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aika tähdätä kansainvälisille kentille, isosti.  
Puheenvuorossa Sandra Lounamaa  

ja Meri-Tuuli Laaksonen. s.2
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P E R U S T I M M E  Gubben marraskuussa 
2018, sillä mielestämme vanhuspalvelualal-
ta puuttui positiivinen ja asiakaslähtöinen 
toimija. Lähes kolme vuotta myöhemmin 
olemme keränneet 2,5 miljoonaa euroa ra-
hoitusta ja työllistämme yli 70 toimistotyön-
tekijää sekä tuhansia nuoria Suomessa ja 
Ruotsissa. Ennen kaikkea olemme muutta-
neet ikäihmisten vii-
meisiä vuosia onnen 
täyteisiksi. Kuulostaa-
ko tämä saavutuksel-
ta? Me väitämme, että 
kuka tahansa pystyisi 
tähän.

Y R I T Y S TÄ  rekiste-
röidessä pelon kult-
tuuri oli läsnä kaik-
kialla. Saimme jatku-
vasti kuulla tulevis-
ta perhe-elämän uh-
rauksista, huonojen 
päätösten seurauk-
sista, konkurssivaa-
rasta ja rahoituksen 
keräämisen mahdot-
tomuudesta. “Vain 1 
prosentti nostetuista 
rahoituksista menee 
naisten perustamille startupeille”, meille sa-
nottiin. Päätimme kuitenkin yhdessä heti, 
että perustamme yrityksen, jonka valuaa-
tio tulee olemaan yli miljardi euroa, ja jon-
ka yhteiskunnalliset vaikutukset ovat dra-
maattiset. That’s it, eikä mitään pienempää. 

Aloitimme osallistumalla startup-kiihdyt-
tämöön ja kuuntelimme meitä viisaampia. 
Kun aloitimme henkilöstön palkkauksen, 
pyrimme myös palkkaamaan meitä viisaam-
pia. Tärkeintä on kuunnella, mutta ei myös-
kään kuunnella liian sokeasti.

IHAN jokaisella meistä on huikeita ideoita 
ja ratkaisuja ongelmiin, 
mutta liian usein ne jää-
vät toteuttamatta, sillä 
ei uskota omiin mahdol-
lisuuksiin onnistua. Us-
komme vahvasti siihen, 
että Suomen kaltaises-
sa hyvinvointivaltios-
sa jokaisella on kädes-
sään pelikortit miljar-
diluokan yrityksen pe-
rustamiseen. Ei se vaadi 
MBA-tutkintoja, koo-
daustaitoja tai vuosien 
kokemusta Piilaaksos-
sa, vaan sairasta uskoa 
omaan ideaan, sinnikäs-
tä työtä ja jatkuvaa “isoa 
ajattelua”. Uskomme, 
että moni yritys kaatuu 
perustajien mielen ra-
joittuvuuteen. Jos täh-

täät siihen, että pystyt työllistämään kym-
menen työntekijää, saat sen, mutta tuskin 
enempää. Yrittäjyydellä on valtava merki-
tys myös Suomen talouskasvuun – vain in-
novatiiviset ja kansainväliset yritykset nos-
tavat meidät maailmankartalle.

Kuka tahansa voi olla seuraavan  
Gubben perustaja 

Puheenvuoro 

05 KVANTTIKARELIA 
Kvanttilaskenta ei 
ole vain teknologinen 
päiväuni

”Ilmiö voi johtaa 
isoon, globaaliin  
ja disruptiiviseen 
kehitykseen.”

”Suojelualueella  
toiminta tapahtuu 
luontoarvojen 
ehdoilla.”

Karelia-ammattikorkeakoulun lehtori 
Olli Hatakka 

Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö 
Katja Heikkinen

Sandra Lounamaa 
Co-founder/CEO, Gubbe 
Meri-Tuuli Laaksonen
Co-founder, Gubbe 

Y mpäristöä säästävät rat-
kaisut, eli ekoinnovaa-
tiot, auttavat vähentä-
mään tuotteiden, tek-

nologioiden ja palvelujen ympäris-
tökuormitusta sekä pienentämään 
niiden hiilijalanjälkeä. Siihen täh-
tää myös ekoinnovaatioita kehit-
tävien palveluntarjoajien moni- 
alainen sekä monikansallinen ver-
kosto Ecolabnet. Suomea projektis-
sa edustavat Centria-ammattikor-
keakoulu ja Vaasan ammattikorkea-
koulun Muova-yksikkö.

– Pienelle yritykselle voi olla 
haastavaa lähteä yksinään kehittä-

mään uusia innovaatioita. Ecolab-
netin asiantuntijat auttavat löytä-
mään biopohjaiset ja kierrätettä-
vät materiaalit, vähentämään jät-
teen määrää ja kertomaan energiaa 
säästävistä valmistusteknologiois-
ta. Ympäristövastuullisuus on tär-
keä kilpailukeino, joten uutta osaa-
mista tarvitaan, sanoo Centria-am-
mattikorkeakoulun TKI-koordi-
naattori Egidija Rainosalo.

Centria tarjoaa esimerkiksi ma-
teriaalien analyysin ja testaukset, 
tuotetestauksen, muovien sekoi-
tuksen ja räätälöinnin sekä 3D-tu-
lostusta eri mittakaavoissa. Ym-

päristöystävällisempiä ratkaisuja 
kehitetään myös tuote- ja palve-
lumuotoilun keinoin esimerkiksi 
Muotoilukeskus Muovassa.

– Kun ymmärretään asiakkaan 
tarpeet, voidaan suunnitella toi-
mivia ja hyödyllisiä tuotteita ja pal-
veluja. Teknologinen näkökulma 
ei yksistään riitä. Markkinoinnissa 
kannattaa muistaa viestiä tuotteen 
loppukäyttäjälle, linjaa Muovan ke-
hittämispäällikkö Miia Lammi.

Tuotteista palveluiksi
Ilmastonmuutoskeskustelu kiih-
tyy koko ajan. Ympäristökuormi-

tuksen keventäminen ei ole enää 
vaihtoehto, vaan jokaisen velvol-
lisuus. Se on paitsi ekoteko, myös 
vastuullista liiketoimintaa.

– Jokaisen kannattaa pohtia, mil-
lä toimilla on suurin vaikutus ym-
päristöön. Moni yritys on vähentä-
nyt pakkausmateriaalien käyttöä, 
vaihtanut materiaalit biopohjaisiin 
tai hyödyntänyt aurinkoenergiaa. 
Kaikista vaihtoehdoista kannattaa 
kysyä rohkeasti Ecolabnetin asian-
tuntijoilta, Lammi rohkaisee.

Ecolabnet-palveluverkostoa on 
kehitetty osana EU:n Interreg Itä-
merenalueen hanketta. Verkostos-
ta löytyy siten erityisosaamista ai-
na Ruotsia, Tanskaa, Puolaa, Liet-
tuaa ja Viroa myöten. Asiantunti-
jat opastavat tuotteiden suunnitte-
luun ja valmistukseen. Niihin liitty-
vä osaaminen ja laboratoriot on ki-
teytetty palveluiksi, jotka tuodaan 
yritysten saataville digitaalisen ha-
kutyökalun kautta.

– Lopputuloksena on esimerkik-
si biopohjainen ja 3D-valmistettu 
tuote, johon on liitetty palveluita. 
Palveluna tarjottu tuote on asiak-
kaalle helpompi ostaa. Huoltopal-
velut mahdollistavat osaltaan tuot-
teen kestävän ja pitkän käytön. Tu-
loksena on silloin entistä kestäväm-
pi ratkaisu, Lammi selittää.

Kokkolassa toimiva, kolme vuot-
ta sitten perustettu komposiittialan 
yritys MMI Company Oy on hyöty-
nyt merkittävästi Ecolabnetin toi-
minnasta. Yhtiön toimitusjohtaja 

Håkan Sundelin kertoo löytäneensä 
sitä kautta yhä ympäristöystävälli-
sempiä valmistusmenetelmiä. 

– Olen saanut uusia yhteistyö-
kumppaneita, apua liiketoiminnan 
kehittämiseen sekä ratkaisuja yri-
tyksemme erilaisiin vaatimuksiin. 
Meille ympäristöarvot ovat erittäin 
suuressa arvossa. Mielestäni niin pi-
täisi olla jokaisessa yrityksessä. 

Korkeakoulut voivat tukea 
yrityksiä monipuolisesti
Sundelinin esimerkki osoittaa, että 
yritysten ja korkeakoulujen välinen 
yhteistyö on parhaimmillaan erit-
täin hedelmällistä. Korkeakouluilla 
on laitteita ja osaamista, joita voi-
daan hyödyntää tuotekehitykses-
sä ja uusien teknologioiden testaa-
misessa. Tulostuslaitteilla voidaan 
valmistaa muun muassa prototyyp-
pejä ja tuotteita tai perehtyä tekno-
logian käyttöönottoon. Yhteistyö 
pienentää myös epäonnistumisen 
riskiä ja voi helpottaa investointi-
päätösten tekemistä. 

