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www.adolflahti.f i

“We provide intelligent  
overall logistic solutions, which  

enhance the competitiveness  
of our customers.

“Tarjoamme älykkäitä kokonais- 
valtaisia logistisia ratkaisuja, jotka 

kasvattavat asiakkaidemme  
kilpailukykyä.”
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PÄÄKIRJOITUS

Liian hitaalla reagoinnilla ei menesty. Niin nousu- kuin 
laskusuhdanteissa on tärkeää sopeutua nopeasti. Voittajat toimivat, 
kun toiset vasta aikovat. Kauppakamarissa meidän pitää hengittää 
yritysten todellisuutta, jotta osaamme kertoa oikeita viestejä 

oikeissa paikoissa. Puhutaan jo uuden alusta, kun iso väki vasta elää 
edellistä todellisuutta. Tämä pätee monessa; sijoittamisessa, rekrytoinneissa, 
investoinneissa tai tilauskirjojen heikoissa signaaleissa. Niistä löytyy eväät 
reagoida ja ja kirittää kilpailukykyä kuntoon.

Mistä me kauppakamarissa tiedämme, mitä on meneillään? Yritysten 
iholle päästään valiokunnissa. Siellä on tuntuma siihen, miten bisnes elää. 
Valiokunnissa käydyt keskustelut ovat kamaritoiminnan sykemittari. Jos 
havahdumme yhdessä liian myöhään, on peli jo käynnissä toisaalla. Tänä 
vuonna haluammekin tehdä valiokuntatyötä entistä näkyvämmäksi. 

Tämän lehden teema on liikenne. Suomi on harmillisen takamatkalla 
infransa kanssa. Meillä on tarve liikkua ja liikuttaa, käydä kauppaa, 
neuvotella face-to-face, ajaa työpaikalle, hakea raaka-aineita ja toimittaa 
tuotteita. Asua perheen kanssa jossain ja silti ottaa vastaan uusia haasteita, 
sijaitsevat ne sitten missä tahansa. 

Liikenne on systeeminen kokonaisuus, joka ei parane kehittämällä 
yhtä tienpätkää tai risteysaluetta. Nämä ovat palapelin palasia siihen, 
että tulevaisuudessa kokonaisuus toimii käyttäjien, erityisesti 
elinkeinoelämän monimuotoiset tarpeet täyttäen. Siksi haastamme 
kauppakamareina Suomea paljon nopeampaan vauhtiin 
investoinneissa. Odotamme älykkyyttä ja vastuullisuutta 
uudelta valtakunnalliselta liikennejärjestelmäsuunnittelulta ja 
haluamme tuoda elinkeinoelämän todellisuuden otsikoihin. 

Satakunnassa on kuljetusliikkeitä, jotka kulkevat 
kehityksen etunenässä kuten tästä lehdestä voi lukea. 
Merilogistiikkaan panostaminen näkyy mm. sataman 
merkittävänä investointi-ohjelmana. Lentoyhteys on 
osoittautunut toimivaksi ja tarpeelliseksi. Raideliikenne 
tarvitsee lisää välityskykyä. Logistiikkavaliokunnassa 
halutaankin ottaa tuntumaa ilmastonmuutokseen. Mitä 
se voi tarkoittaa eri sektoreilla ja miten voimme kääntää 
haasteet mahdollisuuksiksi. Sillä edellytyksiä on - sekä 
henkisiä että investoinnillisia.

Valiokunnissa  
käydyt 
keskustelut ovat 
kamaritoiminnan 
sykemittari.

MINNA NORE
toimitusjohtaja
Satakunnan kauppakamari

Pulssi vaihtelee, sykeväli 
heittää, mikä on oikea 
treeniohjelma?
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Suosittu KONA Electric.

Rohkeasti  
täyttä sähköä.

Aloita sähköinen tulevaisuus tänään. Koe sähköauton hiljaisuus, 
ilahduttava kiihtyvyys ja ajamisen helppous. Kaupunki maasturin 
tavaratilaan mahtuu mökkiviikonlopun tavarat, ja auto itsessään 
sopii mainiosti sekä kaupungin kivisille kaduille että kuoppaisille 
teille. Tule koeajolle ja hurmaannu!  hyundai.fi

Nyt nopeasti ajoon uudistunut täyssähköinen SUV uudella 39 
kWh:n akulla ja suomen kielisellä navigoinnilla. KONA Electric 
39 kWh 136 hv Comfort alk. 36 990 €  
– valtion hankintatuki 2 000 € = 34 990 €. Yhdistetty 
toimintamatka 289 km, kaupunkiajossa jopa 417 km (WLTP).

Koko Hyundai-mallistoon 7 vuoden takuu ilman 
kilometrirajaa. 
Hinnat sisältävät toimituskulut. Kuvan auto eri-

koisvarustein. KONA Electric 64 kWh 204 hv Comfort alk. 43 990 €. Yhdistetty toimintamatka 
449 km, kaupunkiajossa jopa 619 km (WLTP). KONA Electric CO2-päästöt 0 g/km. Korkeajän-
niteakun takuu on 8 vuotta tai 160 000 km, kumpi ensin täyttyy. Hyundai tarjoaa 1.2.–
31.3.2020 ostettuihin uusiin KONA Hybrid ja Electric -malleihin kolmeksi vuodeksi (36 kk / 45 
000 km) huolenpitosopimuksen veloituksetta.

3 vuotta / 45 000 km
Huolenpitosopimus 0 €/kk

Autotalo Pelttari
Korjuuntie 17-19, PORI
www.autotalopelttari.fi  

Automyynti
ma–pe 9–17.30, la 10–14   
puh.  044 560 1280

Huolto, varaosat ja  
korikorjaamo
ma–pe 8–16.30 
puh. 044 560 1270      

RAISIO  ǀ  PORI  ǀ  HUITTINEN 

Uutuudet nyt esittelyssä!
Renault TRAFIC ja  
Renault MASTER 
Vain koeajamalla tiedät, miltä uusi työpaikkasi tuntuu!

Renault Trafic dCi 120 hv 
L1H1 5,2 m3 Navi Edition 

33 190 € sis. toim.kulut

Renault Master dCi 150 hv TwinTurbo 
L2H2 10,8 m3 Navi Edition

38 290 € sis. toim.kulut

Renault Trafic -mallisto alkaen: dCi 120hv L1H1 5,2 m3 Navi Edition 33 190 € (sis. toim.kulut 600 €) , CO2 187 g/
km, EU-yhd. 7,2 l/100 km. Teho 120 hv/320 Nm. Vetopaino 750/2 000 kg. Renault Master -mallisto alkaen: dCi 
150hv TwinTurbo L2H2 10,8 m3 Navi Edition 38 290 € (sis. toim. kulut 600 €), CO2 247 g/km, EU-yhd. 9,4 l/100 
km. Teho 150 hv/ 385 Nm. Vetopaino 750/2 500 kg. Kuvan autot erikoisvarustein. Takuu 4 vuotta tai 100 000 km.

Tarjous voimassa 31.3 2020 asti. Tarjousta ei voi yhdistää muihin etuihin eikä se koske  
aiemmin tehtyjä tilaussopimuksia eikä suurasiakaskauppoja. Kuvien autot erikoisvarustein.

MASTER- JA TRAFIC-MALLEIHIN TALVIRENKAAT JA VETOKOUKKU VELOITUKSETTA!

NYT TRAFICIIN AUTOMAATTI
VELOITUKSETTA! (Etusi 2000 €)

Aamukahvitilaisuus 1.4.2020 
klo 8.30-10 Satakunnan

kauppakamarilla

Haastavat kohtaamiset:  
 Miten rakentaa luottamus 

ja hallinnan tunne?

Hankalia asiakaskohtaamisia, työsuhteiden 
muutostilanteita sekä haastavia kumppa-

nuusneuvotteluja tulossa – miten luottamus 
saavutetaan? Mistä turvallisuus muodostuu?

LähiTapiola Satakunnan ja Satakunnan 
kauppakamarin järjestämä aamukahvi- 

tilaisuus ajankohtaisesta aiheesta, puhujana 
LähiTapiolan turvallisuuspäällikkö Sami 
Sallinen. Tilaisuuden avaa LähiTapiola 

Satakunnan toimitusjohtaja Pasi Aakula.
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KIRJAVINKKI

KOMPASSI

Tahtotila: Valtatie 8 
nelikaistaiseksi

VT8 ON OSA 
TEOLLISTEN YRITYSTEN 

TUOTANTOLINJAA. 
TIEN VARRELLA ON 

200 000 TYÖPAIKKAA 
JA 500 000 ASUKASTA.

VASTUULLINEN 
SIJOITTAJA

VASTUULLINEN SIJOITTAJA -KIRJA tarjoaa 
perustiedot vastuullisesta sijoittamisesta 
ja opastaa sijoittajaa ottamaan ensiaskelia 
kohti vastuullisempaa sijoitussalkkua. Sen 
tavoite on helposti ja käytännönläheisesti 
nostaa sijoittaja sijoitusvalintojen keskiöön. 
Lähtökohtana toimivat sijoittajan omat 
arvot.

Kirja antaa sijoittajalle ideoita ja esimerk-
kejä siitä, miten vastuullisia sijoitusvalintoja 
ja positiivista vaikutusta on mahdollista 
tehdä käytännössä. Kaikenlaisille sijoittajille 
löytyy vaihtoehtoja. Kirja sopii sekä novii-
seille että vastuullisen sijoittamisen konka-
reille, olipa kyse sitten yksityissijoittajasta, 
rahastosta tai instituutiosijoittajasta. Kirja 
on sopivaa luettavaa myös opiskelijoille

Kirja avaa vastuullisen sijoittamisen laa-
jaa kenttää eri näkökulmista. Kirja esittelee 
mm. vastuullisen sijoittamisen kehitystä, 
keskeisiä syitä sijoittaa vastuullisesti, erilai-
sia lähestymistapoja ja kuvaa käytännön 
toteutusmahdollisuuksia eri omaisuusla-
jeissa. Mukana on vastuullisen sijoittamisen 
megatrendejä ja teemoja, joita sijoittaja voi 
huomioida sijoituksissaan. Lisäksi kirja käsit-
telee vastuullisen sijoittamisen vaikutusten 
mittaamista ja raportointia. Kirjaa ryhdit-
tävät tutkimustietoa sisältävät inforuudut 
sekä eläkesijoittajien ja varainhoitajien pa-
rissa kerätyn tutkimusianeiston tulokset. 

