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TEEMA

Liikematkailun 
elvyttämisen aika  

on nyt, s. 18 

Liikenne

Kansanedustaja Eeva Kalli tietää, että kotimaakunnan osaajilta  
voi löytyä ratkaisuja logistiikan kehittämiseen, s. 12

”TARVITSEMME 
YRITYSTEN 

ILMASTORATKAISUJA”



Kuinka ulkopuolinen 
näkemys voi auttaa 
toteuttamaan 
villeimmätkin unelmasi? 

Kunnianhimoisimmat yrittäjät ovat 
luottaneet tukeemme jo yli 30 vuoden 
ajan. EY Private neuvonantajamme 
löydät osoitteesta ey.com
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Ossi Paakki
toimitusjohtaja, Finnamyl Oy  

Huittisten-Kokemäen 
paikallisvaliokunnan 
varapuheenjohtaja,  

Satakunnan kauppakamari

Mistä apua viennin 
kustannuksiin?

Logistiikan alan 
toimijat eivät  

vielä osaa sanoa, 
onko tästä  

tilanteesta tulossa 
uusi normaali.

Suomalaista elintarviketeollisuutta 
on kannustettu vuosien ajan valtion-
kin avustuksella kansainvälistymään 
ja etsimään tuotteilleen markkinoi-
ta myös omien rajojen ulkopuolel-
ta. Mekin Finnamyl Oy:llä olemme 
aktiivisesti lisänneet vientikaupan 
osuutta liikevaihdosta ja saaneet 
viennin osuuden nousemaan yli  
40 prosenttiin.

Vientikauppa bulkkituotteeksi luo-
kiteltavan kauppatavaran kanssa 
on hyvin paljon rahdin ja logistii-
kan kanssa pelaamista. Ensin pitää 
päästä kumipyörillä satamaan,  
missä kontti lastataan vähän pie-
nempään rahtilaivaan ja kuljetetaan 
Euroopan suureen satamaan. Vasta 
isossa satamassa kontti saadaan 
isoon laivaan ja matkalle vaikka-
pa kohti USA:n rannikkoa. Jos olet 
luvannut hoitaa rahdin perille asti, 
joudut vielä huolehtimaan rahdin 
kuljetuksen rannikolta asiakkaan  
varastoon.

Koronasta ja kaupan lisääntymises-
tä johtuen merikonttien saatavuus 
on heikentynyt ja rahtihinnat ovat 
jopa kolminkertaistuneet viimeisen 
vuoden aikana. Alan toimijat eivät 
osaa sanoa, koska konttirahtien 
hinnat voisivat palata ”normaalille” 

tasolle vai tuleeko tästä tilantees-
ta kenties uusi normaali. Joka ta-
pauksessa pienen elintarvikeyrityk-
sen on pakko miettiä toimintaansa 
uudelleen, jos myyntituotteen rahti 
on syömässä kokonaan vientikau-
pan katteen. Todennäköisesti pieni 
toimija maksaa kaikkein kalleimman 
hinnan konttirahdista.

Koronatuen piiriin näitä kohonneita 
vientikustannuksia ei ymmärtääkse-
ni voi sisällyttää. Mutta voisiko tila-
päisen kustannustuen saada järjes-
tymään vaikka Business Finlandin  
kautta? Kansantalous tarvitsee  
vientiä ja yritys tarvitsee asiakkaita 
tulevinakin vuosina, joten asiakas-
suhteet pitää pystyä säilyttämään 
yli korona-ajan. 

Kansainvälisen kaupan ongelmat 
eivät rajoitu konttien hintoihin, vaan 
lisääntyvässä määrin on pulaa eri-
laisista tuotteista, kuten elektro- 
niikan komponenteista. Monien 
tuotteiden, kuten teräksen, hinnat 
ovat nousseet rajusti. Vaikka tuot-
teen tai raaka-aineen saa tilattua, 
on epätodennäköistä, että toimi-
tus on aikataulussa. Liikkuvia osia 
näyttää nyt olevan poikkeuksellisen 
paljon yrittämisen arjessa, mutta 
yritetään silti.

Korona ja kaupan lisääntyminen ovat nostaneet merkittävästi 
rahdin ja logistiikan hintoja. Apu kohonneisiin kustannuksiin 
olisi enemmän kuin paikallaan.
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Lääkärikeskus Karhulinnan toimitusjohtaja Kimmo Aho ja erikoislääkäri 
Marko Neva. 

Kun Lääkärikeskus Karhulinnaan ensimmäisen kerran 
haettiin työntekijöitä, hakemuksia tuli lähes 200.  
Ammattilaisista ei siis ollut pulaa, vaan haasteeksi 
muodostui sopivien työntekijöiden valitseminen  
erinomaisten hakijoiden joukosta. 

– Meillä ei ollut ongelmia osaavan ja motivoituneen 
henkilöstön löytämisessä, päin vastoin, Lääkärikeskus 
Karhulinnan toimitusjohtaja Kimmo Aho vahvistaa. 

Yksi alkukesästä Karhulinnassa aloittaneista erikois-
lääkäreistä on dosentti ja selkäortopedi Marko Neva. 
Nevan juuret ovat Porissa, ja paluu kotiseudulle tuntui 
hyvältä idealta muualla Suomessa ja ulkomailla vietet-
tyjen vuosien jälkeen. Lisäksi Karhulinnan perustaja- 
jäsenet olivat Nevan vanhoja tuttuja.

– Karhulinnan konsepti kuulosti toimivalta ja tiesin, 
että yrityksen omistajat ovat sitoutuneita rakentamaan 
toimivaa kokonaisuutta ja kehittämään palveluita asiak-
kaita ja henkilöstöä kuunnellen, Neva kuvailee.

Koko hoitoketju saman katon alla
Porissa toimivan lääkärikeskuksen vahvuuksia ovat niin 
Nevan kuin Ahon mielestä sen koko ja ihmisläheisyys. 
Palveluita tuotetaan laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.

–  Karhulinnassa työskentelee omien alojensa  
huippuosaajia, ja voimme pyytää konsultaatiota talon 
sisällä. Lisäksi voimme tehdä lähes kaikki tutkimuk-
set ja kuvantamiset itse. Asiakas saa kaikki hoitoketjun 
palvelut saman katon alta, mikä helpottaa henkilöstön-
kin työtä, Neva kehuu. 

Karhulinnasta on Ahon mukaan pyritty rakentamaan 
helposti lähestyttävä ja asiakkaan tarpeet huomioiva 
lääkärikeskus, jonne on mukava tulla ja jossa laatu on 
keskiössä.

– Samalla on luotu työyhteisö, jossa työntekijät saa-
vat vastuuta ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työ-
hönsä ja työympäristöönsä, hän summaa.

 
Vahvuutena paikallisuus
Paikallisuus on yksi Karhulinnan valttikorteista, ja sen 
halutaan näkyvän ulospäin. Henkilöstössä onkin useita 
alun perin porilaisia tai satakuntalaisia työntekijöitä, 
jotka ovat tehneet aiemmin uraa muualla.

Nevan mielestä yritysten ja kaupungin tulisi satsata 
paluumuuttajien houkutteluun, sillä se on ehkä helpoin 
keino saada alueelle osaavia ammattilaisia. 

Aho muistuttaa myös Porin vahvuuksista: kaupunki 
on sopivan kokoinen, ja palvelut ovat lähellä. Ruuhkissa 
istumiseen ei kulu aikaa. 

– Uskomme, että Karhulinnan palvelukonsepti sekä 
paikallisuus tekevät meistä kiinnostavan toimijan niin 
asiakkaiden kuin terveydenhuollon henkilöstön silmissä, 
Aho kiteyttää.

Huippuosaajien  
suuntana Satakunta
Uusi paikallinen Lääkärikeskus 
Karhulinna avasi ovensa asiakkaille 
alkukesästä. Talossa työskentelee 
lukuisia asiantuntijoita, ja lisää 
palkataan kysynnän kasvaessa.
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Satamayhtiön tehtävä on 
pitää puitteet kunnossa

Kun Porin sataman toimitusjohtajan paikka tuli hakuun reilu vuosi sitten, 
koki Reposaaressa asuva Vesa Mäkilä “velvollisuudekseen” hakea sitä. Hän 
on työurallaan kiertänyt ympäri Suomea, mutta edellinen työpaikka toi hänet 
takaisin kotiseudulleen Satakuntaan. Satamaa edeltäneet 25 vuotta hän vietti 
sähköyhtiömaailmassa.

– Koin, että satama tarjoaa uudenlaisia haasteita. Halusin tarttua tilaisuuteen.
Ensimmäisen vuoden aikana Mäkilä on huomannut, että sataman kehittämi-

nen on pitkäjänteistä. Hän kertoo sähköalalla kvartaalin tarkoittaneen 25 vuot-
ta. Satamassa puitteita rakennetaan vähintään 50 vuoden tähtäimellä.

– Parhaillaan meillä on käynnissä kaksi suurta laiturihanketta. Tahkoluo-
dossa uusitaan vuonna 1959 valmistunut laituri ja Mäntyluodossa rakenne-
taan kokonaan uutta laituria. Sen myötä sataman painopiste siirtyy avomeren 
suuntaan.

Porin satama on Mäkilän mielestä ainutlaatuinen ja sijainniltaan yksi Suo-
men parhaimmista. Heti sataman ulkopuolella alkaa avomeri, joten luotsimat-
kat ovat lyhyitä.  

