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Mitä useampi
kuitti, sitä
huonompi soppa.
Älyä ostamiseen, 
iloa yrittämiseen
ja sujuvuutta kirjanpitoon.
Tämän kaiken tarjoaa 
maksuton S-Business, 
älykäs kuititon yrityskortti 
ja avain S-ryhmän palveluihin.
Kadonneet kuitit on nyt kortilla.
Hanki yrityksellesi 
S-Business-yrityskortti.

S-Business.fi

Tiedät, mikä  
yrityksellesi  
on tärkeintä.

Tutustu OP Ryhmäeläkevakuutukseen 
osoitteessa op.fi/ryhmaelakevakuutus.

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy,  jonka asiamiehinä osuus-
pankit ja Pohjola Vakuutus  toimivat.

Osoita se heille.

Ole yhteydessä! 
Kaikkien OP Länsi-Suomen  
asiantuntijoiden suorat numerot  
löydät osoitteesta op.fi/lansi-suomi/
soitasuoraan.

Kilpailukykyä 
ja kestävää 
kasvua

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

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

Autamme parantamaan yrityksesi 
kilpailukykyä ja luomaan kestävää 
kasvua jo tänään!



Ville Aalto-Setälä
pankinjohtaja

Länsi-Suomen Osuuspankki,
varapuheenjohtaja

Kasvu- ja elinvoimavaliokunta

Aika kasvun ja 
puolustautumisen

Koskaan asiat  
eivät kuitenkaan  
ole pelkästään 

huonosti.

Edessämme taitaa olla kylmä talvi. 
Elämme kustannuskriisin aikaa. Ti-
lastokeskuksen mukaan teollisuu-
den tuottajahinnat ovat nousseet 
vuoden takaisesta 29 prosenttia.

Voimakas hintojen nousu yhdis-
tettynä korkotason nousuun tie-
tää yrityksille suuria haasteita. On 
vaikeaa siirtää kaikkia kohonneita 
kustannuksia loppukäyttäjille. Hin-
tojen nousu aikaansaa haasteita 
myös ostovoiman kautta.

Samaan aikaan yritysten kustan-
nusten nousun kanssa kuluttajien 
reaaliansiot ovat laskeneet Suo-
messa vuoden aikana keskimäärin 
4,6 prosenttia. Tämä on mittaus- 
historian suurin lasku, ja monessa 
Euroopan maassa lasku on ollut 
vielä suurempi. Kuluttajien os-
tovoima on lähes romahtanut, ja 
lasku taitaa vielä jatkua. Kulutta-
jien ostovoiman laskun vaikutus 
välittyy yrityksille ennemmin tai 
myöhemmin.

Koskaan asiat eivät kuitenkaan ole 
pelkästään huonosti. Tällä hetkel-
lä monella alalla on tilanne, että 
kaikki valmistettava tavara kyllä 
käy kaupaksi. Tämä selittää myös 
sen, että useilla aloilla kustannus-
ten nousu on saatu vietyä hintoihin 

– eiväthän tuottajahinnat muuten 
olisi rajusti nousseet.

Toinen positiivinen valonkaje ny-
kytilanteessa on se, että tämäkin 
tilanne on väliaikainen. Tähän asti 
kriiseistä on selvitty ja tästäkin 
kriisistä selvitään – ennemmin tai 
myöhemmin. Yritykset sopeutu-
vat, ja sen myötä koko markkina 
sopeutuu.

On muistettava, että ennustami-
nen on vaikeaa. Esimerkiksi sähkön 
kriisihinnat eivät välttämättä jatku 
pitkään. OL3 käynnistyminen, uusi 
tuulivoimakapasiteetti ja vesitilan-
teen muuttuminen Norjassa voivat 
muuttaa tilannetta yllättävästikin. 
Korkotason ennustamattomuudes-
ta kertovat OP ekonomistien las-
kelmat ensi vuoden korkotasosta 
markkinoiden hinnoittelun mukaan: 
95 prosentin todennäköisyydellä se 
vaihtelee välillä 0,5–4,0 prosenttia.

Lyhyellä aikavälillä yrityksille  
taitaa olla aika puolustautumisen  
– korkea inflaatio tekee toimin-
taympäristöstä epävarmemman. 
Kun tilanne rauhoittuu, on taas 
aika tavoitella kasvua. Jotenkin 
tuntuu, että Satakunta teollisena 
energian tuottajana nousee tästä 
kriisistä ensimmäisten joukossa.

Käsillä on voimakas kustannusten nousun sävyttämä 
epävarma aika – tälläkin kertaa tilanne kuitenkin rauhoittuu.
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Minna Nore ja Lauri Kilkku tuumaavat, että avoimuus on hyvä lääke – samoin reagointi elinkeinoelämän nopeaan sykliin.

Isojen hankkeiden 
kumppani
Porin kaupungilla ja Satakunnan kauppakamarilla on välitön porisuhde, 
kehuvat kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore ja kaupunginjohtajan 
tehtävää hoitava viransijainen Lauri Kilkku.

Satakunnan kauppakamaria ja 
Porin kaupunkia yhdistävät useat 
samansuuntaiset päämäärät.

– Ajankohtaiset teemamme ovat 
yhteisiä. Meillä on isoja mahdolli-
suuksia esimerkiksi kiertotalouden 
ja digitalisaation teemojen sekä 
sähköistymisen trendien ympärillä, 
luettelee Nore.

– Tuoreena yhteisenä asiana esil-
lä on ollut lentoliikenne, lisää Kilkku.

– Myös satamalla ja sen tulevai-
suudella on meille valtava merki-
tys, Nore jatkaa.

Yhteinen suunta
Satamassa kyse on alueen kilpailu- 
kyvystä: miten materiaalivirrat ja 
esimerkiksi tuulivoimalarakenteet 
liikkuvat. Kilkku on tyytyväinen, että 
merkittävä Porissa toimiva satama- 
operaattori sai kesällä omistajat, 
jotka uskovat ja panostavat aluee-
seen. Se on tärkeä asia koko Sata-
kunnan talousalueelle.

– Mäntyluodon telakalle löydet-
tiin ratkaisu, joka voi nousta arvoon 
arvaamattomaan, nyt kun meri-
tuulivoima on ajan hermolla. Myös 

kaupunkikonserniin kuuluva Pori 
Energia on alansa edelläkävijä.

Kansainvälisyys koskettaa kaik-
kialla, jolloin myös osaamiseen ja 
perheisiin liittyvät palvelut ovat  
tärkeitä. Kaupunki tavoittelee IB- 
lukiota yhdessä Svenska Kulturfonden 
i Björneborgin kanssa. Se mahdollis-
taisi kansainvälisen ylioppilastutkin-
non suorittamisen.

Myös valtiolla ja yrityksillä voi olla 
yhteisiä intressejä. Valtion tavoitteena  
on laajentaa Selkämeren kansallis-
puistoa Preiviikinlahden alueella ja 
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kaupungin tarkoituksena on inves-
toida Herrainpäivien venelaituriin, 
joka toimisi porttina Preiviikinlah-
den kohteisiin.

Luottamus on tärkeää
Kauppakamarissa arvostetaan, että 
kaupunki tarttuu rohkeasti kasvun 
mahdollisuuksiin ja tekee vahvaa 
yhteistyötä yritysten kanssa.

– Kaupungilla on kyky reagoida 
ja ymmärtää yritysten toiminnan 
tarpeet, kiittelee Nore.

Yrityksillä ja 
kaupungilla on 
yhteisiä maaleja 
investoinneissa.

KATSAUS

Luukkone kaivaa esiin Porin tarinan

Porin kaupungin mainospätkät 
olivat valtava somehitti alkuvuon-
na. Videoilla Porisuhdeneuvoja 
Luukkone antoi porisuhdeneu- 
voja ihmisille, jotka ovat kadot- 
taneet suhteensa Porin kaupun-
kiin tai joilla se on ainakin  
väljähtänyt.

Ajatus porisuhdeneuvoja Luuk-
kosesta sai alkunsa viime vuoden 
huhtikuussa Kaivopuiston penkil-
lä. Staartin toimitusjohtaja Juuso 
Kemi pallotteli ideoita kaupungin 
brändityötä varten. Ajatus johti 
porilaislähtöisen Putous-näyttelijä 
Joonas Nordmanin pakeille, joka 
oivalsi, että neuvojan täytyy löytyä 
kaupungin huipulta. Ilmiö oli val-
mis syntymään.

– Kysymys on huomiosta. Se on 
valuuttaa, joka sataa kaikkien laa-
riin. Toisekseen kysymys on tunteis-
ta. Brändäys on tunnepeliä. Jokai-
sella brändillä on tarina, joka pitää 
kaivaa esiin. Riskin otto kannatti, ja 
tässä kävi hyvin, vaikka sitä ei voi-
nut etukäteen varmaksi tietää.

Kemi uskoo, että viime kädes-
sä vain brändi ja tunnettuus ovat 
ratkaisevia, kun kilpaillaan vetovoi-
masta, asukkaista ja asiakkaista.

