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PÄÄKIRJOITUS

Yritykset ensin
Kaupunkien ja kuntien uudet valtuustot valitaan huhtikuussa 
tilanteessa, jossa suomalainen kuntajärjestelmä tulee kokemaan 
itsenäisyytemme ajan suurimman reformin. Vuoden 2019 alussa siirtyy 
kuntien budjeteista vähintään puolet kustannuksista ja tuloista uusille 
SOTE-alueille ja samalla kuntien palkkalistoilta vähenee merkittävä 
määrä työntekijöitä.

Uusien valtuustojen pitäisi panostaa oman alueensa kilpailukyvyn 
ja vetovoiman kasvuun. Suurin haaste tuleville valtuustoille ovat 
edelleen korkeat työttömyysluvut. SOTE-tehtävien siirtyessä pois 
kunnilta valtuustokauden puolessavälissä, valtuustojen tehtäväksi 
jää koulutuksen ja kulttuurin lisäksi elinkeinopolitiikka. Seuraavan 
valtuustokauden edustajien tulisi olla vahvoja asiantuntijoita juuri 
näillä sektoreilla.

Kuntien talouden terveyhdyttämisessä on kaksi keinoa, 
kustannusten vähentäminen ja optimointi sekä tulojen kasvattaminen. 
Kuntien roolien muuttuessa on kustannusten vähentämisessä 
ryhdyttävä jo nyt ennakoiviin toimiin. Saadaanko kaikki SOTE-
kustannukset siirrettyä pois kunnan vastuulta muutosten tapahtuessa? 
Oleellinen keino kustannusten leikkaamisessa on työllisyyden 
lisääminen. Tällä on myös kaksinkertainen positiivinen vaikutus, 
kun työttömyyskustannusten vähentyessä verotulot lisääntyvät. 
Kokonaisuudessa tulojen kasvun tulee perustua tuottavuuden kasvulle, 
ei verojen korottamiselle eikä kaukolämmön tai vesimaksujen 
korottamiselle. Valitettavasti useissa kunnissa helpoin tapa lisätä 
verotuloja on korottaa kunnallis- ja kiinteistöveroja, mikä osaltaan 
heikentää kunnan vetovoimaa.

Miten positiivisiin tuloksiin päästään Hämeessä? Tämä edellyttää, 
että alueelle saadaan uusia yrityksiä sekä nykyisten yritysten 
toimintojen laajentumista. Alueen vetovoimaisuuden vahvistamisen 
pitää näkyä kaikissa kunnan toimissa. Uusilla valtuustoilla 
on edessään haastava työ, johon tarvitaan todellisia osaajia. 
Ykkösprioriteettina tulee olla yritysten toimintaedellytysten 
turvaaminen ja parantaminen. Tämä toivottavasti tulee 
näkymään kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden vaaliohjelmissa.
 

Jussi Eerikäinen 

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja

Kuva Tarmo Valmela/Photodance Valmela

Ykkösprioriteettina 
tulee olla yritysten 
toimintaedellytysten 
turvaaminen ja 
parantaminen.
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Hämeen NÄKY -työpajat 
loikkaavat tulevaisuuteen
NÄKY-hankkeessa järjestetään kuusi työ-
pajaa, joista kaksi ensimmäistä toteutetaan 
huhtikuussa. Pajoissa yritykset saavat uutta 
osaamista liiketoiminnan kehittämiseen.

- Työpajoissa tutustutaan tulevaisuus-
karttaan, jossa on tehty 
näkyväksi 100 keskei-
sintä tulevaisuuden 
trendiä ja muutossig-
naalia. Lisäksi yritykset 
saavat käyttöönsä uusia 
työkaluja ja menetelmiä, 
joiden avulla tulevai-
suustietoa voi hyödyntää mm. strategiatyös-
sä ja liiketoiminnan kehittämisessä, HAMKin 
kehittämispäällikkö Anne Laakso toteaa.

LAMKin aluekehitysjohtaja Jari Hau-
tamäki korostaa, että mukaan pääseville 
yrityksille työpajat ovat maksuttomia, ja 
tarjoavat samalla yrityksille loistavan mah-
dollisuuden verkostoitua ja oppia muiden 
kokemuksista.

- Pajoissa perehdymme mm. Business 
Model Canvasiin. Sitä käytetään työkaluna, 
kun arvioidaan kulutuskäyttäytymisessä ta-
pahtuvien muutosten vaikutuksia yritysten 
liiketoiminnassa. Yritysten tulevaisuuden 

näkymien selkeyttämiseksi opetellaan Tule-
vaisuustaulukon ja PESTEL-työkalun käyttöä.

Kattava yhteistyö ammattikorkeakoulu-
jen kanssa näkyy myös työpajoissa, sillä 
pajatyöskentelyssä on mukana sekä opetta-

jia että opiskelijoita. Hä-
meen kauppakamarin 
toimitusjohtaja Jussi 
Eerikäinen iloitsee 
hämäläisestä yhdessä 
tekemisen hengestä.

- Kauppakama-
rin puolesta haluan 

kiittää vahvasti hankkeessa mukana olevia 
HAMKin Anne Laaksoa ja Kirsi Sippolaa 
sekä LAMKin Jari Hautamäkeä. Tämä on 
upea esimerkki alueen vahvasta korkea-
kouluosaamisesta ja sen hyödyntämisestä 
liike-elämässä. 

NÄKY-työpajojen esittely ja hakulinkki: 
http://www.hamechamber.fi/naky-tyopajat 

TEKSTI SUVI MONONEN

KOMPASSI

KIRJA NYT PUHUTTAA

NÄKY-TYÖPAJOISTA 
UUTTA POTKUA 
LIIKETOIMINNAN 
KEHITTÄMISEEN

JOKAISEN ESIMIEHEN ja työsuhdetietoutta 
tarvitsevan ajantasainen ja konkreettinen 
tietopaketti työlain säädännön keskeisim-
mistä asioista. 

Suositun kirjan uudistetussa painok-
sessa huomioitu muutokset muun muassa 
työsopimuslaissa, vuosiloman ansainnassa 
ja vuosilomakustannusten korvaamisessa, 
vuorotteluvapaalaissa sekä työnantajan 
takaisinottovelvoitteessa.

Kirjassa käydään läpi työsopimuksen 
tekemiseen ja ehtojen muuttamiseen liitty-
vät asiat, poissaoloihin liittyvät osapuolten 
oikeudet ja velvollisuudet sekä työsuhteen 
ongelmatilanteet ja niihin puuttuminen sekä 
työsuhteen päättäminen. Oppaan loppuun 
on koottu myös esimiehen yleisimmin tarvit-
semia asiakirjamalleja.

Kirjan kirjoittajalla, Helsingin  
seudun kauppakamarin lakimiehellä 
Kirsi Parnilalla on yli 15 vuoden kokemus 
yritysten avustamisesta työoikeudellisissa 
ongelmissa. Hän on arvostettu kouluttaja ja 
kirjoittanut useita suosittuja kirjoja. 

TYÖSUHDE TUTUKSI 
– ESIMIEHEN 
SELVIYTYMISOPAS

OPPAASTA LÖYTYVÄT 
ESIMIEHEN YLEISIMMIN 
TARVITSEMAT 
ASIAKIRJAMALLIT
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LYHYESTI LUKUINA

423 
MILJ. €

45%

Veroperusteiden 
muutoksen 

seurauksena verotus 
kevenee tänä vuonna 

423 miljoonalla 
eurolla, mikä 

kohdistuu etenkin 
pieni- ja keskituloisille.

Vuonna 2017 asunto- 
ja ensiasunnon velan 
korosta 45 % on 
vähennyskelpoista.

12. päivä on yleinen 
eräpäivä, kun oma-

aloitteiset verot 
on ilmoitettava 

sähköisesti.

515 
MILJ. €

Työn verotukseen 
ehdotetaan 
muutoksia siten, 
että verotus 
kevenee 
indeksitarkistuksen 
lisäksi  
515 miljoonalla 
eurolla. 

12.
PÄIVÄ

Kauppakamarien, nuorkauppakamarien ja YES-verkoston Tuhat 
nuorta johtajaa -kampanja tuo päiväksi yhteen nuoret ja johtajat. 
Kampanjassa nuori pääsee päiväksi mukaan johtajan arkeen – tut-
kimaan, kokemaan ja oppimaan, mitä johtajuus tänä päivänä on.

Johtajana annat osallistuvalle nuorelle esimerkin siitä, millaista 
johtajuutta ja taitoja työelämässä tarvitaan. Samalla voit pohtia 
omaa kehittymistäsi johtajana. Nuorelle päivä on henkilökohtainen 
haaste ja mahdollisuus miettiä, mitä johtajuus tarkoittaa käytän-
nössä ja millaisia taitoja työelämässä tarvitaan sekä saada eväitä 
oman työuransa rakentamiseen.

Johtaja, oletko valmis ottamaan haasteen vastaan? Tule mu-
kaan Tuhat nuorta johtajaa -kampanjaan ja vaikuta tulevaisuuden 
tekijöihin.

Kampanjan kohderyhmään kuuluvat yrityksen johto- ja esi-
miestehtävissä tai verkostojen ja projektien vetovastuussa toimivat 
henkilöt. Nuoret ovat 17–24-vuotiaita opiskelijoita.

