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Diakonin toimitusjohtaja Heikki Arikka uskoo yksilölliseen,  
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”KYSE ON  
HYVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ”



Ilmastoratkaisut 
voivat olla seuraava
mahdollisuus
Ennusteet talouskasvusta lupaavat kovaa, 
mutta kenties lyhyttä nousukautta. Koro-
nakriisistä toipuvia yrityksiä hoputetaan 
ottamaan kasvusta kiinni, mutta entäpä jos 
tuote ei olekaan valmis? Rahaa on nyt markki-
noilla paljon, ja se mahdollistaa investoinnit, 
painottaa Pauli Heikkilä. Ratkaisut ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseksi luovat tarvetta 
innovaatioille, investoinneille ja kasvulle.

Uusilla teknologioilla ja tuotekehityksellä 
on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Myös pk-yritysten kannattaa 
nähdä tämä mahdollisuutena, ja niin monet jo 
tekevätkin, arvioi Mauri Kotamäki. 

”Ilmasto- ja ympäristöratkaisujen vienti-
mahdollisuudet ovat rajattomat ja ne luovat 
kasvua kotimarkkinoillakin. Jos joitain vuosia 
sitten ilmastonmuutokseen liittyvät toimet 
nähtiin lähinnä kustannuksena, nyt ajatellaan 
melkeinpä niin, ettei yrityksellä ole varaa olla 
lähtemättä ilmastotoimiin mukaan.”

Ilmastovaikutukset 
päätöksenteon keskiössä
”Finnvera on omassa strategiassaan aset-
tamassa tavoitteeksi kannustaa yrityksiä 

hakemaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, kertoo Pauli Heikkilä. ”Kai-
kessa, mitä ihminen tekee, on parantamisen 
paikkoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, 
alkaen teollisuuden prosesseista, liikenteestä 
ja kuluttamisesta.”

”Jos yritys keksii tuotteen, joka vähentää 
tietyn prosessin energiankulutusta merkit-
tävästi, kauppa käy. Suomalaiset ovat tässä 
hyviä, mutta kilpailua tulee olemaan. Kehitys 
kiihdyttää itse itseään ja luo tarpeen investoi-
da”, jatkaa Heikkilä.

Kriisin jälkeinen 
markkinoiden uusjako?
Korona on koetellut eri toimialoja eri tavoin. 
Jotkut alat ovat hyötyneet, kun korona on 
vauhdittanut tiettyjä trendejä, muistuttaa 
Pauli Heikkilä. Suomen suurista vientialoista 
metsäteollisuuteen on luonut investointeja 
pakkausmateriaalien kysynnän kasvu, vaikka 
paperin kulutus on vähentynyt. Myös tele- ja 
verkkobisnes on kuulunut poikkeusajan 
voittajiin.

Yritysten perustaminen, kasvattaminen 
ja tuotekehitys ovat pitkiä prosesseja. 

”Yritysten pitäisi olla jo viemässä, tuotteet jo 
kehitetty tai kehitystyö vauhdissa. Muuten 
tämän kriisin mahdollisuudet menivät jo”, 
Kotamäki sanoo.

Maailmalle omin tuottein pyrkivien yritysten 
joukko on huolena, sanoo Heikkilä. Hyvä puo-
li hänen mukaansa on, että rahan saatavuus 
on hyvä ja investointeja tehdään. 

”Emme tiedä, mihin talous olisi mennyt ilman 
nykyistä rahapolitiikkaa. Finnvera voi omalta 
osaltaan edesauttaa investointien rahoitusta 
kotimaassa, yritysten kansainvälistymistä ja 
vientiä takauksilla, lainoilla ja vientitakuilla.”

Suomen vahvuudet 
pitää keksiä uudelleen
Suomessa on paljon pieniä yrityksiä, mutta 
vähän suuria. Miten kasvattaa keskisuurten 
yritysten joukkoa ja sitä kautta vähitellen 
suuria yrityksiä? Yksi kasvun hidaste Suo-
messa on pääoman vähyys, Kotamäki sanoo. 
Verotuksella on väliä, mutta moni muukin 
asia vaikuttaa.

”Arvomaailma, yritysten arvostus, on 
ratkaisevaa. Pk-yrityskenttä nähtiin pitkään 
suuryritysten alihankkijoina. Tarvitaan 
bisnesosaamisen, myynti- ja markkinoin-
tiosaamisen arvostusta. Onneksi näillä on 
nykyään jo suurempi rooli koulutuksessa”, 
Pauli Heikkilä sanoo.

”Nämä olivat Suomen menestystekijöitä jo 
1990-luvun lopulla, ja vahvuudet nähtiin glo-
baalisti. Ennakkoluulottomuus ja pragmaat-
tisuus olivat vahvuuksiamme esimerkiksi 
telekommunikaatioalan nousussa. Nyt nämä 
vahvuudet pitäisi keksiä uudelleen”, Heikkilä 
sanoo.

Keskustelu jatkuu Rahoitus & kasvu LIVE 
-webinaareissa!
Lue lisää:  nnvera. /rahoitusjakasvu

Kysyntää on paljon ja rahoitusta saatavilla, 
toteavat Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä 
ja pääekonomisti Mauri Kotamäki.

MAINOS — FINNVERA

MAINOS — FINNVERA



Päivi Huhtamaa
henkilöstöjohtaja,  

Satakunnan Osuuskauppa
HR-valiokunnan puheenjohtaja, 

Satakunnan kauppakamari

Vastuista vaativin  
– vastuu ihmisestä

Henkilöstömme  
tekee meistä  

sen, mitä  
olemme sinunkin 

silmissäsi.

Itselläni on ilo ja kunnia työsken-
nellä aidosti vastuullisen työn-
antajan palveluksessa. Meillä 
kannetaan syvällistä vastuuta kes-
tävästä kuluttamisesta, luonnon-
varoja kunnioittavasta, kestävästä 
kasvusta, elinvoimaisesta toimi-
alueesta sekä tietysti yhdenver-
taisesta työyhteisöstä. Henkilös-
tömme tekee meistä sen, mitä 
olemme sinunkin silmissäsi.

Meillä Satakunnan Osuuskau-
passa ajatellaan, että ihminen on 
tekemistemme keskiössä; asiak-
kaana ja henkilöstönä. Vastuullise-
na työnantajana haluamme tarjota 
omillemme mahdollisuuden loistaa 
ja kehittyä työssään. Tämä tarkoit-
taa kouluttautumismahdollisuuksia, 
oikeudenmukaisuutta ja yhdenver-
taisuutta henkilöstön kesken. Sitä, 
että meillä välitetään toisesta. 

Itselleni tämä välittäminen näkyy 
vaikkapa suuressa määrässä varhai-
sen tuen keskusteluja, työn mukau-
tuksen ratkaisuina tai säännöllisi-
nä luottamusmiespalavereina, joita 
pidetään vuosikellon mukaan useita 

kymmeniä. Yksikään asia ei jää il-
man mahdollisuutta tulla kuulluksi. 
Vuosittaisia näkymiä vastuullisuu-
desta on työyhteisötutkimus, jonka 
tulosten perusteella jokainen työ-
ryhmä pääsee rakentamaan omat 
kehityskohteensa. Silloin ollaan 
työryhmän iholla, kun jokainen saa 
itse vaikuttaa asioihin.

Jatkuvana näkymänä vastuulli-
suudesta pidän hyvää johtamista. 
Johtaminen ja esimiestyö luovat 
henkilöstön hyvinvoinnin raamit ja 
vaikuttavat sitä kautta koko yritys-
kulttuurin rakentumiseen. Työn-
antajan kohdellessa henkilöstöä 
vastuullisesti, henkilöstö todennä-
köisesti kokee tilanteen tyytyväi-
syyttä aiheuttavana, jolloin yritys-
kulttuurin totuus näkyy hyvänä 
asiakaskokemuksena ulospäin. 

Vastuullisuutta ovat tietysti myös 
henkilöstöedut, vapaa-ajan tapa-
turmavakuutus, työterveyshuolto, 
ePassi, palkanmaksu tai anonyymi 
rekrytointi. Aidoimmillaan vastuul-
lisuuden voi kuitenkin tarkistaa yri-
tyksen ihmiskäsityksestä.

Toimiiko yrityksesi vastuullisesti työnantajana? 
Toteutuuko vastuullisuus aidosti, näkyykö se? 
Toivottavasti, sillä vastuullisuus ratkaisee usein 
voittajan myös työmarkkinoilla.
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Hyvällä asiakaspalvelulla mahdollistetaan ketterä toimintatapa, haasteiden ratkominen ja asiakkaan tarpeisiin mukautuminen. Kuvassa Juuso Lehti (vas. ylh.), 
Robin Leppänen ja Ville Vestu.

Kohti sujuvampaa arkea
Veikko Lehti haluaa mahdollistaa asiakkailleen 
sujuvan ja ympäristöystävällisen arjen. Asiakas-
palvelua kehitetään koko ajan ja prosessissa 
kuullaan myös asiakkaiden näkemyksiä.

Veikko Lehti tarjoaa jätehuollon, 
kierrätyksen, puhdistus- ja loka-
palveluiden sekä vaarallisten jät-
teiden kokonaisvaltaisia ratkaisuja 
kaikenkokoisille asiakkaille, niin 
yksityisille kuin yritysasiakkaille. 
Yritys on päättänyt panostaa asian-
tuntevaan ja helposti tavoitetta-
vaan asiakaspalveluun. Vastauksia 
ja neuvoja kierrätyskysymyksiin 
sekä jätehuoltoon tarjotaan niin 
chatissä, puhelimessa kuin ken-
tälläkin. 