– Jos et luo tunnesidettä, pe-
laat markkinoilla rationaalisilla 
ehdoilla. Esimerkiksi teknologia ja 
liiketoimintamalli ovat suhteellisen 
helposti kopioitavissa. Sitten on 
enää tyydyttävä hinnanalennusten 
maailmaan.

Porisuhdeneuvoja Luukkone.

”On luotettava 
tunteisiin. Kaikkea 
ei kannata 
ylirationalisoida.”

Hyvä esimerkki nopeasta inves-
tointipäätöksestä on Euroopan en-
simmäinen kiertotalouteen perus-
tuva vanadiinilaitos, joka sijoittuu 
Tahkoluotoon.

– Porissa on syvä ja jäätön väylä.  
Se, että pystyimme osoittamaan 
tontin laiturin välittömästä läheisyy-
destä, oli keskeinen kilpailuetum-
me, sillä Pohjois-Ruotsin ja Raahen 
terästehtailta tuotavan kuonan sekä 
vanadiinilaitoksen lopputuotteiden 
määrät ovat suuria, Kilkku tietää.

– Lisäksi suunnitelmana on, että 
vanadiinilaitoksen prosessissa tar-
vittava hiilidioksidi otetaan talteen 
Pori Energian Aittaluodon lämpö-
laitokselta, minkä seurauksena 
lämpölaitos on hiilinegatiivinen.  

Ja kun sivutuotteella voidaan korva-
ta sementti betonin sidosaineena, 
betonin hiilidioksidivaikutus on näin 
tuotettuna 80 prosenttia pienempi 
kuin tavallisesti, Kilkku jatkaa.

– Satakunnassa voidaan tuot-
taa moniin tämän ajan haasteisiin 
ratkaisuja. Siitä elinkeinotyössä on 
kysymys, Nore linjaa.

Nore on tyytyväinen, että Porissa  
asioita käydään läpi välittömästi, oli-
vat ne sitten maankäyttö- tai lupa- 
asioita, yritysten infraa tai muuta.

– Rakennamme yhteisistä mah-
dollisuuksista yhteistyötä sekä 
virallisten rakenteiden, yhteisten 
hankkeiden että ennen kaikkea 
vapaamuotoisen kanssakäymisen 
merkeissä.
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PORI-HELSINKI-PORI

Nyt uudet aikataulut!
AIKATAULUT 23.12.2022 SAAKKA
MA-KE
PORI         HELSINKI 05:50 - 06:35   BPS690
HELSINKI         PORI 07:00 - 07:45   BPS691
PORI         HELSINKI 08:00 - 08:45   BPS692
HELSINKI         PORI 09:15 - 10:00   BPS693
PORI        HELSINKI 14:00 - 14:45   BPS694
HELSINKI        PORI 16:35 - 17:20   BPS695

TO-PE
PORI         HELSINKI 08:00 - 08:45   BPS692
HELSINKI         PORI 09:15 - 10:00   BPS693
PORI         HELSINKI 14:00 - 14:45   BPS694
HELSINKI         PORI 16:35 - 17:20   BPS695
PORI        HELSINKI 18:00 - 18:45   BPS696
HELSINKI        PORI 19:20 - 20:05   BPS697

Lennon hinta sisältää matkustajamaksut ja verot, 
yhden ruumaan menevän matkatavaran sekä tarjoilun 

koneessa. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Aikainen aamulento maanantaista keskiviikkoon vie 
sinut Helsinkiin ja siitä Finnairin jatkolennoilla sau-
mattomasti eteenpäin. Ja jos ostat lippusi Finnairilta, 
myös laukkusi siirtyvät lennolta toiselle.

Varaa lentosi ilman palvelumaksua osoitteesta 
karhu.aero tai osoitteesta finnair.fi, jos matkaasi 
sisältyy jatkolento Helsingistä Finnairilla.

Asiakaspalvelu:
0600 92099 (1,93 €/min + pvm/mpm)

asiakaspalvelu@karhu.aero

Yhteistyössä



Jalat maassa, 
pää pilvissä

Tactic on Lauri Niemiselle tuttu jo nuoruudesta, sillä hänen työuransa start-
tasi aikanaan yrityksen kesätyöntekijänä nurmikkoa leikaten. Sittemmin hän 
on työskennellyt niin Tacticin varastolla, tuotannossa, kuin markkinointia 
opiskeltuaan myös pidemmissä projekteissa myynnin, markkinoinnin sekä 
tuotekehityksen parissa.

– Olen sukua Tacticin omistajille, ja myös isäni on työskennellyt yrityk-
sessä, joten vahva side on jo valmiiksi olemassa. Uskon porilaisjuurillani 
sekä aiemmalla kokemuksella yrityksessä olevan positiivinen vaikutus ny-
kyiseen työhöni toimitusjohtajana, Nieminen arvioi.

Valmistuttuaan Turun kauppakorkeakoulusta Nieminen halusi kokeilla 
siipiään yrittäjänä ja hän ehtikin pyörittää perustamaansa markkinointialan 
yritystä yli kuuden vuoden ajan ennen Tacticille paluuta. Luovan organisaa-
tion luotsaaminen ja projektien johtaminen antoivat eväät myös nykyiseen 
pestiin.

– Kertyneestä kokemuksesta huolimatta en koe olevani johtajana valmis, 
vaan kehityn joka päivä. Saan valtavasti energiaa niistä tilanteista, joissa 
voin oppia uutta, Nieminen kuvailee.

Luovuutta etsimässä
Nieminen on jo omaa yritystä perustaessaan tiennyt, että henkilöstön hy-
vinvointi ja asiakkaiden palveleminen mahdollisimman hyvin ovat toimivan 
yrityksen peruspilareita. Hänelle on myös tärkeää tunnistaa työntekijöiden 
vahvuudet ja kannustaa jokaista henkilöstön jäsentä luovuuteen.

– Tactic on samaan aikaan sekä tuottava että luova organisaatio. Jokai-
sessa työtehtävässä on mahdollisuus toteuttaa omia ideoita ja tehdä asioi-
ta entistä paremmin. Toivonkin, että voin johtajana valjastaa työntekijöiden 
ammattitaidon koko yrityksen eduksi, Nieminen sanoo.

Sosiaalinen vastuu ja yrityskulttuurin kehittäminen ovat Niemiselle tär-
keä osa johtamista. Tacticin toimitusjohtajana hän on pyrkinyt löytämään 
organisaatiosta ne paikat, joissa muutos olisi paikallaan.

– On tärkeää tunnistaa, mikä työntekijöitä motivoi ja mikä on heille mer-
kityksellistä. Myös tiedolla johtaminen ja automatisaatio ovat lähellä sy-
däntäni, mutta kaikki lähtee ihmisistä. Meidän tulee myös vaalia yrityksen 
rikasta historiaa. Oikeilla valinnoilla voimme kammeta korkeammalle kuin 
muut, pelialan pohjoismaista markkinajohtajaa luotsaava Nieminen toteaa.

Pelitalo Tacticin toimitusjohtajana vajaan vuoden 
toiminut Lauri Nieminen haluaa valjastaa työn- 
tekijöiden luovuuden koko organisaation hyväksi.

Lauri Nieminen

Koulutus
Kauppatieteiden maisteri KTM

Johtamisessa tärkeintä 
Sosiaalisen vastuun 
huomioiminen sekä kyky 
valjastaa henkilöstön 
osaaminen parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Merkittävin askel uralla
ja yksityiselämän kannalta  
ovat olleet oman yrityksen 
perustaminen sekä vuoden  
takainen paluu Poriin ja  
Tacticille.

Motto
Pää pilvissä, kädet ja jalat  
mudassa.
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Kasvun paikka
Yhä useampi kasvuyritys löytää tiensä Satakuntaan  
uusien markkinoiden ja osaajien houkuttelemana. 

Integroituminen satakuntalaiseen talouselämään vaatii  
tulijoilta verkostoja, valmistelutyötä ja asennetta.

Tagomo, turkulaislähtöinen digitaalisen markki-
noinnin toimisto on kahdessa vuodessa lunasta-
nut paikkansa Porin yrityskentässä. Yrittäjäkak-
sikko Petri Elovaara ja Mikko Lehtinen tiesivät 
kaupungista puuttuvan Tagomon kaltaisen toi-
mijan, mikä antoi pontta sijoittumispäätökseen.

– Satakunnassa arvostetaan paikallisuutta. 
Heti kun perustimme toimiston Poriin, aloim-
me saada uusia asiakkuuksia ja myynti lähti 
vetämään, iloitsee Elovaara, yrityksen toimi-
tusjohtaja ja toinen perustajajäsen.

Elovaaran kokemusten mukaan paikalli-
sen yrityselämän vahvuus on 
yhdessä tekemisen meinin-
ki. Ostot halutaan mahdol-
lisuuksien mukaan keskittää 
tutuille toimijoille. Suositte-
lujen merkitys onkin alueella 
selvästi suurempi kuin esi-
merkiksi Turussa tai pääkau-
punkiseudulla.

Aktiivinen verkostoitumi-
nen muun muassa BNI- 
ryhmissä (Business Network 
International) on auttanut Tagomoa saamaan 
jalansijaa uudessa ympäristössä.