Puutteellinen liikenneturvallisuus on edelleen 
Turku–Pori-välin vakavimpia ongelmia. Riski 
joutua loukkaantumiseen tai kuolemaan joh-
taneeseen kolariin on Suomen suurimpia. 

– Teollisuuden 
kuljetusten sujuvuus 
ja ennakoitavuus on 
kiinni siitä, millainen 
valtatie vientikeskitty-
män kaupunkien vä-
lillä kulkee, sanoo 
projektipäällikkö 
Riikka Salli.

Vt8 on alueen 
teollisuudelle, kaupalle 
ja asukkaille korvaama-
ton pääväylä jo senkin 
vuoksi, ettei samansuuntaista raideyhteyttä ole.

– Työssäkäyntialue on laaja. Sujuvuus 
ja matka-ajan lyhentyminen edesauttaisivat 
myös joukkoliikenteen houkuttelevuutta, Salli 

tietää.
Valtatien kehittämistä ajavat Varsinais-Suo-

men ELY-keskus, Varsinais-Suomen ja Sata-
kunnan maakuntaliitot, Rauman, Satakunnan 

ja Turun kauppaka-
marit sekä yhteysvälin 
kunnat ja satamat. 

Tammikuussa jul-
kaistun selvitystyön 
mukaan kiireellisin 
kehittämistarve on 
Eurajoen ja Laitilan 
eritasoliittymissä 
liityntäratkaisuineen.

– Seuraavana 
listalla on valtatie 8 
Porin keskustan koh-

dalla, jossa liikkuu 20 000 autoa päivittäin. Tii-
limäen ja Tikkulan välillä 8- ja 2-tien yhteisellä 
osuudella liikenne jonoutuu ruuhka-aikoina, 
sanoo Salli. 

Asiantuntija: Ramboll 
Oy:n projektipäällikkö DI 
Riikka Salli

KPK0120_06_Kirjavinkki.indd   6 27/02/2020   15.39
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P
asi Aro astui tammikuussa väliaikaisesti toimitusjohtajan saap-
paisiin edeltäjänsä siirtyessä uusiin tehtäviin.  

– Hyppäsin vauhdista vaunun kyytiin ja kiirettä on pitänyt. 
Täällä on kova työn tohina päällä ja isoja, mielenkiintoisia inves-

tointeja käynnissä. Kokeneen ja osaavan henkilöstön ansiosta kaikki on 
sujunut hienosti, toteaa Aro. 

Yksi investoinneista on ollut Porin ja Mäntyluodon välisen rata-
osuuden sähköistys. Dieselvetureista siirtyminen sähköisiin vetureihin 
mahdollistaa muun muassa junaletkojen pituuden kasvattamisen.

– Harvoin on niin hienoja projekteja kuin tämä, jossa talous- ja 
ympäristöasiat ovat kauniisti sopusoinnussa. Uudistus mahdollistaa 
kustannustehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä kuljetuksia Porin 
Satamaan. Uskomme, että tämä lisää Porin sataman houkuttelevuutta 
ja generoi meille sitä kautta myös lisää lasteja, kertoo Aro. 

Toinen isompi uudistus on suunnitteilla alkavaksi keväällä 2020. 
Kallonlahteen rakennetaan kaksi uutta 12 metriä syvää laituripaikkaa. 
Laivojen koon ollessa kasvussa, Porin Satama pyrkii vastaamaan haas-
teeseen. Laituripaikat ja niihin liittyvät kuljetininvestoinnit vähentävät 
autoilla tehtäviä siirtoja sataman alueella.  

– Pidemmällä tähtäimellä meillä on suuret kasvuodotukset tehtyjen 
investointien perusteella. Suhtautuisimme myös erittäin suopeasti, jos 
joku operaattori aloittaisi säännöllisen kontti- tai Ro-Ro-linjaliikenteen 
Mäntyluodosta, vinkkaa Aro.  

NYT PUHUTTAA

Me autamme sinua näkemään ne. 

Lähimmän asiantuntijamme löydät täältä:

www.kasvuvoimaa.ey.fi, www.ey.com

Ovatko yrityksesi 
kasvumahdollisuudet 
sittenkin silmiesi 
edessä?

© 2020 Ernst & Young OY. All Rights Reserved. ED None.A19004

Porin Satama tähtää 
isoon kasvuun
Porin Satama Oy on miljoonainvestointien 
keskellä ja uudistuksia tehdään ympäristöä 
sekä kustannustehokkuutta silmällä pitäen. 
Porin Sataman väliaikainen toimitusjohtaja 
Pasi Aro näkee tulevaisuuden tuloksekkaana. 

KPK0120_07_nyt_puhuttaa.indd   7 27/02/2020   15.38
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Korjuuntie 18, Pori, 02–6307 300

automyynti ark. 9–18, la 10–15
huolto  I  varaosamyynti  I  vauriokorjaamo

KAYTTOAUTO.FI

AUTOMYYNTI  |  HUOLTO  |  VARAOSAT 
VAURIOKORJAAMO  |  TUULILASIN VAIHTO JA KORJAUS

KÄYTTÖAUTO 
ARKEEN JA UNELMIIN

BLOGI- JA APSIVINKIT

Yrityselämän 
360 – EY:n blogi
Aktiivisesti sisältöä tuottava 
blogi tarjoaa mielenkiintoisen 
poikkileikkauksen yrityselämän 
ja talouden kiehtovista 
teemoista. Blogissa EY:n 
asiantuntijat pureutuvat mm. 
ajankohtaisiin pinnalla oleviin 
lain ja verotuksen kysymyksiin. 

Adobe  
Fill & Sign
Maksuttomalla Adobe Fill & 
Sign -sovelluksella voit täyttää, 
allekirjoittaa ja lähettää minkä 
tahansa lomakkeen nopeasti. 
Voit jopa ottaa kuvan 
paperilomakkeesta ja täyttää 
sen puhelimessa tai tabletissa. 
Sen jälkeen voit allekirjoittaa 
lomakkeen sähköisesti ja 
lähettää sen. Tulostamista tai 
faksaamista ei tarvita.

eTasku
eTaskulla lähetät kuitit ja 
matkalaskut sähköisesti 
kirjanpitäjällesi. Helppo 
ottaa käyttöön ja 
yksinkertainen käyttää. 
Toimii mainiosti mobiilissa!

Olkiluoto 3:n valmistumisen 
jälkeen puhtaan sähkön osuus 
Suomessa nousee hyvin lähelle 
90 prosenttia.

KPK0120_08_blogivinkit.indd   8 27/02/2020   11.22
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LYHYESTI LUKUINA

www.audec.fi

Autamme parantamaan 

yrityksesi kilpailukykyä 

ja luomaan kestävää 

kasvua jo tänään!

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

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

kpmg.fi

2030

Energia- ja ilmasto- 
strategiassa tavoit-
teena on, että kaikki 
Suomessa myytävät 
uudet henkilö- ja 
pakettiautot olisivat 
vaihtoehtoisten käyt-
tövoimien käyttöön 
soveltuvia jo vuonna 
2030.

11
Tieliikenteen suju- 

vuutta ja liikennetur- 
vallisuutta paranne-

taan yli kymmenessä  
tiehankkeessa vuonna 

2020.

Vaihtoehtoisten 
käyttövoimien osuus 
henkilöautojen ensi-
rekisteröinneistä oli 
noin 7 % tammi- 
elokuussa 2019.

7 %

Vuoden 2020 väli- 
tavoitteena on, että  

20 % uusista henkilö-  
ja pakettiautoista voisi 
kulkea jollakin vaihto- 

ehtoisella käyttö- 
voimalla.

20 %

LÄHDE: LÄHTEET: TRAFICOM, VÄYLÄ

KPK0120_09_Lyhyesti_lukuina.indd   9 26/02/2020   16.05
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YRITYS ESIIN

Kolmannen osapuolen logistiikka 
lupaa säästöjä yrityksille
Porin Konepajarannassa toi-
miva kolmannen osapuolen 
logistiikkayritys 3PLogistiik-
ka on tehnyt vahvaa kasvua 
viime vuosien aikana ja tah-
to kehittyä on suuri. Yritys 
ratkoo asiakkaiden ongelmia 
muun muassa tavaran varas-
toinnin suhteen.

Henkilöstön ja osaamisen puute 
sekä muun muassa tilanahtaus 
aiheuttavat ongelmia, joihin 
kolmannen osapuolen logis-

tiikkayritykset, kuten 3PLogistiikka, halua-
vat tuoda ratkaisun. 3PLogistiikka toimii 
tuottajan ja asiakkaan välillä, jotta asiakas 
voisi keskittyä ydinliiketoimintaansa entistä 
paremmin. 

– Pyrimme helpottamaan ensisijaisesti 
asiakkaan taloudellista kuormaa. Logistii-
kan ulkoistamisella kiinteät kustannukset 
saadaan muuttuviksi. Tämän lisäksi yritys 
voi keskittyä omaan bisnekseen ja antaa 
ammattilaisten hoitaa logistiset asiat, kertoo 
Petri Kaijanmäki 3PLogistiikka Satakunta 
Oy:sta. 

20 vuotta sitten logistiikan ulkoistaminen 
oli vielä haastava ajatus. 

– Nyt ollaan siinä tilanteessa, että tämä 
nähdään selkeästi mahdollisuutena. Yritykset 
haluavat keskittyä kehittämään työnteki-
jöidensä osaamista nimenomaan ydinliiketoi-
minnassa. Sen lisäksi logistiikan monipuolisia 
ammattilaisia on haasteellista löytää, toteaa 
Kaijanmäki. 

Tulevaisuus logistiikan alalla on valoisa, 
digitalisaatio ja automaatio tehostavat toimin-
toja jatkuvasti. 

– Viime vuosien vahva kasvumme kertoo 
palvelutasostamme ja erityisesti kyvystämme 
tarjota joustavasti tuotannon tukipalveluja, 
joita perinteisiltä logistiikkayrityksiltä ei saa. 
Haluamme jatkaa hyvää kaupantekoa ja tavoi-
tella viime vuosiin verrattuna maltillisempaa 
kasvua, kertoo Kaijanmäki. 

9 + 1 TOIMITUSKETJUN PULMAA JA RATKAISUA

Petri Kaijanmäki listasi ylei-
siä toimitusketjun pulmia, 
joita 3PL ratkaisee.