– Nykypäivänä tehokas ja asia-
kaslähtöinen palvelu vaatii moni-

kanavaista lähestymistapaa. Kaiken 
keskiössä on hyvä asiakaskokemus 
ja henkilökohtainen palvelu, kiteyttää 
Veikko Lehdellä asiakaskokemukses-
ta vastaava Hannamari Tikka. 

Tikan mukaan hyvä asiakaskoke-
mus syntyy työntekijöiden ammat-
titaidosta ja eri osastojen välisestä 
saumattomasta, luottamuksellises-
ta ja proaktiivisesta yhteistyöstä. 
On tärkeää, että asiakaspalvelu- 
tiimin lisäksi koko henkilöstö on 
sitoutunut hyvän asiakaspalvelun 
toteuttamiseen kaikissa kohtaami-
sissa läpi koko asiakaspolun.

Veikko Lehti Oy

• Tarjoaa asiakkailleen jäte-
huollon, kierrätyksen sekä 
puhdistus- ja lokapalve-
luiden kokonaisvaltaiset 
ratkaisut.

• Perheyritys on perustettu 
jo 1920-luvulla.

• Työllistää yli 150 henkeä, 
sisältäen aliurakoitsija- ja 
yhteistyöverkoston.
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Työmaiden kierrätys kuntoon

Vuonna 2012 voimaan astuneen 
EU-maiden yhteisesti kirjaaman 
asetuksen tavoitteena oli, että 
kaikesta rakennusjätteestä 70 
prosenttia saataisiin jalostettua 
uudelleenkäyttöön kelpaavaksi ma-
teriaaliksi vuoteen 2020 mennes-
sä. Aikaraja on umpeutunut, mutta 
kiertoon päätyy Suomessa vain 
runsaat 50 prosenttia rakennusjät-
teestä. 

– Jotta tavoitteeseen päästään, 
on työmailla syntyvien jätteiden la-
jittelu avainasemassa, toteaa Veik-
ko Lehti Oy:n tuotantojohtaja Ville 
Vestu. 

Hyvä syntypaikkalajittelu helpot-
taa jätteiden materiaalihyödyntä-

”Hyvä asiakas-
palvelukokemus 
syntyy 
ketteryydestä.”

mistä. Mitä tarkemmin rakennus-
jätteet lajitellaan jo työmaalla, sitä 
puhtaampaa jäte on, ja sitä hel-
pommin se voidaan laittaa kiertoon.

– Työmaan kierrätyksen onnis-
tumisen edellytys ovat hyvä asia-
kaspalvelu ja oikeanlainen synty-
paikkalajittelu. Työmaan alkaessa 
teemme yhdessä asiakkaan kanssa 
jätehuollon suunnitelman. Kartoi-
tamme, mitä jätejakeita kerätään 
missäkin rakennustyövaiheessa 
sekä minkälaista keräysvälineistöä 
tarvitaan eri kohteisiin. Selkeä oh-
jeistus sekä toimivat keräysvälineet 
mahdollistavat työmaalla oikean-
laisen syntypaikkalajittelun, Vestu 
summaa.

Ville Vestu.

Monikanavaisuus kunniaan
Asiakaskokemuksesta on vii-
me vuosina tullut strateginen 
kilpailutekijä monille yrityksille. 
Hyvä asiakaspalvelu on osa yri-
tyksen brändiä, sillä se vaikut-
taa asiakkaiden ostopäätöksiin 
ja mielikuviin. Monikanavainen 
asiakaspalvelu antaa asiakkail-
le mahdollisuuden käyttää useita 
kanavia yhteydenottoon ja mah-
dollistaa hyvinkin nopean viesti-
misen ammattitaitoisten asian-
tuntijoiden kanssa.

– Meillä monikanavainen asia-
kaspalvelu pitää sisällään puhe-
linpalvelun lisäksi chat-palvelun, 
sähköpostin, pikaviestimet, video- 
neuvottelupalvelut ja tulevaisuu-

Hannamari Tikka.

dessa myös sosiaalisen median, 
Tikka kuvailee.

Ketteryys on valttikortti
Veikko Lehti Oy on kokenut asiak-
kailta saadun palautteen erittäin 
tärkeäksi. Sen avulla kehitetään 
asiakaskokemusta entistä parem-
paan suuntaan. Hyvä asiakaspalvelu 
mahdollistaa myös yrityksen omien 
toimintatapojen tehokkuuden, kun 
tiedetään, mitä asiakkaat odottavat. 

– Hyvä asiakaspalvelukokemus 
syntyy ketteryydestä, asiakkaan 
haasteiden ratkomisesta ja tarpei-
siin mukautumisesta, ammattitai-
toisesta otteesta sekä valmiudesta 
vastata nykypäivän ja kehittyvän tu-
levaisuuden tarpeisiin, Tikka listaa.

Huolellinen synty-
paikkalajittelu  
helpottaa jätteiden 
materiaali- 
hyödyntämistä.

KATSAUS
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ME OLEMME MAAILMAN-
LUOKAN ASIANTUNTIJOITA
NIKKELIJALOSTUKSESSA

www.nornickel.fi

OTA YHTEYTTÄ
Puh. 040 531 1631
asiakaspalvelu@lannenjatepalvelu.fi
www.lannenjatepalvelu.fi

ROHKEASTI 
KOHTI

VASTUULLISEMPAA
TULEVAISUUTTA

TEHDÄÄN SE
YHDESSÄ



”Olemme aina 
rohkeasti tähynneet 
sinne, missä voidaan 
palvella ihmisiä.”
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Humaani toimitusjohtaja

Ennen Poriin muuttoaan Arikka on toiminut kirkkoherrana Helsingissä ja 
Tallinnassa sekä esimies- ja johtotehtävissä Turussa. Hän on toiminut myös 
pastorina Tanskassa sekä sotilaspastorina Libanonissa YK:lla ja Afganistanis-
sa NATO:lla.

– Olen nähnyt paljon erilaisia ihmisiä. Ihmiskuvani on humaani. 
Diakon Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistaa 80-vuotias 

säätiö. Yritys tarjoaa muun muassa kotihoitoa, siivousta, fysioterapiaa, ra-
vintola- ja pitopalvelutoimintaa, hautauspalveluja, sotainvalidien ja muisti-
sairaiden kuntoutusta sekä asumispalveluja.

– Olemme satakuntalaisten omistama ja perustama. Tuotamme palvelu-
ja satakuntalaisille. 

Diakon Palvelut on Arikan mukaan julkisen palvelun täydentäjä, joka toi-
mii liiketaloudellisin periaattein, mutta tulouttaa toimintansa tuloksen suo-
raan toimintaan ja ihmisille.

– Asemoidumme pörssiyhtiöiden ja julkishallinnon välimaastoon. Olem-
me yleishyödyllinen toimija alueemme ihmisille. Tehtävänämme on tehdä 
liiketoimintaa, se on edellytys toiminnalle, siis välittämiselle.

Diakonilla pohditaan odottavin mielin, missä ovat ne hyvinvointiyhteis-
kunnan tarpeet, joissa yritys voi toimia seuraavat sata vuotta.

– Olemme aina rohkeasti tähynneet sinne, missä voidaan palvella ihmi-
siä. Soteuudistus ei saisi jäädä ideologiseksi. Yksityiset palveluntarjoajat 
mahdollistavat ihmisille yksilölliset palvelut bulkkitavaran sijaan. Niiden 
hyödyntäminen on myös verorahojen järkevää ja edullista käyttöä, millä 
taataan nopea hoitoon pääsy. Rahalla saa palveluja, mutta miten pidetään 
huolta heistä, keillä rahaa ei ole? Kyse on hyvästä elämästä. Ihmisen kun-
nioittamisesta. Esimerkiksi palveluseteleillä mahdollistetaan kaikille valin-
nanvapaus. 

Työllistäminen on tärkeää
Arikan mielestä yritykset toteuttavat yhteiskuntavastuuta työllistäessään.

– Katteen tavoittelu on välttämätön tavoite, ja resursseista joudutaan 
usein kilpailemaan. Tämä voi aiheuttaa yli- ja alilyöntejä ihmisten kohtaa-
misessa ja kohtelemisessa. Toimintalogiikkaani kuuluu pitää ihmiset muka-
na. Suurin osa suomalaisista on hyviä ja luottamuksen arvoisia. 

Huolenpito näkyy yrityksen palveluissa, suhteessa asiakkaisiin ja myös 
henkilöstöpolitiikassa. 

– Ajattelepa omalle kohdallesi. Kun miettii tätä näkökulmaa, se tuo suh-
teellisuudentajua päätöksiin.

”Jokainen ihminen pitää nähdä kokonaisuutena eikä vain 
välinearvona toiminnalle”, sanoo Heikki Arikka, Länsi-Suomen 
diakonialaitoksen ja Diakon Palvelut Oy:n uusi toimitusjohtaja.

Heikki Arikka
Koulutus
Teologian maisteri,  
opettaja

Johtamisessa tärkeintä 
Välittäminen ja ihmisten 
kunnioittaminen.