– Olemme integroituneet hyvin uusien 
kumppaniemme avulla – esimerkiksi Ässien, 
Porisperen ja kauppakamarin myötä ovet ovat 
auenneet muillekin tahoille, kertoo Tagomon 
kumppanuuksista vastaava avainasiakaspääl-
likkö ja osakas Emma Lehtisaari.

Ihmiset edellä
Myynnin kasvattamisen lisäksi uusien osaajien 
rekrytointi painoi vaakakupissa. Ammattitaitoi-
sen henkilöstön tavoittaminen on ollut Porissa 
helpompaa, ja uudet rekrytoinnit ovat olleet 
napakymppejä. Tagomolaisia on tällä hetkellä 
kahdeksan, ja tiimiä kasvatetaan määrätietoi-
sesti, mutta maltillisesti.

– Haluamme kasvaa hallitusti, koska kaikki 
tekemisemme perustuu ihmisiin. Kun hen-
kilöstö voi hyvin, asiakas voi hyvin, summaa 
Elovaara.

Ollakseen lähellä asiakkai-
taan Tagomo pitää majaansa 
Porin ytimessä Valtakadul-
la. Sopivaa toimistoa etsit-
tiin pitkään: eri toimitiloja 
katsastettiin lähemmäs 30, 
ennen kuin paikka löytyi. Toi-
miston ovi käy tiuhaan, sillä 
monet porilaiset asiakkaat 
haluavat säännöllisesti vaih-
taa kuulumisia.

– Muutamme yrittäjien 
elämää digimarkkinoinnin ratkaisujen avul-
la. Meiltä yritys voi hankkia muun muassa 
kotisivut, Googlen sekä sosiaalisen medi-
an mainontaa tai chatbotin sivuilleen, kertoo 
Lehtisaari.

Avainasia integroitumisessa on ollut rohkea 
ja avoin asenne. Vahvasti omiin arvoihin nojaa-
minen kantaa pitkälle uudessa ympäristössä.

Avainasia 
integroitumisessa  

on ollut rohkea  
ja avoin asenne.

>>
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Suurin ponnistus 
tehtaan 
käynnistämisessä 
oli henkilöstön 
rekrytointi ja 
koulutus.

Omistajaveljekset Petri ja Pasi Saarinen ponnistavat Ruotsin markkinoille Kankaanpään kautta.

Perinteikäs kauhavalainen huone- 
kaluvalmistaja Unico on ollut pit-
kään tasaisella kasvu-uralla. Veljes-
ten Pasi ja Petri Saarisen luotsaa-
ma perheyritys valmistaa sänkyjä 
ja sohvia tällä hetkellä kotimaan 
markkinoille, mutta tähtäimessä on 
laajentaa myyntiä myös Ruotsiin.

Yli 100 henkeä työllistävällä 
Unicolla on tuotantolaitoksia Kau-
havalla ja Lapualla sekä nyt myös 
Kankaanpäässä. Ennen Kankaan-
päähän tuloaan vuonna 2020 yritys 
teki perusteellisen kartoituksen 
mahdollisista sijoittumisvaihto- 
ehdoista.

Unico – Kankaanpään kautta maailmalle

– Tarvitsimme isommat toimi- 
tilat, koska halusimme hajauttaa 
toimintoja ja saada saman katon 
alle välivaraston ja puolivalmistei-
den tuotantoa. Satakunnan alueen 
lisäksi olimme yhteydessä eri ta-
hoihin Keski- ja Etelä-Suomessa 
sekä länsirannikolla, kuvailee Unicon 
toimitusjohtaja Pasi Saarinen.

Tärkeimmät kriteerit uuden toi-
mipaikan valinnassa olivat riittä-
vän suuret tilat ja keskeinen sijainti. 
Logistisesti Kankaanpää sijaitsee 
oivallisesti Kauhavan ja Turun puo-
livälissä, mikä tukee Ruotsiin suun-
tautuvaa vientiä laivakuljetuksineen.

Pesäpallo ohjasi paikalle
Myös sattumalla oli sormensa pelis-
sä, että Unico päätyi perustamaan 
tuotantolaitoksen juuri Satakuntaan. 
Eräänä viikonloppuna veljekset aje-
livat viemään poikiaan pesäpallope-
liin Kankaanpäähän. Paikan päällä he 
huomasivat mainoksen myytävästä 
kiinteistöstä, joka näytti vastaavan 
heidän tarpeitaan.

– Veljeni Petri otti heti seuraa-
vana maanantaina yhteyttä omis-
tajaan, ja siitä käynnistyivät lähes 
puoli vuotta kestäneet neuvottelut. 
Marraskuussa 2020 teimme kau-
pat, kertoo Saarinen.

Suurin ponnistus tehtaan käyn-
nistämisessä oli henkilöstön rekry-
tointi ja koulutus, koska uutena 
toimijana kaikki piti aloittaa nol-
lasta. Unico otti yhteyttä Kankaan-
pään kaupungin edustajiin, jotka 
auttoivat henkilöstökartoituksen 
toteuttamisessa.

– Palkkasimme paikallisen teh-
daspäällikön, jonka johdolla olem-
me parissa vuodessa kasvattaneet 
henkilöstöluvun yli 30:een, Saari-
nen toteaa.

Satakuntaan integroituminen 
eteni viranomaistahojen ja muiden 
toimijoiden kanssa sujuvasti. Kan-
kaanpään tuotantolaitos palvelee 
liiketoimintaa erinomaisesti, mikä 
osaltaan mahdollistaa parhaillaan 
vireillä olevien, uusien kasvuaske-
leiden ottamisen.
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”Meille on tärkeää, että satama on auki 365 päivää 
vuodessa, tarjoaa hyvän infrastruktuurin ja erinomaiset 
logistiikkaratkaisut. Porin Sataman ja kaupungin vahva 
tuki ratkaisivat sijoittumispäätöksemme.”

Lokakuun alussa aukeavat Lää-
kärikeskus Minervan ovet Porin 
IsoKarhussa. Keskeinen sijainti 
keskustassa ja esteetön pääsy ka-
tutasossa olivat perusasioita, joista 
haluttiin pitää kiinni uudelle paik-
kakunnalle tultaessa.

– Porin toimipisteeseemme tulee 
13 lääkärin vastaanotto, laboratorio 
ja kuvantamispalvelut. Yleislääkä-
reiden lisäksi asiakkaitamme pal-
velevat useat erikoislääkärit, kertoo 
toimitusjohtaja Kaisa Koskinen.

Poriin sijoittuminen oli Minerval-
le luonteva jatkumo. Vuonna 1988 
Raumalla toimintansa aloittanut ja 
vuonna 2001 Euraan laajentunut 
lääkärikeskus hakee kasvua Sata-
kunnan suurimmassa kaupungissa, 
jossa on potentiaalisia asiakkaita ja 
asiantuntijoita.

– Koska emme ole valtakunnal-
linen toimija, meidän on tehtävä 
itsemme tunnetuksi Porissa, mikä 
tuo oman haasteensa toiminnan 
aloittamiseen. Uskomme kuitenkin, 
että hyvä maineemme perheyrityk-
senä kantaa, toteaa Koskinen.

Minervalla oli jo entuudestaan 
jonkin verran porilaisia ja lähiseu-
dun asiakkaita, jotka ovat käyneet 
Raumalla tai Eurassa lääkäreiden 
vastaanotoilla. Myös työterveys-
huollon asiakkaita on Porin seudul-
la jo nykyisinkin.

Rekrytointi sujui yli odotusten
Satakunnan vuoden 2020 perhe-
yritykseksi valittu Minerva harkitsi 

Minerva täydentää Porin lääkäripalveluiden tarjontaa

uuden toimipisteen perustamista 
tarkkaan.

– Verkostoituminen ennalta  
esimerkiksi kauppakamarin, nuor-
kauppakamarin ja muiden yrittäjien 
kanssa on auttanut meitä sijoittu-
maan Poriin. Haluamme olla aidos-
ti mukana kehittämässä koko Sata-
kuntaa, tähdentää Koskinen.

Rekrytointiprosessi sai viime 
keväänä lentävän lähdön, kun yri-
tykselle tuli lähes sata hakemus-
ta avoinna oleviin työtehtäviin. He 
saivat palkattua päteviä ja koke-
neita laboratorio-, työterveys-, 
röntgen- ja terveydenhoitajia, 

jotka ovat aloittaneet perehtymi-
sensä ja tutustumisensa Minervan 
toimintakulttuuriin kesän aikana. 
Nyt koko uuden tiimin on mukava 
aloittaa työt yhdessä uudessa toi-
mipisteessä.

Koskisen isän perustamassa  
Minervassa vaalitaan edelleen vas-
tuullista omistajuutta. Yhdessä 
vastuulääkärinä toimivan veljensä 
kanssa Koskinen haluaa panostaa 
välittömään ilmapiiriin. Minerva-
laisten yhteiset kohtaamiset,  
kuten vuotuiset koko henkilöstön 
joululounaat Koskisen kotona,  
hitsaavat porukan yhteen.

Koska emme ole valtakunnallinen toimija,  
meidän on tehtävä itsemme tunnetuksi Porissa.