1. Tuotanto- ja toimitilaresurssit usein esteenä 
kasvulle ja kannattavuudelle – logistiikka- ja 
tukipalveluiden hankinta onnistuu joustavasti 
yksikköperusteisilla maksuilla ammattilaiselta.
2. Työvoiman pula – kolmannen osapuolen 
logistiikka kokoaa alan ammattilaiset.
3. Jäljitettävyys – varastonhallintajärjestelmät 
pitävät huolta jäljitettävyydestä.
4. Tiedonkulkuhaasteet – tieto kulkee näppä-
rästi sähköisesti ja hyvien henkilösuhteiden 
avulla.

5. Maineenhallinta – kolmannen osapuolen 
logistiikka toimii esimerkillisesti ja sovitusti.
6. Tarve varastopalveluihin lähempänä asiak-
kaita tai useampia satamia – 3PL:n palveluver-
kosto kattaa palvelut usealla paikkakunnalla.
7. Ennakkotiedot myöhässä tai eivät saavu 
ollenkaan – ratkaisuna toimii mobiiliseuranta 
tai vastaava.
8. Saatavuus kuljetuksissa ja tiloissa – avuksi 
tulee suuri ammattilaisten verkosto.
9. Ruuhka – 3PL tuo joustavuutta ja kette-
ryyttä.
+1 Logistiikkakumppanin valinta – 3PLogistii-
kan tavoite olla henkilökunnan, asiakkaiden 
ja kumppaneiden mielestä yhtiö, jota voi va-
rauksetta suositella alan parhaana toimijana.

3PLogistiikan paikallisvastuulliset Jari 
Mikkelsson (vas.) ja Petri Kaijanmäki (oik.)
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Rakkaudesta Satakuntaan

KOULUTUS
Elintarviketieteiden maisteri. ”Opiskelin 
Helsingin yliopistossa ja aloitin 
myös työurani pääkaupunkiseudulla 
elintarviketeollisuuden parissa.”

JOHTAMISESSA TÄRKEINTÄ
”Hyvä johtaminen lähtee 
kuuntelemisesta ja vuorovaikutuksesta. 
Minun tehtäväni on asettaa tavoitteita 
ja sen jälkeen mahdollistaa ihmisten 
onnistuminen tarjoamalla tuki ja 
työkalut työhön.”

MERKITTÄVIN ASKEL URALLA
”Eteneminen Satamaidon 
toimitusjohtajaksi. Paljon on vielä 
opittavaa ja työtä tehtävänä, mutta se 
työ on todella palkitsevaa.”

MOTTO
”Pitää keskittyä niihin asioihin, joihin voi 
vaikuttaa.”

Satamaidon toimitusjohtaja 
Anniina Honkanen 
uskoo vastuullisuuden 
kannattelevan maitoalaa 
myös tulevaisuudessa. 

Pari vuotta sitten Satamaidon toimitusjoh-
tajana aloittanut Anniina Honkanen on 
työskennellyt elintarvikealalla jo 20 vuoden 
ajan. Porilaissyntyinen Honkanen opiskeli 
elintarviketiedettä Helsingin yliopistossa ja on 
tehnyt töitä ruoantuotannon parissa muun 
muassa Raisio Yhtymällä.

Takaisin Poriin Honkasen toi rakkaus koti-
seutuun. Satamaidolla hän aloitti seitsemän 
vuotta sitten tuotekehityksen parissa, minkä 
jälkeen alkoivat meijerin muuttoon liittyvät 
tehtävät. Siirtyminen Porista Ulvilaan opetti 
Honkaselle paljon ja se näkyy myös hänen 
johtamistavassaan.

– Haluan, että koko organisaatio on 
mukana kehityksessä. Minun tehtäväni on 
asettaa tavoitteita ja antaa työkalut niiden 
saavuttamiseen, mutta vastuu omasta työstä 
on jokaisella itsellään. 

Eniten Honkanen nauttii, kun näkee ih-
misten onnistuvan. Parhaita ovat ne hetket, 
kun saadaan jotain yhdessä valmiiksi. 

VASTUULLISUUS AVAINASEMASSA
Maitoalan toiminta on Honkasen mielestä 
mainettaan parempaa. Haasteiden ratkai-

KOMPASSI

JOHTAMISFILOSOFIA

GALLUP

Liikkuuko liiketoimintanne?
PEKKA PÖLLÄNEN, 
ADOLF LAHTI
Sujuva ja kilpailu-
kyinen logistinen 
toimintaympäristö 
sekä yhteydet ovat 
edellytys kannatta-
valle logistiikkapal-
veluiden tuottami-
selle, sillä Itämeren 
alueella on runsaasti 
kilpailua.

VESA TÖRÖLÄ, 
BOLIDEN 
Me liikutamme yli 
kahta miljoonaa 
tonnia materiaaleja 
teillä ja raiteilla. 
Huippuunsa viritetty 
ja joustava toimitus-
ketju antaa meille 
kilpailuedun.

MINNA HALONEN, 
FESTUM  
SOFTWARE
Meillä ei liiku 
tavara, vaan tieto ja 
satunnaisesti myös 
ihmiset. Yhtiö on po-
rilainen ja asiakkaita 
meillä on ympäri 
maan. Sijainnilla ei 
siis ole merkitystä lii-
ketoiminnassamme. 

semiseksi hän peräänkuuluttaa tekoja koko 
tuotantoketjulta.

– Suomalaisessa maidontuotantoketjussa 
vastuullisuus näkyy monella tapaa. Siihen 
kuuluu niin eläinten hyvinvoinnin paranta-
mista kuin ilmakehän hiiltä sitovien nurmien 
kasvattamista ja käyttöä rehuna. 

Tuotteiden pidempi säilyvyys ja maito-
purkkien kierrätettävyys vähentävät ruoka-
hävikin ja jätteen määrää. 

– Kokonaisuuteen kuuluvat myös työpaik-
kojen tarjoaminen, paikallisesta ruuantuo-
tannosta huolehtiminen sekä maaseudun 
hyvinvointi, Honkanen muistuttaa.

Satamaitoa eteenpäin vievät uudistukset 
sekä asiakkaiden toiveiden huomioiminen. 
Meijeri pyrkii elämään tässä ajassa, kuunte-
lemaan asiakkaita ja kehittämään toimintaa 
sen mukaisesti. 

– Satamaidolla on pitkät perinteet ja 
haluamme olla maakunnan oma meijeri 
myös tulevaisuudessa. Se tarkoittaa vastuun 
kantamista myös osuuskunnan elinvoimai-
suudesta, Honkanen kuvailee. 

Avoimuus ja vastuullisuuden kehittäminen 
ovat Satamaidolle tärkeitä arvoja, joita on 
edistetty muun muassa Satafoodin Elinvoimaa 
ja hyvinvointia maatiloille -hankkeen myötä.

– Valikoimaamme tulivat vuoden alusta va-
paan lehmän maidot. Ne ovat hyvä esimerkki 
satakunnan elinvoimaisesta maidontuotan-
nosta nyt ja tulevaisuudessa: pelkkää hyvää, 
kuten uusi sloganimmekin toteaa, Honkanen 
päättää. 
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Enemmän irti EU:sta

Keskuskauppakamarin johtavan liikenne- ja 
elinkeinopoliittisen asiantuntijan Päivi Woodin 

mielestä Suomen pitäisi ottaa huomattavasti nykyistä 
aktiivisempi rooli EU:ssa. Passiivisen reagoinnin  

sijaan esimerkiksi liikenne- ja ympäristösektorilla 
kannattaisi tehdä rohkeita avauksia, joista hyötyisi 

Suomen ohella koko Eurooppa. 

HENKILÖ

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT MEERI UTTI, LIISA TAKALA

12 KAUPPAKAMARI
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Päivi Woodia harmittaa se, että 
Suomessa EU-asioiden uutisoinnin 
pääpaino on kansallisissa asioissa. 
EU-asioista uutisoidessa puhutaan 

usein siitä, mitä Suomi pakotetaan tekemään 
sen sijaan, että korostettaisiin, miten Suomi voi 
vaikuttaa asioihin.

”Valtaosa lainsäädännöstämme tehdään 
EU-tasolla ja siksi siellä tehtäviä aloitteita ja 
lainvalmistelua pitäisi seurata aktiivisesti alusta 
lähtien. Näin niistä saataisiin viritettyä kun-
nollista keskustelua kansallisesti ja voisimme 
myös vaikuttaa asioihin ajoissa. Suomen pitäisi 
omalla toiminnallaan myös asettaa agendaa 
EU-tasolla eikä pelkästään reagoida”, Wood 
muistuttaa. 

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja 
elinkeinopoliittinen asiantuntija tietää mistä 
puhuu, sillä hänellä on takanaan liki kym-
menen vuoden pesti Brysselissä. Komission 
pääliikenneosastolla vastuualueena olivat in-
vestoinnit, liikenteen digitalisaatio ja kestävän 
kehityksen mukaiset liikennehankkeet.

Ennen EU-komission pestiä hän työskenteli 
vuosien ajan Suomen pysyvässä EU-edustus-
tossa.

SINIVALKOISET SILMÄLASIT EIVÄT KERRO 
KOKO TOTUUTTA
Näinä vuosina Woodille kävi myös selväksi, 
millaisella systeemillä valmistelukoneisto 
Brysselissä lopulta pyörii, mikä taktiikka tuot-
taa parasta tulosta ja kuinka paljon jalkatyötä 
pienenkin aloitteen läpimeno lopulta vaatii.

”Tässä kohtaa Suomi on passivoitunut 
verrattuna 25-vuotisen EU-jäsenyytemme 
alkupuoliskoon. Aiemmin Suomi pyrki tiiviisti 
EU:n keskiöön ja mukaan päätöksentekoon. Se 
näkyy kaikessa muussakin tekemisessä. Viime 
vuosina olemme olleet sittenkin enemmän 
peesaajia kuin aloitteentekijöitä ja uuden 
rakentajia”, Wood harmittelee.

Omista kansallisista eduista on hänen 
mukaansa pidettävä EU:ssa edelleen tarkasti 
huolta, mutta asioita kannattaisi tarkastella 
sinivalkoisten silmälasien lisäksi koko unionin 
vinkkelistä. Sellaiset ideat ja aloitteet, jotka 
kääntyvät muidenkin jäsenmaiden eduksi, 
saavat aina parhaiten tuulta alleen.

