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Förändringarnas
tid

Muutosten
aika

F

örändring är troligtvis ett av de
mest använda orden i vår tid. De
förändringar som sker i tiden är
det bärande temat i det tredje numret av
tidningen TID.
Den gamla visdomen ” Förändring är det
enda konstanta”, låter redan som en kliché,
eftersom det redan uppkommit nya begrepp
som bättre passar i nutiden. Ett ord som
hittat sin plats i den finländska ekonomidiskussionen är det finska ordet ”ketteryys”,
ungefär flink, kvick eller snabb på svenska.
Om det ändå känns svårt att hänga med
i utvecklingen så är det ännu svårare att
kunna se de kommande förändringarna.
Vilka är de tre stora förändringskrafterna på
Sitras Megatrendlista?
Inom ekonomin har det varit speciellt
svårt att förutspå förändringarna och
försöka kontrollera penningtrafikens rörelser.
Penningtrafiken syns också i konsumtionsvanorna och i hur de förändras. Så har
också betalningsmedlen gått från ekorrskinn
till virtuell valuta.
Lagarna reformeras och landskapen
ändras. En kraftig flyttningsrörelse och en
inflyttning till städerna pågår och detta i sin
tur påverkar också Nyland. I TID-intervjun får
vi läsa om Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka
Ujulas tankar angående dessa förändringar.
För att nå framgångar måste ett företag
kunna ifrågasätta det gamla och klara av att
förnya sig. Det betyder inte att det gamla
skulle vara dåligt, men om det till exempel
tar 13 månader att arbeta fram ett konkurrenskraftsavtal, så känns det i den moderna
världen som en hästkärra på motorvägen.
Ordföranden för Enstos styrelse, Marjo
Miettinen, funderar i intervjun i Tid-tidningen
om man borde förnya avtalsförfarandet i
Finland.

M

uutos lienee yksi aikamme käytetyimmistä sanoista. Ajassa
tapahtuvat muutokset ovat myös tämän vuorossaan kolmannen
TID-lehden kantava teema.
Ikiviisaus ”Ainoa pysyvä asia on muutos” kuulostaa jo kliseeltä, kun
muutosoppien muotoilijat keksivät nykyajalle sopivaa uutta sanastoa kuten ketteryys, joka näyttää löytäneen paikkansa ainakin suomalaisessa
talouskeskustelussa.
Jos ajan hermolla ketterästi kulkeminen on haastavaa, vielä haastavampaa on nähdä tulevat muutokset. Mitkä ovatkaan Sitran megatrendilistan kolme suurta muutosvoimaa? Ne selviävät Aika-vakiopalstallamme.
Erityisen haastavaa muutosten ennakointi on ollut taloudessa, jonka
hermokanavissa rahan muuttuvia liikkeitä yritetään hallita. Rahan liike näkyy
myös kulutustottumuksissa ja niiden muutoksissa. Onpa vaihdon väline
itsessäänkin muuttunut oravannahoista virtuaalivaluutaksi.
Lait muuttuvat ja maakunnat muuttuvat. Meneillään on voimakas muuttoliike ja kaupungistuminen, joka muuttaa myös itäistä Uuttamaata. Näistä
muutoksista puhuu muun muassa Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka
Ujula TID-haastattelussa.
Yrityksen menestykselle vanhan kyseenalaistaminen ja uusiutuminen ovat
välttämättömiä. Ei niin, etteikö vanhassakin olisi varaa, mutta jos esimerkiksi kilpailukykysopimusta työstetään 13 kuukautta, tuntuu se nykymaailmassa hevoskärryillä menolta moottoritiellä. Enston hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettisen haastattelussa pohditaan, olisiko Suomen sopimisjärjestelmässäkin jo aika muutoksille.

Tuula Lukić
Päätoimittaja
Chefredaktör

Lue TID myös verkossa
www.tid.fi

Läs också nättidningen
www.tid.fi

Kansikuvassa Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, kuva Srba Lukić
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Små bitar

Pikku paloja

SYKSYN SÄVYJÄ LAUTASELLA

Porvoon
70v
Porvoon Yrittäjät ry täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja
järjestää sen kunniaksi juhlaseminaarin Kulttuuritalo
Grandissa valtakunnallisena yrittäjäpäivänä 5.9. Päivä
on hyvin valikoitu, sillä se linkittää paikallisyhdistyksen
myös kattojärjestöönsä Suomen Yrittäjiin. Ohjelmassakin on valtakunnallista arvovaltaa, kun puheenvuoroissa kuullaan rahoituksen professori Vesa Puttosta
(”Miten Suomi nousuun?”), Kämp Groupin markkinointijohtaja Mirkku Kullbergia (”Suositukset maineenhallinnassa"), kansanedustaja, yrittäjä Harry ”Hjallis”
Harkimoa (”Ammattina Yrittäjyys”) ja yrittäjä Jethro
Rostedtia (”Asenne ratkaisee. Aina”). Oman yrittäjätarinansa tulee kertomaan myös Suomen nuorin yrittäjä,
KoruMies Arvi alias Arvi Martikainen.
Osallistuminen on maksullista ja edellyttää ilmoittautumisen puh. 019 582 002 (arkisin klo 11-17 Kulttuuritalo Grand).

Loviisa-Porvoo Super-viikonloppu 27.-28.8.
Loviisassa:
- Loviisan Wanhat Talot
- Antiikki- ja keräilymessut (Lovisa Gymnasium)
- Vanhan ajan päivät (Jokelan kotiseutumuseo)
- Laivasillan markkinat
- Muinaistulien yö Laivasillalla 27.8.