– Ei pidä pelätä yhteistyötä kor-
keakoulun tai yliopiston kanssa. 
Meidän työmme on tuottaa uut-
ta tietoa ja auttaa yrityksiä sovel-
tamaan tietoa ratkaisujen kehittä-
misessä. Tukea on saatavana myös 
muun muassa rahoituksen etsimi-
sen, opastuksen, yhteiskehittämi-
sen ja koulutuksen muodossa. Meil-
le voi soittaa koska tahansa ja kysyä, 
mitä me tiedämme ja mitä on tar-
jolla, Rainosalo kannustaa.

Ekoinnovaatiot 
tuovat potkua
yritystoimintaan 

Egidija Rainosalo ja asiantuntija Simo Huhtanen Centriasta tulostavat prototyyppejä biopohjaisista materiaaleista. ECOLABNET:iä rahoittaa EU (EAKR) Baltic Sea Region -ohjelma.

Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän ympäristötietoisuutta ja kestäviä 
ratkaisuja. Ecolabnet on monialainen ja monikansallinen palveluverkosto, 
joka tuo osaamista pk-yritysten ekoinnovaatioihin.

teksti maria paldanius kuva anne yrjänä
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M iten pilvipalvelu toi-
mii? Mitä tapahtuu 
datalle, kun se oh-
jautuu systeemiin? 

Harva tulee ajatelleeksi tällaisten 
järjestelmien toimintaa. Riittää, että 
ne helpottavat elämää. Sama pätee 
kvanttilaskentaan: sitä sovelletaan 
jo nyt monien yritysten ja erilais-
ten toimintojen taustalla perintei-
sen tietotekniikan rinnalla. 

– Kvanttilaskennalla on edelly-
tyksiä muuttua lähitulevaisuudes-
sa megatrendiksi. Kyseessä ei ole 
vain tutkijoiden teknologinen uni, 
vaan yhteiskuntaan laajasti vaikut-
tava ilmiö, joka voi johtaa isoon, 
globaaliin ja disruptiiviseen kehi-
tykseen, sanoo Karelia-ammatti-
korkeakoulun lehtori Olli Hatakka.

Yhtenä Suomen ensimmäisis-
tä ammattikorkeakouluista Karelia 

Kvanttilaskenta ei ole vain 
teknologinen päiväuni

pyrkii lisäämään tietoisuutta kvant-
titietokoneista, kvanttilaskennasta, 
pilvipalveluina tarjottavista kvantti-
laskentapalveluista (QaaS), kvantti-
tekoälystä (QML) ja muista kvantti-
laskentaan perustuvista liiketoimin-
ta- ja palvelumahdollisuuksista. Toi-
minnan mahdollistaa ESR-rahoitet-
tu KvanttiKarelia-hanke ja sen mo-
nialainen asiantuntijaryhmä, jossa 
mukana 18 organisaatiota, muun 
muassa Aalto-yliopisto, VTT ja CSC.

– Tällaisten ilmiöiden äärellä kor-
keakoulujen tulisi olla ajoissa liik-
keellä. Tärkeää on myös kysyä, mitä 
kaikkien korkeakouluopiskelijoiden 
tulisi tietää kvanttilaskennan vaiku-
tuksista omaan alaansa. Olisi hie-
noa, jos useilla toimialoilla heräisi 
nälkä ennakoida kvanttilaskennan 
mahdollisuuksia, Hatakka toteaa.

Lukuisia sovelluskohteita
Kvanttilaskenta tulee ymmärtää 
teknologialoikkana laskennassa. 
Kvanttitietokoneiden mahdollista-
ma laskentateho voi tarjota ratkai-
suja haasteisiin, joihin klassinen las-
kenta ei ole taipunut. Teknologia ke-
hittyy ja lähes päivittäin tiedotetaan 
uusista läpimurroista kvanttilasken-
nan tutkimuksessa ja kehityksessä.

– Kvanttilaskennalla on paljon so-
velluskohteita. Vaikutukset voivat 
ulottua esimerkiksi ympäristötek-

nologiaan, lääketieteeseen, lääke-
suunnitteluun, tekoälyyn, logistiik-
kaan, liiketalouteen ja valmistavaan 
teollisuuteen. Vuonna 2019 Googlen 
luoman kvanttitietokoneen ilmoi-
tettiin laskeneen 200 sekunnissa 
sen, mikä olisi vienyt parhaalta su-
pertietokoneelta 10 000 vuotta, sa-
noo Karelia-ammattikorkeakoulun 
lehtori Jarmo Talvivaara.

Kvanttilaskenta voi tuoda Suo-
meen uuden teollisuudenhaaran ja 
auttaa ratkaisemaan paitsi eri alo-
jen haasteita, myös ilmastonmuu-
toksen kaltaisia globaaleja ongel-
mia. Sen avulla voidaan saavuttaa 
riittävä tietoturva ennen nykyisten 
salausmenetelmien murtumista.

– Kvanttilaskenta tulee yleis-
tymään Internetin tavoin. Aluksi  
Internet oli pienten intressipiirien  
juttu, mutta nyt se on käytössä lä- 
hes kaikilla aloilla. Kvanttitietoko-
neet eivät ole syrjäyttämässä klas-
sisia tietokoneita: todennäköisim-
min ne tulevat yhdessä mahdollista-
maan erityyppisten ongelmien rat-
kaisemisen, Talvivaara summaa. 
Hanke alkoi 1.10.2020 ja päättyy 
31.5.2022.

Kvanttilaskenta on tuleva 
megatrendi, joka läpileik-
kaa koko yhteiskunnan. 
Joensuun Karelia AMK:n 
KvanttiKarelia-hanke  
lisää tietoisuutta aiheesta.

Kvanttilaskenta tapahtuu kvanttitietokoneessa, jota Jeffrey Chan 
kvanttitietokoneyritys IQM:ltä rakentaa Espoossa.

S uomen väestö vanhenee 
vauhdilla. Tämä megatren-
di vaikuttaa positiivises-
ti senioritalouteen, ja sen 

arvioidaankin kasvavan merkittä-
västi lähivuosina. Senioritalous kä-
sittää ikääntyneiden aikuisten tar-
peisiin liittyvää liiketoimintaa mo-
nilla sektoreilla, kuten terveys ja ra-
vitsemus, vapaa-aika ja hyvinvoin-
ti, asuminen sekä koulutus ja työl-
lisyys. Senioritalous luo mahdolli-
suuksia sekä kuluttajamarkkinoille 
että julkiselle sektorille. Sen kehi-
tys vaatii innovaatioympäristöä, jo-
ka parantaa toimijoiden valmiuksia 
uusien tuotteiden ja palvelujen ke-
hittämisessä ja markkinoille viemi-
sessä digitalisaatiota hyödyntäen.

Kehitystä edistävä hanke
Hämeen ammattikorkeakoulun 
HAMK Smart -tutkimusyksikön joh-

Innovaatiotoiminta 
luo ikäystävällisiä 
asuinympäristöjä

tamassa OSIRIS Interreg BSR -hank-
keessa, jonka yhtenä päätavoitteena 
on edistää senioritalouden kehitys-
tä Itämeren maiden alueella raken-
tamalla innovaatioekosysteemejä, 
joissa yhdistetään suomalaisia ja 
kansainvälisiä innovaatiotoimijoi-
ta – yrityksiä, rahoittajia, tutkimus- 
ja kehitysorganisaatioita, alueellisia 
päättäjiä sekä käyttäjiä. Avoimilla 
ekosysteemeillä halutaan tehostaa 
yhteistyötä ja vauhdittaa innovaa-
tioita ikäihmisten tarpeita tunnista-
vien eli ikäystävällisten älykkäiden 
asuinympäristöjen kehittämisessä.

Hankkeen aikana HAMKin toi-
minta-alueella on kartoitettu kaik-
ki innovaatiotoimijat, joiden int-
resseissä on lähteä mukaan kehit-
tämään älykkäitä, pitkään kotona 
asumista mahdollistavia asuinym-
päristöjä. Toteutetuissa asiantun-
tijatyöpajoissa on pohdittu avointa 

innovaatioekosysteemiä Kanta-Hä-
meessä, jossa tiedonhallinnan käy-
tännöt toimivat hyvin. Tavoitteena 
on, että Kanta-Hämeeseen syntyy 
avoin innovaatioekosysteemi ja or-
ganisaatiot osallistuvat vuoden 2021 
loppuun kestävän OSIRIS-hankkeen 
kehitystyöhön sekä hyödyntävät ke-
hitettyjen kansainvälisten innovaa-
tioverkostojen yhteistyön tuloksia.