Toimitusjohtaja Kaisa Koskinen on tyytyväinen uusiin valmistuviin tiloihin IsoKarhussa.

– Damian Hicks, toimitusjohtaja, Critical Metals
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Tieturva-ala tarjoaa 
paljon mahdollisuuksia 
kasvuyrityksille.
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Hyvishakkeri 
tulppaa 
tietoturva-
aukkoja
Laura Kankaala suuntasi aikoinaan lukion 
jälkeen hoiva-alalle, mutta päätyi lopulta 
opiskelemaan tietojenkäsittelyä. Nyt työpäivät 
täyttyvät asiakasyritysten tietoturvapulmista, 
seminaariesitelmistä ja omista podcasteista. 
”Larpan” missiona on tehdä internetistä parempi 
ja turvallisempi paikka sekä kannustaa nuoria 
naisia tietotekniikan tarjoamille urapoluille.

Hakkeri-sana herättää helposti mielikuvan nuoresta miehestä, 
jonka pakkomielteenä on murtautua tietyn yrityksen tai julkisyh-
teisön tietojärjestelmään. Heitä löytyy hakkerijoukosta edelleen, 
mutta yksittäisten tekijöiden sijaan taustalla on entistä useammin 
järjestäytynyttä rikollisuutta ja jopa valtiollisia toimijoita.

Samalla on toisaalta kasvanut myös tietoturva-aukkoja tulp-
paavien ja nettirikollisia metsästävien ”hyvishakkereiden” jouk-
kue. Yksi heistä on helsinkiläinen Laura ”Larppa” Kankaala, joka on 
kansantajuisella ja arkisella lähestymistavallaan noussut nopeasti 
tietoturva-alan kysytyimpien konsulttien joukkoon.

Kankaalaa on ajanut eteenpäin halu rakentaa internetistä ny-
kyistä turvallisempi ja helppokäyttöisempi. Samalla on tullut rat-
kottavaksi myös tietoturvaan liittyviä haasteita.

Vaikka tietoturvakonsultin ura on ollut nopea ja nousujohtei-
nen, on sen alku hieman poikkeava: heti lukion jälkeen Kankaala 
näet suuntasi hoiva-alan opintoihin. Jo peruskouluvuosina alkanut 
tietokone- ja peliharrastus veti kuitenkin lopulta pidemmän kor-
ren, ja Kankaala päätti vaihtaa ensimmäisen vuoden jälkeen opin-
tosuuntaa tietojenkäsittelyyn.

– Aloin tehdä nettisivuja jo ala-asteella ja halusin kokeilla, mil-
tä siihen asti hieman etäiseltä tuntunut IT-ala mahtaisi tuntua. Ja 
hyvin se on maistunut, Kankaala naurahtaa. >>

teksti Timo Sormunen, kuvat Meeri Utti
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Vastaamo soitti herätyskelloa
Kankaalan arkista työsarkaa on ratkoa yritysasiakkaiden tie-
toturvahaasteita, hakea heidän järjestelmistään tietoturva- 
aukkoja ja rakentaa asiakkailleen strategioita, joilla riskejä 
taklataan jo ennakolta.

Hakkeroinnista hän kertoo kiinnostuneensa opiskeluvuo-
sina, kun siihen tarjoutui erillisen kurssin myötä mahdolli-
suus.

– Samalla aloin treenata sitä myös itsekseni, Kankaala 
kertoo.

Hyvishakkerille onkin ollut viimeisen parin–kolmen vuo-
den aikana kasvavaa kysyntää. Korona-aika ja etätyö ovat 
lisänneet tietoturvariskejä, ja herätyskelloja ovat soittaneet 
myös muutamat isot tietomurrot lunnasvaatimuksineen.

Tuoreimmat esimerkit ovat kesällä julkisuuteen tulleet 
Wärtsilän ja STT:n tietomurrot, joiden takana oli sama hak-
keriryhmä.

– Todellinen herättäjä oli taannoinen Vastaamon tapaus, 
joka osoitti järjestelmien haavoittuvuuden. Samalla se antoi 
esimerkin, että tietomurto voi kaataa koko yrityksen, Kan-
kaala muistuttaa.

Prosessit ja vastuut kuntoon
Pandemia-aikana hakkerit olivat aiempaa aktiivisemmin etä-
työläisten kimpussa. Nyt pandemia on jo helpottanut, mutta 
kyberrikolliset eivät suinkaan lepää – päinvastoin.

– Etätyö on ollut kaikille iso muutos. Nyt palaillaan takai-
sin työpaikoille ja moni saattaa miettiä, että toimistoympä-
ristössä ollaan paremmin turvassa. Se ei kuitenkaan anna mi-
tään syytä tinkiä omasta tarkkuudesta, Kankaala painottaa.

Suomalaisten tietämys ja ymmärrys tietoturvariskeistä on 
lopulta kohtuullisen hyvä. Suurimmat riskit liittyvätkin usein 
prosesseihin ja vastuunjakoon.

Missä organisaation kannalta elintärkeitä tietoja säilyte-
tään ja kenellä on niihin pääsy? Kuka vastaa siitä, että kaikki 
päivitykset ovat varmasti ajan tasalla? Kehen tai minne otan 
yhteyttä, jos havaitsen jotain epäilyttävää, saan epämääräi-
sen viestin tai ehdin klikata sen auki?

– Näistä löytyy edelleen valitettavan usein harmaita 
alueita. Kun järjestelmät ovat riittävän helppokäyttöisiä ja 
vastuunjako selkeä, ei kenenkään tarvitse kokeilla esimer-
kiksi salasanojen kohdalla oikopolkuja. Se on olennainen 
osa tietoturvaa.

>>

Laura Kankaala 
Tietoturvarikollisia paljastava 
hakkeri, tietoturvakonsultti  
ja -tutkija. Työskennellyt  
WithSecuressa ja F-Securessa.

Kotipaikka 
Helsinki

Koulutus
Tietotekniikan tradenomi

Harrastukset
Videopelit, podcastaaminen ja 
kuntoilu

>>

”Tietomurto voi kaataa 
koko yrityksen.”
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Miehiset mielikuvat edelleen rasitteena
Monen muun toimialan tavoin ICT-sektori kärsii krooni-
sesta työvoimapulasta. Tilanteeseen ei näytä olevan  
luvassa nopeaa helpotusta, vaikka toimialan kasvu- ja 
työllisyysnäkymät ovat kiistatta valoisat: digitalisaatio  
etenee ja sen tarjoamat ratkaisut rantautuvat entistä  
laajemmin eri toimialoille.

Alalle on yritetty houkutella myös lisää naisia, mutta 
isompaa invaasiota ei oppilaitoksissa ole vieläkään nähty. 
Suunta on toki verkkaisesti parempaan päin.

Tilanne harmittaa myös Kankaalaa, jonka mukaan  
naiset saattavat vierastaa tietoteknisiä aloja vanhojen,  
jo vuosituhannen vaihteessa rakentuneiden mielikuvien  
vuoksi. Työ kuvitellaan kovatahtiseksi, stressaavaksi ja 
edelleen myös varsin miehiseksi.

– Voin toki tunnustaa, että itselleni ja monille muillekin 
alan ammattilaisille tämä on eräänlaista kutsumustyötä, 
jossa ei kelloa aina katsota. Silti myös muutosta tarvitaan 
ja sitä saadaan uusien osaajien, asenteiden ja naisten 
kautta, Kankaala tähdentää.

Tieturva-ala tarjoaa edelleen myös paljon mahdolli-
suuksia kasvuyrityksille.

– Tietoturvaa tarvitaan kaikkialla, missä vain on tieto-
koneita ja tietoteknisiä laitteita. Se voi olla myös oheis-
tuote, kun vanhoja järjestelmiä modernisoidaan tai käyt-
täjille tarjotaan aiempaa helpompi tapa tehdä asioita 
turvallisesti, Kankaala muistuttaa.

Samalla hän heittää vastuupalloa myös vanhempien  
ja sukulaisten suuntaan: Jos tuore ylioppilas ilmoittaa 
suuntaavansa vastoin lähipiirinsä ennakko-odotuksia tie-
totekniikan pariin, tuota päätöstä pitää kummastelun ja 
käännytysyritysten sijaan tukea ja kunnioittaa.

Entä hoiva-ala? Millaisia mietteitä vähän yli kolme-
kymppisellä tietoturvaekspertillä on alkuperäisestä 
unelma-ammatistaan?

– Sekin on kutsumustyötä, ja arvostus hoitoalan am-
mattilaisia kohtaan on koronan myötä vain kasvanut. 
Toivottavasti tuon työn arvo saataisiin näkymään myös 
heidän palkassaan.

>>

Suurimmat tietoturvariskit 
liittyvät usein prosesseihin ja 
vastuunjakoon.



Huoltovarmuus haastaa 
myös yrityskenttää
Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat nostaneet 
kansallisen huoltovarmuuden taas arvoonsa. Kriittisen 
infran ja elintärkeiden palveluiden toimivuus kriisitilanteissa 
ovat kuitenkin pääosin kotimaisen yritysverkoston 
varassa. Siksi oman toiminnan jatkuvuudesta myös 
kriisien keskellä kannattaa pitää niissä huolta, muistuttaa 
Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) infrastruktuuriosaston 
johtaja Jarna Hartikainen.