Porvoossa 27.8.:
- Moon River
- SMAKU – Taste of Porvoo (Grand)
- Skålfest (Kokonniemi)
- Siivouspäivä -kirpputori (Taidetehtaan Aleksanterinaukio)
Lisätietoja kaupunkien verkkosivuilla: www.porvoo.fi ja www.loviisa.fi

Kansainvälinen 43.
Lassen Hölkkä
Myrskylässä

su 11.9.2016 klo 12.00
Maantiejuoksu 10,3 km
Puolimaraton 21,1 km
Patikka/sauvakävely/hölkkä 6 km (vauvasta vaariin)
Sarjojen parhaat palkitaan tilaisuudessa, joka alkaa klo 14.30
Lapsille ja nuorille on omat sarjansa Lasse Virén juoksussa alkaen klo 12.00.
Lasse Virén juoksun palkintojenjako on klo 13.15.
Lassen Hölkkä on juoksukilpailu, jonka järjestää vuosittain
urheiluseura Myrskylän Myrsky Kiparkatissa, Porvoontie 109.
Tapahtumia Myrskylän kunnassa: www.myrskyla.fi
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Savustettua kurpitsakeittoa, sienipaistosta,
piparminttukonvehteja,
omenavaahtokarkkeja ja financiermustikkaleivoksia. Ravintola Wanhan
Laamannin syksyn makumaailma on
saanut inspiraationsa Suomen luonnosta.
Vanhassa Porvoossa tuomiokirkon
kupeessa sijaitseva fine dining -ravintola
on tunnettu vuodenaikojen rytmin
mukaan vaihtuvista herkullisista menuistaan. Kunnianosoitus kotimaan tuoreille
antimille näkyy lautasella myös visuaalisessa viimeistelyssä.
Wanhan Laamannin syksyn makuja
on tarjolla myös SMAKU-ravintolatapahtumassa lauantaina 27.8. klo 14-20
Kulttuuritalo Grandissa. Tapahtumassa on
mahdollisuus tutustua Porvoon seudun
ravintoloiden monipuoliseen makutarjontaan viiden euron annoshinnoilla.
Wanha Laamanni on mukana
SMAKUn Makuaarre-äänestyksessä,
johon voi osallistua 26.8. asti ravintolassa,
Vuorikatu 17. Avoinna ma-la klo 11-23 ja
su 12-20. Lisätietoja: puh. 020 752 8355,
www.wanhalaamanni.com.

RAHAKKAAT LEIVOKSET

Financier-leivokset ovat perinteisesti
pieniä kultaharkon muotoisia leivonnaisia.
Rahamieheen viittaavan nimensä leivos
on saanut finanssimaailmasta. Tarina
kertoo pörssin lähellä liikettään pitäneestä
pariisilaisleipurista, joka kehitti pukumiehille helposti, esimerkiksi kokousten välillä
käsin syötävän makean palan.

INNOSTAVAA
VERKOSTOITUMISTA

Nordic Business Forum 6.-7.10.2016
Kahden nuoren opiskelijan ideasta yhdeksi Euroopan merkittävimmäksi liike-elämän tapahtumaksi
noussut Nordic Business Forum toteutetaan jälleen Helsingissä lokakuun alussa. Se kerää vuosittain
tuhatpäin yleisöä kuulemaan kansainvälistä esiintyjäkaartia. Innostava ilmapiiri on NBF:n valtti.
Tapahtuman taustalla on Hans-Peter Siefenin ja Jyri Lindénin vuonna 2008 perustama yritys,
Nordic Business Group. Nordic Business Forum Oy on sen tytäryhtiö. Ensimmäinen seminaari ja
verkostoitumistapahtuma järjestettiin Jyväskylässä vuonna 2010.
Nykyään tapahtumaa seurataan suorana lähetyksenä eri puolilla Suomea. Porvoossa tämän
mahdollistaa viime vuotiseen tapaan Kehitysyhtiö Posintra. Lue juttu tämän lehden sivuilta 46-47
sekä tarkempia tietoja www.posintra.fi.

TULEEKO VAIHTOEHTORUUASTA PÄÄRUOKAA?
EU:n uuselintarvikeasetus ei salli hyönteisten käyttöä elintarvikkeina. Uuselintarvikkeiksi luetaan raakaaineet, joilla ei ole todistettua käyttöhistoriaa EU:n alueella ennen vuotta 1997.
Belgia, Hollanti ja Iso-Britannia eivät noudata EU:n linjausta. Porvoossakin kasvatetaan "laittomia" kotisirkkoja. Lue lisää verkkolehdestä www.tid.fi.
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Ajattelun aihetta

Ajattelun aihetta

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

Valtarakenteet
murroksessa
Kilpailukykysopimus saatiin aikaan työmarkkinaosapuolten kesken
kesäkuun alussa pitkän prosessin päätteeksi. Neuvottelujen vaiheet
antavat aiheen kysyä, kenen käsissä valta Suomessa on ja miten
sopimiskulttuuria tulisi kehittää, jotta kilpailukyky todella paranisi.

Enston hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen pitää tärkeänä saada nuoret
mukaan rakentamaan yhteiskuntaa ja työelämää. Perheyritysten liitossa nuori
sukupolvi pyritään sitouttamaan mukaan pitkäjänteisesti.

E

nston hallituksen puheenjohtaja Marjo
Miettinen tuo kilpailukykykeskusteluun
kansainvälisen perheyrityksen näkökulmaa.
Sähköjärjestelmiä ja –tarvikkeita valmistava porvoolaisyritys kuuluu Perheyritysten liittoon, jonka
puheenjohtajana Marjo Miettinenkin toimi vuosina
2003-2005. Parhaillaan hän tekee myös väitöskirjaa
luottamusmiesjärjestelmästä.
- Sopimuskulttuurilla on Suomessa historiallinen
perinne, mutta 1960-luvun aikana kehittynyt järjestövalta on jo vanhanaikainen. Maailma muuttuu yhä
nopeammin ja ratkaisujenkin tulisi syntyä nopeammin,
muuten putoamme kyydistä, hän toteaa.
Kilpailukykysopimuksesta väännettiin kättä 13
kuukautta. Siinä ajassa yritysmaailma ehtii muuttua
moneen kertaan. Ohjasiko neuvotteluja enemmänkin
muutoksen pelko kuin ymmärrys muutosten tuomista
mahdollisuuksista?
- Muutospelkoa on, sillä järjestöjen ja ihmisten on
vaikea luopua saavutetusta valta-asemasta. Ajatellaan myös, että kun asia on saatu kerran toimimaan,
se toimii aina, vaikka olisi ymmärrettävä, milloin on
aika keksiä uutta. Yritystoiminnassakin on tärkeää
koko ajan kyseenalaistaa.
Pöytä pitäisikin puhdistaa ja katsoa, minkälaisia
rakenteita sopimiskulttuurissa oikeasti tarvitaan.
- Se on vähän kuin muutto uuteen kotiin, kun
huomaa, kuinka paljon on tavaraa, jolle ei ole enää
käyttöä, Miettinen vertaa.
Hän nostaa esiin myös toiminnan avoimuuden.
Työmarkkinajärjestöjen tilinpäätöstiedot eivät ole
julkisia, toisin kuin yrityksillä. Sisäpiirien ulkopuolella
se aiheuttaa helposti epäilyjä.
- Säätiöiden vallasta on puhuttu paljon, mutta
tästä ei. Tilinpäätöstietojen salassapito on mielestäni jäänne korporaatiovallasta*, josta pidetään kiinni,
sen sijaan että ne, joilla on yhteiskunnassa todellista
valtaa, toimisivat läpinäkyvästi.