Miksi lähteä mukaan?
• Matala kynnys osallistua: valmiit materiaalit ja lyhyt kesto
• Tilaisuus itsensä haastamiseen ja omien ja yrityksesi toiminta-

mallien pohtimiseen
• Hyvä pohja rakentaa yhteistyötä alueen opiskelijoiden ja 

oppilaitosten kanssa sekä lisätä kiinnostusta yrityksesi toimi-
alaan

• Selkeä tapa osoittaa yrityksen yhteiskuntavastuuta ja mahdol-
lisuus medianäkyvyyteen.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan! 
1000nuortajohtajaa.fi

Johtaja, jaa päiväsi 
nuoren kanssa!
Ilmoittautuminen Tuhat nuorta johtajaa 
-kampanjaan käynnissä



KOMPASSI

BLOGI- JA APPS-VINKIT

Kysyimme uusilta hallituksen jäseniltä, 
mitä he odottavat kauppakamarin 
toiminnalta ja mikä on heidän oma 
panoksensa?

ANTTI PALOMÄKI, ALUEJOHTAJA,  
KESKO OYJ, ETELÄ-SUOMI
”Odotan, että saan kauppakamarilta 
relevantit ja ajantasaiset tiedot liikenteen, 
asumisen ja kaavoituksen tulevaisuudesta 
Hämeen osalta. Kaupan alan asiantuntija-
na pyrin suuntaamaan kauppakamarin vai-
kuttamistyötä alueen yhteiseksi hyväksi.”
 

 
JUSSI TEITTINEN, KAUPUNGINJOHTAJA, 
HEINOLA
”Odotan, että yhteistyössä vahvistamme 
alueen elinvoimaa ja edunvalvontaa muun 
muassa infran, koulutuksen sekä työllistä-
misen ja työllistymisen osalta. Lisäksi saan 
hyviä virikkeitä omaan johtamistyöhön. 
Omana panoksenani tuon kuntapuolen 
näkemystä yhteisten asioiden edistämi-
seen.”
 

GALLUP

PS. TOIMITUSJOHTAJA, 
TARJOA HENKILÖ-

KUNNALLESI AJANKOHTAI-
SIMMAT KAUPPAKAMARIN 
KOULUTUKSET!

Shareville
Shareville on sosiaalinen 

sijoitusverkosto, jossa voit 

käydä kauppaa osakkeilla ja 

rahastoilla sekä jakaa tietoa 

täysin uudella tavalla.

shareville.fi

Lehmätkin lentäis 
Sosiaalisen median ja 

koulutusteknologian 

asiantuntija Harto Pönkä 

kirjoittaa sosiaalisen median 

käytöstä opetuksessa ja 

organisaatioissa.

harto.wordpress.com

WordDive 
Mobiilisovellus on suunniteltu 

auttamaan nopeasti alkuun 

uuden kielen käytössä. 

Palkittu Suomen parhaana 

mobiilipalveluna.

worddive.com/fi/
mobiilisovellus

#Suomi julkaisee omat 
#emoji’nsa ensimmäisenä 
maana maailmassa http://
formin.finland.fi/public/
default … #joulu @thisis-
FINLAND

Ulkoministeriö  
@ulkoministeriö

8 KAUPPAKAMARI



UUSI JÄSEN

9 + 1 SYYTÄ

KOMPASSI

VAIKUTA 
ELINKEINOELÄMÄSSÄ
KAUPPAKAMARIN 
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT  
TARJOAVAT 
VAIKUTTAMISEN 
MAHDOLLISUUKSIA 
YRITYKSESI EDUSTAJILLE.

1. Kehitä osaamistasi
Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat 
kauppakamarin koulutukset.
2. Näkyvyyttä ja lisää kontakteja
Kauppakamarin tilaisuuksissa, julkaisuissa 
ja koulutuksissa sekä kauppakamariverkko.
fi –palvelussa saat arvokasta näkyvyyttä ja 
kontakteja yrityksellesi.

3. Hyvät neuvot eivät ole kalliita
Saat maksutonta perusneuvontaa laki- ja 
veroasioissa.

4. Pysy ajan tasalla
Saat ensimmäisten joukossa elinkeinoelämää 
ja yrityksiä koskevat uutiset jäsentiedotteista, 
oppaista ja selvityksistä sekä kauppakamari-
kirjasarjan julkaisuista.

5. Tietolähteet päivittäiseen työhön
Voit hankkia yrityksellesi uudet 
ammattikirjat tai ottaa käyttöösi sähköisen 
Kauppakamaritietoverkkopalvelun.
6. Asiakirjoja ulkomaankauppaan
Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat 
kansainvälisessä kaupassa tarvittavia 
ulkomaankaupan asiakirjoja.

7. Apuja kansainvälisiin sopimuksiin
Voit tilata kauppakamarista kansainvälisiä 
sopimuspohjia ja oppaita avuksi sopimusten 
laadintaan.

8. Edullisemmat jäsenetuhinnat
Jäsenenä saat alennusta koulutuksista, 
Keskuskauppakamarin ansiomerkeistä, 
ulkomaankaupan asiakirjoista ja 
kauppakamarin julkaisuista.
9. Jokainen kontakti on mahdollisuus 
Verkostoitumalla luot kontaktit alueen 
yrityspäättäjiin ja löydät uusia asiakkaita, 
kumppaneita sekä osaajia.

Lahden Hevosystäväinseura ry on perustettu 
vuonna 1908 ja toimimme Jokimaan ravi-
keskuksessa Lahdessa. Päätoimialamme on 
ravikilpailujen järjestäminen. Vuonna 2017 
järjestimme yhteensä 32 ravit. Lisäksi vuok-
raamme avaria tilojamme ja laajoja alueitam-
me tapahtumajärjestäjille sekä kokousten, 
seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestä-
jille. Tiloissamme toimii kokonaisuudessaan 
myös Koulutuskeskus Salpauksen hevosalan 
opetustoiminta. Tytäryhtiömme Lahden 
Sports Café Oy harjoittaa lounasravintola-
toimintaa arkisin Jokimaan ravikeskuksessa. 

Järjestämme vuosittain kesä-heinäkuun 
vaihteessa Suomen kolmanneksi suurimman 
ravitapahtuman Suur-Hollola-ajon. Vuonna 
2019 Lahden Hevosystäväinseura järjestää 
Jokimaalla maamme suurimman ravitapah-
tuman eli Kuninkuusravit.

”Lähdimme mukaan Hämeen kauppaka-
marin toimintaan tutustuaksemme erilaisiin 
yrityksiin ja tehdäksemme laaja-alaista 
toimintaamme tunnetuksi”, kertoo Jokimaan 
ravikeskuksen vt. toimitusjohtaja Mikko Kor-
pela. ”Alkukipinä liittymiseen lähti Forssan, 
Lahden, Riihimäen ja Tampereen raviratojen 

yhteistyöstä. Olemme mukana Kaupan valio-
kunnassa ja yhteistyökumppanimme Forssan 
Seudun Hippos ry Matkailuvaliokunnassa. 
Nämä ovat keskeisiä sektoreita kannaltam-
me.”

”Odotamme kauppakamarin jäsenyydel-
tä ennen kaikkea uusia ja mielenkiintoisia 
yrityskontakteja. Toimintamme Jokimaalla ei 
rajoitu pelkästään ravikilpailujen järjestämi-
seen, vaan taivumme moneen muuhunkin!”, 
Korpela korostaa. 

YHDEKSÄN MUUTA SYYTÄ LIITTYÄ 
KAUPPAKAMARIIN:

Suur-Hollola-ajo kerää vuosittain noin 12 000 osallistujaa Jokimaalle.

Lahden Hevosystäväinseura tähtää 
kuninkuusraveihin
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URAPOLKU

KOMPASSI

KERRO OMASTA TYÖURASTASI?
Olen toiminut monissa urheilullisissa teh-
tävissä urani aikana. Ensin alppihiihdossa 
ammattiurheilijana vuosina 1988–1998. 
Päätettyäni kilpaurani toimin yrittäjänä 
konsultoiden, järjestäen erilaisia tapahtumia 
ja myin lasketteluvälineitä. Oman yrityksen 

jälkeen toimin Amer Sport Suomen Ato-
mic-merkin tuotepäällikkönä.

Suomen Hiihtoliiton alppilajien lajijohta-
jana työskentelin vuosina 2001–2009. Alppi-
lajeihin kuuluvat pujottelu, suurpujottelu, su-
persuurpujottelu ja syöksylasku. Lajijohtajana 
toimiessani saimme iloita Kalle Palanderia 

ensimmäisenä suomalaisena pujottelucupin 
voittajana kauden 2002–2003 jälkeen. 

Alppilajitehtävistä siirryin Ski Sport 
Finland ry:n toimitusjohtajaksi. Nykyisin 
toimin Lahti Events Oy:n toimitusjohtajana ja 
Lahden2017 MM-kisojen pääsihteerinä.

MITEN ARJEN ELÄMÄ SUJUU 
HAASTAVASSA TYÖELÄMÄSSÄ?
Hyvä suunnittelu ja sopiminen auttavat 
arkielämässä. Joustavuutta vaaditaan niin 
itseltäni kuin osin perheeltänikin.
 
MISTÄ SAAT VAIKUTTEITA JA 
MOTIVAATIOTA TYÖHÖSI?
Luen jonkin verran eri alojen kirjallisuutta ja 
seuraan aktiivisesti nettiä sekä erilaisia tee-
mapalstoja. Opiskeleminen on myös tärkeää. 
Suoritin MBA-tutkinnon työn ohessa vuosina 
2009–2011. 

ArtesCon Oy

Gym Procuctions Finland Oy

Hartak Oy

HL-concept

it-Stone Oy

Kaivinkonepalvelu H. Pirnes Oy

Kauppahuone Heikkinen Oy

Laatutilit Oy

KOULUTUS

Ylioppilastutkinto, MBA-tutkinto 2009-2011

ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA

Amer Sport Suomi

MERKITTÄVIN ASKEL URALLA

Alppilajien kehittäminen ja tietysti myös 
Lahti2017-projektiin mukaan lähteminen.

