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Olemme kynnyksellä!
Lentoliikenteen palvelumallien uudistuminen ja uudet teknologiaratkaisut 
vievät vääjäämättä suuntaan, jossa liikutaan yhä joustavammin ja 
ympäristöystävällisemmin, silloin kun siihen on aito tarve.

Haluamme osaltamme pitää Satakunnan jatkossakin näkyvissä 
lentoliikenteen kartalla. Näin elinkeinoelämä voi operoida tehokkaasti, 
henkilöt tehdä työtä monimuotoisesti ja matkailijat ja kokousväki saapua 
Satakuntaan.
Olemme mukana kaupunkien ja kuntien kanssa mahdollistamassa 
lentoliikennettä sekä yhteyden käyttäjinä että myös tukijan roolissa.
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vastuullisuuslautakunnan jäsen

Päättymätön matka

Vastuullisuudesta on 
tullut hygieniatekijä 

hinnan, laadun ja 
toimitusvarmuuden 

rinnalle.

Tutustuin itse vastuullisuuteen  
terminä vuonna 2009 alkaneessa 
Prizztechin hallinnoimassa Valid- 
hankkeessa. Tämä työ johti Fiblonilla 
ensimmäisen vastuullisuusraportin 
julkaisuun. Sen jälkeen niitä työs-
tettiin peräti viisi, aina kaksi rapor-
tointivuotta kerrallaan.

Vastuullisuus alkoi yritysmaail-
massa ympäristöasioista ja sen 
jälkeen katse siirtyi sosiaalisen 
vastuun vaatimuksiin, jotka meillä 
Suomessa pitkälti linkittyvät toimi-
tusketjuihin. Viime vuosina katse 
on palannut uudelleen eettisiin toi-
mintaohjeisiin (Code of Conduct),  
jotka raamittavat toimintaa mo-
nipuolisesti. Vastuullisuudesta 
itsestään on tullut hygieniatekijä 
hinnan, laadun ja toimitusvarmuu-
den rinnalle.

Lähiaikoina on omassa verkostos-
sani puhuttu paljon merkitykselli-
syydestä – siitä mikä on yrityksen 
perimmäinen tarkoitus eli purpose. 
Yrityksen toiminta perustuu arvoi-
hin. Ne heijastavat yrityksen tapaa 
toimia ja ovat selkeä ohjenuora 
johdolle ja henkilökunnalle. Yrityk-
sellä tulee olla myös selkeä missio 
ja visio, jotka ohjaavat ja inspiroivat 
toimintaa.

Yrityksen merkityksellisyydestä  
puhutaan monella eri tavalla. Yk-
sinkertaistettuna se määritel-
lään positiiviseksi vaikutuksek-
si ympäröivään maailmaan. Se on 
inspiroiva olemassaolon syy, jota 
asiakkaat arvostavat ja joka tekee 
työstä mielekästä. Meillä Fiblonilla 
merkitys on kiteytetty siihen, että 
teemme kestävämpää maailmaa 
liina kerrallaan.

Vastuullisuustyö on jokaisessa  
yrityksessä erilaista. Sitä ei voi  
ulkoistaa konsultille tai tilata  
ohjelmana. Parhaimmillaan se on 
bisnesälykästä ja inspiroivaa,  
keskinkertaisimmillaan se jää  
lähinnä raportointitasolle. Vas-
tuullisuus itsessään on tullut  
jäädäkseen, käytämme siitä mitä 
termiä haluammekin.

Vastuullisuustyössä kannattaa 
keskittyä oleellisiin asioihin ja vai-
kuttavuuteen, ja luoda mieluummin 
vastuullinen strategia kuin vastuul-
lisuusstrategia. Tehkää työ yhdes-
sä ja muistakaa, että kyseessä on 
matka, jossa ei päästä koskaan  
perille. Tehdään yhdessä kestä-
vämpää maailmaa!

Vastuullisuus on osa jokaisen menestyvän yrityksen 
arkipäivää. Sidosryhmät vaativat yrityksiltä tekoja, 
ja kuluttajat testaavat ne päivittäin.
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Eat@Work-hankkeen projektitutkijat Juha Harttunen (vas.) Susanna Kunvik ja Juha Puustinen haluavat vaikuttaa työhyvinvointiin luotettavan ravitsemus- 
tieteen avulla.

Ravitse työkykyä
Ruokailutottumuksilla on iso merkitys aivoterveyteen ja sen myötä 
työkykyyn. Kun organisaatioissa tähdätään kasvuun, on syytä suunnata 
katseet myös henkilöstön hyvinvointiin.

Vain noin joka viides suomalai-
nen syö suositusten mukaisesti. 
Lisäksi länsimaista ruokavalio-
ta noudattavilla on 58 prosenttia 
suurempi riski sairastua masen-
nukseen. Nämä ovat tutkimuksiin 
perustuvia faktoja, joita Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittama  
Eat@Work-hanke haluaa päästä 
muuttamaan.

– Ravintoaineet vaikuttavat suo-
liston kautta aivojen terveyteen 
ja mielialaan. Suolistobakteerien 
muodostamat välittäjäaineet vai-
kuttavat aivojen toimintaan ja sää-
televät ihmisen stressitasoa, ker-
too neurologi Juha Puustinen.

Kaksivuotisen hankkeen toiminta 
perustuu tutkittuun ja luotettavaan 

ravitsemustieteeseen. Hankkeessa 
mukana oleville organisaatioille tar-
jotaan yksilöllistä ohjausta ja koko-
naisvaltaista polkua kohti parempia 
ruokailutottumuksia.

– Kun ravinnolla on näin merkit-
tävä vaikutus olotilaamme, on hie-
noa, että voimme kääntää suunnan 
parempaan muuttamalla ruokailu-
tottumuksiamme. Työhyvinvointiin 
on mahdollista vaikuttaa pienillä-
kin muutoksilla, iloitsee tutkija ja 
hankkeen ravitsemusasiantuntija 
Susanna Kunvik.

Eväät työhyvinvointiin
Yritysten kasvutavoitteet saattavat 
vaatia lisäresursointia, mutta myös 
olemassa olevan henkilöstön hyvin-

voinnin vaalimista. Ravitsemus nou-
see suureen arvoon, kun ennakoi-
daan ja minimoidaan terveysriskejä.

– Hyvinvoinnin peruspilarien, ku-
ten unen, liikunnan ja ravinnon tulee 
olla tasapainossa. Ravitsemus on 
tärkeä osa työhyvinvointia, ja hank-
keen tarkoituksena on saada aikaan 
yksilöllisiä ja pysyviä muutoksia, pai-
nottaa Kunvik.

Eat@Work-hankkeessa mukana 
olleen Plusprintin elokuussa saadut 
loppumittaustulokset kertovat ra-
vitsemustiedeoppien tuottaneen jo 
vajaassa puolessa vuodessa merkit-
täviä positiivisia tuloksia.

– Ravitsemustiedon levittäminen 
saattaa olla jopa ratkaisu kasvavaan 
osaajapulaan. Pidetään siis huolta 
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Jari Kuivalainen ja Tommi Laaksonen.

Eat@Work tähtää 
pieniin, mutta pysyviin 
muutoksiin.

KATSAUS

Lounas osana työhyvinvointia

Lounashetken pitäminen työpäivän 
aikana on tärkeää sekä palautumi-
sen että vireyden kannalta. Myös 
lounaan ravintosisältöä on syytä 
miettiä, jotta energiatasot pysyvät 
optimaalisina loppupäivän ajan. 
Kuparin Helmi -ravintola tarjoilee 
runsaalla lounasvalikoimallaan vir-
taa asiakkaidensa työpäiviin.

– Kun aloitimme Kupariteolli-
suuspuistossa kahdeksan vuotta 
sitten, muutimme vanhan lou-
nasruokailun konseptin koko-
naan. Poistimme annosrajoitteet, 
lisäsimme kasviksia ja toimme 
mukaan kevyempiä vaihtoehtoja, 
kuten salaattibaarin. On tärkeää 
kuunnella toiveita ja tehdä yh-
teistyötä asiakkaan kanssa. Siinä 
me olemme mielestäni onnistu-
neet, ravintolapäällikkö Sanna 
Saikkonen kertoo.

Luvata Pori Oy:n HR-päällikkö 
Pilvi Aalto on ollut yhteistyöhön 
tyytyväinen ja arvostaa paikallisen 
toimijan palvelua.

– Meille ruuan kotimaisuus ja 
paikallisuus on tärkeää. Kuparin 
Helmi tarjoaa työntekijöillemme 
päivittäin suuren valikoiman laa-
dukasta ruokaa, jonka voi halutes-
saan syödä paikan päällä tai ottaa 
mukaan, mainitsee Aalto.

Sanna Saikkonen ja Pilvi Aalto.

On hyvä muistaa, 
että lounasruokailu 
on työhyvinvointia 
parhaimmillaan.

omistamme, totesivat Plusprintin 
hallituksen puheenjohtaja Tommi 
Laaksonen ja toimitusjohtaja Jari 
Kuivalainen.