– Olosuhteet ovat talvellakin hyvät. Satamaan on loistavat liikenneyhtey-
det. Valtatie ja sähköinen raide kulkevat suoraan perille.

Yhteyksiä hyödynnetään esimerkiksi tuulivoiman rakentamisessa. Sata-
massa on paljon vapaata kenttää tuulivoimalan siipien laivaamiseen.

Aktiivisesti uusia hankkeita
Porin sataman toimintaa on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Mäkilä on tyy-
tyväinen siihen, miten hyvin Porin kaupunki on ollut kehittämishankkeissa mukana.

– Sataman talouden vakiinnuttaminen on työssäni nyt suurin haaste ja  
samalla suurin tavoite. Porin kaupungilla on sataman läheisyydessä maa- 
alueita, joihin pystytään sijoittamaan uusia yrityksiä ja uutta teollisuutta.  
Esimerkiksi kiertotalouteen keskittyvät yritykset tulevat lähitulevaisuudessa 
generoimaan liikennettä myös merelle.

Meriliikenteen päästökauppa tulee vaikuttamaan sataman toimintaan.  
Mäkilä sanoo, ettei sen toteuttamisesta ole kenelläkään vielä tarkempaa  
tietoa, mutta vihreämpään suuntaan ollaan menossa.

– Valaistuksen uusinnalla saimme sataman energiankulutusta laskettua 
huomattavasti. Tulevaisuudessa Green port -ajattelu vain vahvistuu. Kun  
Tahkoluodon merituulipuisto valmistuu, pystytään siitä syntyvää energiaa 
hyödyntämään esimerkiksi vihreän vedyn valmistuksessa. 

Porin satama on Suomen parhaita. Luotsausmatkat ovat  
lyhyitä, koska avomeri alkaa heti sataman ulkopuolelta. Myös  
jääolosuhteet ovat hyvät, satamaan on helppo tulla talvellakin.

Vesa Mäkilä
Koulutus
Ekonomi KTM

Johtamisessa tärkeintä 
Osallistaminen.  
”Kun johtoryhmässä on  
oman alueensa erikoisosaajia, 
toimitusjohtajan ei kuulu 
liikaa puuttua päivittäiseen 
tekemiseen.”

Merkittävin askel uralla
Uudelle toimialalle  
siirtyminen kahdesti.  
Ensin kaupan alalta sähkö- 
yhtiöön ja sieltä satamaan.

Motto
Vastuun antaminen on yhtä 
tärkeää kuin vastuun kanta-
minen.
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Sujuva lentoliikenne 
säästää aikaa, rahaa  

ja ympäristöä
Porin lentokentällä on paljon suurempi merkitys kuin se,  

kuinka moni on istunut lentokoneessa Pori–Helsinki-välillä.  
Toimiva lentoliikenne on koko maakunnan yhteinen  

vetovoimatekijä, joten sen kehittäminen vaatii yhteistyötä.

Porin lentokenttä on joutunut kamp-
pailemaan olemassaolostaan vuosia. 
Suurin syy tähän on WSP:n johtajan, 
professori Jorma Mäntysen mielestä se, 
että Suomessa on viimeisten 20 vuoden 
aikana keskitytty kehittämään suuren 
volyymin lentoliikennettä. Suomen si-
säisen lentoliikenteen kehittäminen on 
jäänyt heikoksi.

– Suomen sisäiset 
liikennevirrat ovat muu-
tamia yhteyksiä lukuun 
ottamatta ohuita, joten 
sama strategia ei palve-
le maakuntien lento-
liikennettä, Mäntynen 
sanoo.

Satakunnassa on 
paljon vientiteollisuutta, 
tutkimus- ja kehitystoi-
mintaa sekä automaatio- ja IT-alan yri-
tyksiä, jotka tarvitsevat nopeita yhteyksiä 
Suomen ulkopuolelle. Toimiva lentokent-
tä Porissa palvelee koko länsirannikkoa.

– Maakunnan elinvoiman ja koko Suo-
men saavutettavuuden vuoksi kansain-
väliset ja Suomen sisäiset yhteydet ovat 
merkittäviä. Kentän näivettyminen olisi 
katastrofi. Yksikään kansainvälistä liike-

toimintaa tekevä yritys ei halua asettua 
alueelle, jonne ei pääse.

Selvitystyö paljastaa potentiaalin
Viime vuoden lopulla valmistui selvi-
tystyö, jossa etsittiin ratkaisuja Porin 
lentoliikenteen kehittämiseen. Selvitys-
työtä johtanut Mäntynen näkee Porin 

lentokentän tule-
vaisuuden kannalta 
maakunnassa paljon 
mahdollisuuksia. Len-
tokentän kyljessä toi-
mii Suomen Ilmailu- 
opisto, joka kouluttaa 
ammattilentäjiä koko 
Suomen lentoliiken-
teen tarpeisiin. Alueel-
la on myös Länsi- 
Suomen pelastushar-

joitusalue, joka on ainutlaatuinen koko 
turvallisuusalan keskittymä.

– Lentoliikenne tukee alueen moni-
puolista koulutustarjontaa, ja lentokent-
tää pystytään käyttämään esimerkiksi 
pelastusharjoituksissa. Yliopistokeskuk-
sen ja ammattikorkeakoulun kanssa yh-
teistyö on mahdollista esimerkiksi turval-
lisuusjohtamisen koulutuksessa.

”Ulkomaalaiset 
eivät halua 
körötellä 

kakkostietä 
Poriin 

räntäsateessa.”

>>
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Toimivalla lentoliikenteellä  
on maakuntajohtaja Asko 
Aro-Heinilän mielestä valtava 
merkitys koko maakunnan 
tulevaisuudelle. Satakunnan 
yritykset tarvitsevat lento-
liikennettä henkilökunnan, 
varaosien ja materiaalien 
toimitukseen. 

– Se on eräänlainen hen-
kinen tila, että tänne pääsee 
ja täältä pääsee pois. Lento- 
liikenne on ennen kaikkea 
vetovoimatekijä. Yksikään  
yritys ei halua sijoittua alueel-
le, johon ei pääse. 

Aro-Heinilä kertoo, että 
tehdyt selvitykset ovat aut-
taneet tunnistamaan erilaisia 
näkökulmia, joita Euroopan 
muilla pienillä kentillä on 
käytetty. Porissa on siitä hyvä 
tilanne, että lentokentän  
läheisyydessä on paljon eri-
laisia toimijoita. 

– Meillä on useita erilai-
sia näkökulmia, joiden avulla 
voimme kehittää lentoliiken-
nettä.

Toimiva 
lentokenttä on 
vetovoimatekijä 

Mäntysen mielestä Porin lentokentän sijainti on Satakunnan ja koko 
Suomen kannalta hyvä. Porista olisi mahdollisuus lentää muutamassa 
tunnissa Eurooppaan, mikä säästäisi aikaa, energiaa ja ympäristöä.

– Harvalla liikemiehellä on asiaa Vantaalle, mutta heillä on asiaa esi-
merkiksi Saksaan tai Ruotsiin. Kiireiset ihmiset arvostavat nopeita ja 
helppoja yhteyksiä. Ulkomaalaiset eivät halua körötellä Poriin kakkos-
tietä räntäsateessa.

Lentoliikenteellä on merkitystä Satakunnan matkailulle. Lentokenttä 
kohteessa mahdollistaa kansainvälisten turistien saapumisen tapahtu-
miin tai alueen matkailukohteisiin.

Uusia ratkaisumalleja rahoitukseen
Mitä sitten pitäisi tehdä? Ensimmäiseksi Mäntynen pureutuisi kysyntä-
lähtöisen lentoliikenteen kehittämiseen. 

– Asiakkaiden täytyy päästä sinne mihin he ovat menossa silloin, 
kun tarvetta on, ja sopivan kokoisella kalustolla.

Porin lentokenttä on erittäin tärkeä Satakunnan vientiteollisuudelle. 
Mäntynen kertoo Satakunnan vientieurojen olevan neljän tai viiden mil-
jardin euron luokkaa. Tähän yritykset tarvitsevat lentoja. Porin lento-
kenttä taas pyörii muutamalla miljoonalla eurolla vuodessa.

– Kokonaisuuteen verrattuna se on taskuraha, mutta yksittäiselle 
yritykselle tai toimijalle summa on suuri. Lentokentän ja lentoliikenteen 
omistuspohjaan on olemassa paljon mahdollisuuksia. Monet Euroopan 
pienemmät kentät ovat löytäneet oman profiilinsa ja erilaisia ratkaisu-
malleja kentän pyörittämiseen. Myös Porissa tämä on mahdollista.

Säästöä saadaan uuden ajan teknologiaa hyödyntämällä. Sähkölen-
tokoneet ovat esimerkki puhtaammasta ja kustannustehokkaammasta 
teknologiasta.

– Olennaisinta olisi saada toiminta asiakaslähtöiseksi ja kustan-
nustehokkaaksi. Tällä hetkellä se ei ole sitä. Porista ei kannata vain 
kankealla konstilla operoida lentoja Helsinkiin. Jos juututaan yhteen 

malliin, on se sama kuin juutut-
taisiin kivikauteen. Ei kivikausi-
kaan loppunut siksi, että kivet 
loppuivat, vaan ihmiset tekivät 
uusia oivalluksia ja löysivät pa-
rempia ratkaisuja.