”Suomalaisella osaamisella ja yrityksillä 
olisi todella paljon annettavaa esimerkiksi ym-
päristö- ja liikenneasioissa. Niihin tarvittaisiin 
kuitenkin yhteinen näkemys, jota lähdettäisiin 
määrätietoisesti viemään eteenpäin. Ja nimen-
omaan niin, ettei puhuttaisi vain Suomesta 
vaan koko EU:sta. Kiinnostus herää heti, jos 
jokin aloite hyödyttää myös jotain muuta 
jäsenmaata”, Wood evästää.

LOBBAUS VAATII SITKEYTTÄ JA SISUA
Kovin urakka on kuitenkin asian lobbaami-
nen ja esittely päätöksenteon kannalta tärkeille 
tahoille. Se vaatii aikaa, sisua sekä pitkiä työ-
päiviä viikosta ja kuukaudesta toiseen. Usein 
maaliin päästään vasta vuosien työllä.

”Kaiken kukkuraksi monet tärkeät 
tapaami-set sijoittuvat virka-ajan ulkopuolelle. 
Keski- ja eteläeurooppalaisille tämä ruljanssi 
on ihan arkipäivää, meille suomalaisille 
edelleen vähän vieraampaa. Toimiston ovea ei 
kannata laittaa kiinni heti kun virallinen osuus 
asioista on hoidettu, vaan pitäisi myös 
ymmärtää henkilö-kohtaisten suhteiden 
merkitys sille, että asioita saadaan vietyä 
menestyksekkäästi eteenpäin”, Wood toteaa.

Aktiivisemmalla otteella EU:sta olisi muu-
tenkin saatavissa enemmän irti. Samalla myös 
muu Eurooppa ymmärtäisi, millaisten ongel-
mien parissa Suomessa painitaan ja millaisia 
ratkaisuja olemme niihin kehittäneet.

”Monet niistä toimisivat myös EU-tasolla 
ja tarjoaisivat meille samalla uusia liiketoi-
minta- ja vientimahdollisuuksia koko unionin 
sisämarkkinalla”, Wood muistuttaa.

PYÖRITTELYN SIJAAN SELKEITÄ LINJAUKSIA
Aktiivisempaa otetta tarvittaisiin myös EU-
rahoitushauissa. Suomen valtion osuus 
esimerkiksi liikennehankkeisiin saaduista EU-
tukieuroista on kutistunut edellisistä ra-
hoituskausista. Olemme jääneet kauas jälkeen 
myös Ruotsista, vaikka tie- ja ratainframme 
rapistuu rahapulassa.

”Päättyvällä rahoituskaudella Ruotsi sai 
tukea rataverkkoonsa 153 miljoona euroa. 
Suomen kohdalla vastaava luku oli 18 miljoo-
naa euroa”, Wood huomauttaa.

Tässäkin epäsuhdassa kyse on pitkälti siitä, 
ettei Suomi ole priorisoinut ja samalla perus-
tellut omia infrahankkeitaan riittävän selkeästi. 
Jos EU-rahaa aiotaan ensi vuonna alkavan 
kuusivuotisen rahoituskauden aikana saada 
esimerkiksi Turun ja Tampereen uusille juna-
yhteyksille, on niiden toteutuksesta tehtävä 
Woodin mukaan selkeät kansalliset linjaukset 
ja päätökset. 

”Samaa priorisoinnin tarvetta on toisaalta 
koko Suomen EU-politiikassa. EU:sta saatai-
siin paljon enemmän irti, kun ensin päättäi-
simme, mitä ja miten sieltä haluamme”, Wood 
toteaa.

Vaan mikä oikein sai hänet aikanaan innos-
tumaan liikennesektorista?

”Herätys tuli siitä, kun osallistuin YK-tason 
merenkulkualan neuvotteluihin ja ymmärsin 
kuinka valtava merkitys liikenteellä on talou-
teen. Viennistä elävän Suomen kohdalla tämä 
seikka vain korostuu.”

PÄIVI WOOD

KESKUSKAUPPAKAMARIN JOHTAVA 

LIIKENNE- JA ELINKEINOPOLITIIKAN 

ASIANTUNTIJA. 

Työura EU-komission 
liikennepääosastolla, Suomen 
pysyvässä EU-edustustossa, 
liikenne- ja viestintäministeriössä, 
ulkoministeriössä, liikenne- 
ja viestintävirastossa sekä 
Merenkulkulaitoksella.

KOULUTUS 

Korkeakoulututkinto Iso-
Britanniasta EU- ja Kansainvälinen 
oikeus ja politiikka, Suomessa 
valtiotieteen- ja kauppatieteen 
tutkinnot.

PERHEESEEN KUULUU

Mies ja poika

HARRASTUKSET:

Urheilu, erityisesti tennis, 
lukeminen ja valokuvaus

Ikä 42 v, kotipaikka Helsinki 

14 KAUPPAKAMARI
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Energiateollisuus ry uutisoi tammikuussa, että viime vuonna Suo-
men sähköntuotannon päästöt laskivat 23 prosenttia. Päästöttömän 
sähköntuotannon osuus oli ennätyksellisesti 82 prosenttia. Olkiluoto 
3:n valmistumisen jälkeen puhtaan sähkön osuus nousee hyvin lähellä 
90 prosenttia. Teollisuuden Voima onkin brändännyt OL3:n Suomen 
suurimmaksi ilmastoteoksi. 

Suomen toteuttamaa energia- ja ilmas-
topolitiikkaa voi pitää menestystarinana. 
Meillä on lisätty yhtä aikaa sekä ydinvoi-
maa, että uusiutuvaa energiaa. Tästä ovat 
hyötyneet niin ilmasto kuin sähkönkulut-
tajat. Uusimmassa hintavertailussa koti-
taloussähkön hinta kuluttajille veroineen 
oli noin 17 senttiä per kilowattitunti. EU:n 
keskiarvo on 21 senttiä ja esimerkiksi Saksassa kuluttajahinta on 
31 senttiä. Saksan energiapolitiikan ratkaisut näkyvät kuluttajien 
kukkarossa.

Ydinvoimalla on Suomessa tällä hetkellä historiallisen laaja poliit-
tinen ja kansalaisten tuki. Uusimman gallupkyselyn mukaan 71 pro-
senttia suomalaista suhtautuu myönteisesti ydinvoimaan. Pääministeri 
Marinin hallitusohjelma on myös ydinvoimamyönteinen.  

Ydinvoiman haasteita ovat olleet uusien voimalaitosten pitkä raken-
tamisaika ja kustannusylitykset. Nämä haasteet 
aiotaan jatkossa ratkaista ketterämmän kokoisilla 
yksiköillä. Kiinnostavin tulevaisuuden teknologia 
on pienreaktorit eli SMR:t (Small Modular Reactor). 
Pienreaktori rakennetaan sarjatuotantona teh-
taassa lähes valmiiksi ja kuljetetaan kokonaisena 
moduulina sijoituspaikalle. Näin päästään edulli-
sempiin rakentamiskustannuksiin ja lyhyempään 
rakennusaikaan.  SMR soveltuu hyvin myös läm-

möntuotantoon. Pienreaktoreista kuullaan pian lisää, sillä ensimmäiset 
pilottilaitokset ovat maailmalla rakenteilla. Käyttöönotto vaatii toki 
myös lainsäädännöltä mukana pysymistä.  

Ydinvoimalla ennätyksellisen laaja 
hyväksyntä
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Väylärahoitusta luotsataan 
kohti Ruotsin mallia

Joulukuussa työministerin paikalta liikenne- ja 
viestintäministerin pestiin tarttuneelta Timo Harakalta 
(sd.) on vielä turha tivata yksittäisten väylähankkeiden 

toteuttamisjärjestystä.  Ensin on saatava sinetti 
12-vuotiselle liikennejärjestelmälle sekä nopeiden 

ratahankkeiden suunnitteluyhtiöille. Niiden myötä Suomi 
kisaa entistä paremmin perustein myös EU-rahoituksesta.

TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT MEERI UTTI
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Liikenne- ja viestintäministeriön 
työhuone on Suomessa perintei-
sesti ollut paikka, jonka ovella 
riittää kolkuttajia ja budjettirahan 

pyytäjiä. Heitä on käynyt kääntymässä 
myös ministeri Timo Harakan ovella. 
Useimmille on kuitenkin ollut tarjota 
perustienpitoon luvattujen budjettirahojen 
lisäksi vain lämmintä kättä sekä lupauksia 
koko väylä- ja liikenneinfran paremmasta 
tulevaisuudesta.

Sellaista istuva hallitus on Harakan 
mukaan myös rakentamassa ja sen runkona 
on 12-vuotinen valtakunnallinen liikenne-
järjestelmäsuunnitelma. Sen parlamentaa-
rinen ohjausryhmä ja yhteistyöryhmä aloit-
tivat valmistelutyön lokakuussa ja ministeri 
odottelee tuloksia kevään kuluessa. 

Pitkäjänteisen ja yli hallituskausien 
ulottuvan 12-vuotissuunnitelman ideana 
on, että liikennejärjestelmää päästään 
sen myötä kehittämään nykyistä enna-
koivammalla otteella niin kansalaisten, 
elinkeinoelämän kuin kuntien ja julkisen 
sektorin näkökulmasta. Liikenneverkon 
lisäksi suunnitelmassa pureudutaan muun 
muassa henkilö- ja tavaraliikenteeseen, 
viestintäverkkoihin, liikenteen ohjaukseen 
ja palveluihin sekä liikenteeseen liittyvän 
datan hyödyntämiseen. 

”Kyllä tämä on täydellinen systeemin-
muutos, jonka tavoitteena on saada aikaan 
aivan toisenlainen liikenteen suunnittelu-
ympäristö. Olen vuosien mittaan ollut 

 eduskunnassa käsittelemässä yhtä jos 
toistakin yksittäistä tiehanketta. Nyt tilalle 
tarvitaan ennakoitavuutta ja pitkäjänteistä 
priorisointia”, Harakka tähdentää.

”Ruotsissa tämä malli on auttanut heitä 
erottelemaan tärkeät hankkeet vähemmän 
tärkeistä ja hyvässä yhteishengessä. Tällais-
ta Suomen kaltaista alueellista hankekilpai-
lua ei siellä edes ymmärretä”, hän lisää.

