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S U O M A L A I S E T  vahvuudet – 
puhdas luonto, toimiva liikenne, 
julkiset palvelut, osaava työvoi-
ma tai kansalaisia ja yrityksiä osal-
listava hallintotapa ovat monessa 
maailman kolkassa kaikkea muu-
ta kuin itsestäänselvyyksiä. Arvos-
tus tällaista ennakoitavaa ja turval-
lista toimintaympäristöä kohtaan 
kasvaa maailman muuttuessa yhä 
epävakaammaksi.

SUOMI on yksi maailman par-
haista paikoista yrittää, mutta silti 
kisa kansainvälisistä kyvyistä, in-
vestoinneista tai kansainvälisten 
yritysten pääkonttoreista on kova. 
Kilpailua käydään entistä enem-
män menestyvien kaupunkiseu-
tujen välillä. Helsingin ja muiden 
suurten kaupunkiemme vastuu ko-
ko Suomen hyvinvoinnista kasvaa 
sitä mukaa kun kaupunkien merki-
tys korostuu. Kaupunkien vetovoi-
maisuus on siksi koko Suomen etu.

MENESTYVÄT kaupungit eivät 
tyydy hyvään, vaan pyrkivät päi-
vä päivältä parempaan. Helsingin 
tavoitteena on rakentua maailman 
toimivimmaksi kaupungiksi. Tä-
mä näkyy niin helsinkiläisten arkea 
helpottavina konkreettisina tekoi-
na kuin yritysympäristön jatkuva-
na parantamisena ja ketteränä pal-
veluasenteena.

KAIKILL A yrittäjillä tulisi olla 
mahdollisuus saada yrityksen pe-
rustamiseen liittyvää neuvontaa 
ja tukea. Tämä on myös Helsin-
gin kaupungin yrityspalveluiden, 
NewCo Helsingin, tärkein toimintaa 
ohjaava periaate. Yritysten tarpeet 
ovat hyvin erilaisia, eikä kaupun-
gilla ole kaikkea viisautta itsellään.

HELSINGISSÄ on erinomainen 
yrittäjyyden ekosysteemi, jossa sa-

Toimiva kaupunki on  
yrittäjän ketterä kumppani

Puheenvuoro

Jan Vapaavuori
Helsingin Pormestari

Si
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dat eri ihmiset ja organisaatiot aut-
tavat sekä yritysten perustamista 
vielä harkitsevia että yritystoimin-
nassaan jo pidemmälle ehtineitä. 
Kaupungin rooli on ennen kaikkea 
mahdollistaa verkostojen synty-
mistä. Tärkeintä on antaa kump-
paneille, kuten Helsingissä korkea-
kouluille, SLUSHille tai kasvuyrit-
täjyyskeskittymä Maria 01:lle, tilaa 
ja mahdollisuudet tehdä sitä, mitä 
parhaiten osaavat.

YRITTÄJYYTEEN kuuluu olen-
naisesti avoimuus uusia ideoita ja 
ihmisiä kohtaan, usko siihen, että 
asioita voi tehdä aina paremmin ja 
kyky ryhtyä toimenpiteisiin silloin 
kun muut vielä ihmettelevät. Myös 
kaupunkien on omaksuttava tämä 
asenne, sillä ne toimivat ratkaise-
vina kumppaneina yritysympäris-
töjen luomisessa.

Yrityksille suunnatut palvelut 
rakentavat kivijalan menestyvän 
yritystoiminnan käynnistämisel-
le ja kehittämiselle sekä jo olemas-
sa olevien verkostojen laajentami-
selle. Kuten kasvavan yrityksen, 
myös toimivan kaupungin on ol-
tava päivä päivältä hieman kette-
rämpi, palveluhenkisempi ja kan-
sainvälisempi.

s. 14

s. 7

s.13

Sijoittamisen mestarik-
si ei synnytä. Taloustai-
tojen hiominen on koko 
elämän mittainen pro-
jekti. Oivallettuaan tä-
män omassa elämässään 
Mikko Sjögren aloitti ta-
loustaidon valmennuk-
sen ammattimaisesti en-
simmäisenä Suomessa.  
teksti outi rantala 
kuva Varapuu

R ahasta puhuminen on 
Suomessa koettu aina 
hieman kiusalliseksi. 
Vaikka ihmisillä on kaut-

ta aikojen ollut tarve saada apua ra-
ha-asioidensa hoitamiseen, niin ta-
loustaitojen valmentaminen on vie-
lä melko uutta Suomessa.

Lähes kaksikymmentä vuotta sit-
ten, jolloin Mikko Sjögrenillä tuli 
tarve oppia lisää sijoittamisesta ja 
talouden hallinnasta, saatavilla oli 
vain viisi suomenkielistä kirjaa ai-

Valmennusyhtiö Varapuun Mikko Sjögrenin intohimona on valmentaa ihmisiä ymmärtämään henkilökohtaisen talouden tasapainottamisen tärkeys osana yleistä hyvinvointia.

heesta. Hän luki ulkomaisten ta-
lousasiantuntijoiden teoksia ja kä-
vi ulkomailla kuuntelemassa heidän 
luentojaan. 

– Halusin tulla taloudellisesti 
riippumattomaksi ja ymmärtää, mi-
ten suojaan olemassa olevan omai-
suuteni niin, että en häviä puolta 
varallisuudestani, jos markkinoilla 
tuulet kääntyvät. Kehitin talouden 
lukutaitoani ja opin ymmärtämään, 
miten eri omaisuudenlajit liittyvät 
toisiinsa ja miten markkinat toimi-
vat, Sjögren valottaa.

Nykyään Sjögren valmentaa itse 
samoissa tapahtumissa näiden kan-
sainvälisesti tunnettujen asiantun-
tijoiden kanssa. Tähän mennessä 
rahataidon valmentajan opissa on 
käynyt yli  20 000 ihmistä, ja vuon-
na 2017 pelkästään ulkomaan val-
mennuspäiviä hänelle kertyi 27.

Tarve valmennukseen heräsi
Kun Sjögrenin tulokset kohentui-
vat, lähipiirissä ihmiset kiinnostui-
vat mistä on kyse ja alkoivat kysellä 
vinkkejä. Heidänkin saatuaan tulok-
sia aikaan alkoi käydä selväksi, että 
muutkin voisivat hyötyä Sjögrenin 
opeista. Tästä ajatuksesta syntyi tu-

loksena Valmennusyhtiö Varapuu.
– Ensimmäinen valmennusta-

pahtuma pidettiin vuonna 2008. 
Olin jo edellisenä vuonna kokeil-
lut valmennuksia pienelle tutulle 
joukolle, mutta vähitellen ilmeni 
tarve isommille tilaisuuksille.

Yksinkertaista ja hauskaa 
Kymmenessä vuodessa Varapuu on 
kasvanut yli 50 tapahtumaa vuo-
dessa järjestäväksi menestyväk-
si yritykseksi. Sen tarjoamien val-
mennusten läpi on mennyt tuona 
aikana jo yli 20 000 ihmistä.

– Kerromme talouteen liittyvistä 
asioista yksinkertaisesti ja hauskas-
ti, että ihmiset jaksavat kuunnella 
niitä koko päivän, Sjögren kertoo.

Sjögrenin mukaan huumori on 
osoittautunut hyväksi välineek-

si tarttua kiinni arkoihin aiheisiin. 
Sen kautta moni tärkeä asia jää par-
haiten kuuntelijoiden mieleen.

Taloustaidon valmennuksia jär-
jestetään yhä enemmän työhyvin-
vointiin liittyen.

– Työnantajat ovat huoman-
neet, miten tärkeää osaa taloustai-
tonäyttelee työntekijöiden hyvin-
voinnissa. Siitä on pidettävä yhtä 
hyvää huolta kuin puhtaudesta ja 
terveydestä. Talouden tasapainos-
sa pitäminen vaikuttaa ihmisen ko-
ko elämään.

Vaikeuksista voittoon
Sjögren on joutunut kantapään 
kautta opettelemaan rahataidon sa-
lat ja saanut oman taloutensa nou-
suun systemaattisen ja suunnitel-
mallisen työn tuloksena.

– Olin kiinnostunut sijoittamises-
ta jo insinööriopintojeni yhteydes-
sä 1990-luvun alussa. Olin saanut 
vanhempieni liiketoimintakaupasta 
pesämunan, jonka sijoitin osakkei-
siin. Tiedon puutteen ja osaamatto-
muuden vuoksi hävisin sijoittamis-
tani rahoista yli puolet.

Vuosi 2003 oli käännekohta, kun 
Sjögren oivalsi, miten on mahdol-

” Taloustaidosta 
tulisi pitää yhtä 
hyvää huolta kuin 
puhtaudesta ja 
terveydestä.”

lista vauhdittaa vaurastumista ja ra-
jata riskiä. Otettuaan opit käyttöön 
hän osti puolentoista vuoden aika-
na 21 sijoitusasuntoa ja saavutti ta-
loudellisen riippumattomuuden.

– Sijoitusten onnistumista ra-
joittaa vain itse sijoittaja. Samassa 
markkinassa toiset pärjäävät ja toi-
set eivät. Tieto ei yksin riitä – pitää 
olla myös taito viedä se käytäntöön.

Elämänhallinta kuntoon
Vuoden 2018 alussa Varapuu yhdis-
tyi kahden muun yrityksen, Uskalla 
Innostua ja Valmenustalo Itsensäy-
littäjät, kanssa. 10times Oy:ssä on 
24 hengen tiimi ja erilaisia valmen-
nuspaketteja eri kohderyhmille.

– Teemme yhdessä entistä laa-
jemmin työtä auttaaksemme ihmi-
siä henkilökohtaisen elämänhallin-
nan parantamisessa, Sjögren kertoo.

Sjögrenin intohimona on jatkos-
sakin se, että ihmiset innostuisivat 
taloustaitojen kehittämisestä.

– Eurojen puute saattaa viedä 
huomion elämässä oikeasti tärkeis-
tä asioista. Siksi taloustaidon pitäi-
si olla olennainen osa elämää ja tär-
keä osa myös nuorten koulutusta, 
kiteyttää Sjögren.

TEKIJÄT | Päätoimittaja Laura Syväniemi | Tuottaja Sini Levisalo | Ulkoasu Nea 
Ilmevalta ja Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Johanna Haveri, Eeva Hirvo-
la-Kostamo, Suvi Huttunen, Liisa Joensuu, Kalle Kirstilä, Jaana Kosunen, Kaisa 
Mäntyranta, Outi Rantala, Tiina Suomalainen. | Kuvaajat Tomi Aho, Juha Arvid 
Helminen, Mikko Nikkinen, Aleksi Palmqvist, Joona Raevuori, Annikki Valomieli 
(kansikuva).  

Yrityspalvelut on Content Housen julkaisema mainosliite.  
Jaellaan Helsingin  Sanomien liitteenä 27.2.2018. Painosmäärä 100 000.  
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Asiakas  
toiminnan  
keskipisteenä   
Oikeat teknologiaratkai-
sut voivat tukea yrityk-
sen liiketoimintaa ja jo-
pa tehostaa sitä. Henki-
lökohtainen palvelu ta-
kaa yrityksen tarpeiden 
ymmärtämisen ja par-
haiden ratkaisujen löy-
tämisen.
teksti suvi huttunen 
kuvat juha arvid helminen

M oni mieltää Gigantin 
vahvasti kuluttaja-
puolella toimivaksi 
kodinelektroniikan 

markkinajohtajaksi Suomessa. Vii-
me aikoina panostus yritysmyyn-
tiin on ollut kuitenkin voimakasta, 
mistä kertoo yritysmyynnin 25 pro-
sentin kasvu viime tilikauden aika-
na. Panostus yritysmyyntiin näkyy 
myös asiakastyytyväisyydessä, jo-
ka on Gigantin yritysliiketoiminnan 
johtaja Tuomo Laukkosen mukaan 
ollut erinomaista.