>>

Jorma Mäntynen näkee  
Porin lentokentässä paljon  
mahdollisuuksia. Sieltä voisi 
lentää tunnissa Ruotsiin ja  
parissa Saksaan.
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Yritysasiakas!

Aina ei
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KUITITON yrityskortti
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Alennus koskee 31.12.2021 mennessä 
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työkyvyttömyyden vakuutuksia ja 
se on voimassa koko vakuutuksen 
voimassaoloajan.

Tutustu osoitteessa:
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Nyt yritysasiakkaille 
20 % alennus oman 
ja perheen talouden 
turvasta

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö. Länsi-Suomi



Toimivat yhteydet 
vetävät väkeä ja 
vientiä

Joka viikko Eeva Kalli ajelee autollaan Uudenmaan ja Sa-
takunnan väliä. Työ keskustan kansanedustajana vie Hel-
sinkiin, mutta koti on Eurassa, Neittamojärven rannalla.

Tien hyvä kunto ei ole Kallille tärkeää vain oman työ-
matkan sujuvuuden vuoksi. Hän pitää liikenneyhteyksiä 
niin maalla, merellä kuin ilmassa tärkeinä koko maa-
kunnan elinvoimaisuudelle.

– Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja ilmakuvasta 
katsottuna vientimarkkinoista etäällä sijaitseva saari, mikä 
aiheuttaa haasteita liikenteelle ja logistiikalle, Kalli sanoo.

– Lisäksi pohjoinen ilmasto vaatii talvikunnossapidon 
resursseja eli aiheuttaa kustannuksia. Logistiikkakus-
tannukset ovat meillä näistä syistä korkeat, eli annam-
me kilpailijoille ikään kuin etumatkaa. Tämä on huomi-
oitava päätöksenteossa.

Kun Satakunta on maakuntien joukossa erityisen 
vientivetoinen, tavara on saatava kulkemaan luotet-
tavasti ja kustannustehokkaasti. Samoin on taattava 
ihmisten sujuva liikkuvuus: kun Kalli tapaa paikallis-
ten yritysten edustajia, lähes poikkeuksetta he kerto-
vat osaajapulasta ja rekrytointivaikeuksista. Toimiva 

julkinen liikenne ja hyväkuntoiset väylät voivat laajentaa 
työssäkäyntialuetta, ja luotettavat tietoliikenneyhteydet 
tarjoavat mahdollisuudet etätöihin.

– On sekä yritysten että ihmisten arjen sujumisen kan-
nalta välttämätöntä, että väylät ja yhteydet ovat kunnossa.

Erikokoiset toimijat toistensa tukena
Eduskuntatyössään Kalli toimii muun muassa suuressa 
valiokunnassa, puolustus- ja talousvaliokunnissa sekä 
eduskuntaryhmänsä varapuheenjohtajana. Lisäksi hän 
toimii liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenenä. 
Hänelle on tärkeää nähdä elinkeinoelämä kokonaisuu-
tena, jonka eri osa-alueet tukevat toisiaan.

– Satakunnassa on monipuolinen elinkeinorakenne. 
Teollinen perusta on vahva, maakunnassa toimii useita 
eri toimialoja ja teollisuudenhaaroja, jotka ovat kehitty-
viä ja uudistuvia.

Tiiviissä symbioosissa teollisuuden kanssa elää 
pk-yrityssektori. Niiden välillä on Kallin sanojen mukaan 
vahva kohtalonyhteys, joka kehittää myös alueen palve-
lusektoria ja päinvastoin.

Kansanedustaja Eeva Kalli toivoo Satakuntaan 
liikenneyhteyksiä, jotka palvelevat elinkeino- 
elämää, tukevat työntekoa ja opiskelua sekä  
auttavat optimoimaan matka- ja kuljetusketjuja.  
Ratkaisuja logistiikan kehittämiseen voi löytyä 
kotimaakunnan osaajilta.

Eeva Kalli 
Toiminut aiemmin mm. Miltton 
Networksin toimitusjohtajana, 
Energiateollisuuden viestintä- ja 
yhteiskuntasuhdejohtajana sekä 
pääministerin EU-asioiden  
neuvonantajana.

Koulutus 
Kauppatieteiden ja hallinto- 
tieteiden maisteri

Harrastukset 
Harrastaa luonnossa liikkumista, 
jota kutsuu henkireiäksi. Pitää  
lukemisesta ja äänikirjojen kuun-
telemisesta. Rakastaa musiikkia  
ja musiikkiliikuntaa.
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Kaikessa on huomioitava ympäristö ja ilmastokriisi.
– Meidän on vastattava ilmastohaasteeseen, ja se 

edellyttää, että satakuntalainen ja suomalainen elinkei-
noelämä kehittyy ja voi hyvin, Kalli kuvailee. 

– En usko, että ratkaisu piilee veronko-
rotuksissa ja kielloissa, vaan päinvastoin 
– tarvitsemme täkäläisiä yrityksiä tarjoa-
maan ilmasto- ja ympäristöratkaisuja.

Itseään auttamalla auttaa muita
Päättäjänä Kalli haluaa kaikin tavoin ra-
kentaa toimintaympäristöä, jossa suoma-
laiset yritykset uskaltavat ottaa riskejä, 
työllistää, investoida ja kasvaa. Hänen 
mielestään se on myös ”mitä parhain ym-
päristöteko”. Suomalaiset ja satakunta-
laiset innovaatiot voivat osaltaan olla tarjoamassa entistä 
ekologisempia vaihtoehtoja jatkuvasti kasvaville markki-
noille.

– Autamme itseämme kehittymään ja menemään 
eteenpäin, mutta samalla kannamme kortemme suu-

rempaan kekoon.
Kalli kokee, että hänen tehtävänsä on ollut ja on jat-

kossakin puolustaa riittävää liikenteen resursointia aina 
perusväylänpidosta lähtien. Hän huomauttaa, että erityi-

sesti alempiasteisessa tieverkostossa on 
valtava korjausvelka.

Kalli on tyytyväinen, että perusväy-
länpidon rahoitusta on tällä hallituskau-
della kyetty nostamaan. Lisäksi 12-vuo-
tinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 
antaa toivoa, että myös tulevat halli-
tukset pitävät kiinni perusväylänpidon 
rahoituksesta.

Satakunnan liikenneyhteyksien kehit-
tämisessä Kalli näkee tarpeita niin teiden 
kuin raiteiden suhteen. Hän huomauttaa, 

että on tärkeää saada paitsi jo suunnitellut kohteet to-
teutukseen myös uusia suunnittelukohteita vauhtiin.

– Aktiivisella edunvalvonnalla ja tiiviillä yhteistyöl-
lä saamme aikaan tuloksia ja onnistumme kehittämään 
Satakunnan liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä.

”Aktiivisella 
edunvalvonnalla 

ja tiiviillä 
yhteistyöllä 

saamme aikaan 
tuloksia.”

Eeva Kallin mielestä liikenneyhteyksiä on 
kehitettävä yrityksiä, matkailua, työssäkäyntiä 

ja opiskelijoita ajatellen. Kalli kuvattiin 
eduskunnassa, taustalla Maaria Märkälän öljy-

maalaus Lady Clementine Mitford.
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Tallinnan 
tunneli on 
tahdon asia
Kova tahto vie vaikka läpi harmaan 
kiven, muistuttaa vanha kansanviisaus. 
Se on myös yrittäjä Peter Vesterbackan 
ohjenuorana jättimäisessä Helsinki–
Tallinna-tunnelihankkeessa. Jos yhteistä 
tahtoa löytyy ja töihin päästään ensi 
vuonna, voisi koko Suomea hyödyttävä 
ratayhteys avautua 2024–2025.

Moni hanke ja projekti on painunut pandemian aikana pakkaseen, 
jätetty säästöliekille tai haudattu lopullisesti. Vaikka kovin kuhina 
on hetkeksi laantunut myös yrittäjä Peter Vesterbackan vetämän 
Finest Bay Area Developmentin Tallinnan tunnelihankkeen ympä-
riltä, suunnittelutyö jatkuu ja parhaillaan hankkeesta tehdään  
ympäristövaikutusten arviointia myös Viron puolella.

Yksi tärkeä merkkipaalu ohitettiin Vesterbackan mukaan alku-
kesällä, kun Viro ja Suomi sitoutuivat yhteistyöhön tunnelihank-
keen edistämiseksi. Aiesopimuksen myötä projektille voidaan  
hakea EU:n TEN-T-rahoitusta.

– Nyt molemmat maat suhtautuvat hankkeeseen positiivisesti. 
Lisäksi tunneli, Saarenmaan silta ja Rail Baltica ovat mukana myös 
Viron hallituksen infraohjelmassa, Vesterbacka iloitsee.

Yksityinen projekti ainoa realistinen vaihtoehto
Nopeisiin liikkeisiin tottunutta liikemiestä liki kaksi vuotta kestänyt 
aiesopimusprosessi on ehtinyt myös tuskastuttaa. Matkan varrelle 
on osunut myös yllättäviä käänteitä, kuten hallitusten vaihdoksia. 