Merkittävin askel uralla
Kirkkoherra, sotilaspastori 

Motto
Ajattelepa omalle kohdallesi.
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Arvoketjun tärkeimmät 
lenkit ovat ihmiset, 

turvallisuus ja ympäristö
Nornickel Harjavalta on nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja, 

joka elää kehittämisen ja kasvun aikaa. Yhtiö teki viime vuonna, 60. 
toimintavuotenaan, tuotantoennätystä neljännen kerran peräkkäin, 

ja kasvunäkymät näyttävät valoisilta.

Yhtiön toimitusjohtaja Joni Hautojärvi ker-
too, että liikevaihdosta aiemmin yli 90 pro-
senttia on tullut viennistä, mutta nyt ko-
timaan osuus on kasvussa. Sähköautot, ja 
yleisesti sähköistyminen, lisäävät akkuteolli-
suuden tarvetta. 

Vastuullisuus liiketoiminnassa on kehit-
tämisen keskiössä. Vastuullisuus on sanana 
paljon. Nikkelituotteiden val-
mistajalle tärkeimpiä vas-
tuullisuuden periaatteita ovat 
henkilöstön hyvinvointi ja ter-
veys, turvallisuus ja ympäris-
tövaikutusten vähentäminen. 
Nornickel Harjavalta panostaa 
erityisesti vastuulliseen joh-
tamiseen. 

– Vastuullinen johtaminen 
on sitä, että kannetaan vas-
tuu ihmisistä, jotta he voivat 
hyvin. Se on hyvinvoinnin johtamista. Kun ih-
miset voivat hyvin ja pysyvät terveenä, myös 
meille hyvin tärkeä työturvallisuus paranee, 
kiteyttää Hautojärvi. 

Henkilöstöjohtaja Elina Salo lisää, että 
vastuullinen johtaminen on myös osaamisen 
kehittämistä, varhaisen puuttumisen mallin 
hyödyntämistä, motivaation lisäämistä ja arjen 
sujuvuuden parantamista. 

Onnistunut esimiestyö avainasemassa
Vastuullisen johtamisen tavoitteet saavutetaan 
panostamalla esimiestyöhön. Esimiehet ovat 
avainasemassa tiimityön onnistumisessa. 

– Onnistuneen esimiestyön mahdollista-
minen on meillä tärkeää. Yksiköiden ja tiimien 
esimiesten pitää ymmärtää tavoitteet ja kei-
not, joilla ne saavutetaan. He kohtaavat ihmi-

set arjen teoissa ja lisäävät 
innostusta sekä motivaatiota. 
Jokaisella meillä on erilai-
set vahvuudet ja kyvyt, niiden 
tunnistaminen sekä hyödyn-
täminen on tärkeää, Salo 
kertoo. 

Turvallisuuskulttuurin ke-
hittäminen on jatkuvaa työtä, 
jonka merkitys ja jalkautta-
minen esimiestyössä on tär-
keää. 

– Turvallisuuteen satsaaminen edistää sa-
malla hyvinvointia ja terveyttä, Salo muistut-
taa. 

Turvallisuuden tavoitteet yltävät aina Nor-
nickel Harjavallan yksiköstä kumppaneihin ja 
urakoitsijoihin saakka. Turvallisuuskulttuuriin 
panostaminen vaikuttaa myös laatuun, tuot-
tavuuteen, ympäristöön ja erityisesti ihmisiin 
kokonaisvaltaisesti. 

Vastuullisen 
johtamisen 
tavoitteet 

saavutetaan 
panostamalla 

esimiestyöhön.

>>
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Nornickel Harjavalta
 
• Nikkelimetallien ja  

-kemikaalien jalostaja
• Osa Nornickel-konsernia
• Liikevaihto 1 109,94 miljoo-

naa euroa
• Työntekijämäärä: 300,  

kesätyöntekijöitä 40

Turvallisuus ja terveys edellä on selvitty 
korona-ajastakin. Joni Hautojärvi ja  

Elina Salo kiittävät yhteen ääneen hen-
kilökuntaa ohjeiden, rajoitusten ja poik-

keusjärjestelyjen noudattamisesta. 

– Henkilöstön lisäksi asiakkaamme ja yhteistyökump-
panimme odottavat, että olemme tässä alamme par-
haimmistoa. Vuosi sitten saavutimme tapaturmien nol-
latason, joten tiedämme, että se on mahdollista ja sen 
eteen jatkamme työtä. Yhtä tärkeää työturvallisuuden 
rinnalla on ympäristöturvallisuus, muistuttaa Hautojärvi. 

Hiilijalanjälkeä pienentämässä
Yhä suurempi osuus nikkeli- ja kobolttituotteista päätyy 
akkumarkkinoille. Akkumarkkinat kasvavat Euroopassa 
huimaa vauhtia ja eurooppalaiset kumppanit sekä asiak-
kaat arvostavat alhaista hiilijalanjälkeä.

– Olemme siirtyneet öljyn käytöstä uusiutuvaan ener-
giaan ja maakaasun käyttöön, jonka myötä onnistuimme 
pienentämään 100 000 tonnia hiilijalanjälkeämme. Tuo-
tantomme hiilijalanjälki venäläisistä raaka-aineista suo-
malaisiksi tuotteiksi on alallamme pienempiä, Hautojärvi 
iloitsee.

Hautojärvi jatkaa, että kaikessa toiminnassa koko-
naisketjun arvolla on väliä. 

– Ei yksittäisillä teoilla irrallaan vaan kokonaisketjulla 
on merkitystä. Paljon asioita tehdään normien ja sää-
dösten mukaan, mutta lähtökohtaisesti tavoitteemme 
on tehdä aina enemmän ja paremmin – siitä syntyy arvo 
asiakkaalle ja meille kaikille.

>>

• Code of Conduct 
Eettinen toimintaohjeisto, jossa 
määritellään toiminnan peri-
aatteet. Se ohjaa yritystä ja sen 
työntekijöitä ja kumppaneita 
vastuullisiin toimintatapoihin.

• SDG (Sustainable  
Development Goals) 
YK:n kestävän kehityksen tavoi-
teohjelma, joka ohjaa maailman 
kehitystä vuoteen 2030. Tähtää 
köyhyyden poistamiseen sekä 
kestävään kehitykseen, jolloin 
huomioidaan tasavertaisesti  
ympäristö, talous ja ihminen.

• Hiilineutraalius 
Tila, jossa kasvihuonekaasujen 
nettopäästö on nolla – hiilidiok-
sidipäästöjä tuotetaan vain sen 
verran kuin niitä voidaan sitoa. 

• GRI (Global Reporting Initiative) 
GRI-standardi on vastuulli-
suusraportointiohjeisto, jossa 
määritellään raportoitavat  
sisällöt ja annetaan ohjeita  
tietojen esittämiseen.

• ESG (Environmental, Social  
and Governance)  
Toimintatapojen ja taloudellisen 
suorituskyvyn arviointimene-
telmä, jossa huomioidaan yri-
tyksen ympäristövaikutukset, 
sosiaaliset vaikutukset ja hal-
linnolliset käytännöt.

• Diversiteetti 
Monimuotoisuus organisaa-
tiossa. Tavoitellaan laajaa kir-
joa erilaisia identiteettejä ja 
katsantokantoja: sukupuolia, 
suuntautuneisuuksia, etnisiä ja 
kulttuurillisia taustoja ja erityis-
piirteitä.

• Inkluusio 
Avoin, reilu, rohkea ja mukaan 
ottava yrityskulttuuri, jossa ihmi-
set hyväksytään ainutlaatuisina 
yksilöinä, säilyttäen sekä koros-
taen erilaistavia ominaisuuksia 
työyhteisön sisällä.

Pieni  
vastuullisuus- 
sanasto
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Kilpailukykyä 
ja kestävää 
kasvua

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

Tilintarkastus | Vero- ja lakipalvelut |
Liikkeenjohdon konsultointi | Yritys- ja rakennejärjestelyt

Autamme parantamaan yrityksesi 
kilpailukykyä ja luomaan kestävää 
kasvua jo tänään!

Yritysasiakas!

Aina ei
YRITTÄJÄN
kädet riitä

Ota käyttöösi ainoa täysin
KUITITON yrityskortti

s-business.fi

Satakunnan kauppakamarin

sääntömääräinen syyskokous, 

jonka jälkeen Keskuskauppakamarin

pääekonomisti Jukka Appelqvistin alustus.

 

    torstaina 9.12.2021 klo 8.30–10.30
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Vastuullisuus 
on suomalais- 
yrityksille 
vahva 
vientivaltti
Vastuullisuus on noussut nopeasti 
kärkiteemaksi yrityskentässä. 
Keskuskauppakamarin kansainvälisten 
asioiden johtajan Lenita Toivakan mukaan 
suomalaisyritykset ovat hoitaneet tämän 
leiviskänsä monia kilpailijoita paremmin. Se 
pitäisi vain kertoa entistä selkeämmin myös 
potentiaalisille asiakkaille.

Oman toiminnan ympäristökuorma ja hiilijalanjälki, tasa-arvo ja 
ihmisoikeudet sekä hyvä hallinto – vastuullisuusteemat puskevat 
nyt läpi laajalla rintamalla ja samalla niistä on tullut yritysten kil-
pailukyvyn avaintekijöitä.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan ja 
kansainvälisen kauppakamarin (ICC) maajohtajan Lenita Toiva-
kan mukaan suomalaisyrityksissä on reagoitu globaaliin vastuulli-
suushaasteeseen varsin aktiivisesti. Toisaalta monessa yrityksessä 
mietitään, kuinka edetä. On myös lukuisia yrityksiä, jotka ovat jo 
edellä kilpailijoitaan.