Aivoille energiaa
Optimaalisen energiatason ja virey-
den ylläpitäminen vaatii säännöl-
listä ateriarytmiä. Kunvikin mukaan 
liian harvoin syödyt ateriat johtavat 
turhan suureen energiansaantiin, 
joka puolestaan aiheuttaa väsy-
mystä.

– Kun aamiainen korvataan val-
tavalla lounaalla, saattaa iltapäi-

vällä työnteko tuntua raskaalta ja 
väsyttävältä, Kunvik kertoo.

Aivot tarvitsevat toimiakseen vi-
tamiineja, kivennäisaineita, antiok-
sidantteja ja rasvahappoja. Hyvän-
laatuista, pehmeää rasvaa tarvitaan 
hermosolujen rakennusaineeksi, 
sillä aivot ovat 60-prosenttisesti 
rasvaa.

– Täydellistä aivoruokaa tarjoilee 
muun muassa rasvahappoja sisäl-
tävä kala. Lisäksi kasvikset, hedel-
mät ja marjat pitävät sekä aivot että 
sydämen tyytyväisinä, mainitsee 
Puustinen.
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Uudistettua Finnveran yrittäjälainaa voi käyttää 
omistajanvaihdoksissa kauppahinnan maksamiseen. 
Ja kun yrityksesi alkaa kasvaa, yrittäjälainaa voi 
käyttää myös toimivan yrityksen oman pääoman 
vahvistamiseen. 

Tästä se sitten lähtee. 

Kun tie yrittäjäksi käy
yritysoston kautta. 



Yrittäjästä johtajaksi

Äijälä on työurallaan kuunnellut itseään ja ottanut ilolla uusia haasteita vas-
taan. Hän on vaihtanut muun muassa voiteluainetehtaan laboratoriopäällikön 
tehtävät piiripäällikön rooliin ja siirtynyt öljy-yhtiössä myyntityöhön. Intohi-
moisesti ruokaan suhtautuva Äijälä sai kuitenkin parhaat johtamisoppinsa 
toimiessaan 13 vuoden ajan yrittäjänä keittiövälineiden ja sisustustuotteiden 
maahantuojana ja tukkukauppiaana.

– Yrittäjyys opetti ongelmanratkaisua, koska silloin vastasin kaikesta itse. 
Työsuhteessa työntekijän toimenkuva on rajattu, mutta yrittäjänä on katsot-
tava asioita laajasta perspektiivistä ja opeteltava uusia asioita.

Kun työssä tuli pulma eteen, oli aina löydettävä jonkinlainen polku rat-
kaisuun. Oli pohdittava, osaanko tehdä jonkin asian itse, voinko opetella te-
kemään sen vai onko järkevintä siirtää asia jollekin toiselle.

Sekä yrittäjänä että nyt toimitusjohtajana Äijälä vastaa kokonaisuudesta 
ja siitä, mitä lopulta jää viivan alle.

– Jollen pidä huolta ihmisistä, mikään ei toimi. Nuorempana en tähän 
uskonut, mutta kokemusteni myötä olen muuttanut mieltäni. Ihmisten joh-
taminen on kaiken keskiössä.

Ovi on aina auki
Uula Color on pieni työyhteisö, jossa ihmisillä on mutkattomat välit ja hyvä 
keskusteluyhteys. Äijälä on tuttu näky tehtaalla ja toimistolla, sillä hän ha-
luaa olla ihmisten keskuudessa.

– Olen sanonut kollegoilleni, että minulla on aina ovi auki, jos on jotakin 
asiaa työhön tai mihin tahansa muuhun liittyen. Yleensä kaikki asiat voi-
daan järjestää keskustelemalla avoimesti.

Vaikka periaatteessa työpaikalle kuuluvat vain työasiat, inhimillistä puol-
ta ei voi Äijälän mukaan täysin sivuuttaa.

– Ihminen on kokonaisuus henkilökohtaisine asioineen, ja se on otettava 
huomioon siinä määrin kuin se on työpaikalla mahdollista. Ihmisten kuun-
telu ja tasa-arvoinen kohtelu ovat kaikki kaikessa.
Uuden omistuspohjan myötä Uula Colorilla on edessään positiivisia muu-
toksia ja uuden kehittämistä. Hallituksen jäsenillä on osaamista kasvuyri-
tyksistä, joten heidän kanssaan Äijälällä on avaimet viedä yritystä eteenpäin 
kasvu-uralla.
– Yrityksen kehittäminen tulee olemaan vahvassa roolissa lähitulevaisuudes-
sa. Vastuullisena yrityksenä meillä on hyvät mahdollisuudet kasvuun nykyi-
sessä, turbulentissa maailmassa.

Uula Colorin toimitusjohtaja Susan Äijälä on tehnyt 
työurallaan rohkeita siirtoja ja kasvanut yrittäjästä 
toimitusjohtajaksi. Yksi oppi on ylitse muiden  
– ihmiset ovat tärkeimpiä.

Susan Äijälä

Koulutus
Prosessi-insinööri

Johtamisessa tärkeintä 
Ihmisten tasapuolinen, 
oikeudenmukainen ja 
inhimillinen kohtelu.

Merkittävin askel uralla
Vuodet keittiövälineiden ja 
sisustustuotteiden maahan-
tuojana ja tukkukauppiaana 
antoivat eväät toimitus- 
johtajuuteen.

Motto
Äijälän teettämässä ranne- 
korussa motto kulkee mukana 
päivittäin: It’s not the age,  
it’s the attitude.
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”Meillä ei ole planeetta 
B:tä, joten jokaisen 
yrityksen tulee pohtia, 
mitä juuri he voisivat 
tehdä.”
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Vastuullisuus edellä
Vastuullisuudesta on tullut kiinteä osa elinkeinoelämää, ja 

osalle yrityksistä se on koko toiminnan ydin. Porin Villa ja Peite 
sekä kankaanpääläiset Honkajoki Oy ja GMM Finland ovat hyviä 

esimerkkejä toimijoista, joilla vastuullisuus on verissä.

Porin Villa ja Peite on porilainen perheyritys, 
jonka tarina sai alkunsa jo vuonna 1929. Ihmiset 
toivat lampaanvillaansa tuolloin perustettuun 
villatavara- ja vaihtoliikkeeseen. Sittemmin yri-
tystoiminta on kasvanut, ja nykyään yritys val-
mistaa korkealaatuisia peittoja, tyynyjä ja sänky-
jä luonnonmateriaaleista.

Kuusi vuotta sitten yrityksen toimintaa uu-
distettiin. Fokus siirtyi oman malliston val-
mistukseen, jälleenmyyntiketjusta luovuttiin 
ja myynti siirtyi kivijalasta verkkokauppaan. 
Lisäksi yrityksessä toteu-
tettiin sukupolvenvaihdos, ja 
toimitusjohtajana aloitti tek-
nologia-alalla aiemmin työs-
kennellyt Ville Viinikka.

– Ehdin työskennellä jon-
kin aikaa maailmalla, mutta 
sydän veti takaisin perheyri-
tyksen pariin. Vanhempieni 
jalanjäljissä kulkeminen on 
tuntunut antoisalta ja juuri 
oikealta ratkaisulta, Viinikka 
kuvailee.

Tuotanto omiin käsiin
Tekstiiliteollisuuden päästöt ovat kasvava ongel-
ma. Laki ei vielä toistaiseksi aseta yrityksille eri-
tyisen tiukkoja rajoja vastuullisuuteen liittyen, ja 
paljon jää yritysten oman harkinnan varaan.

Porin Villa ja Peite käyttää tuotannossaan 
nykyään ainoastaan luonnonmateriaaleja,  

minkä lisäksi yritys on päättänyt pitää myyn-
nin ja tuotannon omissa käsissään. Alalla he 
ovat ekologisuuden edelläkävijöitä.

– Jälleenmyynti, pitkät toimitusketjut ja 
tuotanto muualla eivät edistä vastuullisuutta. 
Me säästämme luontoa toimittamalla tuot-
teet asiakkaillemme suoraan Porista. Kaikkea 
raaka-ainetta ei saa Suomesta, mutta mate-
riaalien tuotantoa valvotaan tarkasti, Viinikka 
vakuuttaa.

Ei planeetta b:tä
Viinikan mukaan vastuulli-
suudesta puhuttaessa tehdyt 
toimet tulisi aina suhteut-
taa yrityksen kokoon. Esi-
merkiksi pienelle yritykselle 
aurinkopaneelien asentami-
nen voi olla suuri askel, kun 
taas suuremman yrityksen 
kohdalla pieneltä tuntuvan 
muutoksen vaikutukset voivat 
olla valtavat, koska skaalaus 

on eri.
– On luonnollista, että kaikki eivät voi teh-

dä kaikkea. Meillä ei kuitenkaan ole planeet-
ta B:tä, joten jokaisen yrityksen tulee pohtia, 
mitä juuri he voisivat tehdä.

Viinikan perheyrityksessä tämä on tarkoit-
tanut muun muassa raaka-aineiden kehitys-
projekteja, avoimuutta ja yhdessä koko henki-
löstön kanssa uuden oppimista.

Vastuullisuus- 
toimet tulee 
suhteuttaa  

yrityksen kokoon.