– Yhtä hidasta ja epämääräistä näyttää olevan muidenkin iso-
jen julkisten raidehankkeiden kuten Suomi-radan ja tunnin junan 
suunnittelu. Jos tunneli halutaan toteuttaa jossain järjellisessä 
aikataulussa ja budjetissa, on se tehtävä yritysvetoisesti, Vester-
backa tiivistää. >>

teksti Timo Sormunen kuva Meeri Utti
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Valtiovetoisena ja osin EU-rahoitukseen tukeutuvana tunnelia 
saataisiin kuulemma odotella seuraaville vuosikymmenille. Pelk-
kään suunnitteluun on sanottu kuluvan aikaa liki kymmenen vuotta. 
Valtioitakin toki tarvitaan mukaan muun muassa lupa-asioihin ja 
sääntelyyn.

– Suomi ja Viro ovat sanoneet suoraan, ettei niillä ole tähän jul-
kisia varoja. Hankkeen toteuttamista ne eivät kuitenkaan ole kieltä-
neet, sillä kyse on ollut vain yksittäisten ministerien ja virkamies-
ten, ei valtioiden virallisista mielipiteistä. Mitään toista kilpailevaa 
tunnelihanketta ei tällä hetkellä ole edes olemassa, Vesterbacka 
muistuttaa. 

Tunnelit valmiiksi kahdessa vuodessa
Sopimusviivästysten myötä hankkeen alkuperäiset aikataulut alka-
vat käydä jo kireiksi, mutta Vesterbacka on silti optimisti. Teknisesti 
tunneli on mahdollista kaivaa valmiiksi parissa vuodessa.

– Jos töihin päästäisiin ensi vuonna, oltaisiin yhä alkuperäisessä ai-
kataulussa eli junayhteys avautuisi vuoden 2024 lopulla tai viimeistään 
jouluna 2025, neitsytmatkalle liput jo varannut Vesterbacka ynnäilee.

Hankkeen tiukalle aikataululle onkin selvä syy: jokainen viiväs-
tysvuosi tarkoittaa noin miljardin euron lovea tunnelille lasketuis-
sa tuotoissa. Moni on pitänyt rakennusaikatauluja epärealistisina, 
mutta Vesterbacka muistuttaa niiden perustuvan asiantuntijayritys-
ten laskelmiin. Lisäksi töitä tehdään riittävällä kalustolla ja samaan 
aikaan useassa eri kohdassa.

Louhintatyöt alkaisivat Helsinki-Vantaan lentokentältä ja Es-
poosta Otaniemen-Keilaniemen alueelta. Työläin osuus odottaisi 
Viron rannikolla. Toteutuessaan rakennushanke tarjoaa töitä tuhan-
sille käsipareille molemmissa maissa. 

Tarjolla suora väylä vientimarkkinoille
Kriitikot sanovat vähintään 15 miljardia maksavan Helsinki–Tallinna- 
tunnelin palvelevan lähinnä pääkaupunkiseutua sekä turismia ja 
työmatkapendelöintiä. Hankelaskelmien mukaan 85 prosenttia 
kapasiteetista olisi henkilöliikennettä ja loput rahtia. Vesterbacka 
muistuttaa, että kyse on paljon isommasta kokonaisuudesta. Tun-
nelin myötä Tallinnasta ja Helsingistä rakentuu Kööpenhaminan ja 
Malmön kaltainen talous- ja työssäkäyntialue.

– Koronapandemia herätti entistä useamman suomalaisen siihen 
faktaan, että olemme todellakin saari, jonka arki, tavaraliikenne ja 
huoltovarmuus ovat lopulta laiva- ja lentoliikenteen varassa. Tässä 
mielessä pandemia on ollut hankkeelle vain eduksi, Vesterbacka 
huomauttaa.

Rahtia saadaan entistä enemmän laivoista ja rekoista suoraan 
raiteille. Sen myötä tavarat kulkevat vientimarkkinoille selvästi  
aiempaa nopeammin ja vähemmillä päästöillä kuin laiva- ja maan-
tiereiteillä.

– Käytännössä kuljetusajat puolittuvat nykyisestä, kustannukset 
pienenevät ja toimitusvarmuus paranee, mikä kohentaa myös suo-
malaisyritysten kilpailukykyä. Eli kyllä junissa kulkee paljon muuta-
kin kuin vain matkalaukkuja ja olutlaatikoita. Kyse on lopulta siitä, 
mitä tulevaisuudelta halutaan, hän muistuttaa.

>>

Peter Vesterbacka 
Helsinki–Tallinna-
tunnelihanketta toteuttavan 
Finest Bay Area Developmentin 
vetäjä sekä Finest Future Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja. 
F-Liigan hallituksen jäsen.
Ikä 
53
Koulutus 
Kauppatieteiden yo, kauppa-
tieteiden kunniatohtori Åbo 
Akademi 
Harrastukset 
Salibandy, kävely
Perhe 
Vaimo ja kaksi lasta

”Jos tunneli 
halutaan toteuttaa 
jossain järjellisessä 
aikataulussa 
ja budjetissa, 
on se tehtävä 
yritysvetoisesti.”
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Onnea Ahlström-yhtiöt 170 vuotta
“Suomessa ei ole montaa osakeyhtiötä, joka voi juhlia ylpeänä 170-vuotista  
taivalta. Ahlströmin tarina on Satakunnalle tärkeä monella tapaa – perintö,  
joka kulkee yli sukupolvien yhdistäen historian ja tulevaisuuden.  

Ahlströmin väki juhli perheyhtiön ainutlaatuista  
historiaa ja tulevaisuutta elokuussa Noormarkussa. 
 

Lämpimät onnittelut juhlan johdosta yhtiölle, sen johdolle ja henkilöstölle!   
Samalla iso kiitos monista yhteisistä hetkistä, menneistä ja tulevista!”



Mars matkaan  
ja maailmalle!
Nopeat syövät hitaat. Siinä Finnairin toimitusjohtaja 
Topi Mannerin viesti niille suomalaisyrityksille, jotka 
vielä panttaavat päätöksiään liikematkustamisesta 
ja perinteisistä asiakastapaamisista. Monissa 
kilpailijamaissa ollaan jo liikkeellä, eikä Suomikaan 
saa jäädä lähtökuoppiin.

Harvan yritysjohtajan pesti on osu-
nut markkinatilanteen osalta yhtä 
jyrkkään saumakohtaan kuin Finnai-
rin toimitusjohtajalla Topi Manne-
rilla. Hän tuli mainiossa nosteessa 
olleen lentoyhtiön johtoon vuoden 
2019 alussa, mutta sai runsasta vuot-
ta myöhemmin todeta koronapande-
mian käytännössä pysäyttävän lento-
liikenteen ympäri maailmaa.

Muiden lentoyhtiöiden tavoin Fin-
nair sakkasi kovaa ja korkealta, mutta 
nyt horisontissa kajastaa jo valoa. 
Monissa maissa sisäinen lentolii-
kenne on palautumassa pandemiaa 
edeltävälle tasolle, ja reittejä avataan 
jatkuvasti myös rajat ylittävässä lii-
kenteessä.

– Euroopassa ja Pohjois-Ameri-
kassa matkustetaan jo täyttä vauhtia. 
Aasia tulee todennäköisesti joitakin 
kuukausia jäljessä, mutta rokotukset 
etenevät sielläkin, Manner kertoo.

Euroopassa lentomäärät palau-
tuivat jo kesällä lähes 70 prosent-
tiin pandemiaa edeltäneestä tasosta. 
Suomi on kuitenkin Mannerin mukaan 
tässä kohtaa selvästi jäljessä muuta 
Eurooppaa ja avautui vapaa-ajan mat-
kustukselle vasta heinäkuun lopussa.

– Esimerkiksi heinäkuussa Suo-
men vastaava luku oli alle 40 pro-
senttia lennoista, eli olemme avau-
tumisessa muuta Eurooppaa selvästi 
jäljessä. Kokonaisuudessaan lentolii-
kenne palautunee entiselleen aikai-
sintaan vuoden 2023 aikana, Manner 
toteaa.

Menetetty matkailukesä käy 
kalliiksi
Yksi lentoliikenteen tärkeä buuste-
ri on ollut EU:n vihreä todistus, joka 
on helpottanut rokotettujen ja koro-
nan jo sairastaneiden matkustamista 
unionin sisällä.

teksti Timo Sormunen kuvat Meeri Utti
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Lisäksi monissa Euroopan mais-
sa otettiin jo viime keväänä käyttöön 
koronapassi, jolla helpotettiin muun 
muassa matkailu-, ravintola- ja ta-
pahtuma-alan ahdinkoa. Näin saatiin 
rohkaistua ja palautettua myös osa 
elintärkeistä matkailijavirroista. Suo-
messa passista käydään keskustelua 
vasta nyt.

– Matkailuala työllistää Suomessa 
yli 140 000 ihmistä, ja nyt menetim-
me jo toisen hyvän matkailukesän, 
hän huokaa.

Samalla Manner toki tunnustaa, 
että itse pandemiaa on hoidettu Suo-
messa kohtuullisen hyvin ja kuole-
mantapauksien määrä on pystytty 
pitämään suhteellisen pienenä. Koro-
na-exitistä pisteitä kuitenkin ropisee 
selvästi vähemmän. Yhteiskuntaa ja 
palveluja olisi pitänyt pystyä avaa-
maan muiden Euroopan maiden ta-
voin ripeämpään tahtiin.