Järjestöt kaukana yritysten arjesta

Kentällä, yrityksissä, muutoksen tarve nähdään eri
tavalla kuin järjestöjen pääkonttoreissa Helsingissä.
Tämä kävi selkeästi ilmi, kun Miettinen haastatteli
luottamusmiehiä väistökirjaansa varten. Järjestöjen
edustajat tuntuvat olevan kaukana työelämän arjesta
ja luottamusmiehet toivoivat heidän jalkautuvan
paikan päälle katsomaan, mitä yrityksissä tehdään.
- Itse suosittelisin järjestöedustajia käymään myös
Suomen rajojen ulkopuolella Kiinassa tai Brasiliassa.
Enstollakin on työntekijöitä 20 maassa, eikä meitä
kiinnosta vain Suomen toimintatapa, vaan se, miten
asiat saataisiin toimimaan eri maissa mahdollisimman
yhteneväisesti, Miettinen sanoo.
Väitöskirjassa tutkimuksen kohteiksi rajautuivat
teknologiateollisuuden yritykset, joiden liikevaihto on
30 – 250 miljoonaa euroa ja joilla on kansainvälistä
toimintaa.
- En ottanut mukaan pieniä yhtiöitä, sillä usein

niissä ei ole toimivaa luottamusmiesjärjestelmää.
Todella suurissa yrityksissä järjestelmä on politisoitunut, joten nekin jätin ulkopuolelle.
Luottamusmies on ammattiliiton ja siihen kuuluvien
työntekijöiden edustaja työpaikalla. Tehtävä on
vaativa, mihin vaikuttaa sekin, ettei luottamusmiehellä
itsellään ole esimiestä.
- Ohjeistukset tulevat järjestöstä eikä luottamusmies välttämättä uskalla niistä poiketa, vaikka tilanne
sallisi joustavampaa paikallista sopimista. Samalla
luottamusmiehen on kuunneltava niin henkilöstöä
kuin työterveyspuolta, yrityksen henkilöstöhallintoa ja
monia muita, Miettinen kertoo.
Luottamusmies saa usein yksin luovia raskaiden
päätösten kanssa monien osapuolten kesken. Lisäksi
henkilöstöpuolella on oma hierarkiansa, kuten tuotantotyöntekijät, toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt,
johto.
- Digitalisaation aikana rajapinta henkilöstöryhmien
välillä on häilyvä, mutta Suomessa olemme tehneet
tämän asian ekstravaikeaksi. Tässä törmäämme
jälleen valtaan liittyviin tahoihin, jotka haluavat olla
vaikuttamassa ulkopuolelta yritysten ja siellä työskentelevien arkeen, Miettinen toteaa.
Nuorissa kasvuyrityksissä luottamusmiehiä ei
juurikaan ole.
- Uusi sukupolvi ajattelee kovin eri tavalla. He
perustavat yrityksiä ja lähtevät valloittamaan maailmaa samalla, kun
me piperrämme täällä jäykkien
säännösten
mukaan.
Meidän pitäisi jättää
nuorille
yhteiskunta,
jossa he pärjäävät, mutta
nyt pidämme yllä jotain
sellaista, jonka nuoremmat
joutuvat joskus korjaamaan, jotta heistä seuraava
sukupolvi pärjäisi, Miettinen
kritisoi.

Uutta
osaamista
sopimiseen

Paikallinen sopiminen oli yksi
kilpailukykysopimuksen ydinkysymyksistä ja sen merkitys tulee
väistämättä kasvamaan. Yrityksiin on saatava joustavuutta viedä
asioita eteenpäin, mutta kuten
Miettinen huomauttaa, vaatii paikallinen sopiminen ihmisiltä myös
uutta osaamista.
- Kun luottamusmiestä tai
sopimusneuvottelun osapuolia
valitaan, on tarkkaan mietittävä,
kuka tehtävään soveltuu. Ei voida
valita äänekkäintä tai henkilöä, joka
eniten vastustaa, sillä osapuolten on