Virtuaalialusta tuo yhteen
Avoimia ekosysteemejä on raken-
nettu Suomen lisäksi myös Latvias-
sa, Liettuassa, Virossa ja Venäjäl-

lä. Kuutta Smart Silver Lab -eko-
systeemiä yhdistää SilverHub-vir-
tuaalialusta, joka tukee ylikansal-
lista yhteistyötä ja jonka avulla toi-
mijat löytävät toistensa lisäksi pait-
si uudet innovaatioideat, myös ra-
hoittajat. Alusta tarjoaa innovaatio-
toimijoille työkalut, jotka tukevat 
heitä kehittämään, rahoittamaan, 
levittämään ja ottamaan käyttöön 
innovatiivisia tuotteita ja palvelui-
ta, joiden avulla ikääntyneet voi-
vat jatkaa itsenäistä ja aktiivista 
elämää. Alustan verkkotoiminnot 
on suunniteltu yhteistyötä, tiedon 

jakamista ja oppimista varten.
Kantahämäläiset kolmannen 

sektorin eläkeläisjärjestöt ovat 
vahvasti mukana kaikissa hank-
keen työvaiheissa, erityisesti seni-
oreiden tarpeita huomioivien pal-
veluiden ja tuotteiden ideointityö-
pajoissa. Niissä on syntynyt kym-
meniä tuote- ja palveluideoita. Se-
niorit ovat toivoneen muun muassa 
monen sukupolven yhteisasumis-
ratkaisuja älyteknologia-, robotti- ja 
automaatioratkaisuja hyödyntäen.

Ikääntyvien tarpeisiin liittyvän liiketoiminnan, senioritalouden, arvioidaan kasvavan lähivuosien aikana.

Hämeen ammattikorkeakoulun johtama OSIRIS  
Interreg BSR -hanke edistää osallistavaa, avointa ja  
kestävää innovaatiotoimintaa ikääntyvien tarpeisiin.

teksti marina weck  kuva shutterstock
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teksti maria paldanius   
kuva iqm

D igitaalinen kaksonen eli 
Digital Twin tarkoittaa 
esimerkiksi tuotantoko-
neen, kuten satamanos-

turin, virtuaalista kopiota, jota voi-
daan käyttää kuten sen oikeaa vas-
tinetta. Tietokoneella tehty 3D-ko-
pio voi toisaalta mallintaa suuriakin 
kokonaisuuksia, kuten tehdassalia 
koneineen, tuotantoprosesseineen, 
järjestelmineen ja työntekijöineen.

LUT-yliopistossa kehitetään MO-
RE SIM -tutkimusalustalla simuloin-
tiperusteisia digitaalisia kaksosia 

Virtuaalimallinnuksen 
avulla mahdollistetaan 
uusia innovaatioita, joilla 
edistetään teollista suun-
nittelua ja valmistusta. 
Kyseessä voi olla yksittäi-
sen koneen komponentti 
tai kokonainen tehdas.

teollisuusyritysten kasvun tueksi 
Digibuzz-hankkeen avulla. Tarkoi-
tuksena on mahdollistaa uusia pal-
veluinnovaatioita ja vientiliiketoi-
mintaa suomalaiselle valmistavalle 
teollisuudelle. Ratkaisujen pohjalta 
teollisuusyrityksillä on mahdollis-
ta luoda palveluliiketoimintaa, jo-
ka tukee niiden digitaalista murros-
ta, kasvua ja kansainvälistymistä. 

– Digibuzz-hankkeen avulla on 
mahdollista etsiä parhaat ratkaisut 
digitaalisten kaksosten ja 3D-mal-
linnuksen hyödyntämiseen. Projek-
tissa kehitetään uusia simulaatio-
pohjaisia tekniikoita ja hyödyntä-
mismalleja LUT:n tutkimusalustan, 
VTT:n tuotantotalouden ja teknii-
kan tutkijoiden yhteisvoimin. Digi-
buzz-projektin tavoitteena on edis-
tää teollista suunnittelua, valmis-
tusta ja käsittelyä, kiteyttää LUT:n 
professori Juhani Ukko. 

Simulointi tuo monia hyötyjä
Simulointimallin on vastattava tar-
kasti todellisen laitteen tai proses-
sin toimintaa, jotta tuloksia voi-
daan hyödyntää päätöksenteossa. 
Niiden käyttö laitteen tai prosessin 

ohjauksessa vaatii simuloinnin tu-
loksen laskemista reaaliajassa – tai 
nopeammin. Tutkimuksen keskiös-
sä on saada reaaliaikainen simuloin-
timalli vastaamaan todellisen tuot-
teen käyttäytymistä käytön aikana.

Esimerkiksi metsäkonetta suun-
nitellessa voidaan havainnoida, 
minkälainen dynamiikka laitteella 
on ja miten tietyt muutokset vai-
kuttavat kokonaisuuteen. Samal-
la saadaan kokonaiskuva laitteen 
toiminnasta, käytettävien materi-
aalien kestävyydestä ja voidaan et-
siä mahdollisimman energiatehok-
kaita toimintatapoja. Suunnittelu-
työssä syntyy säästöjä, kun konei-
den protoversiot voidaan valmistaa 

virtuaalisesti ja etsiä parhaita yhdis-
telmiä eri komponenttien, materiaa-
lien ja ajonopeuksien suhteen. Tark-
ka data edistää toisaalta myyntiä ja 
markkinointia, kun toiminnallisuus 
on mahdollista todentaa myös asi-
akkaalle simuloinnin keinoin.

– Käytännössä digitaalinen kak-
sonen voi olla yhtä hyvin yksittäisen 
koneen komponentti kuin vaikkapa 
kokonainen tehdas, jonka reaaliai-
kaista toimintaa halutaan simuloi-
da. Digitaaliset kaksoset voivat toi-
mia myös vaikkapa työturvallisuu-
den tukena, koska simulointimal-
lien avulla voidaan valmistautua 
paremmin varsinaiseen työympä-
ristöön, jossa voi olla korkeita läm-
pötiloja, melua ja vaarallisia aineita, 
toteaa LUT:n tutkija Emil Kurvinen.

Suunnittelua datan avulla
Digitaalisen kaksosen avulla voi-
daan suunnitella ja testata kustan-
nustehokkaasti ja turvallisesti myös 
sellaista, mikä on vasta suunnitteil-
la. Mallinnuksista nähdään, miten 
esimerkiksi tehtaan tuotantolinjat, 
työntekijät ja koneet mahtuvat toi-
mimaan suunnitellussa tilassa.

Digitaalinen ekosysteemi voi ra-
kentua myös tehdasjärjestelmästä, 
jota ovat kehittämässä niin laitetoi-
mittajat, suunnittelijat kuin asiak-
kaatkin. Datasta koko suunnitte-
lutiimi voi nähdä, miten koneiden 
käyttöastetta tehostetaan tai kuinka 
voidaan varautua häiriötilanteisiin.

– Suomessa on paljon korkean 
teknologian tuotantoa, jossa tuo-
tantomäärät ovat pieniä ja räätä-
löintiaste korkea. Näissä ympäris-
töissä voidaan tehdä virtuaalisia ko-
keiluja, tutkia laitteiden käyttäyty-
mistä ja optimoida valmistusproses-
seja. Samalla säästetään energiaa, 
luontoa ja raaka-aineita. Virtuaali-
mallit voidaan myös myydä tehtaan 
tai laitteen mukana yritykselle, joka 
saa niistä parhaan hyödyn myös tu-
leviin tarpeisiin, Ukko sanoo.

Reaaliaikaisesta simuloinnista on 
ilmestynyt tänä vuonna myös kirja, 
Real-time Simulation for Sustainab-
le Production, joka tarjoaa yleiskat-
sauksen reaaliaikaiseen simuloin-
tiin liittyvistä mahdollisuuksista 
esimerkiksi tuotantotavoissa. 

LUT:n tutkija Victor Zhidchenko demonstroi hydraulisen puomin digitaalista kaksosta. Ruudulla on reaaliajassa toimiva virtuaalinen malli, joka kuvaa puomin dynamiikkaa ja hydrauliikkaa.

Digitaalinen kaksonen toimii 
teollisen kasvun tukipilarina

“
Reaaliaikainen  
simulointi vastaa 
pitkälti todellisen 
lopputuotteen  
käyttäytymistä.

teksti pekka säilä 
kuva ville tulkki

MORESIM.FI
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Etänä keskellä Suomen    kauneinta luontoa

K eski-Suomessa sijaitse-
vissa Keuruun ja Viita-
saaren kaupungeissa se-
kä Pihtiputaan kunnas-

sa on kehitetty tarmokkaasti vaki-
tuisten ja vapaa-ajanasukkaiden 
etätyöskentelymahdollisuuksia. 

Etätyöläisten käyttöön on raken-
nettu nopeilla tietoliikenneyhteyk-
sillä varustettuja etätyökeskuksia. 
Ergonomisten työpisteiden ohella 

keskuksissa on tiloja muun muassa 
ryhmätyötä, neuvotteluja, kokouk-
sia sekä rentoutumista varten.

– Pihtiputaan Hubteekki ja Viita-
saaren Lennätin tarjoavat maksut-
tomia työtiloja. Keuruulla käytössä 
on Akvaario-, Maisemakonttori- ja 
Ergonominen kotikonttori -nimiset 
etätyöhuoneet, joiden käyttömaksu 
vaihtelee 0–20 euroon päivältä. Työ-
tiloja voi hyödyntää opiskeluunkin, 

kertoo Keuruun seudulla toimivan 
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n pro-
jektipäällikkö Reijo Himanen.

