA.

1.

2.

3. 4.

1. Kasvusymposiumissa 16.5. 
kokoonnuimme starttaamaan 
Satakunnan kauppakamarin 
100-vuotisjuhlavuoden 
maisemiin, joista näkee kauas. 
Tilaisuudessa haastoimme 
toisiamme keskusteluun kasvun 
boostaamisesta ja tulevaisuuden 
ottamisesta vahvasti omiin käsiin.

2. Kauppakamari oli 
vierailukohteena, kun kiinalaiset 
vieraat olivat käymässä Porissa 1.7.

3. Kesän superviikko 
startattiin 15.7. digitalisaatio- 
ja teollisuusvaliokuntien 
järjestämässä Digidustry-
tilaisuudessa. Keynote-
puheenvuoron piti digitalisti ja 
strategiajohtaja Ville Tolvanen.

4. Superviikko jatkui 17.7. 
pidetyllä Skumppaa ja logistiikan 
makupaloja -tilaisuudella, jossa 
professori Jorma Mäntysen 
johdolla pohdittiin väylien 
ja logistiikan isoa merkitystä 
elinkeinoelämälle. Tilaisuuden 
järjestivät yhdessä Satakunnan, 
Rauman ja Pohjanmaan 
kauppakamarit sekä LOGY 
Satakunta.

KAMARIKUULUMISIA
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YHTEYSTIEDOT
SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI
VALTAKATU 6, 28100 PORI

WWW.SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI 

AVOINNA MA–PE 8.30–15.30

TOIMITUSJOHTAJA
MINNA NORE
Vaikuttaminen, verkostot  
ja yhteistyö
Puh. 044 710 5364
minna.nore@
satakunnankauppakamari.fi

KEHITYSPÄÄLLIKKÖ
TERHI RAJALA
Satakunta Business Campus
Osaamisen ennakointi  
ja kehittäminen
Puh. 050 317 1453
terhi.rajala@ 
satakunnankauppakamari.fi 
 
JÄSENKOORDINAATTORI
JARKKO HUHTALA
Jäsenyydet, tietopalvelut ja 
paikallisvaliokunnat
Puh. 044 967 0993
jarkko.huhtala@
satakunnankauppakamari.fi 
 
PALVELUKOORDINAATTORI
SANNA LEPPÄNEN
Vientiasiakirjat, taloushallinto  
ja tilaisuudet
Puh. 044 558 5650
sanna.leppanen@
satakunnankauppakamari.fi 
 
JÄSENEKSI LIITTYMINEN
Voit hakea Satakunnan 
kauppakamarin jäsenyyttä 
täyttämällä hakemuslomakkeen 
verkkosivuillamme osoitteessa  
www.satakunnankauppakamari.fi  
kohdassa Verkostoidu. Otamme 
yhteyttä, kun hakemus on käsitelty. 

SEURAAVASSA NUMEROSSA
Vuoden viimeisessä 
Kauppakamari-lehdessä 
4/2019 keskitymme kasvuun. 
Verkkosivuillamme voit 
vinkata ajankohtaisia yrityksiä 
haastatteluun!

5.

6.

7.

5. SuomiAreena-viikon 
seuraava teema oli 
kasvu, kun Kasvun 
askelmerkit -tilaisuudessa 
18.7. Suomen 
Pankin johtokunnan 
varapuheenjohtaja Marja 
Nykänen ennakoi tulevaa 
maailmantalouden 
kehitystä. Mukana 
keskustelussa oli myös 
paikallisia kansanedustajia. 
Tilaisuuden järjestivät 
Satakunnan ja Rauman 
kauppakamarit.

6. Advisory Board 
tapaamisessaan 26.8. 
kauppakamarilla.

7. Vaikuttava viestintä 
-koulutusiltapäivässä 27.8. 
suosittu uutisankkuri ja 
toimittaja Peter Nyman 
valotti esimerkkien avulla 
toimivan neuvottelun ja 
vaikuttavan viestinnän 
avaintekijöitä.

MITÄ JÄI KÄTEEN 
KOULUTUKSESTA?

