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Asenteella eteen päin

Monipuoliset 
tavaravirrat 
pienentävät 

liiketoimintariskiä.

Katsellessani Mäntyluodossa  
Porin Sataman konttorin ikkunasta 
ulos, on helppo todeta satamam-
me vahvuudet: sujuvat yhteydet 
sekä merelle että maalle. Tämä 
antaa paljon mahdollisuuksia ke-
hittää tavaravirtoja. Poikkeustilan-
teet, kuten nämä kaksi globaalia 
kriisiä tai vaikkapa jonkun toimi-
alan merkittävä lakko, eivät näy 
tällaisessa monialaisessa satamas-
sa kovin dramaattisesti. Porissa on 
aktiivisesti pyritty mahdollisimman 
monipuoliseen tavaravirtaan, mikä 
pienentää liiketoimintariskiä. Kaksi 
erillistä satamanosaa, Mäntyluoto 
ja Tahkoluoto, antavat siihen hyvät 
edellytykset.

Viime vuodet ovat toki olleet haas-
teellisia, mutta luotan kilpailuky-
kymme kasvuun. Monet vielä viime 
vuonna normaaleissa uomissaan 
kulkeneet tavaravirrat ovat murrok-
sessa – uusia reittejä ja kauppa-
kumppaneita etsitään aktiivises-
ti logistiikkaketjuihin osallistuvien 
toimijoiden toimesta. Muutokseen 
pitää olla valmis, ja kyse ei ole 
välttämättä lyhytkestoisesta muu-
toksesta.

Kriiseistä positiivisempaan aihee-
seen. Kiertotaloudesta on tullut  

muotisana, ja toimiala kasvaa 
vauhdilla. Nykyään kukaan ei mie-
lellään puhu jätteestä, sillä jonkun 
jäte voi hyvin olla toisen raaka- 
aine. Mahdollisimman pitkälle  
venytetty raaka-aineen, ja siitä 
valmistettavan tuotteen, elinkaa-
ri on kaikkien etu. Mitä useampia 
syklejä pystytään luomaan, sitä 
ekologisempaa ja tehokkaampaa 
toiminta on, ja luontokin kiittää.

Porin Sataman alueella toimii usei-
ta kiertotalouden yrityksiä, jotka 
työstävät esimerkiksi romumetal-
lia, auton- ja raskaankaluston ren-
kaita sekä rakennusmateriaaleja. 
Tuotteita käsitellään ja laivataan  
eri puolille maailmaa uudelleen 
raaka-aineena käytettäväksi. Tällai-
seen toimintaan Porin satama- 
alueella ja sen välittömässä lähei-
syydessä on hyvin tilaa, ja uutta 
kenttäaluetta rakennetaan tälläkin 
hetkellä.

Nykyinen koko maailmantalouteen 
vaikuttava kriisi on todella  
valitettava. On kuitenkin hyvä  
nähdä tässäkin omat mahdollisuu-
tensa. Me Porin Satamassa palve-
lemme mielellämme uudenlaisten 
markkina-ajatusten liikenteellisenä 
solmukohtana.

Kun koronapandemiasta ajateltiin vähitellen 
päästävän eroon, meitä vavahduttaa uusi häiriötila. 
Toiveissa on, että sotatilan aiheuttamasta kriisistä 
päästään eroon pandemiaa nopeammin.
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Logistiikan hallinnan ulkoistamisen myötä yrityksen kiinteät logistiikkakustannukset vaihtuvat tilanteen mukaan muuttuviksi kustannuksiksi.

Ulkoistettua logistiikkaa
Epävarmuudesta kärsivä logistiikka-ala hankaloittaa 
kuljetuksia. Ulkoistetut logistiikkapalvelut on 
kehitetty tuomaan helpotusta mutkistuvaan 
logistiikkamaailmaan.

Epätasapaino ja epävarmuus. Siinä 
kaksi sanaa, jotka ovat kuvanneet 
globaalia logistiikkaa viimeisen 
kahden vuoden ajan. Pandemian 
alkaessa tilanne kumuloitui no-
peasti. Kiinassa suljettiin tehtaita, 
kaupunkeja ja satamia. Se vaikutti 
tavaraliikenteen tasapainoon. Me-
riliikenne meni sekaisin.

– Ihmiset alkoivat laittaa rahaa 
esimerkiksi pienelektroniikkaan. 
Komponenttipula heijastui mo-
neen asiaan. Kun samaan aikaan 
suljettiin tehtaita ja satamia, alkoi 

tyhjiä kontteja kerääntyä sellaisiin 
paikkoihin, joista ei ollut lähtevää 
liikennettä. Kun vielä oli yksi laiva 
poikittain Suezin kanavassa, lisäsi 
se osaltaan sekä kontti- että kom-
ponenttipulaa, Leafhill Solutionsin 
toimitusjohtaja Janne Lehtimäki 
muistelee.

Tilanne vaikuttaa edelleen Kau-
koidästä Suomeen kulkevaan kont-
tiliikenteeseen. Lehtimäki kertoo, 
että kuljetusten markkinahinta on 
ainakin kymmenkertainen verrattu-
na hintoihin ennen koronaa.

Leafhill Solutions Oy

• Toimiala: Muut palvelut  
liike-elämälle

• Perustettu: 2011,  
liiketoiminta alkaen 2014

• Liikevaihto 2021:  
1,1 milj. euroa

• Luottoluokka: AAA Platina
• Kotipaikka: Huittinen
• “Missiomme on olla  

maailman tehokkain ja 
osaavin logistiikkaosasto 
yrityksellesi.”
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Vain 20 prosenttia merilähetyksistä saapuu 
perille oikeaan aikaan.

– Lisäksi toimitusten epävar-
muus jatkuu. Vain 20 prosenttia 
Kaukoidästä Suomeen kulkevis-
ta lähetyksistä saapuu perille oi-
keaan aikaan.

Sota lisää kuljettajapulaa
Meriliikenteen haasteita alettiin 
kompensoida vaihtamalla osa kul-
jetuksista rautateille. Rautatielii-
kenne Kiinasta Eurooppaan lähti 
hyvään kasvuun, kunnes tuli sota.

– Yhtäkkiä osa asiakkaista il-
moitti suoraan, että he eivät halua 
ostaa, jos tavarat kulkevat Venä-
jän rautatien kautta. Samoin suu-
rin osa huolintaliikkeistä kiel täytyi 
kuljettamasta Venäjän kautta, 
Lehtimäki sanoo.

Myös lentoliikenne on ollut pa-
rin vuoden ajan vaikeuksissa. Kun 
korona alkoi, lentoliikenne väheni 
radikaalisti, sillä noin puolet tava-
raliikenteestä on kulkenut lento-
matkustuksen mukana.

– Kuriiritoimijat jatkoivat len-
toja, mutta asettivat rajoituksia. 
Esimerkiksi Kiinassa lähetyksen 
minimipaino nostettiin sataan ki-
loon. Jouduimme lähettämään 
pakkauksen takaisin tehtaalle, 
kun sen paino oli 92 kiloa. Teh-
taalla he vahvistivat pakkausta 
vaadittujen kilojen verran, Lehti-
mäki kertoo.

Lehtimäen mukaan autokulje-
tustenkin osalta ollaan haastavas-
sa tilanteessa. Polttoaineen hinta 
koskettaa jokaista. Kun samaan 
aikaan EU:n liikkuvuuspaketti on 
nostanut kuljettajien palkkatasoa Janne Lehtimäki.

ja kiristänyt muita sääntöjä, osa 
kuljetusyrityksistä on vähentänyt 
liikennettä tai lakannut kokonaan 
ajamasta.

– Eikä tässä vielä kaikki. Euroo-
passa on jo ennestään ollut pulaa 
kuljettajista. Nyt arviolta 100 000 
kuljettajaa on vaihtanut ratin ryn-
näkkökivääriin.

Verkoston hyödyt asiakkaalle
Koska logistiikkamaailma on tullut 
hyvin monimutkaiseksi, on sitä vai-
kea hallita. Kuljetusten järjestämi-
nen vaatii jatkuvaa tarkkailua.

– Kompleksisuus on yksi suu-
rimmista syistä, miksi yritykset 
ovat alkaneet pohtia logistiikan ul-
koistamista. Tästä on tulossa yhtä 
yleistä kuin kirjanpidon, vartioin-
nin tai siivouksen ulkoistamisesta, 
Lehtimäki toteaa.

Arviolta 100 000 
kuljettajaa on 
vaihtanut ratin 
rynnäkkökivääriin.