Ei vara venettä kaada, muistuttaa van-
ha kansanviisaus. Kyseinen lausah-
dus on ollut taas ajankohtainen, kun 
koronapandemia ja Ukrainan sota ovat 
koetelleet myös suomalaisten krii-
sinsietokykyä. Samalla on toisaalta 
oivallettu vuosikymmenten saatossa 
rakennetun huoltovarmuusjärjestel-
mämme toimivuus ja merkitys.

Kun ympärillä myrskyää riittävästi, 
pitävät julkishallinto ja suomalais- 
yritykset yhdessä huolen siitä, että 
vesi-, energia- ja elintarvikehuol-
to, terveydenhuoltojärjestelmä sekä 
tietoliikenneyhteydet toimivat myös 
kriisiaikoina.

– Yhteisenä tavoitteena on turvata 
kansalaisille nämä elintärkeät perus-
palvelut asuinpaikasta riippumatta. 
Valtio ei siihen luonnollisesti yksin 
pysty, vaan varautumista tarvitaan 
myös palveluita tarjoavilta yrityksiltä, 
Jarna Hartikainen tiivistää.

Digitalisaatiossa ja verkottumisessa 
on omat riskinsä
Takavuosina yhteiskunnan toiminnan 
kannalta kriittiset toimialat olivat pit-
kälti valtionyhtiöiden hallussa. Suomi 
oli myös nykyistä omavaraisempi, ja 
huoltovarmuuden ylläpidossa keski-
tyttiin pitkälti muun muassa viljan, 
polttoaineiden ja lääkkeiden var-
muusvarastointiin.

Varastoilla on edelleen oma si-
jansa, mutta tänä päivänä huolto-
varmuudesta huolehtivat entistä 
enemmän eri toimialoille rakentuneet 
yritysverkostot ja kumppanuusketjut, 
jotka voivat olla hyvinkin pitkiä ja mo-
nipolvisia. Se lisää aina myös riskejä, 
Hartikainen toteaa.

– Kriittisten toimialojen isot yri-
tykset vastaavat toki omasta ja so-
pivat kumppaniensa kanssa toi-
mitusvarmuudesta, mutta pitkissä 
tuotanto- ja palveluketjuissa tätä 

teksti Timo Sormunen, kuvat Meeri Utti

>>
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huoltovarmuuskriittisyyttä on entis-
tä vaikeampaa tunnistaa tai arvioida. 
Alihankkijana toimiva mikroyritys voi 
olla päämiehensä, ja samalla myös 
huoltovarmuuden, kannalta äärim-
mäisen kriittinen ja tärkeä osaaja  
– tietämättä sitä täysin edes itse.

Riskejä lisää myös digitalisaatio. 
Se on tehostanut toimintoja, lisännyt 
läpinäkyvyyttä, sujuvoittanut toimi-
tusketjuja, vähentänyt varastoinnin 
tarvetta ja helpottanut kommunikoin-
tia, mutta lisännyt samalla yritysver-
kostojen keskinäistä riippuvuutta.

Pieni virhe tai häiriö esimerkiksi 
pankkien maksuliikenteessä tai toi-
mitusjärjestelmässä voi tuottaa hy-
vinkin laajaa harmia.

– Lähes kaikkia arkisia palvelu-
ja ohjaa tänä päivänä jokin tietojär-
jestelmä. Niitä ei häiriötilanteessa 
voi kuitenkaan nykypäivänä nopeasti 
korvata kynällä, paperilla tai puheli-
mella, Hartikainen muistuttaa.

Paikalliset yritykset ovat  
tärkeä tukijalka
Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyö- 
ja sopimusverkostoon kuuluu noin tu-
hat yritystä, jotka ovat mukana myös 
alueellisissa valmiustoimikunnissa. 
Hartikainen tähdentääkin, että huol-
tovarmuus on pohjimmiltaan hyvin 
paikallista toimintaa, jossa kunnille ja 
kaupungeille palveluja tuottavat yri-
tykset ovat keskeisiä kumppaneita.

”Pitkissä tuotanto- 
ja palveluketjuissa 
huoltovarmuus- 
kriittisyyttä on  
vaikeampaa  
tunnistaa.”

>>
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Digitalisaatioon, verkostotalou-
teen, kyberuhkiin ja kansainvälisiin 
kriiseihin liittyvät uhkakuvat ovat kui-
tenkin saaneet HVK:n pohtimaan en-
tistä enemmän myös pk-yrityskentän 
kriisivalmiutta ja kriisinsietokykyä.

– Yhteiskunnan kriisinkestävyys on 
lopulta meistä kaikista kiinni, ja tässä 
kohtaa pienetkin yritykset voivat olla 
tärkeitä osaajia. Se kuitenkin edellyt-
tää, että ne ovat itsekin varautuneet 
ja rakentaneet toimintamallit riskien 
varalle. Viimeisen parin vuoden aika-
na on nähty, että kaukaisilta tuntuvat 
kriisit voivat rantautua nopeasti myös 
tänne meille, Hartikainen huomauttaa.

Hän muistuttaakin, että hankin-
toja kilpailuttaessa vahvoilla ovat ne 

yritykset, jotka kykenevät osoitta-
maan riittävän kattavaa riskienhal-
lintaa ja varautumista. Se kuitenkin 
edellyttää, että hankintoja tekevät 
kriittiset yritykset varautuvat so-
pimuksissaan myös toimitusketjun 
riskeihin.

– Hankintojen hajauttaminen ja 
vaihtoehtoiset toimitusketjut ovat 
yksi varautumisen kivijalka. Tämä li-
sääntyvä varautumistarve voikin li-
sätä kysyntää totutusta poikkeaville 
hyödykkeille, raaka-aineille ja palve-
luille. Samalla se saattaa avata uusia 
kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuk-
sia vaihtoehtoisia ratkaisuja tarjoaville 
yrityksille ja varautumisen osaajille, 
Hartikainen vinkkaa.

Hankintoja 
kilpailuttaessa 
vahvoilla ovat 
ne yritykset, 
jotka kykenevät 
osoittamaan 
kattavaa 
riskienhallintaa.

>>
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Kansallisen huoltovarmuuden kannalta kriittisil-
lä toimialoilla laki velvoittaa yrityksiä ja julkisyh-
teisöjä huolehtimaan, että niiden toiminta jat-
kuu myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Isommille yrityksille, ja etenkin HVK:n 
kumppaneille, nämä riskiskenaariot ja jatku-
vuuden hallinta ovat olennainen osa strategia- 
työtä. Nyt näitä varautumismalleja viedään 
Keskuskauppakamarin, alueellisten kauppa- 
kamareiden ja Huoltovarmuuskeskuksen yhtei-
sellä LUJAT-hankkeella (Luotettava jatkuvuus) 
entistä laajemmin myös muuhun yrityskent-
tään ja julkisorganisaatioihin.

Tavoitteena on oppia tunnistamaan omaan 
toimintaan liittyviä uhkia ja riskejä, arvioida nii-
den vaikutuksia omaan organisaatioon, luoda 
sopivia menettelytapoja häiriötilanteiden varal-
le ja turvata kriittisten yhteistyökumppaneiden 
toimintakykyä.

Keskuskauppakamarissa LUJAT-hanketta  
vetävän hankejohtaja Panu Vesterisen mukaan 
kokonaisvaltaiselle riskien kartoitukselle on nyt 
selkeää tilausta.

– Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat 
osoittaneet, että kaikki on mahdollista. Digita-
lisaation ja verkostoitumisen myötä riskit ovat 
entistä monitahoisempia, ja ne on myös opitta-
va tunnistamaan ajoissa, Vesterinen toteaa.

Jatkuvuuden hallinnasta arkinen asia
Varsinkaan pienemmissä yrityksissä ei välttä-
mättä ole edes mietitty, millaisia ulkopuolisia 
uhkia omaan liiketoimintaan voi lopulta liittyä. 
Monilta voi puuttua toimintasuunnitelma esi-
merkiksi hieman pidemmän sähkö- tai vesikat-
kon, avainhenkilöiden sairastumisen tai haitta-
ohjelman varalle.

– Riskikartoitusten ja varasuunnitelmien 
sijaan on keskitytty päivittäiseen työhön ja pi-
tämään kiinni asiakkaista. Toisaalta kohennet-
tavaa on myös päämiesten puolella. Toimintoja 

LUJAT herättelee yrityksiä kriisivalmiuteen

on saatettu ulkoistaa pienemmille alihankkijoille 
ja yhtiön ulkopuolella työskenteleville yhteistyö-
kumppaneille. Samalla ne jäävät yhteisten koulu-
tusten ja kehityssessioiden ulkopuolelle, Vesteri-
nen toteaa.

Viime syksynä alkanut ja syksyllä 2023 päätty-
vä huoltovarmuuden kehittämishanke onkin saa-
nut osakseen hyvää vastakaikua. Toisaalta myös 
maaperä on ollut selvästi otollisempi kuin vaik-
kapa kolme–neljä vuotta sitten.