Etätyökeskukset sijaitsevat help-
pojen kulkuyhteyksien päässä kun-
takeskuksissa. Keulinkin ja pohjoi-
sessa Keski-Suomessa toimivan Ke-
hittämisyhtiö Witas Oy:n palvelut 
sijaitsevat etätyökeskusten välit-
tömässä läheisyydessä. Yhtiöiden 
yritysneuvonta-, sijoittumis-, toi-

Miisa Tavaststjerna ja 
Ida Liimatainen osoit-
tavat, että etätyötä 
voi tehdä myös Keski- 
Suomen kauniissa 
maisemissa luonnon 
ympäröimänä.

Etätyön yleistyessä työpaikan fyysisen sijainnin merkitys vähenee. Yhä useampi 
suomalainen viettää osan arjestaan kasvukeskuksessa ja osan lähellä luontoa.  
Keski-Suomessa käy niin etätyöskentely kuin vapaa-ajan viettokin.
teksti tuomas i. lehtonen  kuvat anna ruotanen, kaisu-leena pekkanen

Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n tiloihin toteutettu ergonominen 
kotikonttori on maksutta kaikkien halukkaiden käytettävissä.

“

mitila- sekä hankerahoituspalve-
lut ovat työtiloja käyttävien hyö-
dynnettävissä. 

– Kehittämisyhtiöt auttavat yri-
tyksiä sijoittumaan alueelle ja työn-
hakijoita löytämään työpaikkoja 
alueen yrityksistä. Teemme yhteis-
työtä kuntien sekä alueen yritysten 
ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Jos em-
me tarjoa tiettyä palvelua, osaamme 
opastaa asiakasta eteenpäin, Keulin-
killa suunnittelijana työskentelevä 
Ritva Pohjoisvirta toteaa.

Keulink, Witas ja Keski-Suomen 
kunnat tunnetaan aktiivisina han-
ketoimijoina. Pihtiputaan kunnan 
ja Jyväskylän yliopiston yhteises-
sä Hubittaako?-hankkeessa on ke-
hitetty Keski-Suomen yhteisöllis-

ten työtilojen yhteistyöverkostoa 
ja alueelliseen koulutustarpeeseen 
vastaavaa avointa korkeakouluope-
tusta. Hanke on myös muun muas-
sa koonnut tiedot kaikista Suomen 
etätyötiloista verkkoon, uuteen 
Etätyötilat.fi-palveluun.

Keulinkin ja Witaksen yhdessä 
toteuttama Yrittämisen ja työnteon 
uudet kanavat (YTY) -hanke puo-
lestaan luo etärekry- ja etätyösken-
telymalleja työnantajien ja työnte-
kijöiden käyttöön.

– Olemme perustaneet Etäsuo-
messa.fi-sivuston, johon on koottu 
kattavasti tietoa etätyön tekemisen 
ja johtamisen tueksi. Sivustolle tu-
lee vinkkien lisäksi etätyöntekijöi-
den kokemuspohjaisia blogeja se-

kä tuloksia hankkeessa tehdyistä 
etätyö- ja etärekrytointikokeiluista. 
Suunnitteilla on myös esimerkik-
si webinaareja etätyöstä ja etätyön 
johtamisesta, Himanen kertoo.

Pk-seudulta Viitasaarelle
Nitor Insightissa työskentelevä da-
ta scientist Terhi Rautiainen aut-
taa asiakasyrityksiään hyödyntä-
mään data-analytiikkaa esimerkik-
si myyntiin ja tuotantoon liittyvi-
en operatiivisten päätösten tukena. 
Rautiaisen koti on Vantaalla ja aiem-
min työpäivät kuluivat pääosin asi-
akkaan luona. Koronan myötä tämä 
vaihtui etätöihin ja -palavereihin.

– Olen kotoisin Viitasaarelta.Meil-
lä on täällä kesämökki, ja jo aiem-
pina kesinä olemme työskennelleet 
puolisoni kanssa paljon täältä käsin. 
Viime syksynä vuokrasimme Viita-
saarelta asunnon ja jäimme tänne 
talveksikin, Rautiainen kertoo.

Oleellinen syy Keski-Suomessa 
talvehtimiseen on lähellä sijaitse-
va, Viitasaaren kaupungin ylläpi-
tämä etätyötila Lennätin, sillä tal-
vikodissa ei riitä työtilaa kahdelle.

– Tilat eivät jätä toivomisen va-
raa ja valokuitu takaa hyvän net-
tiyhteyden. Työergonomia on huo-
lella mietitty, tussiseinälle voi hah-
motella ajatuksia ja palavereja var-
ten on äänieristetettyjä tiloja. Myös 
aukiolo joustaa, jos on tarve ilta- tai 
viikonlopputöille. Lennättimessä 
työskentelevistä on tullut työkave-
reitani, vaikka työt eivät yhdistä-
kään. Sparrailemme, jaamme lou-
nashetket ja kahvipöytäkeskuste-
lut, kuin missä tahansa työpaikas-
sa. Juhlimme myös onnistumisia.

Rautiainen uskoo työn painopis-
teen siirtyvän koronan laannuttua 
Etelä-Suomeen. Ison osan ajastaan 
hän aikoo silti viettää Viitasaarella.

– Asiakkaiden tapaaminen on tär-
keää projektien alkuvaiheessa. Kes-
kittymistä vaativaan itsenäiseen 
työhön etätyö sopii erinomaisesti. 
Viitasaarella elämä on leppoisaa, 
kun työmatkoihin eikä arkiasioi-
den hoitamiseen tuhraannu aikaa. 

Etä- ja lähityö lyövät kättä
Pihtiputaalainen Sari Nurmivaara 
työskentelee Keski-Suomen tulevai-
suuden sotekeskus -hankkeessa, jo-
ta hallinnoi Jyväskylän kaupunki. 
Kehittämistehtävien ohella Nurmi-
vaara toimii esihenkilönä OmaKS:s-
sä, Keski-Suomen digitaalisessa so-
te-keskuksessa. Hanketyötä hän te-
kee pääosin etänä, mutta esimies-
työ edellyttää ajoittain työskentelyä 
työnantajan toimipisteessä.

Nurmivaara on tehnyt pitkän 
työuran Pihtiputaalla perustervey- 
denhuollon parissa. Vuosi sitten al-
kaneen uuden työn piti tuoda ar-
keen liikettä. Pelkästään työmatka 
Jyväskylään kerryttää matkamit-
tariin noin 140 kilometriä. Tämän 
päälle piti tulla hankkeen työajoja.

– Koronan myötä Jyväskylässä 
otettiin käyttöön etätyösuositus. 
Lähitapaamiset vaihtuivat etäpala-
vereihin, joihin osallistun Pihtipu-
taalta käsin. Esimiestyötä on kuiten-

kin helpompi hoitaa Jyväskylässä.
Nurmivaara vetää rajan työn ja 

vapaa-ajan välille. Työskennelles-
sään Pihtiputaalla hän taittaa lyhyen 
työmatkan etätyötila Hubteekkiin.

– Etätyötila auttaa erottamaan 
työn ja vapaa-ajan, enkä tarvitse ko-
tiin työpistettä. Hubteekissa on er-
gonominen työpiste, työvälineet ja 
teknistä tukea saatavissa. Hubteek-
kilaiset muodostavat työyhteisön, 
joka tarjoaa verkostoitumismahdol-
lisuuksia, Nurmivaara pohtii.

Hubteekissa työskennellään va-
lokuituyhteydellä varustetuissa 
avokonttoritiloissa. Tilat on jaettu 
ääntä eristävin sermein ja verhoin. 

– Äänieristys avokonttorissa toi-
mii ja Teams-palaverini eivät häirit-
se muita, Nurmivaara sanoo.

Etätyön suurin etu on työrauha. 
Lyhyen työmatkan ansiosta myös 
kotiaskareille, harrastamiselle ja 
perheelle jää enemmän aikaa.

– Valmistuessani sairaanhoitajak-
si ja myöhemmin maisteriksi en oli-
si osannut kuvitella, miten 2020-lu-
vulla työskennellään. Nyt voin esi-
tellä OmaKS:n toimintaa valtakun-
nallisesti etänä, Nurmivaara toteaa.

Keski-Suomessa sielu lepää
Keuruu, Viitasaari ja Pihtipudas tar-
joavat hyvät mahdollisuudet etätyö-
hön ja upeat puitteet elämälle. Kah-
ta pikkukaupunkia ja yhtä kuntaa 
yhdistää kaunis luonto sekä puh-
taat, kirkasvetiset järvet. Peruspal-
veluihin on satsattu; tästä esimerk-
keinä viime aikoina Keurusseudul-
le ja Viitasaarelle rakennetut uudet 
koulut ja päiväkodit. Ulkoilu- ja lii-
kuntamahdollisuudet ovat ensi-
luokkaiset ja muissakin harrasteis-
sa on rutkasti valinnan varaa.

Keskusta-asumisen ohella pai-

kan omalle kodille voi löytää jär-
ven rannalta. Viitasaaren kaupun-
gilla on tarjouskampanjassa myyn-
nissä edullisia rantatontteja Keite-
leen ääreltä. Myös työpaikkoja on 
tarjolla. Keuruu on tunnettu monia-
laisesta yritysrakenteestaan ja myös 
Pihtiputaalla sekä Viitasaarella yri-
tykset rekrytoivat nyt innokkaasti.