MOTTOSI

”Vision kautta kohti uusia näköaloja, 
rohkeasti.”  

HÄMEEN KAUPPAKAMARI KIITTÄÄ UUSIA JÄSENIÄ. JOKAINEN KONTAKTI ON SINULLE MAHDOLLISUUS!

UUDET JÄSENET
23.9.2016 - 25.1.2017 LIITTYNEET

Lahden Hevosystäväinseura ry

Lahden Talot Oy

Lahti Investments Oy

Let`s Talk Oy

Mecatroplan Oy

Metsänhoitoyhdistys  
Päijät-Häme ry

Muovipoli Oy

Navation Oy

Opintiet Oy

Oy Future Dialog Ltd

Pollari & Partners Oy

Premium Polar 
Experience Oy

Rakennuttajatoimisto 
Venttiseiska Oy

Scorebyte Consulting Oy

Shot Blasting Service Oy

Suomen 
Rakennustarkastus Oy

Suomisen Kahvilat Oy

WatMan Engineerint 
Ltd Oy

WINSTRAS Oy

Vispilä Ravintolat Oy

Vision kautta kohti uusia näköaloja
Lahden2017 MM-kisojen pääsihteeri ja Lahti Events Oy:n 
toimitusjohtaja Janne Leskisen uran merkittävimmät 
askeleet ovat alppilajien kehittäminen ja  
Lahti2017-projektiin mukaan lähteminen.
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AAMUSTA ILTAAN SYKKIVÄ
 UUSI KAUPUNGINOSA

Askonalue on uudenlainen yrittämisen ja asumisen kiehtova kokonaisuus keskellä Lahtea.
Historialliseen teollisuusmiljööseen rakentuu monipuolinen ja vireä asumisen, tapahtumien,
työn ja toiminnan yhdistävä kaupunginosa. Alue sijaitsee tunnin ajo- tai junamatkan päässä

Helsingistä aivan Lahden Matkakeskuksen vieressä parin minuutin ajomatkan päässä
Lahti-Helsinki-moottoritiestä ja kävelymatkan päässä niin kaupungin keskustasta,

satamasta kuin hulppeista ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksista.

TTutustu osoitteessa askonalue.fi ja facebook.com/askonalue

Untitled-1   1 14.2.2017   6.46



HENKILÖ

KUNNILLA PITÄÄ 
OLLA SELKEÄ 
PÄÄMÄÄRÄ

Huhtikuun yhdeksäs päivä Suomessa käydään 
historialliset kuntavaalit. Samaan aikaan 

eduskunnassa käsitellään esitystä, jonka mukaan 
noin 40 prosenttia kuntien tehtävistä ja keskimäärin 
57 prosenttia käyttömenoista siirtyy uusille, vuonna 

2019 aloittaville maakunnille.

TEKSTI HEINO YLISIPOLA

 KUVAT LAURA KOTILA, VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Kunta- ja uudistusministeri 
Anu Vehviläinen arvioi 

kevään kuntavaaleja
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”Toivon, että uudet kuntapäättäjät ovat uudistus-
kykyisiä ja ennakkoluulottomia kuntalaisia, joiden 
ensimmäisiä tehtäviä on tehdä kuntastrategia, jolla 
kunta menestyy. Kuntapäättäjien tehtäväpaletti on 
uudennäköinen, kun vanhoista tehtävistä sosiaa-
li- ja terveyshuolto (sote) siirtyy maakunnille”, ker-
too kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 
(kesk.).

Hän uskoo, että valituilla kuntapäättäjillä riittää 
työtä aivan riittävästi sivistyksen ja koulutuksen, 
maankäytön ja kaavoituksen, ympäristönhuollon ja 
kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä.

Vehviläisen mukaan sote-uudistusta ja maa-
kuntahallintoa helpottaa, et-
tä Suomessa ei ole nyt yhtään 
kriisikuntaa.

”Kunnat ovat paremmassa 
kunnossa kuin vuosikausiin. 
Arviointimenettelyssä ei ole 
tällä hetkellä yhtään kuntaa. 
Kuntien selviytymistä on osit-
tain auttanut, että valtio ei ole 
tehnyt kuluvalla hallituskau-
della kuntien valtionosuusleikkauksia. Lisäksi kun-
nat itse ovat sopeuttaneet talouttaan parempaan ja 
kestävämpään kuntoon.”

Alkaneelle vuodelle 13 kuntaa jopa laski ve-
roprosenttiaan. Vehviläisen mukaan veroprosentin 
korotuksia ei tehdä helposti; se on usein se viimei-
nen keino.

Vaikka kuntataloudessa on tapahtunut myön-
teistä kehitystä, niin monella kunnalla on vielä ta-
loudellisia haasteita. Veronmaksajain Keskusliiton 
mukaan kuluvalle vuodelle 47 kuntaa korotti kun-
nallisveroprosenttejaan. Vuonna 2016 korottavia 
kuntia oli 45.

KUNNAT EIVÄT LIITY PAKOLLA 
YHTEEN
Suomessa on tällä hetkellä 311 kuntaa, joista man-
ner-Suomessa 295. Maakuntamalli voi Vehviläisen 
mukaan siirtää kuntaliitosten tekoa 2020-luvulle.

”Kunnat eivät liity pakolla yhteen”, vakuuttaa 
Vehviläinen. 

Hän vetää parlamentaarista Tulevaisuuden kun-
ta -työryhmää, joka on juuri määrittelemässä, mil-
lainen elinvoimaisen kunnan pitäisi olla.

”Kaikki kunnat joutuvat uudistumaan. Kunnan 
uudistumiskyky on sen omien päättäjien käsissä, 
sitä on kunnallinen itsehallinto. Kunnilla on edes-
sään lähivuosina megamuutoksia, kuten työelämän 
murros, digitalisaatio ja globalisaatio. Fiksu kunta 
katselee pitkälle eteenpäin tulevaisuuteen ja sillä on 
selkeä päämäärä.”

Vehviläinen toivoo, että myös yritysten edusta-
jat lähtisivät joukolla ehdolle kuntavaaleihin. Hän 
toivoo, että yritystaustaiset kuntapäättäjät toisivat 
oman osaamisensa vahvistamaan kunnan elinvoi-
maisuutta.

”Kunta on mahdollistaja, kun se esimerkiksi te-

kee järkevää maankäyttö- ja liikennepolitiikkaa. 
Yritysten pitää kokea, että kunta on vetovoimainen; 
kunnassa on saatavilla hyvää ja osaavaa työvoimaa 
ja kuntalaiset voivat hyvin sekä ovat koulutettuja. 
Kunnassa pitää pystyä harrastamaan, niin urheilua 
kuin kulttuuriakin”, määrittelee Vehviläinen yrityk-
sille sopivaa kuntaa.

Hän toivoo, että kunnat myös erikoistuisivat, 
verkostoituisivat yritysten ja muiden kuntien kans-
sa sekä miettisivät omia vahvuuksiaan.

”Vastakkainasettelu kuntien ja valtion välil-
tä poistuu, kun sote ja maakuntahallinto tulevat. 
Kuntien pitää tehdä strategisia valintoja, mitkä ovat 

keskeisisä tehtäviä kunnassa 
soten jälkeen. Mikä on mei-
dän kuntamme, mikä on sen 
tarina? Kunta ei enää hoida-
kaan kaikkea, sillä se maailma 
siirtyy pian historiaan.”

SOTE TUO 
YRITYKSILLE UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA

Vehviläinen arvioi, että sote-ratkaisu tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia yrityksille ja yhdistyksille. Kaavoi-
tuksella ja maankäytöllä on jo tähänkin asti tuettu 
yrittäjyyttä.

Hallitus viimeistelee kasvupalvelulakia. Nykyis-
ten ELY-keskusten työvoima- ja yrittäjyyspalve-
lut kootaan yhteen kasvupalveluiksi, jotka siirtyvät 
maakuntien järjestämisvastuulle.

”Itse palveluiden tuottajina voivat olla yritykset, 
yhdistykset ja kuntapohjaiset yhtiöt.”

Kunnilta, eri yhteistyöorganisaatioilta ja valtiolta 
siirtyy 18 maakunnalle yhteensä 400 organisaation 
tehtävät ja 215 000 henkilötyövuotta. Suurin siirty-
mä tulee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaati-
oista, joita ovat kuntien sosiaali- ja terveystoimi se-
kä 19 sairaanhoitopiiriä.

Vehviläinen uskoo, että maakuntahallinto ei tuo 
uutta byrokratiaa.

”Ei tule uutta hallintohimmeliä, vaikka valtava 
määrä kuntien tehtäviä kootaan yhteen paikkaan, 
maakuntaan. Maakunnista tulee hyvin monialai-
sia toimijoita. Kuntalaisten kokonaisveroaste ei 
saa nousta. Kun uudistus alkaa 2019, niin kaikkien 
kuntien veroprosentti laskee 12,3 prosenttia. Kun-
nallisvero vaihtelee sen jälkeen 4,5 prosentista kym-
meneen prosenttiin.”

Tässä vaiheessa maakunnille ei tule verotusoi-
keutta. Vehviläisen mukaan hallitus on linjannut, 
että maakuntaveron käyttöönotosta tehdään laaja 
selvitys.