>>
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”Liiketoimintamme 
pohjautuu täysin 
siihen, että teemme 
niin sanotusti 
pahasta hyvää.”

Suomen johtava eläinperäisten si-
vutuotteiden käsittelijä ja jalostaja, 
Honkajoki Oy, on ollut vastuulli-
nen kiertotalouden edelläkävijä jo 
kauan ennen kuin termit vastuul-
lisuus ja kiertotalous ovat syn-
tyneet. Vuonna 1967 perustetun 
yrityksen alkuperäisenä ajatukse-
na on ollut hyödyntää teurasjäte ja 
eläinperäiset sivutuotteet perisuo-
malaiseen tyyliin niin, ettei mitään 
heitetä menemään.

Honkajoki Oy:n liiketoiminnan 
kehityspäällikkö Reetta Nevala ku-
vailee yrityksen toimintafilosofiaa 
maalaisjärjeksi.

Kiertotalouden edelläkävijä jo syntyessään

– Kun vastuullisuudesta alet-
tiin reilu kymmenen vuotta sitten 
puhua enemmän, tajusimme, että 
mehän olemme aina toimineet 
noin. Ymmärsimme olevamme kier-
totalouden edelläkävijöitä.

Yli viidenkymmenen toiminta-
vuoden aikana yrityksen tapa tehdä 
asioita on kehittynyt hurjasti, ja 
prosesseja pyritään jatkuvasti pa-
rantamaan. Jo nyt tuotannosta ei 
jää jäljelle yhtään orgaanista jätet-
tä, mutta Honkajoki Oy pyrkii löy-
tämään ratkaisuja, joilla jalostusar-
vo olisi entistä parempi.

Hyvää tekemässä
Nevalan mukaan yritysten tulisi 
aktiivisesti pyrkiä tekemään ym-
päristölleen hyvää sen sijaan, että 
ympäristöä vahingoitettaisiin. Hon-
kajoki Oy:ssä tähän on päästy tun-
nistamalla eläinperäisten sivutuot-
teiden arvo.

– Liiketoimintamme pohjautuu 
täysin siihen, että teemme niin sa-

notusti pahasta hyvää. Siinä missä 
esimerkiksi maailmalla teurasjä-
te nähdään nimenomaan jättee-
nä, meille se on terveellisten ja 
puhtaiden tuotteiden raaka-aine. 
Käsittelemämme aines muuttuu 
meillä korkeatasoiseksi lemmikkien 
ruuan tai vaikka biopolttoaineen 
raaka-aineeksi, Nevala kuvailee.

Vaikka ympäristövastuu on-
kin keskeisessä roolissa yrityksen 
toiminnassa, myös sosiaalinen ja 
yhteiskuntavastuu ovat tärkeä osa 
Honkajoki Oy:n strategista ajattelua.

– Yhtiömme tuottaa paljon hy-
vää yhteiskunnalle niin työllistä-
vän vaikutuksen kuin verovaro-
jen muodossa. Etenkin nuorempi 
polvi ja meille töihin hakevat uudet 
työntekijät arvostavat vastuulli-
suutta. Honkajoki Oy:llä pisimpään 
työskennelleet taas arvostavat sitä 
huolenpitoa, jota yritys on heitä 
kohtaan osoittanut. Se on myös 
tärkeä osa yrityksemme arvopoh-
jaa, Nevala huomauttaa.
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Honkajoki Oy:n tehdasalue sijaitsee yrityksen nimen mukaisesti Honkajoella.
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”Avoimuus on meille tärkeä arvo. Olemme tehneet 
vastuullisuusraportteja jo vuosia, vaikka se ei ole 
ollut meille yrityksen koon puolesta pakollista. 
Haluamme panostaa siihen, että suuri yleisö voi 
halutessaan tutustua toimintaamme.”

Honkajoki Oy:n tytäryhtiö GMM 
Finland Oy on eläinperäisten sivu-
tuotteiden jatkojalostukseen keskit-
tynyt asiantuntija ja teollisuussuun-
nitteluorganisaatio, joka konsultoi 
alan toimijoita ympäri maailmaa. 
Suomessa sivuvirrat hyödynnetään, 
muualla maailmassa raaka-aine 
päätyy usein roskiin tai se hyödyn-
netään korkeintaan energiana.

Ratkaisuja ja asiantuntemus-
ta vuodesta 2017 asti myynyt GMM 
Finland on jopa maailmanlaajui-
sesti melko uniikki, sillä ala on 
teollisuuden sektorilla melko nä-
kymätön. Muita alan konsulttitoi-
mistoja ei käytännössä ole.

– Alan toimijoilla on tällä het-
kellä kova halu muuttaa toimin-
taansa vastuulliseksi. Kiinnostus 
eläinperäisten sivutuotteiden hyö-
dyntämisestä on kasvanut vii-
me vuosina ja etenkin kuluneena 
vuonna proteiinien hinnannousun 
vuoksi, kertoo GMM Finland Oy:n 
Toimitusjohtaja Matti Lehtinen.

GMM Finland auttaa asiakkai-
taan prosessien ja liiketoiminnan 
rakentamisessa ja kehittämisessä 
niin, että käytössä oleva raaka-ai-
ne on mahdollista hyödyntää par-

Viedään hyvää maailmalle

haalla mahdollisella tavalla. Lisäksi 
yritys tekee alan tutkimus- ja ke-
hitystyötä sekä muun muassa vas-
tuullisuusraportointia ja hiilijalan-
jälkilaskentaa.

Pienillä teoilla kohti 
vastuullisuutta
Lehtinen muistuttaa, että vaikka 
yritys toimisi jo vastuullisesti, aina 
löytyy jotain kehitettävää. Esimer-
kiksi sähkön- ja lämmön kulutusta, 
veden kierrätystä tai henkilökun-
nan työskentelyolosuhteita voidaan 
yleensä parantaa.

– Osa toimijoista heräilee vasta 
nyt vastuullisuusajatteluun. Aiem-
min yritykset pohtivat, miten kus-
tannukset saadaan pysymään ku-
rissa, mutta nyt moni pohtii myös, 

miten yritys voi minimoida luon-
nonvarojen käytön. Yleensä nämä 
kaksi näkökulmaa tukevat toisiaan. 
Vastuullinen tapa toimia on usein 
myös taloudellisesti kannattavampi.

GMM Finland pyrkii luomaan 
pitkällä tähtäimellä hyvää. Hyväksi 
havaittuja toimintamalleja pyritään 
viemään maailmalle, jossa eläinpe-
räisten sivutuotteiden hyödyntämi-
nen on vierasta, ja jopa miljardeja 
kiloja arvokasta raaka-ainetta pää-
tyy poltettavaksi.

– Se ei ole kestävää. Raaka-aine 
pitää saada kiertoon, etenkin kun 
lihantuotanto on edelleen kasvus-
sa. Tarvitsemme ratkaisuja, jotka 
vaikuttavat oikeasti. Näen, että 
meillä on paljon annettavaa maail-
man parantamiseksi.

”Alan toimijoilla 
on tällä hetkellä 
kova halu muuttaa 
toimintaansa entistä 
vastuullisemmaksi.” Matti Lehtinen muistuttaa, että vastuullinen tapa toimia on usein myös taloudellinen tapa.

– Reetta Nevala, liiketoiminnan kehityspäällikkö, 
Honkajoki Oy

kuva Honkajoki konserni
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”Toimettomana 
en ole koskaan 
osannut olla.”
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Sodan jaloista 
Suomen 
rakentajiksi
Ukrainan sota sai liikkeelle maahanmuuttaja- 
virran, josta Suomikin on saanut osansa. Natalya 
Kondratyuk ja Stanislava Balanadina tulivat Suomeen 
viime keväänä – ja näillä näkymin jäädäkseen. 
Työpaikat löytyivät Startup Refugeesin avulla.

Asianajotoimisto Castrén & Snell-
manin henkilöstön käytössä olevas-
sa kahvilassa riittää päivän mittaan 
vilskettä. Vaikka kahvin ja erilaisten 
välipalojen menekki on ajoittain kova, 
Torista ei tarvitse poistua tyhjin käsin. 
Siitä pitää huolen catering-assistent-
ti Natalya Kondratyuk, yksi Venäjän 
hyökkäyssotaa Suomeen paenneista 
ukrainalaisista. Vielä kuluvan vuoden 
alussa hän pyöritti omaa pientä kon-
ditoriaansa Kiovassa. Sieltä tie vei ve-
näläispommituksia pakoon Helsinkiin 
pitkäaikaisen ystävän luo.

Päätös oli kova, sillä pariskunnan 
jo aikuisikään varttuneet lapset jäi-
vät Kiovaan.

– Poikani on maanmittausinsinöö-
ri, ja tytär valmistuu pian arkkiteh-
diksi. He halusivat jäädä rakenta-
maan omaa kotimaataan, kun sota 
aikanaan loppuu, Natalya toteaa.

Tärkeä työpaikkatärppi 
maahanmuuttajien tukiverkostolta
Heti Suomeen tultuaan Natalya suoritti 
hygieniapassin ja suunnisti pian sen 

jälkeen rekrytointitapahtumaan. Hän 
pestautui siivoustöihin, mutta huomasi 
pian sen käyvän liian rankaksi.