– Jaan Nymanin näkemyksen siitä, 
että viestintä on kaikkea vuoro-
vaikutusta ja yritystoimintaa, ei 
vain viestintäyksikön tekemistä. 
Vuorovaikutuksella on suora 
kytkös yrityksen tulokseenkin. Sain 
konkreettisia vinkkejä hengitystek-
niikasta ja värien käytöstä, kertoi 
Boliden Harjavalta Oy:n viestintä-
päällikkö Suvi Hallikainen.

– Sain uudenlaista perspektiiviä 
pohtia omaa viestintää. Työstäni 
iso osa on vuorovaikutusta ihmis-
ten kanssa, ja aina voisi olla vielä 
parempi viestijä työyhteisössään, 
jatkoi saman yrityksen henkilöstö-
päällikkö Reijo Salminen.  
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Nornickel Harjavalta on monipuolinen 
nikkelikemikaalien ja -metallien valmistaja. 
Modernin teknologian, osaavan 
henkilöstön sekä jatkuvan tutkimuksen 
ja kehityksen ansiosta olemme yksi 
maailman johtavista nikkelijalostamoista.

NIKKELIJALOSTUKSEN 
MAAILMANLUOKAN 
ASIANTUNTIJA

HARJAVALTA

www.nornickel.fi

UUSI VUODEN TYÖNTEKIJÄ 
-ANSIOMERKKI

Keskuskauppakamarin myöntämä Vuoden työntekijä 
-ansiomerkki palvelee nykypäivän työelämää ja kaikkia 

yrityksiä. Kun työyhteisössäsi on aihetta palkita henkilöstöä 
esimerkiksi onnistuneista projekteista, hyvistä hankkeista, 

loistavista työsuorituksista tai huipputuloksesta:  
hae Keskuskauppakamarin Vuoden työntekijä -ansiomerkki 

ja järjestä juhlat!

Menestyvän yrityksen taustalla on osaavia, 
sitoutuneita työntekijöitä.

Vuosimerkit, elämäntyömerkit ja rautaisen ansiomerkin 
 löydät osoitteesta ansiomerkit.fi
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SATAKUNTA SIIVILLÄ

TOIVOTTU PORI–HELSINKI-LENTO- 
LIIKENNE AVATTIIN ELOKUUSSA. 
SATAKUNTALAISET PÄÄSEVÄT  
VAIVATTOMASTI MYÖS 
MAAILMALLE, SILLÄ REITTI-
LIIKENTEEN AIKATAULUIHIN 
JATKOYHTEYKSIEN MAHDOLLIS- 
TAMISEKSI ON PANOSTETTU. 

PORI–HELSINKI-LENTOLIIKENNE 
TUKEE ERITYISESTI AASIAN JA 

EUROOPAN JATKOLENTOJA. 
BISNESMATKAILIJOIDEN LISÄKSI 

LENNOILLE HOUKUTELLAAN 
EDULLISIN HINNOIN MUUN 

MUASSA OPISKELIJOITA JA 
ELÄKELÄISIÄ.

HYVÄ UUTINEN
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– Reittiliikenteen avaus on ollut 
onnistunut, ja olemme positiivisella 
fiiliksellä kaikin puolin. Olemme kiitol-
lisia Porin kaupungin tuesta. Lento-
kentän toiminnot, kuten reittiliikenne, 
ilmailuopisto ja lomalennot, tukevat 
kaikki toisiaan, kertoo lentoaseman 
apulaispäällikkö ja lennonjohdon 
päällikkö Kai Ilkka. 

Pori–Helsinki-lentoyhteyden 
asiakaspalvelusta ja lipunmyynnistä 

vastaavan Inter Handling Pori Oy:n 
Marja Huhtanen kertoo, että elokuun 
jälkeen avautui myös mahdollisuus 
ostaa lippuja jatkolentoineen suoraan 
Finnairin sivuilta. Näin matkatavarat 
saadaan suoraan ohjattua Porista 
jatkolennoille. 

– BASe Airlines on jämpti, ja aikatau-
lut pitävät. Alkuviikon aamulennot ja 
loppuviikon iltalennot ovat tällä hetkel-
lä suosituimpia, kertoo Huhtanen.   