PRIORISOINTI HELPOTTAA EU-
RAHOITUSTA
Pitkän tähtäimen suunnitelma sisältää 
paitsi toimenpide- myös 
rahoitusohjelman, jota kuitenkin 
tarkistetaan hallituskausit-tain.

”Maailma muuttuu, eikä olisi järkevää 
tehdä ohjelmaa, joka sitoo täysin myös 
seuraavien hallitusten kädet. Peruslinjat 
säilyvät, mutta hienosäätöä on voitava aina 
tehdä”, Harakka painottaa.

Ohjelma helpottaa hankkeiden prio-
risointia, mutta tarjoaa nykyistä paremmat 
mahdollisuudet myös EU-rahoitukselle. 
Tässä kohtaa Suomi on jäänyt auttamatta 
jälkeen esimerkiksi Ruotsille, joka on viime 
vuosina haalinut tie- ja ratahankkeilleen 
moninkertaiset euromäärät Suomeen 
nähden. Tämän on ministerikin pannut 
merkille.

”Ruotsilla on vastaavan tyyppinen inves-
tointiohjelma, mutta heillä on ollut myös 
rohkeutta tehdä isoja investointipäätöksiä 
ja pitkäjänteisiä linjauksia. Kun on esittää 
selkeitä hankkeita ja perusteita, on myös 
helpompaa saada EU-rahaa. Meillä on tässä 
kohtaa menty enemmän toisin päin, mikä 
näkyy tietysti tuloksissa”, Harakka toteaa.

MYÖS NELOSTIELLE TEN-T -STATUS
Suomea pakottaa väylähankkeissa liik-keelle 
myös EU:n vaade siitä, että maantie-
kuljetuksia tulisi siirtää varsin liukkaaseen 
tahtiin kumipyöriltä raiteille. Samaan 
aikaan pitäisi toisaalta kehittää ja pitää 
kunnossa omat ja yleiseurooppalaiset TEN-
T -ydin-verkot.

Suomessa viimeksi mainittuun ryhmään 
kuuluu E18 Turku-Vaalimaa -tie, jota par-

haillaan kohennetaan Turun suunnalla.
”Itselläni on tavoite, että samaan TEN-T 

-joukkoon saataisiin tulevaisuudessa myös
nelostie Helsingistä Tornioon ja Luulajaan
saakka. Ja totta kai tuo EU-linjaus edellyt-
tää meiltä tulevina vuosina myös mittavia
raideliikenneinvestointeja rataverkon
välityskykyyn. Niitä on nykysysteemillä
mahdotonta toteuttaa”, Harakka tunnustaa.

”KUN ON ESITTÄÄ 
SELKEITÄ HANKKEITA JA 
PERUSTEITA, ON MYÖS 

HELPOMPAA SAADA EU-
RAHAA.”

Neuvottelut Helsingin, Tampereen, 
Turun ja Oulun kaupunkiseutujen MAL 
(maankäyttö, asuminen ja liikenne) 
-sopimuksista vuosille 2020-2031 ovat olleet
käynnissä viime syksystä lähtien. Tavoitteena
on sopimusten allekirjoittaminen kevään
2020 aikana, jahka valtio pystyy vahvista-
maan oman osallistumisensa liikennehank-
keiden rahoittamiseen.

Harakka toivoo, että nimet olisivat 
papereissa helmikuun aikana. Näin myös 
Suomi-radan ja Turun tunnin junan suun-
nitteluun liittyvissä hankeyhtiöissä päästäi-
siin eteenpäin ja konkretiaan vielä kuluvan 
talven aikana. Valtio omistaa hankeyhti-
öistä perustamisvaiheessa vähintään 51 
prosenttia ja muut osakkaat eli käytännössä 
kunnat ja kaupungit noin 49 prosenttia.

Pallo onkin ministerin mukaan tällä 
hetkellä kunnilla ja kaupungeilla.

”Päätösten myötä voisimme vielä ehtiä 
mukaan alkukevään rahoitushakuun  
EU:ssa. Pääpaino on kuitenkin ymmärret-
tävästi EU:n seuraavassa eli vuonna 2021 
alkavassa budjettikaudessa. Sinne aiomme 
mennä aiempaa selvästi selkeämmällä 
investointiohjelmalla”, Harakka lupaa.  

18 KAUPPAKAMARI

”KYLLÄ TÄMÄ ON 
TÄYDELLINEN 

SYSTEEMINMUUTOS, 
JONKA TAVOITTEENA ON 

SAADA AIKAAN AIVAN 
TOISENLAINEN LIIKENTEEN 
SUUNNITTELUYMPÄRISTÖ.”
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Logistiikka- ja kuljetusala on vahvalla pohjalla. Kautta aikojen tavaraa on 
pitänyt kuljettaa paikasta A paikkaan B ja tilanne säilyy jatkossakin. Kalevi 

Huhtalan mielestä kuljetusalalla kilpailukykyä on mahdollista kasvattaa 
valinnoilla, jotka vievät muun muassa ilmastotavoitteita eteenpäin.

TEKSTI: SONJA SJÖGREN KUVAT: VEERA KORHONEN

Kuljetusliike Kalevi Huhtala kuljettaa UPM:n haketta enimmillään 100 tonnia painavalla HCT-rekalla Porin ja Rauman välillä.

AJANKOHTAISTA SATAKUNNASTA

Isolla rekalla kohti 
ilmastotavoitteita
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”JOKAINEN REKKA,  
JOKA ON POIS TIEN  
PÄÄLTÄ, ON ASKEL  
KOHTI PAREMPAA  

LIIKENNE- 
TURVALLISUUTTA.”

Kuljetusliike Kalevi Huhtala on 
toiminut vuodesta 1982 ja on 
yksi Suomen tunnetuimmista 
toimijoista alalla.  Toimintaympä-

ristö on haasteellinen, sillä lainsäädäntöä on 
paljon. Edelläkävijyys saavutetaan rohkeilla 
valinnoilla ja uudella kalustolla. 

– Olemme yrityksessämme tehneet paljon 
päätöksiä, jotka tukevat ympäristötavoitteita. 
Muuhun Eurooppaan verrattuna olemme 
selkeästi edelläkävijöitä esimerkiksi kaluston 
osalta, toteaa Kalevi Huhtala. 

HCT-AJONEUVOILLA 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA
Kuljetusliike Kalevi Huhtala panostaa nyky-
aikaisiin ajoneuvoihin ja päivittääkin niitä 
ahkerasti.

– Olemme pyrkineet olemaan aina uusim-
massa mahdollisessa kalustossa. Käytämme 
maksimikalustoa, joka sopii massatavaran 
kuljetukseen, kertoo Huhtala. 

Huhtala hyödyntää kuljetuksissa 
HCT-ajoneuvoja. HCT on kansainvälises-
ti tunnettu termi sallittua pidemmille tai 
raskaammille yhdistelmärekoille, joita ei kui-
tenkaan pidetä erikoiskuljetuksina. Lyhenne 
HCT tulee sanoista High Capacity Transport. 
Kuljetuskapasiteetin kasvaessa voidaan saada 
aikaan monia positiivisia vaikutuksia. 

– Isompi ja tilavampi kalusto synnyttää 
vähemmän liikennettä ja saadaan kerralla 
isompia ja painavampia massoja liikkumaan. 
Suurempi kuljetuskapasiteetti vähentää 
päästöjä ja kustannuksia. Lisäksi jokainen 
rekka, joka on pois tien päältä, on askel kohti 
parempaa liikenneturvallisuutta. Mittojen 
kasvaessa voimme aidosti vaikuttaa ympäris-
töön ja liikenteeseen. 

Kuljetusliike Kalevi Huhtala on muka-
na HCT-kokeilussa, jossa 34-metrinen ja 

enimmillään 100 tonnia painava yhdistel-
märekka kuljettaa UPM:n haketta Porin ja 
Rauman välillä. Tavallinen HCT-ajoneuvo on 
enimmillään 76 tonnia painava. Yrityksellä 
on yhteensä 15 HCT-ajoneuvoa. 

– Iso kalusto saatetaan kokea haasteellise-
na, mutta hyödyt ovat kiistattomat. Näillä rat-
kaisuilla pysymme edelläkävijöinä ja voimme 
tehdä merkittäviä ympäristötekoja ja vaikuttaa 
liikenneturvallisuuteen, toteaa Huhtala.  

Kouluttautuneet ja kokeneet kuskit ovat 
avainasemassa kuljetusalalla. Kuljetusliike 
Kalevi Huhtala työllistää 160 henkilöä, joista 
noin puolet on satakuntalaisia. 

– Hyvästä työvoimasta ei ole ollut pulaa. 
Hyvä kuljettaja on tunnollinen, tarkka, asia-
kasystävällinen ja ennen kaikkea täsmällinen. 
Liikenneturvallisuus on tärkeää ja kuljettajal-
la on siinä merkittävä panos. 

NYKYAIKAINEN KALUSTO TUO 
ETUJA MYÖS EUROOPASSA
Kuljetusliike Kalevi Huhtala kuljettaa Suo-
men lisäksi muun muassa Italiaan, Ranskaan, 
Saksaan ja Benelux-maihin. Euroopassa 
liikenne on erittäin vilkasta ja aiheuttaa 
siten omia vaatimuksia kalustolle ja kuljet-
tajille. Matkat ovat kuitenkin huomattavasti 
sujuvampia ja nopeampia nykypäivänä. 
Nykyaikainen kalusto mahdollistaa pienem-
mät tiemaksut Euroopassa ja digitalisaation 
myötä paperityö on jäänyt pois. 

Tulevaisuutta kuljetusalalla on vaikea 
arvioida, mutta Kuljetusliike Kalevi Huhtala 
näkee sen valoisana.  

– Kasvumahdollisuuksia on vaikea sanoa, 
teollisuus on ollut jo pitkään ahtaassa välissä. 
Pyritään vahvistumaan ja olemaan kalustol-
lisesti kehityksen kärjessä. Teemme kokeiluja 
uusiutuvilla polttoaineilla ja sähköautotkin 
ovat harkinnassa, mainitsee Huhtala.  

LIIKKUMISEN UUSI 
TULEVAISUUS
YK:n arvion mukaan vuoteen 2050 men-
nessä 68 prosenttia maailman väestöstä 
asuu kaupunkialueilla. Päästötavoitteet 
ajavat kaupunkeja tarkastelemaan liikku-
mista uusin silmin. 

