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Meillä on tapana tarttua helposti ymmärrettäviin hankkeisiin ja 
investointeihin, varsinkin jos luvut ovat helposti tulkittavissa tai 
investoinnin takaisinmaksu on selkeästi ilmaistu esimerkiksi kasvaneena 
tuottavuutena. Usein kasvatamme resursseja, mutta emme osaa tunnistaa 
hukkaa. Hukka tarkoittaa turhia odotusaikoja, tavaroiden siirtelyä, 
varastojen kasvua ja kaikkea sitä, mikä ei luo arvoa sisäiselle tai ulkoiselle 
asiakkaallemme.

On ajalle tyypillistä, että olemme innokkaita digitalisoimaan ja 
automatisoimaan toimintoja sekä prosesseja. Helposti käy niin, että 
automatisoimme viallisen prosessin ja teemme pysyväksi sen sisältämän 
hukan. Oleellinen kysymys on, osataanko organisaatiossa tunnistaa 
kehittämisen mahdollisuudet ja poistaa hukkaa? Digitalisaatio tai 
automaatio eivät itsessään ole menetelmiä vaan toteuttamisen välineitä,  
ja siksi ne eivät suoraan ratkaise prosessien ongelmia.

Sellaiset kehittämisen hankkeet ovat menestyksekkäitä, joissa ihmiset 
osallistetaan ja saadaan sekä kehittämään että ylläpitämään saavutettua 
tulosta. Hyvälle hankkeelle on tyypillistä, että se ei maksa paljon 
ja on nopea toteuttaa. Sijoitettu euro tulee viitenä eurona 
takaisin. Vain harvat osaavat laskea kehittämishankkeiden 
kannattavuuden.

Erityisesti tänä aikana ovat korostuneet muutoskyvykkyys 
ja ongelmien ratkaisutaidot. Niiden systemaattinen 
opetteleminen ja kehittäminen saa organisaation puhumaan 
samaa kieltä. Kun tähän lisätään vielä visuaalinen 
johtaminen, jossa strategiset tavoitteet on purettu 
avainhankkeiksi ja toimintakulttuuriksi, niin työ on 
tuloksellista ja kaikille mielekästä.

Osataanko 
organisaatiossa 
tunnistaa 
kehittämisen 
mahdollisuudet 
ja poistaa 
hukkaa?

JUHA HELJAKKA
hallituksen jäsen, Satakunnan kauppakamari
toimitusjohtaja, Brand ID Oy

Jos ehdotan, että investoimalla  
yhden euron saat takaisin viisi,  
mitä teet? 

PÄÄKIRJOITUS
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ILMOITUS

Sallila Energian henkilöstö tekee paljon liikkuvaa työtä, 
mikä tuo vaatimuksia myös yritysverkolle. ”Tietoteknii-
kan tarve sähkönjakeluverkon ylläpitotöissä on kasvanut 
merkittävästi ja meilläkin kannettava tietokone tai tabletti 
kuuluvat jokaisen sähköasentajan ja työnjohtajan työka-
luihin. Lisäksi toimihenkilömme tekevät osin etätöitä, eli 
tarve toimivalle liikkuvan työn tietoliikenneratkaisulle oli 
ilmeinen”, kertoo Sallila Energian järjestelmäasiantuntija 
Pauli Räinä.

”Liikkuva yritysverkko on kustannustehokas, automa-
tisoitu ja heti käyttövalmis verkottamisratkaisu. Tunnis-
tautuminen tähän tietoturvalliseen palveluun on helppoa 
ja sitä voidaan hallinnoida suoraan Telian Yritysportaalis-
ta. Palvelun avulla työntekijät voivat käyttää sisäverkon 
palveluita ja tietoja mistä tahansa sekä millä laitteella ja 
liittymällä tahansa”, kertoo Telian Customer Lead Rami 
Vainionpää.

”Valitsimme Telian Liikkuva Yritysverkko -palvelun 
 koko henkilöstöllemme sen kustannustehokkuuden, 

TEHOKKAAN ETÄTYÖN SALAISUUS SALLILA 
ENERGIALLA ON LIIKKUVA YRITYSVERKKO

skaalautuvuuden sekä ylläpidon ja käytön helppouden 
vuoksi. Loppukäyttäjän ei käytännössä tarvitse tehdä 
mitään ratkaisua käyttääkseen”, Räinä jatkaa.

”Palvelun ansiosta sisäverkon palvelut ovat aina saa-
tavilla missä vain. Ennen ratkaisun käyttöönottoa meillä 
oli jatkuvia haasteita niiden työasemien tietoturva-, ja li-
senssipäivitysten kanssa, jotka eivät olleet sisäverkossa 
kiinni. Lisäksi olemme hyödyntäneet tätä ratkaisua myös 
mittalaitteissa, jolloin olemme voineet tallentaa mittaus-
tulokset maastosta suoraan tietojärjestelmäämme.”

”Liikkuva Yritysverkko on tuonut kaiken kaikkiaan 
paljon etuja yrityksellemme. Etätyöskentelymme on suo-
raviivaistunut, nopeutunut ja tullut tietoturvallisemmaksi. 
Laitekantamme hallittavuus on parantunut ja IT-tukemme 
pystyy palvelemaan työntekijöitämme huomattavasti pa-
remmin heidän sijainnistaan riippumatta”, Räinä lopettaa 
tyytyväisenä.

Marko Villa, Region Head, Telia 
marko.villa@teliacompany.com, 040 3026050

Olemme täällä Satakunnassa yritystäsi varten. Jos yrityksesi puhelin-, tietoliikenne- ja IT-palvelut kaipaavat 
päivittämistä, ota yhteyttä Markoon, Ramiin tai omaan myyjääsi.

Lounais-Suomessa sijaitseva Sallila Energia -konserni tarjoaa monipuolisia sähkön myyntiin, asennuksiin ja  
verkkopalveluihin liittyviä palveluja. Liikkuva Yritysverkko -ratkaisun ansiosta yrityksen sisäverkon palvelut  
ja tietoturva ovat aina saatavilla laitteesta riippumatta, niin toimistossa kuin tien päälläkin.

Rami Vainionpää, Customer Lead, Telia, Pori 
rami.vainionpaa@teliacompany.com, 040 3022570
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Y ritysten tavalla hyödyntää ICT:tä 
on merkittävä vaikutus hiilijalan-
jäljen vähentämisessä.

– Jo pienillä arjen toimintojen muu-
toksilla voidaan vuositasolla säästää 
merkittäviä määriä sähköenergiaa ja 
vähentää sähköntuotannossa syntyviä 
hiilidioksidipäästöjä. Muutosten tulokset 
näkyvät nopeasti myös sähkölaskun 
summassa, valottaa Tampereen yliopis-
ton ICT4LC-hankkeen projektipäällikkö 
Jari Leppäniemi.

Helppo itsearviointisivusto  
auttaa alkuun
ICT4LC-hankkeessa on toteutettu kaksi 
itsearviointisivustoa, joiden avulla yritys 
saa helposti ja ilmaiseksi selvitettyä 
oman nykytilanteensa sekä mahdollisia 
kehitys- ja parannustoimia ICT:n ener-
giatehokkuuteen liittyen. 

Kysymysten myötä vastaaja saa pohdit-
tavakseen niin strategiaan kuin arjen 
toimintoihin liittyviä käytäntöjä. 

– Kysymyksiin voi vastata itselle 
parhaiten sopivana aikana. Arviointia 
voi täyttää myös yhdessä. Kaikki sisältö 
on oletuksena vain vastaajan omalla 
koneella, joten vastauksiin voi halutes-
saan sisällyttää kommentteja ja ajatuksia 
omien suunnitelmien tueksi, kertoo 
Leppäniemi.

Hyödynnä hanketiimin osaamista 
vuoden loppuun mennessä
Yritysten on mahdollista saada opastusta 
aiheeseen ja apua kehitystyön käynnistä-
miseen hanketiimiltä vuodenvaihteeseen 
saakka. Arviointisivustolla käynti on 
hyvä tapa tutustua aiheeseen. Kiinnos-
tuksen kasvaessa kannattaa ottaa yh-
teyttä hanketiimiin ja sopia tapaaminen, 

joka räätälöidään yritystä kiinnostavien 
kehitysmahdollisuuksien mukaisesti.

– Itsearviointi kannattaa tehdä. Sen 
tekeminen ei maksa mitään, mutta siitä 
saatavat tulokset mitä luultavammin 
säästävät sekä luontoa että euroja, tiivis-
tää Leppäniemi.

Yritysyhteistyön muotoja:
• hankeyhteistyö
• asiantuntija-apu
• vierailijaluennot
• opiskelijoiden opinnäytetyöt
• valmiit ja räätälöidyt opintopaketit

ICT:n  
energiatehokkuuden  
itsearviointisivusto:

ILMOITUS

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!
Jari Leppäniemi ICT4LC-hanke
jari.leppaniemi@tuni.fi
040 826 2820

Pienempi  
hiilijalanjälki –
mutta miten?
Uusi itsearviointisivusto antaa yrityksille 
eväät vähähiiliseen digiloikkaan, josta 
hyötyvät sekä ympäristö että lompakko.

www.avoinsatakunta.fi/ict4lc/

Kutsu meidät kylään!

Kutsu meidät Porin yliopistokeskuksesta yritykseesi  
kertomaan talossa tehtävästä tutkimuksesta ja täydennys-

koulutuksesta sekä ideoimaan uusia yhteistyömuotoja.

www.ucpori.fi/kutsumeidatkylaan
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NYT PUHUTTAA

Työasento kaipaa 
panosta myös etätöissä
Ergonomia on heikompaa etätöissä  
kuin toimistossa. Työasentoa voi  
kuitenkin parantaa helposti.

Kun Suomi viime keväänä siirtyi laajasti etätöihin, ei ihan heti osattu 
ajatella sen vaikutusta työntekijöiden fyysiseen hyvinvointiin. Vaikka 
digitaalisuus mahdollistaa paikkariippumattoman työskentelyn, 
työergonomia ei kotona vastaa toimiston tasoa. Etätyöskentely  
on näkynyt fysioterapeutin vastaanotolla asiakkaiden selkäkipuina 
ja niska-hartiaseudun vaivoina.

– Moni asiakas on kertonut, että keittiön pöydän ääressä 
työskentely on ollut keholle myrkkyä. Hartiat vetävät jumiin,  
selkä on kipeä ja pää särkee, fysioterapeutti ja PhysioTrainer  
Sami Nieminen SataSykkeeltä kertoo.

Suurin ongelma kotona on se, että pöydän ja tuolin korkeuden  
suhde on väärä, jolloin kyynärvarsi nousee liian ylös ja hartiat jän-
nittyvät. Kyynärvarren pitäisi tukeutua työpöytään noin 90 asteen 
kulmassa.

– Tärkeintä tässä tapauksessa on nousta välillä ylös ja työsken-
nellä muutama pätkä seisten esimerkiksi keittiön työtasolla. Kroppa 
kannattaa etätöissäkin laittaa liikkeelle. Pyörittele hartioita ja tee 
ruokatunnin yhteydessä lyhyt kävelylenkki korttelin ympäri, Sami 
Nieminen neuvoo.

Kunnollisella työtuolilla on myös valtavasti merkitystä.
– Satulatuoli on paras, koska se aktivoi keskivartaloa. Myös sel-

känojallinen työtuoli on hyvä, jos se tukee ristiselkää. Keittiötuolista 
voi tehdä pikkuisen paremman, kun siihen hankkii tasapainotyy-
nyn. Se aktivoi keskivartaloa eri tavalla ja säätää istumakorkeutta, 
Nieminen sanoo.