– Asiakkaat ovat kaiken toimin-
nan ytimessä. Meillä asiakas voi 
keskittyä omaan liiketoimintaan-
sa riippumatta siitä, minkä kokoi-
nen yritys on ja millä toimialalla se 
on. Me haluamme omalla ammat-
titaidollamme tukea asiakkaitam-
me siinä, että he saavat liiketoimin-
nastaan mahdollisimman paljon ir-
ti, Laukkonen kuvailee Gigantin yri-
tysliiketoiminnan visiota.

Gigantin tarjoamat yrityspalvelut 

perustuvat monikanavamalliin,  eli 
asiakkaat voivat tehdä hankintoja 
usean eri kanavan kautta.

– Asiakkaat voivat itse valita, mi-
ten he asioivat meidän kanssamme. 
Meillä on 39 myymälää ympäri Suo-
mea, joista saa henkilökohtaista 
palvelua. Keskitetty yritysmyyn-
tipalvelu palvelee asiakasyrityksiä 
puhelimitse myös iltaisin ja lauan-
taisin. Tulevaisuudessa verkkoon 
on tulossa yritysasiakkaille mer-
kittäviä uudistuksia, mikä mah-
dollistaa entistä paremmat palve-
lut, Laukkonen lupaa.

Pian yritysasiakkaat voivat esi-
merkiksi itse hallinnoida oman yri-
tyksensä tiliä ja hankintojaan. Ver-
kosta on saatavilla yrityksen rapor-
tit, hyväksyntäketjut, limitit ja bud-
jetit. Verkkoon on mahdollista teh-
dä yritykselle myös oma valikoima 
ja integroida tili yrityksen omiin toi-
mintajärjestelmiin. 

Verkossa myynnin kasvu onkin 
ollut huimaa. Laukkonen arvioi sen 
johtuvan paljolti verkko-ostamisen 
helppoudesta. Gigantti haluaakin 
tehdä ostamisesta mahdollisimman 
helppoa, mutta kuitenkin niin, et-
tä asiakas voi itse päättää, mikä on 
hänelle paras tapa asioida. Vaik-
ka verkko-ostaminen kasvaa koko 
ajan, moni haluaa edelleen asioida 
myymälässä ja päästä näkemään ja 
kokeilemaan tuotteita. 

– Henkilökohtaisuus on meille 
tärkeää. Meiltä löytyy aina nimetty 
myyjä, jolle voi soittaa, laittaa mei-
liä tai tulla käymään paikan päällä. 
Haluamme rakentaa luottamuksen 
ja aidon suhteen jokaiseen asiak- 
kaaseen. Silloin asiointi on mo-

lemmille paljon helpompaa ja me 
opimme tuntemaan asiakasyrityk-
sen yksilölliset tarpeet, Laukkonen 
vakuuttaa.

Tarpeet kartoitetaan  
Yritystuotteet ja -palvelut ovat 
usein sellaisia, joista ei välttämät-
tä pysty arvioimaan itse sopivinta 
ratkaisua. Siksi suhde yritysasiak-
kaaseen alkaa useimmiten tapaami-
sella joko myymälässä, asiakkaan 
luona tai puhelimitse. Gigantti ha-
luaa tehdä asiakkaalle aina ensin lii-
ketoimintakartoituksen, jossa sel-
vitetään liiketoiminnan tavoitteet, 
markkinaympäristö ja suunnitellut 
toimenpiteet. Näiden pohjalta etsi-
tään paras ratkaisukokonaisuus ky-
seisen yrityksen liiketoimintaan. 

Laukkonen korostaa liiketoi-
mintakartoituksen tärkeyttä, sillä 
se auttaa myyjääkin ymmärtämään, 
mihin tarpeeseen ollaan ostamassa. 
Usein esimerkiksi laitehankinnoissa 
mennään liian nopeasti ratkaisuihin 
eikä pohdita, mitä tarvetta niiden 
pitäisi täyttää. Laukkonen nostaa 
esimerkiksi infonäytöt ja televisiot. 
Nykyään infonäytöt tarjoavat valta-
van mahdollisuuden markkinoin-
tiin ja viestintään niin sisäisesti kuin 
omille asiakkaillekin. Usein myy-
mälään astuu kuitenkin yritysasia- 
kas, joka haluaa ostaa televisioita. 
Tarkemmassa keskustelussa paljas-
tuu, että ne ovat tulossa neuvotte-
luhuoneisiin ja aulatiloihin, mutta 
niitä ei ole aikomustakaan käyttää 
televisioina vaan näyttöruutuina. 

– Silloin kyseessä on aivan väärä 
tuote. Infonäyttöihin kuuluu myös 
hallintaohjelmisto, jolla pystyy ja-

tuijottavat yhtä seinällä olevaa ruu-
tua. Kuinka paljon tehokkaampi ja 
vuorovaikutteisempi kokoustilanne 
voisikaan olla, jos näytöt olisi sijoi-
tettu pöytälevyyn, jolloin ihmiset 
voisivat työskennellä yhdessä nii-
den ääressä ja säilyttää helpommin 
katsekontaktin toisiinsa.

Videokonferenssia vartenkaan ei 
tarvitse rakentaa kallista videosil-
taa, vaan ne voidaan hoitaa yksin-
kertaisilla pilvipohjaisilla ratkaisuil-
la. Neuvotteluhuoneen keskelle si-
joitettu 360 asteen kamera taas voi 
välittää kuvaa koko neuvottelutilas-
ta muualta osallistuville. Myös yh-
teiset kosketusnäytöt ja seinän ko-
koiset tabletit voivat tuoda kokouk-
seen aivan uusia mahdollisuuksia ja 
parantaa liiketoimintaa.

– Keskustelusta myyjän kanssa 

kamaan keskitetysti mitä tahansa 
materiaalia näytöille. Ratkaisut ke-
hittyvät todella nopeasti ja oikeas-
taan vain mielikuvitus on rajana nii-
den hyödyntämisessä. 

Gigantissa halutaankin myös 
haastaa asiakasta ja tämän nykyti-
laa, mikä toki edellyttää luottamus-
ta. Esimerkiksi neuvottelutilat on 
usein tehty samalla kaavalla, jossa 
ihmiset istuvat pöydän ympärillä ja 

”Asiakkaat voi-
vat valita itse, 
millä tavalla he 
haluavat asioida 
kanssamme.”

I N FOpitää olla hyötyä asiakkaalle. Uusia 
malleja ei tarvitse ottaa heti käyt-
töön, mutta voidaan katsoa, on-
ko niistä nyt jotain hyötyä vai jäte-
täänkö ne vielä hautumaan. Myyjän 
pitää pystyä tulkkaamaan ratkaisut 
asiakkaalle eduiksi ja hyödyiksi. 
Useimmiten liiketoiminnassa tar-
vitaan hyvät perustelut investoin-
nille. Sillä pitää syntyä säästöjä, te-
hokkuutta, tyytyväisyyttä tai tuot-
toa. Takaisinmaksuaika ja jopa sijoi-
tetun pääoman tuottoaste tulee olla 
laskettuna, Laukkonen muistuttaa.

Kokonaisratkaisut avaimet 
käteen -periaatteella
Yritysasiakkaiden kohdalla Gigant-
ti panostaa vahvasti ratkaisukoko-
naisuuksiin.  Esimerkiksi neuvotte-
lu- tai taukotilat voi ostaa avaimet 

käteen -periaatteella, jolloin laittei-
den lisäksi asiakas voi tilata tilojen 
suunnittelun, laitteiden asennuk-
sen ja jopa kalusteet.

Kiinteistöalan yrityksille, kuten 
rakennuttajille ja vuokranantajille, 
kodinkoneet voidaan toimittaa sa-
malla tavalla palveluna. Asiakkaan 
kanssa sovitaan, milloin laitteet toi-
mitetaan ja asennetaan, ja samalla 
viedään vanhat kodinkoneet kierrä-
tettäväksi. Pääkaupunkiseudulla tä-
mä on mahdollista jopa muutaman 
tunnin sisällä tilauksesta.

Myös kaikki tarvittavat työväli-
neet saa saman katon alta. Gigan-
tista välineet on mahdollista saa-
da myös leasing-sopimuksella, mi-
kä on monelle yritykselle erinomai-
nen tapa investoida tekniikkaan.

– Leasing-laitteista poistot saa 

täysimittaisina ja tekniikka pysyy 
tuoreena. Jos tekee esimerkiksi kol-
men vuoden leasing-sopimuksen, 
voi kolmen vuoden päästä päättää 
lunastaako laitteet vai uusiiko ne. 
Leasingia pelätään aivan turhaan. 
Esimerkiksi startup-yrityksille lea-
sing on erityisen tärkeää, koska al-
kuvaiheessa tarvitaan rahaa opera-
tiiviseen toimintaan.

Laaja yhteistyöverkosto 
Gigantilla on laaja yhteistyökump-
paniverkosto, joka takaa sen, että 
yrityksille pystytään tarjoamaan 
kokonaisratkaisuja, jotka sisältävät 
myös asennukset, ylläpidon ja muut 
elinkaaripalvelut. Yhteistyö Elisan 
kanssa ulottuu myymälään saakka 
ja yritysmyyntipisteissä on myös 
Elisan yrityspiste, jossa varmiste-

taan, että asiakkaalla on oikeat ope-
raattoripalvelut. Uusin yhteistyön 
muoto on Tailorframe Oy:n kanssa 
toteutettava henkilöstökuvauspal-
velu, joka tarjoaa markkinoiden vai-
vattomimman ja kustannustehok-
kaimman kuvausratkaisun keski-
suurille ja suurille yhtiöille.

Virtuaali- ja lisätty todellisuus 
on alue, josta Laukkonen puhuu 
erityisen innostuneesti. Laitevali-
koiman lisäksi Gigantti tekee yhteis-
työtä suomalaisten ohjelmistotuot-
tajien kanssa, joten virtuaalipalve-
luista voi koota helposti toimivan 
paketin yrityksen tarpeisiin. 

– Nämä eivät ole mahdottomia 
investointeja, joten niitä kannattaa 
rohkeasti kokeilla. Uskon, että 3-5 
vuoden päästä virtuaali- ja lisätty 
todellisuus on ihan valtavirtajuttu.

Gigantilla ideoidaan jatkuvasti uusia konsepteja yrityksille. Yhtenä esimerkkinä on Segway-sähköpotkulaudat, jotka soveltuvat tehokkaaseen liikkumiseen yrityksissä. 

Tuomo Laukkonen korostaa liiketoimintakartoituksen merkitystä sopivan ratkaisun muodostamisessa. 

Gigantti  
yrityksille
● Koko Suomen kattava 
palveluverkosto edullisilla 
sopimushinnoilla.

● Mahdollisuus asioida 
myymälässä, puhelimitse 
tai verkossa myös iltaisin  
ja lauantaisin.

● Vaivaton avaimet kä-
teen -palvelukokonaisuus 
kaikenkokoisille yrityksille 
myös leasing-sopimuksella.
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M ielikuva Imatrasta 
teollisuuskaupun-
kina on vahva. Kau-
pungin elinkeinojen 

skaala on kuitenkin hyvin laaja: on 
perinteistä metsä- ja metalliteolli-
suutta, biotalouden uusia tuulia, 
monipuolisia matkailupalveluja se-
kä innovatiivisia startup-yrityksiä.