* Korporatismi: Poliittinen järjestelmä, jossa lainsäädäntövaltaa käyttävät työnantajien ja
työntekijöiden muodostamat ammattikunnat eli korporaatiot.
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Ajattelun aihetta
pystyttävä viemään läpi kompromissineuvotteluja.
Marjo Miettinen ei ole romuttamassa sopimiskulttuuria. Hän on tutustunut Ruotsin, Englannin, Ranskan
ja Saksan työmarkkinajärjestelmiin ja kaikki ne ovat
erilaisia.
- Järjestötoiminnan alkukehdossa Englannissa järjestelmä romutettiin Thatcherin aikana. Minun mielestäni
se on huono ratkaisu työnantajankin kannalta. Enstolla
on 1700 työntekijää. En sentään halua jokaisen kanssa
erikseen sopia asioista, eli järjestelmä on oltava ja
mieluiten sellainen, joka on joustava ja soveltuu yrityksiin
myös kansainvälisesti.
Haasteita järjestelmän kehittämiseen tuo se tosiasia,
että yrityksetkin ovat erilaisia. Globaalit jättiyritykset eivät
tarvitse järjestöjä, sillä niillä on omat toimintalogiikkansa
ja juristinsa.
Pienissä yrityksissä tai vaikkapa naisvaltaisissa yrityksissä arki on täysin erilaista. Työntekijän sairastuminen
tai äitiyslomalle jääminen saattaa ajaa omistaja-yrittäjän
itsensä piippuun tai pienyrityksen jopa konkurssiin, kun
sitäkin sitovat samat sopimukset kuin suuria järjestäytyneitä yrityksiä.
Yrityspuolella taustavaikuttajia ovat mm. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Keskuskauppakamari,
Suomen Yrittäjät sekä Perheyritysten liitto. Näistä vain
EK on osapuolena työmarkkinaneuvotteluissa. Kilpailukykysopimuksen osalta juuri paikallinen sopiminen
ja siihen liittyvä luottamusmiesjärjestelmä aiheuttivat
erimielisyyksiä.
- Perheyritysten liitto ei ole neuvottelemassa työehtosopimuksista, sillä jäsenemme kuuluvat joka tapauksessa alan omiin liittoihin ja sitä kautta EK:hon. Suomi
on pieni maa ja siihen nähden järjestökenttä on liian
pirstaleinen. Yhteistyöhön toki vaikuttaa sekin, kuka on
johtotehtävässä ja minkälainen on hänen egonsa.
Työnantajajärjestöjen kesken tulisikin olla profiloitumista ja säännöllistä vuoropuhelua, sillä ei ole järkeä
tehdä samoja asioita päällekkäin. Marjo Miettinen arvioi,
että kilpailukykysopimus ei ole vielä riittävä vauhdittamaan Suomen taloutta.
- Joudumme väistämättä tekemään vielä uudistuksia.
Nyt vedämme vain hetken henkeä.

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

VARFÖR TID MEDIA?
- Vi skapar en kanal, som för områdets intressentgrupper närmare varandra samt skapar en positiv
atmosfär i området.
- Vi fördjupar oss i ekonomiska ämnen och berättar
om dem på ett förståeligt sätt.
- Vi vill uppmuntra, motivera och utveckla området
genom att delge läsarna information om företagandet samt näringslivet genom växelverkan - så att
åsikterna inte enbart grundar sig på rubrikerna.
- Vi stärker den lokala företags- samt företagarkulturen.
- Området har ingen lokal ekonomitidning.
- Ekonomikunskap berör alla.

miksi TID media?
- Luomme kanavan, joka tuo alueen
sidosryhmät lähemmäs toisiaan ja luo alueelle
positiivista ilmapiiriä.
- Perehdymme ja kerromme talousaiheista
pintaa syvemmältä,
ymmärrettävästi.
- Haluamme kannustaa, motivoida ja kehittää
aluetta tuomalla lukijalle tietoa yrittäjyydestä ja
elinkeinoelämästä uudella vuorovaikutteisella
tavalla - jotta mielipiteet eivät perustuisi vain
otsikoihin.
- Vahvistamme paikallista yritys- ja yrittäjyyskulttuuria.
- Alueella ei ole paikallista talouslehteä.
- Taloustieto kuuluu kaikille.

PRINT TIMEDIA
TID LEHTI SAAPUU JOKA KOTIIN
- Painettu aikakauslehti ilmestyy
ilmaisjakeluna Itä-Uudenmaan alueella.

SÄHKÖINEN MEDIA
VALLOITTAA VERKON
- Verkkolehti luettavissa www.tid.fi.

FO ORUMIT • SOME
- Väitöskirjaa varten haastattelemani luottamusmiehet ovat
kyllä sisäistäneet sen, että jos yrityksellä menee hyvin,
myös työntekijöillä menee hyvin. Se on minusta erinomainen
lähtökohta sopimiselle. Jos tätä ei ymmärrä, olkoon työnantaja- tai työntekijäpuoli, ollaan ongelmissa, Marjo Miettinen
painottaa.

KOUKUTTAA KESKUSTELUUN
- Tapahtumia tulossa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
- Sosiaalisessa mediassa verkostoidutaan ja vaikutetaan!

TIDNING I TRYCKT FORMAT
TID TIDNINGEN ANLÄNDER TILL VARJE HUSHÅLL
– Den tryckta tidningen utges som en gratistidning inom östra
Nyland.

E-TIDNING
Ensto ja EM Group

Ensto on Ensio Miettisen vuonna 1958 perustama
perheyritys ja kansainvälinen cleantech-yhtiö.
Yhtiön omistus siirtyi Miettisen perheen seuraavalle
sukupolvelle vuonna 2001. Nykyiset omistajat ovat
Marjo Miettinen, Anu Miettinen, Taru Kokkomäki
ja Timo Miettinen. Kolmas sukupolvi on myös
astumassa mukaan liiketoimintaan. Liikevaihto on
noin 260 miljoonaa euroa, toimitusjohtaja Ari Virtanen.
Ensto on osa Miettisen perheen omistamaa
EM Group -konsernia. EM Group on suomalainen
perheyhtiö, jonka päätehtävänä on kehittää ja
omistaa kansainvälisesti toimivia teollisuusyrityksiä
sekä kiinteistöjä. Marjo Miettinen on EM Groupin
hallituksen jäsen.
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Women in Tech

Women in Tech on foorumi, jonka tavoitteena on
innostaa naisia teknologia-alalle ja herättää keskustelua
opiskeluun, ammattiin ja uraan liittyvistä valinnoista ja
niihin vaikuttavista tekijöistä.
Marjo Miettinen on yksi foorumin ideoijista.
Ensimmäiseen foorumiin vuonna 2013 saapui 400
osallistujaa, vuoden 2015 tilaisuudessa osallistujia oli jo
700. Seuraava tapahtuma järjestetään Finlandia-talolla
lokakuussa 2017. Luvassa on mielenkiintoisia kansainvälisiä puhujia. Foorumin virallinen kieli on englanti.
Lisätietoa: www.facebook.com/womenintechfinland
ja www.mytech.fi/women-in-tech

E-TIDNINGEN ERÖVRAR NÄTET
– Nättidningen finns att läsa på www.tid.fi.