Kyynärpääoireita voi ennaltaehkäistä helposti.
– Pystymalliset hiiret ovat melko edullisia ja ergonomisesti 

parempia.  

PYSY LIIKKEELLÄ JA  
TYÖSKENTELE VÄLILLÄ SEISTEN  

KEITTIÖTASON ÄÄRESSÄ.

Fysioterapeutti Sami Nieminen.
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Yhä laajenevaa palvelua 
taloushallinnossa

Digitalisaatio on näkynyt 
taloushallinnossa jo  
pitkään. Kirjanpito on  
yrityksissä hoidettu  
sähköisesti, ja verkko-
laskut ovat arkipäivää. 
Yrityksen koko paperi-
rumban siirtäminen  
verkkoon ei kuitenkaan 
ole itsestäänselvyys.

Festum Accounting Oy on 
panostanut siihen, että asiak-
kaiden toimintaa pystytään 
helpottamaan mahdollisimman 

paljon digitaalisilla ratkaisuilla.
– Vaikka Festum Accounting on 

perinteinen viidellä paikkakunnalla 
toimiva tilitoimisto, joka tarjoaa kaikki 
taloushallinnon palvelut, pystymme 
tarjoamaan asiakkaillemme asiantunte-
musta myös eri ohjelmistojen käytössä 
ja niiden yhdistämisessä, toimitus- 
johtaja Janne Eurén sanoo.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että esimer-
kiksi yrityksen toiminnanohjausjärjes-
telmästä voidaan rakentaa suora yhteys 
taloushallinnon ohjelmaan.

– Monissa yrityksissä työntekijät 
tekevät vielä tuntikirjanpidon paperille 
ja pari kertaa kuukaudessa lista toi-
mitetaan esimiehen pöydälle. Prosessi 
kuitenkin helpottuu paljon, kun tunti-
tiedot tulevat automaattisesti palkan-
laskentaan, Eurén havainnollistaa.

Festumissa taloushallinto hoide-
taan Netvisor-ohjelmalla. Ohjelma on 
valittu, koska se taipuu kaikenlaisten 
yritysten tarpeisiin ja mahdollistaa 
lisäksi useat liittymät eri ohjelmistojen 
välillä.  

9 + 1 VINKKIÄ  
TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISEEN

+ 1. Kassavirtasuunnittelu  
ja kassan seuranta ovat 
kaikkein tärkein asia.  
Yrityksen tilillä tulee aina 
olla riittävästi maksu- 
valmiutta palkkoihin ja  
laskuihin.

1. Ulkoista taloushallinnon palvelut, 
 jos ne eivät ole omaa substanssi- 
osaamistasi. Esimerkiksi laskemalla itse  
palkkoja ei säästä montaakaan euroa.

2. Siirry verkkolaskuun. Uusi verkko- 
laskulaki on tulossa voimaan, jolloin 
yritykset voivat sanoa, etteivät ota  
enää paperisia laskuja vastaan. Sähkö-
postin liitteenä lähetettävä lasku ei ole 
verkkolasku. 

3. Hyödynnä talouden vuosikelloa. Talouden 
suunnittelun tulisi olla iso osa yrityksen 
johtamista.

4. Ota budjetti yhdeksi tärkeimmäksi 
työkaluksi. Tee budjetointia säännöllisin 
väliajoin: vertaa toteutuneisiin lukuihin  
ja korjaa ennustetta tarvittaessa.

5. Muista verosuunnittelu. Isojakin säästöjä 
voidaan saada aikaan, kun mietitään,  
kannattaako yrityksestä nostaa palkkaa  
vai osinkoa.

6. Siirry sähköiseen taloushallintajärjestel-
mään. Porautuvasta järjestelmästä saat 
ajantasaista tietoa.

7. Hyödynnä mobiilisuutta. Kuvaa kuitit heti 
ostoksen yhteydessä ja tallenna kirjanpitoon.

8. Ulkoista saatavien hallinta, koska se  
parantaa oleellisesti rahan kiertoa.

9. Huolehdi riittävästä vakuutusturvasta. 
Keskeytysvakuutus on hyvä olla olemassa, 
jos jotakin tapahtuu.

Festum Accounting Oy:n toimitusjohtaja Janne Eurén.

YRITYS ESIIN
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www.utu.eu

#osaajatekee

Yli 100 vuotta
Satakuntalaista 

sähköalan
osaamista

Olemme sähköalan pohjoismainen

toimija sinivalkoisella perheyhtiön

sydämellä.

Tehtävämme on olla joka päivä sähkö-

miehen paras ystävä, urakoitsijoiden

luotettu yhteistyökumppani ja

automaation asiantuntija.

Tämän toteutamme, kasvamme ja

kehitymme osaavan ja aktiivisen

henkilökuntamme avulla. 

PAIKALLISTA 
ASIANTUNTEMUSTA 
KAIKKIALLA 
MAAILMASSA.

Tutustu paikallisiin asiantuntijoihimme:
www.bdo.fi/pori

TILINTARKASTUS | VERO- JA LAKIPALVELUT 
NEUVONANTO | TALOUSHALLINNON PALVELUT

Autamme parantamaan 

yrityksesi kilpailukykyä 

ja luomaan kestävää 

kasvua jo tänään!

Tilintarkastus-, vero- ja lakipalvelut
Liikkeenjohdon konsultointi
Yritys- ja rakennejärjestelyt

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

kpmg.fi
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JANNE JANSSON, 
PORI ENERGIA OY
Teamsin käyttö on 
räjähtänyt etätyön 
myötä. Videoyhteys 
piristää yhteisiä 
kahvitaukoja ja lisää 
turvallisuutta pala-
vereissa. Valvomo-
tehtävissä on tiukat 
ohjeet kontaktien 
välttämiseksi.

GALLUP

Millaisia muutoksia olette tehneet koronan vuoksi?
MARKO MIKKOLA, 
NORILSK NICKEL 
HARJAVALTA OY
Kauppa käy entiseen 
malliin, vaikka kontti- 
laivoja maailmalle  
on peruttu paljon. 
Tuotannon kontaktit 
olemme rajanneet 
minimiin. Etänä työs-
kentelevät kaikki, joille 
se on mahdollista.

PETRI KOKKO, 
ELISA OYJ
Nopeiden data- 
yhteyksien kysyntä  
on kasvanut voi-
makkaasti, mihin 
vastaamme priorisoi-
malla. Henkilöstöä on 
siirretty joustavasti 
uusiin tehtäviin ja  
digityökalujen käyttöä 
ohjattu tarkemmin.

Työhyvinvointi luo edellytykset työssä onnistumiselle

KOULUTUS
Ohjelmistotekniikan diplomi-insinööri, 
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö.

JOHTAMISESSA TÄRKEINTÄ
”Tiimityö on johtamisessa kaiken a ja o,  
se näkyy meillä kaikessa tekemisessä.”

MERKITTÄVÄ ASKEL URALLA
”Päätin jäädä Poriin. Valinta ei ollut helppo, 
mutta tiedän nyt, että se oli oikea.”

MOTTO 
Hard work pays off. “Crossfitin monin-
kertaisen maailmanmestarin Mat Fraserin 
sanat kuvastavat ajatusmaailmaani.”

Porilaissyntyinen Kai Vainio aloitti uransa ohjelmistokehittäjänä jo opiskellessaan 
diplomi-insinööriksi Porissa. Sittemmin hänestä tuli yrittäjä, joka satsaa erityisesti 
henkilöstön hyvinvointiin.

Kai Vainio aloitti työt Digian ohjelmistokehit-
täjänä vuonna 2007. Nokian ohjelmistoja ke-
hittävällä Digialla oli tuolloin toimisto Porissa 
ja Vainio työskenteli Nokian Linux-projektissa. 

– Kun Nokia myytiin Microsoftille, Porin 
toimiston työt loppuivat kuin seinään. Kävin 
työhaastattelussa Nokian Berliinin konttorilla 
asti ja sain Chief engineerin paikan Tampe-
reelta, mutta se olisi tarkoittanut muuttoa, 
Vainio muistelee.

Hän päätti jäädä perheineen Poriin. Se 
tarkoitti uuden työn ja suunnan etsimistä. 

VAKITYÖSTÄ YRITTÄJÄKSI
Nokian myyntiä seurasi valtakunnallinen 
startup-buumi. Vainio aloitti ensin työt Profit 
Softwarella, siirtyi sitten tuttavan perustamaan 
startup-yritykseen ja palasi lopulta takaisin 
Profitille. Vuonna 2014 Vainio perusti itsekin 
yrityksen. Dyme Solutions oli kuitenkin vain 
palkkatyön ohella toteutettu sivuprojekti.

Finanssialalla toimiva Profit Software 
tarjosi Vainiolle mielenkiintoisia projekteja 
ja mahdollisuuden kehittyä. Jotain kuitenkin 
puuttui. Vuonna 2017 Vainio päätti irtisanou-
tua ja ryhtyä täysipäiväiseksi yrittäjäksi.

Kokemuksen tuoman varmuuden lisäksi 
lisäpontta antoi tahto päästä toimimaan  
vikkelästi uusimpien teknologioiden parissa.  
Sitä omaa tuotetta kehittävät ohjelmisto- 

JOHTAMISFILOSOFIA

yritykset eivät tarjonneet. Yrittäjyys mahdol-
listi haaveen toteutumisen.

JOHTAMISTA HYVINVOINTI EDELLÄ
Vainio kuvailee johtamista tiimityöksi. Yhtiö-
kumppani Markus Suula on mukana kaikessa 
päätöksenteossa, ja alaisiakin halutaan koh-
della kuin vertaisia. 

– Olen itse mukana lähes kaikissa yrityksen 
projekteissa, sillä haluan olla osa tiimiä ja liata 
myös omat käteni.

Tiimihenkeä Dyme Solutionsissa kas-
vatetaan hyvinvoinnin kautta. Vainio on 
crossfit-valmentaja, ja kerran viikossa koko 
henkilöstö lähtee yhdessä treenaamaan.

– Treeni on osa työpäivää. Haluamme, että 
työntekijämme saavat parhaat mahdolliset edel-
lytykset työssä onnistumiseen. Fyysinen kunto 
edesauttaa siinä, etenkin kun puhutaan pitkälti 
istumatyötä tekevistä ihmisistä, Vainio toteaa. 

DYME SOLUTIONS
• perustettu 2014
• perustajista edelleen mukana toimitus- 

johtaja Kai Vainio ja teknologiajohtaja  
Markus Suula

• liikevaihto 790 000 € (2018)
• työllistää 13 henkilöä
• ohjelmistot 100 % satakuntalaista käsityötä
• dymesolutions.com
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10 KAUPPAKAMARI

Tulevaisuuden suunnittelussa yksi skenaario ei riitä 

Risto Siilasmaan mukaan skenaario-
ajattelu on äärimmäisen hyödyllistä 
juuri nyt. On poikkeuksellisen 
todennäköistä, että jos nyt tekee 

vain yhden strategisen suunnitelman, vuoden 
kuluttua voi huomata sen osuneen harhaan. 

Siilasmaa kannustaakin yritysten hallituksia 
ja johtoa tekemään useampia skenaari- 
oita sekä niihin liittyviä toimia ja viemään  
eteenpäin niitä, jotka ovat kustannus–hyöty- 
suhteeltaan hyviä näissä suunnitelluissa 
tulevaisuuksissa. 

Paitsi erilaisia hyvän kehityksen skenaa-
rioita Siilasmaa kannustaa laatimaan myös 
ikävien vaihtoehtojen skenaarioita.