Sitten tuli työpaikkavinkki pako-
laisia, turvapaikanhakijoita ja muita 
maahanmuuttajia työllistymisessä 
ja yrittäjyydessä auttavalta Startup 
Refugeesilta, jonka verkostoon kuu-
luu yli 1 500 yritystä, yhteisöä, jul-
kisen sektorin toimijaa, oppilaitosta 
ja yksilöä. Kyseinen organisaatio on 
kuluneiden seitsemän vuoden ai-
kana välittänyt yli 1 400 työpaikkaa, 
tarjonnut yli 9 000 erilaista koulut-
tautumis- ja verkostoitumismahdol-
lisuutta sekä tukenut yli 550 tiimiä 
alkuun yrittäjyydessä.

– Onneksi sieltä tuli tietoa tästä 
catering-assistentin paikasta. Tulin 
haastatteluun ja sain paikan. Tämä 
on ollut juuri sellaista työtä, jota ha-
lusinkin. Toimettomana en ole kos-
kaan osannut olla, hän nauraa.

Kielimuuri teettää töitä
Pariskunnan ajatuksissa on jäädä 
Suomeen pysyvästi, sillä maa tuntuu >>

teksti Timo Sormunen, kuvat Meeri Utti

Natalya Kondratyuk.
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turvalliselta ja suomalaiset ovat 
mutkattomia, luotettavia ja ystäväl-
lisiä. Myös puhdas luonto ja vesis-
töt ovat yksi ihastuksen aihe.

– Minulla on nyt työ, josta pi-
dän todella paljon. Kielimuuri 
teettää töitä, mutta onneksi apu-
na ovat eleet ja Google Kääntäjä. 
Osaan vähän englantia, ja muuta-
ma sana suomea on jo hallussa. 
Lisää opitaan joka päivä. Mies on 
tällä hetkellä maahanmuuttajille 
tarkoitetulla suomen kielen kurs-
silla, ja iltaisin opiskelemme suo-
mea yhdessä.

Moni maahanmuuttaja on koke-
nut suomalaisen viranomaisbyro-
kratian hitaaksi ja kankeaksi. Na-
talya on kuitenkin toista mieltä.

– Meidän kohdallamme asiat 
ovat menneet varsin sujuvasti. 
Vaikka vastaanottokeskuksessa 
meidän ja työntekijöiden välillä oli 
kielimuuri, saimme kuitenkin hyö-
dyllistä tietoa siellä jo vähän asu-
neilta. Teollisuuskadulla oleva Uk-
raina-apukeskus auttaa meitä, ja 
etenkin Startup Refugees on ollut 
isona apuna. Ilman heidän vihjet-
tään ja kannustustaan en olisi nyt 
täällä. Suurin kiitos kuuluu tietysti 
minut palkanneille.

Suomi kiinnosti 
kaupunkiarkkitehtia
Kun venäläiset hyökkäsivät helmi-
kuussa Ukrainaan, päätti Kiovassa 
asunut Stanislava Balanadina läh-
teä saman tien sotaa pakoon yh-
dessä alle kouluikäisen tyttärensä 
kanssa. Matka Suomeen taittui au-
tolla halki Euroopan ja kohdemaa 
valikoitui täällä asuneen serkun 
suosituksesta, mutta myös amma-
tillisista syistä.

Yhdyskuntasuunnitteluun eri-
koistuneen arkkitehdin kotiutu-
mista on helpottanut koulutusta 
vastaava työpaikka arkkitehtitoi-

>> mistossa sekä lapselle saatu hoi-
topaikka päiväkodista.

– Itse asiassa kaikki on mennyt 
paremmin kuin ennakkoon ajattelin. 
Samalla on alkanut harmittaa se, 
että emme tehneet mieheni kanssa 
muuttopäätöstä jo aiemmin.

Natalyan tavoin Stanislava oli 
päättänyt työllistyä mahdolli-
simman nopeasti. Hän teki heti 
keväällä lukuisia työhakemuksia, 
kunnes sai Startup Refugeesin yh-
teyshenkilöltä listan ukrainalais-
pakolaisia palkkaavista täkäläisistä 
arkkitehtitoimistoista.

Hakemusrumba jatkui ja 
AW2-arkkitehtien kohdalla tärp-
päsi. Toukokuussa tuli kutsu työ-
haastatteluun ja kesäkuun alussa 
allekirjoitettiin työsopimus.

Tarvittavat luvat saatiin kuiten-
kin kuntoon vasta paria kuukautta 
myöhemmin, ja Helsingissä asuva 
Stanislava pääsi aloittamaan työt 
elokuussa. Täkäläinen viranomaisby-
rokratia onkin seikka, joka Suomeen 
saapuvan kannattaa Stanislavan 
mukaan pitää mielessä.

– Tämä prosessi kaipaisi kyllä 
sujuvoittamista. Monet asiat hoitu-
vat sähköisesti, mutta byrokratiaa 
on silti aika tavalla. Etenkin se, että 
tilapäisen suojelun piirissä olevat 
eivät saa pankkitunnuksia, aiheut-
taa monia käytännön ongelmia.

Työ kotouttaa kotimaahan
Castren & Snellman ja AINS Groupiin  
kuuluva AW2-arkkitehdit ovat esi-
merkkejä suomalaisyrityksistä, 
jotka ovat päättäneet kantaa oman 
osuutensa sotaa pakenevien ukrai-
nalaisten auttamisessa.

– Ukrainan sota ei ole ohi ja 
työpaikan tarjoaminen on varmas-
ti yksi parhaista keinoista auttaa 
kokonaisvaltaisesti. Mahdollisuus 
oman ammatin harjoittamiseen 
muutenkin epävarmassa tilan-

teessa tuo varmasti turvaa, toteaa 
johtava arkkitehti Liisa Tuohimaa 
AW2-arkkitehdeilta.

Castrén & Snellman on tuke-
nut Ukrainaa sodan alusta lähtien 
muun muassa lahjoitusvaroin ja 
ukrainalaisten auttaminen on yri-
tykselle tärkeä tavoite.

– Olemme iloisia, että voim-
me auttaa myös tarjoamalla työtä. 
Samalla saimme huipputekijän ja 
hommat hoituvat, vastuullisuus-
johtaja Anna Kuusniemi-Laine 
kertoo.
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Startup Refugees tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja 
muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä. 
Verkosto uskoo työn ja oman toimeentulon olevan parhaita 
keinoja kotoutua yhteiskuntaan. Startup Refugees on vuodes-
ta 2015 alkaen välittänyt yli 1 400 työpaikkaa, tarjonnut yli  
10 000 erilaista kouluttautumismahdollisuutta sekä tukenut 
yli 600 aloittelevaa yrittäjää.

Startup Refugees kartoittaa vasta maahan muuttaneiden 
osaamisen, ammatilliset tavoitteet sekä tuen tarpeen. Osaa-
misprofiilit kerätään Match Made in Startup Refugees -sovel-
lukseen, jonka avulla voidaan yhdistää eri alojen ammattilai-
set sopivien yritysten ja työtehtävien kanssa.

Yli 7 000 osaamisprofiilin joukossa on runsaasti eri alojen 
ammattilaisia: kokkeja, hitsaajia, IT-alan työntekijöitä, sii-
voajia, rakennusalan ammattilaisia ja niin edelleen. Startup 
Refugees toimii työnantajan suuntaan kuin monikielinen hen-
kilöstöpalvelu, joka etsii sopivat työntekijät, esihaastattelee 
heidät ja toimii tukena rekrytoinnin eri vaiheessa. Jokainen 
Startup Refugeesin kautta työllistynyt suorittaa myös suo-
malaiseen työelämään perehdyttävän Working Life in Finland 
-koulutuksen.

Startup Refugees tarjoaa osallistumismahdollisuuksia 
myös muille, kuin työvoimaa palkkaaville yrityksille. Toi-
minnassa on mukana laajasti eri alojen yrityksiä, yhteisö-
jä, julkisen sektorin tahoja ja yksityishenkilöitä. Verkostossa 
toimijoita yhdistää halu tehdä jotain konkreettista turvapai-
kanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien työllistämi-
seksi ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Startup Refugees -verkosto

Stanislava Balanadina.

”Työpaikan 
tarjoaminen 
on varmasti 
yksi parhaista 
keinoista auttaa 
kokonaisvaltaisesti.”
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Metsäkeskustelu 
kaipaa aitoa dialogia
Metsänomistajat, metsäteollisuus ja luontoväki 
ovat taittaneet viime aikoina peistä vastuullisesta 
metsätaloudesta, kestävistä hakkuumääristä ja EU:n 
ennallistamisvaatimuksista. Metsä Groupin ilmasto- ja 
kiertotalousjohtajan Maija Pohjakallion mielestä vilkas 
metsäkeskustelu on tervetullutta. Parempiin tuloksiin 
kuitenkin päästäisiin kokoontumalla saman pöydän 
ääreen ja keskittymällä aitoon kehitysdialogiin, sillä 
Suomi elää metsästä myös tulevina vuosikymmeninä.