– Yritysten kriisitietoisuus on nyt aivan toi-
sella tasolla kuin takavuosina. Itse toivon, että 
oman toiminnan turvaamisesta ja jatkuvuuden 
hallinnasta tulisi myös pk-yrityksissä arkinen ja 
normaaliin liiketoimintaan liittyvä asia. Toivotta-
vasti sen vauhdittamiseen ei tarvita enää kolmat-
ta kriisiä, Vesterinen toteaa.
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OPTIMOIVAA
KUNNOSSAPITOA

Flowplus Oy on virtaustekniikan kunnossa- ja 
käynnissäpitoon erikoistunut yritys, jonka asiakas-

kunta koostuu pääosin teollisuuden sekä energia- ja 
infra-alan toimijoista.

Toimipisteitä ympäri 
Suomea

Kasvava joukko 
ammattilaisia

Merkkiriippumaton huolto 
ja kunnossapito

mainos satakunnan kauppakamari.indd   1mainos satakunnan kauppakamari.indd   1 13.9.2022   15.37.5113.9.2022   15.37.51

Täysvihreätakuu on valinta sinulle,  
joka haluat varmistaa, että kaukolämpösi  
on täysin hiilidioksidipäästötöntä.

Lue lisää: porienergia.fi/taysvihreatakuu 

LÄMMITÄ 100%  
UUSIUTUVALLA

MYYNNISTÄ KOTITALOUKSILLE 
JA TALOYHTIÖILLE VASTAA:  
Antti Lehtonen p. 044 701 2205 
antti.lehtonen@porienergia.fi

MYYNNISTÄ YRITYS- 
ASIAKKAILLE VASTAA: 
Mikko Reuna p. 044 701 2152
mikko.reuna@porienergia.fi
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Haluaako Suomi  
olla energia- 
murroksen voittaja?

Jokainen kriisi on myös mahdolli-
suus. Koronakriisin alussa tuumailin, 
että viimeistään nyt meidän pitää 
tehdä oikeita asioita kustannuste-
hokkaasti, jotta voimme pysäyttää 
ilmastonmuutoksen. Kun jatkoin 
pohdintaa, niin ymmärsin, että ilman 
vetyä emme onnistu tässä urakassa. 
Tämä johti PX2 Solutions -yrityksen 
perustamiseen, ja nyt Harjavallassa 
tehdään konkreettisesti vihreää siir-
tymää rakentamalla vihreän vedyn 
tuotantolaitosta.

Eroon fossiilisista
Jos päästötavoitteiden saavuttami-
nen on ollut pitkään puheissa, niin 
Ukrainan sota laukaisi viimeistään 
ymmärryksen, että fossiilisista polt-
toaineista pitää päästä eroon. Venä-
läinen öljy ja kaasu ovat olleet niin 
keskeinen osa eurooppalaista ener-
giapolitikkaa, että nyt kärsimme pari 
vuotta rajusta muutoksesta. Tämä-
kin kriisi on mahdollisuus ja se on 
kiihdyttänyt vihreää siirtymää. Enää 
ei kysellä mitä päästöttömät tuot-
teet maksavat, vaan miten nopeasti 
uusia tuotteita saadaan markkinalle. 
Tahtotila ja tarve vihreälle siirtymälle 
on nyt vahvempi kuin koskaan.

Tuulen ja vedyn avioliitto
Kun fossiilisista polttoaineista luo-
vutaan, niin uusiutuvaa energiaa 
tulee tilalle. Suomessa meillä on 
merkittävä kilpailuetu: maatuulivoi-

ma. Lääniä piisaa ja sitä rakenne-
taan lisää merkittävästi, toisin kuin 
Keski-Euroopassa. Kun tuulisähköä 
tulee markkinoille paljon, meillä pi-
tää olla keino varastoida sitä. Kun 
tuulee, niin on ylituotantoa ja hinnat 
ovat alhaisia, ja kun on tyyntä, ei 
ole tuotantoa ja hinnat pomppaavat 
ylös. Akkujen varastointiikapasiteet-
ti on rajattu, joten vety on käytän-
nössä ainoa vaihtoehto varastoida 
energiaa isot määrät ja siten saada 
tulevaisuuden sähköjärjestelmä py-
symään edes jotenkin balanssissa.

Elinvoimainen Suomi
Pöytä on katettu kustannustehok-
kaalle vihreän vedyn tuotannolle 
halvan maatuulivoiman ja puhtaan 
veden avulla. Voimme hyvinkin tuot-
taa eurooppalaisesta vedystä tuntu-
van osan. Komission tavoitteena on 
tuottaa 2030 10 megatonnia vetyä 
EU:ssa. Jos nappaamme tuosta 10 
prosentin siivun, niin tuulivoiman ja 
vedyn osalta puhutaan 40–50 mil-
jardin investoinneista. On arvioi-
tu, että 100 miljoonan investointi 
vetytalouteen luo tuhat työpaikkaa. 
Vetytaloudella on erittäin keskeinen 
rooli tulevaisuuden Suomen elinvoi-
maisuuden rakentamisessa. Onneksi 
on joukko ihmisiä ja yrityksiä, jotka 
ovat tämän oivaltaneet. Ja kuten 
niin monesti aiemminkin, edelläkävi-
jät tekevät tulevaisuuden. Uskallatko 
sinä olla meidän joukossa?

Herkko Plit näkee maatuulivoiman Suomen 
kilpailuetuna energiamurroksessa.

Enää ei kysellä 
mitä päästöttömät 
tuotteet maksavat, 
vaan miten 
nopeasti uusia 
tuotteita saadaan 
markkinalle.

Herkko Plit
perustaja ja CEO 
P2X Solutions
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Integrata Oy:n toimitusjohtaja Riku Heinonen innostui 
padelista muutama vuosi sitten. Aluksi laji tempaisi  
mukaansa harrastamaan, mutta hiljalleen myös liiketoi-
minnan puolelle.

– Huomasimme liikekumppanieni kanssa, että Suo-
mesta puuttuu konsepti, jossa padelin ulkokenttiä ra-
kennutetaan näyttäville paikoille. Päädyimme tekemään 
kaksi padelkenttää Suomen hienoimmalle paikalle Yyte-
riin, kertoo Heinonen.

Niin työ- kuin vapaa-aikaa padelin parissa viettävä Hei-
nonen havaitsee lajissa yhtäläisyyksiä johtamisen kanssa. 
Pelissä tarvitaan tiimityötaitoja ja nopeita ratkaisuja.

– Padelissa näkee heti omien päätöstensä lopputu-
loksen.

Monipuolista treeniä
Padeliin tarvitaan neljä pelaajaa ja peliä pelataan pareit-
tain. Heinosta viehättääkin erityisesti lajin sosiaalisuus ja 
taktisuus yhdistettynä kuntoiluun.

– Padel haastaa ajattelemaan. Samalla kerralla tulee 
treenattua niin fyysistä kuntoa kuin pääkoppaa.

Laji sopii myös luonteensa vuoksi johtajille, joiden pe-
risyntinä tunnetaan oman hyvinvoinnin laiminlyöminen. 

Hyvät pelit saa aikaan jo tunnissa, eikä sovittua vuoroa 
pelikavereiden kanssa tule helposti peruttua.

– Kynnys juoksulenkin siirtämiseen on matala, mutta 
padelissa on vastuussa myös pelikavereiden aikatauluista.

Kasvua myös liiketoiminnassa
Yksi syy padelin suosion takana lienee lajin aloittamisen 
helppous. Padel ei vaadi alkuinvestointeja, ja peliin pää-
see nopeasti kiinni.

– Padelin monipuolisuus tempaisee mukaansa ja siinä 
kehittyy nopeasti, vaikka vähän vanhemmallakin iällä.

Padelin suosio onkin lisännyt liiketoimijoiden määrää 
lajin ympärillä. Pääomasijoittajat ovat löytäneet padelin, 
ja jo nyt Suomessa toteutettu isoja liiketoimintakaup-
poja. Heinonen arvioi, että tulevaisuudessa isot toimijat 
tulevat ostamaan pienempiä pois.

Heinonen kannustaa niin johtajia kuin muitakin älylli-
sistä ja fyysisistä haasteista kokeilemaan lajia esimerkik-
si alkeiskurssien avulla.

– Vaikka padeliin on helppo päästä kiinni, jokainen 
peli opettaa virheistä. Padelissa pärjääminen on kytkök-
sissä johtamisessa pärjäämiseen: jos kuvittelee osaavan-
sa, on usein hakoteillä, Heinonen naurahtaa.

Peliä ja älyä padelista
Padel on kiitänyt raketin lailla trendilajiksi Suomessa. Tennistä  

ja squashia yhdistelevä vauhdikastempoinen pallopeli koukuttaa  
ja sopii niin fyysistä kuin älyllistäkin haastetta kaipaaville.
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Pallopelien sosiaalisuus on monelle 
pallopeliharrastajalle tärkeää. Mukavassa 
seurassa on aina hauskaa pelata.