”Selvityksen teko on syytä aloittaa tällä vaalikau-
della, mutta se voi mennä yli seuraavien eduskun-
tavaalien. Kun kyse on periaatteellisesti suuresta 
kysymyksestä, pidän tärkeänä, että kaikki puolueet 
ovat selvitystyössä mukana parlamentaarisen oh-
jausryhmän kautta. 

Kunta- ja uudistusministeri 
Sipilän hallituksessa sekä 
Keskustan kansanedustaja.

Aiemmin Vehviläinen 
on toiminut mm. 
liikenneministerinä Kiviniemen 
sekä Vanhasen II:ssa 
hallituksessa ja Keskustan 
varapuheenjohtajana 
2014–2016. 

Koulutukseltaan Vehviläinen 
on filosofian maisteri.

ANU VEHVILÄINEN ”KUNNAN 
UUDISTUMISKYKY 

ON SEN OMIEN 
PÄÄTTÄJIEN KÄSISSÄ, 
SITÄ ON KUNNALLINEN 

ITSEHALLINTO”
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HUOMISEN MENESTYS 
RAKENNETAAN TÄNÄÄN

- Markus Martola, toimitusjohtaja

Winstras auttaa yritysten ja instituutioiden johtajia ja henkilöstöä uusien konseptien (tuotteet, palvelut, 
liiketoiminta) luonnissa. Olemme mukana muutosten kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja toimeen-

panossa sekä organisaation valjastamisessa strategian taakse. Varmistamme asiakkaidemme pitkän aikavälin 
kasvun, mutta etsimme optimaaliset ratkaisut myös lyhyen aikavälin tarpeisiin ja akuutteihin haasteisiin. 

Winstras edustaa sinisen meren strategiaa, jossa vanhat opit strategioista menettävät merkityksensä.

Kysy lisää!

WINSTRAS OY
Markus Martola
010 326 8600
markus.martola@winstras.fi
Vanhankaupunginkatu 15 A 1
13100 Hämeenlinna
www.winstras.fi

UUDET KONSEPTIT MUUTOSJOHTAMINEN STRATEGINEN JOHTAMINEN

Luomme yrityksellesi korkeaa 
lisäarvoa tuottavan konseptin. 
Tarjoamme valmiit ratkaisut ja 

työkalut menestykseen.

Varmistamme, että yrityksesi muutos 
onnistuu. Olemme mukana suun-
nittelusta hallittuun toteutukseen 

saakka.

Luomme yrityksellesi kirkkaan ja 
tehokkaan strategian, jossa kes-

kitytään oikeisiin toimenpiteisiin 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Hämeenkauppakamari_Winstras.indd   2 9.2.2017   17.50
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Uudet 
kunnanvaltuutetut

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen sanoo, että kevään 
kuntavaalien ajankohta on poikkeuksellinen kunnallisen 
itsehallinnon yli 150-vuotisessa historiassa.

TEKSTI HEINIO YLISIPOLA

pääsevät heti 
päättämään

Uudet valtuustot pääsevät heti raken-
tamaan ja päättämään vuoden 2018 
budjetista. Vanhassa mallissa, kun vaa-
lit pidettiin syksyllä, budjetit oli lyöty 

jo lukkoon. Soten jälkeisessä maailmassa odotta-
vat uudenlaiset tehtävät. Kun päätettävistä asioista 
poistuu yli puolet, sen mieltäminen voi olla aluksi 
vaikeaa.

Kietäväinen tuntee kuntamaailmaa hyvin, sillä 
hän toimi Kuntaliiton varatoimitusjohtajana vuo-
desta 1993, kunnes hän keväällä 2016 siirtyi työ-
eläkevakuuttaja Kevan toimitusjohtajaksi. Kevan 
sijoitusten markkina-arvo oli viime vuoden lopussa 

48,5 miljardia euroa. Henkilöasiakkaita Kevalla on 
1,2 miljoonaa.

Hän uskoo, että soten siirto maakunnille sel-
keyttää kuntien poliittista päätöksentekoa.

”Jäljelle jää sotenkin jälkeen paljon tehtäviä 
koulutuksesta kaavoitukseen, joissa kunta on pää-
töksentekijä. Jäljelle jäävissä tehtävissä kuntien pää-
tösvalta ja -vastuu kasvavat.”

Kietäväisen mielestä olisi jo aika käydä keskus-
telua tulevaisuuden kunnasta. Kuntien on hänen 
mielestään entistä tärkeämpää keskittyä tukemaan 
alueidensa kasvu- ja elinvoimaa. Samalla kuntien 
pitää verkottua yrityselämän ja järjestöjen kanssa.
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”Teknisellä puolella kunnat ovat tehneet 
jo vuosikausia ulkoistuksia esimerkiksi ka-
tujen hoidosta. Esimerkiksi katuvalaistuksen 
led-valoineen kunnat voisivat ostaa palveluna 
yksityisiltä yrityksiltä.”

KUNNAN PERUSASIOIDEN PITÄÄ 
OLLA KUNNOSSA
Kietäväinen painottaa, että kunnan perus-
asioiden pitää olla kunnossa: toimiva infra, 
toimivat palvelut, asunnot ja osaavan työvoi-
man saanti, jotta kunta olisi elinvoimainen ja 
vetovoimainen niin asukkaille kuin yrityksil-
lekin. Myös kes- kusteluyhteys 

yritysten 
kanssa pitää 
olla kunnos-

sa.

Hän myöntää, että maantie-
teelle kunnat eivät voi mitään: 
toiset ovat syrjässä ja toiset hy-
vien kulkuyhteyksien varrella.

Perinteisiltä kulkuväyliltä 
syrjässäkin voi menestyä. Esi-
merkkinä Kuusamon Ruka ja 
Kittilän Levi, jotka elävät mat-
kailusta. Sievi elää kenkäteolli-
suuden ympärillä. Keitele elää 
sahatavaran ja Vieremä metsä-
työkoneiden valmistuksella.

Kietäväisen mukaan mo-
ni kunta, kuten koko Suomi, 
elää työmarkkinoiden kohtaan-
to-ongelman kanssa: työpaikat 
ja työntekijät sijaitsevat kaukana 
toisistaan. Kaikilla työttömillä ei 
ole myöskään sitä osaamista, jo-
ta työmarkkinoilla tarvitaan.

”Kuntien pitää panostaa ai-
kuiskoulutukseen, jotta se vas-
taisi työmarkkinoiden uusia 
tarpeita. Miten kunta hoitaa 
pitkäaikaistyöttömät, onko kun-
nilla jatkossa riittävästi keinoja 
siihen? Kunnan kilpailukyky on 
monen tekijän summa. Viihty-

vyyteen, ympäristöön ja kulttuuriin panos-
taminen on tärkeää. Mikä on arjen sujuvuus: 
miten paljon aikaa kuluu työmatkoihin ja mi-
tä kunnassa voi tehdä työajan ulkopuolella? 
Mikä on kunnan toiminnallinen tehokkuus?”

MYÖS HENKISTÄ TOIMINTAKYKYÄ
Kietäväinen muistuttaa, että kunnat tarvitse-
vat veroeurojen lisäksi myös henkistä toimin-
takykyä.

”Itsehallinnon perusta on kansalaisten it-
sehallinto omassa kotikunnassaan. Demokra-
tian pitää pelata. Kunnissa pitää vallita avoin 
valmistelukulttuuri. Tarvitaan kylätoimin-
taa ja kaupunginosatoimintaa. Toimiva yh-
teisöllisyys perustuu siihen, että kuntalaiset 
kokevat oikeasti voivansa vaikuttaa kuntan-
sa asioihin. Digitalisaatio on hyvä työväline 
kaikissa näissä. Se mahdollistaa, että voidaan 
toimia uudella tavalla.”

Sote-ratkaisu antaa Kietäväisen mukaan 
pienille kunnille lyhyen hengähdystauon. 
Kuntarakenne ei ole kuitenkaan valmis. Hän 
uskoo kuntien lukumäärän vähenevän, mut-
ta toivoo sen tapahtuvan vapaaehtoisuuden 
kautta.

”Ajatusmaailmaani ei istu se, että Helsin-
gissä piirrellään karttoja kuolevista kunnista. 
Kunnille pitää antaa mahdollisuus itse päät-
tää, koska ne liittyvät toisen kunnan kanssa. 
Yhteisöllisyyden, paikallisuuden merkitys 
kasvaa, kun digitalisaatio ja globaalit haasteet 
ovat arkipäivää kaikissa kunnissa.”

Uusien kuntapäättäjien Kietäväinen toi-
voo olevan koko kunnan, seudun ja alueen 
asialla. Kehitys tapahtuu yhdessä ja verkos-
toitumalla.

KUNTAA OSATTAVA JOHTAA 
VERKOSSA
Kunnanjohtajilta vaaditaan Kietäväisen mu-
kaan kykyä verkostoitua ja johtaa kuntaa ver-
koissa.

”Se on erilaista johtamista kuin takavuosi-
na, jolloin painopiste oli kunnan omien pal-
velujen rakentamisessa. Nyt pitää toimia yh-
teistyössä monen eri tahon kanssa. Jokainen 
kunta on yritysmaailman tapaan eräänlainen 
konserni. Kunnan- tai kaupunginjohtaja on 
yhteisöjohtaja.”

Kietäväinen pitää todennäköisenä, että 
tulevat maakunnat hakeutuvat Kuntaliiton 
jäseniksi. Työmarkkinakysymyksiä hoita-
va Kuntatyönantajakin muuttuu Kuntien ja 
maakuntien työnantajaksi ja itsenäistyy Kun-
taliitosta.

”Kuntaliitollakin on edessään uudistumis-
prosessi. Mallia voi katsoa vaikkapa Ruotsis-
ta, siellä kuntien ja maakuntien etujärjestönä 
toimii Kunta ja maakunta.”