FORUM OCH SOCIALA MEDIER
DELTA I DISKUSSIONEN
– Evenemang på väg, två gånger om året, på våren och på
hösten.
- Inom de sociala medierna kan du nätverka och påverka.

tuulet
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Dags att tänka

Maktstrukturerna förändras
Konkurrenskraftsavtalet uppnåddes mellan arbetsmarknadsparterna i början av juni efter en lång process. Sättet förhandlingarna fördes på, ger anledning att reflektera över, i vems
händer makten i Finland ligger och hur man borde utveckla
avtalsförfarandet så att konkurrenskraften faktiskt skulle öka.

M

arjo Miettinen, ordförande i Enstos styrelse, ser konkurrenskraftsavtalet från det internationella familjeföretagets
synvinkel. Borgåföretaget som tillverkar elektriska system
och elektriska tillbehör, är medlem i Familjeföretagens förbund.
Marjo Miettinen har fungerat som förbundets ordförande under
åren 2003-2005. För tillfället jobbar hon på sin doktorsavhandling
om systemet med förtroendemän.
- Avtalsförfarandet i Finland har rötter som sträcker sig långt
bak i historien, men makten som organisationerna har förfogat
över sedan 1960-talet bygger på ett föråldrat system. Världen
förändras i en allt snabbare takt och beslutsfattandet borde ske
lika snabbt, annars hänger vi inte med, konstaterar hon.
Under 13 månader pågick en armbrytning gällande konkurrenskraftsavtalet. På den tiden hinner företagsvärlden förändras
många gånger. Var det så, att förhandlingarna präglades av rädsla
för förändring, istället för, att försöka förstå de möjligheter förändringarna för med sig?
- Det finns en rädsla för förändringar, eftersom organisationer
och människor ogärna avstår ifrån den maktposition de uppnått.
Man tänker också, att då man en gång fått en sak att fungera,
så fungerar den alltid på samma sätt, trots att man borde förstå
när det är dags att förnya sig. Inom företagsverksamheten är det
också viktigt att man ifrågasätter saker och ting.
Man borde rensa bordet och undersöka, vilka strukturer man
egentligen behöver inom avtalsförfarandet. Miettinen lyfter också
fram frågan om verksamhetens offentlighet. Arbetsmarknadsorganisationernas bokslutsuppgifter är inte offentliga i motsats till
företagens uppgifter. Utanför de inre kretsarna leder detta lätt till
misstankar.

Petri Graeffe

Översättning: Jenny Törnroos Foto: Srba Lukić

över ett samhälle, där de unga kommer att klara sig, istället för
att som nu, upprätthålla ett system som de yngre måste åtgärda,
så att följande generation efter dem kan nå framgångar, kritiserar
Miettinen.
Hon tror att konkurrenskraftsavtalet inte är en tillräcklig åtgärd
för att få fart på Finlands ekonomi.
Vi kommer oundvikligen att måsta genomföra nya reformer. Nu
hämtar vi andan endast en kort stund.

Kolumni

Työpaikkasopiminen luo
Suomi tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja.
Kasvava työttömyys ja velkaantuminen ovat
vakava uhka. Toimiva lääke ongelmaan olisi
työpaikkasopimisen eli paikallisen sopimisen
tuntuva lisääminen. Suomalaiset ovat tähän
paljon valmiimpia kuin työmarkkinajärjestöt.
Suomi on todettu kansainvälisessä tutkimuksessa työmarkkinoiden osalta 140. jäykimmäksi,
vertailussa oli mukana 140 maata! Tämä on
uhkaava tulos työllistymisen kannalta. Työmarkkinamallimme on käytännössä kartelli. Se suosii
työssä olevia työttömien kustannuksella, rajoittaa
mielekkäitä päätöksiä työpaikoilla sekä hidastaa
yritysten kasvua. Jäykkien rakenteiden sijaan
tarvitsisimme aitoa luottamusta siihen, että
työnantajat ja työntekijät pystyvät sopimaan
työpaikan asioista parhaiten työpaikoilla – ei
yöllisissä kuukausia kestävissä neuvotteluissa
Helsingissä.
Työehtosopimusten piirissä on noin 70 000
työllistävää yritystä (kuva). Näistä vain 20 000
on järjestäytyneitä yrityksiä, jotka siis kuuluvat
työnantajajärjestöihin. Järjestäytyneissä yrityksissä on keskimäärin 50 työntekijää. Järjestäytymättömissä yrityksissä, joita on liki 50 000,
on keskimäärin viisi työntekijää. Ongelmallista tilanteessa on, että vähemmistö sopii
kaikkien puolesta ehdoista, joita yleissitovuuden
perusteella tulee noudattaa. Järjestelmästä on
päätetty vuonna 1971 erittäin ohuen valmistelun
pohjalta sekä täysin erilaisessa maailmantilassa
kuin tänään. Yleissitovuus ei nykyisessä laajuudessaan sovellu tähän päivään.

työtä
Maailma muuttuu kiihtyvään tahtiin, kansainvälinen kilpailu kiristyy,
yritykset ovat entistä pienempiä ja vain sellaiset menestyvät, jotka aidosti
huomioivat työntekijänsä. Toimiva malli olisi se, että yleissitovuutta
vähennettäisiin merkittävästi tai poistettaisiin kokonaan. Ja luottamusvaltuutetut (koko henkilökunnan valitsemat, ei vain ammattiliiton edustajien)
nostettaisiin samaan asemaan neuvottelukumppanina luottamusmiesten
(oltava ammattiliiton jäsen, joka edustaa vain liittoon kuuluvia) kanssa.
Ymmärrettävää on, että työmarkkinajärjestöt vastustavat tätä. Purkaisihan se heidän kartelliasemaansa. Mutta olisiko jo aika maan hallituksen
lainsäädännöllisesti ja hallitusohjelman mukaisesti purkaa rakenteellisesti
syrjivä ja työttömyyttä lisäävä järjestelmä? Aito työpaikkasopiminen voisi
lisätä työpaikkoja kymmenillä tuhansilla, saada yrityksiin kasvua ja työntekijöille entistä paremmat työehdot.
Petri Graeffe
petri.graeffe@uudenmaanyrittajat.fi
Kirjoittaja on Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja
Läs kolumnen på svenska i vår nättidning www.tid.fi