KATSAUS

Leafhill Solutionsin palvelumalli 
on niin sanotusti neljännen suku-
polven malli. He hoitavat kuljetuk-
sen kokonaisuudessaan asiakasyri-
tyksen puolesta.

– Yksi toimintatavan suu-
rin vahvuus on se, että tunnem-
me verkostoa. Saamme oikean 
kuljetuksen oikeaan tarpeeseen. 
Pyrimme myös minimoimaan tyh-
jät kilometrit. Kuljetukset ovat 
mahdollisimman tehokkaita, ym-
päristöystävällisiä ja ne säästävät 
kustannuksissa.

Toinen suuri etu on se, että ul-
koistamalla yrityksen logistiikan hal-
linnan kiinteät kustannukset vaihtu-
vat muuttuviksi kustannuksiksi.

– Jos heinäkuussa ei tapahdu 
mitään, ei silloin tule myöskään 
kustannuksia, huomauttaa Lehti-
mäki.
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Me tunnemme Länsi-Suomen 
tiet ja tiedämme mitä 

vakuutukseltasi tarvitset. 
Hanki sinäkin Suomen suosituin* autovakuutus 

osoitteessa lahitapiola.fi/auto
tai soita 030 600 7000

Länsi-Suomi

Pasi 
toimitusjohtaja 
LähiTapiola Länsi-Suomi 
HHJ-kurssilainen

*Traficom/Ajoneuvojen rekisteröintitilasto. 

HACKLIN PORT SERVICE
Asiakkaalle räätälöidyt satamaoperointi-, 
kuljetus- ja varastointipalvelut Porin satamassa

www.hacklinportservice.com

          A member of Hacklin Group

Pori • Helsinki • Hamina • Kotka • Shanghai • Hong Kong



Rohkea luotsaaja

Ennen toimitusjohtajan tehtävää Pekka Kleemola oli Luvata konsernin ta-
lousjohtaja ja Senior Vice President. Kleemola tuntee yhtiön kuin omat tas-
kunsa, mutta viimeisen kahden vuoden haasteet ovat tuoneet eteen tilantei-
ta, joita edes mitkään riskiskenaariot eivät aiemmin nähneet mahdollisina.

– Ihmeellisiä asioita tapahtuu, ja muutosten nopeus voi joskus olla hy-
vin hämmentävää. Johtajuus on erilaista eri rooleissa ja tilanteissa. Arvojani 
ovat avoimuus, avarakatseisuus ja rehellisyys.

Kleemola on työskennellyt koko työuransa Luvatalla ja sitä edeltävissä 
yrityksissä Outokummussa, yhteensä lähes 20 vuotta. Luvata työllistää noin 
1 400 työntekijää eri puolilla maailmaa.

– Meillä on osaavia ihmisiä ja organisaatiomme rakenne on selkeä. Näin 
ollen meillä on mahdollisuus toimia ketterästi, vaikka olemmekin verrattain 
iso globaali toimija.

Luvatalla on avoin ilmapiiri. Haasteet käsitellään avoimesti ja mahdolli-
simman proaktiivisesti.

– Jaamme osaamistamme ja kokemuksiamme mantereelta toiselle. Pu-
hallamme yhteen hiileen ja opimme toisiltamme. Yhteistyökulttuurin edel-
leen kehittäminen tulee jatkossakin olemaan keskeisessä roolissa. Valmiiksi 
se ei tule koskaan.

Maailmalla kauppa on sidoksissa toinen toisiinsa
Luvata toimii viidellä eri liiketoimintasegmentillä, neljällä mantereella ja 
seitsemässä eri maassa, ja on samojen logististen haasteiden äärellä kuin 
muutkin yritykset. Tuotteiden toimitusketjut ovat tietyissä segmenteissä 
pitkiä entuudestaankin, mutta viimeisen puolentoista vuoden aikana koetut 
tilanteet ovat olleet poikkeuksellisia.

– Kaikkeen mahdolliseen pitäisi pystyä varautumaan, sillä nyt on nähty 
selvästi, miten kansainvälisessä kaupassa kaikki asiat ovat sidoksissa toisiin-
sa ja koko globaali ketju voi lamaantua kerralla. Kaikki logistiikan keinot ovat 
käytössämme. Toimitukset liikkuvat konttitavarana, maantiellä, junarahdilla 
ja tarvittaessa lentäen. Tavoitteena on, että meillä olisi aina mahdollisimman 
hyvä käsitys sekä asiakkaiden että omista tarpeista läpi globaalin arvoketjun. 
Kommunikointi ja yhteinen ymmärrys kokonaiskuvasta täytyy varmistaa.

Haasteista huolimatta Luvatan tulevaisuus näyttää valoisalta. Kestävä 
kehitys, uusiutuva energia ja vihreä siirtymä kohti hiilidioksidipäästötöntä 
tulevaisuutta vauhdittavat kuparituotteiden kysyntää maailmanlaajuisesti. 
Konsernin investointihankkeet, kuten Luvata Pori Oy:n uusi kuumapuristin, 
kertovat japanilaisen omistajan, Mitsubishi Materials -konsernin sitoutumi-
sesta yhtiön kasvuun.

Luvata-konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja vaihtui keväällä. 
Ruoriin tarttui Pekka Kleemola, joka haastaa perinteisen käsityksen 
teollisuusyrityksen johtajasta ja nostaa ihmiset keskiöön.

Pekka Kleemola
Koulutus
Kauppatieteen maisteri

Johtamisessa tärkeintä 
Luotan tiimin osaamiseen, 
arvostan erilaisia mielipiteitä 
ja avointa keskustelua. 
Organisaatioiden pitää kyetä 
uusiutumaan, ja jokainen 
päivä on mahdollisuus oppia 
uutta.

Merkittävin oppi uralla
Kriisit ovat opettaneet, että 
vaikeita päätöksiä ei kannata 
pitkittää.

Motto
Virheitä ei pidä liikaa pelätä, 
jos aikoo saada paljon aikaan.
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Tyhjästä elämykseksi
Legendaarinen Pori Jazz -festivaali vaatii valtavan määrän 
aikatauluttamista ja järjestelyjä. Ilman hyvin suunniteltua 
tapahtumalogistiikkaa Kirjurinluodossa olisi heinäkuussa 

iloisen festivaalin sijaan pelkkää nurmikkoa.

Sähköt, vedet, teltat, lavat, turvallisuus, jä-
tehuolto ja puhtaanapito. Vain muutama esi-
merkki tapahtumalogistiikan laajasta koko-
naisuudesta, jonka ansiosta tänäkin kesänä 
”jazzaillaan” Porissa 55. kerran.

– Festivaalialue tehdään nurmikon päälle 
tyhjästä. Kaikki infra rakennetaan alusta  
alkaen itse, sillä alueella  
ei ole kauniin ympäristön  
lisäksi mitään valmiina. Kyse 
ei tosin ole pelkästä raken-
tamisesta, vaan elämykselli-
sen festivaalialueen luomi-
sesta, kertoo Pori Jazzin  
logistiikkapäällikkö Kari  
Sarpela.

Sarpelan luotsaamaan 
tapahtumalogistiikan tiimiin 
kuuluu festivaalin aikaan sa-
toja ihmisiä. Suuri osa työtunneista kuluu ra-
kentamiseen. Esimerkiksi areenan valtava pää-
lava tulee paikalle vain muutama päivä ennen 
avajaisia ja se rakennetaan lähes sekuntiaika-
taululla pienistä palasista maailmankuulujen 
artistien estradiksi.

– Tapahtumalogistiikassa tärkeintä on ai-
katauluttaminen. Aikataulutus mahdollistaa 
asioiden tekemisen oikeassa järjestyksessä, 

mikä on tämän kokoisen festivaalin tuottami-
sessa keskeistä, summaa Sarpela.

Helpotuksena sijainti
Rakentamisen lisäksi tapahtumalogistiikkaan 
kuuluu valtavasti suunnittelua ja varautumis-
ta. Iso osa työstä tapahtuu kulisseissa, eikä 

parhaassa tapauksessa näy 
asiakkaalle mitenkään.

– Isona festivaalina mei-
dän tulee suunnitella hyvin 
niin festarikävijöiden kuin ar-
tistienkin liikkuminen. Myös 
turvallisuuteen ja hätätilan-
teisiin liittyen tehdään paljon 
toimintasuunnitelmia, jotka 
eivät kaiken sujuessa näy 
ulospäin, mutta vaativat pal-
jon työtä, kertoo Pori Jazzin 

toiminnanjohtaja Kristian Vainio.
Valtavan tapahtumalogistiikan kokonaisuu-

den hallintaa helpottaa merkittävästi Kirjurin-
luodon loistava sijainti.