Viitasaari ja Pihtipudas sijoittuvat 
Nelostien varteen. Matkustaminen 
sujuu maan suuriin kaupunkeihin, 
kuten Jyväskylään, Ouluun ja Hel-
sinkiin. Keuruu sijaitsee vain 60 ki-
lometrin päässä Jyväskylästä eikä 
Seinäjoellekaan ole mahdoton mat-
ka. Keuruulle pääsee maanteiden li-
säksi näppärästi myös junalla.

Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja 
Kehittämisyhtiö Witas Oy:n yhdes-
sä toteuttamaa Yrittämisen ja työn-
teon uudet kanavat (YTY) -hanket-
ta rahoittaa Keski-Suomen ELY-kes-
kus Euroopan maaseudun kehittä-
misrahastosta. Pihtiputaan kunnan 
ja Jyväskylän avoimen yliopiston 
yhdessä toteuttamaa HUBITTAA-
KO?-hanketta rahoittavat Kes-
ki-Suomen liitto Euroopan alue-
kehitysrahastosta (EAKR): Vipuvoi-
maa EU:lta 2014-2020, Pihtiputaan 
kunta sekä Jyväskylän yliopisto.

Pihtiputaan kunnan ja Jyväskylän yliopiston Hubittaako?-hankkeessa on 
koottu yhteen tiedot Suomen etätyötiloista sekä esitteeksi että verkkoon.

Elämä on  
leppoisaa, kun 
työmatkoihin 
eikä arkiasioiden 
hoitamiseen 
tuhraannu aikaa.
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YTYn työmarkkinajohtaja Sirpa Leppäluodon mukaan päänvaivaa esihenkilöille tuottavat 
erityisesti jatkuvasti uudistuva työlainsäädäntö ja työehtosopimuksien määräykset.

“

Esihenkilöt kokevat monesti olevansa yksin työnsä haasteiden 
kanssa. Asiantuntevaa apua on kuitenkin saatavilla esimerkiksi  
Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:stä.

Esihenkilöllekin 
on tukea tarjolla

Y TYn työmarkkinajohtaja Sirpa 
Leppäluoto on hoitanut yritys-
ten lakiasioita kahden vuosi-
kymmenen ajan ennen siirty-

mistään YTYyn. Tuossa ajassa esihenki-
lönä työskentelyyn liittyvät haasteet ovat 
tulleet erittäin tutuiksi. Leppäluoto on ha-
vainnut, että työyhteisössä esihenkilö ko-
kee usein jäävänsä yksin yrityksen johto-
portaan ja työntekijöiden väliin. 

– Esihenkilö on työnantajan edustaja. 
Tämä luo oman jännitteensä esihenkilön 
ja työntekijöiden välille. Toisaalta yrityk-
sen johto voi edellyttää 
esihenkilöiltä ja muilta 
ylemmiltä toimihenki-
löiltä kohtuutontakin ve-
nymistä esimerkiksi työ-
ajan ja työn määrän osal-
ta, Leppäluoto kertoo.

Monipuolista tukea 
ja edunvalvontaa
Leppäluodon mukaan 
YTY on perustettu tu-
kemaan esihenkilöitä ja 
muita ylempiä toimihen-
kilöitä. Liitto tekee aktiivisesti kollektiivista 
edunvalvontatyötä. YTYn keskeisenä stra-
tegisena tavoitteena on kuitenkin jäsenis-
tön henkilökohtainen tukeminen sekä edun-
valvonta. YTYllä työskentelee viisihenkinen 
edunvalvontatiimi, jonka osaaminen on esi-
henkilö- ja asiantuntijajäsenten käytössä jo-
kaisena arkipäivänä. YTYn juristit tavoittaa 
näppärästi puhelimitse ja sähköpostitse.

– Esihenkilöille tuottavat päänvaivaa eri-
tyisesti jatkuvasti uudistuva työlainsäädän-
tö ja työehtosopimuksiin liittyvät määräyk-
set. Jäsenet haluavat esimerkiksi varmistaa, 
miten tulisi menetellä kehitys- ja palkkakes-
kusteluissa tai mikä on oikea tapa puuttua 
kiusaamiseen. Esihenkilöille on tärkeää saa-
da vahvistus sille, että he toimivat alaisiaan 
kohtaan oikeudenmukaisesti, tasapuolises-

ti ja kannustavasti. Meille tällaiset asiat ovat 
hyvin tuttuja, joten pystymme auttamaan 
nopeasti, Leppäluoto alleviivaa.

Esihenkilöt kysyvät apua myös yrityk-
sen perustamiseen liittyvissä asioissa se-
kä johtaja- ja kilpailukieltosopimuksissa.

– Monesti avullemme on tarvetta myös 
omiin työehtoihin, työhyvinvointiin ja työ-
suojeluun liittyvissä kysymyksissä. Jäse-
nemme voivat aina valita vapaasti halua-
vatko he kertoa omasta jäsenyydestään työ-
paikallaan. Voimme olla heidän tukenaan 
näkyvästi tai toimia taustalla hiljaisena 

neuvonantajana, koros-
taa Leppäluoto.

Runsaasti vastinetta 
jäsenmaksulle 
Vain noin parin kympin  
suuruisella kuukausimak- 
sulla jäsenet saavat käyt-
töönsä asiantuntevan la-
kituen ja edunvalvon-
nan, tukea arjen työhaas-
teisiin sekä mahdollisuu-
den osallistua liiton jär-
jestämiin koulutuksiin. 

Jäsenyyteen sisältyy vapaa-ajan tapatur-
ma- ja matkustajavakuutus sekä mahdolli-
suus kuulua KOKO-työttömyyskassaan. Li-
säksi YTYn jäsenetuihin sisältyvät kump-
panien tarjoamat edut.

– Moniin muihin liittoihin nähden jäse-
nyytemme on edullinen. Sen tuoma arvo 
voi olla kuitenkin suuri. Esimerkiksi riitata-
pauksissa lakituen arvo voi nousta helposti 
tuhansiin euroihin. Jäsenyyden tulee kui-
tenkin olla voimassa ennen riidan perus-
tetta, Leppäluoto huomauttaa.

YTYn jäsenyys perustuu asemaan, ei kou-
lutukseen tai tiettyyn alaan. YTYyn kuuluu 
noin 11 600 jäsentä, jotka toimivat esimer-
kiksi teknologiateollisuudessa, tietoteknii-
kan palvelualalla, finanssi-, kuljetus- ja kau-
pan alalla sekä teollisuuden palveluksessa.

Esihenkilö 
kokee usein 
jäävänsä yksin 
työntekijöiden 
ja johdon väliin.

P rojektipäällikkö Heidi Järven mu-
kaan vuoden vaihteessa päätty-
vän hankkeen tavoitteena on aut-
taa logistiikka-alan pk-yrityksiä 

parantamaan palvelujaan ja luomaan uut-
ta liiketoimintaa. Osallistuvien yritysten 
kanssa kehitetään ja tuotteistetaan palve-
luita asiakkaiden tarpeista käsin.

– Perinteisten kuljetusliikkeiden on kehi-
tettävä palveluitaan, jotta ne eivät jää ket-
terien, toimintamallinsa konseptoineiden ja 
digitaalisia alustaratkaisuja hyödyntävien 
kansainvälisten yritysten jalkoihin.

Asiakasnäkökulma keskiöön
Palvelumuotoiluprosessi käynnistyy asiak-
kaita ja heidän tarpeitaan tutkimalla. Kun 
tiedetään mitä asiakkaat ajattelevat ja hei-
dän tarpeensa tunnistetaan, voidaan lähteä 
kehittämään lisäarvoa tuottavia palveluita. 

– Ensiksi selvitetään yrityksen ydinliike-
toiminnan ja toimintaympäristön ominai-
suudet. Sen jälkeen hypätään asiakkaiden 
ja asiakasrajapinnassa toimivien työnteki-
jöiden saappaisiin. Asiakkaiden tarpeet ja 
piilevät toiveet sekä työntekijöiden työs-
sään kohtaamat ongelmatilanteet kartoite-
taan muun muassa kyselyin, haastatteluin 
ja havainnoimalla, Järvi sanoo.

Tietoon ja ymmärrykseen perustuen mal-
linnetaan palvelupolkuja, joissa kehittämis-
haasteita kuvataan. Visualisoidut palvelu-
polut auttavat yrityksiä hahmottamaan pal-
veluja asiakkaan näkökulmasta käsin sekä 
näkemään niiden ongelmat ja vahvuudet.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, 
eli Xamkin hankkeen ensimmäinen vuosi on 
kulunut siihen osallistuvien yritysten haas-
teiden ja asiakaskokemusten selvittämiseen. 
Syksyllä järjestetään kolme yhteiskehittä-
misen työpajaa, joissa keskitytään yritysten 

palveluiden eteenpäin viemiseen palvelu-
muotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Tuotteistaminen voi käydä nopeasti
Järvi mainitsee yhtenä tuotteistamisen esi-
merkkinä haminalaisen kuljetuspalveluita 
tarjoavan Kuljetus Suoknuuti Oy:n kanssa to-
teutetun projektin. Yritys osallistui Xamkin 
palvelumuotoiluhankkeen pilottiin. Suok-
nuutin haasteita määriteltiin yhdessä han-
ketoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kehit-
tämiskohteiksi valittiin asiakaskunnan laa-
jentaminen lähikaupunkeihin sekä kalus-
ton käyttöasteen nostaminen kesäkaudella. 