Vi hämtar andan endast en kort stund
På arbetsfältet, i företagen, ser man förändringsbehovet på ett
annat sätt än vid organisationernas huvudkontor i Helsingfors. Det
här framkom tydligt, då Miettinen intervjuade förtroendemän med
anledning av doktorsavhandlingen. Organisationernas representanter verkar befinna sig långt ifrån arbetslivets vardag och förtroendemännen skulle önska att representanterna tog sig tid, att
besöka arbetsplatserna och bekanta sig med verksamheten.
- Själv rekommenderar jag att representanterna för organisationerna skulle besöka arbetsplatser också utanför Finlands gränser,
till exempel i Kina eller Brasilien. Ensto har arbetstagare i 20 länder,
vi intresserar oss inte enbart för finländska verksamhetsmodeller,
intresset ligger i att hitta gemensamma verksamhetsmodeller som
fungerar i olika länder, säger Miettinen.
I unga tillväxtföretag finns sällan förtroendemän
- Den nya generationen tänker på ett helt annorlunda sätt. De
grundar företag och ger sig ut för att erövra världen, samtidigt
som vi pysslar vidare och följer alla stela stadgar. Vi borde lämna
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Marjo Miettinen, styrelseordförande vid Ensto, tycker att det är viktigt,
att den yngre generationen är delaktig i att bygga upp samhället och
i arbetslivet. Familjeföretagens förbund strävar efter att på lång sikt
få den yngre generationen involverad i verksamheten.
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UUSIMAA

Teksti: Tuula Lukić

Uusi hankintalaki

Normien purkua ja kilpailun edistämistä

UUSIMAA

Teksti: Tuula Lukić

töksistä, Grekin pohtii.
Suomen Yrittäjät osallistui lakiesitysten valmisteluun työ- ja
elinkeinoministeriön johtamissa valmistelu- ja ohjausryhmissä.
Järjestön kanta on, että uusi hankintalaki edistää vuoropuhelua
yrittäjien ja julkisista hankinnoista vastaavien välillä.

Julkisia hankintoja koskeva uusi lainsäädäntö astuu näillä näkymin voimaan
vuodenvaihteessa. Hankintalain uudistus on merkittävä askel kohti yhä
avoimempaa ja demokraattisempaa julkisten varojen käyttöä. Avoimuus
puolestaan edistää tervettä kilpailua ja hillitsee harmaata taloutta.

Hankintalain merkittävimmät uudistukset

• suuret hankinnat on jaettava osiin
• liikevaihtovaatimusten kohtuullistaminen
• viranomaisilla ja kunnilla paremmat mahdollisuudet
huomioida hankintojen laatu
• kilpailu- ja kuluttajavirasto vastaa valvonnasta

Vesirakentamisessa kova kilpailu

N

S

uomen Yrittäjissä hankintalain uudistusta on odotettu,
sillä se muun muassa parantaa järjestön edustamien pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia
osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin.
- Uusi hankintalaki on erittäin yrittäjämyönteinen. Ongelmaksi
on tähän asti koettu julkisten tarjouskilpailujen suuret hankintakokonaisuudet, joihin pk-sektorin on ollut vaikea vastata. Nyt merkittävin muutos on siinä, että kilpailuttajan on pilkottava hankinta
pienempiin osiin. Mikäli näin ei tehdä, se on erikseen perusteltava,
kertoo Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin.
Meneillään on myös mielenkiintoinen ideologinen muutos.
Uuden hankintalain henki on vuorovaikutteinen, kun menneinä
vuosikymmeninä viranomaisten ja mahdollisten tarjouskilpailuun
osallistuvien keskinäistä yhteydenpitoa pyrittiin välttämään.
- Viranomaisilta edellytetään nyt hyvää valmistelua, eikä keskusteluihin tarjoajapuolen kanssa suhtauduta enää epäillen. Avoin
vuorovaikutus ennen varsinaisen hankintailmoituksen julkistamista
karsii esimerkiksi hankintoja, jotka eivät vastaa tarvetta, tai sellaisia
tarjouspyyntöjä, joihin kukaan ei pysty vastaamaan, Grekin toteaa.

Kynnysarvot ohjaavat

Uudistus perustuu EU-lainsäädäntöön, ja sen tavoitteena on
yksinkertaistaa hankintamenettelyä. Pienissä hankinnoissa
tapahtuukin merkittävää normien purkua. Kynnysarvot ohjaavat
kuitenkin vielä kilpailutuksia.
Suomen Yrittäjät on toivonut alhaisia kynnysarvoja, jotta
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mahdollisimman monet hankinnat tehtäisiin kilpailutuksen kautta.
- Kilpailu tuo tehokkuutta ja laatua yhteisten varojemme
käyttöön. Tärkeintä kuitenkin on, että kaikissa julkisissa hankinnoissa ollaan tasapuolisia ja avoimia, Grekin tähdentää.
Matalimpaan kansalliseen kynnysarvoon on tulossa muutos
siten, että jatkossa yli 60 000 euron tavara- ja palveluhankinnat
sekä suunnittelukilpailut on kilpailutettava. Näissä tapauksissa
kynnysarvo nousee nykyisestä 30 000 eurosta.
EU-hankinnoissa kynnysarvot (alin 134 000 euroa) tulevat
komissiolta ja ne tarkistetaan kahden vuoden välein. Helpotusta on
tuonut EU:n yhteinen hankinta-asiakirja. Käytännössä se tarkoittaa,
että tarjoajien ei enää tarvitse tehdä valtavaa paperityötä, vaan yksi
asiakirja riittää tarjousvaiheessa. Vain loppuviivalle päässyt tarjoaja
joutuu todistamaan kaikki pätevyysvaatimukset erikseen.