Liikkuminen palveluna eli MaaS 
(Mobility as a Service) auttaa kuluttajaa 
valitsemaan oman auton sijaan ketterän 
ratkaisun liikkumiseen. Joukkoliikenteen 
lisäksi kaupunkipyörät, taksit ja vuok-
ra-autot tulevat avuksi matkan alku- ja 
loppuosuuksille. 

Helsingissä päämajaa pitävä MaaS 
Global Oy vie konseptia eteenpäin 2017 
perustetun Whim-liikkumissovelluksen 
avulla. Kansainvälistyminen on tapahtu-
nut nopeasti ja yrityksessä työskentelee 
jo 150 henkeä 17 eri maasta.  

– Suomessa on tehty MaaS ekosys-
teemin kanssa upeaa työtä, ennen kuin 
oli edes konkreettista palvelua. Suomi 
tunnetaan maailmalla MaaSin syntyko-
tona. Tästä syystä meillä on vaikuttavia 
sijoittajia ympäri maailman, kertoo 
ekosysteemi- ja ympäristöjohtaja Krista 
Huhtala-Jenks MaaS Globalilta.

– Whim tunnetaan jo suhteellisen 
hyvin ja tavoitteenamme on, että se 
tunnetaan jonain päivänä yhtä vahvana 
kuin autobrändit.  

MaaS Global Oy:n ekosysteemi- ja 
ympäristöjohtaja Krista Huhtala-Jenks.

Kalevi Huhtala uskoo, että rohkeilla valinnoilla viedään ilmastotavoitteita eteenpäin. 
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Naistoimitusjohtajien määrä 
pörssiyhtiöiden johdossa 
ennätyssuuri
NAISTOIMITUSJOHTAJIEN OSUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ NOUSI VIIME VUONNA LÄHES YHDEKSÄÄN 
PROSENTTIIN. NAISTOIMITUSJOHTAJIEN MÄÄRÄ ON NOUSSUT TASAISESTI 2000-LUVUN 
ALKUPUOLELTA SAAKKA. NAISTEN OSUUS PÖRSSIYHTIÖIDEN JOHTORYHMISSÄ KUITENKIN LASKI 
YHDEN PROSENTTIYKSIKÖN EDELLISVUOTEEN VERRATTUNA.

Viime vuonna 11:ssä Helsingin pörssis-
sä listatussa suomalaisessa pörssiyhtiössä 
oli nainen toimitusjohtajana. Naistoi-
mitusjohtajien määrä alkoi lisääntyä muu-
tama vuosi sitten, ja viime vuonna heidän 
osuutensa nousi ennätyslukemiin. 

Tiedot ilmenevät Keskuskauppakama-
rin joulukuussa julkaisemasta Naisjohta-
jakatsauksesta. Katsauksessa tarkasteltiin 
yhteensä 124:ää pörssiyhtiötä.

Toimialoista naistoimitusjohtajien 
määrä oli huomattavasti suurin kulu-
tustavaroiden ja -palveluiden parissa. 
Myönteistä muutosta on tapahtunut 
kuitenkin myös perinteisemmillä teolli-
suustoimialoilla.

Suhteellisesti eniten naistoimitus-
johtajia on suurissa pörssiyhtiöissä. Sen 
sijaan vain kahdessa 41:stä keskisuuresta 
pörssiyhtiöstä on naistoimitusjohtaja.

Ennätyslukemista huolimatta naistoi-
mitusjohtajien määrä on edelleen pieni. 
Ongelma ei kuitenkaan ole helposti 
ratkaistavissa, sillä vaikuttajia on monia: 
naisten koulutus- ja uravalinnat, liiallinen 
itsekriittisyys sekä työnantajien passiivi-
suus naisten urakehityksen edistämisessä.

Naisten osuus Suomen pörssiyhtiöi-
den johtoryhmissä laski viime vuonna 
yhden prosenttiyksikön 24 prosenttiin. 
Ero johtuu naisten osuuden putoamisella 
pienissä pörssiyhtiöissä 4,3 prosenttiyk-
siköllä. 

Sen sijaan suurissa ja keskisuurissa 
pörssiyhtiöissä naisten osuus jatkoi kas-
vuaan. Naisten osuus on suurin keskisuur-
ten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä. 

Jopa 22 johtoryhmässä ei ole lainkaan 
naisia. Määrä on noussut vuodesta 2018, 
jolloin vastaava luku oli 20. Suurin osa ky-
seisistä yhtiöistä on pieniä pörssiyhtiöitä.

Naistoimitusjohtajien kohdalla myönteinen kehitys alkoi muutama vuosi sitten ja viime vuonna kehitys on kulkenut 
harppauksin. Tänä vuonna naisten määrä toimitusjohtajina on ennätyssuuri. Luvut Keskuskauppakamarin kunkin vuoden 
naisjohtajaselvityksen ajankohtana.

TILASTO

NAISTEN LUKUMÄÄRÄ PÖRSSIYHTIÖIDEN TOIMITUSJOHTAJINA 
2011-2019

LÄHDE: KESKUSKAUPPAKAMARIN NAISJOHTAJAKATSAUS 2019

8,9 
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on naisia.
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Suomessa on neljä pörssiyhtiötä, joi-
den johtoryhmässä enemmistö on naisia. 
Määrä on pysynyt samana edellisvuoteen 
nähden. Yhtä suuri edustus miehiä ja 
naisia on seitsemän pörssiyhtiön johto-
ryhmässä.
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Muistamme vielä ajan, jolloin kaupat olivat auki kahdeksasta 
iltakuuteen, lauantaina yhdeksästä yhteen ja sunnuntaisin 
kiinni, olihan pyhäpäivä. Tuosta ei ole kuin kolmisenkym-

mentä vuotta. 
Tuotteet ostettiin pienistä myymälöistä ja muutamasta suuremmas-

ta kaupasta. Kauppakeskukset olivat harvinaisia. Kauppoja oli kylässä 
usein useampia. Tuotteet tulivat keskusvarastoilta tai tukkukaupoista 
tehden ainakin yhden pysähdyksen jossain suomalaisessa varastossa. 
Valikoimat pohjautuivat kotimaiseen tuotantoon ja teollisuuteen, toki 
maailman merkkejä löytyi jo ruuan sekä käyttötavaroiden puolella. 
Verkkokaupasta ostettiin ensimmäisiä matkoja ja kirjoja.

 Viimeistään 2010-luvulla kaupankäynnin muodot alkoivat muuttaa 
perinteistä kauppaa ja palveluita verkkokaupan suuntaan, josta jo 
monet matkustamiseen liittyvät palvelut ostettiin. Myös maailmanlaa-
juinen käyttötavarakauppa alkoi voimakkaasti rantautua tänne pohjoi-
seen. Enää ei lenkkareiden ostaminen Zalandon verkkokaupasta ollut 
ihmetyksen paikka. Kolmen erikokoisen lenkkariparin tilaamista ja 
kahden parin ilmaista palauttamista ihmeteltiin vastuullisen kuluttami-
sen näkökulmasta. Varsinkin kestokulutushyödykkeissä verkkokauppa 
on avannut lähes koko maailman valikoiman käden tai nettiyhteyden 
päähän.

 S-ryhmän perinteinen kivijalkakauppa on myös lähtenyt oppimaan 
monella eri ketjuliikeidealla verkkokaupan maailmaan. Prisman ja 
Sokoksen verkkokaupat ovat kaupparyhmän suurimmat. Ne ovat viime 
vuosina kasvaneet merkittävästi. Satakuntalaisena osuuskauppana 
olemme olleet kasvussa mukana keräilemällä myymälästä näiden kum-
mankin ketjun tuotteita. Suomalaiselle verkkokaupalle tuntuu olevan 
kysyntää. Tilauksia lähetellään meiltä ympäri Suomen, voi kait sanoa, 
että Utsjoellakin on verkkokaupan myötä sekä Prisma ja Sokos. 

 Ruuan verkkotilaaminen yleistyy. Toki viime vuonna se vielä 
Suomessa jäänee alle prosentin koko ruokakaupan volyymistä. Yhä 
useampi haluaa helpottaa arkeaan tilaamalla ruokakaupan kassit suo-
raan noudettavaksi myymälästä. Varsinkin lapsiperheiden vanhemmat 
vaihtavat noin tunnin kauppareissun muutaman minuutin kauppakas-
sien hakuun. Kotiovelle tilatut kauppakassit edustavat ruuan verkko-

Kauppa auki 24/7/365  
– ainakin online

KOLUMNI

Asiakas käy kauppaa  
joka hetki, aamusta iltaan 
ja illasta aamuun.
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kaupasta vielä pientä osuutta, mutta jos kustannukset sekä toimitusajat 
saadaan täsmäämään, voi suosio kasvaa räjähdysmäisesti.

 Asiakas saa verkkotilaamisessa selkeää hyötyä ajansäästön ja 
kaupassa kiertelyn poisjäännin vuoksi. Tuotteiden vertailu ja valtavat 
valikoimat voidaan lukea myös kuluttajan eduksi. Vähittäiskaupan 
näkökulmasta verkkokaupassa kiinnostaa ennen kaikkea volyymin 
kasvattaminen ja ajan mukana pysyminen. Verkkoliiketoiminta tuo 
uusia kustannuksia logistiikan osalta, ja kauppa hakee jatkuvasti uusia 
ketterämpiä toimintamalleja. Kauppa ei nuku hetkeäkään.
 

JUSSI KAARTINEN

Market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja
Satakunnan Osuuskauppa

Logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja
Satakunnan Kauppakamari
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Jura Snåre on automies, ollut pikkupojasta alkaen.  
Leikit autojen ja autolehtien parissa alkoivat jo pikkunassikkana.  

Sittemmin harrastus muuttui työksi.  

”Autohullu kieltämättä olen”  

LIFESTYLE

JURA SNÅRE nojaa näyttävän näköiseen 
muhkeaan katumaasturiin. Auto on BMW 
X5. Bemarin lisäksi autotallista löytyy tällä 
hetkellä kuplavolkkari vuosimallia 1965 ja 
Mercedes-Benz vuodelta 1968.   