Yrityksen asiakaskokemus selvitettiin ky-
selyin, asiakashaastatteluin ja samalla tutus-
tuttiin kilpailijoiden toimintatapoihin. Sel-
vitysten pohjalta yritykselle kehitettiin no-
pealla aikataululla uusi konsepti kuljetuspal-
veluiden ja maa-ainesten myyntiin.

– Tutkimuksessa selvisi, että asiakkaat ko-
kivat kuljetusten ja maa-ainesten ostamisen 
hankalaksi. Ostokset olisi haluttu tehdä verk-
kokaupassa, jossa kuljetusten ja tuotteiden 
hinnat olisivat selkeästi nähtävissä. Tausta-
selvitysten pohjalta Suoknuuti perusti verk-
kokaupan, johon maa-ainekset ja palvelut 
tuotteistettiin. Samalla hinnoittelua selkey-
tettiin ja asiakashyötyjä nostettiin verkkosi-
vuilla paremmin esiin, Järvi kertoo.

Logistiikkasektorin asiakaskokemusten 
kehittäminen palvelumuotoilumenetelmin 
-hanketta rahoittaa Euroopan Union alueke-
hitysrahasto. Syksyllä järjestettävään työpa-
jatoimintaan voivat hakea ensisijaisesti Ky-
menlaaksossa toimivat yritykset. Hankkeessa 
kehitetään palvelumuotoilun työkirja logis-
tiikkayritysten tarpeisiin, jonka voivat hank-
kia kaikki suomalaiset alan toimijat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Logistiikkasektorin 
asiakaskokemusten kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin 
-hanke kehittää kilpailukykyisempiä palveluja logistiikka-alan 
yrityksille. Tavoitteena on asiakaskokemusten parantaminen.

Entistä parempia 
asiakaskokemuksia 
logistiikka-alalle

Syksyn työpajatoimintaan voivat hakea ensisijaisesti Kymenlaaksossa toimivat yritykset, 
kannustavat palvelumuotoilija Anu Vainio ja projektipäällikkö Heidi Järvi Xamkilta.

XAMK.FI/LOGISTIIKANASIAKASKOKEMUS

teksti tuomas i. lehtonen kuva teija korhonen

Metsähallituksen koordi-
noima PAN – Pohjoisen 
luonnonilmiöt -projekti 
luo kestävää, valtioiden 
rajat ylittävää matkailu-
liiketoimintaa. Mukana 
oleva Sallan kunta on 
malliesimerkki kestä- 
västä matkailualueesta.

M etsähallituksen asia-
kaspalvelupäällik-
kö Katja Heikkisen 
mukaan PAN – Poh-

joisen luonnonilmiöt -projektissa 
pääasiallisena tavoitteena on lisä-
tä tietämystä pohjoisesta luonnos-
ta ja luonnonilmiöistä sekä edistää 
kestävää luontomatkailua. Hanke 
tukee tavoitetta luoda Fennoskan-
dian vihreälle vyöhykkeelle maiden 
rajat ylittävä matkailualue. 

Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen ja Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö Katja Heikkinen rakentavat PAN-projektin kautta kestävämpää luontomatkailun tulevaisuutta.

PAN-hanke edistää kolmen maan 
matkailutoimijoiden yhteistyötä jär-
jestämällä yrityksille työpajoja ja 
seminaareja. Lisäksi rakennetaan 
näyttelyitä ja maastorakenteita mat-
kailun tueksi. Sallassa uudistetaan 
alueen ainutlaatuista luontoa esitte-
levä Poropuiston näyttely ja raken-
netaan Sallatunturin ympäristöön 
uutta puuarkkitehtuuria edustavia 
havainnointipaikkoja luonnon va-
loilmiöiden seuraamista varten. 

– Metsähallituksella on ollut Sal-
lan kunnan ja yritysten kanssa pal-
jon yhteisiä hankkeita, joilla on vah-
vistettu alueen ympärivuotista ja 
kestävää matkailua. PAN -hanke on 
jatkumoa niille, Heikkinen kertoo.

Matkailijamäärä kasvaa
Kunnanjohtajana Sallassa toimi-
van  Erkki Parkkisen mielestä mat-
kailualan kehittäminen on tärkeää 
Lapin kunnille. Se työllistää merkit-
tävästi paikallisia ja tuo verotuloja.

– Kansainvälinen matkailu on ai-
noa vientiteollisuuden muoto, jos-
sa arvonlisäverot jäävät Suomeen. 
Haluamme vahvistaa alan kasvua 
kestävän kehityksen periaatteisiin 

sitoutuen, Parkkinen sanoo.
Sallan matkailualueen tarmokas 

kehitystyö on tuottanut tulosta. Tä-
män vuoden alkupuolella matkai-
lijamäärät olivat yli 30 prosentin 
kasvussa. Viime vuonna kunnan 
väkilukukin kääntyi nousuun en-
simmäisen kerran sitten 60-luvun.

Alueelle on luotu kestävän mat-
kailun strategia. Toimijat ovat sitou-
tuneet edistämään luontokohteiden 
suojelua ja talousalueen kestävää 
kasvua sekä minimoimaan ympä-
ristön kuormitusta. Valtaosa yrityk-
sistä on jo sertifioinut toimintansa 
kestävän kehityksen mukaisesti. 

Sallan vetovoima kumpuaa ai-
nutlaatuisesta erämaaluonnos-
ta sekä toisistaan erottuvista vuo-
denajoista valoilmiöineen. Alueen 
ikimetsät, harjut ja kurut sijoittuvat 
matkailukeskuksen vierelle.

– Matkailupalvelumme on ra-
kennettu erämaaluonnon ehdoil-
la. Meiltä löytyy huskysafareita ja 
lumikenkäilyä. Kaipaamme alueel-
le erityisesti sellaisia yrittäjiä, jot-
ka hyödyntäisivät erämaaluontoam-
me ja tarjoaisivat esimerkiksi hyvin-
vointipalveluita. Annamme uusille 

yrittäjille perehdytyskoulutuksen 
Sallan toimintatapoihin ja perin-
teisiin sekä autamme verkostojen 
rakentamisessa, Parkkinen kertoo. 

– Tärkeää on yhteisten asiak-
kaiden tunnistaminen ja viestintä 
luonnosta. Liiketoiminnan täytyy 
suojelualueella tapahtua luontoar-
vojen ehdoilla ja toiminta edellyttää 
sopimusta Metsähallituksen kans-
sa. Opastamme ja tuemme yrittäjiä 
mielellämme, Heikkinen lisää. Te-
keillä onkin uusi vastuullisen luon-
tomatkailun koulutuspaketti.

Kansallispuistosta tulossa 
uusi vetovoimatekijä
Sallan uudeksi vetovoimatekijäk- 
si kaavaillaan Sallan kansallis-
puistoa, joka sijoittuisi matkailu-
keskuksen ja Venäjän rajan välissä 
olevalle luonnonsuojelualueelle. 
Eduskunta tehnee loppuvuodesta 
päätöksen 10 000 hehtaarin kokoi-
sen puiston perustamisesta. Kan-
sallispuiston sijoittumista Sallaan 
tukevat luonnon ja olemassa ole-
van palvelurakenteen lisäksi hy-
vät maantie- ja junayhteydet. Sal-
lan kohde myös täydentäisi hyvin 

Suomen kansallispuistoverkostoa. 
Parkkinen ja Heikkinen uskovat 

kansallispuiston lisäävän olennai-
sesti matkailijoiden määrää Sallas-
sa. Samalla syntyisi uusia yrittämi-
sen mahdollisuuksia monille toimi-
aloille vähittäiskaupasta palvelui-
hin ja rakentamisesta logistiikkaan. 

– Kansallispuistot ovat maail-
manlaajuisesti tunnettu brändi. 
Puisto lisäisi alueen matkailijoiden 
määrää ja tukisi sen profiloitumista 
kestävän matkailun kohteena. Val-
tion näkökulmasta jokainen kan-
sallispuistoon sijoitettu euro poikii 
keskimäärin 10 euroa tuloja paikal-
liselle taloudelle, Heikkinen sanoo. 

Metsähallituksen Lapin Luon-
topalvelut toimii päätoteuttajana 
PAN – Pohjoisen luonnonilmiöt 
-projektissa, johon osallistuu toi-
mijoita Suomesta, Venäjältä ja Nor-
jasta. Suomesta PAN-hankkeessa 
ovat Sallan kunta ja Lapin Ammat-
tikorkeakoulu. Projektia rahoittaa 
EU:n Kolarctic CBC -ohjelmarahoi-
tus, Suomen, Venäjän ja Norjan val-
tiot sekä Matkalle Sallaan ry. 