– Lisäksi rokotukset ovat eden-
neet monia Euroopan maita hitaam-
min. Myös pikatestien osalta olemme 
poikenneet monista maista, Manner 
harmittelee.

Lähtökuopista kiireesti liikkeelle
Toimitusjohtajan isona huolena onkin 
se, että kuluttajien ohella myös suo-
malaisyritykset jäävät tuijottamaan 
liian pitkäksi aikaa THL:n tautitilasto-
ja ja panttaavat matkustuspäätöksiä 
viikko viikolta ja kuukausi kuukaudel-
ta eteenpäin.

Samalla hukataan monia markki-
namahdollisuuksia.

– Liikematkustus on palautunut 
esimerkiksi Yhdysvalloissa nopeam-
paa tahtia kuin uskottiin. Myös Keski- 
Euroopassa ja etenkin Saksassa ol-
laan ennakoitua paremmassa vauh-
dissa, Manner huomauttaa.

 

Muu maailma on 
jo liikkeellä, eikä 
Suomessakaan 
kannata enää 
kyykistellä 
lähtötelineissä.

>>
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Tämä signaali kannattaakin kuulem-
ma nyt noteerata yrityskentällä. Muu 
maailma on jo liikkeellä, eikä Suomes-
sakaan kannata enää kyykistellä läh-
tötelineissä. Kilpailu on kovaa, nopeat 
syövät hitaat, ja osa on ottanut sen 
vuoksi jopa varaslähtöjä.

– Monia asioita voi hoitaa etä-
nä, mutta uusien asiakkuuksien ja 
kauppojen kohdalla se on vaikeaa. 
Nyt haetaan selkeää kilpailuetua sii-
tä, että asiakkaita ja yhteistyökump-
paneita tavataan myös kasvokkain, 
Manner toteaa.

Toimitusjohtajan oma matkustus-
kalenteri kuuluu täyttyneen viime 
kuukausina tasaista tahtia ja näyttää 
loppuvuoden osalta jopa kiitettävän 
kiireiseltä. Samaan hän kannustaa 
nyt muitakin.

– EU:n vihreällä todistuksella mat-
kustaminen on Euroopassa turvallis-
ta ja sujuvaa. Täysin rokotetut voivat 
matkustaa käytännössä ihan samaan 
tapaan EU:ssa kuin ennen pande-
miaa, ilman testejä tai karanteeneja. 
Tätä ei välttämättä ole Suomessa vie-
lä oivallettu, Manner huomauttaa.

Finnair kuuluu voittajajoukkueeseen
Pandemia on ollut ennennäkemättö-
män kova isku koko ilmailualalle, ja 
osalle lentoyhtiöistä se on jo tien-
nyt lippuluukkujen lopullista sulkeu-
tumista. Mannerin mukaan jatkossa 
pärjäävät ne yhtiöt, joilla on selkeä 
strategia, vahva tase ja talous, sitou-
tunut henkilöstö sekä palveluun tyy-
tyväinen uskollinen asiakaskunta.

– Pandemiasta selviävät isot ver-

kostoyhtiöt sekä Lufthansan, British 
Airwaysin, KLM:n, Air Francen ja  
Finnairin kaltaiset toimijat. Toki nii-
denkin on sopeutettava toimintaansa 
ja parannettava jatkuvasti kustannus-
tehokkuuttaan. Halpalentoyhtiöistä 
muun muassa Ryanairilla ja WizzAirilla 
on merkittävät kasvusuunnitelmat ja 
yhtiöt ovat tekemässä myös isoja ko-
neinvestointeja, Manner ynnäilee.

Moni on ehtinyt kuluneiden puo-
lentoista vuoden aikana myös miettiä, 
onko Finnairin Aasian liikenteeseen 
perustuva strategia ollut sittenkin liian 
kriisiherkkä. Manner on toista mieltä.

– Meillä on edelleen tarjottava-
na lyhin ja nopein lentoreitti Aasian 
ja Euroopan välillä, joka on myös 
hiilidioksidipäästöjen osalta muita 
kevyempi sekä matkustaja- että rah-
tiliikenteessä. Väestönkasvu ja talou-
den painopiste on jatkossa Aasiassa, 
joten pitkällä tähtäimellä se on kes-
tävä valinta. Aasian ja Euroopan vä-
listen liikennevirtojen ohjautuminen 
Helsingin kautta on myös kansalli-
nen etu, sillä se mahdollistaa laajat 
lentoyhteydet ja tuo työtä Suomeen, 
hän muistuttaa.

Keskeinen osa tulevaa nousua on 
myös Helsinki-Vantaan lentoasema-
laajennus, joka valmistuessaan tulee 
tarjoamaan entistä paremman mat-
kustajakokemuksen ja lisäämään sitä 
kautta myös Finnairin suosiota Aasian 
reitillä.

– Itse asiassa Helsinki-Vantaan 
työmaa on ollut yksi koronavuoden 
valopilkku. Rakennustyöt ovat edisty-
neet ennakoitua nopeammin.

”Täysin rokotetut 
voivat matkustaa 
käytännössä ihan 
samaan tapaan 
EU:ssa kuin ennen 
pandemiaa.”

>>
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Pandemian jälkeen lentoliikenteellä on edessään 
ilmastonmuutokseen liittyvä kehityshaaste, joka 
koettelee alan yhtiöiden taseita ja investointikykyä.

IPCC:n ilmastoraportteja on vuosien varrella ana-
lysoitu Finnairissakin tarkasti, ja suuntaviivat ovat 
selvät. Yhtiö aikoo olla hiilineutraali vuonna 2045. 
Nettopäästönsä se aikoo puolittaa vuoteen 2025 
mennessä. Linjaukset tehtiin vuoden 2020 alussa, ja 
ne ovat tuoreimman IPCC-raportin myötä osoittau-
tumassa entistä osuvammiksi.

– Lentoliikenteessä hiilineutraalius on todella 
kova haaste, sillä vastassa ovat monessa kohtaa fy-
siikan lait, Manner muistuttaa.

Finnairissa tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa 

uutta lentokone- ja moottoriteknologiaa, alati pa-
rempaa polttoainetehokkuutta, koneiden keventä-
mistä, biopolttoaineita, eri liikennemuotojen yhteis-
työtä sekä päästökauppaa ja kompensaatioita.

Myös sähkökäyttöiset lentokoneet nousevat siivil-
leen ennakoitua nopeammin ja esimerkiksi rahtiyh-
tiö DHL ottaa niitä käyttöön jo vuonna 2024. Myös 
Finnair on etujoukoissa ja mukana kehitysprojektissa, 
jonka tavoitteena on saada pieni 20-paikkainen mat-
kustajakone siivilleen 2026.

– 2030-luvun alussa tällä saralla on otettu jo mer-
kittäviä kehitysaskeleita. Sähköinen lentäminen voi 
olla myös keino pitää yllä Suomen sisäistä matkusta-
jalentoliikennettä ja maakuntakenttiä, Manner lisää.

Edessä iso ilmastohaaste
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UCPori Klubi  |  SYKSY 2021  |  Teema: Yrittäjyys

Teemabrunssi:
Yrittäjyys
ke 24.11. klo 8.30–10.00
Esittelyssä liiketoimintaosaamisen ja  
yrittäjyyden apulaisprofessori Kati Suomi.

Ilmoittaudu mukaan 19.11. mennessä: 

ucpori.fi/tapahtumat

Pohjoisranta 11 A | Pori

UCPori Klubin satakuntalaisyrityksille ja 
-yhteisöille suunnatut teemabrunssit jatkuvat 
livenä yliopistokeskuksessa & verkossa. 

Tule kuulemaan ja keskustelemaan, mitä liiketoimintaosaamisen 
ja yrittäjyyden apulaisprofessori tekee. Millaisia tutkimusteemoja 
yrittäjyydestä nousee? Millaista yhteistyötä sinun yrityksesi tai 
yhteisösi voisi apulaisprofessorin kanssa tehdä?

Teemabrunssit järjestetään ns. 
hybriditapahtumina – paikan päällä 
yliopistokeskuksessa tapahtumaan voi 
osallistua max. 50 henkilöä ja loput etänä.

Porigami-elinvoima- 
seminaari Isomäki  
Areenalla 8. lokakuuta
Porigami-elinvoimaseminaari törmäyttää 

elinkeinoelämän, kuntapäättäjät ja  

nuorkauppakamarilaiset.

Miltä osaamisen, teknologian ja teollisuuden tulevaisuus  
Satakunnassa näyttää? Mitä tulevaisuustaitoja tarvitsemme? 
Seminaarissa elinkeinoelämän edustajat, kuntapäättäjät 
ja nuorkauppakamarilaiset pohtivat Satakunnan ja samalla 
koko Suomen tulevaisuuden osaamisen näkymiä.

Porigami-elinvoimaseminaari on osa Suomen  
Nuorkauppakamarien kansallista vaalikokousta Porissa 
8.–10.10.2021. Lisätietoja elinvoimaseminaarista  
ja kokouksesta löydät osoitteesta porigami.fi.