– Asiakkaiden on helppo kulkea ilman au-
toa lähellä keskustaa sijaitsevalle tapahtuma- 
alueelle. Myös tavara kulkee huomattavasti  
helpommin alueelle hyvän sijainnin vuoksi, 
jatkaa Vainio.

Tapahtuma- 
logistiikassa  
tärkeintä on 

aikatauluttaminen.

>>
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Vaikka festarikävijät voivat kulkea alueelle jalan, riittää Pori 
Jazzilla kuljetettavaa. Tapahtumaviikolla festivaalijärjestäjillä on 
käytössään yhteensä 50 henkilö- ja pakettiautoa, joilla muun 
muassa ajetaan artistien lentokenttäkyytejä päivittäin.

Yhteistyö tukipilarina
Monelle kesän kohokohdaksi muodostunut tapahtumaviikko 
ei rakennu Pori Jazzin omin voimin. Yhteistyötä tehdään Porin 
kaupungin, paikallisten yritysten ja erilaisten alihankkijoiden 
kanssa. Esimerkiksi musiikkifestivaalille olennaisen tärkeä ää-
nentoisto on ulkoistettu kokonaan.

– Äänentoisto on valtava paketti, eikä vaadittavaa erikois-
laitteistoa löydy yhdeltä toimijalta, joten siksi se on ulkoistettu 
kahdelle alan yritykselle, Sarpela selventää.

Lisäksi paikalliset urheiluseurat ovat merkittävä osa Pori 
Jazzin rakentumista. Seurat ovat mukana tapahtumaviikon jär-
jestelyissä esimerkiksi rakentamisen, aitojen pystyttämisen ja 
puhtaanapidon osalta. Palkkio työstä menee suoraan seuroille.

Hyvien yhteistyökumppaneiden merkitys Pori Jazzille on 
elintärkeä. Myös porilaisten yritysten valmius virittää palvelu-
tuotanto huippuunsa festivaaliviikon ajaksi on poikkeuksellista.

– Tänä vuonna on jälleen valmisteilla hieno festivaali, jota ei 
saataisi aikaan ilman toimivaa yhteistyötä. Pori Jazz palaa hei-
näkuussa parin vuoden tauon jälkeen täysimittaisena huikealla 
ohjelmistolla. Odotukset kesää kohtaan ovat korkealla, Vainio 
kiteyttää.

Sarpelan ja Vainion mukaan 
tapahtumalogistiikassa  

on onnistuttu, kun portilta  
lähtee hymyilevä ihminen.

Iso osa työstä 
tapahtuu kulisseissa.

Pori Jazz -festivaali 

• Järjestetään Porin Kirjurin- 
luodossa 8.–16.7.2022 jo 
55. kerran.

• Kuuluu Euroopan  
vanhimpiin festivaaleihin.

• Festivaalin järjestäjänä  
toimii Pori Jazz 66 ry,  
joka on yleishyödyllinen, 
voittoa tavoittelematon 
yhteisö. 

• Tarjoaa maksullisen  
ohjelmasisällön lisäksi 
merkittävän määrän  
pääsymaksutonta  
ohjelmaa.

>>
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Pori Jazzin kanssa perinteisesti yhteistyötä 
tekevän yhteiskunnallisen keskustelutapahtu-
man, SuomiAreenan, ansiosta median huomio 
keskittyy tapahtumaviikolla Poriin.

SuomiAreena kokoaa poliitikot ja muut vai-
kuttajat heinäkuussa Poriin. Kaupungissa käy-
dyt keskustelut näkyvät mediassa niin paikal-
lisesti kuin valtakunnallisestikin.

– SuomiAreenan medianäkyvyys ker-
too tapahtuman merkittävyydestä. Median 
kannattaa tulla paikalle, sillä valtava määrä 
ajankohtaisista uutisaiheista löytyy tapahtu-
man aikaan Porista. Haastateltavat erilaisiin 
aiheisiin saa helposti paikan päältä, kommen-
toi MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi 
Einonen.

SuomiAreenan uutissisältöjä suunnitellaan 
osittain etukäteen, mutta tilaa jätetään myös 
yllätyksille. Einonen muistuttaa, että journa-
lismin suola on siinä, ettei koskaan tiedä etu-
käteen, mikä aihe nousee uutiseksi.

Uudistavaa yhteistyötä
Pori Jazz ja SuomiAreena kietoutuvat tapah-
tumaviikolla vahvasti yhteen. Tänä vuonna 
tapahtumat tekevät sisältöjä yhä enemmän 
ristiin ja festivaalit sulautuvat uusilla tavoilla 
toisiinsa. 

– SuomiAreena levittäytyy Kirjurinluodon 
puolelle, ja Pori Jazzin omaa keskustelusi-
sältöä nähdään SuomiAreenan lavoilla. Myös 
rantaan sijoitetun SuomiAreenan rantalavan 
merkitys korostuu. Tänä vuonna olemme niin 
henkisesti kuin fyysisestikin toisiamme lä-
hempänä, selventää SuomiAreenan tuottaja 
Johanna Tonttila. 

Kahden samanaikaisen festivaalin sauma-
ton yhteistyö näyttäytyy tapahtumakävijälle 
kokemuksena, joka saa palaamaan kesäisin 
karhukaupunkiin yhä uudelleen.

Pori uutisten 
näyttämönä
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Julmat 
jäähyväiset 
idänkaupalle
Lahtelainen Raute keräsi vielä tammikuussa 
yli kolmanneksen uusista tilauksistaan 
Venäjältä, ja horisontissa kajasti lupaava 
kasvu. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kuitenkin 
romutti markkinat yhdessä yössä. Nyt 
katse on jo muilla mantereilla, joilla ovat 
kuitenkin lisätaakkana rajusti nousseet 
kuljetuskustannukset.

Yllätys, järkytys ja pettymys. Siinä kolme tunnetta, jotka velloivat 
lahtelaisen Rauten toimitusjohtajan Tapani Kiiskin mielessä, kun 
ensimmäiset Ukrainan sotauutiset osuivat hänen näkökenttänsä. 
Pelkoja	konfliktin	äitymisestä	oli	toki	ilmassa,	mutta	silti	yhtiössä	
uskottiin viimeiseen asti järjen voittoon.

– Uutinen oli todella iso järkytys henkilöstölle rajan molemmin 
puolin. Tällaisiin sotatoimiin ei uskottu täällä Suomessa, mutta ei 
myöskään toimipaikoillamme Pietarissa, Kirovissa ja Moskovassa, 
Kiiski kertoo.

Alkushokin jälkeen tilannetta ovat varovaisin sanakääntein 
kommentoineet myös yrityksen venäläiset asiakkaat.

– Politiikasta ei uskalleta puhua, mutta sota toki mainitaan. 
Heillä on luonnollisesti suuri huoli omasta tulevaisuudestaan, kun 
tuoreilla laiteinvestoinnilla ei ole enää juurikaan arvoa. Riskinä 
on, että alta murenevat markkinat ja samalla koko Venäjän talous, 
Kiiski toteaa.

Venäjälle vasta uudistusten myötä
Monen muun suomalaisyrityksen tavoin Raute teki sodan puhjet-
tua todella nopeat johtopäätökset. Puujalostusteknologiaa kehittävä 
ja toimittava yhtiö ilmoitti maaliskuun alussa lopettavansa aktiivi-
sen Venäjän-kaupan, mutta hoitavansa loppuun aiemmin sovitut 
toimitukset.

Lopullisesti lappu laitetaan luukulle parin vuoden päästä, sillä 
laitetoimitusten lisäksi yhtiön on hoidettava sovitut asennukset ja 
koulutukset. >>

teksti Timo Sormunen
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– Asiaa toki tarkastellaan aktiivisesti ja vanha ”never say 
never” -varovaisuus mielessä, Kiiski tähdentää.

Runsaan 140 miljoonan euron liikevaihtoa tekevällä ja liki 
800 henkilöä työllistävällä pörssiyhtiöllä on Venäjällä noin 
40 hengen myynti- ja after sales-joukkue. Lisäksi päätoimi-
paikalla Lahdessa on pelkästään Venäjän markkinoihin kes-
kittyvää väkeä.

– Toistaiseksi meidän on edettävä voimassa olevien la-
kipykälien mukaan ja noudatettava tehtyjä sopimuksia. Jos 
asiakkaat eivät pysty maksamaan, sopimukset on neuvotel-
tava uusiksi. Pöytä on joka tapauksessa putsattava ennen 
poistumista, Kiiski painottaa.