Matkailuala kasvaa kestävästi 
Sallan mykistävissä maisemissa

teksti tuomas i. lehtonen  kuva yty ry

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva keijo lehtimäki

METSA.FI/PAN
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Konsulttiyhtiö EY (Ernst 
& Young) on järjestänyt 
Entrepreneur of the  
Year -kilpailua vuodesta 
1986 lähtien. Monet 
kansainvälisen kilpailun 
voittajista ovat nousseet 
maailmanmaineeseen.

E Y Entrepreneur of the 
Year -kisan Suomen osa-
kilpailun johtaja Juha 
Hilmola ja projektipääl-

likkö Anna Pyykkö esittävät visai-
sen kysymyksen: Mikä yhdistää 
Googlea, Amazonia ja Supercelliä? 
Jokainen niistä on yritystoimintan-
sa aikana pokannut nimiinsä EY:n 
järjestämän yrityskilpailun voiton. 
Ei siis ihme, että vuosittain tuhan-
net yrittäjät lähtevät tavoittelemaan 
kilpailun voittoa. 

Vuosittainen kilpailu käynnistyy 
yli 60 maassa järjestettävillä kansal-
lisilla kilpailuilla, joihin osallistuu 
yhteensä tuhansia yrittäjiä. Suo-
messa EY on järjestänyt kilpailua 

Entrepreneur of the Year -tuomariston puheenjohtaja Piia-Noora Kauppi, vuoden 2020 kilpailun voittanut Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen ja kilpailun johtaja Juha Hilmola.

vuodesta 2003 lähtien. EY:n yhteis-
työkumppaneina toimivat Työelä-
keyhtiö Elo ja Evli Pankki. Suomen 
maavoittajiksi ovat yltäneet muun 
muuassa Ponsse, Marimekko, Ro-
vio, Supercell ja Marinetek.

– Tammikuussa valittava Suo-
men maavoittaja pääsee kesäkuus-
sa Monacoon kansainväliseen lop-
pukilpailuun, jossa valitaan World 
Entrepreneur of the Year. Loppu-
kilpailu on todellinen kasvuyrittä-
jyyden ilotulitus. Kaikki kilpailijat 
ovat voittajia ja saavat osansa nä-
kyvyydestä. Suomen kautta aikain 
nuorin maavoittaja DealDashin Wil-
liam Wolfram kuvaili finaalihuipen-
tumaa sanoin ”The Oscars for Ent-
repreneurs”, Hilmola kertoo.

Kilpailu luo roolimalleja
Osallistuminen on maksutonta. Mu-
kaan voivat ilmoittautua kasvuyrit-
täjät, jotka ovat aktiivisesti mukana 
yrityksensä toiminnassa. Lisäksi yri-
tyksen kasvulle, kannattavuudelle, 
pääomalle ja koolle asetetaan tietyt 
kriteerit. Uusien ja pienempien yri-
tysten yrittäjät voivat osallistua ki-
san Start Up -sarjaan, jossa taloudel-
liset kriteerit ovat väljemmät.

– Kaikki kilpailuun osallistuvat 
yrittäjät ovat sopivia kandidaatte-
ja voittajiksi. Talouslukujen ja kas-

vun lisäksi valinnassa painottuvat 
monet asiat. Esimerkiksi yrittäjän 
tarinalla, visoilla ja johtajuudella se-
kä yrityksen kyvyllä luoda uusia in-
novaatioita ja vastuullisia ratkaisuja 
on iso merkitys. Suurin ja näyttävin 
ei automaattisesti ole voittaja. Yh-
tenä vuonna kansainvälisen kilpai-
lun voitti pankkiiri, joka mahdollisti 
pankkitilin kaikille kenialaisille. Ha-
luamme luoda kilpailun avulla uu-
sia roolimalleja ja parantaa yrittäjyy-
den mahdollisuuksia globaalisti. Tä-

mä kilpailu on suurin vastuullisuus-
hankkeemme niin Suomessa kuin 
kansainvälisesti, Hilmola tiivistää.

Kilpailuun osallistumisesta on 
yrittäjälle ja yritykselle paljon hyö-
tyä, vaikka voitto ei omalle kohdal-
le osuisikaan. Luvassa on muun 
muassa uusia verkostoitumis- ja lii-
ketoimintamahdollisuuksia, media-
näkyvyyttä sekä uuden oppimista. 

– Kasvuyritysasiantuntijamme 
syvähaastattelevat kaikki ehdok-
kaat ja tekevät haastattelusta yh-

teenvedon, joka toimii kilpailuraa-
din työkaluna. Haastattelu auttaa 
yrittäjiä katsomaan yrityksen tilan-
netta ulkopuolisen silmin. Monesti 
hektisen menon keskellä tämä toi-
mii heille ilahduttavana summauk-
sena siitä, miten paljon he ovat jo 
saaneet aikaan, Pyykkö toteaa.

Kilpailun EY:stä riippumaton 
tuomaristo koostuu menestyneis-
tä yrittäjistä, yhteiskunnallisista 
vaikuttajista ja pääomasijoittajis-
ta. Suomen tuomariston puheen-
johtajana toimii Finanssiala ry:n 
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Omannäköinen urapolku
Hilmolan ja Pyykön mielestä EY 
Entrepreneur of the Year -kilpai-
lun järjestelyt laajentavat muka-
vasti heidän omia työnkuviaan. 
Hilmola nimittäin toimii EY:llä  
tilintarkastajana ja partnerina, 
Pyykkö puolestaan markkinointi-
päällikkönä. 

– Olemme esimerkkejä siitä, mi-
ten erilaisia työnkuvia EY:n kaltai-
sessa konsulttitalossa on ja miten 
monipuolisia töitä pääsee teke-
mään. Tilintarkastajien, veroju-
ristien ja konsulttien ohella meillä 
työskentelee esimerkiksi IT-alan, 
viestinnän sekä markkinoinnin am-
mattilaisia, Pyykkö sanoo.

Yrittäjien oma Oscar-gaala

Juha Hilmola ja Anna Pyykkö kannustavat yrityksiä hakemaan mukaan 
Entrepreneur of the Year -kilpailuun yrityksen koosta riippumatta.

Työntekijöiden sitout-
tamisella sekä yrityksen 
palkitsemisen malleilla 
on entistäkin suurempi 
merkitys, kun moni ala 
kärsii osaajapulasta ja  
tulevaisuuteen ennus- 
tetaan talouskasvua. 

R yhmäeläke on mielekäs 
ja kustannustehokas 
palkkiomalli niin työn-
antajalle kuin työnteki-

jällekin. Yrityksille se antaa muun 
muassa mahdollisuuden luoda pi-
dempiaikaisen kannusteen ja sito-
uttavuutta, henkilöstölle puoles-
taan se tuo lisäsäästöä lakisäätei-
sen työeläkkeen rinnalle. 

– Koronan jälkeen voidaan odot-
taa, että talous lähtee kovaankin 
nousuun. Samalla ammattitaitois-
ten tekijöiden menettäminen on 

Henki-Fennian myynti- ja asiakkuusjohtaja Kari Wilen ja työpsykologi sekä rekrytointikonsultti Juho Toivola alleviivaavat palkitsemismallien merkitystä työntekijöiden sitouttamisessa. 

yrityksille huomattava riski. Pelk-
kä rahabonus ei välttämättä riitä si-
touttamaan henkilökuntaa, joten 
sen rinnalle on hyvä miettiä myös 
muita vaihtoehtoja, esittelee Hen-
ki-Fennian myynti- ja asiakkuus-
johtaja Kari Wilen. 

Työpsykologi ja rekrytointikon-
sultti Juho Toivolalla on pitkä ko-
kemus HR-alalta ja kirkas näkemys 
siitä, miten tärkeää osaajien sitout-
taminen on. Hänen mielestään ryh-
mäeläkkeet ja muu rahastopohjai-
nen palkitseminen ovat hyviä ta-
poja osallistaa työntekijät rakenta-
maan yrityksen menestystä.

– Erityisesti suuremmissa yrityk-
sissä, joissa henkilöstölle ei voida 
tarjota esimerkiksi osakkuutta, saa-
daan näillä erilaisilla palkitsemis-
malleilla vahvistettua tehokkaasti 
tunnetta yhteisten päämäärien ta-
voittelusta, Toivola toteaa. 

Monipuolisuudella hyöty irti 
kannustinjärjestelmistä
Toivola kokee, että työntekijöiden 
sitoutumiseen vaikuttaa myös pal-
kitsemistapojen monipuolisuus. 
Varsinkin yritysten olemassa ole-

ville työntekijöille hyvistä palkit-
semismalleista voi tulla saavutet-
tu etu, josta ei haluta luopua vaih-
tamalla työpaikkaa. 

– Kun kompensaatiomalli on laa-
ja ja perustuu aidosti työntekijöi-
den tarpeisiin, kokevat he sen tuot-
tavan arvoa, joka on käytettyjä eu-
roja suurempaa, Toivola esittää. 

Toivola näkee positiivisena sen, 
että ryhmäeläkkeet ja rahastopoh-
jainen sijoittaminen kannustavat 
erityisesti pitkäjänteiseen talous-
ajatteluun, lyhyen tähtäimen bo-
nuksiin keskittymisen sijaan.