Kevan rooliin sote tuo suuria muutoksia, 
kun uudet maakuntakonsernit tulevat Kevan 
asiakkaiksi. Keva vakuuttaa jo nyt kuntien, 
valtionhallinnon, Kelan ja Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon työnteki-
jät. 

Kunnan kilpailukyky on monen tekijän summa, sanoo Kevan 
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.
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Keskuskauppakamarin johtaja Jo-
hanna Sipola arvioi, että yritys-
kentän yhteinen tavoite kevään 
kuntavaaleissa on, että valtuustoi-

hin äänestetään yritysmyönteisiä valtuutettu-
ja, jotka ymmärtävät yritysten merkityksen 
kuntien elinvoimalle.

”Kaikissa kunnan päätöksissä on otet-
tava huomioon päätösten vaikutukset yri-
tysten toimintaedellytyksille ja kilpailuky-
vylle.”

Sipolan mukaan elinvoimainen kunta on 
sellainen, jossa talous on kunnossa, byrokra-
tia on mahdollisimman vähäistä, liikenne 
sujuu ja kunta luo hyvät puitteet yrittämi-
selle.

”Esimerkiksi kunnallisvero ei saa läh-
teä nousuun sote- ja maakuntauudistuksen 
jälkeen, kaavoituksen ja lupaprosessien on 
oltava sujuvia ja työssäkäyntiliikenteen toi-
mivaa.” 

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen 
koulutus nousee kuntien suurimmaksi teh-
täväksi. Koulutuksen pitää vastata työmark-
kinoiden tarpeisiin ja koulutuksella on var-
mistettava osaavan työvoiman saatavuus.

YRITYSPALVELUISTA 
ASIAKASLÄHTÖISEMPIÄ
Sipolan mukaan sote- ja maakuntauudistuk-
sella pitää olla myönteisiä vaikutuksia yritys-
ten toimintaympäristöön. Uudistuksen jäl-
keen yritysten palveluiden on oltava sujuvia 
ja entistä asiakaslähtöisempiä. 

Merkittävä osa yrityspalveluista keskite-
tään maakuntien kasvupalveluihin, mutta 
kunnille jää hoidettavaksi elinvoimaisuus ja 
esimerkiksi yritysten kannalta tärkeä kaavoi-
tus.

”Uudistus on kunnille hyvä hetki parantaa 
ja tehostaa omaa toimintaansa ja esimerkiksi 
lyhentää lupaprosessien käsittelyaikoja”, pai-
nottaa Sipola.

Sote-uudistuksen valinnanvapaus luo yri-
tyksille uusia mahdollisuuksia osallistua sosi-
aali- ja terveyspalveluiden tuotantoon.

KUNTA KIINNI HYVÄÄN 
KASVUKIERTEESEEN
Sipola toivoo, että kunnat löytäisivät vahvuu-
tensa, oman tapansa luoda elinvoimainen ja 
yritysmyönteinen kunta. Perusasioiden kuten 
koulujen, päiväkotien, infran ja asuntopolitii-
kan on oltava kunnossa.

”Usein elinvoimaisuus on kierre, hyvässä 
ja pahassa. Jossain tapauksessa kyse voi olla 
yritysmyönteisen asenteen luomisesta, mut-
ta jossain tapauksessa elinvoimaisuus saattaa 
vaatia isompia kokonaisuuksia ja esimerkiksi 
kuntaliitoksia”, sanoo Sipola.

 Sipolan mukaan on mahdollista, että Suo-
messa tarvitaan kuntaliitoksia. Jotta kunta 
voi säilyä itsenäisenä, sen pitää olla elinvoi-
mainen.

”Velkarahalla kuntia ei voida pitää hengis-
sä. Elinvoimaisuuteen on paljon mittareita, 
mutta on vaikea nähdä, miten tulevaisuus oli-
si taattu kunnissa, joissa syntyvyys on hyvin 
pientä. Meillä oli esimerkiksi viime vuonna 
25 kuntaa, joissa syntyi alle 10 lasta.” 

”UUDISTUS ON 
KUNNILLE HYVÄ HETKI 
ESIMERKIKSI LYHENTÄÄ 

LUPAPROSESSIEN 
KÄSITTELYAIKOJA”

Kunnallisvero ei saa lähteä nousuun sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Kuntiin lisää yritysmyönteisiä valtuutettuja
TEKSTI HEINIO YLISIPOLA KUVA KARL VILHJÁLMSSON
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MIKÄ OLI PAINAVIN SYY ALOITTAA YHTEISTYÖ?
Maailma muuttuu nopeasti ja siksi yritykset tarvitsevat uutta osaamista 
liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten ennakointiin. Tarve kehittää 
yritysten ennakointivalmiuksia on tunnistettu sekä kauppakamarissa 
että molempien maakuntien ammattikorkeakouluissa. Hämeen 
kauppakamari toimii luontevasti yhteistyön välittäjäorganisaationa. 
Yhteistyö tuottaa aitoa lisäarvoa kaikille osapuolille.

MITÄ HYÖTYÄ KUMPPANUUDESTA ON TEILLE?
Kauppakamarin verkostossa on noin 1000 yritystä ja organisaatiota, 
joten kumppanuuden kautta tavoitamme toimijoita, jotka voivat 
luontevasti tehdä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa. Pyrimme 
luomaan pitkäaikaista kumppanuutta, josta pitkällä aikavälillä hyötyvät 
kaikki tahot.

MITÄ OLETTE OPPINEET YHTEISTYÖN MYÖTÄ?
Yhteistyön kautta olemme oppineet tuntemaan kauppakamarin laaja-
alaista ja moniulotteista toimintaa sekä osaamista. Kauppakamari 
on erinomainen yhteistyökumppani uusien yrityskontaktien 
rakentamisessa ja hyödyntämisessä. Ennakointiyhteistyö 
yritysten kanssa kehittää ja uudistaa ammattikorkeakoulujen 
tulevaisuusosaamista.

MISSÄ KUMPPANI ON PARHAIMMILLAAN?
Yhteistyö kauppakamarin kanssa on rentoa, joustavaa ja maanläheistä. 
Kumppanin järjestämät tilaisuudet ovat suosittuja ja vetovoimaisia 

ja niiden ilmapiiri on innostava. Yhteistyökumppanimme on siis 
100-vuotiaaksi varsin virkeä!

KEHU KAVERIA

”Pyrimme luomaan pitkäaikaista 
kumppanuutta, josta hyötyvät kaikki”

Hämeen kauppakamari, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Lahden 
ammattikorkeakoulu (LAMK) auttavat yrityksiä varautumaan muutoksiin NÄKY-

hankkeen avulla. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää uudenlaista toimintakonseptia, 
jolla voidaan juurruttaa tulevaisuuden trendejä ja muutossignaaleja pk-yritysten 

liiketoiminnan kehittämiseen.

Hämeen NÄKY -hanke
Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen 
1.10.2016 – 31.12.2017

Hanketta rahoittavat Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen liitto. HAMKin 
ja LAMKin lisäksi hankkeessa ovat mukana Koulutuskeskus Salpaus, 
Ammattiopisto Tavastia ja Forssan ammatti-instituutti.

NÄKY-TYÖPAJAT LOIKKAAVAT TULEVAISUUTEEN
1  Mallintamalla vauhtia yrityksesi liiketoimintaan 25.4.

2  Hae ja hyödynnä trendejä ja muutossignaaleja maailmalta 27.4.

3  Kaikki vaikuttaa kaikkeen – muutostekijät ja vaihtoehtoiset  
 tulevaisuuskuvat 7.6.

4  Törmäytä ideat ketterillä menetelmillä 8.6.

5  Valjasta asiakaskokemuksen muutokset tuotteistamisen  
 voimavaraksi 27.9.

6  Someta ja osallista tai häviä – digiviestintä markkinoinnin ja 
myynnin tukena 28.9.

http://www.hamechamber.fi/naky-tyopajat

HAMKin kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, LAMKin aluekehitysjohtaja Jari Hautamäki ja HAMKin kehittämispäällikkö Anne Laakso.
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Hämeen kauppakamarin USA:n 
kirjeenvaihtaja: Mihin talouden tuulet 
puhaltavat USA:ssa vuonna 2017?

VALTA VAIHTUI TRUMPIN KAUTEEN JA  

SUUNTA KÄÄNTYY

Konservatiivien tavoite on lähes kautta aiko-
jen ollut pienentää keskushallintoa, siirtää 
päätöksentekoa osavaltioille ja pienentää 
veroja. Nyt tälle suuntaukselle näyttäisi 
tulevan taas lisää painoarvoa. Uusi presi-
dentti nosti tämän asian esiin myös virkaan-
astumispuheessaan, kun hän sanoi vallan 
palaavan kansalle ja hallinnon olevan kansan 
palvelemista varten. Itse asiassa tämähän on 
parlamentarismin ja demokratian ydin. Liitto-
valtion tehtävän ytimeksi presidentti Trump 
määritteli kansan ja valtion puolustamisen 
sekä yhtäläisten mahdollisuuksien takaami-
sen riippumatta siitä, missä päin maata ihmi-
nen syntyy ja asuu. Tässä ei ole suomalaisille 
sinänsä mitään uutta, mutta muutoksen 
vaikutus saattaa näkyä Suomessakin asti, kun 
USA siirtyy kaikessa politiikassaan toimin-
tamalliin, jossa USA:n kansa tulee ensin ja 
muut vasta sitten. Tätä Trump ei tarkoittanut 
vihamielisesti vaan siitä lähtökohdasta, että 
omat asiat pitää laittaa ensin kuntoon ennen 
kuin mennään muita auttamaan tai neuvo-
maan.