Hänen ykköstoiveensa onkin, että sota saataisiin loppu-
maan nopeasti. Sen jälkeen alkaisi kenties selvitä, miltä tu-
levaisuus Venäjällä alkaa näyttää ja millaisin askelin pakot-
teita voitaisiin mahdollisesti purkaa.

– Se on kuitenkin selvää, että Venäjän markkinoita kat-
sellaan uudelleen vasta sitten, kun sikäläinen hallinto ja yh-
teiskunta ovat uudistuneet riittävästi. Ja tuskinpa lähdem-
me silloinkaan liikkeelle liput liehuen. Kyllä luottamuksen 
palautuminen vie aikaa, Kiiski toteaa.

Suomalaisyritysten vetäytyminen itärajan takaa on ollut 
monien mielestä jopa yllättävän nopea. Kiiski pitää joukko-
pakoa täysin ymmärrettävänä, sillä Venäjän hyökkäys rikkoi 
kaikkia kansainvälisiä pelisääntöjä. Myös markkinanäkymät 
murenivat saman tien ankarien talouspakotteiden ja vienti-
rajoitusten myötä.

Bisnesten jatkaminen olisi tarkoittanut myös Venäjän sota- 
kassan kasvattamista.

– Nämä syyt nopeuttivat vetäytymispäätöstä, vaikka sa-
malla tunsimme myös pettymystä. Olemme toimineet Ve-
näjällä jo varsin pitkään, mutta emme sittenkään oppineet 
tuntemaan sitä riittävästi, toimitusjohtaja tunnustaa.

Kasvukatse Aasian ja Amerikan mantereille
Vetäytyminen tuo ison loven Rauten liiketoimintaan, sillä 
Venäjä ehti viimeisten kahden vuoden aikana nousta jo  
Euroopan rinnalle yhtiön tärkeimpänä vientimarkkinana.

Esimerkiksi viime vuonna uusista tilauksista peräti  
39 prosenttia oli Venäjältä. Euroiksi muutettuna se tarkoittaa 
79 miljoonaa.

>>

Tapani Kiiski 
Ikä 59 vuotta  
Kotipaikka Hyvinkää

Puunjalostusteollisuudelle 
koneita ja laitteita toimittavan 
Rauten toimitusjohtaja 
vuodesta 2004. Hallituksen 
jäsen mm. Helkama Bicassa,  
Helkama Veloxissa ja 
Teknologiateollisuuden 
työnantajissa

Koulutus
Diplomi-insinööri, tekniikan  
lisensiaatti

Harrastukset
Mökkeily ja liikunta

Perhe
Vaimo ja neljä aikuista lasta

>>

”Venäjän markkinoita katsellaan 
uudelleen vasta sitten, kun 
sikäläinen hallinto ja yhteiskunta 
ovat uudistuneet riittävästi.”
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Tässä lovessa riittää Kiiskin mukaan paikkaamista, ja  
katsetta suunnataankin nyt yhtiön muille vientimarkkinoille. 
Niitä ovat Euroopan lisäksi muun muassa Pohjois- ja  
Etelä-Amerikka sekä Aasia.

– Tämä on meille kiistatta kova paikka, jota käydään läpi 
myös alihankkijaverkoston kanssa. Aiomme pitää kumppa-
neistamme kiinni, sillä ei meiltä löydy kaikkeen omaa osaa-
mista, Kiiski toteaa.

Ilmoilla onkin hänen mukaansa tiettyä talvisodan ”kyllä  
tästä selvitään” -henkeä, joka tuntuu nyt yhdistävän koko 
suomalaista yritys- ja yrittäjäkenttää.

Eikä kasvokkain tavattaessa ole epäselvyyttä päivän pu-
heenaiheesta.

– Venäjän kohdalla on kirkastunut koruttomasti se, mitä 
tarkoittaa vakaa ja ennustettava investointiympäristö. Sen 
eteen kannattaa meillä Suomessakin tehdä nyt tosissaan 
töitä, Kiiski muistuttaa.

>>

”Vakaan ja ennustettavan investointi- 
ympäristön eteen kannattaa tehdä 
nyt tosissaan töitä.”

Suomalaisten vientiyritysten murheena on kuluvana keväänä 
ollut paitsi Venäjä myös sitkeästi kiertävä koronavirus, joka 
ottaa uutta vauhtia etenkin Kiinassa.

Vielä isompana huolenaiheena ovat koronan myötä tai-
vaisiin nousseet rahtihinnat, jotka rassaavat etenkin Rauten 
kaltaisia kone- ja laitetoimittajia.

– Merirahtien hinnat ovat viimeisen parin vuoden aikana 
suorastaan räjähtäneet ja korotukset ovat olleet konttiliiken-
teessä jopa 5–10-kertaisia. Kallis diesel tuo oman lisänsä, 
mutta se on meille pienempi murhe, Kiiski kertoo.

Hurjien rahtihintojen myötä Raute on siirtänyt alihankin-
taa takaisin Kiinasta kotimaahan ja lähialueille. Se ei silti 
poista perushaastetta: vientikauppa Suomesta on entistä 
kalliimpaa.
–	Isona	huolena	tässä	on,	että	inflaation	nimissä	aletaan	

korottaa monia muitakin maksuja ilman aitoja perusteita. 
Siitä on jo kuluttajapuolella viitteitä. Kilpailua tarvitaan  
– myös hinnoissa, Kiiski muistuttaa.

Lisäkiusana 
kuljetuskustannukset
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Todellinen 
talouskatastrofi
Juuri kun pandemia alkoi helpottaa, saatiin Eurooppaan 
uusi taloushaaste Ukrainan kriisistä. Venäjän taloudelle 
hyökkäyssota tietää pitkää takapakkia, jonka kaikkia 
seurauksia on vielä mahdotonta ennustaa. Vyötä joudutaan 
kiristämään myös meillä Suomessa, toteaa Suomen Pankin 
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen.

Suomen Pankin nousevien talouksien 
tutkimuslaitoksen tutkimuspäällik-
kö Iikka Korhonen teki 24. helmikuuta 
tutut aamurutiinit. Niihin kuului myös 
pikainen vilkaisu kännykkään ja tar-
jolla oleviin uutisotsikoihin.

Kyseisenä aamuna ne koostuivat 
yhdestä selkeästä pääuutisesta: Ve-
näjä oli hyökännyt Ukrainaan.

– Ensimmäinen ajatus oli, että nyt 
se sitten tapahtui, Korhonen muistelee.

Monelle suomalaiselle uutinen 
oli järkytys, joka samalla nosti esiin 
vanhat pelot itänaapurin arvaamatto-
muudesta. Kokeneen Venäjän tutkijan 
silmissä se oli lopulta vain loogista 
jatkumoa vuoden 2014 Krimin miehi-
tykselle sekä Donbassin ja Luhanskin 
”mielikuvitusvaltioille”, kuten Korho-
nen itse alueita kuvailee.

– Huonoja enteitä oli ilmassa riit-
tämiin jo vuosien ajan, jos niitä vain 
halusi nähdä. Toki itsekin toivoin vii-
meiseen asti, että sotapuheet olisivat 
olleet	lopulta	vain	Venäjän	bluffia,	
hän huokaa.

Armoton isku Venäjän taloudelle
Heti ensimmäiset uutisotsikot luet-
tuaan Korhoselle kirkastui myös se, 
että sota tulee olemaan Venäjän 
taloudelle todella kova isku, josta 
selviämistä on edelleen vaikea edes 
ennustaa.

Venäläisten ostovoima ja ruplan 
kurssi syöksyivät saman tien alamä-
keen, ja pudotusta oli kertynyt sodan 
ensimmäisen kuukauden aikana noin 
30 prosenttia. Ja vielä pahempaa on 
edessä, kun lännen asettamat talous-
pakotteet alkavat kesän tullen pure-
maan täydellä tehollaan.

Ei siis ihme, että nuorta ja osaa-
vaa väkeä muuttaa maasta kiihtyvällä 
vauhdilla, jos se vain on heille vielä 
käytännössä mahdollista.

– Se on ainakin selvää, että hyök-
käyspäätöstä tehtäessä ei mietitty 
riittävän rationaalisesti sen talousvai-
kutuksia, Korhonen toteaa.