Esimerkiksi 2000-luvun aikana 
Imatra on investoinut jopa yli 30 
miljoonaa euroa alueen matkai-
luun. Erityisesti on kehitetty Ukon-
niemen aluetta Saimaan rannalla.

Pieni, ketterä ja kansainvälinen
Imatraa sekä sen lähikuntia Ruo-

kolahtea ja Rautjärveä kiinnostavat 
ennen kaikkea investoinnit, jotka 
täydentävät jo olemassa olevia yri-
tyksiä ja palveluja. 

– Meidän tavoitteenamme on 
edelleen kehittää hyvinvointi- ja 
urheilumatkailupalveluja, sähköis-
tä kaupankäyntiä ja rajan ylittävää 
kansainvälistä liiketoimintaa sekä 
biotalouteen ja muuhun teollisuu-
teen liittyviä palveluja. Emme halua 
kuitenkaan sulkea ovia, vaan toivo-
tamme tervetulleeksi kaikenlaiset 
yritykset ja sijoittajat toimialaan 
katsomatta, korostaa Imatran Seu-
dun Kehitysyhtiön hallituksen pu-
heenjohtajana toimiva Imatran kau-
punginjohtaja  Rami Hasu.

Kansainvälisiä yhteyksiä 
Imatralla on yksi etu, mitä ei ole 
millään muulla suomalaisella kau-
pungilla: kaupungin keskustasta on 
kolme kilometriä kansainväliselle 
rajanylityspaikalle. 

Tulevaisuudessa kun Imatran ja 
Luumäen välinen kaksoisraide to-
teutuu, vahvistaa se seudun logis-
tiikkaa, mahdollistaa vientimäärien 
kasvun ja kasvattaa matkustajalii-
kennettä entisestään.

– Lisäksi tavoitteenamme on saa-
da Imatra – Svetogorsk -rajanylitys-
paikalle kansainvälinen status myös 
raideliikenteen osalta. Tämän to-
teutuessa ovi olisi auki aina Aasi-
aan asti, Hasu mainitsee.

Venäjän läheisyys merkitsee 
myös sitä, että 200 kilometrin pääs-
sä on valtava markkina-alue – Pieta-
ri ja sen kuusi miljoonaa asukasta. 

Venäjältä tulevien turistien os-
tos- ja lomamatkailu on notkah-
duksen jälkeen lähtenyt taas uu-
teen nousuun ruplan vahvistuttua. 

– Venäjältä tulevat matkailijat ei-
vät tee meille vain lyhyitä päivämat-
koja, vaan yöpyvät yön yli. Yöpy-
misten määrä on vuonna 2017 kas-
vanut yli 10 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna, Imatran Seudun 
Kehitysyhtiön (Kehy) yritysasian- 
tuntija Katja Vehviläinen kertoo.

Apuna alusta loppuun
Pienen alueen vahvuus on sen toi-
minnan nopeudessa.

– Kehyn sijoittumispalvelut toi-
mivat yhden luukun periaatteella. 
Tarjoamme sijoittumispalveluita 
Imatralle, Ruokolahdelle ja Raut-
järvelle sijoittumisesta kiinnostui-
neille yrityksille. Olemme yritys-

Yksi Imatran seudun-
vahvuuksista on  sen 
ainutlaa tuinen sijain ti 
EU:n ja Venäjän rajalla . 
Imat ralla yrittämiselle 
on muitakin hyviä syitä: 
monipuolinen elinkei-
norakenne, venäläiset 
turistit ja jouhevat  
sijoittumispalvelut.
teksti tiina suomalainen 
kuva kehy 

ten apuna koko sijoittumisproses-
sin ajan, Vehviläinen korostaa.

Tiivis yhteistyö alueen kaavoi-
tuksen ja rakennusvalvonnan kans-
sa onnistuu mutkattomasti. Imat-
ran Seudun Kehitysyhtiön kattavat 
palvelut löytyvät nykyisin Imatran 
kaupungintalolta.

Kaupunginjohtaja lupaa, että 
Imatralle sijoittuvia yrityksiä au-
tetaan tonttimahdollisuuksien sel-
vittämisessä. Toimitilahallinkin ra-
kentaminen onnistuu vaikka avai-
met käteen -periaatteella.

Alueella on myös mahdollisuus 
saada korkeasti koulutettua hen-
kilökuntaa, sillä Saimaan ammat-
tikorkeakoulu ja Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto ovat lähellä.

– Tarvittaessa autamme Imatran 
seudulle sijoittuvia yrityksiä myös 
etsimään ja houkuttelemaan uutta 
työvoimaa paikakunnalle. 

Imatran seutu tarjoaa turvallisen ja puhtaan ympäristön lisäksi vakaan ja ennakoitavissa olevan liiketoimintaympäristön kaikenkokoisille yrityksille.

Imatran  
alue lukuina
● Alueeseen kuuluvat 
Imatran kaupungin lisäksi 
Ruokolahti ja Rautjärvi. 

● Yli 10 miljoonaa asu - 
kasta 300 km:n säteellä.

● Maailman suurin ja 
 modernein uusiutuvan 
metsäteolli suuden kes-
kittymä.

● Etäisyydet Imatralta 
 Pietariin 197 km, Imatralta 
Helsinkiin 258 km

WWW.INVESTINIMATRA.FI 
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sekä katsomaan organisaatioraken-
teita kokonaisvaltaisesti.

– Puhumme organisaatiomuotoi-
lusta. Työkalumme lainaavat paljon 
palvelumuotoilusta, jossa ydinasia-
na on kuunnella asiakasta. Siirräm-
me saman ajatusmallin organisaa-
tioon ja kuuntelemme organisaa-
tion sisäistä ääntä sekä myös asiak- 
kaita ja muita sidosryhmiä.

Asioiden suhteet näkyviksi
Palvelumuotoilun työkalujen 

avulla löydetään asioiden väliset 
piilevät suhteet. Miten esimerkik-
si päätöksenteko, valta ja vastuu, 
viestintä, henkilöstön osaaminen 
ja innovointi kytkeytyvät toisiinsa, 
sillä näiden asioiden väliset suhteet 
ovat yleensä niitä, joita pitää muut-
taa. Kairos tarjoaa johdolle virtuaa-
lista fasilitointiprosessia, jolla pääs-
tään kiinni asioiden ytimeen. 

– Kutsumme sitä Kairos Näke-
mykseksi eli tuotamme johdol-
le näkemyksen siitä, missä tilassa 
yritys on nyt ja yhdessä analysoi-
malla voimme auttaa johtoa mää-
rittelemään, miten lähteä kehittä-
mään organisaatiota, Silvo kertoo.

Usein tieto on jo olemassa orga-
nisaatiossa, mutta sitä ei tunnisteta 
eikä päästä syihin toimimattomien 
prosessien taustalla. Kun myös  
asiakkaat ja muut sidosryhmät ote-
taan mukaan muutosprosessiin ja 
yhdistetään heiltä saatu tieto yri-
tyksen sisältä saatuun tietoon, saa-
daan Silvon mukaan aikaan erittäin 
laaja näkemys organisaation tilasta. 

– Prosessin ei tarvitse olla vain 
kertaluonteinen, vaan työkalut voi-
vat olla jatkuvassa käytössä. Tällöin 
johdolla säilyy koko ajan hyvä tun-
tuma siihen missä mennään, ja mi-
hin on kiinnitettävä huomiota.

Valmennusta muutoksiin
Organisaatiomuotoilun myötä joh-
dolle voi syntyä monenlaisia tarpei-
ta liittyen esimerkiksi osaamisen 
kehittämiseen. Kairos on kehittä-
mässä myös tähän omia digitaalisia 
tekoälyyn perustuvia valmennus-
ratkaisuja. Yksi esimerkki näistä on 
johdolle suunnattu mobiilivalmen-
taja Kairos Leadership, joka tukee 
esimiestaitojen kehittymistä.

– Mobiilivalmentaja on känny-
kässä toimiva henkilökohtainen 
sparraaja, joka antaa valmennetta-
valle ajatuksia ja käy hänen kans-
saan keskustelua, Silvo kuvailee.

Kairos kehittää uusia aidosti di-
gitaalisia valmennuspalveluja edel-
leen. Yksi jo käytössä olevista on 
Kairos Sprintti eli ohjelmistokehi-
tyksestä tutulla sprinttiajattelulla 
toimiva fasilitoitu virtuaalivalmen-
nus. Digitaalisuus mahdollistaa op-
pimisen siirtämisen ulos luokka-
huoneista. Ihminen on kuitenkin 
aina keskiössä ja yhteisöllisyydel-
lä on iso merkitys.

– Valmennuskokonaisuus voi 
muodostua useasta sprintistä. Se 
sopii etenkin muutostilanteisiin, 
joissa uusi osaaminen pitää viedä 
nopeasti käytäntöön.

” Tuemme muu-
tosprosessia ja 
tuomme uuden-
laista osaamista 
organisaatioon”

Tukea muutokseen  
digitaalisilla työkaluilla

Voimakkaassa kehitysvaiheessa olevan Kairoksen palveluilla on selkeä tarve, kertoo Kairoksen toimitusjohtaja Marjo Silvo. 

Digitaalinen murros 
muuttaa yritysten liike-
toimintaa, jolloin johta-
misenkin on muututta-
va mukana. Onneksi di-
gitaalisuus voi olla apuna 
myös muutosprosessin 
etenemisessä.  
teksti suvi huttunen 
kuva kasvutomisto kairos

D igitalisaatio tuo uusia 
vaatimuksia johdolle 
sekä organisaation toi-
minnalle. Tulevaisuu-

den menestys riippuu siitä, kuin-
ka hyvin yritys pystyy muuttumaan 
uuden toimintaympäristön vaati-
malla tavalla.

– Me luomme palveluja yritysjoh-
don tueksi ja autamme organisaatioi- 
ta kehittämään omaa toimintaansa 
ja rakenteitaan. Perinteiset hierarki-
set johtamis- ja toimintamallit eivät 

enää toimi, vaan muutos vaatii no-
peutta, ketteryyttä ja joustavuutta, 
Kasvutoimisto Kairoksen toimitus-
johtaja Marjo Silvo kertoo.

Ensin on tunnistettava muutos-
tarve ja oltava valmiita muutok-
seen. Organisaatiomuotoilun avul-
la johto saa kokonaiskuvan organi-
saationsa kipupisteistä ja asioiden 
välisistä suhteista. Kun vahvuudet 
saadaan esille, niiden päälle on hyvä 
lähteä rakentamaan uutta. 

– Me voimme auttaa siinä, että 

johto tekee oikeita ratkaisuja ei-
kä lähde korjaamaan jotain pientä 
yksityiskohtaa, kun vika on jossain 
ihan muualla. Tavoitteemme on tu-
kea muutosprosessia ja tuoda uu-
denlaista osaamista organisaatioon.

Jotta organisaatiomuutos on 
mahdollinen, yrityksessä täytyy 
olla hyvä kuva siitä, mitkä asiat es-
tävät muutosta ja kasvua ja mitkä 
tukevat sitä. Kairoksen digitaalisten 
palvelujen avulla pystytään kerää-
mään tietoa tehokkaasti ja laajasti 
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Y ritysmyönteisyyttä ei voi 
kaupunginjohtaja Harri 
Virran ja Kaarinan kehi-
tys Oy:n toimitusjohta-

ja Jytta Poijärvi-Miikkulaisen mu-
kaan pikakopioida.

– Kyse ei ole mistään tempusta. 
Meillä yrittäjyys on ollut aina kor-
keassa kurssissa, jo kauan ennen 
kuin yrittämisestä tuli yleisesti hy-
väksyttyä. Meillä kunnallisten pää-
tösten yritysvaikutus otetaan aina 
huomioon, Virta summaa.