– Ihmettelisin, jos esimerkiksi matkailu- 
alalla ei nyt mietitä ikäviäkin skenaarioita.  
Se varmasti aiheuttaa masennusta ja voimat-
tomuutta, mutta voi myös helpottaa ja voimaan-
nuttaa, jos keskittyy kuitenkin asioihin, joihin 
voi itse vaikuttaa. Ehdottomasti kannattaa 
kysyä apua, laajastikin, sillä ihmisillä on halu 
auttaa, Siilasmaa sanoo ja kertoo tietävänsä 
tämän omasta kokemuksestaan.

– Nuorena yrittäjänä ajattelin ensin, etten 
voi mennä kysymään isojen yritysten edusta-
jilta apua, että heitä eivät kuitenkaan pienen 
firman asiat kiinnosta, eivät he edes suostu 
puhumaan kanssani. Sitten ajattelin, että 
eihän siinä mitään häviä. Oman kokemukseni 
perusteella uskon, että keneltä tahansa voi 
mennä pyytämään apua.

Millaisia asioita pk-yritys voi sitten seurata 
strategisia visioita ja skenaarioita laatiakseen?

– Seurattavat asiat riippuvat tietysti 
yrityksen toimialasta ja tilanteesta. Mutta 
pitää hakea tietoa olennaisimmista yrityksen 
tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Miettiä 
vaikka viisi skenaariota ja niihin jokaiseen 
liittyvät keskeiset tekijät. Vielä erikseen voi 
pohtia, mitkä asiat etukäteen indikoisivat, 
mikä valituista skenaarioista toteutuu, ja 
alkaa seurata niitä. Tällainen lähestymistapa 
on rakenteellinen ja systemaattinen. 

Siilasmaa korostaa, että kun ennalta arvioi-
daan asioita ja seurataan eteenpäin katsovia 
indikaattoreita, ollaan valmentautuneempia 

TEKSTI ANNIKAISA KNUUTILA  KUVA F-SECURE

toimimaan, jos yllätyksiä tulee.
– Jos sitten kolmosskenaarion sijaan 

näyttääkin toteutuvan kakkosskenaario – jos 
vastatuulen sijaan alkaakin puhaltaa oikealta 
– ehditään muuttaa yrityksen kurssia, koska ti-
lanteeseen on ainakin osittain valmistauduttu.

EI OLE VAIN YHTÄ TAPAA  
TEHDÄ HALLITUSTYÖTÄ 
Siilasmaa huomauttaa, että koska elämme 
poikkeuksellisia aikoja, hallituksen rooli johdon 
sparraajana ja kokemuksen tuojana korostuu.
Siilasmaan ”omissa hallituksissa” on mietitty 
kokouskalenteria uusiksi. Aikaisemman  
yhden pitkän kuukausittaisen läsnäolo- 
kokouksen sijaan tahtia on tiivistetty.  
Korona-aikana joka toinen kokous on etä- 
kokous, kunhan asiat siihen soveltuvat.  

– Etäkokous on tehokas, etenkin, jos 
agendalla on päivitys- ja raportointityyppisiä 
asioita. Toki esimerkiksi strategian pohdinta 
hyötyy kasvokkaisesta kokoontumisesta.  

Siilasmaa ehdottaakin, että yhden kuu-
kausittaisen kokouksen lisäksi voidaan vaikka 
joka toinen viikko pitää tunnin tai parin mit-
taisia hallituksen ja johdon kokouksia esimer-
kiksi koronakriisiin ja yrityksen toimintaan 
liittyvistä asioista. Mukaan voidaan pyytää 
ulkopuolisia alustajia vaikka yliopistosta tai 
asiakasyrityksestä. Tällaisiin työkokouksiin 
voidaan kutsua koko hallitus tai perustaa 
hallituksen työryhmiä johdon tueksi sparraa-
maan ja ideoimaan, ei päättämään.

HHJ-KURSSILTA OSAAMISTA  
JA ASENNETTA  
HHJ-kurssi täyttää tänä syksynä 15 vuotta. 
Risto Siilasmaa on HHJ-juhla-alumnisemi-
naarin pääpuhuja aiheenaan ”Strateginen 
visiointi hallituksessa – harhanäkyjä vai 
tulevaisuuden hallinnan työkalu”. HHJ- 
koulutuskokonaisuus on Siilasmaalle tuttu,  
ja hän sanoo sen olevan ”tosi hieno juttu”.

– Tärkeää hallitustyön osaamisen kehit-
tämisen lisäksi on asennemuutos. Kurssilla 
– vaikka sinne lähtiessään ajattelee jo paljon 
osaavansakin – moni huomaa oppivansa uutta. 

Uskon, että sillä on laajempaakin merkitystä: 
se kannustaa elinikäiseen oppimiseen.

Aivan samoin kuin ei ole yhtä tapaa tehdä 
hallitustyötä, Siilasmaa haluaisi laajentaa 
hallitusten kouluttamisen tapoja. 

– Totta kai kannustan hallituksen jäseniä 
HHJ:n tyyppisille kursseille. Mutta voisi 
ajatella hallituksiin myös sessioita, joihin 
tulisi ulkopuolinen asiantuntija puhumaan 
– esimerkiksi tekoälystä ja koneoppimisesta. 
Tällainen koulutus ei hyödytä hallituksen 
jäsentä vain yhteen yritykseen liittyen, vaan 
auttaa häntä kehittymään muutenkin.

HHJ-alumniseminaarissa Siilasmaa arvioi-
kin strategisen visioinnin lisäksi puhuvansa 
teknologian kasvavasta merkityksestä.

– Ei löydy toimialaa, jolle eksponentiaalisesti 
kasvavilla teknologioilla ei olisi merkitystä. On 
paneuduttava niiden ennakointiin ja vaikutus-
ten mittarointiin. Se on haastavaa, mutta vaiku-
tuksia on hyvä miettiä kaikissa yhtiöissä. 

F-Securen hallituksen puheenjohtajan Risto 
Siilasmaan aiheena HHJ-juhla-alumniseminaa- 
rissa on strateginen visiointi hallituksessa, 
mutta hän haluaa muistuttaa yrityksiä myös 
teknologian merkityksen kasvusta.

HHJ-ALUMNISEMINAARI 
26.11.2020 Tampereella. Yleisteemana on  
”Oikeilla analyyseilla menestystä”.  
www.hhj.fi

F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa oli jo ennen koronaa vahvasti  
sitä mieltä, että yrityksen hallituksessa ja johdossa pitää laatia tulevaisuuden varalle  
useita eri skenaarioita, yksi ei riitä.
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www.audec.fi

Kauppakamarin hallituksen strategiakokouksessa keskusteltiin 
muutoksista, joiden kanssa elämme kuluvaa syksyä. Illan isäntänä 
toimi Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi.

K eskustelussa nousi esiin monia teemoja. Karkaavatko reaali-
todellisuus ja retoriikkatodellisuus jo liian kauas toisistaan? 
Ymmärretäänkö Suomessa yhä liiketoiminnan perusasiat?  
Mitä on laadukas johtaminen? Säilyykö työkyky uudessa 

tilanteessa? Miten opitaan johtamaan tai myymään ratkaisuja etänä? 
– Koronakriisi saattaa kiihdyttää joitakin jo olemassa olevia 

muutoksia, mutta megatrendien kuvaamat kehityskulut eivät  
ole yhtäkkiä katoamassa minnekään, toteaa Pekka Ekberg,  
Oy Fiblon Ab:n toimitusjohtaja.

– Näkymä tulevaisuuteen on nyt normaalia sumuisempi. 
Ensisijaista on pitää toiminta käynnissä keskittymällä ratkaisuihin 
eikä rajoitteisiin. Uusi normaali muuttaa kuluttajien käyttäytymistä. 
Tämä avaa mahdollisuuksia, joihin on tartuttava ripeästi ja rohkeasti, 
jatkaa RKW Finland Oy:n toimitusjohtaja Pekka Saariluoma. 

Koronan vaikutuksissa on suuria eroja toimialojen välillä. 
– Osa tulee selviämään pienellä tuella, jos tilanne ei pahene 

tästä merkittävästi. On myös toimialoja, jotka tarvitsevat merkit-
tävää tukea. Suomi pystyy säilyttämään hyvinvointiyhteiskunnan 
vain, jos meillä on kannattavia yrityksiä, jotka pystyvät työllis-
tämään. Siitä on pidettävä huolta, painottaa Muotitavaratalo 
Ratsulan toimitusjohtaja Matti Ratsula.

Länsi-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja Matti Kiuru 
näkee Satakunnassa paljon vahvuuksia. 

– Tulevan talven haasteemme on pitää yritykset ja kotitaloudet 
toimintakykyisinä. Satakunnan väestökehitys osoittaa pitkästä 
aikaa positiivisempaa suuntaa. Lyödään lisää löylyä kiukaalle ja 
rummutetaan kaikki voimallisesti sitä, kuinka hyvä paikka Sata-
kunta on ihmiselle toimia ja elää, Kiuru tiivistää. 

Lue kaikkien hallituksen jäsenten kiteytykset ja kooste 
keskusteluista: www.satakunnankauppakamarimedia.fi.  

Mitä on tulevan  
talven agendalla?
Satakunnan kauppakamarin hallitus 
viettää kerran vuodessa yhteisen illan 
strategiapohdintojen parissa. Tällä  
kertaa mietimme tulevaa, varsin 
poikkeuksellista talvea. Mihin voimme 
valmistautua tai vaikuttaa?
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HENKILÖ

Ilmoituskanava on kyttäilyn 
sijaan kehittämistä ja 

riskienhallintaa

Kaikilla yli 50 hengen yrityksillä ja organisaatioilla on ensi 
vuoden loppuun mennessä oltava ilmoituskanava, jonka 
kautta voi kertoa niiden toiminnassa havaitsemistaan 
epäkohdista ja rikkeistä. Keskuskauppakamarin johtaja 
Stina Wikberg kuitenkin korostaa, että kyttäilyn sijaan kyse 
on ennen kaikkea yritysvastuusta ja riskienhallinnasta.

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT LIISA TAKALA

KAUPPAKAMARI 3
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Jos yrityksellä on huonoja uutisia, ne kannattaa 
aina kertoa ensin itse. Varsinkin väärinkäytök-
siin, epäeettiseen toimintaan tai suoranaisiin 
rikoksiin liittyvät väitteet voivat ulkopuolisten  

         levittäminä aiheuttaa yrityksille ja organisaati-
oille jopa kohtalokkaita mainekolhuja.

Pahimmillaan maineen palauttaminen saattaa 
viedä vuosia eikä välttämättä onnistu silloinkaan, 
mikäli vanha laiminlyönti nousee tasaisin väliajoin 
esiin vaikkapa varoittavana esimerkkinä.    

Keskuskauppakamarin itsesääntelystä ja vastuul-
lisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg muistut-
taakin, että yritykset ovat vastuullisuus- ja eetti-
syysasioissa päivä päivältä tiukemman luupin alla. 
Vuosikertomuksiin, tiedotteisiin ja verkkosivuille 
kirjatut lupaukset on lunastettava omassa toimin-
nassa joka päivä. 

”Nyt on todellakin elettävä kuten itse vakuute-
taan. Ja kyllä jokaisen esimiehen tai yritysjohtajan 
pitää tietää heti ensimmäisten joukossa, mikäli jos-
sain kohtaa toimitaan vastoin organisaation yhteisiä 
pelisääntöjä”, Wikberg tähdentää.