BUSINESS NÄKYMÄT

USA:n talous on tällä hetkellä erinomaisessa 
vedossa, kun työttömyys on alle 4,9 % tasossa 
ja yritykset ympäri maata palkkaavat lisää 
työvoimaa. Teollisuustuotannossa työvoima 
on kuitenkin supistunut 1950-luvulta lähtien 

jotakuinkin 30 %. Tämä on syy siihen, miksi 
USA:n keskiluokka on kutistunut ja köyh-
tynyt. Tähän asiaan presidentti Trump on 
luvannut puuttua ja aikoo tehdä kaikkensa, 
jotta työpaikkoja saadaan taas valmistavaan 
teollisuuteen. Tämä johtanee muutoksiin, 
joilla tuonnin sijasta ulkomaisia ja kotimaisia 
yrityksiä ohjataan tuotantolaitoksien perus-
tamiseen USA:ssa. Jää nähtäväksi, millaisia 
säädöksiä ja lakialoitteita tämä aiheuttaa.

Infrastruktuurihankkeet ovat jatkossa 
toinen kasvualue koko maassa. Työvoima 
palkataan paikan päältä, mutta rahoitus pitää 
saada kuntoon. Todennäköisin keino on pa-
kottaa USA:ssa päämajaansa pitävät yritykset, 
joilla on toimintaa ulkomailla, kotiuttamaan 
tuottonsa ulkomailta. Tähän on odotettavissa 
muutoksia yritysten verolainsäädännössä. 
Lakien läpivienti vienee muutaman vuoden, 
mutta säädöksiä saadaan nopeammin läpi. 
Todennäköisin tapa on luvata alempaa vero-
kohtelua, jos yritykset kotiuttavat tuottonsa 
vapaaehtoisesti tietyn aikataulun puitteissa. 

Pörssikurssit ovat olleet nousujohteisia, 
ja laajalla rintamalla yritysjohtajien piirissä 
vallitsee näkemys, että vuosi 2017 on USA:ssa 
kasvun aikaa. Kasvualoja ovat erityisesti 
puolustusvälineteollisuus, lento- ja avaruus-
teknologia, juoma- ja elintarviketeollisuus, 
robotiikka- ja nanoteknologia, tekoäly sekä 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät alat. 

Dollarin vahva vaihtokurssi on ainut 
päänvaiva tällä hetkellä, jonka käsittelyyn ei 

liittovaltion hallinnolla eikä presidentillä ole 
suoria vaikutuskeinoja. Kun USA:n talous vah-
vistuu, niin dollarin vaihtokurssikin vahvistu-
nee. Työllisyyden parantuessa ja palkkojen 
noustessa on lievä inflaation ja korkojen 
nousu odotettavissa. Ne tuovat uutta pää-
omaa maahan. Voisi melkein sanoa, että tässä 
on syntymässä itseään vahvistava kehä. Lisää 
näistä aiheista blogissani https://strategystar.
wordpress.com/

MITÄ USA TARJOAA HÄMEEN YRITYKSILLE?

USA:n markkinoilla on nyt kasvun aika ja 
tilaa uusille pelureille, jotka ovat valmiita 
sitoutumaan pitkäjänteiseen työskentelyyn. 
Varmimmat tavat saada tuloksia aikaan ovat 
joko paikallisen yrityksen ostaminen, kilpaili-
joilta palkkaaminen ja/tai valmistuslisenssin 
myyminen. Näistä edullisin tapa on tietenkin 
lisenssin myyminen. Tätä voin suositella 
lämpimästi. Myös perinteisemmät tavat tai 
pääomasijoittajan löytyminen USA:sta toi-
mivat myös. Apua näihin tarjoaa mm. http://
www.strategystar.net/oregon

Hyvää kevään alkua!

Vesa Vihavainen
etunimi.sukunimi@strategystar.net

HÄMEEN KAUPPAKAMARIN USA:N KIRJEENVAIHTAJA VESA VIHAVAINEN (OIK.) OREGON BIZTANKISSÄ SHARK KEVIN HARRINGTONIN KANSSA
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TILASTO

TEKSTI SANNA KRANJC KUVAT JULIA KOIVULANAHO

Naiset nousevat hallituksiin, 
harvoin liiketoimintajohtoon
NAISTEN NOUSU PÖRSSIYHTIÖIDEN JOHTOON ETENEE EPÄTAHTIIN. 
HALLITUKSISSA NAISTEN OSUUS ON ENNÄTYSLUVUISSA, SUURISSA 
PÖRSSIYHTIÖISSÄ 32 PROSENTISSA JA KAIKISSA 25 PROSENTISSA. 
TOIMITUSJOHTAJIAKIN ON ENTISTÄ USEAMPI. SEN SIJAAN JOHTORYHMISSÄ 
NAISTEN OSUUS ON LASKENUT. 

TOIMITUSJOHTAJIEN 
SUKUPUOLIJAKAUMA 
PÖRSSIYHTIÖISSÄ

Liiketoimintajohdosta naisia on vain 10 prosent-
tia. Lukua painaa se, että suurimman toimialan, 
teollisuustuotteiden ja -palveluiden, liiketoimin-
tajohdossa nainen on harvinaisuus

Naisten osuus johtoryhmissä on suurempi 
nuoremmissa ikäluokissa kuin vanhemmissa – 
tulevaisuus näyttää siis valoisammalta. Muutosta 
voivat edistää myös työantajat. 

“Yrityksissä tulisi tehdä strateginen ja 
tavoitteellinen päätös naisjohtajuuden edistä-
misestä. On paikannettava mahdolliset lasikatot 
ja huolehdittava, että johtajauralla olevat naiset 
saavat kokemusta liiketoiminnoista ja linjajoh-
dosta. Työn ja yksityiselämän yhteensovittamista 
voi helpottaa esimerkiksi työaikajoustojen avulla. 
Mentoroinnin järjestäminen on myös hyvä keino”, 
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Lee-
na Linnainmaa kannustaa.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden 124 
toimitusjohtajasta kuusi on naisia. 

LÄHDE: KESKUSKAUPPAKAMARIN NAISJOHTAJASELVITYS NAISET NOUSEVAT HALLITUKSIIN, HARVOIN LIIKETOIMINTAJOHTOON

NAISTEN OSUUS JOHTORYHMISSÄ

Suomen naisten osuus hallituksissa ja johtoryhmissä on kärkiluokkaa.

PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSEN 
KOKOONPANO

2003

2010

2016

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on noussut noin yhden 
prosenttiyksikön vuosivauhtia viime vuosina.

7 %

17 %

25 %

93 %

83 %

75 %

22 KAUPPAKAMARI



Valtakunnallinen Kasvu Open -kilpailu 
alkaa – osallistu Lahden ja Kanta-

Hämeen kasvupolkuihin 
Kasvu Open on Suomen suurin pk-yritysten 
kasvun tukemisen sparrausohjelma, joka 
auttaa maksutta kasvuhaluisia yrityksiä niiden 
kasvusuunnitelman pohjalta. Kasvuohjelmia 
eli Kasvupolku-ohjelmia järjestetään ympäri 
Suomen. Lahden ja Kanta-Hämeen Kasvupol-
kujen ilmoittautumiset ovat käynnissä. 

Kasvupolku-sparraukseen voivat hakea 
mukaan kaikki kasvunälkäiset alueen yri-
tykset ikään, kokoon tai toimialaan katso-
matta. Hakemusten perusteella alueellinen 
tuomaristo valitsee mukaan 15 suurimman 
kasvupotentiaalin omaavaa yritystä, jotka 
saavat kahden päivän ajan maksutonta 
sparrausta Suomen liike-elämän asiantun-
tijoilta. Nämä kokeneet “myllärit” auttavat 
yrityksiä löytämään kasvun eväitä ja kon-
takteja luottamuksellisesti kahdenkeskisissä 
tapaamisissa.

”Kasvupolku tarjoaa kahdenkeskeisissä 
asiantuntijatapaamisissa työkaluja yrityksen 
kasvun rakentamiseen – täysin ilmaiseksi. 
Kasvu lähtee yrittäjän omista lähtökodista, 
oli tavoitteena sitten kasvattaa yrityksen 
liikevaihtoa, henkilöstömäärää, lanseerata 
uusi tuote tai selvittää kansainvälistymisen 
mahdollisuuksia”, luettelee Lahden Kasvupol-
kua koordinoiva Ladecin Krista Mäkelä. 

KASVU OPEN JÄRJESTETÄÄN TOISTA 

KERTAA LAHDESSA

Viime vuonna Lahden alueen yrityksille suun-
natun kasvuohjelman, Lahden Kasvupolun, 
voittajaksi valittiin muun muassa energiate-
hokkaita valaistusratkaisuja tarjoava Lem-
Kem Oy. Kunniamaininnan sai kiinteistöjen 
energiatehokkuutta parantava cleantech-yri-
tys Wasenco Oy. 

Vuoden 2016 Lahden Kasvupolun valinnat 
tehtiin kaikkiaan 15 kasvuhaluisen yrityksen 
joukosta, jotka seulottiin kahden päivän spar-
rausprosessissa 44 hakijasta.  