Ohjelmassa kuullaan paikallisten case-esimerkkien kautta 
siitä, miten tulevaisuutta jo tällä hetkellä Satakunnassa 
rakennetaan. Iltapäivän paneelikeskustelussa pohditaan, 
mitä tulevaisuustaitoja me tarvitsemme. Panelisteina pohtivat 
keynote-puhuja Perttu Pölönen, rehtori Jari Multisilta (SAMK), 
toimitusjohtaja Jussi Holopainen (Enersense International 
Oyj) ja johtaja (HR, koulutus, viestintä, työyhteisökulttuuri) 
Jaana Isotalo (TVO Oyj) sekä Porin kaupungin ja Suomen 
Nuorkauppakamarien edustaja. Keskustelua johtaa 
Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore.

Keynote-puhujana  

seminaarissa on futuristi, 

tietokirjailija ja keksijä  

Perttu Pölönen.

Kauppakamari tarjoaa  
koulutuksia ja tapahtumia         
       – pidä itsesi ajan tasalla!
    KoulutusOnlinen kautta kouluttaudut missä ja milloin haluat. 
Päivitä tietojasi ja valloita uusia osaamisalueita etänä  
missä ja milloin vain – vaikka muutama minuutti kerrallaan. 

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

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



Pelitapa uusiksi, 
myös garderobi
Growth Triben asiantuntija kertoi, 
että 90 prosenttia maailman kai-
kesta datasta on syntynyt kahden 
viimeisen vuoden aikana. Todel-
lako? Tällä on varmasti vaikutus-
ta yritysten kilpailustrategioihin ja 
pelitapoihin. Luonnollisesti pelkkä 
data ei riitä, sitä on osattava analy-
soida ja hyödyntää. Tavaran toimit-
taminen paikasta A paikkaan B si-
sältää ja tuottaa paljon dataa koko 
logistiikkaketjusta. Sillä, kenellä on 
relevanttia tietoa, on vahvat kortit 
käsissä. Tiedolla myyminen koros-
tuu kiihtyvällä tahdilla.

Jokaisen liidin perässä juokse-
minen on vanhaa pelitapaa. Fo-
kusointi strategisesti tärkeisiin 
asiakkaisiin vähentää yrityksen 
riskitekijöitä. Kaikissa asiakaskoh-
taamisissa on tuotettava lisäar-
voa, tarjottava ratkaisuja. Taidokas 
vuorovaikutus nopeuttaa asiakkaan 
päätöksentekoa. Yrityksen tarinalla 
ja brändilupauksella vedotaan os-
tajan tunteeseen. Brändi on henki-
lökohtainen kokemus, oli se sitten 
kivijalka- tai verkkokaupassa tai 
neuvottelutilassa. 

Tulevaisuuden pelikenttä
Internetissä olevilla markkinapai-
koilla myydään lähes mitä vaan, 
myös B2B:n tuotteita ja palveluita. 
Nopeus ja helppous ovat valttia  
asiakkaan näkökulmasta. Tavara-
peliin tulee mukaan uusia kanavia 
kiihtyvällä tahdilla. Globaalit jätti-

toimijat Facebook ja Google testaa-
vat parhaillaan uusia markkinapaik-
ka- ja verkkokauppakonseptejaan. 
Amazon häärii jo länsinaapurissam-
me. Asiakkaat omaksuvat ja oppivat 
nopeasti uusia toimintatapoja, ku-
ten itseostamisen malleja. Se, mis-
tä ja kuka tavaran toimittaa perille, 
ei ole asiakkaalle merkityksellistä. 
Tärkeintä on luotettavuus, ketteryys 
ja kohtuullinen hinta.

Osa Stockmannin verkkokaupas-
ta ostetuista tuotteista toimitetaan 
suoraan maahantuojalta tai val-
mistajalta loppuasiakkaalle. Kohta 
taitaa Stockmannin brändi olla taas 
voimissaan. Entä mihin “wolttaami-
nen” kehittyy? Ruoka-annosten toi-
mittaminen polkupyörällä oli vasta 
alkua. Tulevaisuudessa Wolt toden-
näköisesti toimittaa lähes mitä ta-
hansa kenelle tahansa, nopeasti ja 
järkevin kustannuksin. Wolt-kuskin 
auton kyytiin mahtuu enemmänkin 
tavaraa, ja osa heistä kulkee tren-
dikkäästi sähköpyörällä tai -potku-
laudalla.

Korona toi lisää vettä muutok-
sen myllyyn. Ilmastokuormituksen 
merkitys on megatrendi. Mille ta-
solle palaa asiakkaiden kohtaami-
nen livenä? Vaikea ennustaa. Koro-
nan myötä oma business-garderobi 
meni uusiksi, pikkutakit vaihtuivat 
huppareihin verkkotapaamisten ja 
-tilaisuuksien myötä. Mielelläni kyl-
lä pukisin tulevaisuudessa useam-
min pikkutakin. 

Juha Harttunen uskoo, että jokaisen liidin 
perässä juokseminen ei tänä päivänä ole  
viisas pelitaktiikka yrityksen myynnille. 

Ruoka-annosten 
toimittaminen 
polkupyörällä oli 
vasta alkua.

Juha Harttunen 
toimitusjohtaja, Playmaker Oy
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Pori Energian ICT-palvelupäällikkö Janne Jansson lähti 
tutustumaan sähköautoiluun reilut neljä vuotta sitten. 
Silloin ladattava hybridiauto oli turvallinen valinta pitkille 
työmatkoille.

– Hybridillä ajo alkoi harmittaa, sillä halusin pääs-
tä pidemmälle sähköllä. Työmatkojen lyhennyttyä ajoin 
pääosin sähköllä. Silloin pohdin, miksi kuljettaa autossa 
ylimääräisenä polttomoottoria, jota pitää vieläpä huoltaa 
usein, Jansson avaa syitä.

Huoletonta ja helppoa ajoa lähiseudulla 
Jansson ihastui sähköauton äänettömyyteen ja eleettö-
myyteen. Täyssähköautossa on enemmän sähkötehoa käy-
tettävissä kuin hybridissä, jossa sähkömoottori vain avus-
taa. Talviaikaan sähköä voi hyödyntää lämmittämiseen.

– Sähköllä on rauhallista ja mukavaa ajaa. Voin ohjata 
autoni toimintoja etänä vaikka kotisohvaltani, ja auto on 
käyttövalmis ja ikkunat talvellakin sulana nopeasti.

Jansson ajaa paljon kotikaupungissaan, jossa yksi la-
tauskerta riittää pitkään. Kotona auto latautuu edullises-
ti, eikä tarvitse pohtia bensan tai dieselin hintojen kehi-
tystä. Nykyisestä latausinfrastruktuurista johtuen pitkiin 
matkoihin tulee vielä valmistautua tarkemmin, etenkin 

jos suuntana on Pohjois-Suomi.
– Matkastressiä voi välillä tulla. Latausasemia on ny-

kyään jo paljon, mutta kaikki eivät ole nopeita ja valitet-
tavan usein niitä on myös rikki, mikä vaikuttaa ikävästi 
reitin kulkuun. Parhaimmillaan pikalaturissa autoni kui-
tenkin latautuu kahvitauon aikana.

Sähköautoon päätyminen oli luontevaa 
Suomessa sähköautolla ajaminen on ympäristöteko, sillä 
valtaosa sähköstä tuotetaan vähäpäästöisesti. Ekologi-
suuden lisäksi Janssonia kiinnostaa uusi teknologia. 

– Minua houkuttaa teknisesti edistyksellinen ja laadu-
kas kestohyödyke. Veroedun vuoksi sähköauton hinta-
kaan ei juuri nyt välttämättä tule polttomoottoriautoa 
kalliimmaksi.

Sähköllä ajamiseen saattaa jäädä koukkuun nopeasti. 
Kun sähköautoilun makuun pääsee, polttomoottoriautoi-
hin palaaminen ei käy enää mielessäkään.

– En ole katunut päätöstäni vaihtaa täyssähköautoon. 
Saa nähdä, kauanko polttomoottoriautoja ylipäätään 
enää valmistetaan. On myös mielenkiintoista seurata, 
tuleeko sähkön rinnalle pian vety tai jokin muu energian-
lähde, Jansson pohtii. 

Täydellä sähköteholla
Hybridiauton myötä täyssähköautoon vaihtaminen oli  

Janne Janssonille itsestään selvää. Sähköautoilu on ekoteko, ja auton 
mukavuudet vievät ajamisen uudelle tasolle, josta ei ole paluuta.
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Autoalan ennustuksen mukaan  
seuraavan kymmenen vuoden sisällä  
sähköautojen osuus kymmenkertaistuu 
kattaen viidesosan kaikista autoista.

Henkilöautoliikenne on kiihtyvästi 
sähköistymässä – sekä työntävällä 
että vetävällä voimalla. Euroopan 
unioni vaatii autonvalmistajilta ma-
talaa CO2-päästöjen tasoa, mutta 
myös kuluttajat haluavat pienem-
pipäästöisiä autoja. 

AutoPalinin myyntijohtaja Timo 
Hokkasen mukaan Suomen henki-
löautokannasta noin kaksi prosent-
tia on täyssähkö- tai hybridiautoja, 
ja ennusteen mukaan seuraavan 
kymmenen vuoden sisällä osuus 
kymmenkertaistuu kattaen viides-
osan kaikista autoista. Myynnissä 
tämä tarkoittaa osuuden nouse-
mista nykyisestä 20 prosentista 
lähes 60 prosenttiin.