Esimerkkeinä Toivakka mainitsee ilmastonmuutokseen, vähähii-
lisyyteen, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen liittyvät ratkai-
sut, joissa Suomi on insinööriosaamisessa ja uusien tekniikoiden 
kehittäjinä maailman terävintä kärkeä. Myös metsätaloudessa ja 
biopolttoaineissa on otettu kehitysloikkia, joita monissa kilpailija-
maissa vasta mietitään. >>

teksti Timo Sormunen kuvat Meeri Utti
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Toivakkaa kuitenkin harmittaa suomalaisten matala profiili. 
Olemme jo lähtökohtaisesti monia muita parempia, ja tätä viestiä 
olisi rummutettava maailmalle paljon nykyistä kuuluvammin.  
Samalla vientimarkkinoille tarvittaisiin uusia yrityksiä etenkin 
pk-sektorilta.

– Suomalaisyritykset ovat osoittaneet, että ne pystyvät ratko-
maan globaaleja ympäristö- ja vastuullisuushaasteita. Kompas-
tumme kuitenkin edelleen turhaan vaatimattomuuteen ja markki-
nointiosaamisen puutteeseen. Ruotsalaiset ja tanskalaiset pitävät 
ääntä jo asettaessaan itselleen tavoitteita. Me suomalaiset myym-
me faktapohjalta ja vasta sitten, kun nuo tavoitteet on saavutettu, 
Toivakka vertaa.

Mustat lampaat käyvät entistä kalliimmiksi
Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Tämä viisaus pätee myös vas-
tuullisuusasioissa.

Isoimmissa yrityksissä vastuullisuus mielletään jo selkeäksi 
osaksi omaa kilpailukykyä, kustannustehokkuutta ja riskienhallin-
taa. Se tarkoittaa myös sitä, ettei omissa yhteistyö- ja alihankinta-
verkostoissa saa olla mustia lampaita, jotka voivat aiheuttaa arvaa-
matonta vahinkoa koko verkostolle.

Vastuullisuuspainetta kertyy tänä päivänä jo niin monesta suun-
nasta, ettei sitä pääse pakoon.

– Hyvä tuote ja tarina eivät enää riitä. Myös taustojen on oltava 
kunnossa. Yhdellekään ali- hankkijalle tai päämiehelle ei saa olla 
yhdentekevää, millaisissa oloissa jokin yksittäinen komponentti on 
valmistettu.

Toivakka paneutui vastuullisuusasioihin taannoin ulkomaankaup-
paministerinä sekä sittemmin YK:n alaisuudessa toimivan Global 
Compact Suomen verkoston pääsihteerinä. Hän toteaakin yks-
kantaan, että omasta tulevaisuudestaan huolehtivalla yrityksellä 
on käytännössä vain yksi vaihtoehto. Omat yhteistyöverkostot on 
käytävä läpi entistä tiheämmällä kammalla ja tarvittaessa kumppa-
nuuksien suhteen on tehtävä koviakin päätöksiä.

Ihmisoikeuksien ja sosiaalisen vastuun saralla riittää vielä työ-
sarkaa.

– Kuluttajat edellyttävät yrityksiltä ja tuotteilta vastuullisuutta. 
Samalla tavoin sitä vaativat rahoittajat ja sijoittajat. Lainaraha on 
edullisempaa sille yritykselle, jolla myös ympäristö- ja vastuulli-
suusasiat ovat kunnossa. Lisäksi painetta tulee median ja kansalais- 

>>

Lenita Toivakka 
Keskuskauppakamarin kansain-
välisten asioiden johtaja, ex- 
ulkomaankauppa-, Eurooppa-  
ja kehitysyhteistyöministeri 
sekä kansanedustaja.

Koulutus 
Kauppatieteiden maisteri

Harrastukset
Liikunta luonnossa, pilates,  
talviuinti, neulominen ja  
mökkeily Saimaalla

Perhe
Aviomies yrittäjä Jukka Toivakka 
ja kolme aikuista tytärtä

Vastuullisuus- 
painetta kertyy 
tänä päivänä jo 
niin monesta 
suunnasta, ettei 
sitä pääse pakoon.

>>

Vastuullisuuspainetta kertyy tänä 
päivänä jo niin monesta suunnasta, 
ettei sitä pääse pakoon.
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järjestöjen puolelta. Meillä on jo monia esimerkkejä siitä, 
millainen mainetahra näiden asioiden laiminlyönti voi olla, 
Toivakka toteaa.

– Yksi huomioitava seikka on myös osaava työvoima: se 
hakeutuu entistä selkeämmin yrityksiin, joiden arvot ovat 
linjassa omien kanssa.

Pk-veljistä on huutava pula
Suomi on elpynyt koronakriisistä ällistyttävän nopeasti ja 
ripeästi kasvanut tavaravienti on yllättänyt iloisesti myös 
Toivakan. Vauhti näyttää vientijohtajien kyselyn mukaan vain 
kiihtyvän.

– Tavaravienti on kasvanut todella vahvasti, vaikka logis-
tiikka ja tiettyjen raaka-aineiden hinnannousu ovatkin olleet 
pullonkauloina. Palveluvienti on sen sijaan junnannut, mikä 
johtunee pitkälti matkustusrajoituksista, Toivakka harmitte-
lee.

Edessä oleva aika EU-alueen koronaelvytyksineen pitää-
kin nyt hyödyntää etenkin pk-yrityksissä, joita Toivakka kan-
nustaa entistä rohkeammin kansainvälistymisen tielle.

– Meillä vientiä harjoittavien pk-yritysten osuus on vain 
16 prosenttia, kun se esimerkiksi Ruotsissa on noin kolman-
nes ja Saksassa peräti 60 prosenttia. Uusia viejiä kaivataan 
kipeästi.

Yrityksille on tarjolla paljon tukea. Alkuun pääsee esimer-
kiksi Business Finlandin ja kauppakamarin Fincham-verkos-
tojen kautta. Korona-aika osoitti sen, että vientikauppaa voi 
harjoittaa kustannustehokkaasti myös etäyhteyksillä. Henki-
lökohtaiset tapaamiset ovat kuitenkin tärkeitä uusien asia-
kassuhteiden solmimiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi.

– Saattaa olla myös niin, että suoraviivaiset ja tehokkaat 
Teams-palaverit sopivat hyvin suomalaiseen myyntityylin, 
jossa mennään asiat edellä, Toivakka naurahtaa.

Lenita Toivakka kertoo heränneensä vastuullisuusasioi-
hin toden teolla viime vuosikymmenen puolivälissä, kun 
hän oli Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä 
hyväksymässä YK:n kestävän kehityksen periaatteita.

– Samalla kirkastui se, että muutos lähtee liikkeelle 
nimenomaan yrityksistä. Valtiot ovat siihen liian hitaita 
ja jähmeitä. Ja näinhän tässä on myös käynyt, hän to-
teaa.

Alkusysäyksen hän kuitenkin sai jo 1990-luvulla 

Mikkelin Citymarketissa, kun Toivakan kauppiasparis-
kunta lähti hakemaan tavaratalolle Ympäristökauppa- 
diplomia. Sen saamiseksi oli kiinnitettävä huomiota 
muun muassa energiatehokkuuteen, jätteen määrään 
sekä lähiruokaan ja luomutuotteisiin.

– Lopputuloksena oli selkeitä kustannussäästöjä, 
mutta myös henkilöstön aito innostuminen asiasta. Meitä 
yhdisti tunne, että olemme edelläkävijöitä ja teemme oi-
keasti tärkeitä asioita, Toivakka muistelee.

Vastuullisuusherätys tuli jo K-kauppiaana

>>

”Me suomalaiset 
myymme faktapohjalta 
ja vasta sitten, 
kun tavoitteet on 
saavutettu.”
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Vastuullisuus 
velvoittaa
Kesko on valittu maailman vastuullisimmaksi 
ruokakaupan yritykseksi jo useaan otteeseen, ja ykkössija 
halutaan säilyttää myös jatkossa. Vastuullisuus- ja 
yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukion mukaan se 
tarkoittaa katseen suuntaamista ympäristön lisäksi 
entistä enemmän myös sosiaaliseen vastuuseen.

World Economic Forumin tammikui-
sesta vuosikokouksesta Davosissa ja 
menestyksestä vastuullisten yritysten 
Global 100 -listalla on tullut Keskolle 
jo perinne.

Tänä vuonna yhtiö pokkasi yk-
köstilan ruokakaupan alan sarjas-
sa jo seitsemättä kertaa peräkkäin ja 
kiipesi myös kokonaiskisassa sadan 
parhaan joukkoon yhdessä Nesteen, 
Outotecin, UPM-Kymmenen, Koneen, 
Metson ja Nokian kanssa.

Keskon vastuullisuus- ja yhteis-
kuntasuhdejohtaja Riikka Joukion 
mukaan hyvä tulos kertoo yrityksen 
ja sen henkilöstön vahvasta sitou-
tumisesta vastuulliseen toimintaan. 
Pelkillä mielikuvilla ja lupauksilla ei 
enää pärjätä, vaan työn tuloksista on 
pystyttävä esittämään myös mitattua 
faktaa.

– Ykkössijaan tähdätään myös ensi 
vuonna. Kisa kuitenkin kiristyy jatku-

vasti, ja näiden asioiden eteen teh-
dään toki töitä muissakin yrityksis-
sä. Se edellyttää myös meiltä entistä 
enemmän tekemistä, Joukio toteaa.