ILMOITUSKYNNYS ALEMMAKSI EU-
DIREKTIIVILLÄ

Havaituista laiminlyönneistä kertominen eteen-
päin ei kuitenkaan ole aina helppoa. Yksittäisen 
työntekijän kohdalla into voi tyssätä jo epävarmuu-
teen siitä, kenelle asiasta pitäisi ensiksi viestiä.

Etenkin pienemmissä työyhteisöissä ”ilmiantaja” 
saattaa myös paljastua nopeasti, mikä on omiaan 
nostamaan ilmiantokynnystä. Takaraivossa voivat 
lisäksi kummitella mahdolliset jälkiseuraamukset: 
murennanko ilmiannolla muidenkin työn – ja  
samalla oman ura- ja palkkakehitykseni? Moni voi 
pohtia sitäkin, saako teosta lopulta sankarin vai 
luopion maineen.

Nämä tulokulmat ovat olleet tärkeitä perusteita 
myös EU:n viime syksynä hyväksymälle whistleblo-
wing-direktiiville. Se velvoittaa kaikki yli 50 
henkilöä  yritykset avaamaan kanavan anonyymeille 
ilmiannoille.

Samalla painotetaan, ettei ilmoittavaan henki-
löön saa kohdistaa vastatoimia, kuten esimerkiksi 
lomautusta, irtisanomista, työtehtävien vaihtoa, 
palkanalennusta, pelottelua tai syrjintää.

”Direktiivillä suojellaan ilmoittajaa, mutta kana-
van kautta voi päästä kiinni myös vääriin toimin-
tatapoihin heti tuoreeltaan. Näin se toimii johdon 
työkaluna riskien- ja maineenhallinnassa”, Wikberg 
muistuttaa.

HYVISSÄ AJOIN KANAVANRAKENNUSTÖIHIN 
Joissakin yhteyksissä on ehditty jo pelätä, että 
anonyymistä ilmoituskanavasta tulee eräänlainen 
kyttäyskanava, joka tarjoaa mahdollisuuden myös 
kiusantekoon ja mustamaalaamiseen.

Wikberg kuitenkin luottaa ihmisten omaan 
ymmärrykseen ja vastuullisuuteen.

”Vastaava kanava on ollut jo jonkin aikaa käy-
tössä esimerkiksi rahoitusalan yrityksissä ja niitä 
on avattu myös muilla toimialoilla. Kokemusten 
perusteella ilmoituksia kertyy vuosittain noin yksi 
neljääsataa työntekijää kohden eli kyllä ilmoittajat 
tuntevat myös oman vastuunsa. Lisäksi ne menevät 
yrityksessä suoraan oikealle vastuuhenkilölle”, hän 
tähdentää.

” PELKKIEN LAKIVELVOITTEIDEN 
SIJAAN ILMOITUSKANAVA ON 
OSOITUS SIITÄ, ETTÄ YRITYS 

TOIMII VASTUULLISESTI.” 

Isommille yrityksille direktiivin täytäntöönpano 
ei Wikbergin mukaan aiheuta suurempia käytän-
nön haasteita. Velvoiterajan tuntumassa olevien 
tai ripeästi kasvavien pk-yritysten resurssit voivat 
kuitenkin olla rajalliset sekä kanavan perustamisessa 
että vastuuhenkilöiden nimeämisessä.

”Siksi liikkeelle kannattaa lähteä nyt eikä vasta 
vuoden päästä, kun aikaraja alkaa mennä jo um-
peen”, hän muistuttaa.

ILMOITUSKANAVA-PALVELUA MYÖS 
KAUPPAKAMARILTA

Pk-yritysten haasteet on otettu vakavasti myös 
Keskuskauppakamarissa. Mikäli yrityksellä on ra-
jalliset resurssit rakentaa ja avata omaa kanavaa, voi 
palvelun hankkia myös Keskuskauppakamarista.

Uuden Ilmoituskanava.fi-palvelun avulla yritys 
täyttää direktiivin vaatimukset ja voi samalla tarjota 
mm. uusille ja vanhoille työntekijöille, alihankki-
joille, yhteistyökumppaneille ja vaikkapa osakkeen-
omistajille luotettavan ja helppokäyttöisen kanavan 
ilmoitusten tekemiseen. Ilmoituksia käsittelevät vain 
siihen valtuutetut yrityksen edustajat.

Keskuskauppakamarin johtajan Stina Wikbergin 
mukaan ilmoituskanava.fi:n avulla päästään hyvissä 
ajoin kiinni epäkohtiin, joista voi olla haittaa yrityk-
sen maineelle ja liiketoiminnalle.

”Samalla voidaan muuttaa ripeästi suuntaa ja 
viestiä siitä myös ulospäin. Pelkkien lakivelvoit-
teiden sijaan Ilmoituskanava on osoitus siitä, että 
yritys toimii vastuullisesti. Se voi lisäksi antaa arvo-
kasta tietoa liiketoiminnan tueksi, mikä tuottaa aina 
myös kilpailuetua”, Wikberg muistuttaa.

LISÄTIETOA ILMOITUSKANAVA-PALVELUSTA: WWW.ILMOITUSKANAVA.FI 

STINA WIKBERG
 
Ikä 42, kotipaikka Helsinki.
Keskuskauppakamarin 
itsesääntelystä ja 
vastuullisuudesta vastaava 
johtaja.

TYÖURAA MM. 

 Fondiassa, Alma Talentissa  ja 
Talentum Mediassa

KOULUTUS:

Oikeustieteen kandidaatti

HARRASTUKSET: 

Juristikuoro Lain Huuto, 
jooga, latvian kieli ja 
kulttuuri

PERHE: 

Aviomies ja kaksi 
alakouluikäistä poikaa
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”Yhdessä asiakkaan kanssa olemme ratkoneet niin  
pienempiä päivittäisiä kuin isompia strategisia haasteita. 
Vaikka tilanne on ollut kaikille täysin uusi, olemme  
tehneet hienoja onnistumisia yhdessä”, Nikumatti 

kertoo. Hänen mukaansa Baronan etuna on monipuolinen 
asiantuntijaosaaminen 
sekä laaja palveluvalikoi-
ma, joka on mahdollista-
nut räätälöidyt ratkaisut 
asiakkaiden tarpeisiin.

Lounais-Suomen 
aluejohtaja Timo Vauh-
kosen mukaan Baronalla 
on myös erittäin vahvaa 
ja laajaa toimiala- ja 
teknologiaosaamista, 
jota pystytään ketterästi 
hyödyntämään niin asiakkaiden kuin omien työntekijöidenkin 
hyödyksi.

”Esimerkiksi kaupan alalla on tällä hetkellä kova kysyntä 
erilaisista tekijöistä. Asiantuntemuksemme ja verkostojemme 
kautta löydämme nopeasti osaavan ammattilaisen tehtävään 
kuin tehtävään”, Nikumatti sanoo.

”Samoin, jos esimerkiksi asiakkaan työntekijät kaipaavat 
koulutusta työtehtävien muuttuessa, pystymme olemaan apuna. 
Tai toisaalta löytämään esimerkiksi koulutuspalvelujemme tai 

Satakunnan alue tunnetaan vahvana vientialueena, jossa myös palvelusektorilla 
on merkittävä rooli. Baronan Satakunnan aluepäällikkö Sanna Nikumatin 
mukaan alueen yritykset ovat korona-aikanakin suunnanneet katsetta vahvasti 
tulevaisuuteen. Barona on halunnut olla alusta asti lähellä asiakkaitaan, jotta 
muutoksiin on pystytty nopeasti reagoimaan.

Barona haluaa olla Satakunnan 
alueen yritysten henkilöstö- ja 
työelämäkumppani

kansainvälisen rekrytoinnin kautta uusia ammattilaisia, joista 
on työmarkkinoilla pulaa”, Vauhkonen lisää. 

Vauhkosen ja Nikumatin mukaan Baronan erityisvahvuuksia 
onkin kyky palvella niin paikallisesti kuin globaalisti toimivia 
asiakkaita. Kaiken pohjana on eri alojen ammattilaisista 

koostuva henkilöstö, 
jolla on kova tahtotila 
olla kehittämässä ja 
edistämässä alueen 
työmarkkinoita ja yri-
tysten kilpailukykyä. 

”Oli kyseessä sitten 
henkilöstövuokrausta, 
rekrytointia tai vaik-
kapa asiakaspalvelun 
ja varastopalveluiden 
ulkoistusta, me pystym-

me auttamaan. Tämän lisäksi meiltä löytyy työkykyvalmen-
tajia, psykologeja ja henkilöstön kehittämisen ammattilaisia. 
Suomen 6. suurimpana työnantajana pystymme vastaamaan 
moneen haasteeseen”, Vauhkonen muistuttaa.

Suomen suurin henkilöstöalan yritys Barona on mukana 
Satakunnan kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa  
”Myllerrys työelämässä ei mene ohi – pidä ihmisesi mukana” 
12.11. Tilaisuuden lisätiedot ja ilmoittautuminen löytyvät 
Satakunnan kauppakamarin Tapahtumat-sivulta.

ILMOITUS

SUOMEN SUURIN HENKILÖSTÖALAN 
YRITYS BARONA ON MUKANA 

SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN 
JÄRJESTÄMÄSSÄ TILAISUUDESSA 

”MYLLERRYS TYÖELÄMÄSSÄ EI MENE OHI  
– PIDÄ IHMISESI MUKANA” 12.11. 

Baronan Satakunnan aluepäällikkö Sanna Nikumatti kuvassa Satu Laitisen (vas.) ja Ari-Matti Rännälin kanssa.
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EU-elvytys avaa 
suomalaisyrityksille 
uusia vientisaumoja

EU:n massiivinen 750 miljardin euron 
koronatukipaketti tuo tervetulleita elvytyseuroja 
myös Suomeen. Europarlamentaarikko Miapetra 

Kumpula-Natri (sd.) kuitenkin muistuttaa jättimäisen 
elvytyspaketin tarjoavan suomalaisyrityksille myös 

monia uusia vientimahdollisuuksia. Nopeat kuitenkin 
syövät hitaat ja siksi liikkeellä on oltava jo nyt.
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”Muutaman vuoden päästä dataa liikkuu 
jo niin paljon, että 5G on ainoa ratkaisu. 
Siksi EU:lta sekä kansallisilta ja yksityisiltä 
toimijoilta tarvitaan riittävän suuria yhteisiä 
investointeja ja ponnistuksia tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi.”

DIGIMARKKINOISSA RIITTÄÄ 
TYÖSARKAA

EU:ssa riittää tulevina vuosina työtä 
riittää myös digimarkkinoiden ja etenkin 
digipalveluiden laadun ja turvallisuuden 
saralla. EU:n taannoinen GDPR-asetus on 
ollut Kumpula-Natrin mukaan monella 
tavalla tärkeä suunnannäyttäjä. Vastaavaan 
sääntelyyn ovat päätyneet monet muutkin 
maat ja hanketta aikanaan vastustaneet 

digijätit ovat nekin kääntäneet kelkkansa yksi 
toisensa jälkeen. 

”Keskeistä on, että kuluttajat voivat 
luottaa verkosta ostamiinsa palveluihin ja 
tuotteisiin. Yritysten on puolestaan luotettava 
sähköisesti tehtyihin sopimuksiinsa ja siihen, 
ettei viranomaiskohtelu ole syrjivää. Digita-
loudessa on voitava toimia eri maiden rajojen 
yli mahdollisimman vapaasti ja turvallisesti”, 
Kumpula-Natri tähdentää.

Edessä onkin vielä paljon työtä, ennen 
kuin EU-maiden digimarkkinat ovat aidosti 
yhdistyneet. Vielä enemmän on urakkaa 
kolmansien maiden kanssa käytävissä kaup-
paneuvotteluissa.