Ruuan suhteen Venäjä on varsin 
omavarainen, mutta monella muulla 
toimialalla tiukat tuontirajoitukset ja 

teksti Timo Sormunen kuvat Vesa Moilanen, Antti-Aimo Koivisto

>>
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talouspakotteet halvaannuttavat tuo-
tantoa. Muun muassa legendaarinen 
Lada-tehdas lomauttaa huhtikuussa 
väkensä komponenttipulaan vedoten.

Toisaalta harvalla venäläisellä on 
pian edes varaa auton vaihtoon. Kor-
hosen luotsaaman tutkimusryhmän 
synkkä ennuste näet on, että Venäjän 
bruttokansantuote putoaa tänä vuon-
na noin 10 prosenttia. Tuonnin arvon 
arvioidaan romahtavan puoleen ny-
kyisestä.

– Vastaavia lukemia nähtiin aika-
naan Iranissa, kun talouspakotteet 
alkoivat iskeä sinne täydellä teholla, 
Korhonen vertaa.

Edessä ankea tulevaisuus
Länsimaiden nopea ja määrätietoinen 
pakotepolitiikka ei sen sijaan yllättä-
nyt kokenutta tutkijaa, sillä päätöksiä 
oli viritelty ja niistä oli myös varoi-
teltu valmiiksi jo etukäteen. Isompi 
hämmästys oli se, millaisella vauh-
dilla ja yhtenäisyydellä ulkomaiset 
yritykset – suomalaiset jopa niiden 
etujoukoissa – päättivät vetäytyä  
Venäjän markkinoilta.

– Tässä tilanteessa olisikin näyt-
tänyt todella pahalta, jos sinne olisi 
jääty odottelemaan tilanteen kehitty-
mistä. Nyt oltiin yhteisessä rintamas-
sa, Korhonen kehuu.

Nuorta ja osaavaa 
väkeä muuttaa 
naapurimaasta 
kiihtyvällä 
vauhdilla, jos  
se vain on heille 
käytännössä 
mahdollista.

>>

>>

TOUKOKUU 2022      KAUPPAKAMARI      19

TEEMA



Taustalla olivat yritysten vaaka-
kupissa alati painavammaksi tekijäk-
si tulleet vastuullisuuskysymykset, 
mutta myös synkkä tuntuma Venäjän 
tulevien vuosien talous- ja liiketoi-
mintanäkymistä. Sikäläisille mark-
kinoille ei ole paluuta kenties koko 
2020-luvulla, vaikka sota pian lop-
puisikin. 

Miltä Venäjä sitten näyttää vaikka-
pa kolmen vuoden päästä? 

– Talous on paljon nykyistä pie-
nempi ja irrotettu maailmanta-
loudesta, EU:sta ja Yhdysvalloista. 
Kansalaisten elintaso ja yritysten in-
vestoinnit ovat paljon nykyistä alem-
malla tasolla. Kiinan kanssa tehdään 
entistä enemmän yhteistyötä, Korho-
nen tiivistää.

Synkkenevää suhdannetta  
myös Suomeen
Ukrainan kriisi heittää ison varjon 
myös Suomen talouteen, vaikka  
Venäjän vienti oli jo edellisen kriisin 
jäljiltä typistynyt runsaaseen viiteen 
prosenttiin. Nyt se on painunut  
nollaan.

Sotauutisten myötä kuluttajien 
luottamus on kääntynyt jyrkkään las-
kuun ja pessimismi valtaa alaa myös 
elinkeinoelämän piirissä. Valtionta-
loudessa menokehykset joustavat 
ja velanottoa lisätään muun muassa 
puolustusmenojen kasvun ja pako-
laiskriisin vuoksi.

Suomen Pankissa jouduttiinkin ke-
vään korvalla tekemään kaksi erillistä 
skenaarioita tulevista kehityspoluista. 
Ensimmäisessä laskelmassa vaiku-
tukset	talouskasvuun	ja	inflaatioon	
rajautuvat pääosin kuluvaan vuoteen, 

jolloin Suomen talous kasvaisi tänä ja 
ensi vuonna noin kaksi prosenttia.

Toisessa laskelmassa Suomen 
vientimarkkinat typistyvät eikä Ve-
näjän tilalle vielä löydetä korvaavia 
vientikohteita. Myös raaka-aineiden 
ja energian hinnat pysyvät korkealla. 
Tällöin Suomen talouskasvu saattaisi 
kutistua noin 0,5 prosenttiin.

Molemmissa laskelmissa Suomen 
inflaation	odotetaan	nopeutuvan	ku-
luvana vuonna 4–5 prosenttiin.

– Kyllä meilläkin joudutaan tin-
kimään elintasossa. Korotukset nä-
kyvät jo nyt muun muassa elintar-
vikkeiden, teräksen ja lannoitteiden 
hinnoissa. Ruuan hintaan vaikuttaa 
paljolti se, millainen on Euroopan 
satokesä.

Isoin kysymysmerkki on lopulta 
energian hinta. Siinä ratkaisun avai-
met ovat Korhosen mukaan Yhdysval-
loilla ja muutamilla suurilla öljyn-
tuottajamailla, joita nyt painostetaan 
lisäämään tuotantoaan Venäjän öljyn 
korvaajana.

Sähkön osalta helpotusta tuo hil-
jalleen käynnistyvä Olkiluoto 3-ydin-
voimala. Valonkajastusta tuo myös 
Euroopan vihreä siirtymä, kun Euroop-
pa pyristelee pikavauhtia irti Venäjän 
fossiilisesta tuontienergiasta.

– Lämpöpumppuihin, LNG- 
tekniikkaan ja ylipäätään energian- 
säästöön liittyvään teknologiaan  
tehdään pian isoja investointeja. Ja 
aikanaan on Ukrainakin rakennettava 
uusiksi. Näissä riittää työtä myös suo-
malaisyrityksille, vuosina 2009–2010 
myös Kyiv School of Economicsin  
vierailevana professorina ollut kaup-
patieteiden tohtori kannustaa.

Olkiluoto 
3-ydinvoimala ja 
Euroopan vihreä 
siirtymä tuovat 
valonkajastusta.

>>
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Korhosen (53 v.) luotsaama Suomen Pankin nou-
sevien talouden tutkimuslaitos perustettiin pian 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1991. 
Venäjän ohella se tutkii ja analysoi muun muassa 
Kiinaa.

Laitos on alansa kansainvälisesti tunnustettu 
asiantuntijaorganisaatio, jonka osaamiseen ja ana-
lyyseihin luotetaan muun muassa EKP:ssä, Euroopan 
Komissiossa ja Yhdysvaltain keskuspankki FED:ssä.

– Vastaavia tutkimussuuntauksia on muissakin 
EU-maissa ja niiden kesken on selkeää työnjakoa. 
Esimerkiksi espanjalaiset keskittyvät tutkimaan 
Latinalaista Amerikkaa, Korhonen kertoo.

Taloustieteilijä tuli tutkimuslaitokseen yksityi-
seltä pankkisektorilta vuonna 1995, joten hän on 
ehtinyt nähdä itänaapurin monet myllerrykset ja 
suunnanmuutokset. Korhonen on johtanut kym-
menen ekonomistia työllistävää yksikköä vuodes-
ta 2009 lähtien ja tehnyt siinä sivussa myös omaa 
tutkimustyötä.

– Monissa muissa maissa kriisit kehittyvät hi-
tain askelin eteenpäin, mutta Venäjällä ne voivat 
realisoitua muutamassa viikossa. Ukrainan tilanne 
lieneekin kirkastanut myös suomalaisille sen, mik-
si naapurimaata ja sen tilannetta kannattaa seura-
ta ja tutkia, Korhonen toteaa.

Kansainvälisesti arvostettua Venäjän-tuntemusta
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Lue lisää ja ilmoitt audu: satakunnankauppakamari.fi  >> Tapahtumat

Päätöksenteon liiketoiminnassa ei pidä perustua pelkkiin uskomuksiin. Keräämällä dataa ja analysoimalla 
sitä voit ohjata liiketoimintaasi ja kohdentaa tekemistäsi oikeisiin asioihin. Ymmärtämällä asiakkaasi 
ostopolkua ja päätöksentekoon johtavaa prosessia, voit olla askeleen edellä kilpailijoita!

Just believe in data!