Kaarinan kaupunginvaltuustossa 
on yrittäjiä lähes jokaisessa puolu-
eessa, ja kaupunki on myös panos-
tanut yrityspalveluihin. Kaupungin 
elinkeinoyhtiö on yhdessä yrittäjä-
järjestöjen kanssa omistettu. Harvi-
nainen toimintamalli otettiin käyt-
töön jo vuonna 2004.

– Yhteistyöyrityksen perustami-

Yritysmyönteisyys  
korkeassa kurssissa

nen lähti yritysten aloitteesta. Tä-
mä on ollut erittäin toimiva malli 
ja uusia toimintatapoja kehitetään 
koko ajan, Virta kehuu.

Virran mukaan yritysmyöntei-
syydessä on kyse hyvän kiertees-
tä, jonka saavuttamiseksi on saa-
tava jokainen virkamies ja päättä-
jä mukaan.

– Meillä on pitkä oikeiden asioi-
den tekemisen historia, mikä ei syn-
ny hetkessä. Tarvitaan yhdessäte-
kemisen ilmapiiri ja yrittäjäystäväl-
linen asenne läpi organisaation.

Nopeita ratkaisuja
Yritysmyönteisyys on Kaarinassa 
konkreettista.

– Esimerkiksi lupa-asioissa asen-
noituminen yrittäjyyteen on heti 
positiivista. Se ulottuu virkamiehiin 
saakka, mikä ei ole kaikissa kunnis-
sa ihan selvä asia. Meillä ei etsitä 
ongelmia, vaan ratkaisuja, Poijär-
vi-Miikkulainen kuvailee.

Yrityksille tämä tarkoittaa muun 
muassa joustavaa maankäyttöpo-
litiikkaa. Käytössä ei ole yrityksil-
le valmiiksi määriteltyjä tonttiko-
koja, vaan ne räätälöidään aina tar-
peen mukaan. Maankäyttöinsinöö-
ri voi tehdä vuokrauspäätöksen vä-
littömästi.

– Meillä on tapauksia, että on 
käyty aamulla katsomassa tonttia, 
iltapäivällä ovat tulleet rakentajat 
katsomaan ja seuraavana päivänä 
on aloitettu maanrakennustyöt.

Keskeinen sijainti
Kaarinan sijainti Turun naapurissa, 
Helsingin moottoritien kupeessa ja 
saariston porttina on oivallinen.

– Kiinnostuneita yrityksiä on lai-
dasta laitaan. Erityisesti Kaarina 
houkuttaa yrityksiä, jotka halua-
vat tavoittaa saariston asiakkaat ja 
mökkeilijät, Virta paljastaa.

Kaupunginjohtajan mukaan yri-
tyksillä on Kaarinassa hyvät mah-

Kaarinan julkisiin investointeihin kuuluu juuri käyttöönotettu Kaarina-talo. Kaupunginjohtaja Harri Virta.

Kaarinan menestys- 
 resepti kiinnostaa koko 
 Suomea. Keskisuuri  
kaupunki on noussut  
Suomen yritysmyön-
teisim mäksi kunnaksi, 
jossa asukkaat viihtyvät 
maan par haiten.
teksti kalle kirstilä 
kuvat vesa-matti väärä

dollisuudet verkostoitua, mikä nä-
kyy esimerkiksi meriklusterissa. 
Joulukuussa julkaistun selvityksen 
mukaan kaarinaisyritykset ovatkin 
hyötyneet esimerkiksi Meyerin tela-
kan saavuttamasta menestyksestä 
eniten Suomessa. Alan menestys-
yrityksiin Kaarinassa kuuluvat esi-
merkiksi ravintolaympäristöjä to-
teuttava Naval Interior Team sekä 
hyttejä valmistava Piikkio Works.

Myös elintarvikealalle on muo-
dostunut Kaarinassa merkittä-
vä klusteri, johon kuuluvat muun 
muassa Hesburger, Dennis, Sauvon 
Säilyke ja Bioferme. Vähittäiskau-
pan puolella Kaarinan Krossin alue 
on vahvassa nousussa. 

– Nyt Krossin alue kiinnostaa 
kaikkia ja sillä on paljon laajenemis-
mahdollisuuksia, Poijärvi-Miikku-
lainen iloitsee.

Logistiset haasteet ovat 
olleet kotimaisten verk-
kokauppojen suurimpia 
esteitä kansainvälistymi-
seen. Logistiikka ei kui-
tenkaan ole enää suurin 
este, sillä uudet palvelut 
tarjoavat mahdollisuuden 
käyttää useita kuljetus-
yhtiöitä kohtuuhintaan. 
teksti tomi heikkinen 
kuva shutterstock

V erkkokaupan logistii-
kan järjestäminen ja ku-
lut ovat nousseet kyse-
lyissä selkeille kärkisi-

joille jo useamman vuoden ajan, 
kun verkkokauppiailta on selvitet-
ty syitä, jotka estävät kauppaa laa-
jentumasta kansainväliseksi.

–Kansainvälisissä toimituksissa 
erityisesti kustannukset ovat nous-
seet ongelmaksi. Pienten, satunnai-
sesti lähettävien verkkokauppojen 
on ollut vaikeaa saada neuvoteltua 

Uudet logistiikkaratkaisut  
keventävät kansainvälistymistä

Keski-Euroopassa verkkokauppatoimitukset noudetaan usein työmatkan varrella pakettiautomaatista. 

kilpailukykyisiä lähetyshintoja kul-
jetusyhtiöiden kanssa, jotka hin-
noittelevat palvelunsa pitkälti vo-
lyymiperustein, MyCashflow-verk-
kokauppapalvelua pyörittävän Pul-
se247 Oy:n toimitusjohtaja Ismo 
Ruotsalainen valottaa.

Toinen selkeä jarru kansainvälis-
tymisten toimitusten järjestämises-
sä on Ruotsalaisen mukaan ollut se, 
että tarjotakseen asiakkaille katta-
van ja monipuolisen toimitustapa-
valikoiman, on kauppias joutunut 
solmimaan erilliset suorat sopimuk-
set kuljetusyhtiöiden kanssa.

–Sopimusneuvottelut voivat olla 
työläitä. Pk-yritysten lähetysvolyy-
mit riittävät usein yhteen sopimuk-
seen ja lisäpalveluista joutuu mak-
samaan huomattavasti enemmän. 
Hintojen selvittely kaikkine lisineen 
ja kuukausimaksuineen, tilauspro-
sessista puhumattakaan, ovat todel-
la aikaa vievää työtä.

Palveluntarjoajat koottuna
Markkinoille on noussut uusia lo-
gistiikkaratkaisuja tarjoavia palve-
luita, joiden kautta voi käyttää usei-
den eri kuljetusyhtiöiden palveluita 
ilman erillisiä sopimuksia. Konsep-

ti on tuttu verkkomaksupalveluista, 
jotka tarjoavat useita eri maksuta-
poja yhden palvelun alta.

–Nykyään esimerkiksi Shipitin 
kautta verkkokauppias voi lähet-
tää paketteja haluamansa kulje-
tus- tai kuriiriyhtiön kautta vaikka  
USA:han  ilman kiinteitä kustannuk-
sia, mikä helpottaa esimerkiksi sa-
tunnaisten ulkomaantilausten kä-
sittelyä ja toimitusta.

Verkkokauppaohjelmistoon inte-
groituna palveluna tilaus- ja toimi-
tustiedot siirtyvät automaattises-
ti kuljetusyhtiöön, ja myös osoi-
tekortit voidaan vain tulostaa val-
miiksi täytettynä napin painalluk-
sella. Selkeää lisähyötyä logistiikka-
palvelut tarjoavat lisäksi EU-alueen 
ulkopuolelle lähetettäessä siinä, et-
tä palvelun avulla on helppo hoi-
taa tullauksen lähetysdokumentit.

Useiden yhtiöiden kuljetusrat-
kaisuja yhteen kokoavat logistiik-
katoimijat kykenevät tarjoamaan 
palveluitaan myös kuluttajamarkki-
noille, missä korostuvat entisestään 
palvelun yksinkertaisuus, edulli-
suus ja helppokäyttöisyys. Verk-
kokaupan osalta tärkeää on myös 
sujuva palautusprosessi.

Ruotsalaisen mukaan esimer-
kiksi joululahjapaketin lähettämi-
seen ei ole aiemmin ollut helppoja 
ja edullisia vaihtoehtoja, vaan ku-
luttaja on ollut parin tunnetun toi-
mittajan armoilla. Ulkomaan lähe-
tyksistä on saanut maksaa jopa kol-
minkertaisen hinnan uusien palve-
luiden lähetyshintoihin verrattuna.

Kuluttajamarkkinoilla pakettien 
lähetysmäärien ennustetaan kasva-
van vertaiskaupan kasvun myötä. 
Uusia palveluja pyritään tuomaan 
myös kuluttajien tietoon vanhojen 
tuttujen tapojen tilalle. 

–Nykyään tuotteen lähettäminen 
Pariisiin on yhtä helppoa kuin Tam-
pereelle. Esimerkiksi Shipit.fi-si-
vustolla lähettäjä hakee hetkessä 
lähetyksen hinnan ja tulostaa nap-
pia painamalla osoitekortin paketil-
le. Tämän jälkeen kuriiri noutaa pa-

” Tuotteen lähet-
täminen Pariisiin 
on yhtä helppoa 
kuin Tampereelle.”

ketin tai lähettäjä vie sen itse tut-
tuun Postin toimipisteeseen.

Kysyntä maailmalla kasvaa
Verkkokaupat ovat ottaneet uuden 
logistiikkapalvelun hyvin vastaan.  
Hyvää palautetta on tullut erityi-
sesti kilpailukykyisistä hinnoista 
ja joustavuudesta.

–Kauppiaat ymmärtävät, että lo-
gistiikan toimivuus verkkokaupassa 
on elintärkeää. Kuluttajat odottavat 
nopeita toimituksia, ja logistiikka-
kumppanin onnistuminen vaikut-
taa mielikuvaan verkkokaupasta.

Suomalaisille tuotteille on maail- 
malla kysyntää, ja verkkokaupan 
laajentamista ulkomaille voi ko-
keilla kevyesti uusilla palveluilla.

–Suomalainen tekninen osaami-
nen on maailmalla tunnettua. Esi-
merkiksi Venäjällä arvostetaan suo-
malaisten tuotteiden hyvää laatua 
ja Aasiassa suomalaista designia.

–Uusia logistiikkaratkaisuja tar- 
joavien palvelujen myötä kansain-
välistymistä voi kokeilla ilman suu-
ria investointeja ja raskaita sopi-
musneuvotteluja. Markkinathan 
Suomen ulkopuolella ovat valta-
vat, Ruotsalainen kannustaa.

K arkkila on kompakti pik-
kukaupunki, jossa kans-
sakäyminen on välitön-
tä ja kynnys keskinäi-

seen vuorovaikutukseen viran-
omaistahojen kanssa on matalalla, 
toteaa Karkkilan kaupunginjohtaja 
Marko Järvenpää.

Päätöksenteon joustavuus saat-
taa yllättää suurista kaupungeista 
muuttavia,  sillä pienemmissä ym-
pyröissä joustavuuteen on parem-
mat mahdollisuudet. Työmahdolli-
suuksia löytyy lukuisten eri alojen 
ammattilaisille ja osaamista tuetaan 
yrityskohtaisilla koulutuksilla. 