Pienipäästöiset 
autot kiehtovat 
ostajia

Sähköauton lataamisesta on vauh-
dilla tulossa osa normaalia arki-
asiointia. Latausasemaverkosto 
laajenee voimakkaasti, mikä mah-
dollistaa sähköllä liikkumisen kau-
punkien välillä myös pidemmillä 
matkoilla. Verkoston kasvu helpot-
taa myös sähköauton hankintapää-
töstä kuluttajille. 

Kehitysjohtaja Tiina Viksten ker-
too S-ryhmän rakentavan parhail-
laan noin tuhannen latausaseman 
verkostoa, joka tulee vuoden 2024 
loppuun mennessä kattamaan koko 
Suomen. Jokaiselle asemalle on tu-
lossa laadukkailla latauslaitteilla 4–8 
paikkaa, jolloin asiakas voi varmistua 
siitä, että palvelu on käytettävissä.

Sähköautoilu vaatii 
laajan lataus-
asemaverkoston

Leasingautoista on puhuttu mark-
kinoilla jo pitkään, mutta vasta  
nyt niiden hankkiminen alkaa olla 
Suomessakin varteenotettava 
vaihtoehto omistamisen rinnal-
la. Kyseessä on kokonaisvaltainen 
pakettiratkaisu, jossa auton vuokra 
sekä huolto ja jopa vakuutukset on 
mahdollista maksaa yhtenä kuu-
kausieränä, leasingvuokrana. Päälle 
jäävät maksettavaksi enää verot ja 
polttoaine tai lataussähkö. 

Ratkaisu helpottaa auton kulu-
jen ennustamista ja hallinnointia. 
Autosta ei myöskään tarvitse kan-
taa jälleenmyyntiarvon putoamisen 
taakkaa, kun riski jää autoliikkeelle 
tai rahoitusyhtiölle. 

Leasingauto 
houkuttelee 
vaihtoehtona

Sähköautojen osuus automyynnissä kasvaa, ja yhä useampi auto myydään 
leasing-sopimuksella. Latausasemaverkostoa kehitetään samaa vauhtia.

Vauhdilla kohti vihreämpää autoilua

Täydellä sähköteholla
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Johtaminen & esimiestyö

Myynti, markkinointi  
& viestintä

Kansainvälistyminen
Työsuhde, palkka & HR

Johtamisen ajankohtaispäivä
2.11.2021 klo 12–16

Työntekijöiden kilpailukieltosopimukset  
ja tulevat lakimuutokset
9.11.2021 klo 9–10.15

Esimiehen työkalupakki
30.11.2021 klo 9–15

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)  
-kurssi, tammikuu 2022
19.1.–16.2.2022 klo 12.45– 

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)  
-kurssi, helmikuu 2022
17.2.–24.3.2022 klo 12.45–

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)  
-kurssi, maaliskuu 2022
22.3.–26.4.2022 klo 12.45–

Vuosilomalaki käytännönläheisesti
13.10.2021 klo 12.30–15.30

Työkykyä vai ei? Työntekijän työkyvyttö-
myys työnantajan näkökulmasta
27.10.2021 klo 9–12

HR-vuosikello
29.10.2021 klo 9–13

Ennakkoperintä 2022
26.11.2021 klo 9–13

Talous & verotus
Controllerin valmennuspäivä 2021
14.10.2021 klo 9–16

Yritysverotuksen ongelmakohdat 
16.11.2021 klo 9–15.30

Kauppakamarin Veropäivä
14.12.2021 klo 9–15.45

IT & digi
Tehokoulutus: osat 1–3 Whistleblowing
14.10.–15.12.2021 klo 9–

Tietosuojariskien sekä tietovuotojen  
hallinta
4.11.2021 klo 9–11.30

Älykäs automaatio taloushallinnossa
2.12.2021 klo 9–15.30

Palvelumuotoilun työkalut arjessa
9.11.2021 klo 9–16

Moderni ja älykäs myynti
9.12.2021 klo 9–15.30

Kasvua Viennillä -valmennus
2.11.–16.12.2021 klo 12.30–17.30

Vientikaupan keskeiset asiakirjamääräykset
30.11.2021 klo 9–16

Remburssikoulutus
3.12.2021 klo 9–12

Made in Finland – Alkuperän ja kauppa- 
sopimusten merkitys viennissä
3.2.2022 klo 9–16
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1. kurssi 2. kurssi 3. kurssi

1. jakso ke 19.1.2022  
klo 12.45–17.30

to 17.2.2022  
klo 12.45–17.30

ti 22.3.2022  
klo 12.45–17.30

2. jakso ke 26.1.2022  
klo 12.45–17.15

to 3.3.2022  
klo 12.45–17.15

ti 29.3.2022  
klo 12.45–17.15

3. jakso ke 2.2.2022  
klo 12.45–17.15

to 10.3.2022  
klo 12.45–17.15

ti 5.4.2022  
klo 12.45–17.15

Ryhmätyö ke 9.2.2022  
klo 12.45–17.15

to 17.3.2022  
klo 12.45–17.15

ti 12.4.2022  
klo 12.45–17.15

4. jakso ke 16.2.2022  
klo 12.45–18.15

to 24.3.2022  
klo 12.45–18.15

ti 26.4.2022  
klo 12.45–18.15

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi

KEVÄÄN 2022 HHJ-KURSSIT

Lisätietoja ja ohjeet ilmoittautumiseen: 
satakunnankauppakamari.fi  Tapahtumat

Maamme tulevaisuuden strate-
gioissa yksi painopistealueista 
on yrittäjyyden edistäminen ja 
pk-yritysten kasvun tukeminen. 
Näin luodaan mahdollisuuksia 
uusien työpaikkojen syntymi-
selle ja vanhojen säilymiselle. 

Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvit-
sevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, 
liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallis-
tamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja 
laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyt-
täen kannattavuutensa. Myös erilaiset murrokset 
kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, 
kansainvälistyminen, kasvunopeus ja markkinahäi-
riöt ovat helpoimmin hallittavissa, kun yritykses-
tä löytyy laajalti kokemusta. Hallitustyöskentelyn 
avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tar-
vitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai 
yrittäjän tueksi. 

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi sovel-
tuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittä-
miseen. Se sopii hallitustyötä jo tekeville henki-
löille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja 
yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä 
entistä paremmin. HHJ-kurssin käyneille on tarjolla 
mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto.

Laajuus: Kurssi koostuu neljästä puolen päivän 
jaksosta (à 4 h), joiden lisäksi on ryhmätyö (4–6 h) 
ja lukupaketti.
1. jakso: Hyvä hallintotapa 
2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi 
3. jakso: Strategiatyö 
Ryhmätyö
4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Sisältö: Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpa-
no, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työmuodot (ra-
portointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät jne.) 
erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja vahvasti 
käytäntöön soveltaen yritysesimerkkien kautta.

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteiset HHJ-kurssit, kevät 2022
Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, Valtakatu 6 (7. krs), Pori

Kevään kurssit:
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KYSYMYS: Työntekijällä on luontoisetuna sähköauto. 
Miten verotus järjestetään? 

VASTAUS: Täyssähköauton vapaata autoetua vähen-
netään käyttökustannusten osuudesta 120 €/kk tai 
0,08 €/km. Lisäksi sähköautoille on myönnetty mää-
räaikainen verotuki vuosille 2021–2025, jolloin täys-
sähköautojen verotusarvoa alennetaan sekä vapaassa 
että käyttöetuna annetussa autoedussa 170 €/kk, kun 
auto on rekisteröity Suomeen aikaisintaan vuonna 
2020. Hallituksen puoliväliriihessä päätettiin tarkistaa 
hybridi- ja kaasuautojen luontoisetuarvoa ja alentaa 
vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa 85 €/kk 
vuosina 2022–2025.

Työntekijän oman tai käyttöetuauton lataaminen 
työnantajan kustantamana työpaikalla tai julkisessa 
latauspisteessä on verovapaata vuosina 2021–2025. 
Etu koskee sekä hybridejä että täyssähköautoja. Ve-
rovapaa etu ei koske kotona tapahtuvaa lataamis-
ta. Työnantajan kustantama kotilatauslaite lasketaan 
osaksi auton verollisia lisävarusteita. 

Luontoisedun järjestämisestä aiheutuneet kulut 
ovat vähennyskelpoisia työnantajayrityksen verotuk-
sessa. Verotuksessa voidaan vähentää mm. leasing-
maksut tai omistetusta autosta EVL:n mukaiset 
poistot. Verovuosille 2020–2023 on säädetty määrä-
aikainen tuplapoistomahdollisuus, jos kalustoa käyte-
tään yrityksen elinkeinotoiminnassa ja se on uusi eli 
otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020. Puoliväliriihen 

linjausten mukaan korotet-
tuja poistoja jatketaan vuo-
teen 2025 saakka. 

Arvonlisäverotukses-
sa henkilöautojen vähen-
nysoikeutta on rajoitettu. 
Koska työsuhdeauto on 
myös työntekijän omassa 
käytössä, siitä aiheutuneis-
ta kuluista ei voi vähentää 
arvonlisäveroa.

Q & A asiantuntijalta

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

Pirkko Hautamäki
Accountor

KYSYMYS: Mitä tulee ottaa huomioon, jos haluaa säh-
köautojen latauspisteen taloyhtiöön tai yritykselle?