Satakunnan kauppakamarin ja Tagomon yhteisellä aamubrunssilla pureskelemme, miten parhaat toimivat 
B2B- ja B2C-maailmoissa.
Perjantaina 3.6.2022 klo 8.30–10 | Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, Valtakatu 6 (7. krs), Pori
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Verkkokaupan  
ja logistiikan  
vallankumouksia
Verkkokauppa on viimeisen kym-
menen vuoden aikana uusiutunut ja 
edennyt hurjasti eteenpäin. Alalla on 
kehitelty helppoja alustoja ja upeita 
maksuteknologioita. Pakettiauto-
maatit ovat valtavan hieno keksin-
tö. Toimituspakkaukset liimautuvat 
kiinteästi logistiikkaan. Niissä suurin 
mullistus on vielä edessä. Paketit 
ovat edelleen kertakäyttöisiä muovi-
pusseja ja kartonkilaatikoita.

Tulevaisuudessa logistiikka on 
yhä vahvemmin kaksisuuntaista. 
Kuljetuspakkauksia kannattaa pa-
lauttaa. Verkkokaupat painivat jo 
nyt laatikoiden saatavuusongelmien 
kanssa. Myös kuluttajat alkavat 
vaatia kestävämpiä ratkaisuja.

Kertakäyttöistä kestävämpää
Mietitäänpä pahvilaatikon elinkaar-
ta. Puu kasvaa metsässä kymme-
niä vuosia. Sitten siihen käytetään 
valtava määrä energiaa, kun puusta 
tehdään sellua ja prosessoidaan se 
laatikoksi. Pahimmillaan laatikkoa 
käytetään vain joitain tunteja ennen 
kuin se poltetaan.

Kun luonnonvaroja kaadetaan  
tai louhitaan, pitää pystyä tuotta-
maan ainutlaatuisista jotain arvok-
kaampaa ja kestävämpää kuin vain 
kerran käytettävää. Jos laatikkoa 
voidaan käyttää monta kertaa, tuot-
taa se huomattavasti enemmän 
mielihyvää käyttäjälleen, ja se on 
myös ympäristöystävällisempää.  

Laatikkoa – ei ainoastaan materiaa-
lia – voidaan käyttää uudelleen.

Asenne löytyy valmiina
Suomalainen ekosysteemi pullon-
palautusjärjestelmineen on kehit-
tämiseen erittäin virikkeellinen. 
Olemme tottuneet palauttamaan 
pullot. Opimme myös taittelemaan 
laatikot ohjeiden mukaan ja palaut-
tamaan ne automaatteihin järkevi-
nä nippuina. Kokemusta on kertynyt 
globaalista vaateverkkokaupasta. 
Hiilidioksidikuorma pienenee, ja 
asiakastyytyväisyys paranee.

Logistiikka kaipaa isoja muutok-
sia. Maailmassa on jo paljon ne-
rokkaita keksintöjä. Niiden sovel-
taminen omaan liiketoimintaan voi 
synnyttää hyviä kaupallisia ideoita. 
Palvelullistaminen luo uusia mah-
dollisuuksia logistiikan arvoketjuun.

Pakettejakin voidaan myydä 
palveluna. Asiakkaan ei tarvitse 
ostaa eikä omistaa paketteja eikä 
loppukäyttäjän tuskailla jätteiden 
kanssa. Postitusjärjestelmä on iki-
vanha ja laajalle levinnyt sopimus-
pohjainen malli, joka pystyy kilpai-
lukykyisesti liikuttamaan laatikoita 
samaan hintaan kaikkialla maail-
massa. Tätä kannattaa virittää pal-
velemaan paremmin kiertotalous-
järjestelmän tarpeisiin. Modernin 
laatikkojärjestelmän hyödyntämi-
sessä on rutkasti globaalia poten-
tiaalia.

Akseli Reho on Original RePack Oy:n halli-
tuksen puheenjohtaja. Yritys tarjoaa palvelua 
verkkokauppojen toimituspakkauksiin.

Kuluttajat vaativat 
ja arvostavat 
ympäristö- 
ystävällisiä 
ratkaisuja 
kertakäyttöisiä 
enemmän.

Akseli Reho
keksijä, kehittäjä ja sijoittaja
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Golfliiton kyselyn	mukaan	uusia	jäseniä	innostaa	golfin	
pariin erityisesti perheen tai ystävän suosittelu. Samoin 
kävi 33 vuotta sitten WiseNetworkin toimialajohtaja Mika 
Niemiselle, kun hän ala-aste-ikäisenä aloitti kaverinsa 
suosituksesta	golfin	pelaamisen.	Muutamaa	vuotta	myö-
hemmin Nieminen sai kesätöitä saman kentän hoitajana 
ja vuosien mittaan hän työskenteli kentän toimistolla  
ja apuopettajana. Nieminen opiskeli Vierumäellä golf- 
opettajaksi ja oli tuttu näky Kalafornian lisäksi Yyterin, 
Kankaanpään ja Nakkilan kenttien opettajana.
–	Pelasin	junnuna	kilpagolfia	noin	10	vuotta.	Nykyään	

pelaamiseni on työhön liittyvää. Vapaa-ajallani harras-
tuksiini	kuuluvat	crossfit,	kuntosali,	maastopyöräily	ja	
hiihto. Olen aina ollut intohimoinen hikiliikkuja eli perus-
periaate on, että joka päivä pitää jotenkin liikkua.

Golf muuttunut kansanlajiksi
Hyvigolfin	15-vuotisen	toimitusjohtajakautensa	aikana	ja	
useiden golfalan luottamustehtävien hoitajana Nieminen 
on nähnyt lajin kehityksen pienemmän porukan har-
rastuksesta	kansanlajiksi.	Golfia	voi	harrastaa	matalalla	
kynnyksellä, ja valinnanvaraa on paljon.

Lajin digipalveluissa on tapahtunut iso muutos. Vielä 
viisi vuotta sitten laajalti käytössä olleet paperiset tulos-
kortit ovat vaihtuneet mobiilisovelluksiin. Pandemia-aika 
vauhditti golfkenttien digiloikkaa. Kun toimistot oli pidet-
tävä kiinni, kaikki aiemmin manuaalisesti tehdyt asiat 
hoidettiin diginä.

Digipalvelut sitouttavat harrastajia
Golfin	lisäksi	muutkin	ulkoharrastukset	ovat	pandemia- 
aikana kasvattaneet suosiotaan. Miten uudet harrastajat 
saadaan pysymään lajin parissa? Nieminen uskoo, että 
asiakkaiden tunteminen ja palveluiden kehittäminen hei-
dän toimintansa perusteella nousee entistä suurempaan 
rooliin.

– Uudet golfarit ovat digiajan golfareita. On tärkeää 
tunnistaa, miten asiakkaat käyttäytyvät ja mitä he halua-
vat. Digiratkaisujen avulla voidaan tehdä kohdennettua 
viestintää ja markkinointia. Se, että tarjotaan asiakkaille 
juuri heille sopivia palveluita tai kerrotaan heitä kiinnos-
tavista asioista, osoittaa, että juuri heihin halutaan pa-
nostaa.

Junnulajista tuli ura
Golfin	harrastajia	on	Suomessa	yli	150	000.	Jäsenmäärä	Suomen	
Golfliiton	seuroissa	on	kasvanut	merkittävästi	kahtena	viime	

vuonna. Erityisesti alle 30-vuotiaiden osuus on noussut.
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Golfissa yhdistyvät liikunta, luonto ja 
sosiaalisuus. Pelata voi omaksi iloksi 
tai tavoitteellisesti, yksin tai yhdessä.

”Golf on hyvää terveysliikuntaa ja 
loistavaa vastapainoa hektiselle  
työelämälle. Laji tarjoaa kilpailu-
henkisille haastetta, mutta sopii 
myös ajanvietteeksi ja perheiden 
yhteiseksi harrastukseksi. Jos et 
ole	vielä	kokeillut	golfia,	tee	se	tänä	
kesänä! Esimerkiksi Porin Kalafor-
nian Par3-kenttä on avoin kaikille. 
Kokeneemmille pelaajille suositte-
len kierroksia aikaisin aamulla. Ke-
säaamujen heräävä luonto linnun-
lauluineen on upea kokemus.”

Ville Tuovinen, toiminnanjohtaja, 
Porin Golfkerho ry
Lajin parissa yli 30 vuotta

Kesäaamut parasta 
golfausaikaa

”Olen	saanut	golfin	parista	hyviä	 
ystäviä ja päässyt ulkoilemaan 
upeissa maisemissa. Yrittäjälle golf 
on mainio tapa rentoutua ja myös 
verkostoitua. Lajista kiinnostunei-
den kannattaa lähteä mukaan, vaik-
kei varusteita tai peliporukkaa vielä 
olisikaan. Kentältä saa kavereita ja 
vuokramailoja, ja aloittelijoille on 
omia tapahtumia. Itselle sopivien 
mailojen lisäksi hyvät golfkengät 
ovat tärkeät. Askeleita kertyy ken-
tällä paljon.”