Karkkila on syntynyt vuonna 

1820 rakennetun Högforsin ruu-
kin ympärille, jossa toiminta jat-
kuu edelleen uudella nimellä omis-
tajanvaihdoksen jälkeen. Valimo-
laisten 1970-luvulla muodostama 
elinkeinoelämän tukijalka on edel-
leen vahvasti metalliteollisuudessa. 
Ajan mittaan kaupunki on houku-
tellut runsaasti eri alojen yrityksiä, 
ja viime vuosina erityisesti bio- ja 
elintarvikeala on lähtenyt kasvuun. 

Myönteinen ympäristö
– Karkkilasta löytyy monen alan ko-
vaa osaamista ja hyvät toimintaver-
kostot, toteaa Järvenpää. 

Konkreettisena etuna yrityksille 
on kaupungin alueelta löytyvät ti-
lat niin tuotantoon kuin kauppaan. 
Teollisuuskylässä on monia suuria 
toimijoita, ja sen vasta rakentuvasta 
laajennusosasta Kakkostien välittö-
mästä läheisyydestä löytyy kaiken-
kokoista tilaa hinnoilla, jotka ovat 
kilpailukykyisiä Uudellamaalla.

Liikenneyhteydet kaupunkiin 
toimivat hyvin erityisesti pääkau-
punkiseudulta. Karkkila sijaitsee 
valtatie kahden varrella tunnin ajo-
matkan päässä Helsingin keskustas-
ta. Säännöllinen bussiliikenne kul-
kee Karkkila-Helsinki -väliä ja autol-
la liikkuville on hyvät tieyhteydet.

Yrittäjälle itselleen ja kuntaan 

muuttaville työntekijöille kaupun-
ki tarjoaa ehkä Uudenmaan edulli-
simpia, laadukkaita kaupunkiasun-
toja. Aivan keskustan tuntumassa 
on tälläkin hetkellä myytävänä se-
kä moderneja että iäkkäämpiä oma-
kotitaloja. Näiden lisäksi tarjolla on 
monen tasoisia kerros- ja rivitalo-
asuntoja.

Yhdistelmä uutta ja vanhaa
Vaikka Karkkila on luonteeltaan 
teollisuuspaikkakunta ja vanhan 
ruukin henki elää edelleen vah-
vana, tarjoaa kaupunki myös erin-
omaisia luontoelämyksiä. Alueella 
pilkottaa lähes sata järveä, lampea 
ja jokea harjujen notkelmissa. Vireä 
yhdistystoiminta on luonut Karkki-
laan monipuoliset urheilu- ja kult-
tuuripalvelut. Urheilijamme ovat 
saavuttaneet menestystä monella 
saralla. Kulttuuria tarjoavat musiik-
ki- ja kuvataidekoulut, sekä tanssi- 
ja työväenopisto unohtamatta vire-
ää teatteri- ja elokuvaharrastusta. 
Karkkilan persoonallinen ilmapiiri 
syntyy teollisesta perinnöstä,  yh-
distettynä nykyaikaisiin palvelui-
hin ja edullisiin hintoihin. 

– Kiteytettynä sanoisin, että kau-
punkimme on erinomainen koko-
naisuus niin yrittäjälle kuin hänen 
perheelleen ja työntekijöillekin.

Uudenmaan kätketty 
helmi Karkkila toivottaa 
yritykset tervetulleiksi 
alueelleen. Toimivat tilat, 
palvelut ja historiallisen 
teollisuuspaikkakunnan 
ilmapiiri tekevät kaupun-
gista viehätysvoimaisen 
yrityskeskuksen.
teksti Kaisa mäntyranta 
kuva aleksi palmqvist

Teollinen perintö  
kivijalkana yrittäjälle

Karkkilan kaupunginjohtaja Marko Järvenpää kaupungintalon ala-au-
lassa Pikkupässi HKR3-Höyryveturin edustalla.
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Rykmentinpuiston ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä sekä Tuusulan elinkeinopäällikkö Marko Kauppinen kertovat Rykmentinpuiston toimineen alustana lukuisille yhteistyöhankkeille.

Vuoden 2020 asun to-
messut osoittavat,  
että Tuusu lassa todella  
osataan luoda uutta.  
Paikallisten yrittäjien  
kädenjälki näkyy jo nyt, 
ja uudenlaisia toiminta-
malleja kokeillaan  
kuntasektorille täysin 
 uudella tavalla. 
teksti jaana kosunen 
kuva aleksi palmqvist

T uusulaa voidaan syys-
täkin pitää suomalai-
sen kulttuurin kehtona. 
Taiteilijayhteisöstään ja 

Tuusulanjärvestä tunnetussa kun-
nassa ollaan ylpeitä syvälle suo-
malaisuuteen uppoavista juurista, 
mutta ei siellä sentään historian ha-
vinassa eletä. 

Ei tosiaan, sillä nykypäivän Tuu-
sulassa keskittynyt katse on kiinnit-
tynyt vahvasti tulevaisuuteen. Täl-
lä hetkellä se on kohdistunut vuo-
teen 2020, jolloin entisellä varus-

Uudenlaisen yhteistyön veturi
kunta-alueella, Rykmentinpuiston 
alueella, järjestetään kunnan histo-
rian kolmannet asuntomessut.

Rykmentinpuiston ohjelmapääl-
likkö Tuomo Sipilä kertoo, että tu-
levien asuntomessujen ympärillä 
käy jo melkoinen kuhina. Messu-
aluetta rakennetaan parhaillaan, 
ja myöhemmin sinne nousee koti 
yli 10 000 asukkaalle, sekä tilat sa-
doille yrityksille. 

– Rykmentinpuisto on toiminut 
alustana lukuisille yhteistyöhank-
keille yritysten, tutkimuslaitosten 
ja korkeakoulujen kanssa. Messuilla 
esittelemme yhteistyön hedelmiä, 
kuten älykästä rakentamista, toimi-
via energiaratkaisuja sekä uudenlai-
sia taidetoteutuksia, Sipilä jatkaa.

Tuusulan elinkeinopäällikkö 
Marko Kauppisen mielestä on tär-
keää, että kunnat toimivat koealus-
tana yritysten erilaisille innovaatioil- 
le. Kauppinen kutsuukin ammat-
tilaisia monipuolisesti niin tekno-
logian, kuntasuunnittelun kuin ra-
kentamisenkin alalta ratkomaan ra-
kentamisen haasteita Tuusulaan. 

– Julkisella rahalla ei pidä leikkiä, 
mutta kuntien täytyy tarjota mah-
dollisuus uusien ideoiden toteutta-
miseen. Tähtäämme siihen, että yri-

tykset, joilla ideat ovat kohdillaan, 
pääsevät niitä myös toteuttamaan, 
Kauppinen sanoo. 

Ei kiitos palavereille
Yritysyhteistyön lisäksi ovat Tuu-
sulassa tällä hetkellä saaneet tuulta 
alleen myös uudenlaiset toiminta-
mallit. Kuntatasolle tyypillisten pa-
laverien sijaan maaliin tähdätään-
kin yhä useammin business-maa-
ilmasta tuttujen keinojen kautta. 

– Erilaiset startup-maailmasta 
tutut menetelmät, kuten hackat-
honit, ovat meille tuttuja. Viime 
syksynä järjestimme hackathon-ta-
pahtuman, jossa halusimme yhdis-
tää maailman parhaat koulut ja ko-
ko kuntalaisten muodostaman yh-
teisön. Seuraava hackathon liittyy 
älykkääseen rakentamiseen ja ener-

giaan, ja on meille yksi yritysyhteis-
työn muoto siinä missä muutkin.

Kauppisen visio on, että Tuusula 
antaisi mallia myös muille kunnille.

– Haluamme olla uudenlaisen 
ajattelun veturi. Kuntien on aika 
luoda nahkansa ja muuttaa ikiaikai-
sia toimintatapojaan nykyaikaisem-
miksi ja yrityksille ystävällisimmik-
si. Säästyy aikaa ja valtavasti vaivaa 
– ja palaveripullia, Kauppinen lataa.

Hyötyä jokaiselle
Kauppisen mukaan yritysten kan-
nattaisi keskittyä pääkaupunkiseu-
dun reunamille ja Tuusulaan. 

– Yksi keskeinen syy on kliseinen, 
mutta totuudenmukainen: sijainti. 
Lentokentän kupeessa, tulevan Ke-
hä IV:n varressa ja raideliikenteen 
tavoitettavissa ovat mitä parhaim-
mat mahdollisuudet myös kansain-
välisiä toimintoja ajatellen. Mahdol-
lisesti tulevan Tallinnan tunnelin-
kin ainoa uskottava väylä pohjoi-
seen puhkoo eteläisen Tuusulan. 

Toinen merkittävä vahvuus eten-
kin logistiikkayrityksille konkreti-
soituu isoissa yritystonteissa. Tuu-
sulan alueella toimii jo useita yri-
tysalueita, mutta todellinen Graalin 
malja odottaa muutaman vuoden 

” Yritykset,  
joilla ideat  
ovat koh dillaan,  
pääsevät niitä  
toteuttamaan.”

päässä. Silloin lentokentän pohjois-
puolelle rakennetaan yli sadan heh-
taarin yrityspuisto, Focus. 

– Myös Pohjois-Tuusulassa ta-
pahtuu: parhaillaan suunnitteluva-
rauksessa on yli kahdenkymmenen 
hehtaarin laajuinen datakeskushan-
ke Jokelaan, jälleen erinomaisten 
kulkuyhteyksien läheisyyteen.

Se, että Tuusula vetää nyt innok-
kaasti eri alan yrityksiä puoleensa, 
on Kauppisen mukaan koko alueen 
etu. Hän sanoo, että yhteistyö naa-
purikuntien kanssa on välttämätön-
tä, jotta myös isot kansainväliset yri-
tykset voisivat sijoittua Suomeen. 

– On rimpuiltava irti ajatuksesta, 
että yrityksiä alueelle houkuteltaes- 
sa naapurikunnat olisivat toisten-
sa vihollisia. Eihän se niin me-
ne. Se, että Helsinki ja ympäröi-
vät kunnat houkuttelevat nyt Suo-
meen korkean teknologian yrityk-
siä, hyödyttää myös meitä naapu-
reita. Vaikka yrityksen pääkonttori 
olisikin Helsingissä, me pystymme 
tarjoamaan tontin tuotantotiloille ja 
kodin työntekijöille. Siten täyden-
nämme alueen kilpailukykyä. Yh-
teistyöllä yli kuntarajojen onnis-
tumme, ja silloin hyötyvät kaikki, 
isolla tähtäimellä koko Suomi. 

S ärä, punaiset perunat ja 
Stam1na. Näistähän Lemi 
tunnetaan. Pienellä etelä-
karjalaisella kunnalla on 

myös neljäs valtti takataskussaan: 
uusi teollisuuspuisto, joka sijaitsee 
logistisesti erinomaisella paikalla 
lähellä maakuntakeskus Lappeen-
rantaa ja valtateitä 6 ja 13. 

Nuijamaan rajanylityspaikal-
le ja sen kautta Venäjälle on teol-
lisuuspuistosta matkaa vain viiti-
senkymmentä kilometriä. Myös Sai-
maan kanavalle ja rautatieasemalle 
on lyhyt matka.

– Teollisuuspuiston ensimmäi-
sen vaiheen tonteille on kunnallis-
tekniikka rakennettu ja ensimmäi-
set tontit myyty. Toinen vaihe ra-
kentuu kysynnän mukaan, kertoo 
kunnanjohtaja Jussi Stoor.

Alueen kokonaispinta-ala on 30 
hehtaaria. Tonttien koot vaihtele-
vat 6000 – 8000 neliön välillä, mut-

Lemi houkuttelee 
teollisuuspuistolla 

ta tontteja voi lohkoa ja yhdistää yri-
tyksen tarpeisiin sopivaksi. Tontin 
hinta on edullinen, neliöhinta on 
vain kaksi euroa.