Suomea on perinteisesti pidetty yhtenä 
vastuullisen metsäteollisuuden mal-
limaana, jossa panostetaan metsien 
talouskäytön kestävyyteen ja pidetään 
samalla huolta myös alati tärkeämmis-
tä luontoarvoista. Metsäteollisuus on 
investoinut mittavasti uuteen tuotan-
toteknologiaan, mikä entisestään pa-
rantaa ympäristösuorituskykyä.

Moni onkin jäänyt ihmettelemään 
EU:n tuoreita metsä- ja ilmastolin-
jauksia, joissa kehujen ja kiitosten 
sijaan on jaettu enemmänkin moit-
teita täkäläisistä hakkuumääristä. 
Myös näkemys siitä, onko esimerkik-
si nuoren metsän hoidosta saata-
va ja jalostukseen heikosti soveltu-
va pieniläpimittainen puu ylipäätään 
laskettavissa uusiutuvaksi energiaksi, 

poikkeaa Brysselin byrokratiakäytävil-
lä omasta tulkinnastamme.

Sekava tilanne ja epämääräiset tul-
kinnat harmittavat myös Pohjakalliota.

– Metsään ja metsien käyttöön 
liittyvää säädöstöä tulee nyt todella 
monesta suunnasta, ja valitettavasti 
siitä puuttuu holistinen kokonaisnä-
kemys. Nyt pykälien takana on esi-
merkiksi taksonomiaa, ennallistamis-
ta sekä Fit For 55 -säädöksiä, jotka 
ovat osin ristiriitaisia. Kestävän kehi-
tyksen ja kiertotalouden edistämisek-
si tarvittaisiin tieteellistä systeemistä 
ajattelua, tekniikan tohtori toteaa.

Hänen mielestään on silti hyvä, että 
EU piirtää myös metsiin liittyville arvo- 
ketjuille keskeisiä suuntaviivoja. Nyt re-
gulaatio on kuitenkin monessa kohtaa 

teksti Timo Sormunen, kuvat Metsä Group

>>

18      KAUPPAKAMARI      JOULUKUU 2022

TEEMA



jo liian yksityiskohtaisella tasolla, eikä 
se jätä riittävästi tilaa kansallisille tul-
kinnoille ja uusille innovaatioille.

– Eroja on myös määritelmissä, 
mikä on esimerkiksi primääristä tai 
sekundääristä biomassaa ja mikä lo-
pulta uusiutuvaa tai fossiilista energi-
aa. Muovikin on määritelty EU komis-
siossa eri tavalla kuin globaaleissa 
standardeissa, Pohjakallio toteaa.

Metsäasioille oma pyöreä pöytä
Asia ei ole yhdentekevä ja riskinä on, 
että epäselvien määritelmien myötä 
päätöksille haetaan faktojen sijaan 
poliittisia perusteluja. Se puolestaan 
lisää kierroksia myös julkisessa kes-
kustelussa – puolesta ja vastaan.

Pohjakallion mukaan viime aikojen 
vilkas mielipiteenvaihto kertoo siitä, 
että meillä on metsiin edelleen var-
sin tiivis suhde. Keskinäisen väittelyn 
sijaan eri osapuolten kannattaisi kui-
tenkin istua yhteisen pöydän ääreen, 
sillä tavoite ja visio on kaikilla lopulta 
sama eli metsien hyvinvointi.

– Muutos on tässä kohtaa myös 
mahdollisuus. Erilaisten näkemysten, 
tutkimuksen ja rakentavan dialogin 
kautta on varmasti löydettävissä ta-
sapainoinen ratkaisu, tutkijataustan 
omaava Pohjakallio tähdentää.

Mallia voisi kuulemma ottaa ilmas-
topolitiikan pyöreästä pöydästä tai 
muovitiekartan yhteistyöverkostosta. 
Niissä eri toimialojen asiantuntijat ja 

”Kestävän 
kehityksen ja 
kiertotalouden 
edistämiseksi 
tarvittaisiin 
tieteellistä 
systeemistä 
ajattelua.”

>>

>>
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Metsä Groupissa 
kestävä kehitys on jo 
osa jokaisen työtekijän 
henkilökohtaisia 
vuositavoitteita.

Maija Pohjakallio 
Ikä 54 vuotta, kotipaikka Espoo. 
Metsä Groupin ilmasto- ja kierto- 
talousjohtaja. Työskennellyt 
aiemmin mm. Sulapacin vastuul-
lisuusjohtajana, VTT:llä, Kemian-
teollisuus ry:ssä ja Aalto-yliopis-
tolla.

Koulutus
Tekniikan tohtori, väitös  
fysikaalisen kemian alalta 1996 
(Teknillinen korkeakoulu, nyk. 
Aalto-yliopisto)

Perhe
Aviomies ja kaksi aikuista tytärtä

Harrastukset
Kirjapiiri, kuntoilu ja kilpacheer-
leadingin seuraaminen
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>> valtionhallinnon, alueiden sekä ym-
päristöjärjestöjen edustajat istuvat 
säännöllisin väliajoin yhteen pohti-
maan ajankohtaisia asioita.

– Kun meillä on yhteinen näke-
mys, sitä on helpompi viedä myös 
EU:n suuntaan. Luontaisiin puulajei-
hin perustuva pohjoinen metsätalous 
on maankäyttömuotona varsin ainut-
laatuinen ja vastuullinen tapa hankkia 
raaka-aineita – ja pitää metsistä laa-
jemmin myös hyvää huolta, Pohjakal-
lio painottaa.

Yksi perusongelmista onkin juuri 
se, ettei EU:ssa ole riittävästi kirkas-
tunut täkäläisen metsäteollisuuden, 
sen yhteistyöverkostojen sekä tuo-
tanto- ja arvoketjujen koko vastuulli-
suuskuva. Samalla säädöskeskustelu 
kiertyy liiaksi vain puunkäyttöön ja 
ilmastokysymyksiin, kun sitä pitäisi 
laajentaa kokonaisvaltaisemmin hii-
lenkiertoon ja erilaisiin puu- ja bio-
pohjaisiin tuotteisiin, joilla korvataan 
esimerkiksi muovin kaltaisia fossiili-
sia aineita.

– Käytännössä jokaisesta kaade-
tusta puusta hyödynnetään kaikki 
mahdolliset osat joko uusien tuot-
teiden raaka-aineena tai energiana. 
Myös tuotannon sivuvirrat hyödynne-
tään tarkasti ja viimeistenkin osalta 
tehdään jatkuvaa tutkimus- ja kehi-
tystyötä potentiaalisten kumppanien 
kanssa, hän muistuttaa.

Vastuullisuus on metsäteollisuuden 
myyntivaltti
Oman energia- ja materiaalitehok-
kuuden jatkuva parantaminen onkin 
ollut yksi suomalaisen metsäteolli-
suuden keskeisistä kilpailuvalteis-
ta, joka kantaa nyt hedelmää myös 
alati kiristyvien vastuullisuusvaatei-
den kautta. Toisena tärkeänä tekijänä 
on metsien korkea sertifiointiaste ja 
puuraaka-aineen jäljitettävyys.

– Kolmas valtti ovat teolliset 

symbioosit, joiden myötä meillä on 
muun muassa integroituja sellu- ja 
kartonkitehtaita. Valitettavasti meil-
tä puuttuvat edelleen lainsäädän-
nölliset mittarit, jotka kannustaisi-
vat luomaan näitä kiertotalouden 
mukaisia teollisia symbiooseja lisää. 
Usein kiertotaloutta mitataan vain 
yksittäisen ainevirran kierrätys- 
asteella tai käytetyn kierrätysraaka- 
aineen osuudella.

Myös metsien biodiversiteettiin 
kiinnitetään Pohjakallion mukaan 
koko ajan enemmän huomiota. Metsä 
Groupin puunhankinnassa se näkyy 
muun muassa siinä, että metsiin jä-
tetään lahopuita sekä pihlajaa, tuo-
mea ja raitaa – lajeja, jotka takavuo-
sina miellettiin liki arvottomiksi.

Tuoreen linjauksensa mukaisesti 
Metsä Group jättää monimuotoisuu-
delle arvokkaat kotimaiset lehtipuut 
metsiin eikä osta niitä energiahak-
keeksi. Suomessa yhtiö ostaa ainoas-
taan mäntyä, kuusta, koivua sekä alle 
40 senttistä haapaa. Lehtometsille 
Metsä Groupilta suositellaan luon-
nonhoitoa tai vapaaehtoista suojelua.

Metsä Groupissa kestävä kehitys on 
jo osa jokaisen työtekijän henkilökoh-
taisia vuositavoitteita. Yhtiön pidem-
män aikavälin vastuullistavoitteissa 
vuosi 2030 on rajapyykki, jolloin muun 
muassa sen tuotteiden ja tehtaiden 
pitäisi olla fossiilittomia, tuotannon 
sivuvirrat sataprosenttisesti käytössä 
ja metsiin jätettävän lahopuun määrä 
kasvanut entisestään.