Susanne Tuunanen, toimitusjohtaja, 
Ilmari Mäkinen Oy
Porin Golfkerhon jäsen yli 20 vuotta

Ystävät ja yhteisö 
lajin suola

”Lajin suosion kasvu näkyy myös 
Yyterissä, jossa tehtiin vuonna 2020 
kaikkien aikojen kierrosennätys mo-
nien muiden golfkenttien tapaan. 
Eniten kenttien varaustilanteisiin 
vaikuttavat sateet. Helteellä pela-
taan enemmän aikaisin aamulla tai 
iltasella. Jos haluaa nauttia rauhal-
lisemmasta kentästä, suosittelen 
pelaamista valoisina kesäiltoina. 
Oman kotikentän lisäksi kannustan 
matkailemaan laajemminkin harras-
tuksen parissa.”

Markus Björlin, toimitusjohtaja,  
Yyteri Golf Links Oy
Lajin parissa yli 20 vuotta

Suomesta löytyy 
upeita kenttiä

Golf sopii koko elämän mittaiseksi harrastukseksi.  
Laji on myös mitä parhainta terveyttä edistävää liikuntaa.

Golfin suosio kasvanut  
myös Satakunnassa
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Johtaminen & esimiestyö

Myynti, markkinointi  
& viestintä

Kansainvälistyminen

Työsuhde, palkka & HR

Esihenkilön työkalupakki
1.6.2022 klo 9–15

HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen
13.9.2022 klo 9–16

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi
21.9.–18.10.2022

HHJ Hallitus ja talous, verkkokoulutus 
27.9.2022 klo 9–15.30

Valmentava johtaminen
6.10.2022 klo 9–15

Näin onnistut yrityskaupassa
13.10.2022 klo 12–16

HHJ Puheenjohtajakurssi 
31.10.–1.11.2022 

Uusi yhteistoimintalaki käytännönläheisesti
24.5.2022 klo 9–12

Tehokoulutus: Perhevapaat ja 
perhevapaauudistus
31.5.2022 klo 9–10.30

HR-vuosikello
15.6.2022 klo 9–13

Työpaikan keskeiset 
henkilöstösuunnitelmat
6.9.2022 klo 9–12

Työsopimuksen tekeminen ja muutoksiin 
varautuminen
13.9.2022 klo 9–12

Työpaikan sairauspoissaolot
13.9.2022 klo 12.30–15.30 

Talous & verotus
Kansainvälisen arvonlisäverotuksen 
ajankohtaiskatsaus 
24.5.2022 klo 9–12

Käyttöomaisuuden poistot  
– kirjanpidossa ja verotuksessa
14.6.2022 klo 9–12

Suuri arvonlisäverotuksen 
ajankohtaisseminaari
28.9.2022 klo 9–16

IT & digi

Tehokoulutus: Whistleblowing 3. osa  
– Väärinkäytösten hallintamalli
8.6.2022 klo 9–11

Osta fiksusti pilvipalveluita ja  
vältä it-sopimusriskit
19.9.2022 klo 12–16

Näin myyt julkiselle sektorille
2.6.2022 klo 9.15–16

Myyntihenkilöstön sopimusoppi
15.9.2022 klo 9–12.15

Asiakassuhteen hoitaminen sähköisesti  
ja etätyössä
21.9.2022 klo 9–12.30

Kansainvälisen kaupan juridiikka
31.5.2022 klo 12–16

Kohdemarkkinavalinta ja toimintamallit
13.9.2022 klo 12–16

Remburssit kansainvälisessä kaupassa
14.9.2022 klo 9–12.15
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Hyväksytty hallituksen 
jäsen (HHJ) -kurssi

SYKSYN HHJ-KURSSI

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 hyö-
dyntämään hallitustyöskentelyä entistä  
paremmin. HHJ-kurssin käyneille on tarjolla 
mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto.

Kurssi koostuu neljästä puolen päivän  
jaksosta, joiden lisäksi on ryhmätyö ja  
lukupaketti.

Raumalla ke 21.9., ti 27.9., ti 4.10.,  
ke 12.10. (ryhmätyö) ja ti 18.10.2022.

Lue lisää ja ilmoittaudu:  
satakunnankauppakamari.fi  Tapahtumat

HHJ Hallitus 
ja strategian 
toteuttaminen

HHJ Puheenjohtajakurssi

Asiantuntijat apunasi  
– kysy neuvoa veloituksetta

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakoulutuksessa 
käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. 
Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten 
orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky 
kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen 
jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana 
ja suunnan näyttäjänä.

Koulutus sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että 
puheenjohtajaksi aikoville. Koulutukseen osallistujilta 
edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen 
hallitsemista.

Porissa maanantaina 31.10.2022 klo 11.15–16.30 ja  
tiistaina 1.11.2022 klo 8.30–16.

Lue lisää ja ilmoittaudu:  
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: satakunnankauppakamari.fi  Palvelut   
Neuvontapalvelu

HHJ HALLITUKSEN STRATEGIA -KOULUTUS HHJ PUHEENJOHTAJAKURSSI

NEUVONTAPALVELU

Hallitus ja strategian toteuttaminen on  
aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennus- 
tilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä,  
alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä  
sekä osallistujia aktivoivista keskusteluista.  
Valmennukseen osallistuminen kirkastaa 
osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roo-
lin ja tehtävät strategian toteuttamisessa.

Raumalla tiistaina 13.9.2022 klo 9–16. 

Lue lisää ja ilmoittaudu:  
satakunnankauppakamari.fi  Tapahtumat
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Ensin vähittäiskaupan alalla yleis-
tyivät noutopalvelut, ja korona-
pandemian myötä ruokaostoksia 
alettiin enenevässä määrin kuljet-
taa kotiin. Uusia ratkaisuja ja pal-
velumalleja kehitetään jatkuvasti 
lisää. Porin keskustaan Antinkadul-
le avautuu toukokuun aikana uusi 
verkossa toimiva ruokakauppa, 
Wolt Market. Kauppoja on Suomessa 
jo seitsemässä kaupungissa Porin 
myötä. Palvelumalli nojaa ensisijai-
sesti ostamisen nopeuteen.

– Tarjoamme kuluttajille hieman 
erilaisen tavan hoitaa viikoittaiset 
ruokaostokset. Koska palvelu on 
nopea, se voi olla monelle arjen 
pelastaja, Wolt Market Suomen 
maajohtaja Joel Järvinen sanoo. 

Tavoitteena on, että kun asiakas 
lähettää sovelluksessa ruoka- 

Nopeita ostoksia
Ruuan verkkokauppa on kokenut mullistuksen parin 
viimeisen vuoden aikana. Ruokakaupat haluavat 
tarjota kuluttajille yhä helpompaa, nopeampaa tai 
joustavampaa tapaa hoitaa ruokaostokset.

Muutamat vähittäiskaupat 
tarjoavat Satakunnassa verk-
kotilauspalvelua asiakkail-
leen. Osa tarjoaa myös ruuan 
kotiinkuljetuksia yhteistyössä 
Woltin kanssa.

– Ruoan verkkokauppa on 
tullut jäädäkseen. Vaatimuk-
set helppoudesta ja nopeu-
desta peräänkuuluttavat alan 
toimijoiden kokonaisvaltaista 
kehittymistä. Kivijalkakaup-
pojen kohdalla tämä tar-
koittaa lisääntyvää auto-
maatiota, pohtii Satakunnan 
Osuuskaupan market- ja ta-
varatalotoimialajohtaja Jussi 
Kaartinen.

Uudet tuulet nähdään 
vähittäiskaupan logistiikan 
alalla tervetulleina.

– Uudet toimijat ja pal-
velumallit ovat pelkästään 
myönteinen asia. Kilpailun 
myötä kustannustehokkuus 
ja kannattavuus paranevat. 
Palvelun laadukkuus ja ta-
sokkuus ovat yleensä lopulta 
ne, jotka saavat asiakkaan 
palaamaan, toteaa Keskon 
aluejohtaja Lauri Inna.

Yhteistä 
kehitystä

tilauksen, hän saa ostokset koti- 
ovelle alle puolessa tunnissa.

– Kuljetuksista huolehtivat Woltin 
lähettikumppanit. Nopea toimitus on 
tärkeä osa palvelua ja ruokaostok-
set on mahdollista tilata noin viiden 
kilometrin säteellä kaupasta. 