– Kaikenlaiset yritykset ovat 
tervetulleita teollisuuspuistoon. 
Useinhan käy kuitenkin niin, että 
samantyyppiset yritykset hakeutu-
vat lähekkäin, jotta saadaan syner-
giaa, Stoor mainitsee.

Teollisuuspuiston ankkurina on 
paikallavalurunkojen muottitöihin 
ja betonointiin erikoistunut Muotti-
työ Jukanen, joka aloitti toimintan-
sa yrityspuistossa viime syksynä.

Toimitusjohtaja Esa Jukanen 
kiittelee erityisesti hallin sijaintia.

– Tästä on todella hyvät yhteydet 
menee sitten 6-tietä itään tai län-
teen. Myös Mikkeliin pääsee hel-
posti. Meillä on toimintaa eri puo-
lilla Suomea, ja Lemin halli toimii 
kätevänä kiinnekohtana.

Tukea ja yhteistyökuvioita
Lemin kunta myös tukee yritystoi-
minnan aloittamista, markkinointia 
ja yritystoiminnan edistämiseen liit-
tyvää koulutusta. Stoorin mukaan, 
että kunta voi myöntää vapaamuo-
toisella hakemuksella pieniä sum-
mia yritysten erilaisiin tarpeisiin.

– Omaa yritysneuvojaa meillä ei 
ole, mutta yritysneuvonta on jär-
jestetty ProAgrian kautta. Sieltä saa 
neuvoja muun muassa rahoituksen 
hakemiseen, Stoor kertoo.

Tällä hetkellä Lemillä toimii run-

saat 140 yritystä. Alueella on teolli-
suuden lisäksi muun muassa paljon 
palvelualan pienyrityksiä.

Kunta pyrkii rakentamaan yh-
teistyökuvioita alueen yritysten 
kanssa. Taannoin toteutettiin mat-
kailualan hanke, jossa kunta oli ve-
täjänä. Tavoitteena oli saada aitoa 
eteläkarjalaista särää syömään tu-

Kunnanjohtaja Jussi Stoor kertoo ylpeänä Lemin olevan Etelä-Karjalan vetovoimaisin kunta.

Lemin valtti on teolli-
suuspuisto, joka sijaitsee 
logistisesti hyvällä paikal-
la lähellä valtateitä, maa-
kuntakeskusta ja Venäjän 
rajaa. Kunta myös tukee 
aloittavia yrityksiä.
teksti tiina suomalainen 
kuvat mikko nikkinen

levat bussimatkalaiset viipymään 
kunnassa hieman pidempään.

Vetovoimaa palveluista 
Stoor kuvailee noin 3000 asukkaan 
Lemiä leppoisaksi maalaishenki-
seksi kunnaksi, jossa on oma rau-
ha ja paljon kaunista luontoa.

– Tutkimusten mukaan olemme 

Etelä-Karjalan vetovoimaisin kun-
ta. Erityisen paljon meille muuttaa 
lapsiperheitä, Stoor iloitsee.

Kunnassa ovat toimivat perus-
palvelut ja isot, edulliset omako-
titalotontit. Moni kuntalainen käy 
töissä Lappeenrannassa, jonne on 
lähimmiltä asutusalueilta matkaa 
reilut kymmenen kilometriä.

Suomalaiset yritykset 
toivovat työterveyshuol-
lolta parempaa saavutet-
tavuutta ja budjetoita-
vuutta. LähiTapiola tar-
joaa toiveiden pohjalta 
työterveyshuoltoa osana 
yrityksen vakuutusta. 
teksti liisa joensuu 
kuva aleksi palmqvist

” Vakuutus on  
räätälöitävissä 
kattamaan yleis-
lääkärin lisäksi 
erikoissairaan- 
hoidon.”

E ntistä harvemman suo-
malaisen työajat nou-
dattavat perinteisiä vir-
ka-aikoja. Siksi työter-

veyshuollon tulisi tarjota palve-
lua ajasta riippumatta. Myös yh-
teydenoton ja saavutettavuuden 
pitäisi olla helppoa mistä tahansa. 
Muun muassa nämä tarpeet nousi-
vat esiin LähiTapiolan teettämäs-
sä haastattelututkimuksessa, jossa 
kartoitettiin yritysten toiveita työ-
terveyshuollosta.

– Sairastumisia ja tapaturmia sat-
tuu myös virka-ajan ulkopuolella. 
Halusimme luoda palvelumallin, 
jossa hoitajan tai lääkärin saa lan-
gan päähän tai chattiin kaikkina päi-
vinä aamusta iltaan. Tältä pohjal-
ta syntyi Työkykypalvelu, joka tuli 

markkinoille uudistettuna marras-
kuussa, kertoo LähiTapiolan Työ-
kykypalvelun liiketoimintajohtaja 
Sari Seppi-Laitinen.

Tähän asti yritykset ovat osta-
neet työterveyshuollon pääosin so-
pimuksella, jossa työnantajaa las-
kutetaan toteutuneiden toimen-
piteiden mukaan. Haastatteluissa 
selvisi asiakkaiden halu investoida 
työntekijöidensä terveyteen enem-
mänkin, mutta kulujen heikko en-
nakoitavuus koettiin esteeksi. Työ-
kykyvakuutuksella voidaan lisätä 
myös palvelun budjetoitavuutta. 

– Vakuutus on tarkoitettu kai-
ken kokoisille yrityksille; riittää, et-
tä yrityksellä on Y-tunnus. Vakuu-
tus on räätälöitävissä ja se voi kat-
taa yleislääkärin lisäksi erikoislää-
käritasoisen hoidon ja tutkimukset. 
Kiinteän vakuutusmaksun hintaan 
vaikuttavat muun muassa toimiala 
sekä yrityksen ikärakenne.

Etäpalvelu kellon ympäri 
Palvelua voi laajentaa lisäksi myös 
erikoissairaanhoitoon. Kattavim-
millaan hoitoon voivat sisältyä li-
säksi esimerkiksi fysioterapia, psy-
koterapia ja tarvittavat lääkkeet. Va-
kuutus vähentää myös yritysten 
hallinnollista työtä, sillä hoitolasku-
ja ei kierrätetä työnantajan kautta. 
Hoitoketju alkaa etäpalvelusta eli 

TerveysHelpistä. Neuvoja tai hoitoa 
tarvitseva voi soittaa kello 7–23 vä-
lisenä aikana vaikka pyhäpäivänä. 

– Kokemuksemme mukaan kol-
melle neljästä yhteydenottajasta 
riittää etänä saatu apu. Jos asiak-
kaan tulee lähteä vastaanotolle, 
hän saa ajan yhdelle hoitolaitos-
kumppaneistamme. Teemme yh-
teistyötä useiden eri terveystoimi-
joiden kanssa, joten hoitoon pääsee 
tarvittaessa joka puolella Suomea, 
kertoo Seppi-Laitinen.  

Toimintatapa ohjaa terveys-
palveluja uuteen aikaan, digipal-
velujen ja etälääkärien hyödyntä-
miseen. Nykymallilla vastaanotot 
ovat ruuhkautuneet helposti, koska 
pienetkin asiat hoidetaan kasvotus-
ten kivijalkapalveluna. LähiTapio-
lan kokemuksen mukaan merkittä-
vä osa terveyspalveluiden tarpeista 
voidaan jatkossa hoitaa etänä.

Investointi työntekijöiden  
terveyteen kannattaa

Työkykyvakuutus sopii kaiken kokoisille yrityksille, kertoo LähiTapio-
lan Työkykypalvelun liiketoimintajohtaja Sari Seppi-Laitinen.
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elintapoihin liittyviä toimintoja, joi-
den perusteella työntekijät kutsu-
taan tarpeen mukaan terveystarkas-
tuksiin. Tällainen etsivä työterve-
yshuolto on tehokasta, koska sen 
avulla palvelut pystytään kohdista-
maan juuri niitä tarvitseville.

Työterveyshuollolla on myös 
kyky analysoida työntekoa toimi-
paikalla terveyteen liittyvät seikat 
huomioon ottaen. Työterveys Hel-
singissä valmennetaan henkilöstöä 
itsensä johtamiseen, jolloin työnte-
kijä osaa esimerkiksi tauottaa työ-
tään tehokkaasti, ymmärtää oman 
asemansa tiimin osana ja jaksami-
seen liittyvissä ongelmissa kykenee 
tunnistamaan väsymisensä syitä.

Työterveys ei siis enää liiku vain 
fyysisen ergonomian tasolla. Tii-
mien toiminnan ymmärtäminen on 
yhtä tärkeää kuin kirjoituspöydän 
ja työtuolin korkeusero tai työhuo-
neen optimaalinen valaistus.

Muuttuu työelämän mukana
Yksinyrittäjien kasvava määrä ja 
lisääntyvä etätyö pakottavat etsi-
mään uusia tapoja ylläpitää työ-
terveyttä. 

– Etätyön lisääntyessä erilaiset 
tekniset ratkaisut ovat tulleet osak-
si arkea: neuvottelut käydään etä-
nä ja tieto kulkee sähköisiä kanavia 
myöten. Mikään ei estä työterveyt-
tä menemästä mukaan uuteen tek-
niikkaan. Vaikkapa Skype-kokouk-
sissa voidaan olla mukana tarkkai-
lemassa ja analysoimassa tiimin toi-
mintaa, toteaa Pohjonen.

Etätyötä tehdään usein kotoa, 
jolloin itsensä johtamisen taidot 
korostuvat. Päivien rytmittäminen 
ja suhtautuminen työn keskeytyk-
siin ovat asioita, jotka etätyön teki-
jän täytyy itse ratkaista, mutta val-
mennusta siihen voi hakea työter-
veyshuollosta.

Sairauspoissaolot vähenevät
Pitkät sairauspoissaolot tulevat kal-
liiksi. Työkyvyn alentuessa työter-
veyshuolto löytää vaihtoehdot, jois-
ta hyötyvät sekä yritys että työn-
tekijä: usein työtä on mahdollis-
ta tehdä esimerkiksi osa-aikaisesti 
ositetun sairauspäivärahan avulla. 
Pohjosen mukaan työterveys pys-
tyy vastaamaan näihin haasteisiin 
perusterveydenhuoltoa parem-
min. Tutkimusten mukaan poissa-
olon pidentyessä kasvaa riski jäädä 
sivuun osaamisen kehittymisestä 
ja syrjäytyä. 

– Yksi ratkaisu tähänkin on osa- 
aikaisuus tai erilaiset korvaavan 
työn muodot, sanoo Pohjonen.

Kaiken kaikkiaan työterveys-
huoltoon kertyy runsaasti tietoa 
yrityksen hyvinvoinnin edellytyk-
sistä ja toteutumisesta.

– Tehtävämme on palauttaa tämä 
tieto jalostettuna johdon käyttöön 
yhdeksi johtamisen työvälineeksi. 
Tällä hetkellä Suomessa vielä suuri 
osa työterveyshuollosta on sairau-
den hoitoa, mutta siirrymme yhä 
laajemmin hoitamaan työntekijän 
ja koko työyhteisön terveyttä.

” Siirrymme yhä 
laajemmin hoita-
maan koko työ-
yhteisön hyvin-
vointia”

Työterveys osana  
yrityksen riskienhallintaa

Työterveys on työpaikkojen kumppani, joka käy vuoropuhelua henkilöston hyvinvoinnista työnantajan kanssa, toteaa Tiina Pohjonen. 