– GT Mustang on parhaillaan maalauk-
sessa. Se on hankittu kesä- tai leluautoksi. 
Enemmän näihin autohankintoihin on 
liittynyt tunnetta kuin järkeä, ne ovat olleet 
päähänpistoja, Snåre kuvailee.  

  
PALJON TIEN PÄÄLLÄ  
Jura Snåre on Huolto E. Autio Oy:n toimi-
tusjohtaja. Yrityksellä on viisi huoltoase-
maa: ST1 ja Shell Kankaanpäässä, Shell 
X Meal Tikkula ja Neste Porinportti Porissa 
sekä ST1 Luvialla. Snåre on samaa ikäluok-
kaa kuin appiukko Erkki Aution perustama 
yritys. 40-vuotiaalla Snårella on elämänsä 
aikana ollut noin 40 autoa.  

– Osa yrityksen ja osa omia. Myös museo- 
autoja löytyy. Autoja on ostettu, myyty ja 
vaihdettu.  

Vajaan vuoden verran alla on ollut  
BMW X5 diesel-moottorilla.  

– Aiemmin minulla oli 700-sarjan be-
mari. Tykkään maastureista, sillä niissä 
saa ajaa korkealta. Kilometrejä kertyy 
vuodessa 50000 – 60000. Tämä auto on iso 
ja turvallinen, mutta muuta järkeä tässä ei 
ole, Snåre nauraa.  

POLTTOAINEET KEHITTYVÄT  
Kaasu-, sähkö- ja hybridiautot yleistyvät, 
mutta Jura Snåre toppuuttelee innokkaam-
pia hypettäjiä.  

– Suomessa on kolme miljoonaa poltto-
moottoriautoa. Autoissa keskihinta huitelee 
3000 eurossa ja niiden keski-ikä on 15 vuot-
ta. Siitä voi laskea, kauanko kestää vaihtaa 3 

miljoonaa autoa sähköautoihin.   
Sähköautot yleistyvät Snåren arvion 

mukaan lähinnä pääkaupunkiseudulla.  
– Omassa käytössäni autojen lyhyt la-

tausväli muodostuisi esteeksi, koska minulla 
ei ole aikaa haeskella latureita tai odotella, 
että pääsee jatkamaan matkaa. Hybridiautot 
ovat ok, itsellänikin on sellainen ollut.  

Snåre uskoo, että nestemäisiä polttoai-
neita myydään vielä pitkään ja niitä myös 
kehitetään koko ajan. Esimerkiksi Power 
to X -teknologian avulla hiilidioksidista ja 
vedystä valmistetaan nestemäistä poltto-
ainetta.   

Jura Snåre puhuu uusiutuvien polttoai-
neiden kehittämisen puolesta.  

– Ilmastopelottelun sijaan pitäisi katsoa 
kokonaisuutta. Väestön kasvaessa energian 
tarve lisääntyy. Pitää kehittää maailmanlaa-
juisia ratkaisuja.
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HANKINTA    

Autoliikkeille on paikkansa. Siel-
lä onnistuvat koeajot sekä 
laitteisiin ja varusteisiin tutustu-
minen käytännössä. Koeajolla 
saa käsityksen siitä, tuntuuko 
auto omalta ja sopiiko penkki 
hyvin alle.  

Vaihtoehtoja on runsaasti, on 
yksityis-, yritys- ja huoltoleasin-
giä sekä osamaksua. Eri ratkaisut 
istuvat eri tarpeisiin. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana vaih-
toehdot ovat monipuolistuneet 
ja uusia car sharing -tyyppisiä 
ratkaisumalleja auton käyttöön 
ja hankintaan on kehittymässä.

”Vaihtoehtoja on tarjolla koko ajan aiempaa enemmän.  
Jokaisella autokaupan asiakkaalla on omat käyttötarpeensa ja tottumuksensa.  

Väriä, merkkiä ja mallia enemmän keskustellaan kuljettajan tarpeista”,  
sanoo Käyttöauton aluejohtaja Jari Hakanen.  

Mitä auton ostaja miettii?  

TILAN TARVE  

Autokaupoilla vaihtoehtoja pun-
taroidessa oikeaan ratkaisuun 
johtaa se, montako ihmistä au-
toon tulee mahtua ja montako 
istuinta tarvitaan.   

Yhtä oleellista on tunnis-
taa, mitä työ- tai vapaa-ajan 
matkoilla mukana kuljete-
taan. Perhetilanteet ja osa 
harrastuksista asettavat autoille 
omat edellytyksensä.   

Myös tilavuus vaikuttaa 
siihen, miten hyvin autossa 
viihdytään. 

MUKAVUUS  

Toiset ajavat pitkää, toiset lyhy-
empää matkaa. Mieltymykset 
ratkaisevat, mitkä ominaisuudet 
ja turvateknologiat lisäävät eri-
tyisesti ajajan mukavuutta. Hyvä 
istuin ja hiljainen auto ovat 
toiveista tavallisimmat.   

Pimeällä ajaessa arvostetaan 
hyviä ajovaloja. Uusissa autoissa 
esimerkiksi kaistavahdit, ajotut-
kat ja kuolleen kulman varoitti-
met sekä automaattiset valojen 
vaihtajat ovat yleistyneet.   

Kännykän – puheluiden ja 
musiikin liittäminen autoon 
on varsin kysytty ominaisuus 
autokaupoilla.  

KÄYTTÖVOIMA  

Bensiini-, diesel-, biopolttoaine- 
vai sähköauto? 

Autokaupoilla keskustellaan 
paljon eri vaihtoehdoista, vaikka 
ostokäyttäytymisessä ei selkeää 
suunnanmuutosta ole nähtä-
vissä. 

Ympäristöystävällisyys ja 
taloudellisuus kiinnostavat sel-
västi: päästöt, polttoaine ja sen 
kulutus sekä moottoritekniikka 
ovat valinnan kannalta tärkeitä 
tekijöitä. 

TEKSTI: LEENA ROSKALA KUVAT: VOLKSWAGEN NEWSROOM, KÄYTTÖAUTO OY
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KALENTERI

MAALISKUU

STRATEGINEN SISÄLTÖMARKKINOINTI  
JA SEN MITTAAMINEN 
Sisältömarkkinointia kannattaa kehittää strategisesti. 
Tässä koulutuksessa pureudutaan suunnitelmalli-
suuteen. Mitkä ovat sisältöstrategian ja onnistuneen 
sisältömarkkinoinnin peruspilarit ja miten sujuvoittaa 
päivittäistä sisältötyötä? 
Asiantuntijana varatoimitusjohtaja, viestinnän strategi 
Maarit Niemelä, LM Someco.
AIKA: 17.3. klo 9.00–16.00
PAIKKA: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 11, Rauma

PÄÄSTÖVÄHENNYSKOULUTUS PORI 
Miten voit tunnistaa yrityksesi päästölähteet ja kuinka 
voit laskea yrityksesi hiilijalanjäljen? Miten voit laatia 
tiekartan päästöjen vähentämiseksi? Entä kuinka 
kohdistat päästövähennystoimenpiteet oikeisiin ja 
vaikuttaviin kohteisiin? Päästövähennyskoulutuk-
sissa tarjotaan käytännönläheisiä työkaluja päästö-
jen laskentaan, vähentämiseen ja kompensointiin. 
Koulutuksesta saat valmiudet Keskuskauppakamarin 
Ilmastositoumuksen edellyttämän päästölaskennan 
tekemiseen. 
AIKA: 19.3. klo 10.00–16.00 
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, 
Valtakatu 6 (7. krs), Pori

24.

26.

17.

19.

REMBURSSIKOULUTUS 
Remburssin ehdot ja asiakirjat. Koulutus on tarkoitettu 
remburssiasiakirjojen parissa työskenteleville. Käymme 
läpi remburssitekstejä sekä yleisimmin remburssissa 
vaadittuja asiakirjoja. Tutustumme remburssisääntöjen 
tärkeimpiin kohtiin sekä kansainväliseen pankkikäytän-
töön.
Asiantuntijana rahoituspäällikkö Leila Heikkinen, OP:n 
Trade Finance yksiköstä.
AIKA: 24.3. klo 9.00–12.00
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, 
Valtakatu 6 (7. krs), Pori

MICROSOFT TEAMS PERUSKÄYTTÄJÄLLE
Tässä koulutuksessa perehdytään Teams-palvelun 
käyttöön. Käymme läpi viestinnän kahden kesken, 
ryhmissä ja tiimeissä sekä käsitteellisellä tasolla että 
konkreettisesti. Perehdymme Online-palaverien 
järjestämiseen sekä sisäisesti pikakokouksina että 
Outlook-kutsujen kautta. Tutustumme myös Teamsin 
laajoihin yhteiskäyttömahdollisuuksiin Office 365 
-ympäristössä ja kolmannen osapuolen sovellusten 
kautta.
AIKA: 26.3. klo 9.00–13.00
PAIKKA: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 11, Rauma
Asiantuntijana toimii Juhana Liesimaa, Wistec Training Oy. 

KPK0120_26-27_koulutuskalenteri.indd   26 27/02/2020   12.09



KAUPPAKAMARI 27

26.
14.
19.

2.

16.

20.

28.