Silti hän uskoo, että sinivalkoisia 
värejä tullaan jatkossa näkemään 
Global 100 -listalla nykyistä enem-
män. Suomalaisyritykset toimivat jo 
lähtökohtaisesti varsin vastuullises-
ti, ja sen merkitys yhtenä kilpailu-
tekijänä on alettu oivaltaa entistä 
laajemmin.

– Toki myös yhteiskuntaraken-
teemme on tässä etuna. Meillä on 
hyvinvointivaltiona monia muita maita 
paremmat lähtökohdat vastuulliseen 
ja kestävään liiketoimintaan, Joukio 
muistuttaa.

Vastuullisuus on myös tehokkuutta
Ympäristöseikat ja energiansäästö 
ovat olleet suomalaisyritysten agen-
dalla jo pitkään, sillä niiden kautta 

teksti Timo Sormunen kuvat Meeri Utti
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on ollut tarjolla myös tehokkuus- ja 
kustannushyötyjä.

Vastuullisuudesta alettiin pu-
hua laajemmin vasta vuosituhannen 
vaihteessa, jolloin raportointi laajeni 
kattamaan taloudellisen, sosiaalisen 
ja ympäristövastuun keskeisimmät 
osa-alueet. Alkuvuosien ympäristöra-
porteista on metsäteollisuustaustan 
omaavan Joukion mukaan kuljettu 
pitkä matka nykytilanteeseen.

Viimeisen parin vuoden aikana 
vastuullisuudesta on tullut jo yksi 
yritysstrategioiden kivijalka. Samalla 
mahdollisissa laiminlyönneissä pii-
lee alati suurempi bisnesriski, onhan 

niistä saatua maine- ja uskottavuus-
kolhua entistä vaikeampaa oikaista.

– Yritys, joka suhtautuu vastuul-
lisuusasioihin edelleen välinpitä-
mättömästi, ei ole kauan olemassa. 
Vastuullisuus on pitkällä aikajänteellä 
yritykselle tuloksenteon ytimessä ja 
esimerkiksi tapa toimia resurssite-
hokkaammin ja säästää samalla kus-
tannuksia, Joukio muistuttaa.

Kauppa on kaiken keskiössä
Keskon vastuullisuustyön juuret ulot-
tuvat jo 1980-luvulle, jolloin se alkoi 
kiinnittää entistä enemmän huomiota 
muun muassa kauppojen energian-

Meillä on 
sosiaalinen 
vastuu myös 
asiakkaistamme 
ja heidän 
hyvinvoinnistaan.

>>
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kulutukseen ja ympäristövaikutuksiin. 
1990-luvulla tämä työ jatkui muun 
muassa K-kauppojen omalla ympäris-
tökauppamallilla.

Tänä päivänä vastuullisuus on kes-
keinen osa Keskon liiketoimintastra-
tegiaa, joten se ohjaa yhtiön kaikkea 
toimintaa hankinnoista, kuljetuksista 
ja henkilöstöstä lähtien.

Iso haaste on myös ilmastonmuu-
tos. Keskon tavoitteena on olla hiili-
neutraali vuonna 2025. Oma toiminta 
ja kuljetukset aiotaan saada päästöt-
tömiksi vuoteen 2030 mennessä.

Ostettava sähkö tuotetaan jo uu-
siutuvalla energialla, käytännössä 
vesivoimalla tai bioenergialla ja jat-
kossa yhä enemmän tuulivoimalla. 
Lisänä ovat aurinkovoimalat, joita on 
rakennettu kauppojen katoille jo yli 
40. Kesko onkin Suomen suurimpia 
aurinkoenergian tuottajia ja käyttäjiä.

Yksi iso investointikohde on 
maanlaajuinen sähköautojen lataus-
verkosto, jota rakennetaan kaup-
pojen yhteyteen. Lisäksi vähenne-
tään materiaalihukkaa, tehostetaan 
kierrätystä sekä korvataan muovia 
pakkausmateriaaleissa. Myös myy-
tävä puutavara on 90 prosenttisesti 
kotimaista sertifioitua puuta. Koti-
maisten tuotteiden osuus K-ruoka-
kaupoissa on muutenkin 80 prosen-
tin luokkaa.

– Suomalaisen hiilijalanjälki koos-
tuu asumisesta, liikkumisesta ja syö-
misestä. Tätä kautta meillä on iso vai-
kutus ihmisten arkeen, kun mietitään 
ruokaostoksia, auton hankintaa tai 
rakennustarvikkeita, Joukio toteaa.

Sosiaalinen vastuu on  
seuraava askel

Näihin seikkoihin ollaan myös Kes-
kossa pureutumassa entistä tarkem-
min, vaikka yhtiö lukeutuu jo nyt esi-
merkiksi nuorten ja osatyökykyisten 
työllistäjänä kärkikastiin.

– Esimiestyöhön, henkilöstön työ-
terveyteen, tasa-arvoon ja työturvalli-
suuteen liittyvistä asioista on huoleh-
dittu jo pitkään. Samalla on kuitenkin 
hyvä huomata, että meillä on sosiaa-
linen vastuu myös asiakkaistamme ja 
heidän hyvinvoinnistaan. Se tarkoit-
taa esimerkiksi terveellistä ravintoa, 
vaivatonta liikkumista ja turvallista 
kotia, Joukio listaa.

Yhdeksi esimerkiksi sosiaalisesta 
vastuusta hän nostaa viime kesä-
nä käynnistyneen kampanjan, jossa 
K-Marketit nimettiin kiusaamisvapaik-
si vyöhykkeiksi.

– Lasten ja nuorten hyvinvointi on 
tärkeä asia ja tämän kampanjan myö-
tä voimme tarjota heille yhden turva-
paikan kiusaamista vastaan.

Sosiaalinen vastuu tulee jatkossa 
korostumaan myös väestön ikään-
tymisen kautta. Suomi kärsii jo nyt 
osaajapulasta ja jatkossa tilanne 
vain pahenee. Siksi niille, jotka ha-
luavat jatkaa työuriaan vielä elä-
keiän jälkeen, pitää tarjota siihen 
mahdollisuus.

– Samalla tavoin pitää kiinnittää 
entistä enemmän huomioita nuorten, 
maahanmuuttajien sekä osatyöky-
kyisten henkilöiden työllistämiseen 
sekä monimuotoiseen ja mukaan ot-
tavaan kulttuuriin, Joukio toteaa.

”Vastuullisuus 
on pitkällä 
aikajänteellä 
yritykselle 
tuloksenteon 
ytimessä.”

>>
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Keskon ja K-kauppiaiden muodostama K-ryhmä on 
Suomen suurin ja yksi Pohjois-Euroopan suurim-
mista kaupan alan toimijoista. K-ryhmällä on noin 
39 000 työntekijää ja 1 800 kauppaa Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja 
Puolassa.

Liiketoiminta-alueita ovat päivittäistavarakauppa, 
rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä auto-
kauppa.

Ketju on kuitenkin tunnetusti yhtä vahva kuin 
sen heikoin lenkki. Niinpä Keskon vastuullisuus-
kampa ulottuu oman perustoiminnan lisäksi myös 
koko hankintaketjuun ja raaka-aineisiin saakka.

Käytössä on omat linjaukset ja kriteerit muun 

muassa puuvillalle, puu- ja paperituotteille sekä 
kaloille ja äyriäisille. Yhteistyökumppaneilta edel-
lytetään vastuullista toimintatapaa, ja riskimaissa 
toimivien toimittajien prosesseja myös auditoidaan 
säännöllisesti.

– Tänä vuonna olemme liittyneet CDP:n Supply 
Chain -ohjelmaan ja haastaneet yhteistyökumppa-
nimme raportoimaan sen kautta omat ilmastota-
voitteensa ja tuloksensa, Joukio kertoo.

CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) on riip-
pumaton voittoa tavoittelematon organisaatio, joka 
kerää yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen 
torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutu-
misesta ilmastonmuutokseen.

Koko toimitusketju kuntoon
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MAINOS

HHJ-koulutuskokonaisuus,
lisätiedot ja ilmoittautuminen:

www.hhj.fi

Asiakasarvon johtamisessa 
tarvitaan dataa ja dialogia

Hyväksytty hallituksen jäsen 
HHJ -koulutus on Tampereen 
kauppa kamarin ja Hallitus-
 partnerit ry:n  vuonna 2005 
perustama kokonaisuus 
hallitus  osaajien koulutta miseksi 
erityisesti pk-yrityksiin. 

HHJ-kurssin käyneitä jo

11000

Pia Rautakorven HHJ-valmennukset 
antoivat osallistujille konkreettisia 
eväitä asiakasarvon johtamiseen. 
Valmennuksen aikana työstettiin 
etukäteistehtävää, jonka pohjalta 
syntyi roadmapeja yritysten askelille 
eteenpäin.

Pia Rautakorpi teki muutama vuosi sitten 
tutkimuksen, jossa hän selvitti, miten suo-
malaisten yritysten hallitustyössä kehite-
tään asiakasarvoa, mitä työkaluja hallitus 
käyttää ja minkälaisia mittareita se seuraa.