Sairauksien hoito on työ-
terveydessä jäävuoren 
huippua. Nykyaikainen 
työterveyshuolto analy-
soi työterveyteen vaikut-
tavia tekijöitä työproses-
sissa, työn sujuvuudessa 
ja tiimien toiminnassa.   
teksti kaisa mäntyranta 
kuva joona raevuori

N ykyaikainen työter-
veyshuolto operoi laa-
jemmalla alueella kuin 
usein ajatellaan, toteaa 

Työterveys Helsingin toimitusjoh-
taja Tiina Pohjonen. 

Työterveydellä on kyky tunnis-
taa ennakoivasti henkilöstön ter-
veysriskejä sekä taito analysoida 
työn kulkua ja sujuvuutta yrityk-
sessä terveyden kannalta.

– Työterveyden ja -hyvinvoinnin 
ylläpito on yritykselle aineettomien 

riskien hallintaa, Pohjonen jatkaa. 
Työhyvinvointi ei ole pelkäs-

tään sairauksien poissaoloa, vaan 
se näkyy osaamisen kehittymisenä  
ja konkretisoituu hyvinä tuloksina.

Organisaation hyvinvointi riip-
puu myös johtajan hyvinvoinnis-
ta. Johdon hyvinvoinnin hiipuessa 
toiminnan ohjaus kärsii ja sen seu-
rauksena moni mahdollinen riski 
saattaa lähteä toteutumaan. Johta-
jan, yrittäjän ja esimiesten terveys 
on yrityksen aineetonta varallisuut-

ta, josta huolehtiminen ei saisi jää-
dä päivittäisten asioiden jalkoihin.

Toiminnan analysointia
– Työntekijän elämäntapoihin py-
ritään vaikuttamaan opastamalla 
ja kannustamalla. Meillä Helsingin 
kaupungin työterveyshuollossa on 
käytössä joka toinen vuosi tehtävät 
sähköiset terveystarkastukset. Ky-
selyissä kartoitetaan esimerkik-
si työntekijöiden unitottumuksia 
sekä muistiin, palautumiseen ja  

Kasvua  
ja  kehitystä
● Asiakaslähtöistä ja 
 ket terää toimintaa yhden 
 luukun periaatteella.

● Erinomainen logistinen 
 sijainti pää   ra dan ja valta-
väylien varrella.

● Avoin ja luottamuksel-
linen yritysilmapiiri sekä 
elinkeinoelämän tarpeiden 
tunnistaminen.

I N FO
Keravalla uskotaan,  
että kun yrittäjä voi  
hyvin, koko kaupunki  
voi hyvin. Noppaa hei-
tetään myös yrittäjien 
suuntaan: kun antaa  
ruusuja ja risuja, kaupun-
gilla osataan reagoida  
palautteeseen ajoissa.
teksti kalle kirstilä 
kuvat joona raevuori

K arvanopat, konkretia 
ja Kerava. Siinä kolme  
K:ta, jotka kuuluvat yh-
teen kuin nakutetut.

Karvanopat kertovat Keravan 
rouhean rennosta luonteesta, mut-
ta konkretialla on yritysmyönteises-
sä kaupungissa oma merkityksensä. 
Yrityspalvelupäällikkö Pirjo Leino 
kertoo, että Keravalla on hoksattu 
yksi oleellinen seikka kaupungin 
ja yritysten välisessä yhteistyössä. 

– Konkreettiset teot, siinä se. Ei 
kiireisillä yrittäjillä ole aikaa ylimal-
kaisiin selvityksiin ja kyselyihin; jos 

Innovaatioita yrittäjien tarpeisiin
Elinvoimajohtaja Mira Keitaanranta ja yrityspalvelupäällikkö Pirjo Leino kertovat, että Keravalla pidetään huoli yrittäjästä ja epäkohtiin reagoidaan välittömästi. 

nettiyhteys pätkii tai oja on tukos-
sa, tarvitaan toimintaa ja nopeas-
ti. Se on tämmöisen pienen suuren 
kaupungin etu, että tieto kulkee no-
peasti ja vaivatta ja asiat myös ete-
nevät nopeasti, Leino kertoo.

Leino kiertää tasaisin väliajoin 
yrittäjien ovella kyselemässä kuu-
lumisia. Hän vastaanottaa muutos-
ehdotuksia ja kuuntelee tarkalla 
korvalla kaupungille annettua pa-
lautetta. Välillä tulee ruusuja, vä-
lillä taas risuja. 

– Näin toimien saamme rehelli-
sen tiedon siitä, missä mennään. 
Vain yrittäjiltä itseltään kuulee sen, 
mitä kaupungin kuuluu tehdä, jot-
ta toiminta olisi mahdollisimman 
helppoa ja jouhevaa. 

Rohkeasti kohti haasteita
Kun haasteita ilmenee, pistetään 
kaupungilla mietintämyssyt pää-
hän ja ryhdytään pohtimaan mah-
dollisia ratkaisuja. 

– Jokin aika sitten kuuli yrittäjil-
tä, miten vaikeaa on saada osaavaa 
henkilökuntaa töihin. Kun pienet 
yritykset erikoistuvat, ammattitai-
to kasvaa oman tuotteen ympäril-
le, eikä siihen liittyviä työtehtäviä 
ole koulun penkillä välttämättä ol-

lut mahdollisuutta edes oppia. Rat-
kaisuksi Keravalla kehitettiin Duu-
niportaali-sovellus, joka on paikalli-
nen työntekijän ja työnhakijan koh-
taamispaikka, Leino kertoo. 

Duuniportaalissa työnhakija 
voi kertoa yksityiskohtaisesti, mi-
tä hän osaa. Työnantaja voi hakea 
siellä työntekijää ja kertoa, millais-
ta osaajaa etsii ja millä aikataululla. 

Kehitetty sovellus osoittautui 
oivaksi työkaluksi, ja nyt siinä on 
Keravan lisäksi mukana seitsemän 
kuntaa Keski-Uudeltamaalta. 

– Duuniportaali ei ole ainoa ”Ke-
ravan keksintö”, sillä Keravalla pi-
lotoidaan myös Yritysmylly-projek-
tia, Leino kertoo. 

Yritysmylly on toimialakohtai-
nen valmennusviikko, jossa työn-
antajat, työnhakijat ja verkoston eri 
toimijat yhdessä pohtivat oikean-
laista osaamisen kehittämisresep-

tiä työnantajan ja työnhakijan nä-
kökulmista. 

– Viikon myllytyksen jälkeen ta-
voitteena on, että työnhakijan ja yri-
tyksen välille syntyy yhteys ja työn-
hakija pääsee testaamaan käytän-
nössä valmennusviikon vinkkejä, 
Leino jatkaa.

Kasvavia mahdollisuuksia
Keravan elinvoimajohtaja Mira 
Keitaanranta kertoo, että tulevien 
vuosien aikana Keravan yleisilme 
muuttuu melkoisesti, kun uut-
ta rakennetaan ahkerasti. Pienille 
ja keskisuurille yrityksille löytyy 
edelleen hyvin tilaa. Uuden yleis-
kaavan myötä luodaan lisää sijoit-
tumismahdollisuuksia myös isoil-
le yrityksille ja yrityskeskittymille.

– Myös asuntotuotannossa tah-
ti tiivistyy monen hiljaisen vuoden 
jälkeen, Keitaanranta iloitsee. 

Keravalla on elinvoimajohtajan 
mielestä ymmärretty hyvin se, mi-
ten suuri merkitys yrittäjillä on ko-
ko kaupungin toimintaan.  

– Kun yrittäjä voi hyvin, koko Ke-
rava voi hyvin, Keitaanranta toteaa. 

Sekin on ymmärretty, että vaikka 
kaikkensa tekisi ja mahdollisimman 
hyvin, eivät aina hyvällä tarkoitetut 

” Yrittäjiltä  
itseltään kuulee,  
mitä kaupungin 
kuuluu tehdä.”

uudistusyritykset onnistukaan toi-
votulla tavalla. Pettymyksiä ei kui-
tenkaan pidä pelätä.

– Menestymisen pahin este on 
rohkeuden puute. Mitään ei voi luo-
da, jos ei uskalla kokeilla. Onnek-
si me olemme uskaltaneet, ja sillä 
tiellä aiomme jatkaa myös tulevai-
suudessa, Keitaanranta kiteyttää.
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S anonta kertoo, että Ete-
lä-Pohjanmaalla kaikki 
on suurta ja komiaa. Kuri-
kan kaupunkiin rakentu-

va Magneetin yritysalue ei poikkea 
tästä, sillä tuleva alue on kooltaan 
mahtavat 20 hehtaaria. Tontteja on
monen kokoisia, joten lääniä löytyy 
jokaisen yrityksen tarpeisiin.

Magneetin yritysalue rakentuu 
Tampereelta Vaasaan johtavan val-
tatie 3:n ja Seinäjoelta Kaskisiin kul-
kevan kantatie 67:n risteyskohtaan, 
jonka ohi kulkee päivittäin noin 10 
000 ajoneuvoa. Yritysalueen raken-
tamisen yhteydessä myös tieliitty-
märatkaisu uudistetaan, kun kaksi 
alueen liittymää korvataan yhdel-

Vahva usko 
yrittäjyyteen ja 
kulttuuriin

lä selkeällä risteysalueella. Samal-
la rakentuu uusi sisääntulo valtatie 
3:lta Kurikan keskustaan.

– Yritysalue luo lisää mahdolli-
suuksia yrittämiseen ja uusiin työ-
paikkoihin, toteaa Kurikan kaupun-
ginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.

Yritysalueen lähettyville raken-
netaan paraikaa myös uutta kam-
pusaluetta, johon sijoittuvat toisen 
asteen ammatillinen koulutus ja lu-
kio-opetus. Uusi kampusalue val-
mistuu vuoden 2018 syksyllä.

Kurikka on Suomen vahvin maa-
talouskaupunki. Suurimpia muita 
toimialoja ovat metalli-, puu-, huo-
nekalu- ja elintarviketeollisuus.

Vilkasta kulttuuritoimintaa
Yrittäjyyden ohella kulttuuri on ku-
rikkalaisille tärkeää. Eira Nevan-
pään taideliikuntakoulun oppilaat 
ovat saavuttaneet menestystä akro-
batiassa, sirkuksessa ja trampoliini-
voimistelussa sekä kansallisella että
kansainvälisellä tasolla.

Eira Nevanpään ja hänen tyttä-
rensä Eijan vuonna 1999 Kurikkaan 
perustama yritys työllistää tällä het-
kellä 15 tuntiohjaajaa, jotka kaikki 
ovat taideliikuntakoulun oppilai-
ta, joita on yhteensä 300. Taidelii-
kuntakoulu yhdistää sirkustaiteen 
ja voimistelun valmennuksen, ja on 
sellaisena ainoa alallaan Suomessa.

Taideliikuntakoulussa, kuten muis-
sakin yhdistyksissä, tehdään paljon 
yhteisöllistä talkootyötä eli etelä-
pohjalaisittain kökkää. Pääosin 
kökkätyöllä rakennettiin myös esi-
merkiksi Joose Tammelinin Satu
Sammosta –musikaali, joka sai Vuo-
den ooppera 2017 -tunnustuksen 
Aino-gaalassa. Teosta esitettiin 
Kurikan Jalasjärvellä nähdyn kan-
taesityksen jälkeen viidellä paik-

kakunnalla, ja sen viimeisin esitys 
oli helmikuussa Helsingin Musiik-
kitalolla.

Taidokasta kuvanveistoa
Kuvanveistosta on puolestaan vii-
me aikoina ollut esillä närpiöläis-
syntyinen, Kurikan Jurvassa työs-
kentelevä kuvanveistäjä Kaj Lind-
gård, jonka käsissä lehmus muut-
tuu hämmentävän realistisik-

Sirkusakrobatiaa Kurikan lakeuksilla. Eira Nevanpään Taideliikuntakoulu AY. 