Päättyneen kesän ylivoimainen 
EU-uutinen oli pitkän kokousta-
misen jälkeen kätilöity jättimäinen 
elvytyspaketti, jonka on määrä 

nostaa koronan takia polvilleen notkahtanut 
euroalue uudestaan jaloilleen.

Huippukokouksen tukipakettivääntöä 
seurasi tarkasti myös euroedustaja Miapet-
ra Kumpula-Natri (sd), jonka mielestä sen 
saldo jäi Euroopan ja myös Suomen kannalta 
selvästi plussalle.  Avainasia oli, että sopu 
ylipäätään saatiin aikaiseksi. Se osoitti, että 
kovassa paikassa EU pystyy edelleen isoihin 
päätöksiin.

Tärkeää oli sekin, että tukipaketin suu-
ruusluokka säilyi huippukokouksessa samana 
kuin komission ehdotuksessa. Nyt panokset 
ovat sitä kokoluokkaa, jolla Suomen taloudel-
le elintärkeitä EU:n sisämarkkinoita voidaan 
aidosti elvyttää.

”Samaan aikaan sovittu monivuotinen 
rahoituskehys ei valitettavasti ole riittävän 
rohkea. Vaikka EU-tasolla ollaan lähes yk-
simielisiä tulevaisuusinvestointien tarpeelli-
suudesta, niiden rahoituksesta näyttää olevan 
tosipaikan tullen helppo karsia. Pettymys oli 
myös se, että tukien sitominen oikeusvalti-
operiaatteen noudattamiseen jäi vielä osittain 
auki. Tähän on palattava jatkovalmistelussa”, 
Kumpula-Natri summaa.

EU-VAROJEN VALVONTA ENTISTÄ 
TÄRKEÄMPÄÄ

Jotkut ehtivät kesällä myös kummastella, 
kuinka vähällä julkisella keskustelulla tukipa-
ketti lopulta hyväksyttiin. Kokeneen europar-
lamentaarikon mielestä EU-elvytys jäi meillä 
Suomessa paljolti muun koronauutisoinnin 
alle. Sekin on toisaalta syytä muistaa, ettei 
koko pakettia edes olisi ilman koronaa.

”Poikkeusajat vaativat poikkeuksellisia 
toimia ja uskon kansalaisten ymmärtävän 
tämän. Ja eiköhän keskustelukin tule vielä 

jatkumaan”, tukipaketin parlamentissa työ-
pöydälleen saava Kumpula-Natri ennakoi.

Ilmoille on noussut myös epäilyjä, että 
helpolta tuntuvia tukimiljoonia katoaa 
epämääräisiin hankkeisiin ja jopa mafiosojen 
taskuihin. Kumpula-Natrin mielestä pelko ei 
ole täysin aiheeton. EU-varojen käytön tark-
ka valvonta onkin nyt entistä tärkeämpää.

”Toisaalta elvytyspaketin tukimiljoonat 
on sidottu tiukasti kansallisiin elvytyssuun-
nitelmiin. Jäsenmaat saavat maksuja sillä 
ehdolla, että ne tekevät aidosti töitä talouden 
elpymisen eteen ja saavuttavat ennalta asetet-
tuja tavoitteita”, hän tähdentää.

VIENTIYRITYKSET NOPEASTI 
LIIKKEELLE

EU-eurot mielletään julkisessa keskuste-
lussa usein aluekehitys- ja maataloustuiksi, 
joista elinkeinoelämälle jää lähinnä murusia. 
Kumpula-Natrin mukaan koronapaketista 
tulee hyötymään koko Suomi.

Meppi muistuttaa, että Suomen viennistä 
noin kaksi kolmasosaa suuntautuu EU:n 
sisämarkkinoille. Siksi niiden elvytyksestä on 
hyötyä myös suomalaisille vientiyrityksille, 
sillä koronasta johtuva talousturbulenssi ei 
ole suinkaan vielä ohitse, vaikka ensimmäi-
sestä aallosta selvittiin monia muita maita 
vähemmin kolhuin.

Vientiteollisuuden onkin nyt oltava he-
reillä ja aloitettava konkreettisten hiilijalan-
jälkeä pienentävien projektien suunnittelu 
yhdessä tutkimuslaitosten kanssa. 

”Meillä on varmasti kokemusta ja taitoa 
ideoihin, joilla päästään kestävään nollapääs-
töiseen yhteiskuntaan. Tällaisiin projekteihin 
on tarjolla erityisen paljon EU-tukea, sillä 
liki kolmannes tukipaketista on sidottu 
ilmastotoimiin.”

Myös sähkönjakeluinfran uudistaminen 
eri puolilla Eurooppaa voi avata meille aivan 
uusia markkinoita.

”Esimerkiksi Italia kärsii huonoista säh-
köverkoista. Jos maa alkaa rakentaa älykästä 
sähkö- ja energiainfraa, he voivat tilata tätä 
osaamista ja teknologiaa suomalaisilta”, 
Kumpula-Natri vinkkaa.

ENEMMÄN IRTI 
DIGITALISAATIOSTA

Kumpula-Natri on viime vuosina profi-
loitunut myös eräänlaisena ”digimeppinä” 
ja ollut laatimassa mm. EU:n 5G-strategiaa. 
Hän on myös parlamentin teollisuusvalio-
kunnan raportoija ja seurannut tätä kautta 
EU:n datastratetegian kehitystyötä.

Kumpula-Natri muistuttaakin, että digita-
lisaatio on nykyisen komission toinen tärkeä 
tulevaisuusteema ympäristöön ja ilmastoon 
keskittyvän Green Deal-ohjelman ohella.

”Vaikka keskeiset digi- ja datajätit tulevat 
lähes poikkeuksetta Euroopan ulkopuolelta, 
ei työrukkasia saa nyt pudottaa. Euroopan 
on vastattava globaaliin kilpailuun, joka 
on kovaa etenkin Yhdysvaltain ja Kiinan 
suunnalta. Ajatuksena on luoda toimivia eri 
alojen data-avaruuksia, jotta teollinen data ja 
uusien sektoreiden tietovarantoja saataisiin 
käyttöön siiloutumatta. Samalla se synnyttäi-
si eurooppalaisia innovaatioita”, hän selvittää.

Kumpula-Natrin mukaan EU tuottaa 
suomalaisyrityksille tärkeää lisäarvoa neu-
vottelemalla uusia kauppasopimuksia, joissa 
sovitaan yhä enemmän myös digitalouden 
asioista. Näin varmistetaan tietoliikenteen 
vapaus, digitaalisen kaupankäynnin oikeudet 
ja velvollisuudet sekä yhtenäistetään digita-
louden sääntelyä EU:n ja kolmansien maiden 
välillä.

”Tällä hetkellä suomalaisyritykset joutu-
vat noudattamaan hyvin erilaisia sääntöjä eri 
vientimarkkinoilla. Monille markkinoille on 
myös vaikea päästä protektionististen sääntö-
jen ja käytäntöjen takia.” 

Kumpula-Natri vastaa Euroopan parla-
mentissa pysyvänä raportöörinä uuden WTO 
e-commerce sopimusneuvotteluista. WTO 
puitteissa haetaan laajasti yhtenäisiä digita-
louden pelisääntöjä. Lisäksi digisäännöistä 
neuvotellaan kahdenvälisesti Britannian, 
Indonesian, Chilen, Australian ja Uuden 
Seelannin kanssa.

5G:n laajentaminen koko Eurooppaan 
yksi onnistumisen avaimista. Kuluvan vuo-
den aikana kaikki EU-jäsenmaat pitäisi saada 
opastettua tälle polulle.
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”SUOMEN TALOUS ON 
LINKITTYNYT MONIN TAVOIN 

EU:N SISÄMARKKINOILLE. 
SIKSI EMME VOI SULKEA 
SILMIÄ JA RAJOJA SEKÄ 
TOIVOA VAIN PARASTA.”

”Muutaman vuoden päästä dataa liikkuu jo niin paljon, että 5G on ainoa ratkaisu. Siksi EU:lta sekä kansallisilta ja yksityisiltä toimijoilta tarvitaan 
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Media-alalla kilpailu on koventunut, ja sitä käydään  
nyt verkossa. Verkkomainonnan tarjoamisesta on tullut bisnestä.  

Oleellista kilpailussa on lukijoiden huomio. Satakunnassa  
media uskoo pärjäävänsä jatkossakin.

TEKSTI LEENA ROSKALA KUVAT VEERA KORHONEN, MIKKO PERTTUNEN / LAUTTAKYLÄ-LEHTI

Toimituksessa nähdään nyt reaaliajassa, mitä lukijat aidosti lukevat. Satakunnan Kansan päätoimittaja Tomi Lähdeniemi ja kehitysjohtaja Anne Mäkelä 
seuraavat dataa näytöiltä. 

AJANKOHTAISTA SATAKUNNASTA

Media elää lukijansa 
luottamuksesta 
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Median murroksesta on 
puhuttu 25–30 vuotta. Pai-
nettujen lehtien kuolemaa 
on enteilty pitkään. Printillä 

on edelleen vahva asema, mutta digitalisaa-
tio on muuttanut alaa.

– Vaikka internet on ollut olemassa 20 
vuotta, se ei kaiken aikaa ole ollut puheli-
messa, ei kaikkien saatavissa eikä ainakaan 
vuorovaikutteista. Nyt media on vuorovai-
kutteista. Ennen toimitus valitsi näkökul-
mat ja aiheet, nykyään niistä päättää entistä 
enemmän yleisö, sanoo Huittisten Sanoma-
lehti Oy:n toimitusjohtaja Olli Ristimäki.

– Lähdimme digipuolelle ensimmäis-
ten joukossa. Olemme matkan varrella 
tehneet paljon virheitä ja oppineet niistä. 
Satakunnan Kansan digituotteiden kasvu 
peittoaa jo printtitilausten laskun, sanoo 
Satakunnan Kansan päätoimittaja Tomi 
Lähdeniemi.

YLEISÖN PALVELUKSESSA
Tomi Lähdeniemen mukaan data-analytiikka 
on muuttanut viimeisen viiden vuoden 
sisällä toimituksen työtä. 

– Ennen paras mittari oli levikkimäärä. 
Nyt toimituksessa nähdään, mitä lukijat ai-
dosti lukevat. Kiinnostus kuntien talousarvio-
uutisointia kohtaan on äärimmäisen pientä. 
Niitä eivät jaksa lukea kaikki valtuutetut-
kaan. Nyt seurataan, miten jutusta tehdään 
tilauksia. Milloin ylittyy tilauskynnys? 
Lukijoita saa kaupunkikuvassa tapahtuvien 
muutosten uutisointi. Näköpiirissä olevat 
arjen asiat kiinnostavat todella paljon: uudet 
ravintolat, liikkeiden muutot, näkyvät raken-
nuskohteet sekä Ässät kiinnostavat juhan-
nuksenakin. Data kertoo, että lukijat vaativat 
laatua. Huonosti tehty ei kelpaa. Punniten 
tehtyä työtä arvostetaan, sanoo Lähdeniemi.

– Median on kuunneltava kuluttajaa. 
Media on tässä lähestynyt muuta liiketoi-
mintaa, Ristimäki tietää.

Se, mikä ei ole muuttunut, on luotettavuu-
den vaatimus. Kun tietoa on saatavilla joka 
tuutista, on luotettavuuden merkitys perintei-
sen median kohdalla jopa korostunut.

– Luottamus on kaiken A ja O. Kun se 
loppuu, niin loppuvat lukijatkin, sanoo 
Lähdeniemi.