– Selvitys kertoi, että asenne oli kohdil-
laan. Asiakasarvo eli asiakkaan kokemus 
yrityksen tuotteesta tai palvelusta tunnis-
tettiin ensiarvoisen tärkeäksi, mutta työ-
kaluja ja osaamista puuttui. Vastaajissa oli 
niin start upeja kuin miljardien liikevaihtoa 
tekeviä yhtiöitä, mutta vain seitsemän pro-
senttia hallituksista ja kahdeksan prosent-
tia johtoryhmistä seurasi systemaattisesti 
asiakkuuksiensa elinkaaren arvoa.

Toinen pysäyttävä kokemus Rautakor-
velle osui eräässä HHJ-alumnipäivässä, 
 jossa osallistujilta kysyttiin heidän asiak-
kaidensa tulevaisuudesta. Valtaosa vastasi, 
 ettei heillä ole siitä tietoa.

– Jos johto ei tiedä asiakkaansa tarpeis-
ta ja tulevaisuuden skenaarioista, kuinka se 
pystyy kehittämään omaa liiketoimintaan-
sa? Kuinka osataan tehdä investointeja, 
joilla varmistetaan kassavirran kehittymi-
nen ja asiakassuhteen syveneminen? Tai 
ylipäätään varmistamaan, että asiakkaasta 

pystytään pitämään kiinni?
Hallitus voi aloittaa asiakas arvon luomi-

sen selvittämällä ensiksi, mitä se tietää yri-
tyksen omista asiakkaista.

– Samalla pitää varmistaa, ovatko 
 tiedot olettamusta vai faktaa. Asiakkaista 
kertyy nykyisin yrityksiin hurja määrä 
 dataa, jota analysoitaessa tärkeintä on 
 kysyä, miksi asiakkaat käyttäytyvät siten 
kuin käyttäytyvät. Siihen saa vastauksia 
 ainoastaan käymällä dialogia heidän kans-
saan. On avattava lisäksi asiakkaan arvo-
ketjua ja -verkkoa, jotta tiedettäisiin, mitä 
tapahtuu asiakkaan maailmassa.

Asiakaspäässä tehtävän työn vasta-
painoksi on selvitettävä yrityksen omaa 
 kyvykkyyttä. Onko organisaatiossa yhtene-
vä käsitys siitä, mikä luo arvon kokemusta? 
Onko jokainen sisäistänyt oman roolinsa 
arvonluomisessa? 

– Kyvykkyyden arviointi antaa konk-
reettisen lähtöpisteen kehittämistä ohjaa-
valle roadmapille. Prosessi on pitkä, teke-
minen ja kehittäminen eivät itse asiassa 
 lopu koskaan, mutta palkaksi yritys saa pit-
kän näkymän tulevaisuutensa kassavirtaan.

Rakkaudesta lajiin
Strategisen kilpailuedun, johtamisen 
ja kehittämisen parissa parikymmentä 
vuotta työskennellyt Pia Rautakorpi 
perusti Arvova Oy:n runsas vuosi sitten 
kehittämään työkaluja asiakasarvon 
johtamista varten.

– Teen tätä rakkaudesta lajiin. 
 Jokainen hallitus ja johtoryhmä hyö-
tyy ja jokainen globaalissa kilpailu-
tilanteessa oleva suomalaisyritys 
vahvistuu ymmärtäessään, mitkä 
työkalut soveltuvat asiakasarvon 
johtamiseen ja miten ne auttavat 
kääntämään asiakkaan kokeman 
arvon kassavirraksi, kannattavuu-
deksi ja kilpailueduksi. 

Pia Rautakorpi piti tänä ke-
väänä kaksi asiakasarvon johta-
misen HHJ-teemavalmennusta.  
Ne menivät kuin kuumille kiville ja 
saivat hyvää palautetta. Suositte-
lemme, sanoivat tyytyväiset 
 valmennettavat.



Jääkiekkohistorian  
avoiminta talousviestintää

Porin Ässien taustayhtiö HC Ässät 
Pori Oy on liikevaihdolla mitattuna 
melko tavallinen pk-yritys. Viiden 
viime vuoden liikevaihtokeskiarvom-
me on noin 5,8 miljoonaa euroa.

Ässien saama mediahuomio 
ylittää kuitenkin keskimääräisen 
pk-yrityksen saaman mediahuo-
mion moninkertaisesti, ja se asettaa 
toiminnalle erityispiirteitä. 

Osa elämys- ja tunnebisnestä
Mediahuomio ei ole huono asia. Lii-
kevaihdostamme noin kolmasosa 
muodostuu yhteistyökumppanuuk-
sista, joissa keskeisenä elementtinä 
on näkyvyys. Ässät siis elää media-
huomiosta.

Keskeisin syy näkyvyydellemme 
ovat tunteet, joita herätämme. Toi-
mintaamme liittyy valtavasti erilaisia 
tunteita, ja siksi tekemisestämme 
ollaan kiinnostuneita. Ympärilläm-
me liikkuu myös huhuja, jotka joskus 
haittaavat toimintaamme. 

Yksi tunteista, joita haluamme 
herättää, on luottamus. Haluamme, 
että yhteistyökumppanimme koke-
vat meidät luotettavana toimijana, ja 
sama pätee kaikkiin sidosryhmiimme.

Avointa talousviestintää 
Siirryimme keväällä 2020 avoimeen 
taloustiedottamiseen, jossa talou-
teen liittyvät keskeiset asiat ja luvut 
tuodaan rehellisesti julki neljännes-
vuosittain. Taustalla olivat akuuttina 
tilanteena koronapandemia, ja siitä 
johtuva talouskriisimme. Talousti-

lanteemme herätti valtavasti huolta 
sidosryhmissämme, ja koimme vel-
vollisuudeksemme pitää meitä val-
tavasti tukeneet tahot ajan tasalla 
tilanteestamme. 

Kun tarkastelin historiaa, huoma-
sin, että taloudestamme puhutaan 
paljon epätosia. Pidemmän aikavälin 
kuvaksi muodostuikin se, että pyrim-
me herättämään luottamusta sidos-
ryhmissämme avoimella ja säännölli-
sellä talousviestinnällä.

Mielestäni meillä ei ole mitään 
sellaisia talouteemme liittyviä asioi-
ta, joita emme voi avoimesti kertoa. 
Pitää myös muistaa, että olemme 
yhteisömme omistama seura: pää-
omistajamme on yli tuhatta lasta 
vuosittain liikuttava Porin Ässät ry. 

Mitä tuloksia olemme saaneet?
Olemme toistaiseksi selvinneet pan-
demian aiheuttamasta talouskriisistä 
yhteisömme tuen avulla. Erittäin iso-
na asiana tässä on avoimen talous-
viestintämme herättämä luottamus.

Olemme saaneet sidosryh-
miltämme, esimerkiksi yhteis-
työkumppaneilta, kannattajilta, 
omistajaorganisaatiolta ja omalta 
henkilökunnaltamme, vain positii-
vista palautetta uudenlaiseen avoi-
muuteemme liittyen.

Itse koen, että avoimen talous-
tiedottamisen avulla meidän on 
helpompi olla vuorovaikutuksessa 
yhteisömme kanssa, kun asiat ovat 
hyvin tiedossa ja epätosia liikkuu 
vähemmän.

Mikael Lehtinen kertoo avoimuuden ja yhteisön 
luottamuksen avaintekijöiksi pandemian 
aiheuttamasta talouskriisistä selviämiseen.

On helpompaa  
olla vuoro- 
vaikutuksessa,  
kun asiat ovat  
tiedossa ja  
epätosia liikkuu 
vähemmän. 

Mikael Lehtinen 
toimitusjohtaja, CEO,  
Hc Ässät Pori Oy
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Matti Ratsula aloitti vaimonsa Katin kanssa työt Rat-
sulassa vuonna 1984. Matin ura alkoi laskentapäällik-
könä. Sittemmin hän siirtyi hallintojohtajaksi, ja lo-
pulta yrityksen vetovastuu ja toimitusjohtajan paikka 
siirtyivät hänelle sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna 
1996.

Aikojen muuttuessa Ratsulan arvot ovat pysyneet pit-
kälti samoina. Edellisen strategiatyön yhteydessä määri-
teltyjen arvojen todettiin olevan hyvin lähellä niitä, jotka 
määrittivät toimintaa heti alussa. 

– Arvot ovat siirtyneet verenperintönä sukupolvelta 
toiselle. Monet työntekijämme ovat olleet talossa pit-
kään, joten arvomme ovat siirtyneet myös heidän muka-
naan uusille työntekijöille ja sukupolville, Matti Ratsula 
kuvailee.

Laadukas ja kestävä vaate on vastuullinen valinta
Yrityksen tärkeimpiä arvoja on vastuun kantaminen. Rat-
sulassa halutaan varmistaa, että asiakkailla on turvalli-
nen olo ostaessaan tuotteita ja palveluita. Ideologia on 
kantanut läpi vuosikymmenten, mutta merkitys korostuu 
kuluttajien kiinnittäessä yhä enemmän huomiota vas-
tuullisuuteen.

Ratsulassa vastuullisuus näkyy monin eri tavoin. Ta-
varatalo lämpiää Pori Energian hiilidioksidipäästöttö-
mällä kaukolämmöllä, ja sähkö tuotetaan uusiutuvalla 
energialla. Muovin vähentämiseksi muovipusseista tuli 
maksullisia, ja niistä saatavat tuotot lahjoitetaan lyhen-
tämättömänä paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille.

– Olemme aina panostaneet laatuun. Emme juokse 
pelkkien trendien perässä. Laadukas vaate on vastuulli-
nen valinta, ja luottovaate kannattaa korjata.