Kurikan ykköshanke 
yritysalue Magneetti 
tarjoaa räätälöityjä tont-
ti- ja toimitilaratkaisu-
ja vaativankin yritystoi-
minnan tarpeisiin. Veto-
voimainen keskus hou-
kuttelee sijoittajia ja po-
tentiaalisia toimijoita. 
teksti kurikan kaupunki 
kuva foto kapanen

si veistoksiksi. Tuntuu jopa, että 
veistosten ihmishahmojen tunne-
tilan voi aistia vain katsomalla nii-
tä. Lindgård palkittiin joulukuus-
sa kultamitalilla Ranskan taiteili-
jaseuran vuotuisessa salongissa 
Carrousel du Louvressa Pariisissa.

Vanhan sanonnan mukaan puu 
on jurvalaisten muovailuvahaa, ja 
se pitää todellakin tänäkin päivänä 
täysin paikkansa.

K angasalla syntyy vauh-
dilla uusia yritys- ja 
asuinalueita, joiden 
myötä paikkakunta su-

lautuu tulevaisuudessa Tampereen 
kanssa yhtenäiseksi työssäkäynti-
alueeksi. Tuo kehitys on jo nähtä-
vissä 2017 toimintansa aloittaneella 
Kallion yritysalueella, jossa on enää 
muutama tontti vapaana.

Kangasala on jo osittain rakentu-
nut kiinni Tampereeseen. Kaupun-
kia rakennetaan yhdyskuntaraken-
teen ehdoilla, ottaen huomioon ih-
misten luontainen liikkuminen ja 
yhteydet, Kangasalan elinkeinojoh-
taja Lasse Silván kertoo. 

Elinkeinoelämän tarpeisiin
Pystyäkseen vastaamaan yritysten 
tilantarpeeseen Kangasala on hank-

kinut tonttimaata aktiivisesti jo 
vuosia. Yritystontit ovat kilpailuky-
kyisesti hinnoiteltuja. Kallion lisäk-
si yritysalueita on kehitteillä useita, 
muun muassa Lamminrahkassa, Ta-
rasteenjärvellä ja Ruskossa. 

Kangasalle valtatien 12 pohjois-
puolelle suunniteltu Lamminrahka 
on yksi Tampereen seudun merkit-
tävimmistä aluerakentamishank-
keista. Kuntarajan ylittävä asuin- ja 
työpaikka-alue yhdistää Lammin-
rahkan ja sen pohjoispuolelle Tam-
pereelle rakentuvan uuden Ojalan 
kaupunginosan. Alue tarjoaa yrityk-
sille näkyvän sijainnin kymmenen 
kilometrin etäisyydellä kummankin 
kaupungin keskustoista.

Silván kertoo uusien yritysaluei-
den hankinnan ja rakentamisen pe-
rustuvan aina konkreettiseen tar-
peeseen. Tarasteenjärven alueen 
tulevaa käyttöä on suunniteltu yh-
teistyössä Tampereen kanssa. 

Alueelle tuotu Tammer-voiman 
jätteenpolttolaitos on luonut tar-
peen infrastuktuurille ja logistii-
kalle, jotta saadaan polttolaitok-
selle materiaalia ja voidaan varas-
toida biopolttoainetta.

Hervannan-Ruskon alueelle 
suunnitellaan monipuolista elin-
keinoelämän aluetta, joka hyödyn-
tää Tampereen teknillisen yliopis-
ton vetovoimaa.

Tavoitteena on useamman kym-
menen vuoden aikana saada aikaan 
550 hehtaarin kokoinen yritysalue. 
Koska on kyse isosta kokonaisuu-
desta, sitä toteutetaan osissa.

Elinkeinoelämä vaatii hyvät lo-
gistiikka- ja liikenneyhteydet. Tu-
levaisuudessa rakennettavan ke-
hätie 2:n myötä avautuu suora yh-
teys Kangasalta Lentolan liittymäs-
tä Sääksjärven kautta valtatielle 3 
etelään ja myöhemmin myös Pirk-
kalan lentokentälle.

Aktiivisen tonttitarjonnan lisäk-
si Kangasalan kunta palvelee elin-
keinoelämää tekemällä tiiviisti yh-
teistyötä paikallisten yrittäjäyhdis-
tysten kanssa ja ottamalla yrittäjien 
tarpeet huomioon päätöksenteossa.

Luontoa ja palveluita
Kangasala sijaitsee vesistöjen kes-
kellä suomalaisessa kulttuurimai-
semassa. Asukkaille on tarjolla vih-
reitä omakotialueita koulujen lähei-
syydessä, monipuolisia ulkoilureit-
tejä sekä aktiivista urheiluseuratoi-
mintaa. Paikkakunnan erikoisuu-
tena Silván mainitsee hevosharras-
tuksen kasvavan suosion.

Kangasalan lukion viereen ra-
kennetaan toisen asteen koulutus-
ta tarjoava ammattiopisto Tredun 
yksikkö, joka mahdollistaa kaksois-
tutkinnon suorittamisen.

Vuoden 2018 alussa  
kaupungiksi muuttuva  
Kangasala tarjoaa yrityk-
sille elinvoimaisen ympä-
ristön osana Suomen  
toiseksi voimakkaimmin  
kasvavaa kaupunkiseutua.
teksti eeva hirvola-kostamo 
kuva tomi aho

Kangasala tarjoaa  
kilpailukykyistä kasvualaa

Elinkeinojohtaja Lasse Silván takanaan arkkitehtuuritoimisto  
Heikkinen-Komosen suunnittelema Kangasala-talo.

L änsirannikolla Vaasan ja 
Porin välissä sijaitseva 
Kaskinen oli jo 1700-lu-
vulla tunnettu satama-

kaupunki. Nykyään siellä toimivat 
kalasatama ja metsäteollisuuteen 
erikoistunut vienti- ja tuontisatama.

Hyvät logistiset yhteydet ovat 
houkutelleet alueelle puunjalostus-
teollisuuden yrityksiä, joiden ym-
pärille on kehittynyt elinvoimai-
nen yritysverkosto. Wood Industry  

Modernin Kaskisten sataman ympärillä on paljon teollisuudelle varattua tonttitilaa. Alueelta on erinomaiset logistiset yhteydet meren lisäksi maanteitä ja rautatietä pitkin.

Park -verkostoon kuuluu 11 Kaskis-
ten seudulla toimivaa yritystä. 

– Lisää toimijoita mahtuu. Esi-
merkiksi sataman vieressä on 16 
hehtaarin teollisuusalue, jonka lä-
hellä kunnallistekniikka on valmii-
na, kertoo Kaskisten elinkeinoasia-
mies Johanna Peltoniemi.

Yritykset uskovat Kaskisiin
Kaskisten kautta kulkee vuodes-

sa rahtia lähes miljoona tonnia. Sel-
keäksi suunniteltu satama voi päi-
vässä käsitellä yli 15 000 tonnia rah-
tia. W.I.P. -yritysverkostolle tärkeä 
satama uusii tänä vuonna konekan-
taansa, rakentaa lisää varastotilaa 
sekä pidentää laituria.

W.I.P. -yritysverkostoon kuulu-
vat yritykset uskovat Kaskisten ja 
ympäristökuntien elinvoimaan ja 
investoivat tänä vuonna Kaskisiin 
yhteensä lähes 10 miljoonaa euroa. 

– Kaskisten satama investoi noin 
miljoona euroa bulklaiturin piden-
tämiseen, johon on tarkoitus siirtää 
pölyävän tavaran käsittely, kertoo 
Kaskisten sataman toimitusjohta-
ja Patrik Hellman. 

Verkoston suurin toimija on Metsä 
Board Oyj:n Kaskisten tehdas, joka 
valmistaa kartonginvalmistuksessa 
tarvittavaa kemihierrettä. Lämpö-
puuvalmistaja Lunawood etabloitui 
Kaskisiin vuonna 2016. Yrityksellä 
on tuotantolaitokset myös Iisalmes-
sa ja Joensuussa.

– Kaskisten tehdas hyödyntää 
Länsi-Suomen puumarkkinoita ja 
meillä on alueella tärkeitä alihank-
kijoita. Logistisesti Kaskinen on 
oiva valinta, sillä sataman kaut-
ta viemme tuotteitamme suoraan 
Englantiin ja Ranskaan, kertoo 95 
prosenttia tuotannostaan Suomen 
ulkopuolelle vievän Lunawoodin 
toimitusjohtaja Arto Halonen.

Lunawood modernisoi tänä 
vuonna Kaskisten tehdastaan nel-
jällä miljoonalla eurolla ja palkkaa 
lisää väkeä. Investoinnilla tehtaan 
kapasiteetti kasvaa 50 prosenttia.

– Yhteistyö on hyvä tapa kehit-
tää toimintaa. Sen kautta löysimme 
kunnossapitoalihankkijan, joka te-
kee töitä muillekin verkostossa. Nyt 
voimme keskittyä tekemään maail-
man parasta lämpöpuuta. 

Kaskisiin investoi myös Lunawoo-
dille höylättyä puutavaraa toimit-
tava Aureskosken Jalostetehdas 
Oy. Muuallakin Suomessa toimiva 
yritys keskittyy Kaskisissa puun 
höyläykseen ja pintakäsittelyyn ja 
aikoo rakentaa sinne lisää toimiti-
laa 1500–3000 neliömetriä.

– Investoinnilla kasvatamme sa-
hatavaran jatkojalostusta ja hyö-
dynnämme Kaskisten mainiota lo-
gistista sijaintia, toteaa kehityspääl-
likkö Ari Koskinen.

Verkoston tulevaisuus
Yritysverkostossa yhteistyötä on 
tehty noin vuosi. Yritykset ovat tu-
tustuneet toistensa toimintaan sekä 
kaupungin tarjoamiin palveluihin. 
Jo ensimmäiset tapaamiset ovat 
synnyttäneet aitoa yhteistyötä yri-
tysten välillä, ja meneillään on myös 
yritysten yhteistyötarpeisiin liittyvä 
kartoitus. Tällä hetkellä verkostos-
sa mukana ovat Lunawood, Aures-
kosken Jalostetehdas, Kaskisten sa-
tama, Baltic Tank, Baltic Bulk, J Par-
pala, Kone-Heikkilä, Metsä Board, 
Silva Shipping, Revisol, Nordauto-

mation, sekä Kone-Ketonen.
Toistaiseksi Wood Industry Park 

toimii yhteistyöverkostona, mutta 
haaveissa on, että lähitulevaisuu-
dessa Kaskisten sataman viereen 
kohoaa W.I.P.-yrityspuisto. 

Kaskisten
satama
● Käsittelee lähes miljoona 
tonnia tavaraa, josta puolet 
koostuu sellusta ja sahata-
varasta.  

● Monipuoliset tilat tehos-
tavat käsittelyä ja luovat 
loistavat sijoittumis- ja  
kehittymismahdollisuudet.  

● Mahdollistaa häiriöttö-
män liikkuvuuden jopa 15 
000 tonnin käsittelyerälle 
päivässä.

I N FO

Verkosto yhdistää 
puunjalostusteollisuutta
Puunjalostus verkottuu 
Kaskisissa, josta on lois-
tavat yhteydet muualle 
Suomeen ja maailmalle. 
Elinvoimaiseen verkos-
toon kuuluvat yritykset 
puhaltavat yhteen hii-
leen yhteisen päämäärän 
saavuttamiseksi. 
teksti Johanna Haveri 
kuva kaskisten kaupunki
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