Miljardien eurojen kakku

Suomessa tehdään vuosittain noin 14000 hankintalain piirissä
olevaa julkista hankintaa yhteensä noin 20 miljardilla eurolla.
Kaikkiaan hankintoja tehdään julkisella sektorilla 35 miljardin
euron arvosta. Hankintalain ulkopuolelle jää siis iso, 15 miljardin
kakkupala, joka Suomen hallituksen teettämän taloudellisen
vaikutusarvon mukaan kasvaa entisestään, kun kynnysarvoja
nostetaan.
- Avoimuuden nimissä pieniäkin hankintoja toivottavasti kilpailutetaan, sillä ihan samasta julkisesta, yhteisestä rahasta niissäkin on
kyse. Kilpailutuksella ennaltaehkäistään turhia epäilyksiä väärinkäy-

tähden, että olemme antaneet heti laajan tarjouksen, jolloin hintakin
ostopalveluihin ja maansiirtoihin erikoistunut loviisalainen
on noussut.
perheyritys He-Wi Oy osallistuu aktiivisesti hankintakilViranomaiset tekevät ennen varsinaisia hankintailmoituksia myös
pailuihin, erityisesti vesirakentamisen urakkatarjouksissa.
selvityksiä. Joskus hankinnat jäävätkin harmillisesti vain tiedustelujen
Yritys toimii pääasiassa Etelä-Suomessa ja rannikkoalueilla.
asteelle.
- Kilpailu on todella kovaa, vaikka meidän lähialueellamme ei
- Toisinaan tulee tarjouskyselyjä, ikään kuin kokeillaan kepillä
ole kovinkaan monia
jäätä, ja lopulta peräänurakoitsijoita vesirakennytään niin, ettei hankintamisessa, toimitusjohtailmoitusta tulekaan tai
taja Janine Henriksson
vastaavasti peräännykertoo.
tään, kun todetaan, että
Tällä hetkellä He-Win
budjetti tilaajalta ei ole
kalustoa on Tainion
ollut riittävä. Teemme
majakan peruskorjakuitenkin ison työn,
uksessa avomerellä
kun laskemme edullisia
Loviisan edustalla, mutta
ratkaisuja, suunnitteei
hankintakilpailun
lemme ja pyydämme
voittajana, vaan aliuramahdollisesti aliurakoitkoitsijana tällä kertaa.
sijoilta tarjouksia.
Loviisan
kaupungin
Hankintailmoitusten
hankintakilpailuun yritys
löytäminen HILMAsta
osallistui muutama vuosi
edellyttää yrittäjän omaa
sitten vierasvenesaaktiivisuutta.
Aikaa
taman osalta, mutta se
saattaa vierähtää koneen
ei tärpännyt.
ääressä
yllättävän
- Arvioisin, että noin
paljon ja tähän Janine
40 prosenttia julkisista
Henriksson
toivoisi
hankintakilpailuista on
helpotusta.
johtanut meidän kannalHILMAan
voi
tamme työvoittoon.
toki asettaa hakusaYleensä isommat firmat
noja vahdeille, mutta
ovat julkisissa hankinTainion majakan korjaushankkeen voitti kilpailutuksessa valtion
hakusanat eivät aina osu
noissa meitä vahvemomistama Meritaito Oy, joka on tilannut urakan loviisalaiselta
ja oman alan urakka voi
milla, Henriksson toteaa.
He-Wi Oy:ltä. Työteline nostettiin paikoilleen heinäkuun lopulla
jäädä löytymättä, vaikka
Yritys etsii kohteita
ja hiekkapuhallustyöt ja rappaustyöt pystyivät alkamaan.
etsisi. Meillä ei yksikään
työ- ja elinkeinominisurakka ole samanlainen
Kuva: He-Wi Oy
teriön ylläpitämästä
kuin
aikaisempi.
sähköisestä ilmoitusToivoisin, että hankinnat
kanavasta, HILMAsta,
tulisivat helpommin esille.
josta löytyvät sekä
He-Wi Oy on tarvittaessa saanut neuvontaa Suomen Yrittäjät
kansallisen että EU-kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat.
ry:stä.
Henriksson on huomannut oman alansa hankintailmoitusten
- Paikallisyhdistyksen puitteissa olen tyytyväinen siihen, että
painotuksissa eroja.
Loviisan alueella yrittäjien asemasta pidetään huolta ja että hankinta- Urakoiden toteutustavat vaihtelevat. Usein pyydetään liian
asioissakin viranomaiset ottavat huomioon oman alueensa yrittäjät.
suppeaa urakkaa, josta monet työvaiheet on jätetty pois. Urakka on
Yhdistys tekee näissä asioissa hyvää työtä, Janine Henriksson kiittää.
silloin näennäisesti edullinen, mutta lopulta tilaaja joutuu kuitenkin
Uuteen hankintalakiin hän aikoo tutustua Uudenmaan Yrittäteettämään myös tarjouksen ulkopuolelle jätetyt työt. Tilaajan pitäisi
jien/Loviisan Yrittäjien ja Loviisan kaupungin 28.9. järjestämässä
osata ajatella kokonaisvaltaisesti, jotta urakka saadaan suoritettua
tilaisuudessa.
läpi. Luulen, että me olemme tippuneet joissakin urakoissa sen
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NYLAND

Översättning: Jenny Törnroos

Den nya upphandlingslagen

Kilpailuttaja painottaa
kokonaistaloudellisuutta

Avveckling av normer och främjande av konkurrens

närmast försökt undvika kontakt mellan myndigheter och de olika kontrahenter som deltagit i
anbudsförfarandena.

Tröskelvärden styr

Den nya upphandlingslagen
främjar dialogen mellan företagarna och dem som ansvarar för
den offentliga upphandlingen,
konstaterar Satu Gerkin, chef för
konkurrensärenden vid Finlands
Företagare.