– Luotettavuudesta haluamme pitää 
kiinni. Vaikutteista vapaa riippumatto-

Toimituksessa nähdään nyt reaaliajassa, mitä lukijat aidosti lukevat. Satakunnan Kansan päätoimittaja Tomi Lähdeniemi ja kehitysjohtaja Anne Mäkelä 
seuraavat dataa näytöiltä. 

Media elää lukijansa 
luottamuksesta 

Tomi Lähdeniemen visio on kirkas:  
Journalismi on asiakkaiden palvelua. 

Satakunnan Kansa pysyy edelleen  
tärkeänä maakunnan edunajajana. 

MAAKUNTALEHDEN 
OMISTAJA VAIHTUI

Satakunnan Kansa siirtyi osaksi  
Sanoma-konsernia. Satakunnan Kansan 
päätoimittajan Tomi Lähdeniemen 
mukaan ketjuuntuminen mahdollistaa 
leveämmät hartiat, jolloin asiakkaat 
saavat enemmän. 

– Sisältövaihto Hesarin kanssa on 
osoittanut, että meillä täällä tehdään 
Hesarin kriteerit täyttävää laatujour-
nalismia. Satakunnan Kansan tehtävä 
on edelleen olla paikallinen ja tuntea 
lukijoidensa reaktiot. Me huolehdim-
me edelleen meidän asiakkaistamme. 
Koemme olevamme maakunnan  
edunajajia. Haluamme, että täällä  
menee hyvin ja ihmisillä on hyvä olla. 

muus on tilattavan lehden kilpailutekijä, 
Ristimäki valottaa.

EUROT MAINONNASTA
Media myy mainostajilleen lukijoiden huo-
miota. Median nauttima luottamus siirtyy 
mainostajaan. Olli Ristimäen mukaan 
perinteisesti sanomalehden tulovirrat ovat 
tulleet karkeasti puoliksi tilausmaksuista ja 
puoliksi mainoksista. Nykyään mainosten 
osuus on Lauttakylä-lehden tuloista noin 
60 prosenttia.

– Tilausten rooli on edelleen tärkeä. Kun 
tilaaja maksaa lehdestä, on hänen voitava 
luottaa. Se on tilattavan lehden asiakaslupaus.

Mainostajalle houkutteleva media on 
sellainen, jolla on kyky luoda yhteisö. 
Paikallismedian rooli yhteisöllisyyden 
kokoajana voimistuu. 

– Yhteiset puheenaiheet yhdistävät 
ihmisiä. Ammattimaisesti tuotetulla paikal-
lisella medialla on edelleen arvonsa, kun se 
tuntee lukijoidensa mielenkiinnon kohteet, 
Ristimäki kertoo.

– Journalismi on asiakkaiden palvelua, 
Tomi Lähdeniemi kiteyttää.

– Edelleen osa haluaa tulla palvelluksi 
ja maksaa siitä luotettavuudesta, jota lehdet 
tekevät yli sadan vuoden kokemuksella, vaik-
ka verkossa joku tarjoaakin samankaltaista 
sisältöä ilmaiseksi. Tuleeko sanomalehdestä 
tulevaisuudessa statussymboli, eliittituote? 
Olli Ristimäki kysyy.  

Olli Ristimäen mukaan yksi paikallislehden perustehtävä on paikallisen yhteisöllisyyden 
kokoaminen ja voimistaminen. Huittisten Sanomalehti Oy muutti keväällä uusiin tiloihin 
Huittisten keskustassa.

MEDIA KOKOAA  
YHTEISÖÄ. YHTEISET  

PUHEENAIHEET  
YHDISTÄVÄT.  
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Liikelennoillamme Sinä päätät aikataulun, lähtöpaikan ja 
määränpään.

Liikelennon etuna on optimaalisen reitin käyttö, ilman
ylimääräisiä mutkia matkassa. Lentojen vaihdoista,
matkatavaroiden odottelusta tai pitkistä maakuljetuksista johtuvat
viiveet jäävät pois. Sinä säästät, kun matka voidaan tehdä
lentokentälle, jolle ei ole reittiliikenneyhteyksiä ja ylimääräiset
hotelliyöpymiset jäävät pois. Samalla myös matkustamisen
hiilijalanjälki pienenee.

Lentokoneemme soveltuvat myös erilaisiin rahtikuljetuksiin.

Suomen Ilmailuopisto tarjoaa liikelentoja kotimaahan ja
Eurooppaan kahdella Embraer Phenom 100 –liikesuihkukoneella.
Kohteitamme ovat olleet esimerkiksi Viro, Tanska, Ruotsi ja
Itävalta.

Lentäjiä on aina kaksi ja he edustavat Suomen Ilmailuopiston
kokeneimpia lennonopettajia.

Embraer Phenomin valoisa matkustamo tarjoaa upean
matkustuskokemuksen neljälle hengelle. Voit keskittyä
ihailemaan maisemia ja rentoutua tai työskennellä matkan aikana.
Sinä päätät.

.

Saat meiltä tarjouksen kustannuserittelyineen, vailla
sitoumuksia. Kysy lisää, tai tule vaikka tutustumaan
lentokoneisiimme.

Ota yhteyttä!

Juha Siivonen Pasi Kallio
p. 040 520 5049 p. 0400 722 443
Juha.Siivonen@finaa.fi lentotilaus@gmail.com

SUORAT LIIKELENNOT 
KOTIMAAN JA 

EUROOPAN KOHTEISIIN

Liikelennoillamme Sinä päätät aikataulun, lähtöpaikan ja 
määränpään.

Liikelennon etuna on optimaalisen reitin käyttö, ilman
ylimääräisiä mutkia matkassa. Lentojen vaihdoista,
matkatavaroiden odottelusta tai pitkistä maakuljetuksista johtuvat
viiveet jäävät pois. Sinä säästät, kun matka voidaan tehdä
lentokentälle, jolle ei ole reittiliikenneyhteyksiä ja ylimääräiset
hotelliyöpymiset jäävät pois. Samalla myös matkustamisen
hiilijalanjälki pienenee.

Lentokoneemme soveltuvat myös erilaisiin rahtikuljetuksiin.

Suomen Ilmailuopisto tarjoaa liikelentoja kotimaahan ja
Eurooppaan kahdella Embraer Phenom 100 –liikesuihkukoneella.
Kohteitamme ovat olleet esimerkiksi Viro, Tanska, Ruotsi ja
Itävalta.

Lentäjiä on aina kaksi ja he edustavat Suomen Ilmailuopiston
kokeneimpia lennonopettajia.

Embraer Phenomin valoisa matkustamo tarjoaa upean
matkustuskokemuksen neljälle hengelle. Voit keskittyä
ihailemaan maisemia ja rentoutua tai työskennellä matkan aikana.
Sinä päätät.

.

Saat meiltä tarjouksen kustannuserittelyineen, vailla
sitoumuksia. Kysy lisää, tai tule vaikka tutustumaan
lentokoneisiimme.

Ota yhteyttä!

Juha Siivonen Pasi Kallio
p. 040 520 5049 p. 0400 722 443
Juha.Siivonen@finaa.fi lentotilaus@gmail.com

SUORAT LIIKELENNOT 
KOTIMAAN JA 

EUROOPAN KOHTEISIIN

Liikelennoillamme Sinä päätät aikataulun, lähtöpaikan ja 
määränpään.

Liikelennon etuna on optimaalisen reitin käyttö, ilman
ylimääräisiä mutkia matkassa. Lentojen vaihdoista,
matkatavaroiden odottelusta tai pitkistä maakuljetuksista johtuvat
viiveet jäävät pois. Sinä säästät, kun matka voidaan tehdä
lentokentälle, jolle ei ole reittiliikenneyhteyksiä ja ylimääräiset
hotelliyöpymiset jäävät pois. Samalla myös matkustamisen
hiilijalanjälki pienenee.

Lentokoneemme soveltuvat myös erilaisiin rahtikuljetuksiin.

Suomen Ilmailuopisto tarjoaa liikelentoja kotimaahan ja
Eurooppaan kahdella Embraer Phenom 100 –liikesuihkukoneella.
Kohteitamme ovat olleet esimerkiksi Viro, Tanska, Ruotsi ja
Itävalta.

Lentäjiä on aina kaksi ja he edustavat Suomen Ilmailuopiston
kokeneimpia lennonopettajia.

Embraer Phenomin valoisa matkustamo tarjoaa upean
matkustuskokemuksen neljälle hengelle. Voit keskittyä
ihailemaan maisemia ja rentoutua tai työskennellä matkan aikana.
Sinä päätät.

.

Saat meiltä tarjouksen kustannuserittelyineen, vailla
sitoumuksia. Kysy lisää, tai tule vaikka tutustumaan
lentokoneisiimme.

Ota yhteyttä!

Juha Siivonen Pasi Kallio
p. 040 520 5049 p. 0400 722 443
Juha.Siivonen@finaa.fi lentotilaus@gmail.com

SUORAT LIIKELENNOT 
KOTIMAAN JA 

EUROOPAN KOHTEISIIN



Määrittelen digitalisaation bisneksen tuottamiseksi 
yrityksen hallussa olevan tiedon (datan) avulla. Tieto ja 
sen analysointi on uuden ajan T&K:ta. Miten sillä sitten 
tehdään bisnestä tai muutetaan nykyistä kilpailuasetelmaa? 
Tennisjuniorien valmentajana voin sanoa, että 
menestykseen ei riitä paras tekniikka (teknologia) eikä 
paras liikkuminen kentällä (verkostoituminen), vaan paras 
pää (rohkeus ja kilpailutilanteen rakastaminen).

Avaimena on muuttua palveluorientoituneemmaksi.  
Onko se edes tällä hetkellä mahdollista? Koska sekin 
pohjautuu dataan. Perustuotteemme digitalisoimisaste  
(lue: tiedon hyödyntämisen mahdollisuus) vaikuttaa 
tuotteisiimme liittyvien myytävien palvelujen 
digitalisoitumisasteeseen. Ensimmäinen baby step olisi 
oman datan ”siistiminen” käytettävään muotoon.  
Yritykset eivät yleensä sijoita tähän rahaa.

Osaako yritys hahmottaa, mitä sillä on sellaista 
(tuotteen) dataa, jonka hyödyntämistä voisi myydä tai 
jolla voisi luoda asiakkaalle uutta arvoa? Digitaalisuutta, 
edistynyttä data-analytiikkaa ja tekoälyä sisältäviä 
toteutuksia tehdään, kun asiakkaat pyytävät – ongelmana 
on, osaavatko he pyytää. Tai jos osaavat, niin ostavat vasta 
kun tietävät, että siitä ON HETI hyötyä – ei, että siitä  
VOISI OLLA hyötyä. Tekoäly-yrityksen omistajana  
minulla on tästä monta kokemusta. 

Oikeita tekoäly-yrityksiä on Suomessa vielä vähän, 
koska todellisten tekoälyratkaisujen ostajia on vielä 
vähän. Meillä on kuitenkin Satakunnassa hyvä tilanne. 
Satakuntalaiset AI-yritykset (satakunta.ai) tarjoavat 
todellisia data-analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä 
ratkaisuja. Mutta niilläkin on edellä kerrottuja haasteita. 
Miten me sitten löydämme voittajayritysten ja AI-
yritysten yhteisiin haasteisiin ratkaisuja? Toinen baby step 
olisi solmia bisneskumppanuuksia näiden yritysten välille.