OSALLISTUMINEN VERKOSSA

Voit hakea mukaan Lahden alueen Kasvu-
polku-sparraukseen 31.3.2017 mennessä ja 
Kanta-Hämeen sparraukseen 21.4.2017 men-
nessä täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa 
https://www.kasvuopen.fi/hae 

Kaikille mukaan hakeneille ilmoitetaan 
valinnoista. Valintakriteereissä painottuu 
yrityksen kasvusuunnitelma. Tärkeimpiä 
painotettavia asioita ovat esimerkiksi kasvun 
nälkä, kasvupotentiaali, skaalautuvuus, us-
kottavuus, ajankohtaisuus, disruptiivisuus ja 
omintakeisuus. 
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LAHDEN ALUEEN KASVUPOLKU® 
-STARTTI, 
Lahti

5 VALINTAA 
HUIPPUTULOKSELLISUUTEEN, 
Hämeenlinna

EXCEL TEHOKÄYTTÖ – OPETTELE 
UUSI TAPA TOIMIA!, 
Hämeenlinna

SISÄLOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN – 
LISÄÄ EUROJA VIIVAN ALLE, 
Lahti

IPR-SEMINAARI PK-YRITYSILLE 
– MITEN SUOJAAT ARVOKKAAN 
AINEETTOMAN OMAISUUTESI?, 
Hämeenlinna

5 VALINTAA 
HUIPPUTULOKSELLISUUTEEN, 
Lahti

KASVA JA KANSAINVÄLISTY 2017, 
Hämeenlinna

KANTA-HÄMEEN KASVUPOLKU® 
-STARTTI, 
Hämeenlinna

 

BUSINESS MODEL CANVAS, 
Lahti

UUSI TIETOSUOJA-ASETUS TULEE – 
OLETKO VALMIS?, 
Lahti ja Hämeenlinna

ALKUUN POWER BI 
-RAPORTOINTITYÖKALULLA, 
Verkkokoulutus

KANSAINVÄLISEN KAUPAN 
ARVONLISÄVEROTUKSEN 
AJANKOHTAISET KYSYMYKSET, 
Lahti

NÄKY-TYÖPAJA, MALLINTAMALLA 
VAUHTIA YRITYKSESI 
LIIKETOIMINTAAN,
Hämeenlinna

KANSAINVÄLISEN KAUPAN 
ARVONLISÄVEROTUKSEN 
AJANKOHTAISET KYSYMYKSET, 
Hämeenlinna

NÄKY-TYÖPAJA, HAE JA HYÖDYNNÄ 
TRENDEJÄ JA MUUTOSSIGNAALEJA  
MAAILMALTA, 
Lahti
 

SUURI PALKKAPÄIVÄ, 
Lahti
 
SUURI PALKKAPÄIVÄ, 
Hämeenlinna
 
HHJ-KURSSI, JAKSO 1, 
Lahti
 
HÄMEEN KAUPPAKAMARIN 
KEVÄTKOKOUS, 
Lahti

HHJ-KURSSI, JAKSO 2, 
Lahti
 
TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA, 
Lahti
 
HHJ-KURSSI, JAKSO 3, 
Lahti
 
HHJ-KURSSI, RYHMÄTYÖ, 
Lahti

  
NÄKY-TYÖPAJA, KAIKKI VAIKUTTAA 
KAIKKEEN -MUUTOSTEKIJÄT 
JA VAIHTOEHTOISET 
TULEVAISUUSKUVAT,
Lahti

EXCEL TEHOKÄYTTÖ – OPETTELE 
UUSI TAPA TOIMIA!, 

Lahti

NÄKY-TYÖPAJA, TÖRMÄYTÄ IDEAT 
KETTERILLÄ MENETELMILLÄ, 
Hämeenlinna

HHJ-KURSSI, JAKSO 4, 
Lahti

MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU

KESÄKUU

KALENTERI

14.
22.
23.
28.

29.
30.

4.
5.

24.
25.

26.

27.

3.
4.
9.

11.
16.
18.
23.
30.

7.

8.

13.

BUSINESS MODEL CANVAS

Business Model Canvas on väline liiketoimin-
tamallien suunnitteluun, kuvailemiseen, haas-
tamiseen ja kehittämiseen. Business Model 
Canvas ja siihen liittyvät muut käytännölliset 
työkalut auttavat ymmärtämään asiakkaita, 
kehittämään parempia arvolupauksia ja löytä-
mään toimivan liiketoimintamallin.
 
BUSINESS MODEL CANVAS  

JÄRJESTETÄÄN LAHDESSA 4.4.

JÄSENETUHINTA 329 € (+ ALV 24 %)

NORMAALIHINTA 449 € (+ ALV 24 %)

4.4.

Koulutuksesta vastaa TkT, KTM Anne Kallio. Anne työskentelee Susinno Oy:n 
toimitusjohtajana. Muutosfasilitaattorina hän on kehittänyt niin yksityisen kuin  
julkisenkin sektorin innovaatiotoimintaa.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: WWW.HAMECHAMBER.FI
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Ylimitoitettu kiinteistövero 
kilpailukykyä haittaavana 

kulueränä
Yritykset ja yksityishenkilöt ovat kiinteistöjen omistajina jo vuosia olleet alati 

tiukentuvan kiinteistöverotuksen maksajina. Kiinteistöveron ollessa eräänlainen 
objektivero, sen maksuvelvollisuus määräytyy omistuksen perusteella, eikä tämän 

kiinteän kohteen muuttumattomuuden perusteella kiinteistöveron osalta juuri koeta 
mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan verosuunnittelun näkökulmasta. Tämä olettamus 
on kuitenkin usein virheellinen – kiinteistöverotuksen tasoon on mahdollista pyrkiä 

vaikuttamaan sekä juridisen että teknisen arvioinnin kautta. 

Verotuspäätöksen sisällön 
problematiikasta
Yritysten, yhdistysten ja säätiöiden kiinteis-
töveropäätökset voivat olla useiden sivujen 
pituisia luetteloita riippuen kiinteistövaralli-
suuden määrästä. Maksettava kiinteistövero 
määräytyy kohteiden sijainnin, iän sekä 
monien erilaisten kohdetyyppien, kuten 
maa-alueiden sekä erilaisten rakennusten 
ja rakennelmien erityispiirteiden summa-
na. Kiinteistövero hyväksytäänkin usein 
maksuun kyseenalaistamatta sitä, ovatko 
kiinteistöverotuksen moniselkoiset perusteet 
oikein.

Tämä tarkoittaa muun muassa kohteiden 
käyttötarkoitusten, kulumisen asteen eli 
ikäalennusten määrän sekä teknisten omi-
naisuuksien läpikäyntiä ja kriittistä arviointia. 
Kiinteistöverotuksen tasoa on tunnetusti 
käytetty ja käytetään jatkossakin kuntien ja 
kaupunkien – loppukädessä valtion – fiskaa-
listen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtio 
asettaa kunnille ja kaupungeille rajat, joiden 
sisällä kiinteistöveroprosentit voivat alueit-
tain vaihdella. Verohallinnossa on meneillään 
tonttihintakarttojen päivitys, emmekä oleta, 
että tämä ainakaan pienentäisi kiinteistöve-

ron tasoa keskeisillä paikoilla kasvukeskuk-
sissa olevien kohteiden osalta. 

Virheiden vuotuinen toistuvuus
Edellä mainitun johdosta on äärimmäisen 
tärkeää ymmärtää, mihin tosiasiallisiin tietoi-
hin kiinteistövero perustuu, koska virheel-
lisyydet tai tulkinnanvaraisuus verotuksen 
perusteissa aiheuttavat vuosittain kiinteistö-
verosta vastuussa olevalle perusteettoman 
korkean kiinteistöverokustannuksen. 
Mikäli kiinteistöveroja on maksettu 
liikaa, niitä voidaan hakea oikaisu-
vaatimuksella takaisin viideltä 
vuodelta vielä kuluvan vuoden 
aikana, mutta tähänkin on 
tullut verotusmenettelystä 
annetun lain muutoksen 
myötä tiukennus, ja muu-
toksenhakuaika lyhenee 
siirtymäkauden jälkeen 
kolmeen vuoteen. 

Kiinteistöveropäätök-
sen vaikeaselkoisuudesta 
huolimatta ei ole tarkoituk-
senmukaista jättää kiinteis-
töveron perusteisiin liittyvää 

kriittistä arviointia tekemättä. Kiinteistöve-
rotuksen läpikäynnillä voidaan eri perustein 
pyrkiä vaikuttamaan kiinteistöverotuksen 
tasoon ja käyttää sitä kautta säästyneitä 
varoja esimerkiksi investointien tukemiseen 
ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen. 

ASIANTUNTIJA

PAULI LIIRI, VEROASIANTUNTIJA JA KPMG:N 
LAHDEN TOIMISTON JOHTAJA.

PAULI.LIIRI@KPMG.FIPS. ASKARRUTTAAKO SINUA 
JOKIN VEROASIA?
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KAMARIKUULUMISIA JA ONNITELTAVIA

1.

2.

3.

KESKUSKAUPPAKAMARIN SUOMI 100 VUOTTA -ERIKOISANSIOMERKIT 

4.

1. Suomi 100 -erikoisansiomerkki luovutettiin  
16.2. Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Teresa Kemppi-Vasamalle. 

Kemppi valmistaa hitsausalan ratkaisuja 
sekä yhdistää onnistuneesti korkean laadun ja 
digitaalisuuden. Kemppi Group Oy valittiin vuonna 
2014 Suomalaiseksi perheyritykseksi. Kemppi-
Vasama on Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan 
puheenjohtajana toiminut aktiivisesti Suomessa 
tehtävän työn puolestapuhujana. Hänet palkittiin 
vuonna 2015 arvostetulla Veuve Clicquot Business 
Woman Award -palkinnolla. Palkinto jaetaan joka 
toinen vuosi talouselämässä hyvin ansioituneelle, 
rohkealle ja luovasti ajattelevalle naiselle.
 