MICROSOFT TEAMS JA TIIMIEN HALLINTA 
Teamsin tiimillä pitää olla joku ylläpitämässä 
sitä ja tämä kurssi tekee sinusta tuon henkilön. 
Koulutuksessa opit luomaan tiimejä, määrittämään 
tiimin jäsenet ja hallinnoimaan tiimin asetuksia. Opit 
myös, miten tiimille luodaan kanavia ja välilehtiä ja 
miten tiimin asetuksia määritetään.
Asiantuntijana toimii Juhana Liesimaa, Wistec Training 
Oy.
AIKA: 26.3. klo 12.00–16-00
PAIKKA: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 11, Rauma

HUHTIKUU

SUURI PALKKAPÄIVÄ 2020 
Suureen palkkapäivään on koottu viimeisimmät työ-
lainsäädännön muutokset ja niihin liittyvät palkkahal-
linnolliset haasteet. Lisäksi käsitellään osa-aikatyöhön 
liittyviä tilanteita. Ohjelman sisältö saattaa muuttua, 
mikäli uusia lakihankkeita tulee vireille ennen koulu-
tuksen ajankohtaa.
Asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarin 
lakimies Kirsi Parnila. 
AIKA: 2.4. klo 9.00–16.00
PAIKKA: Teknologiakeskus Pripoli (kokoustila Ajatus), 
Tiedepuisto 4, Pori

KULJETUKSET KILPAILUTEKIJÄNÄ 
Digitalisaatio on muuttanut perinteistä tapaa ostaa 
ja käyttää kuljetuspalveluita. Koulutus luo näkymän 
uusiin toimintamalleihin, joiden avulla kuljetuspalve-
luita ostavat yritykset voivat parantaa kilpailukykyään 
ketterästi. Päivän aikana käydään läpi prosessi kulje-
tustarpeen määrittelystä kilpailutettujen sopimusten 
implementointiin ja vaikutuksen mittaamiseen.
Asiantuntijana COO, CO-Founder Eero Valovirta, 
Logentia Oy.
AIKA: 16.4. klo 9.00–14.00
PAIKKA: Etappi 22, Satamakatu 22, Rauma

PK-YRITYKSEN TIETOTURVAN PERUSTEET 
Tietoturva on osa kaikkien yritysten kokonaisturval-
lisuutta ja riskienhallintaa ja sen merkitys korostuu 
digitalisoituvassa toimintaympäristössä entisestään. 
Tietoturva on kokonaisuus, joka tulisi huomioida 
yrityksen toiminnassa läpileikkaavasti. 
Asiantuntijana Hannu Jaakohuhta, toimitusjohtaja, 
Datarocks Oy ja Teleprikaati Oy, tietoturvallisuus- ja 
tietoliikennekouluttaja Tieturi Oy:sta.
AIKA: 20.4. klo 9.00–16.00
PAIKKA: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, 
Valtakatu 6 (7. krs), Pori

LEANIN ABC – KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN  
SUKELLUS LEAN-MAAILMAAN
Opi LEAN-periaatteita hauskalla ja havainnollistavalla 
tavalla. Nimestään huolimatta kyseessä ei ole mikä 
tahansa pelailupäivä, vaan raudanluja tehopaketti 
koko yrityksen henkilökunnalle.
Asiantuntijana Kati Väljä, yrittäjä, toimitusjohtaja, 
LEAN valmentaja, Fadeno Oy
AIKA: 28.4. klo 9.00–16.00
PAIKKA: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 11,  
Rauma

TOUKOKUU

14.5. Kotimaan arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus
14.5. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen 
ajankohtaiskatsaus

19.5. HHJ Hallitus ja talous

KEVÄÄN KOULUTUSKALENTERI tarkkoine 
koulutussisältöineen sekä aika- ja paikkatietoi-
neen päivittyy kauppakamarin verkkosivuil-
le www.satakunnankauppakamari.fi. 
Seuraa viestintäämme, käy tutustumassa ja 
ilmoittaudu mukaan! 
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SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN TOIMINTAA

VALIOKUNTATYÖT OVAT KÄYNNISTYNEET:  
KESKUSTELUA SUORAAN ELINKEINOELÄMÄN VALTIMON SYKKEESTÄ.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1. Agendalla kriisiviestintä ja siihen liittyvä 
strateginen osaaminen. Keskustelemassa 
TVO:n Antti-Jussi Vesa, kriisiviestinnän 
kouluttaja Anna Sorainen, kauppakamarin 
Minna Nore ja Pori Jazzin Miikka Ranne.

5. Digitalisaatiovaliokunnan paneelissa 
haettiin vauhtia yliopistokeskusyhteistyölle. 
Kuvassa Mikko Hörkkö Elinarilta, Jorma 
Messo Festumilta ja Janne Jansson Pori 
Energiasta.

6. Jäsenkoordinaattori Jarkko Huhtala 
taltioi muistiin yliopistokeskuksen 
johtajan Tarmo Lippingin näkemyksiä 
digitalisaatiovaliokunnassa.

2. Pohjois-Satakunnan valiokunta 
yhteispotretissa vuoden ensimmäisessä 
tapaamisessa helmikuussa.

3. Satakunnan kauppakamari oli mukana 
PSYL:in tiedeviikolla tammikuussa. 
Uratarinansa tilaisuudessa jakoivat Siru 
Innovations Oy:n Mikko Alho ja Toni 
Merilehti, Aurubikselta Anni Kataja ja 
Outotecilta Tuomo Nyyssölä.

4. Joulun välipäivinä kauppakamarin 
toimistolla seinät saivat uutta ilmettä. 
Työn touhussa on kauppakamarin 
harjoittelija Arif Ngadiman.

KAMARIKUULUMISIA
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YHTEYSTIEDOT
SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI 
VALTAKATU 6,  
28100 PORI 
WWW.SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI 
 
AVOINNA MA–PE 8.30–15.30. 
 
TOIMITUSJOHTAJA 
MINNA NORE 
Vaikuttaminen, verkostot ja yhteistyö 
Puh. 044 710 5364 
minna.nore@satakunnankauppakamari.fi 
 
KEHITYSPÄÄLLIKKÖ 
TERHI RAJALA 
Satakunta Business Campus 
Osaamisen ennakointi ja kehittäminen 
Puh. 050 317 1453 
terhi.rajala@satakunnankauppakamari.fi 
  
JÄSENKOORDINAATTORI 
JARKKO HUHTALA 
Jäsenyydet, tietopalvelut ja  
paikallisvaliokunnat 
Puh. 044 967 0993 
jarkko.huhtala@satakunnankauppakamari.fi 
 
PALVELUKOORDINAATTORI 
SANNA LEPPÄNEN 
Vientiasiakirjat, taloushallinto ja tilaisuudet 
Puh. 044 558 5650 
sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi 
 
EXPLORE WORK! -KOORDINAATTORI
NOORA FINNE        
Puh. 050 511 1740 
noora.finne@satakunnankauppakamari.fi

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

KERRO MEILLE JUTTUIDEASI
Verkkosivuillamme voit vinkata 
ajankohtaisia yrityksiä haastatteluun!

7.

7. Satakunnan kauppakamarin Minna 
Nore ja Rauman kauppakamarin Riikka 
Piispa vierailivat Posivan Onkalossa.

8. Logistiikkavaliokunta työssään 
kauppakamarin toimistolla kattojen 
yllä. Kuvassa Porin Linjojen Markku 
Hermonen, TVO:n Antti-Jussi Vesa, 
EcoPorts Finlandin Ilkka Leino ja  
Adolf Lahden Sami Veneranta.

9. Jussi Kaartinen on 
logistiikkavaliokunnan vetäjä.  
Hänen vieressään istuu Saku 
Junnikkala, Boliden Harjavalta Oy.

10. Keskuskauppakamarin 
toimitusjohtaja Juho 
Romakkaniemi esitteli 
kilpailukykyohjelmaa 
Keskuskauppakamarin 
valtuuskunnan seminaarissa 
joulukuussa.

11. Pohjois-Satakunnan valiokunnan 
toimintavuotta käynnistämässä 
varapuheenjohtaja Pauli Heinonen 
SSAB Europelta ja Satu Kuusisto 
Länsi-Suomen Osuuspankista.

8.

9.

10.

11.
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Finnveran pk-takaus on kasvuhakuisille 
pk-yrityksille tarkoitettu takaus, jonka avulla 
yritys voi hakea lainaa pankista käyttöpääoma-, 
investointi- ja tuotekehitystarpeisiin. 
Finnvera takaa vakuudettomalla pk-takauksella 
80 prosenttia yrityksen pankkilainasta. 

Lue lisää  nnvera. /pk-takaus

Voisiko pk-takaus
olla ratkaisu yrityksesi 
rahoituksen järjestymiseen?

KEVÄÄN  
KAUPPAKAMARI-
LEHDESSÄ 2/2020 
TEEMANA ON 
KANSAINVÄLISYYS. 

Satakunta elää viennistä
Markkinat maailmalla

Verkkosivuillamme  
voit vinkata ajankohtaisia  
yrityksiä haastatteluun!

Seuraava lehti  
ilmestyy huhtikuussa 

Meiltä löytyy kuljettaja ja 
kalusto joka lähtöön. 
Kuljetamme tavarasi nopeasti 
ja luotettavasti perille 
paikallisesti ja ympäri Suomea.   

Pyydä tarjous! 

Kuljetukset
lähelle, kauas 
ja korkealle! 

040 860 7800   /   myynti@porintilausajo.fi   /   porintilausajo.fi

Palveluitamme 
muun muassa: 

Pikakuljetukset

Nostopalvelut

Elintarvike- ja
lääkekuljetukset

Vaihtolava- ja 
konttikuljetukset

Maanrakennus-
kuljetukset

Hälytyspalvelut
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PORIIN AVATTU 
5G-VERKKO 

UUSI 5G-VERKKO TAKAA 
VALOKUIDUN VEROISEN 
KAPASITEETIN NIIN 
KULUTTAJILLE KUIN 
YRITYKSILLE.

NOPEA JA VIIVEETÖN 
TIEDONSIIRTO HYÖDYTTÄÄ 

ETENKIN TEOLLISUUTTA,  
JOSSA LAITTEIDEN  

JA KONEIDEN TOIMINTAA 
VOIDAAN SEURATA ERILAISILLA 

ANTUREILLA JA NÄIN 
ENNAKOIDA ESIMERKIKSI 

HUOLTOTARVE. 

HYVÄ UUTINEN

Datan kulutus on kasvanut niin paljon, 
että nykyisen mobiiliverkon kapasi-
teetti alkaa olla käytetty. Porissa avattu 
5G-verkko mahdollistaa datan käyttö-
määrän kasvun, mikä parantaa verkko-
yhteyksien toimintavarmuutta.

– Porissa automaatio, robotiikka ja 
tekoäly ovat nopeasti kasvavia teollisuu-
denaloja, joilla tarvitaan nopeaa tiedon-
siirtoa. Poriin suunnitellussa privaatissa 
5G-testiverkossa yritykset voisivat testata 
uuden verkkoteknologian mahdollisuuk-

sia liiketoiminnassaan, Porin kaupungin 
elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hauta-
mäki kertoo. 

Verkosta vastaavalla Elisalla on käytös-
sään 5G työpaja -konsepti, jossa alueen 
organisaatiot innovoivat yhdessä Elisan 
kanssa heidän tarkoituksiinsa soveltuvia 
käyttökohteita.  

– Olemme järjestäneet työpajoja 
muun muassa Porin kaupungin ja Sata-
kunnan Kauppakamarin kanssa, Elisan 
aluejohtaja Juha Laukkanen kertoo. 
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