Matin voi löytää monenlaistenkin 
eri pallopelien, kuten tenniksen, 
padelin tai golfin parista. Padelin 
hän aloitti vuonna 2020 ensim-
mäisten padelkenttien avautuessa 
Poriin. Nykyään hän pelailee lajia 
keskimäärin kerran viikossa. Pallo-
peleissä tulee Matin mukaan kun-
toiltua kuin huomaamattaan.

”Pallopeleissä liikkeen ja moto-
riikan yhdistäminen kiehtoo minua. 
Pallon perässä tulee tehtyä kes-
toltaan ja vauhdiltaan mittaviakin 
liikuntasuoritteita, ilman palloa ei 
niin helposti.”

Matti Kiuru
toimitusjohtaja,  
Länsi-Suomen Osuuspankki

Helppoa hikeä 
pallopeleillä

Jo 13 vuoden ajan tennis on kuu-
lunut Sarin arkeen, joka aloitti la-
jin tyttärensä innostamana. Hän 
harrastaa lajia naisporukassa ja on 
mukana myös seuratoiminnassa. 
Tänä vuonna tenniksen rinnalle on 
hiipinyt myös padel ja lajien paris-
sa Sari liikkuu 3–5 kertaa viikossa.

”Pallopeleille ominainen pieni 
kisailu hyvällä porukalla saa pa-
laamaan takaisin kentille. Paras 
muisto tenniksen parista on reissu 
arvostettuun Wimbledonin tennis-
turnaukseen muutama vuosi sitten. 
Se oli huippuhieno kokemus.”

Sari Mäkitalo
tulosyksikön johtaja,  
Polygon Finland Oy

Kisailu porukalla 
koukuttaa

Tero harrastaa nopeatempoista sul-
kapalloa. Pitkäaikainen harrastus 
alkoi uteliaasta kokeilusta kouluka-
verin kanssa, ja lajiin tuli hurahdet-
tua nopeasti. Nykyään Tero pelaa 
sulkapalloa viikoittain nelinpelinä 
vakioituneen kaveriporukan kanssa.

”Sulkapallo antaa aina pienen 
irtioton arkeen, kun saan keskittyä 
hetkeksi vain pelaamiseen. Pelissä 
ei voi eikä ehdi ajatella muita asioi-
ta. Sulkapallon palloon, eli sul-
kaan, saa mukavan lyöntituntuman 
ja pitkän pallorallin voitosta tulee 
aina hieno fiilis.”

Tero Piisi
yksikön johtaja, Legal Counsel, 
KPMG 

Pieniä irtiottoja 
arjesta

Pallopelit ovat hauskaa liikuntaa. Satakunnan Kauppakamarin  
hallituksen jäseniä voi bongata Porin pelikentiltä.

Pallopeleistä kiittää keho ja mieli
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Tilaa lehti 
suoraan kotiin
Kauppakamari-lehti on mahdol-
lista saada yrityksen osoitteen 
lisäksi omaan kotiosoitteeseen. 
Näin uusi lehti on luettavissa 
heti ilmestymispäivänä, vaikka 
toimistolla ei tulisi vierailtua joka päivä. Jos haluat  
lehden jatkossa suoraan kotiin, laita viestiä Sannalle: 
sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi.

Johtaminen & esimiestyö
Näin onnistut yrityskaupassa  
13.10.2022 klo 12–16

Tuloksen parantaminen kustannus- 
tehokkuuden ja tuottavuuden kautta  
19.10.2022 klo 9.15–12.15

HHJ Puheenjohtajakurssi  
31.10.-1.11.2022

Johtamisen ajankohtaispäivä  
4.11.2022 klo 9–14

Asiantuntijasta esihenkilöksi  
10.11.2022 klo 9–15.45

Muutosten hallinta työyhteisössä  
15.11.2022 klo 9–12

Miten organisaatio voi oppia kriisistä? 
-työpaja  
16.11.2022 klo 9–12

Esihenkilön työkalupakki  
24.11.2022 klo 9–15

Työsuhteen päättämistilanteet  
– henkilöön liittyvät päättämissyyt 
13.10.2022 klo 9–12

Työ vähenee – lomauttaminen ja 
irtisanominen  
13.10.2022 klo 12.30–15.30

Työkykyä vai ei? – Työntekijän työ- 
kyvyttömyys työnantajan näkökulmasta  
27.10.2022 klo 9–12

Työsuhde NYT  
3.11.2022 klo 9–14.30

Ennakkoperintä 2023  
28.11.2022 klo 9–13

Talous & verotus
Viestintäkoulutus talousasiantuntijoille 
2.11.2022 klo 9–12

Kansainvälisen arvonlisäverotuksen 
ajankohtaispäivä tavarakaupassa  
1.12.2022 klo 9–16

Kirjanpidon ajankohtaisaamupäivä  
2.12.2022 klo 9–12

Kauppakamarin Veropäivä, verkkokoulutus  
13.12.2022 klo 9–16

Tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä 
12.10.2022 klo 12–16

Tietosuojariskien sekä tietovuotojen 
hallinta  
25.11.2022 klo 9–11.30

Some-mainonnan koulutussarja: LinkedIn  
11.10.2022 klo 9–15

Some-mainonnan koulutussarja: YouTube  
15.11.2022 klo 9–15

Asiakkuudenhallinta uudelle tasolle  
– palvelutoimittajasta avainkumppaniksi  
21.11.2022 klo 12–16 

Kasvua uudella markkinalla  
10.10.2022 klo 12–16

Vientikaupan keskeiset asiakirjat  
27.10.2022 klo 9–16

Tullauksen ajankohtaispäivä  
10.11.2022 klo 9–16

Incoterms 2020 -toimituslausekkeet ja 
logistiikan pullonkaulat  
18.11.2022 klo 9–12

Työsuhde, palkka & HR

Kansainvälistyminen

Myynti, markkinointi  
& viestintä

IT & digi
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HHJ Puheenjohtajakurssi
Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakoulutuksessa 
käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. 
Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten orkes- 
terinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää 
hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. 
Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja 
suunnan näyttäjänä. Kurssilla luodaan pohja pk-yrityksen 
hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle.

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

Kouluttajina toimivat DI, hallituksen puheenjohtaja, HHJ PJ 
Heikki Käkönen sekä DI, eMBA, HHJ PJ, HHJ Jari Osmala.

Ma 31.10.2022 klo 11.15–16.30
Ti 1.11.2022 klo 8.30–16
Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula,  
Valtakatu 6, Pori

Lisätietoa ja ohjeet ilmoittautumiseen: 
satakunnankauppakamari.fi  Tapahtumat

NEUVONTAPALVELU HHJ PUHEENJOHTAJAKURSSI

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

Lisätietoa: satakunnankauppakamari.fi  
Palvelut   Neuvontapalvelu

Verkostoidu 
kollegojen kesken
Tiesitkö, että löydät kaikki Satakunnan  
kauppakamarin jäsenyritykset toimi- 
aloittain verkkosivuiltamme? Ole mukana 
joukossa, joka uskoo tulevaisuuteen.  
satakunnankauppakamari.fi   
Verkostoidu

Varmista näkyvyys
Syksyn parhaat ilmoitus- ja yhteistyö- 
paikat varataan nyt. Mitä kerrottavaa  
teillä on kauppakamarin verkostolle?  
Jarkko avaa mahdollisuuksia mielellään:  
jarkko.huhtala@satakunnankauppakamari.fi.
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Hallitus miettii isoja kysymyksiä, 
jotta erilaisiin tilanteisiin pystytään 
varautumaan ja reagoimaan. Opera-
tiivinen tekeminen on luonnollisesti 
yrityksillä päällimmäisenä mielessä. 
Kun iskee pandemia, konttikriisi tai 
sota, ollaan uuden äärellä. Päivit-
täisen tekemisen ohella huomaat-
kin olevasi isompien kysymyksien 
äärellä. Näitä on hyvä pohtia halli-
tuksen kanssa.

Isojen teemojen miettiminen yh-
dessä laskee stressiä, kun henkistä 
taakkaa pystyy jakamaan muiden 
kanssa.

Mitä kasvu sitten edellyttää?
Kasvu edellyttää selkeää tarkoitus-
ta, päämäärää ja strategista suun-
nitelmaa. Päämäärä syntyy monesti 
yrityksen omistajien tai perustajien 
kautta. Operatiivinen johto vastaa 
suunnitelmasta, jota se sparraa 
hallituksen kanssa.

Kaikki edellämainittu on kuiten-

kin turhaa, jos asioita ei pystytä 
viemään henkilöstön kanssa käy-
täntöön. Tämä taas vaatii modernia 
johtamista, jossa autetaan kaik-
kia kehittymään. Itseohjautuvuus 
ja omien vahvuuksien käyttäminen 
ovat isoja teemoja.

Millaisiin trendeihin on osattava 
hypätä mukaan?
Merkityksellisyys on trendi, jota ih-
miset hakevat työltä yhä enemmän. 
Tätä voidaan pyrkiä toteuttamaan 
asettamalla ihmiset liiketoimin-
nan ytimeen. Jatkuva muutos vaatii 
innovatiivisen ilmapiirin, joka ra-
kentuu diversiteetin ja avoimuuden 
kautta. Innovointi koskettaa tuot-
teiden ja palveluiden ohella myös 
toimintatapoja.