 

CIMMO NURMI
omistaja, CI Computational Intelligence Oy
satakuntalaisten tennisjuniorien valmentaja
tutkimuksen vararehtori, SAMK

Two baby steps

KOLUMNI

Satakuntalaiset  
AI-yritykset  
tarjoavat todellisia  
data-analytiikkaa  
ja tekoälyä  
hyödyntäviä ratkaisuja.
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Kiinnostus vanhojen rakennusten kunnostamiseen sai henkilöstöjohtaja Päivi 
Huhtamaan ostamaan vanhan torpan Paneliasta. Remontointi, käsillä tekeminen  
ja pihapiirin rauhallisuus tuovat toivottua vastapainoa työelämään.

Torpan uusi elämä

LIFESTYLE

Satakunnan Osuuskaupan henkilös- 
töjohtajana työskentelevä Päivi 
Huhtamaa päätti kolme vuotta 
sitten hankkia itselleen vapaa-ajan 

projektin, joka irrottaisi hänet työarjesta. 
Kulttuuriperinnön vaalimisesta kiinnos-
tunut Huhtamaa ihastui Euran Paneliassa 
sijaitsevaan vuonna 1926 rakennettuun 
torppaan ja sen potentiaaliin.

– Asuin aikoinaan Vanhassa Raumassa 
ja kiinnostuin vanhoista rakennuksis-
ta. Halusin vapaa-ajallani tehdä jotain 
työstäni poikkeavaa ja tutustua paremmin 
entistämiseen, hän kertoo.

PALKITSEVAA PUUHAA
Pihapiirissä navetan, suulin, puuhuoneen 
ja saunan ympäröimä vanha torppa vaati 
ison remontin, jota Huhtamaa on toteutta-
nut kolmen vuoden ajan miesystävänsä ja 
isänsä avustuksella.

– Torppa ei ole ollut minulle työleiri vaan 
mielenkiintoinen ja palkitseva entistämis-

projekti. Itse olen maalannut, toiminut 
apumiehenä ja selvittänyt paljon entistä-
miseen liittyviä seikkoja.

Huhtamaa on mielenkiinnolla tutus-
tunut perinnerakentamisen tapoihin ja 
muun muassa 1700-luvun ohjeeseen 
hirsipintojen käsittelystä.

– Ajattelen niin, että talon omistajan 
tehtävänä on huolehtia rakennuksen 
elämästä ja etenkin sen jatkuvuudesta. 
Ihmiselämä on vanhan rakennuksen 
elämässä vain pieni pätkä. Me olemme 
täällä taloon verrattuna vain käymässä.

 
KOHTI SEURAAVAA PROJEKTIA
Kesällä 2020 torpan sisäremontti tuli 
valmiiksi, ja viimeisetkin asiat ovat aset-
tuneet paikoilleen.

– Nyt olemme päässeet nauttimaan 
kättemme jäljestä, ja vain oleminen tun-
tuu mukavalta. Seuraavaksi voikin keskit-
tyä pikkuviilailuun ja esimerkiksi grillipai-
kan kehittämiseen, Huhtamaa visioi.

PÄIVI HUHTAMAA 

SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA
• 70 000 asiakasomistajan omistama  

itsenäinen liikeyritys
• toimiala: market- ja tavaratalokauppaa, 

liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa, 
auto- ja autotarvikekauppaa sekä hotelli-  
ja ravintolatoimintaa

• liikevaihto: 318 M EUR (2019)
• henkilöstön määrä: 1 200 henkilöä
• satakunnanosuuskauppa.fi

Hyvinvoinnin ja palautumisen kannalta 
Huhtamaan mielestä on tärkeää löytää 
itselleen sopiva vapaa-ajan harrastus.

– Kaikille se ei tietenkään ole torpan 
remontointi. Omien resurssien ja kiin-
nostuksen mukaan kannattaa kuitenkin 
kehittää jotain mielenkiinnon kohdetta, 
sillä se varmasti palkitsee ja antaa paljon 
takaisin, Päivi Huhtamaa suosittelee. 
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NOPEAT 
YHTEYDET 

Toimivien verkkoyhteyksien 
arvostus on kasvanut etätöiden 
ja kotoilun lisääntyessä. Verk-
koyhteyksiä on päivitetty niin 
kodeissa kuin mökeilläkin. Inter-
net-liikenne on kasvanut, mutta 
toisaalta myös tasoittunut laa-
jemmin koko päivälle. Maaseu-
tualueilla liikenne on kasvanut 
ja sitä kautta kaupungeissa ehkä 
tasoittunut. Pohjois-Satakunnan 
Seutuverkko Oy:n toimitusjoh-
tajan Torsti Ruokosken mukaan 
kaikessa karmeudessaan korona 
on osoittanut etätyön edut ja 
kasvattanut valokuituyhteyksien 
kiinnostavuutta merkittävästi.

Matkustamisen vähennyttyä eläminen on painottunut koteihin  
ja vapaa-ajan asuntoihin, joita luonnollisesti halutaan kunnostaa  

ja ehostaa aiempaa enemmän. Etätyöhön siirtyminen on  
lisännyt myös nopeiden verkkoyhteyksien tarvetta. 

Kodista toiminnallinen keidas

ARJEN 
LUKSUSTA 

Matkailun vähentyessä loma-
tunnelmaa halutaan tuoda 
myös omaan pihaan. Lomailu- 
ympäristöä voi kohentaa  
ripauksella arjen luksusta. 

– Kylpytynnyreitä, tutum-
min paljuja, on myyty kesällä 
ennätyksellisen paljon. Jos 
paljut ovat päässeet loppu-
maan, olemme tarjonneet väli-
aikaisratkaisuksi vuokrapaljuja, 
kertoo Sami Saarikallio. 

PIHA  
KUKOISTAMAAN 

Puutarhoissa puuhastelu on 
kesäsesongin aikana tyypillistä, 
mutta koronan vaikutuksena 
pihoihin on panostettu hui-
masti enemmän. K-Raudan 
kauppiaan Sami Saarikallion 
mukaan ihmiset ovat rakenta-
neet terasseja ja hankkineet 
muun muassa piharakennuk-
sia, vajoja, grillikotia ja grillejä 
lisäämään pihan käyttö- 
mukavuutta. 

KODISTA 
TOIMISTOKSI 

Etätyösuositukset ovat 
asettaneet uusia vaatimuksia 
kotitoimistojen toimivuudel-
le, ja moni onkin hankkinut 
esimerkiksi sähköpöydän 
kotiin tai mökille. Ergonomian 
ja työmukavuuden lisäämiseksi 
ei ole välttämätöntä tehdä 
hankintoja, sillä luovuudella 
pääsee jo pitkälle. Esimerkiksi 
silityslaudan tai kirjapinon 
avulla voi pystyttää toimivan 
seisomatyöskentelypisteen.  

TEKSTI SONJA SJÖGREN KUVAT K-RAUTA, DREAMSTIME
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KALENTERI

Satakunnassa on yli 50 hallitusammattilaisen pooli, johon kuuluu eri alojen  
kokeneita yritysjohtajia. Hallitustyötä kehittämällä tai starttaamalla voi rakentua 
varsin merkittäväkin lisäarvo yrityksen tulevaisuudelle. 

Hallituspartnerit Satakunta ry:n, kauppakamarien ja Satakunnan Yrittäjien 
yhteistyönä starttasi syksyn alussa Hallitukset töihin! -kokonaisuus, jota vetää  
Miia Vironen. Miia on se oikea henkilö, jonka kautta voi lähteä pohtimaan,  
mitä hallitustyön aktivoiminen voisi omassa yrityksessä tarkoittaa. 

 
Ota rohkeasti yhteyttä, vaikka olisit vasta alkuvaiheessa miettimässä asiaa! 

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

HALLITUKSET TÖIHIN! -STARTTI 

AIKA: 1.10.2020–11.11.2020 

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN 
JÄSEN (HHJ) -KURSSI

1.10.

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. Vuodesta 2007 alkaen HHJ- 
kurssin käyneille on tarjolla mahdollisuus 
suorittaa HHJ-tutkinto.

Kurssi koostuu neljästä puolen päivän  
jaksosta (à 4 h), joiden lisäksi on ryhmätyö  
(4–6 h) ja lukupaketti.
1.  jakso: Hyvä hallintotapa 

Torstai 1.10.2020 klo 12.45–17.30
2.  jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi 

Tiistai 13.10.2020 klo 12.45–17.15
3.  jakso: Strategiatyö    

Perjantai 30.10.2020 klo 11.45–16.15
4.  jakso: Yrityksen talouden seuranta  

ja ohjaus    
Keskiviikko 11.11.2020 klo 12.45–18.30

AIKA: 30.11.2020–1.12.2020

HHJ PUHEENJOHTAJAKURSSI

30.11.

Pk-yrityksen hallituksen 
puheenjohtajakurssilla käsitellään  
hallituksen johtamista ja ryhmä- 
dynamiikkaa. Puheenjohtajan tulisi 
toimia vastaavasti kuten valmentaja, 
orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä  
tulee olla kyky kehittää hallitus- 
osaamista, niin omaansa kuin  
hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus 
toimii osakeyhtiön voimavarana ja 
suunnannäyttäjänä. 

Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä  
ja yhdestä päivästä.
1. Maanantai 30.11.2020 klo 12.15–16.30 
2. Tiistai 1.12.2020 klo 8.30–14.30

Kouluttajina partnerit Antero Virtanen  
ja Ismo Salminen, Hallituspartnerit ry.
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Moni yritys pohtii näinä aikoina tulevaisuutta.  
Mikä muuttuu ja miten? Mikä pysyy ja miten 
ymmärtäisimme asiakkaitamme entistä paremmin? 
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6.

8.

13.

LOKAKUU

CONTROLLER-PÄIVÄ

Kirjanpitäjän työ muuttuu 2020-luvulla. Kirjan- 
pitäjästä tulee taloushallinnon ammattilainen,  
jonka on ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti 
taloushallinnon prosesseja. Tämä koulutus on 
controllereille, taloushallinnon ammattilaisille.  
Kouluttajana KLT, HT, HHJ Kaarina Pyydönniemi,  
Idman Vilén Grant Thornton Oy.
AIKA: 6.10.2020 klo 9–11.30

TYÖMATKOJEN VEROTUS

Koulutuksessa käsitellään työn vuoksi matkusta- 
miseen liittyvien kustannusten korvaamisen 
verotuskysymyksiä erityisesti työnantajan näkö- 
kulmasta. Kouluttajana oikaisulautakunnan  
johtava puheenjohtaja,  HM Tomi Peltomäki,  
Verohallinto.
AIKA: 8.10.2020 klo 9–13

MITEN RAKENTAA LUOTTAMUS JA  

HALLINNAN TUNNE?