VASTAUS: Latauspistehanketta on syytä pohtia eri-
tyisesti, mikäli taloyhtiön tai yrityskiinteistön lähitu-
levaisuudessa odottaa jokin peruskorjaus, kuten put-
kiremontti, ulkovalaistuksen tai asfaltoinnin uusinta. 
Isojen remonttien yhteydessä kannattaa muutenkin 
harkita sähköverkon kunnostamista.

Etenkin vanhoissa taloyhtiöissä lämmitystolppien 
sähköjärjestelmä ei välttämättä riitä latauspisteille. 
Kustannustehokkain ratkaisu voi olla erillisen liitty-
män ottaminen latauspisteelle. Tällä ratkaisulla on 
myös helppo kohdistaa kustannukset latauspistei-
den käyttäjille. Tosin on hyvä muistaa, että kiinteis-
töjen liittymissä on usein huomioitu tehon kasvu 
eikä muutaman lämmitystolpan muuntaminen la-
tauspisteiksi vielä vaadi mittavia muutoksia sähkö-
järjestelmään. 

Taloyhtiöissä kannattaa miettiä, voidaanko naapu-
ritaloyhtiön kanssa ottaa yhteinen sähköliittymä la-
tauspisteitä varten. Kustannuksia voidaan näin jakaa 
liittymän rakentamisen ja muiden kulujen osalta.

Kiinteistön sisäiseen sähkösuunnitteluun ja ajo-
neuvojen latauspisteiden suunnitteluun on ensiarvoi-
sen tärkeää palkata asiantunteva sähkösuunnittelija. 
Hyvä suunnittelija huomioi kiinteistön pääsulakekoon 
suunnitelmissaan.

Pori Energia Sähköverkot palvelee kaikissa säh-
köliittymäasioissa, niin 
suunnittelijoita kuin ta-
loyhtiöitä ja yrityksiäkin. 
Meiltä saa apua, kun mie-
titään, onko järkevin rat-
kaisu kiinteistön pääsu-
lakekoon kasvattaminen, 
erillinen uusi liittymä vai 
liittymäkaapelin vahvista-
minen.Jussi Järvinen

Pori Energia  
Sähköverkot Oy
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Työpaikan lakikirja 2021 tarjoaa ajanta-
saisen ja kattavan tietopaketin työsuh-
teeseen, työturvallisuuteen ja työsuoje-
luun liittyvistä asioista. Kirjan sisältö on 
ryhmitelty johdonmukaisiksi kokonai-
suuksiksi, ja laaja asiahakemisto takaa 
tarvitsemasi tiedon nopean löytymisen. 
Teos sisältää kattavat tiedot osapuolten 
oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työ-
paikan pelisäännöistä.

Kirjassa on kunkin aihekokonai-
suuden alussa asiantuntijan laatima 

lainsäädäntöä kommentoiva osuus. Näin lakitekstin tulkinta ja 
säädösten soveltaminen käytäntöön on helppoa. Kommentoitu-
jen osioiden avulla saat myös nopeasti ja vaivattomasti tiedon 
viimeisen vuoden aikana tapahtuneista merkittävimmistä sää-
dösmuutoksista.

Teoksen lainsäädännön asiantuntijana toimii VT, LL.M. Jorma 
Rusanen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus työsuhdeasioiden 
hoitamisesta muun muassa SAK:n päälakimiehenä, työneuvoston 
jäsenenä sekä palkansaajakeskusjärjestöjen Brysselin edustuston 
FinUnionsin johtajana.

KIRJA-ARVOSTELU

Löydä kilpailuetusi – käsikirja 
strategian ja brändin kehittämiseen

Verkostoidu kollegojen kesken

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

Lyhyesti lukuina

+100 %
Vuonna 2020 suomalaisten 
yöpymisten määrä kotimaan 

mökkimatkoilla kaksinkertais-
tui vuoteen 2019 verrattuna.

(Lähde: Tilastokeskus)

-89 %
Suomen lentokenttien kaut-
ta lensi 248 337 matkustajaa 
kesäkuussa 2021. Määrä on 

89 prosenttia vähemmän kuin 
vuoden 2019 kesäkuussa.

(Lähde: Tilastokeskus)

994 M€
Business Finlandin hätätilara-
hoitusta on myönnetty 994,4 
miljoonaa euroa. Rahoitettuja 

projekteja on yli 20 000.
(Lähde: businessfinland.fi)Tilaa lehti suoraan kotiin

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

Varmista 
näkyvyys
Ensi vuoden parhaat ilmoitus-  
ja yhteistyöpaikat varataan nyt.  
Mitä kerrottavaa teillä on  
kauppakamarin verkostolle?  
Jarkko avaa mahdollisuuksia  
mielellään: jarkko.huhtala@sata-
kunnankauppakamari.fi.
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#meidänkauppakamari
Kauppakamarin syksy on käynnistynyt strategiatyön ja kehittämisen 

merkeissä. Vastuullisuus koskettaa kaikkien liiketoimintaa, ja teemaan 
syvennytäänkin vuoden viimeisessä lehdessä.

Kaupungintalolla kirjoitettiin 26.5. viimeinen luku Pori 
Tutuksi ry:n historiaan. Yhdistys on toiminut vuosi-

kymmenten ajan Porin puolesta monilla tavoin. Hienon 
tarinan lopuksi jaettiin palkinto rohkeasti uudistuneelle 

Porikorttelit ry:lle, joka jatkaa keskustakorttelien  
muokkaamista mieleisiksi yhä uusille sukupolville.

Kauppakamarin hen-
kilöstö vietti yhteisen 
päivän aurinkoisessa 

Yyterissä ja kirkasti 
tulevan syksyn askel-

merkkejä.

Kerran vuodessa kauppakamarin hallitus ko-
koontuu yhteiseen strategiakeskusteluun. 
Syyskuun alussa 2.9. olimme Pekka Saariluo-
man ja RKW Finlandin vieraina Noormarkun 
Klubilla. Tärkein teemakeskustelu käytiin tänä 
vuonna vastuullisuuden ympärillä. Yhteinen 
pohdinta antoi osallistujille paljon, sillä vas-
tuullisuus koskettaa aidosti kaikkien liiketoi-
mintaa. Muutama etäosallistuja säästyi vielä 
rapujen syönniltä, mutta ensi vuonna pääsem-
me toivottavasti taas kaikki samaan pöytään.

Alkuja  
ja loppuja

Hallituksen 
strategiakokous

Syyskuu startattiin myynnin ja 
markkinoinnin digitalisoitumi-
sen teemalla, kun teollisuus- 

ja digitalisaatiovaliokunnat 
järjestivät 1.9. Digidustry- 

tilaisuuden.
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SATAKUNNAN
KAUPPAKAMARI

Valtakatu 6, 28100 Pori
SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI

Avoinna ma–pe 8.30–15.30

TOIMITUSJOHTAJA
Minna Nore

Vaikuttaminen, verkostot ja yhteistyö
Puh. 044 710 5364

minna.nore@satakunnankauppakamari.fi

JÄSENKOORDINAATTORI
Jarkko Huhtala

Jäsenyydet, tietopalvelut ja paikallisvaliokunnat
Puh. 044 967 0993

jarkko.huhtala@satakunnankauppakamari.fi

PALVELUKOORDINAATTORI
Sanna Leppänen

Vientiasiakirjat, taloushallinto ja tilaisuudet
Puh. 044 558 5650

sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi

EXPLORE WORK! -KOORDINAATTORI
Noora Jönkkäri

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

HALLITUKSET TÖIHIN! -HANKKEEN VETÄJÄ
Miia Vironen

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

Voit liittyä Satakunnan  
kauppakamarin jäsenverkostoon  
täyttämällä hakemuslomakkeen  
verkkosivuillamme osoitteessa  

SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI  
 VERKOSTOIDU. Otamme yhteyttä,  

kun hakemus on käsitelty.

Liity
jäseneksi

Taitajat 2022 -matka startattiin livestriiminä Porista 2.9. Oli jännittävää 
päästä näkemään nuorten innostus, kun he vastasivat koko striimin to-
teuttamisesta. Hienosti meni! Kilpailunjohtaja Diana Bergroth-Lampisen 
ja Sataedun johtaja Matti Isokallion kanssa pääsimme keskustelemaan 
kilpailun merkityksestä niin oppilaitoksille kuin elinkeinoelämälle.

Taitajat 2022 -päätapahtuma järjestetään toukokuussa 2022, jolloin 
Isomäessä nähdään satoja finalisteja kisaamassa Taitajuudesta. Sitä 
ennen syksyn aikana järjestetään semifinaaleja kaikkialla Suomessa ja 
tapahtuu paljon kaikenlaista. Myös yhteistyökumppaneita etsitään vielä 
mukaan. Teemana on tällä kertaa #työniloa.

Taitajat 2022 -vuoden avaus 
Palmgren-konservatoriolla
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Kauppakamarissa kuulut verkostoon, jossa vuorovaikutat  
luontevasti kollegoidesi kanssa, solmit kiinnostavia kontakteja  
ja vaikutat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin yhdessä muiden  
yritysjohtajien kanssa. Olet mukana joukossa, joka uskoo  
tulevaisuuteen, ajattelee isosti ja kehittää jatkuvasti osaamistaan.

satakunnankauppakamari.fi

Tekijöille ja suunnannäyttäjille