– On hienoa, jos työnantaja voi 
olla työntekijän kumppanina luo-
massa pitkän aikavälin näkymää. 

Ryhmäeläkkeet edustavat kestävää 
maailmankuvaa, jossa keskitytään 
nimenomaan tulevaisuuden hyvin-
vointiin, Toivola toteaa. 

Sävyjä eläkekeskusteluun 
Varsinkin nuoremmalle sukupol-
velle pitkän tähtäimen sijoittami-
nen on tällä hetkellä erittäin suosit-
tu aihe, samalla myös eläkekeskus-
teluun saadaan uusia sävyjä. Harva 
nuori odottaa enää yhtenäistä työu-
raa tai ajattelee pelkän työeläkkeen 
riittävän vanhoilla päivillä. 

– Nuoremmat työntekijät tietä-
vät, että taloudellista varautumis-
ta tarvitaan, kun työurat muuttu-
vat entistäkin pirstaloituneemmik-
si. Uskonkin, että sen myötä erilai-
set omistamista helpottavat järjes-
telmät tulevat nostamaan päätään 
ja eläkeomaisuudestakin keskustel-
laan uudella tavalla tulevaisuudes-
sa, Toivola summaa.

Vaikka ryhmäeläkevakuutus kyt-
keytyy palkitsemiseen, se on omi-
naisuuksiltaan vakuutus, johon si-
sältyy eläketurvan lisäksi henkiva-
kuutusturva. Valinnaisena voidaan 
lisätä myös työkyvyttömyysturva.

Palkitsemismallin tulee tukea 
pitkän aikavälin arvontuottoa

Sitouta alan 
osaajat
n Työntekijät ovat yrityk- 
sen tärkein voimavara.  
Henkilöstön vaihtuvuus vie  
resursseja, sillä rekrytointi 
on kallista ja aikaavievää. 
Sitouttaminen kannattaa.

n  Yleiset rahabonukset  
kuluvat helposti nopeisiin 
hankintoihin, eivätkä vält-
tämättä siirry säästöön.

n Ryhmäeläkevakuutuksen 
avulla voi turvata työnteki- 
jöiden taloudellista tulevai-
suutta pitkällä tähtäimellä.

n Vakuutus on myös valtti 
rekrytoinneissa. Päteviä 
osaajia voidaan houkutella 
taloon korostamalla muun 
muassa vastuullista  
henkilöstöpolitiikkaa.

“
Harva nuori  
ajattelee pelkän 
työeläkkeen  
enää riittävän.

teksti aurinna weisman 
kuva henki-fennia

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva ey ja sanni hirvonen
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kehittää myös matkailupalveluita. 
Sen taiteilijaresidenssi kutsuu vuo-
sittain kansainvälisiä tekijöitä, jot-
ka tekevät yhteisöllisiä projekte-
ja pitävät erilaisia työpajoja. ARS 
Kärsämäki on puolestaan nouse-
vien tekijöiden kutsunäyttely.

– Tunnetuin matkailukohde on 
taiteilijaresidenssin miljööstä löyty-
vä Kärsämäen paanukirkko. Raken-
nusperinteet ja modernin arkkiteh-
tuurin yhdistävää kirkko on erittäin 
kiinnostava kansainvälisestikin.

Täältä matka jatkuu Rokuan 
kansallispuistoon. Rokua Geopark 
on Suomen ensimmäinen kohde 
UNESCO:n ainutlaatuisten geolo-
gisten kohteiden joukossa. Ainut-
laatuisessa harjumuodostumassa ja 
luonnontilaisen jäkälikön keskellä 
nousee hirsilinna Rokuan Tähti, jo-
hon voi majoittua 20 henkilöä. Lähi-
maasto kutsuu ulkoilemaan ja hir-
silinnan vierestä löytyykin digikoo-
dilla toimiva pyörävuokraamo, josta 
saa fatbiken alleen milloin vain. Lo-
man kohokohta lienee siltikin kyl-
peminen aidossa savusaunassa.

– Se lämmitetään käsityönä ja 
perinteiden mukaan leppähaloil-

Minkälainen matka tämä 
onkaan ollut: Luontoelä-
myksiä, kulttuuria sekä  
aitoa paikallishistoriaa. 
Savusaunan jälkeen on 
aika käydä yöpuulle kau-
niiseen luksusmökkiin.

Maaseudun matkailuhelmet 
puhaltavat yhteen hiileen

V ielä nyt kyse on hetkes-
tä kuvitteellisessa mat-
kailupaketissa, jonka 
toteuttamiseksi kaik-

ki on valmiina koronan jälkeisen 
matkailubuumin viimein koittaes- 
sa. Matkakokonaisuus on koottu 
Oulun yliopiston Kerttu Saalas-
ti Instituutin vetämässä TourSME 
-hankkeessa yhteistyössä Oulun 
AMK:n ja Kajaanin AMK:n kanssa. 
Se yhdistää Pohjois-Pohjanmaan, 
Kainuun ja Venäjän Karjalan aluei-
den pienten matkailuhelmien voi-
mat kansainvälisen tason kohteik-

si. Venäjän puolella kumppanina 
toimivat Kostamuksen kaupunki 
ja Karjalan tutkimuskeskus.

Hankkeessa projektipäällikkönä 
toimiva Kyllikki Taipale-Erävala 
sanoo, että yhteistyö on voimaa täl-
lä hetkellä uinuvan matkailupoten-
tiaalin herättämisessä. 

– Matkailussa pieni on kaunis-
ta, mutta asiakkaiden löytäminen 
vaatii usein selkeää tuotteistamis-
ta. Yhteistyöllä voidaan rakentaa 
omaperäisiä matkailupaketteja, joi-
ta ei löydä mistään muualta, Taipa-
le-Erävala kannustaa.

Suomalainen maaseutu on 
kansainvälinen nähtävyys
Tämä matka taitetaan linja- ja ti-
lausajoliikennettä jo vuodesta 1925 
ajaneen V. Alamäen kyydissä. Mat-
kanjohtajana toimiva Virpi Perunka 
on työurallaan vieraillut 70 maassa 
ja kaikilla mantereilla. Miltä kotoi-
set maisemat näyttävät eksoottis-
ten kokemusten jälkeen? Perunka 
toteaa, että metsät ja luonto kut-
suvat tänne vierailijoita kauem-
paakin. Usein vaikutuksen tekevät 
asiat ovat niitä, jotka ovat paikalli-

sille asukkaille varsin tuttuja.
– Esimerkiksi suomalaiset joki-

maisemat maalaistaloineen ovat to-
dellisia helmiä, kunhan matkailijat 
vain tuodaan niiden äärelle.

Luontopalveluyritys Naturest 
on palvellut jo aiemmin ulkomaa-
laisia matkailuryhmiä Siikalatval-
la. Toimitusjohtaja ja perustaja Rita 
Porkka kertoo, että rajoitusten myö-
tä suomalaiset matkailijat löysivät 
sen koulutuksen ja elämykset yh-
distävät palvelut. Naturestin johdat-
tamana luontoon hakeutuvat erityi-
sesti nuoret aikuiset ja lapsiperheet.

– Silmät avautuvat tuttunakin pi-
detyn luonnon upeudelle uudella 
tavalla, kun takana on kangasmet-
sä ja edessä avautuu suomaisema. 
Tämän komeuden keskellä esimer-
kiksi joogaharjoitukset tekevät hy-
vää, Porkka kuvailee.

Taidetta ja luontoliikuntaa
Maaseutu tarjoaa myös vahvoja 
kulttuurielämyksiä. Kärsämäen 
sivistysjohtaja Ira Toppinen sa-
noo, että kunnassa toimivalla Kat-
tilakosken kulttuuriosuuskunnalla 
on poikkeuksellinen mahdollisuus 

Hankkeessa mukana olevat Kyllikki Taipale-Erävala, Kaisa Karhu, Ira Toppinen, Rita Porkka, Mari Alamäki ja Vesa Rikula ovat valmiina koronan jälkeiseen matkailubuumiin.

la. Se on ainoa oikea tapa savusau-
nan lämmittämiseksi, Kaisa Karhu 
Rokuan Lomahuviloilta sanoo.

Rokualta on enää lyhyt siirtymä 
ohjelmapalveluyritys Luonnolli-
sesti Oulujärven huomaan. Yrityk-
sen kotiranta on aavan Ärjänselän 
rannalla ja lähellä upeista hiekka-
rannoistaan ja korkeista hiekka-
törmäistään tunnettua Ärjänsaar-
ta. Vesa Rikula sanoo, että koro-
na-ajan kesät ovat olleet yrityksen 
historian kiireisimmät suomalais-
ten suunnatessa luontokokemusten 
pariin. 270 hehtaarin Ärjänsaareen 
pääsee yrityksen omilla yhteysve-
neillä. Perillä odottavat kilometrien 
pituiset hiekkarannat.

teksti juha-pekka honkanen 
kuva tuuli nikki

“
Usein vaikutuksen 
tekevät asiat, 
jotka voivat  
olla paikallisille 
hyvinkin tuttuja.