– Vastuullisuus ja kiertotalous 
ovat metsäteollisuudessa kestävän 
liiketoiminnan olennaisia osia. Poik-
keusoloista viisastuneena vastuulli-
suusketjuun kannattaa lisätä entistä 
tärkeämpinä osina myös materiaali- 
ja energiaomavaraisuus sekä huol-
tovarmuus. Näissäkin kysymyksissä 
metsäteollisuuden rooli on keskei-
nen, Pohjakallio lisää.
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Pörssiyhtiöiden johdossa ja hallituksissa 
pitkän uran tehnyt vuorineuvos Jorma 
Eloranta pitää hallituksen roolia poikkeus
aikoina erittäin merkittävänä. Aktiivinen 
hallitus on yritysjohdon tuki, avaa näky
miä, tunnistaa riskejä ja osallistuu vaihto
ehtoisten suunnitelmien tekemiseen.

– Tämä on mahdollista vain jos hallitus 
on monimuotoinen ja toiminnassaan val
pas, hän muistuttaa.

Eloranta suosittelee yrityksille myös 
systemaattista riskienkartoitusta. Sen idea 
on tiivistettävissä kolmeen sanaan: elimi
noi, vähennä, varaudu. Pelkkä riskien tun
nistaminen ei siis riitä.

– Seuraukset mahdollisen riskin toden
tumisesta on käytävä läpi kohta kohdalta: 
riittävätkö rahat, miten huolehditaan hen
kilöstöstä ja asiakkaista ja kuinka toimin
nan jatkuminen varmistetaan. Hallituksen 

tehtävä on arvioida varautumistoimien 
riittävyys ja kattavuus – myös globaalisti.

Joskus kuulee sanottavan, että hyvää 
kriisiä ei kannata hukata. Kriisissä voi piillä 
mahdollisuuksia.

– Keskeistä on tarkastella omaa bisnes
tä, missä ollaan hyviä ja missä asioissa ha
lutaan olla mukana tulevaisuudessa. Vah
vistetaan siis sitä puolta, jonka menestymi
seen uskotaan pitkällä aikavälillä ja kenties 
luovutaan toiminnoista, joilla ei nähdä 
vahvaa tulevaisuutta omassa business
port foliossa.

– Kriisissä toimittaessa tarvitaan siis 
selkeää strategista näkemystä, mikä on 
ominta bisnestä, missä ja kuinka halutaan 
kilpailla, ettei leikata vahingossa kasvun 
edellytyksiä, Eloranta täsmentää.

Lue Jorma Elorannan haastattelu hhj.fi.

Hyvän hallitustyön tarve 
korostuu kriisissä

Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ 
syntyi tarpeesta auttaa pkyrityk
siä menestymään.  Hallitustyötä 
on HHJ:n avulla  kehitetty tuhan
sissa yrityksissä. HHJkoulutuksiin 
on osallistunut 15 000 ihmistä.

On tullut aika ottaa seuraava 
askel: HHJ Pro.

HHJ Pro on Suomen laajin hal
litustyön koulutusohjelma omis
tajille, hallitustyötä tekeville ja 
toimitusjohtajille, jotka haluavat 
nousta seuraavalle portaalle tule
vaisuuden hallitustekijänä.

HHJ Pron avulla 
l nostat osaamisesi   
 tulevaisuuden hallitustyön  
 vaatimalle tasolle

l tavoitat korkean profiilin  
 hallitusosaajaverkoston

l vahvistat omaa arvoasi   
 hallitustyön osaajana

l hyödynnät monimuotoista  
 oppimista, käytännön   
 esimerkkejä, vertaisoppimista,  
 keskustelua, tutkimuksen  
 uusimpia tuloksia ja   
 tulevaisuuteen katsovia   
 asiantuntijoita.

MAINOS

– Hallituksen tehtävä on 
seurata, että yrityksen arvot 
ohjaavat toimintaa myös 
poikkeusaikoina, Jorma 
Eloranta muistuttaa.

Tulossa: 
HHJ Pro 

– tulevaisuuden 
hallitustekijä

Lisätietoja hhj.fi
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Oletko tiimisi  
riidankylväjä vai  
vastuunkantaja?

Nostan ehkä vähän yllättävän nä-
kökulman yritysten vastuullisuu-
desta. Nimittäin vastuun työpaikan 
hyvinvoinnista ja tuottavuudesta. 
Jokaisen yhteisön jäsenen vastuun 
omasta käyttäytymisestään ja yh-
teisönsä riidoista.

Amerikkalaisen tutkimuksen mu-
kaan neljännes esimiesten työajas-
ta menee riitojen selvittelyyn. Me 
emme ole sen kummempia. Pan-
demia-aika on lisännyt pahoinvoin-
tia ja häiriökäyttäytymistä. Vuonna 
2021 esimiestyötä Suomessa teki 
reilu miljoona palkansaajaa, joiden 
vuosiansio sivukuluineen oli kes-
kimäärin 49 266 euroa. Jos meiltä 
kuluisi aikaa riitelyyn yhtä paljon 
kuin amerikkalaisilla kollegoilla, sii-
hen käytetyn ajan arvo olisi peräti 
11 miljardia euroa. Mitä jos kulttuu-
rin muutoksella saataisiin vaikka 
puolitettua riitelyyn nyt käytetty 
aika? Mitä kaikkea saisimme aikaan 
näin säästyvällä viidellä ja puolella 
miljardilla eurolla?

Ammattijärjestö Tehy on laske-
nut, että negatiivinen ilmapiiri ja 
työyhteisöjen häiriökäyttäytyminen 
aiheuttavat poissaoloja, vähentävät 
tehokkuutta ja lisäävät rekrytointi-
kustannuksia yhdelle ainoalle sai-
raanhoitopiirille yli 30,5 miljoonalla 
eurolla vuodessa.

Riitojen epäsuorat kustannukset 
ovat nousseet miljardeihin. Sovitte-

lun myötä tuottavuus lisääntyisi, kun 
aikaa vapautuisi riitelystä tuottavaan 
työhön. Hyvinvointi paranisi, sillä 
riitely kuormittaa mieltä ja sairas-
tuttaa ihmisiä. Oppisimme ottamaan 
vastuun omista konflikteistamme ja 
katkaisisimme kurjuuden kierteen.

Miten vaadittava kulttuurimuutos 
sitten tapahtuisi? Mielestäni en-
simmäinen askel on erottaa väittely 
riitelystä tai jopa kiusaamisesta. 
Uutta syntyy silloin, kun väitellään 
rohkeasti, miten jokin asia pitäisi 
tehdä, mutta ei riidellä identitee-
teistä tai tunteista. Me ammatti-
neuvottelijat puhumme suhde- ja 
tehtäväkonflikteista. Tehtäväkonflikti 
on normaalia ja okei, suhdekonflikti 
ei. Toinen askel on ottaa organisaa-
tion viestintä harmonian työkaluk-
si. Kolmanneksi lisätään organisaa-
tion neuvottelu- ja väittelytaitoja ja 
kutsutaan tarvittaessa ulkopuoli-
nen sovittelija jo ennen kuin kriisi 
leimahtaa tuleen ja polarisoi koko 
työpaikan.

Kuulostaako mahdolliselta? Hyvä 
puoli tässä peräänkuuluttamas-
sani arjen vastuullisuudessa on 
se, että kaikki ihmisten aiheutta-
mat ongelmat ovat myös ihmisten 
ratkaistavissa. Keskeneräisistäkin 
ongelmista on syytä kertoa, ja kuu-
lemisprosessi on tuotava mukaan 
myös viestintään. Tämä tuotanto- ja 
kasvuloikka on helposti tehtävissä.

Riitely on kuluttavaa monessa  
mielessä. Pauli Aalto-Setälä toteaa  

sovun tuovan säästöjä.

”Viestintään 
tarvitaan 

enemmän dialogia, 
vähemmän 

PowerPointeja.”

Pauli Aalto-Setälä

Hallituksen puheenjohtaja  
ja osakas, Kaiku

Median, viestinnän ja konflikti- 
ratkaisun huippuammattilainen 

Hallituksen jäsen, BrandID Group
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Vuodesta 2007 lähtien SPR:llä työskennellyt Satakunnan 
piirin toiminnanjohtaja Paula Ilén nauttii saadessaan olla 
osa auttamisen ketjua. Toiminnanjohtajan vaativa tehtävä 
on elämäntapa, jossa ei katsella kelloa, kun jossain tar-
vitaan apua.

Koska johtajan työ on enimmäkseen hallinnollista, 
Ilén haluaa olla lähellä toiminnan ydintä ja kuulla tari-
noita kentältä.

– Työntekijöiden ja vapaaehtoisten kertomukset aut-
tamistilanteista motivoivat minua työssäni. Niiden kautta 
pysyn ajan hermolla siitä, mitä tapahtuu, Ilén kertoo.

Yksinäisiä yhä enemmän
SPR:n kautta on mahdollista tehdä hyväntekeväisyyt-
tä matalalla kynnyksellä. Vaikka rahalahjoitukset ovat 
aina tervetulleita, ihmisten antama aika on arvokasta. 
Esimerkiksi Ystävätoimintaan pääsee mukaan käymällä 
lyhyen koulutuksen, jossa käydään läpi auttajan velvolli-
suudet ja oikeudet. Koulutuksella taataan myös toimin-
nan yhtenäinen laatu.