Paikallisuus näkyy valikoimassa 
Wolt Marketin valikoimaan kuuluu 
noin 3 000 eri tuotetta. Valikoima 
päivittyy koko ajan, sillä asiakkai-
den tarpeet halutaan huomioida 
mahdollisimman ajantasaisesti.

– Avauksen yhteydessä valikoima 
ei vielä ole lopullinen, vaan räätä-
löimme sitä asiakkaiden ostotottu-
musten ja toiveiden mukaan. Esi-
merkiksi paikallisia tuotteita tulee 
valikoimaan lisää, Järvinen kertoo. 

Valikoimassa pyritään huomioi-
maan myös erilaiset ruokasesongit. 

– Yksi palvelumme arvoista on 
yllätyksellisyys ja ajankohtaisuus. 
Esimerkiksi, kun Helsingissä satoi 
valtavasti lunta, valikoimastamme 
löytyi tilattavaksi pieni lumilapio.

Wolt Market tuo Poriin yhden 
uuden vaihtoehdon hoitaa ruoka- 
ostokset verkossa.

– Tulevaisuudessa ihmisten  
tavat tehdä ruokaostoksia tulevat 
olemaan entistä monipuolisempia. 
Ostosten tekeminen voi olla niin 
helppoa, nopeaa kuin joustavaakin, 
Järvinen toteaa. Joel Järvinen.
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Verkostoidu kollegojen 
kesken

KYSYMYS: Miten hallitus voi arvioida itseään?  
Miksi se kannattaa? 

VASTAUS: Hallituksen itsearviointi on monissa yrityksissä  
vielä kehitysasteella. Useasti on kuitenkin havahduttu hal-
litustyöskentelyn perustarkoitukseen yrityksen tulevai-
suussuunnittelun strategisena veturina, mitä laadukas 
hallitustyöskentely parhaiten tukee. Aivan kuten yrityksen 
toimintatavat ja liiketoimintaprosessit, kannattaa myös hal-
lituksen työskentelykäytännöt asettaa vaikkapa kerran vuo-
dessa kehityshenkisen tarkastelun kohteeksi seuraavista 
näkökulmista:

Onko hallituksen jäsenten roolit ja roolikohtaiset odotuk-
set määritelty selkeästi? Hyvä on myös arvioida hallitus- 
työskentelyn työkalujen, kuten vuosikellon, toimivuutta sekä 
kokousten ammattimaista toteutusta.

Toteutuvatko hallituksen pääasialliset tehtävät sovitusti?  
Asiaa voi tarkastella laaja-alaisesti hallitustyöskentelyn eri 
osa-alueiden kautta: tulevaisuuden ja muutosten ennakointi 
(mukaan lukien skenaariotyöskentely), riskien hallinta, talou-
den seuranta, yritystoiminnan edellytysten arviointi, johtami-
sen ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen sekä yritys-
vastuu ja strategia.

Entä millä tasolla hallitus käy jatkuvaa strategista keskus-
telua ja seuraa tavoitteiden toteutumista? Samalla on hyvä 
tarkastella itse strategian toteuttamiskelpoisuutta, päivitty-
vyyttä ja kilpailukykyisyyttä.

Arvioinnin kohteeksi on toki hyvä 
nostaa myös yhtiön johdon kyvyk-
kyys ja sitoutuneisuus strategian 
toteuttamiseen sekä strategian vies-
tintä koko henkilöstölle. Tukeeko 
yhtiön johtamisjärjestelmä strate- 
gian käytäntöön viemistä, entä  
budjettiin varattujen resurssien riit-
tävyyttä strategian toteuttamiseen?

Näitä pohtimalla pääsee taas  
askeleen eteenpäin!

Q & A 
asiantuntijalta

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

Pekka Karhumäki
Hallituspartnerit  

Satakunta ry

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 yri-
tyksen osoitteen lisäksi 
omaan kotiosoitteeseen. 
Näin uusi lehti on luet-
tavissa heti ilmestymis- 
päivänä, vaikka toimis-
tolla ei tulisi vierailtua 
joka päivä. Jos haluat 

lehden jatkossa suoraan kotiin, laita viestiä  
Sannalle: sanna.leppanen@satakunnankauppa-
kamari.fi.

Varmista näkyvyys
Syksyn parhaat ilmoitus- ja yhteis- 
työpaikat varataan nyt. Mitä  
kerrottavaa teillä on kauppakamarin 
verkostolle? Jarkko avaa mahdolli-
suuksia mielellään: jarkko.huhtala@ 
satakunnankauppakamari.fi.

”Omakohtaisena kokemuksena voin  
sanoa, että Kauppakamari-lehti  
kannattaa tilata myös kotiin.  
Yrityksen osoitteeseen tilattu lehti  
tuli luettua usein vähän myöhässä 
tai se ei välttämättä löytänyt tietään 
omalle työpisteelle lainkaan. Kotiin 
toimitettuna, lehti valikoituu usein 
muusta postista, ensimmäisten  
luettavien joukkoon!”  
– Riitta Kilo, liiketoimintajohtaja 
Ahlströmin ruukit
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Tämäkin kauppakamarilehti syntyi kulisseissa viestintäporukan 
yhteisesti ideoimana. Kauppakamaria auttavat työssä kullan-
arvoisella tavalla Kari Karpale, Juha Heljakka, Juha Harttunen 
ja Riitta Kilo. Heidän kanssaan kokoonnutaan aina arvioimaan 
edellisen lehden sisältö. Sitten otetaan kiinni uudesta teemasta 
ja ajankohtaisista asioista ja ideoidaan kiinnostava setti.

#meidänkauppakamari
Satakunnan kauppakamarilla on riittänyt kevätpöhinää. 

Toimitustiimin voimin ideoitiin jälleen tämä lehti, ja kamarin tiloissa 
on vietetty laatuaikaa niin kurssien kuin kehityspäivän merkeissä.

Lehden sisällöt jaetaan myös sähköisesti somessa ja uutis-
kirjeissä. Kun ideapalaveri on pidetty, nappaa langoista kiinni 
Kumppanian väki. Toimitusjohtaja Leena Roskalan johdolla pyörät 
laitetaan liikkeelle, ja Jenna Kainulainen pitää huolta kokonai-
suudesta ja aikatauluista. Palavereissa toimitaan suklaan taika-
voimalla.

Kevään HHJ-kursseilla jo  
toinen ryhmä pääsi skoolaa-
maan päätöstilaisuudessa. 
Hallituspartnerit Satakunta 
ry:n tervehdyksen toi  
puheenjohtaja Pekka 
Karhumäki (oik.).
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SATAKUNNAN
KAUPPAKAMARI

Valtakatu 6, 28100 Pori
SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI

TOIMITUSJOHTAJA
Minna Nore

Vaikuttaminen, verkostot ja yhteistyö
Puh. 044 710 5364

minna.nore@satakunnankauppakamari.fi

YHTEYSKOORDINAATTORI
Jarkko Huhtala

Valiokunnat, kauppakamarimedia ja jäsenasiat
Puh. 044 967 0993

jarkko.huhtala@satakunnankauppakamari.fi

PALVELUKOORDINAATTORI
Sanna Leppänen

Vientiasiakirjat, taloushallinto ja tilaisuudet
Puh. 044 558 5650

sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 
Jussi Virtanen

Kasvurahaston selvitys
Puh. 050 516 5421

jussi.virtanen@satakunnankauppakamari.fi

Voit liittyä Satakunnan  
kauppakamarin jäsenverkostoon  
täyttämällä hakemuslomakkeen  
verkkosivuillamme osoitteessa  

SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI  
 VERKOSTOIDU. Otamme yhteyttä,  

kun hakemus on käsitelty.

Satakunta Business Campuksen esihenkilövalmennus on hyvin happotestattu kokonaisuus, jossa 
esihenkilöt pääsevät vaihtamaan ajatuksia kurssin puitteissa ja vähän muutenkin, kuvassa kahvi-
paussin merkeissä. Kurssiporukasta muodostuu helposti verkosto, jonka jäseniltä voi pyytää  
sparrailuapua jatkossakin.

Liity
jäseneksi

Kauppakamarin tilat ovat hyödynnettävissä jäsenyritysten omiin tapaamisiin, strategiapäiviin,  
neuvotteluihin jne. Tämän oli huomannut myös Satamaidon väki, joka kävi viettämässä kehittämis-
päivää toimitusjohtaja Anniina Honkasen johdolla. Jos olet kiinnostunut kokoustamaan kamarilla, 
ota	yhteyttä	Sannaan	(sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi).

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