Haastavat kohtaamiset ovat yritysten avain- 
henkilöiden arkipäivää. Hyvä ja taitava ihmisten 
kohtaaminen, tilanteiden hallinta ja psykologinen 
turvallisuus ovat keskeisiä elementtejä turvallisessa 
ja hyvässä työelämässä. Satakunnan kauppakamarin 
ja LähiTapiolan yhteisellä aamubrunssilla jaamme 
ajatuksia ja vinkkejä toisillemme.
AIKA: 13.10.2020 klo 8.15–10
 
ITSENSÄ JOHTAMINEN  

– TEHOKAS AJANHALLINTA

Koulutuksessa saat konkreettiset keinot muuttaa  
ja parantaa nykyistä tapaasi toimia sekä keskittyä 
oman työsi kannalta olennaisiin asioihin. Näin  
myös työstressi vähenee ja työn laatu ja 
tulokset kasvavat. Koulutus sopii kaikille, jotka 
haluavat muutosta ajanhallintaan ja saada 
käytännönläheisiä työkaluja oman työnsä ja  
itsensä johtamiseen. Kouluttajana työyhteisö- 
valmentaja Kirsi Mäkinen, Dereco Oy.
AIKA: 15.10.2020 klo 9–15.30

KUN TYÖ VÄHENEE – LOMAUTTAMINEN JA  

IRTISANOMINEN TYÖN VÄHENTYESSÄ  

SEKÄ YT-MENETTELY

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille tiivis 
tietopaketti työvoiman vähentämiseen liittyvästä 
lainsäädännöstä, jotta käytännön tilanteet 
työpaikoilla olisi helppo hoitaa lain vaatimalla 
tavalla. Kouluttajana lakimies Kirsi Parnila,  
Helsingin seudun kauppakamari.
AIKA: 27.10.2020 klo 9–12

Kauppakamarin syksyn koulutuksissa ja tapahtumissa huomioidaan koronarajoitteet erityisen huolellisesti. Koulutuksista osa 
järjestetään lähikoulutuksina ja osa etänä. Lisäksi osaan lähikoulutuksista tarjoamme myös etävaihtoehdon. Ajantasaisen  
koulutuskalenterin tarkkoine aika- ja paikkatietoineen sekä koulutussisältöineen löydät kauppakamarin verkkosivuilta:  
www.satakunnankauppakamari.fi

MARRASKUU 

VEROPÄIVÄ

Kauppakamarin veropäivässä saat jälleen tuoreimmat 
tiedot verotuksesta ja kirjanpidosta. Kouluttajina 
veroasiantuntija, KTM Emmiliina Kujanpää, Keskus-
kauppakamari, toimitusjohtaja, KHT Henry Kampman, 
Revisium Oy sekä vero-oikeuden apulaisprofessori, 
KTT Tomi Viitala, Aalto-yliopisto.
AIKA: 4.11.2020 klo 9–16

REMBURSSIKOULUTUS

Koulutus on tarkoitettu remburssiasiakirjojen parissa 
työskenteleville. Käymme läpi remburssitekstejä 
sekä yleisimmin remburssissa vaadittuja asiakirjoja. 
Tutustumme remburssisääntöjen tärkeimpiin kohtiin 
sekä kansainväliseen pankkikäytäntöön. Kouluttajana 
rahoituspäällikkö Leila Heikkinen, OP Trade Finance.
AIKA: 11.11.2020 klo 9–12

MYLLERRYS TYÖELÄMÄSSÄ EI MENE OHI  

– PIDÄ IHMISESI MUKANA!

Satakunnan kauppakamarin ja Baronan aamu-
brunssilla keskustellaan, mitä työkyky oikeasti 
tarkoittaa, kuinka työ muuttuu ja ovatko huomisen 
osaajat jo meillä töissä.
AIKA: 12.11.2020 klo 8.15–10

SATAKUNNAN LOGISTIIKKAFOORUMI

Rauman ja Satakunnan kauppakamarien sekä  
Suomen Osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY) 
Satakunnan alueen yhteisessä logistiikkafoorumissa 
kuullaan, millaisia haasteita ja huomioonotettavia 
asioita ilmasto asettaa logistiikan parissa toimiville 
tulevaisuudessa.
AIKA: 16.11.2020 klo 12–16

ENNAKKOPERINTÄ 2021

Koulutuksessa käydään läpi ennakkoperinnän muu-
toksia ja listataan tuoreimmat ohjeet ja päätökset. 
Kouluttajana oikaisulautakunnan johtava puheen- 
johtaja, HM Tomi Peltomäki, Verohallinto.
AIKA: 18.11.2020 klo 9–13

YKSILÖN HYVINVOINTI YRITYKSEN  

SUORITUSKYVYN TEHOSTAJANA

Hyvinvoivat työntekijät tekevät parhaiten tulosta.  
Miten saavuttaa yksilönä optimaalinen suorituskyky  
palamatta loppuun? Miten biohakkeroinnilla voidaan 
edistää yritysten suorituskykyä? Tilaisuuden järjestää 
Satakunta Business Campus -verkosto, mutta se on  
avoin kaikille yrityksille. Asiantuntijana digitalisaation 
asiantuntija, teknologia-alan sarjayrittäjä, tietokirjailija  
ja biohakkeri Teemu Arina.
AIKA: 26.11.2020 klo 13–16

4.

11.

12.

AJANTASAINEN KOULUTUSKALENTERI – KÄY TUTUSTUMASSA JA ILMOITTAUDU MUKAAN!

15.

27.

16.

18.

26.
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SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN TOIMINTAA

1.

1. Saimme elokuussa vahvistusta toimistollem-
me! Laura opiskelee Ruotsissa Lundin yliopis-
tossa ja suorittaa tänä syksynä harjoittelunsa 
Satakunnan kauppakamarilla.

2. Elokuun lopussa kauppakamarilla testailtiin 
Gluen virtuaalihuoneita VR-laseilla  
Gamecoastin ja Explore WORK!:in yhteisessä 
toteutuksessa. Kokeilu avarsi ajatuksia  
– etänä olon ei tarvitse tarkoittaa vain Teamsia!

3. HHJ-kurssin viimeiset jaksot pidettiin  
keväällä Ahlströmin upeissa maisemissa.

4. Valtatie 23:n varrelta löytyvä taideteos  
”Nousu” julkistettiin jämijärveläisen  
Profil-Listan 25-vuotisjuhlatilaisuudessa.

5. HHJ-kurssin suorittaneen on helppo hymyillä!

KAMARIKUULUMISIA

Kesän jälkeen kauppakamarilla on palattu uuteen normaaliin etätoteutuksia ja turvallisia 
kokoontumisia yhdistellen.

2.

3.

4. 5.
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6.

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 

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
  
JÄSENEKSI LIITTYMINEN 

Voit hakea Satakunnan kauppakamarin 
jäsenyyttä täyttämällä hakemuslomakkeen 
verkkosivuillamme osoitteessa  
www.satakunnankauppakamari.fi  
kohdassa Verkostoidu. Otamme yhteyttä, 
kun hakemus on käsitelty. 

Kauppakamari-lehden  
4/2020 teemana on  
osaaminen ja  
tulevaisuuden työelämä. 

7.

SBC-KUULUMISET

Syksyn SBC-esimiesvalmennus 
pyörähti käyntiin syyskuun 
alussa. Ensimmäisen lähi-
päivän aikana keskusteltiin 
vilkkaasti esimiehen monista 
rooleista ja niiden haasteista.

6. Jo seitsenhenkiseksi kasvanut 
kauppakamarin tiimi starttaa-
massa syksyä.

7. Kauppakamaripäivillä 10.–11.9. 
vuoden kauppakamariksi 
valittiin poikkeuksellisesti kaksi 
kauppakamaria! Satakunnan ja 
Rauman kauppakamarit ovat 
löytäneet yhteisen tekemisen 
voiman ja hyödyntäneet tätä 
monipuolisesti työssään. Yh-
teistyö hyödyttää koko aluetta 
ja alueella toimivia yrityksiä, 
Keskuskauppakamari toteaa 
tiedotteessaan.  
      – Nykymaailmassa kukaan ei 
pärjää yksin, vaan asiat tehdään 
ja pohditaan yhdessä. Tällöin 
ratkaisut oivalletaan helpom-
min ja asiat soljuvat sujuvasti 
maaliin asti, Satakunnan 
kauppakamarin toimitusjohtaja 
Minna Nore sanoo.  
     – Tärkeiden asioiden edis-
tämiseksi kannattaa yhdistää 
voimat. Yhteistyö Satakunnan 
ja Rauman kauppakamareiden 
välillä on mutkatonta ja moni-
muotoista, Rauman kauppa-
kamarin toimitusjohtaja Riikka 
Piispa sanoo.  
     – Kauppakamarit on verkosto, 
jossa yhteistyö on kirjaimelli-
sesti voimaa. Tämä kamareiden 
voimakaksikko on näyttänyt 
esimerkkiä muille, kuinka 
yhteistyötä parhaimmillaan 
tehdään, Keskuskauppakamarin 
toimitusjohtaja Juho Romakka-
niemi kehuu.

Verkkosivuillamme voit vinkata  
ajankohtaisia yrityksiä haastatteluun!

SEURAAVASSA
NUMEROSSA
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Jos näkee aina riskejä 
voiko hyvä mahdollisuus 
jäädä käyttämättä?
Me autamme asiakkaitamme 
hyötymään uusista mahdollisuuksista 
ja hallitsemaan riskejä. Lähimmän 
asiantuntijamme löydät osoitteesta:
ey.com/fi

Lisää yrityksesi ja tuotteittesi 
tunnettuutta paikallisesti, alueellisesti
ja valtakunnallisesti
Kehitä brändimielikuvaa.
Synnytä markkinointikonsepti.
Tee tuote-esittelyä, testauksia, 
maistatuksia yms.
Hoida asiakassuhteitasi.
Hanki uusia asiakkaita.
Lisää henkilöstösi hyvinvointia.

PELIPÄIVÄ ON
BISNESPÄIVÄ
Isomäen Ilta on Satakunnan 
suurin toistuva liike-elämän 
tapahtuma.
VIP-palvelumme takaavat 
viihdyttävän illan seurueellesi. 

ÄSSÄT ON SUOMEN
VIIDENNEKSI TUNNETUIN
SEURABRÄNDI
Avullamme tavoitat kohderyhmäsi.

ÄSSÄT.FI

SOITA YRITYSMYYNTIIMME

”Isomäen ilta tarjoaa erinomaiset
mahdollisuudet verkostoitumiseen.”
Minna Nore, toimitusjohtaja,
Satakunnan Kauppakamari

Teemu Tuomi 040 753 7857
Tero Rantalainen 040 124 2999
Eero Kemppi 040 059 1208

Tehdään yhdessä
menestystarina!
Tehdään yhdessä
menestystarina!



TAITOA JA TAKTIIKKAA

Porin raviradalla 
mitellään hevoslajien 
lisäksi e-urheilussa. 
Harrastekerhojen 
rinnalla alkava kilpa-
ryhmä mahdollistaa 
ammattimaisen 
harjoittelun.

HYVÄ UUTINEN

Porin Ravien ja Satakunnan Ammatti-
korkeakoulun yhteinen e-urheilukeskus 
tarjoaa harrastajille mahdollisuuden 
pelata yhdessä isollakin porukalla. 
Raviradan katsomosta löytyy yhteensä 
20 pelitietokonetta. Pelikerhojen ja 
-tapahtumien lisäksi toiminnasta voi 
saada opintosuorituksia aina ylä- 
koulusta amk-tasolle.

– Viime lukuvuonna pidettiin kaksi 
todella hyvää kurssia. eSport Business 
-kurssilla tarkasteltiin e-urheilun markki-

namallia ja rahan liikkumista maailman 
mittakaavassa. Toinen kurssi oli lani- 
tapahtuman järjestäminen käytännössä,  
kertoo Arttu Raittinen, SAMKin 
opiskelija ja yksi pelikerhojen viidestä 
vetäjästä.

Kuluvalta syksyltä Raittinen kertoo 
odottavansa erityisesti kilparyhmän toi-
minnan käynnistymistä. Ammattimaisen 
valmennuksen myötä lupaavimmille pe-
laajille tarjoutuu mahdollisuus harjoitella 
entistäkin paremmissa olosuhteissa. 

”RAVIRADAN MILJÖÖ ON VALTAKUNNALLISESTIKIN 
YLIVOIMAINEN. KATSOMON AVARASTA PELITILASTA 
AVAUTUU NÄKYMÄ ISOLLE ULKONÄYTÖLLE, 
JOLLE PELEJÄ VOIDAAN HEIJASTAA LASIN LÄPI 
SEURATTAVAKSI.” 
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