– Tällä hetkellä kaivataan eniten vapaaehtoisia, jotka 
voivat ryhtyä ystäväksi nuorelle tai vanhukselle. Ystävä- ja 
kerhotoiminnalle on kova kysyntä, ja myös nuorille suun-

nattuun Sekasin-chatiin tarvitaan lisää vapaaehtoisia. Ko-
ronan jälkeen yksinäisyys on lisääntynyt entistä enemmän.

Yllättävissä kriiseissä kuten koronapandemiassa ja 
Ukrainan sodassa vapaaehtoiset voivat olla avuksi mo-
nella tavalla. Esimerkiksi vuonna 2021 SPR koulutti va-
paaehtoisia rokotusavustajiksi ohjaamaan rokotuksiin 
tulevien kulkua. Vapaaehtoisten avulla on toteutettu lu-
kuisia keräyksiä ukrainalaisten hyväksi.

Läpinäkyvää toimintaa
SPR:n kautta liikkuu paljon varoja, joten toiminnan on ol-
tava kaikin tavoin avointa. Toimintaa ohjaavat seitsemän 
eettistä toimintaperiaatetta: inhimillisyys, tasapuolisuus, 
puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, 
yleismaailmallisuus ja ykseys.

– Toimimme vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Tarkastus-
valiokunta valvoo talouden ja hallinnon prosessejamme. 
Meillä on myös Whistleblowing-ilmoituskanava väärin-
käytöksille.

SPR:ssä tehtiin syyskuussa ympäristölinjaus, jonka 
mukaan he sitoutuvat WWF:n Green Office -ympäristö-
järjestelmään. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja 
kuluttaa luonnonvaroja säästeliäästi.

Anna aikaasi
Suomen Punaisen Ristin kautta voi harjoittaa hyväntekeväisyyttä 

pienilläkin teoilla tai summilla. Perinteisten rahalahjoitusten  
lisäksi kaivataan yhä enemmän ihmisten aikaa.
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Auttaminen tuo iloa sekä antajalle että 
saajalle. Vielä ehdit tekemään lahjoituksen  
ja tuomaan joulumielen sitä tarvitsevalle.

Satakunnan Osuuskaupan Prismat 
tukevat vähävaraisia koordinoimal-
la ruokalahjakeräystä, johon voivat 
osallistua sekä yritykset että yksi-
tyiset henkilöt.

40 euroa maksavat ruokalahjat 
ovat myynnissä Porin Prismoissa 
16.12. asti. SPR Satakunta valitsee 
avun saajat Satakunnan Osuuskau-
pan toimialueella ja toimittaa lahjat 
perille.

– Haluamme antaa asiakkail-
lemme helpon ja vaivattoman tavan 
auttaa vähävaraisia satakuntalai-
sia. Apu on konkreettinen – laati-
kollinen ruokaa kotiin toimitettuna, 
kertoo Satakunnan Osuuskaupan 
viestintäjohtaja Leena Mettälä.

Jouluiloa 
ruokalahjalla

Perheyritys Porin Elementtiteh-
das käynnisti heti Ukrainan so-
dan alkaessa keräyksen. Aloite 
tuli työntekijöiltä, jotka halusivat 
auttaa tehtaalla työskentelevien 
ukrainalaismiesten perheitä. Tieto 
keräyksestä tavoitti satoja autta-
mishaluisia porilaisia. Kevään ai-
kana vaatteita ja tarvikkeita kertyi 
valtavasti, ja lopulta ne siirrettiin 
tehtaalta SPR:n perustamaan ke-
räyspisteeseen.

– Vaatekeräyksen jälkeen olem-
me Elementtitehtaalla keränneet 
ja huollattaneet 140 polkupyö-
rää ukrainalaisille, kuvailee Minna 
Mari Virtanen Porin Elementtiteh-
taalta.

Elementtitehtaan 
keräys

LähiTapiola Länsi-Suomi edistää 
vuosittain lahjoituksillaan alueen 
elinvoimaisuutta ja korkeakoulu-
tusta sekä länsisuomalaisten hy-
vinvointia. Tänä vuonna yritys on 
tukenut lahjoitusvaroin myös Uk-
rainan sodasta kärsiviä.

Ensi vuonna LähiTapiola Länsi- 
Suomi keskittyy tukemaan lasten 
ja nuorten harrastustoimintaa.

– Nuorten fyysiseen ja henki- 
seen hyvinvointiin panostaminen  
on satsaus Satakunnan tulevaisuu-
teen. Yleinen hintatason nousu  
uhkaa monen lapsen mahdollisuut-
ta harrastaa, kertoo LähiTapiola 
Länsi-Suomen toimitusjohtaja  
Pasi Aakula.

Tukea lapsille  
ja nuorille

Useat satakuntalaiset yritykset ovat vuoden mittaan laittaneet  
hyvän kiertämään ja lahjoittaneet rahaa eri kohteisiin.

Hyvä kiertää Satakunnassa
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Johtaminen & esihenkilö‑ 
työ, hallitustyö

Esihenkilön määräaikaishuolto  
1.2.2023 klo 9–15

Johtoryhmätyön valmennus  
9.2.2023 klo 9–16

Anna Perho: Antisäätäjä™  
16.2.2023 klo 12–16

Osakassopimus  
6.3.2023 klo 12–15.30

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi  
7.3.–4.4.2023

Työsuhteen ongelmatilanteet ja niihin 
puuttuminen  
23.3.2023 klo 9–15

Työyhteisön jatkuvan keskustelun malli  
– tuloksia ja hyvinvointia  
27.3.2023 klo 9–15

Miten vastuullisuus voidaan valjastaa 
uusiutumisen ja kasvun moottoriksi? 
28.3.2023 klo 9–12

Vuosilomapalkkojen laskennan 
erikoistilanteet 24.1.2023 klo 9–12

Palkka ja työkorvaus verolainsäädännössä 
25.1.2023 klo 9–12

Tehokoulutus: Etä- ja hybridityö  
26.1.2023 klo 9–10.30

Työpaikan keskeiset henkilöstösuunnitelmat 
31.1.2023 klo 9–12

Tehokoulutus: Työaikajoustot  
1.2.2023 klo 9–10.30

Tehokoulutus: Kaikki koeajasta  
10.2.2023 klo 9–10.30

Talous & verotus
Kauppakamarin Veropäivä, verkkokoulutus 
13.12.2022 klo 9–16

Osakeyhtiön veroilmoitus 2022  
1.2.2023 klo 9–12

Osakeyhtiön tilinpäätös 2022  
2.2.2023 klo 9–15.30

Ratkaisuja kirjanpito- ja 
tilinpäätösongelmiin 3.2.2023 klo 9–12

Tietoturvakriisit ja viestintä  
7.2.2023 klo 9–11

Tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä 
27.3.2023 klo 12–16

Myyjä, vahvista asiakaskohtaamisia 
15.12.2022 klo 9–11.30

Juhana Torkki: Miten syntyy vetoava tarina 
23.3.2023 klo 9 – 12

Remburssit kansainvälisessä kaupassa 
2.2.2023 klo 9–12.15

Vientikaupan keskeiset asiakirjat  
4.4.2023 klo 9-16

Incoterms® 2020 -toimituslausekkeet ja 
logistiikan pullonkaulat 12.4.2023 klo 9–12

Minimoi logistiikkasopimuksiin ja -ketjuun 
liittyvät riskit 9.5.2023 klo 12–16

Työsuhde, palkka & HR
Kansainvälistyminen

Myynti, markkinointi  
& viestintä

IT & digi

Verkostoidu kollegojen 
kesken
Tiesitkö, että löydät kaikki Satakunnan kauppa‑ 
kamarin jäsenyritykset toimialoittain verkko‑ 
sivuiltamme? Ole mukana joukossa, joka  
uskoo tulevaisuuteen.  
satakunnankauppakamari.fi  Verkostoidu
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HHJ PRO -KOULUTUSOHJELMA

HHJ ‑kurssi, maaliskuu 2023 Pori
Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi soveltuu hallitustyös-
kentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitus-
työtä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös 
yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä en-
tistä paremmin. HHJ–kurssin käyneille on tarjolla mahdollisuus 
suorittaa HHJ-tutkinto.

• 1. jakso: Hyvä hallintotapa 7.3.2023
• 2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi 14.3.2023
• 3. jakso: Strategiatyö 21.3.2023
• Ryhmätyö 28.3.2023
• 4. jakso: Yrityksen  

talouden seuranta  
ja ohjaus 4.4.2023

Lisätietoa ja ohjeet 
ilmoittautumiseen: 
satakunnankauppa- 
kamari.fi  Tapahtumat

NEUVONTAPALVELU KEVÄÄN HHJ-KURSSI

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

HHJ Pro ‑koulutusohjelma alkaa Tampereella 
helmikuussa 2023
Lue lisää HHJ Pro:sta: hhj.fi  HHJ-kokonaisuus  HHJ Pro
Seuraavaan ohjelmaan hakeminen: hhj.fi  Koulutukset  Valitse koulutus: HHJ Pro
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Vuonna 2020 aloitettu yhteistyö-
malli Ahlström-verkostoon kuulu-
vien yhtiöiden ja säätiöiden sekä 
Suomen UNICEFin välillä edistää 
lasten oikeuksia ja asemaa YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tämän vuoden yh-
teisiksi teemoiksi valittiin jokaisen 
lapsen oikeus koulutukseen sekä 
jokaisen lapsen oikeus lepoon, leik-
kiin, kulttuuriin ja taiteeseen (YK:n 
lasten oikeuksien artiklat 28 ja 31).