2. Suomi 100 -erikoisansiomerkki luovutettiin 17.2. Isku-Yhtymä Oy:n  
toimitusjohtaja Arto Tiitiselle. 

Satavuotismerkillä palkitaan merkittävästä työstä yritysten, elinkeinoelämän ja 
isänmaan puolesta. Tiitinen on ansiokkaasti edistänyt suomalaisen elinkeinoelämän 
menestystä usean vuosikymmenen ajan. Hän on toiminut myös monen suomalaisen 
perheyrityksen palveluksessa. Perheyrittäjyys onkin hänellä keskeinen arvo, johon 
hän on yhdistänyt määrätietoisesti kotimaisuuden ja suomalaisen työn. Arto Tiitinen 
on ollut Valmetin, Ponssen, Keskisuomalaisen ja Iskun palveluksessa. Hänellä on myös 
vankka kokemus hallitustyöskentelystä eri yrityksissä.
 

3. Kärkölän kunta 150 v. 
Kärkölä sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnassa ja sen kuntakeskus on Järvelä. Kärkölän 
naapurikuntia ovat Hausjärvi, Hollola, Hämeenlinna, Mäntsälä ja Orimattila.
 
4. Lammin Säästöpankki 140 v. 
Lammin Säästöpankki on kymmenellä paikkakunnalla Kanta-Hämeessä ja Keski-
Uudellamaalla toimiva pankki, jonka hallinto sijaitsee Hyvinkäällä
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5.

6.

7.

5. Forssan Lehti 100 v.  
Lounais-Hämeessä ilmestyvä Forssan Lehti 
täyttää tänä vuonna pyöreät 100 vuotta. 
Seitsemänpäiväinen sanomalehti tavoittaa eri 
kanavissa noin 38 000 lukijaa. Forssan Lehti kuuluu 
Hämeen Sanomat -konserniin ja on osa Lännen 
Mediaa. Lehden toimituksessa työskentelee 14 
journalistia ja myynnissä sekä asiakaspalvelussa 
kuusi henkilöä. Päätoimittaja Kari Suontaustan 
kanssa päivän lehteä tutkimassa Elina Laaksonen 
(vas.), Pia Oksa, Saija Pennanen, Heli Hieperi, 
Minna Aaltonen ja Heini Laurén.
 
6. Markkinointi- ja mainostoimisto  
Adpro Oy 40 v.  
”Kotikaupungissamme Lahdessa olemme 
mainosgenremme vanhin ja kokenein,” toteaa 
toimitusjohtaja Pasi Pasanen. Olemme tästä 
luonnollisesti ylpeitä, mutta vieläkin enemmän 
sydäntämme lämmittää suuri joukko yrityksiä 
ja asiakkaita, joiden markkinointiin, viestintään 
ja myyntiin olemme tuoneet vuosien varrella 
uutta sykettä. Asiakkaiden joukossa on niin 
pieniä omistajavetoisia yrityksiä kuin suuria 
teollisuuskonsernejakin. Adpron upea tarina sai 
alkunsa mainosmies Onni Mäkisen tahdosta tarjota 
mainonnan osaamista kehäkolmosen ulkopuolella.”
 
7. Etelä-Suomen Sijoitus Oy 30 v. 
Hämeenlinnalainen Etelä-Suomen Sijoitus tarjoaa 
apua maahantuonnissa ja tullauksessa. Kuvassa 
talousjohtaja Teppo Hänninen. 8. Jouco Oy 30 v.

Jouco on Jouko Vuoksion perustama Hämeenlinnassa toimiva pakkausalan 
tukkuliike. Perheyritys on vuonna 2010 tehdyn sukupolvenvaihdoksen jälkeen 
Kimmo ja Ismo Vuoksion omistuksessa. Jouco tarjoaa muovi- ja lasipakkaustuotteita 
pakkaaville yrityksille laajan valikoiman. Asiakkaina ovat mm. lääke-, elintarvike-, 
kosmetiikka- ja kemianteollisuuden toimijat Suomessa.

8.

9. Finnveralle Suomen innostavimmat työpaikat 
2017 -tunnustus.  
Finnvera saavutti erinomaiset tulokset Corporate 
Spiritin Peoplepower -henkilöstötutkimuksessa 
ja on tämän vuoksi valittu satojen yritysten 
joukosta yhdeksi tunnustuksen saajista. Kuvassa 
Finnveran Lahden toimipisteen rahoituspäällikkö 
Timo Brigatti, rahoituspäällikkö Sari Maaranen, 
asiantuntija Marika Hellman-Viljanen ja 
rahoituspäällikkö Päivi Kiuru.

9.
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UUDET PALKITUT 
MONITOIMILAITTEET JA 

SKANNAUSSOVELLUKSET
säästävät energiaa ja luontoa!

Documentus Oy
Espoo: Sinimäentie 8, 02630 ESPOO | Hämeenlinna: Linnaniemenkatu 6,13100 
Puh. 09 4393 5610 | info@documentus.fi
www.documentus.fi

Documentus on valtuutettu Konica Minolta -kumppani Kanta-Hämeessä.

Skannaa dokumenttisi suoraan Word- tai Exel muotoon! 
Kysy lisää: info@documentus.fi

Tutustu meihin ja uusiin monitoimilaitteisiin 

www.documentus.fi



Rakennustyöntekijöitä, hoitajia, toimitusjohtajia, laatupäälliköitä, optikkoja, 
myyjiä, IT-osaajia… Yrityksesi on täynnä ammattilaisia, jotka rakentavat Suomea 

– ja yritystäsi. Palkitse heidät Suomi 100 -erikoisansiomerkillä. 

Keskuskauppakamarin Suomi 100 -erikoisansiomerkkiä myönnetään Suomen 
juhlavuoden 2017 ajan työstä yrityksen, elinkeinoelämän ja isänmaan puolesta.  

Työsuhteen pituus ei ole edellytyksenä ansiomerkin myöntämiselle.
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Tilintarkastus ja varmennus  |   Vero- ja lakipalvelut   |   Neuvontapalvelut 
 
 
Ota yhteyttä      Ota yhteyttä 
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PALVELUHAKEMISTO

VARAA ILMOITUSPAIKKASI HETI!

JÄSENLEHTI nro 2/2017 ilmestyy verkkolehtenä viikolla 20.  
Aineiston materiaalipäivä on 13.4.2017.

TIEDUSTELUT JA ILMOITUSVARAUKSET  

Lasse Heikura, puh. 0400 811 310, lasse.heikura@phnet.fi

LISÄTIETOJA  

tiedottaja Päivi Pulkki, puh. 040 563 5013, paivi.pulkki@hamechamber.fi
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EY auttaa perhe- ja kasvuyrityksiä tunnistamaan  
rahoitusmahdollisuudet, jotka tekevät haastajasta  
suunnannäyttäjän. 231 000 ey:läisen verkostomme 
palvelee 152 maassa, Suomessa 22 toimipisteessä.    
kasvuvoimaa.ey.fi    ey.com/fi   

Löytyykö rahoitus 
kasvuun lähempää 
kuin luuletkaan?

Me tunnemme eri toimialoille sopivat 
myynnin ja maksamisen järjestelmät.

Kassajärjestelmät, verkkokaupat ja 
kokonaiset toiminnanohjausratkaisut.

Soita 010 5050 570 ja pyydä tarjous!

Sibeliuksenkatu 2, Lahti   www.sv-oy.fi

ÄLYÄ LIIKETOIMINTAASI

sarin_vaisanen_ilmoitus.indd   1 16.9.2016   11.13
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HYVÄ UUTINEN

Koskisen konserni jalostaa vuodessa yli 2 milj. m3 puuta saha-
tavaraksi, vaneriksi, lastulevyksi, viiluiksi ja puurakentamisen 
elementeiksi. Tuotteet toimitetaan ympäri maailmaa ja viime 
vuonna toimituksia lähti 70 maahan. 

Suomalaisesta puusta on moneksi. Yksi upeimmista 
käyttökohteista on Puolan Katowicen konserttitalo, jonka 
parveke-elementit sekä 16 metrinen kattoplafondi valmistet-
tiin Koskisen vanerista. Puun aukustiset ominaisuudet ovat 
täydelliset konserttitaloon. Maailmalla arvostettujen, korkea-
laatuisten puutuotteiden tekoon Koskisella osallistuu yli 1000 
alan ammattilaista.

Puutuotteiden jalostaminen vaatii ammattitaitoa ja 
erityisosaamista, joka Suomessa on perinteisesti osattu. Jotta 

myös tulevaisuudessa alan osaajia kasvaisi samaa tahtia kuin 
metsissämme puuta, on alan koulutuksesta pidettävä erityistä 
huolta. Koskisella lähes 40 työntekijää suorittaa vuosittain 
työn ohessa perus- tai ammattitutkinnon. 

Metsäteollisuus ja puuala tarjoavat tulevaisuuden tekijöille 
mielenkiintoisia ja haasteellisia tehtäviä kansainvälisissä, tuo-
tannollisissa ja kaupallisissa tehtävissä. Maa-alastamme 75 % 
on metsää ja Suomen vientituloista viidennes tulee metsä-
teollisuudesta. Metsätalous sekä -teollisuus työllistävät noin 
70 000 suomalaista. Euroopan metsäisin maa elää edelleen 
metsästään.

KOSKISELLA AMMATTILAISET JALOSTAVAT MAAILMANLUOKAN 
PUUTUOTTEITA

Puolan Katowicessä NOSPR konserttihallin upea sisustus on tehty Koskisen koivuvanerista.
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