Luottamus ja arvostus toiminnan kulmakivinä
Ilman lujaa luottoa tavarantoimittajiin, Ratsulassa ei 
voitaisi taata tuotteiden laatua. Uusia brändejä ei oteta 
hyllyyn, jos niiden vastuullisuusasiat eivät ole kunnossa, 
ja vanhoista luovutaan, jos laatu heikkenee. Myymälän 
omaa laatua seurataan 1990-luvulla luodulla laatujärjes-
telmällä, jossa korostetaan henkilöstön ammattitaitoa ja 
itsenäisyyttä. Kyse on luottamuksesta. 

– Luottamus ja arvostus ovat toimintamme kulmaki-
viä asiakassuhteissa, henkilöstösuhteissa ja yhteistyö-
kumppanuuksissa. Pyrimme aina pitämään lupauksem-
me ja tekemään kuten toivoisimme itsellemme tehtävän, 
Matti Ratsula summaa. 

Arvot verenperintönä
Muotitavaratalo Ratsula on yksi Porin ikonisimpia maamerkkejä.  

Se on palvellut maakunnan asukkaita jo lähes sadan vuoden ajan  
ja pitänyt pintansa trendien ja ideologioiden vaihtuessa.
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Ratsula ei lähtökohtaisesti pyri kulkemaan 
pintamuodin huipulla, vaan asiakkaille 
tarjotaan ajattomia, laadukkaita ja 
ajanhenkisiä vaihtoehtoja.

Kuluttajat kiinnittävät yhä enem-
män huomiota vastuullisuuteen, 
mutta painottavat valinnoissaan 
erilaisia asioita. Kati Ratsulan mu-
kaan osalle kuluttajista vastuulli-
suus on erittäin tärkeä ja ostopää-
tökseen ratkaisevasti vaikuttava 
tekijä, mutta lisäksi on niitä, joille 
se ei sitä ole. Vastuullisuutta voi 
tarkastella useista eri näkökul-
mista. Tuottajat satsaavat täl-
lä hetkellä erityisesti tekstiilien 
materiaalien ja pakkausmateriaa-
lien kehittämiseen, ja tavarantoi-
mittajat asettavat toiminnalleen 
kunnianhimoisia vastuullisuusta-
voitteita.

Vastuullisuuden 
monet kasvot

Joskus laadukaskin vaate jää käyt-
tämättä tai luottovaatteen tilalle tu-
lee uusia suosikkeja. Ratsula tekee 
yhteistyötä Emmyn, Suomen suu-
rimman käytettyjä merkkivaatteita 
myyvän yrityksen kanssa. Myymä-
lässä on keräyspiste, johon asiakas 
voi tuoda hyväkuntoiset vaatteensa. 
Emmy myy ne verkossa eteenpäin. 
Tuotteesta luopunut asiakas saa, 
riippuen hinnasta, keskimäärin noin 
puolet myyntihinnasta tai hieman 
suuremman lahjakortin, jonka voi 
käyttää asioidessaan Ratsulassa. 
Mikäli vaatteet eivät mene kaupaksi, 
ne päätyvät kiertoon hyväntekeväi-
syyden kautta.

Vanhat vaatteet 
kiertoon!

Ratsulassa asiakkaita palvelee 
neljä ompelijaa, jotka toteuttavat 
vaatteiden korjaukset hätätapauk-
sessa hyvin nopealla aikataululla. 
Lisäksi ompelimo korjaa vanho-
ja vaatteita, olivatpa ne Ratsulan 
valikoimasta tai muualta hankittu-
ja. Jopa 30 prosenttia ompelimon 
korjauksista on vanhojen vaattei-
den korjauksia. Lisäksi Ratsula 
vuokraa juhlapukuja, kuten frak-
keja. Vuokraus on erityisen suo-
sittua esimerkiksi vanhojentans-
sien yhteydessä. Ratsulan arvoihin 
kuuluu saada tuote kestämään, 
ja korjaus- sekä vuokrauspalvelut 
ovat osa tätä lupausta.

Korjaaminen 
kannattaa

Muoti- ja vaateteollisuuden kuumin trendi on tällä hetkellä  
vastuullisuus, sanoo Ratsulan ostojohtaja Kati Ratsula. 

Vastuullisuutta useista  
eri näkökulmista
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Johtaminen & esimiestyö

Myynti, markkinointi  
& viestintä

Kansainvälistyminen

Työsuhde, palkka & HR

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi 
19.1.–16.2.2022

Hybridityö työlainsäädännön, verotuksen  
ja sosiaaliturvan näkökulmasta
3.2.2022 klo 9–12.30

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi 
17.2.–24.3.2022

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi 
22.3.–26.4.2022 

HHJ Puheenjohtajakurssi
30.–31.3.2022

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

Työsopimus ja kilpailukieltosopimukset
20.1.2022 klo 9–12

Uusi yhteistoimintalaki käytännönläheisesti
25.1.2022 klo 9–12

Työhyvinvointikortti 
26.1.2022 klo 9–16

Työpaikan keskeiset henkilöstösuunnitelmat
15.2.2022 klo 9–12

Vuosilomapalkkojen laskennan erikoistilanteet
17.2.2022 klo 9–12 

Talous & verotus
Kansainvälisen arvonlisäverotuksen  
ajankohtaispäivä
8.12.2021 klo 9–16

Kauppakamarin Veropäivä, verkkokoulutus
14.12.2021 klo 9–15.45

Osakeyhtiön tilinpäätös 2021
27.1.2022 klo 9–15.30

IT & digi
Älykäs automaatio taloushallinnossa
2.12.2021 klo 9–15.30

Whistleblowing: Direktiivin sisältö  
ja uudet vaatimukset 
15.12.2021 klo 9–10.15

Moderni ja älykäs myynti
9.12.2021 klo 9–15.30

Palvelumuotoilun työkalut arjessa 
9.2.2022 klo 9–16

Myyntihenkilöstön sopimusoppi
8.3.2022 klo 9–12

Remburssikoulutus
3.12.2021 klo 9–12

Kansainvälisen kauppasopimuksen perusteet
8.12.2021 klo 9–12 

Made in Finland – Alkuperän ja  
kauppasopimusten merkitys viennissä
3.2.2022 klo 9–16

Taloushallinnon ammattilaisille suunnattu verotuksen 
ajankohtaistapahtuma Kauppakamarin Veropäivä  
järjestetään nyt laadukkaana verkkokoulutuksena  
tiistaina 14.12.2021 klo 9.00–15.45.  
Lue lisää: satakunnankauppakamari.fi  Tapahtumat
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Hyväksytty 
hallituksen jäsen 
(HHJ) -kurssi

HHJ  
Puheenjohtajakurssi

Asiantuntijat apunasi  
– kysy neuvoa veloituksetta

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

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

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

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

Lue lisää: satakunnankauppakamari.fi  Tapahtumat

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

Lue lisää: satakunnankauppa- 
kamari.fi  Palvelut   Neuvonta-
palvelu

KEVÄÄN 2022 HHJ-KURSSI HHJ PUHEENJOHTAJAKURSSI

NEUVONTAPALVELU

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

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi  
soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen  
ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä 
jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville  
ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia  
hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä 
paremmin. HHJ-kurssin käyneille on tarjolla  
mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto.

Kevään HHJ-kurssien jaksojen sisällöt  
ja päivämäärät:
1.  jakso: Hyvä hallintotapa 
2.  jakso: Hallituksen ja hallitustyön  

organisointi 
3.  jakso: Strategiatyö 
Ryhmätyö
4.  jakso: Yrityksen talouden seuranta  

ja ohjaus

Tammikuun kurssi
1. jakso: ke 19.1.2022 klo 12.45–17.30
2. jakso: ke 26.1.2022 klo 12.45–17.15
3. jakso: ke 2.2.2022 klo 12.45–17.15
Ryhmätyö: ke 9.2.2022 klo 12.45–17.15
4. jakso: ke 16.2.2022 klo 12.45–18.15

Helmikuun kurssi 
1. jakso: to 17.2.2022 klo 12.45–17.30
2. jakso: to 3.3.2022 klo 12.45–17.15
3. jakso: to 10.3.2022 klo 12.45–17.15
Ryhmätyö: to 17.3.2022 klo 12.45–17.15
4. jakso: to 24.3.2022 klo 12.45–18.15

Maaliskuun kurssi
1. jakso: ti 22.3.2022 klo 12.45–17.30
2. jakso: ti 29.3.2022 klo 12.45–17.15
3. jakso: ti 5.4.2022 klo 12.45–17.15
Ryhmätyö: ti 12.4.2022 klo 12.45–17.15
4. jakso: ti 26.4.2022 klo 12.45–18.15

Lue lisää: satakunnankauppakamari.fi  
 Tapahtumat
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Junior Advisory Board (JAB) on  
Satakunnan kauppakamarin ja 
Porin nuorkauppakamarin yh-
teistyömalli. JAB-edustajat ovat 
nuorkauppakamarilaisia, alle 
40-vuotiaita eri alojen asiantunti-
ja- ja johtotehtävissä työskentele-
viä nuoria aikuisia, jotka edustavat 
nuorten ääntä kauppakamarin va-
liokunnissa. 

Ella Marttila on JAB-toimin-
nan ensimmäinen puheenjohtaja ja 
perustajajäsen. Hänen mukaansa 
nuorkauppakamarilaiset ovat sa-
navalmista porukkaa, joka tuo roh-
keasti esiin nuorten ääntä vaikut-
tamistyössä.