– Yhdessä pystymme auttamaan 
enemmän ja kohdistamaan tukea 
oikein. Tänä vuonna verkostomme 
keräämästä reilun miljoonan eu-
ron potista 770 000 euroa ohjataan 
UNICEFin maailmanlaajuiseen kou-
lutusohjelmaan ja 300 000 euroa 
Ukrainan sodasta kärsivien lasten 
hyväksi, kertoo Ahlströmillä Noor-
markussa työskentelevä Head of 
HR Outi Kaivo-oja.

Lasten viikko
Kansainvälistä lasten oikeuksien 
päivää vietettiin 20. marraskuu-
ta, ja Ahlström-yhtiöissä tapahtu-
ma laajennettiin viikon mittaisek-
si tempaukseksi. Lasten viikko oli 
hyväntekeväisyysprojektin vuoden 
päätapahtuma, joka toteutettiin 
verkoston yrityksissä eri puolilla 
maailmaa.

– Tämä vastuullisuustyö on 
erittäin antoisaa ja hyvää normi-
työn vastapainoa meille jokaiselle 

ahlströmiläiselle, Kaivo-oja iloitsee.
Noormarkussa viikkoon mahtui 

hyväntekeväisyystyötä paikallisissa 
päiväkodeissa, tärkeän viestin välit-
tämistä asiakaskuntaan ja verkos-
toomme sekä henkilöstön perhe-
päivä.

ACI‑lähettiläät vievät viestiä
Asiakkuuspäällikkö Tiina Rajala toi-
mii ACI-lähettiläänä Noormarkussa 
yhdessä neljän kollegansa kans-
sa. Heidän tavoitteenaan on tehdä 
tunnetuksi vuosittaista kampanjaa 
omassa Ahlström-verkostoon kuu-
luvassa yrityksessään sekä ulkoi-
sesti omissa verkostoissaan.

– Meidän aikuisten tehtävänä on 
pitää huolta lapsista ja pyrkiä siihen, 
että lasten perusoikeudet toteutu-
vat. Lasten kuuluu saada olla lapsia 
murehtimatta aikuisten aiheutta-
mista konflikteista, Rajala painottaa.

Rajala on kiitollinen saadessaan 
toimia yhdessä kansainvälisen kol-
legaverkoston, Ahlströmin omista-
jasuvun ja kumppaniorganisaatio 
Suomen UNICEFin kanssa tärkeän 
asian puolesta.

Lasten puolella
Ahlström Capital on tänä vuonna ollut mukana 
keräämässä yli miljoona euroa lasten koulutuksen 
tukemiseen Ahlström Collective Impact 
-yhteiskuntavastuuhankkeen kautta.

Ahlström Collective Impact
 
• ACI on vuonna 2020 aloitet-

tu yhteistyömalli Ahlströ-
min verkostoyhtiöiden ja 
säätiöiden sekä Suomen 
UNICEFin välillä.

• ACI on perustettu Eva 
Ahlströmin säätiön aloit-
teesta. ACI sijoittaa YK:n 
kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti lasten 
hyvinvointiin.

• Yhteistyössä ovat tänä 
päivänä mukana Ahlström 
Capital, Ahlström Invest, 
Ahlstrom-Munksjö, Des-
tia, Detection Technology, 
Enics, Glaston, Suominen, 
Avain Yhtiöt, M&J Recycling, 
sekä Antti Ahlström Peril-
liset ja Walter Ahlströmin 
säätiö.

”Yhdessä pystymme 
auttamaan enemmän 
ja kohdistamaan 
tukea oikein.”
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Outi Kaivo-oja.
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KYSYMYS: Mitä yrityksen vastuullisuudelta odotetaan?

VASTAUS: Kysymykseen on mahdotonta antaa yksi-
selitteistä vastausta, koska odotukset yritysten vas-
tuullisuudelle vaihtelevat eri sidosryhmien mukaan. 
Esimerkiksi kuluttaja-asiakkaita voi kiinnostaa eniten 
tuotteen hiilijalanjälki, työntekijöitä satsaukset työ- 
turvallisuuteen ja -hyvinvointiin ja rahoittaja on kiin-
nostunut siitä, miten kestävällä pohjalla yrityksen  
liiketoiminta on niin talouden, ympäristön kuin so-
siaalisenkin vastuun kannalta.

Yhtäläistä sidosryhmien vastuullisuusodotuksille on 
kuitenkin se, että pelkät puheet vastuullisesta toimin-
nasta eivät enää riitä. Yrityksen kannattaa siis keskit-
tyä vaikuttaviin vastuullisuustekoihin ja kertomaan, 
mitä on tehty ja millaisia vaikutuksia teoilla on saatu 
aikaan. Täsmällisen vastauksen siihen, mitä yrityksesi 
vastuullisuudelta odotetaan, saat kysymällä sidos-
ryhmiltäsi. Tämä antaa erinomaisia eväitä olennaisten 
vastuullisuusteemojen tunnistamiseen.

Vastuullisuusvaatimusten osalta lainsäädäntöruuvi 
on kiristymässä. Parhaillaan työstetään tulevan kestä-
vyysraportoinnin standardeja, jotka tulevat linjaamaan, 
mitä tietoa vastuullisuudesta pitää tulevaisuudessa 
julkaista. Raportointivaatimukset tulevat koskemaan 
listattuja ja listaamattomia suuryrityksiä. Lainsäädän-
nön vaatimukset koske-
vat kuitenkin välillisesti 
huomattavasti suurempaa 
yritysjoukkoa, koska suur-
yritysten velvollisuutena 
on raportoida vaikutuksia 
arvoketjun osalta.

Vastuullisuuden kanssa 
ei kannata jäädä telineisiin 
odottamaan, vaan tärkein-
tä on aloittaa!

Q & A 
asiantuntijalta

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

Anne Vanhala
vastuullisuusasiantuntija

Keskuskauppakamari

Lyhyesti lukuina

13,5 %  
Suomalaiskuluttajat vähensivät sähkön  

käyttöään syyskuussa jopa 13,5 prosenttia  
vuoden takaisesta. Sähkönkulutus oli  

samalla tasolla kuin kesäkuussa, jolloin  
oli valoisaa ja lämmintä. 
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Tilaa lehti suoraan kotiin
Kauppakamari-lehti on  
mahdollista saada yrityksen 
osoitteen lisäksi omaan  
kotiosoitteeseen. Jos haluat 
lehden jatkossa suoraan  
kotiin, laita viestiä Sannalle:  
sanna.leppanen@ 
satakunnankauppakamari.fi.
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4 %  
Teollisuuden sähkönkäyttö väheni syyskuussa 

yli neljä prosenttia vuoden takaisesta.

69 %  
Sähkön nettotuonti laski 69 prosenttia vuoden 

takaisesta. Tuonnin väheneminen on ollut 
mahdollista siksi, että kotimainen sähkön 

kysyntä on vähentynyt ja samaan aikaan on 
saatu lisää kotimaista tuotantoa.

Varmista näkyvyys
Ensi vuoden 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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#meidänkauppakamari
Syksyn kuukausina kauppakamarilaiset ovat muun muassa  

olleet mukana avaamassa uutta ajoväylää ja kelluneet meren 
syleilyssä. Antoisat keskustelut, koulutukset ja sytytetyt  

kynttilät ovat tuoneet valoa pimeisiin kuukausiin.

Syksyn HHJ Puheenjohtajakurssin suoritti iso joukko yritysjohtajia, hallituksen jäseniä tai hallituksen puheenjohtajan roolissa 
jo toimivia.

Marraskuun alussa päästiin sankoin joukoin leikkaamaan nauhaa valtatie 8:n uuden Eurajoen tieosuuden osalta. Tämän eteen on 
maakunnassa tehty yhteistuumin töitä pitkään. Nyt Porin ja Rauman välinen osuus on jo lähellä puolta tuntia, mikä mahdollistaa aidon 
työssäkäyntialueen. Iso kiitos maakuntaliitolle, kaupunkien väelle, kansanedustajille ja kaikille matkan varrella vaikuttaneille!
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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, 
KASVURAHASTON SELVITYS

HALLITUKSET TÖIHIN! -HANKKEEN VETÄJÄ 
Jussi Virtanen

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.

Kaksi päivää pohdittiin hallitustyön viitekehystä ja huomattiin, että hallituksen puheenjohtajuus on 
erittäin merkittävä tehtävä.

Liity
jäseneksi

Tämän vuotisessa ValiokuntaCAMPissa sytyteltiin tulia ja puhuttiin johtajuudesta ja sen pysyvyydestä.

Ulkona olikin jo vähän viileämpää, mutta meressä oli rauhallista ja helppoa olla ajattelematta mitään.
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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