Sanat digitalisaatio, palveluistu-
minen ja automatisointi heräävät 
uudella tavalla eloon, kun tutkitaan 
vaikkapa Satakunnan kasvavimpia 
toimialoja. Digitalisointi vaatii tek-
nologiametalleja, automatisoinnin 
kautta voidaan tehokkuuden nos-
tamisen ohella vaikkapa vähentää 
raskaita työvaiheita ja sitä kautta 
sairaspoissaoloja. Palveluistumisen 
kautta yritykset taas voivat hankkia 
joustavammin resursseja käyttöön-
sä. Osaavan hallituksen kanssa on-
kin hyvä rakentaa oma polku jatku-
vasti muuttuvassa ympäristössä.

Kasvukysymysten  
äärellä
Syksyllä hallitustyön aktivoinnin parissa 
aloittanut Jussi Virtanen on pohtinut usein 
hallitustyön yhteyttä kasvuun.

Jussi Virtanen 
Kauppatieteiden maisteri KTM 

Kirjoista, uteliaisuudesta ja 
koulun penkiltä Jussille  
heräsi kiinnostus kasvua, 
sijoittamista ja liiketoimin-
nan kehittämistä kohtaan. 
Kauppakamarilla hän vetää 
Hallitukset töihin! -hankeko-
konaisuutta sekä kasvu- 
rahaston selvitysprojektia,  
jotka molemmat linkittyvät 
vahvasti yhteen.

Ota yhteyttä, kun mietit  
yrityksesi kasvusteppejä  
tai hallitustyöskentelyn vie-
mistä seuraavalle tasolle.  
Ideoidaan yhdessä, miten 
olisi hyvä edetä. 
• jussi.virtanen@satakunnan-

kauppakamari.fi 
• 050 516 5421

Isojen teemojen 
miettiminen yhdessä 
laskee stressiä, kun 
henkistä taakkaa 
pystyy jakamaan 
muiden kanssa.
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KYSYMYS: Miten riskeihin tulee varautua poikkeuksellisina 
aikoina? Mihin tulee nyt kiinnittää huomiota?

VASTAUS: Elämme haastavia aikoja, sillä energian, poltto-
aineen, ruuan ja rahan hinnat nousevat samalla, kun nii-
den saatavuus heikkenee. Kustannustason nousu saattaa 
vaarantaa oman tuotantoketjun tai asiakkaiden ostokyvyn. 
Silti vastaus otsikossa esitettyihin kysymyksiin on varsin 
yksinkertainen: riskeihin pitää aina varautua aktiivisesti  
riippumatta siitä, ovatko käsillä poikkeukselliset ajat vai 
eivät.

Riskien tunnistaminen, arviointi, priorisointi ja hallin-
ta eivät ole vain isojen yrityksien asioita, vaan ne ulottuvat 
pienemmistä yrityksistä aina meihin kaikkiin yksityishen-
kilöinä. Tunnistettujen riskien hallitseminen vaatii suunni-
telmallisuuden lisäksi muutoksen sietämistä. Olosuhteiden 
muuttuessa, myös oman ajattelun ja suunnitelman pitää 
muuttua.

Yrityksille riskienhallintasuunnitelma ja ymmärrys ris-
keistä ovat liiketoiminnan kannalta välttämättömiä niin hy-
vinä kuin huonoina aikoina. Siksi riskienhallinnan teemojen 
pitää olla jatkuvasti johdon suurennuslasin alla – mieluiten 
niin, että kokonaisuudelle on määritelty yrityksessä vastuu-
henkilö. Tällöin suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ja 
sitä on helppo täsmentää esimerkiksi nykyisen kaltaisessa 
poikkeuksellisessa maailmantilanteessa.

Vaikka jatkuva riskienhallinta on 
kaikille yrityksille tärkeää, ei kaikkea 
ole pakko tehdä itse. Oman organi-
saation osaamista täydentämään voi 
käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita 
ja työkaluja. Tästä yksi esimerkki on 
LähiTapiolan yrityksille suunnittele-
ma RiskiHelppi, jonka löytää veloi-
tuksetta verkkosivuiltamme:  
lahitapiola.fi  Yritys  Palvelut       
 Yrityksen riskienhallinta    

RiskiHelppi

Q & A 
asiantuntijalta

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

Elina Väinölä-Mäki
korvausjohtaja

LähiTapiola Länsi-Suomi

Opas liiketoimintaan 
Kiinassa

Vuonna 2014 alkaneen 
ulkomaankirjeenvaihtajan 
toimen kautta ”Kauppa- 
paikkana Kiina” kirjan 
kirjoittaja Hannamiina  
Tanninen on päässyt 
seuraamaan aitiopai-
kalta Kiinan markkinan 
kehittymistä. Myös suo-

malaisten yritysten menestystarinat ja haas-
teet ovat tulleet tutuksi talouteen keskittyvän 
toimittajan arjessa.

Kauppapaikkana Kiina avaa poikkeukselli-
sen monipuolisesti suomalaisten toimijoiden 
näkökulmasta modernin kiinalaisen liiketoi-
mintaympäristön muutokset, kertoo perusasi-
at markkinaan vaikuttavien poliittisten pää-
tösten taustalla ja rohkaisee liiketoimintaan 
Kiinassa markkinan haasteista huolimatta.

Kirja antaa lukijalle kattavat eväät parempi-
en liiketoiminnallisten päätösten tekemiseen 
Kiinan markkinalla. Se toimii myös hyvänä 
yleiskatsauksena kaikille Kiinan markkinasta 
kiinnostuneille.

Lyhyesti lukuina

75 %  
uusista ulkomaisista yrityksistä  
tuli Suomeen yritysoston kautta.

331  
ulkomaista yritystä tuli  
Suomeen vuonna 2021. 

Suomessa jo toimivat 
ulkomaisomisteiset yritykset  

tekivät yhteensä noin  

jatkoinvestointia vuonna 2021.
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Suomiareena ja tapahtumakesä palasivat komeasti! Myös 
digitalisaatio-, teollisuus- ja HR-valiokuntien yhdessä järjestämä 
Digidustry saatiin vihdoin taas järjestää livenä. Kuulimme 
muun muassa Jarno Limnéllin upean keynote-puheenvuoron 
kyberturvallisuudesta.

#meidänkauppakamari
Satakunnan kauppakamarin kesä oli täynnä elämää  

ja yhteisiä kokoontumisia. Syksyn tuulia päästiin pohtimaan  
jälleen yhteisen tekemisen ja rapupöydän äärellä.

Suomiareena-viikolla päästiin jakamaan ensimmäistä kertaa  
Satakunnassa erinomaisesta hallitustyöstä myönnettävä Tyrni-
nuija. Tyrnihän tunnetusti antaa energiaa ja kuvastaa sitkeyttä 
vaikeissakin kasvuolosuhteissa, mutta on myös satakuntalaisen 
voiman symboli. Tyrninuija on uusin tulokas hallitustyöstä  
myönnettävien palkintojen sarjassa, joista Kultainen Nuija  
jaetaan vuosittain valtakunnallisena tunnustuksena.
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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. 044 348 2029

sanna.leppanen@satakunnankauppakamari.fi

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 
Jussi Virtanen

Kasvurahaston selvitys
Puh. 050 516 5421

jussi.virtanen@satakunnankauppakamari.fi

SATAKUNTA BUSINESS CAMPUS  
SBC-KOORDINAATTORI 

Oskari Elo
Puh. 040 751 8276 

oskari.elo@satakunnankauppakamari.fi

Voit liittyä Satakunnan  
kauppakamarin jäsenverkostoon  
täyttämällä hakemuslomakkeen  
verkkosivuillamme osoitteessa  

SATAKUNNANKAUPPAKAMARI.FI  
 VERKOSTOIDU. Otamme yhteyttä,  

kun hakemus on käsitelty.

Illan päätteeksi pohdinta jatkui rapujen parissa. Tällä kertaa kokousta isännöi Länsi-Suomen 
Osuuspankki ja Matti Kiuru. Lämmin kiitos!

Liity
jäseneksi

Kauppakamarin hallitus pohti elokuun strategia-
kokouksessaan muutosta palkitsemisen  
paradigmassa Happy Companyn Saara Tarumon 
johdolla. Saara laittoi ammattitaidollaan poru-
kan keskustelemaan siitä, miten yrityksen  
strategia toteutuu henkilöstön kautta.

Kukin vuorollaan mietimme esimerkiksi,  
minkälaisin kannustimin voidaan tukea uusien
ajattelu- ja toimintatapojen omaksumista.

Keskustelukapula siirtyi innokkaasti henkilöltä toiselle ja keskusteluun avautui uusia näkökulmia.
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Kauppakamarissa kuulut verkostoon, jossa vuorovaikutat  
luontevasti kollegoidesi kanssa, solmit kiinnostavia kontakteja  
ja vaikutat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin yhdessä muiden  
yritysjohtajien kanssa. Olet mukana joukossa, joka uskoo  
tulevaisuuteen, ajattelee isosti ja kehittää jatkuvasti osaamistaan.

satakunnankauppakamari.fi

Tekijöille ja suunnannäyttäjille