– Rohkealla keskustelulla ja 
näkökantojen törmäyttämisellä 
saadaan aikaan tuloksia. Valio-
kuntapaikat tarjoavat näköalaa ja 
verkostoja sekä mahdollisuuden 
vaikuttaa, Marttila kertoo.

Satakunnalla on mahdollisuus 
menestyä 
Ella Marttila uskoo, että elämme 
monien mahdollisuuksien Sata-
kunnassa. Pandemian jälkeensä 
jättämä etätyökulttuuri on suuri 

mahdollisuus. Koti voi olla Sata-
kunnassa, vaikka työ olisi muualla.

– Helpompi elämä on Satakun-
nan selkeä vetovoimatekijä. Meillä 
on toimivat palvelut ja lyhyet etäi-
syydet. Nyt tarvitaan rohkeita ide-
oita ja koko maakunnan toimijoi-
den entistä tiiviimpää yhteistyötä. 

Hyvää tekemisen meininkiä on 
havaittavissa. Satakunnassa on 
vahvat teolliset perinteet ja paljon 
kehittyvää liiketoimintaa tulevai-
suuteen tähtäävine hankkeineen. 

– Jatkossa voisimme nostaa 
enemmänkin esiin alueellisia vah-
vuuksiamme, esimerkiksi automaa-
tiota, robotiikkaa ja energia-alaa 
ja lisätä panostusta koulutukseen, 
Marttila listaa. 

Marttila näkee vastuullisuuden 
kiinteänä osana kaikkea toimintaa 
nyt ja tulevaisuudessa. 

– Ei tavoitella pikavoittoa, vaan 
kestävää, pitkän tähtäimen tulok-
sellisuutta. Ongelmanratkaisu ja 
kommunikaatiotaidot sekä empa-
tiakyky ovat kovaa valuuttaa vas-
tuullisen johtajan työkalupakissa, 
kun maailma automatisoituu ja 
teknologia kehittyy, uskoo Marttila.

Nuoret mukana 
vaikuttamistyössä
Porin nuorkauppakamarin ja Satakunnan 
kauppakamarin yhteinen intressi on vaikuttaa 
positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan 
ja alueen kehittymiseen. JAB-toiminta on 
mahdollistanut nuorten pääsyn mukaan 
vaikutustyöhön.

Ella Marttila 
Koulutus 
KTM, HHJ 

Työskennellyt Ahlström 
Capitalin Finance-tiimin 
tiiminvetäjänä. Jatkossa 
vastaa yhtiön vastuullisuu-
den (ESG) ja taloushallinnon 
kehittämisestä. 

Toiminut 15 vuotta aktiivi-
sesti nuorkauppakamarissa, 
muun muassa Porin Nuor-
kauppakamarin hallituk-
sen puheenjohtajana (2012), 
Satakunnan kauppakamarin 
Kasvu- ja elinvoimavalio-
kunnan jäsenenä (2020) ja 
Suomen Nuorkauppakama-
reiden Kansallisen vaaliko-
kouksen projektipäällikkönä 
(2021).  
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Minna Kettunen ja Siamäk Naghian: 
Siämäk Naghianin uskomaton 
elämä (Into Kustannus Oy 2021) 
kertoo iranilaissyntyisen Siamäk 
Naghianin ihmeellisen matkan  
iisalmelaisen Genelec-äänentois-
tolaitteita valmistavan perheyri-
tyksen toimitusjohtajaksi.

Siamäk Naghian saapui opis-
kelemaan Suomeen kielitaidotto-

mana ja yksinäisenä vuonna 1986. Ulkomaiset opiske-
lijat olivat oman aktiivisuutensa varassa. Työelämässä 
Naghian kiinnostui suomalaisesta yhteiskunnasta ja 
sen arvoista. Hän opiskeli diplomi-insinööriksi ja väit-
teli sittemmin tekniikan tohtoriksi, työskenteli muun 
muassa Nokialla – ja palkittiin vuoden 2018 Suomen 
yritysjohtajana.

Kirja kertoo rakkauden voimasta, luottamuksesta 
maailmassa olevaan hyvään ja ihmeellisistä vastaantu-
lijoista. Lukija pääsee katselemaan suomalaista yhteis-
kuntaa toisenlaisesta maailmasta tulleiden, ja varsin 
tarkkanäköisten, silmien kautta. Runous punoo tarinaa 
yhteen kuin värikkäät villalangat persialaista mattoa. 

KIRJA-VINKKI

Kivinen tie menestykseen

Verkostoidu  
kollegojen kesken

KYSYMYS: Mitä on vastuullinen sijoittaminen?  
Tarkoittaako vastuullinen sijoittaminen tuotoista  
luopumista? 

VASTAUS: Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan 
ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hal-
lintotavan huomioimista sijoitustoiminnassa. 

Vastuullisuus voi näkyä sijoituksissa monin eri tavoin. 
Helpoin, ja erityisesti yksityissijoittajaa koskeva esimerk-
ki, on ei-vastuullisten yhtiöiden jättäminen pois sijoituk-
sista. Tällöin sijoituksista voivat jäädä pois esimerkiksi 
hiilestä liikevaihtoa saavat yhtiöt, tupakka- tai aseyhtiöt. 

Toisaalta suuremmat omistajat, kuten rahastot, voivat 
vaikuttaa yhtiöiden päätöksiin. Yhtiöitä voidaan kannus-
taa esimerkiksi luopumaan energian tuottamisesta hii-
lellä tai parantamaan muoveihin liittyviä kierrätysmah-
dollisuuksia. Usein kyse on myös vaikuttamisesta tietyn 
epäeettisen hankkeen peruuttamiseksi tai parantami-
seksi. Näin yhtiöitä ei ensisijaisesti suljeta pois sijoitus-
kohteista, vaan pyritään vaikuttamaan yhtiön toiminta-
tapojen muuttamiseen. 

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita, että alennet-
taisiin sijoitusten tuottotavoitetta. Asia on päinvastoin. 
Vastuullisuusasioiden huomioiminen tuo enemmän tietoa 
kohteesta kuin pelkkä taloudellisen tilanteen arvioiminen. 

Vastuullisuuden tarkastelu tuottaa tietoa sellaisista 
riskeistä ja mahdollisuuksista, jotka myöhemmin voivat 
vaikuttaa merkittävästi sijoi-
tuskohteen arvoon. Esimerk-
kinä mainittakoon öljy-yh-
tiöt, jotka ovat viime vuosina 
olleet selvästi markkinake-
hitystä huonompia sijoitus-
kohteita.

Tavoitteena onkin, että 
vastuullisuuden huomioimi-
nen parantaa salkun tuotto- 
ja riskiprofiilia.

Q & A 
asiantuntijalta

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

Ville Aalto-Setälä
OP Länsi-Suomi

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

Tilaa lehti suoraan kotiin
Kauppakamari-lehti on mahdollista  
saada yrityksen osoitteen lisäksi  
omaan kotiosoitteeseen. Näin uusi  
lehti on luettavissa heti ilmestymis- 
päivänä, vaikka toimistolla ei tulisi  
vierailtua joka päivä. Jos haluat  
lehden jatkossa suoraan kotiin, laita 
viestiä Sannalle: sanna.leppanen@ 
satakunnankauppakamari.fi.
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#meidänkauppakamari
Satakunnan kauppakamari halusi lahjoittaa Satakunnan 
ammattikorkeakoululle rehtorin käädyt. Ne luovutettiin 

juhlallisin menoin rehtori Jari Multisillalle kauppakamarin 
hallituksen kokouksessa, itse asiassa ensimmäistä kertaa 

oppilaitoksen historiassa. Käätyjen toivotaan luovan 
SAMKille uusia traditioita tuleville vuosille. 

Käätyjen luovutus on alkusysäys Satakunnan 
ammattikorkeakoulun tulevalle 30-vuotisjuhla-
vuodelle, jota vietetään ensi vuonna. Niiden toi-
votaan saavan paljon käyttöä tulevien vuosien 
varrella. 

Suunnittelu alkoi huhtikuussa 2020. Toiveena 
oli saada tyyliltään modernit ja pelkistetyt käädyt. 
Käädyt suunnitteli Assi Arnimaa-Leinonen. Hänen 
kädenjälkeään on nähty muun muassa monissa ti-
manttisormus- ja hopeakorumallistoissa. 
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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.

Käädyt luovutettiin Jari Multisillalle Satakunnan kauppakamarin halli-
tuksen kokouksessa puheenjohtajamme Pekka Ekbergin lämminhenkis-
ten sanojen myötä. Ne ovat osoitus arvokkaaksi koetusta yhteistyöstä  
ja ammattikorkeakoulun tekemästä tärkeästä työstä tulevaisuuden 
osaajien kouluttamiseksi.

Liity
jäseneksi

Suunnittelija Assi Arnimaa-Leinonen kertoo, että käätyjen elementtinä 
oleva SAMKin logo ja visuaalinen maailma on erittäin pelkistetty, joten 
käädynkin oli noudatettava samaa linjaa. Kääty esineenä on hyvin perin-
teinen, mutta nyt sen ilmeestä muodostui raikas ja moderni. Suunnit-
telija kertoi rakentaneensa logon elementeistä kolmiulotteisen kuosin, 
joka toistuu. Hopea valikoitui jo heti alkuvaiheessa materiaaliksi, koska 
sen katsottiin tuovan nykyaikaista ja arvokasta ilmettä. 

KAMARIKUULUMISET



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