Förnyelsen baserar sig på EU-lagstiftningen och
dess syfte är att göra upphandlingsproceduren
enklare. Då det gäller mindre upphandlingar sker
det redan en avveckling av normerna. Det är ändå
tröskelvärdena som styr konkurrensutsättningen.
Företagarna i Finland har hoppats på låga
tröskelvärden, så att så många upphandlingar
som möjligt skulle konkurrensutsättas.
- Konkurrensen föder effektivitet och kvalitet
som vi alla har nytta av. Det viktigaste är ändå att
man gällande alla offentliga upphandlingar går till
väga på ett jämlikt och öppet sätt, understryker
Grekin.

En kaka värd miljarder euro

D

en nya lagstiftningen gällande offentliga upphandlingar ser
ut att träda i kraft vid årsskiftet. Förnyandet av upphandlingslagen är ett betydande steg mot ett allt mer öppet
och demokratiskt sätt att använda de offentliga tillgångarna.
Offentligenheten främjar en sund konkurrens och tyglar den gråa
ekonomin.
Vid Företagarna i Finland har man väntat på de förnyelser
upphandlingslagen för med sig, eftersom de förbättrar de små
och medelstora företagens chanser att ta del av de offentliga
anbudsförfarandena.
- Den nya upphandlingslagen gynnar företagarna. Den största
förändringen är den, att man vid konkurrensutsättning måste
spjälka upp upphandlingen i mindre delar, om detta inte gör måste
det motiveras, berättar Satu Grekin, chef för konkurrensärenden
vid Finlands Företagare.
En intressant ideologisk förändring är också på gång. Den nya
upphandlingslagen är interaktiv, då man under tidigare årtionden

I Finland görs årligen cirka 14000 offentliga upphandlingar som lyder under upphandlingslagen. Den sammanlagda summan av
upphandlingarna uppgår till 30 miljarder euro.
Allt som allt görs upphandlingar av ett värde på
35 miljarder euro inom den offentliga sektorn.
Kakbiten som hamnar utanför upphandlingslagen
är värd 15 miljarder euro och den delen kommer att
växa ännu större, framkommer i den ekonomiska
konsekvensbedömningen som regeringen låtit
göra.
- Förhoppningsvis konkurrensutsätter man
också mindre upphandlingar för offentlighetens
skull, det är ju trots allt frågan om samma offentliga, gemensamma pengar. Genom att konkurrensutsätta förebygger man onödiga misstankar
om missbruk, funderar Grekin.
Företagarna i Finland deltog i förberedandet av
lagförslagen i berednings- och styrgrupperna som
leddes av arbets- och näringsministeriet.

Ajankohtaista julkisista hankinnoista

HANKINTASEMINAARI - KUTSU
Tervetuloa kuulemaan julkisten hankintojen lainsäädännön muutoksista sekä kuntien hankintakäytännöistä.

30.8. klo 18 Askola

28.9. klo 14 Loviisa

Aika & paikka:Tiistaina 30.8.2016 Klo 18 - >
Askolan koulu, Linnankoskentie 49, Vakkola

Aika & paikka: 28.09.2016 klo 14:00 -17:00           
Palvelutalo Esplanad, Kuningattarenkatu 7,
Loviisa (katutaso)

lisätietoja www.uudenmaanyrittajat.fi
Tervetuloa! Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille
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UUSIMAA

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

L

oviisan kaupungin hankinta-asiantuntija
Johanna Heikel suhtautuu myönteisesti
uuteen hankintalakiin. Lainsäädännön
kautta nyt vahvistettaviin hyviin toimintatapoihin, kuten vuorovaikutukseen, on Loviisassa
jo pyrittykin.
- Keskusteleva ja avoin ilmapiiri yrittäjien
kanssa on tärkeää. Lähtökohtaisesti olemme
käyneet keskustelua mielellään jo suunnitteluvaiheessa, ennen kuin hankintailmoitus julkaistaan,
Heikel toteaa.
Suunnitteilla olevista hankinnoista ilmoitetaan
kaupungin kotisivuilla. Samalla hankintayksikkö
kerää kentältä markkinatietoutta niihin liittyvistä
palveluista. Kun kaupunki on julkaissut kansallisen tai EU-kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen, näkyy se muun muassa HILMA-ilmoituskanavassa* sekä sähköisessä tarjouspalveluportaalissa. Tarjoukset kaupunki ottaa vastaan
sähköisen kilpailutusjärjestelmä Cloudian kautta.
Loviisassa tarjouspyyntöjä tehtiin vuonna
2015 noin 60, joista pienhankintoja oli puolet.
Suurimmat hankinnat ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa, jonka osuus kaupungin budjetista
on muutenkin iso.
Ennakoidulta arvoltaan suurin hankinta
vuonna 2015 oli perusturvakeskuksen ”Lastensuojelun sijaishuollon palveluiden puitejärjestely”,
jossa tarjouspyyntö oli jaettu kolmeen osaan.
Hankintakaudelle ennakoitu arvio ylitti 1 000 000
euroa.
Merkittävä kilpailuttaja on myös Loviisan
tekninen
keskus.
Rakennusurakoiden
kynnysarvot ovat korkeammat kuin palveluhankintojen. Näin ollen moni teknisen keskuksen
kilpailutus toteutetaan pienhankintana.
- Kehitämme hankintaosaamista Loviisassa
jatkuvasti ja sitä myös hajautetaan eri osastoille.
Uudessa laissakin on paljon uutta omaksuttavaa. Myönteistä on erityisesti se, että oikeuskäytäntöä on avattu ja pykäliä selkeytetty niin,
että niiden tulkinta on nyt helpompaa, Johanna
Heikel sanoo.
Julkisella sektorilla hankintojen tavoitteena on
kokonaistaloudellisuus. Pelkkä hinta ei Heikelin
mukaan ole ollut Loviisassa ratkaiseva tekijä.
- Asettamalla vaatimuksia tarjoajalle sekä
palvelulle vähimmäisvaatimuksina, hankintayksikkö varmistuu siitä, että sen tavoittelema
laatutaso ei alitu yhdelläkään tarjoajalla. Voimme
esimerkiksi vaatia, että palvelua tarjotaan sekä
suomen että ruotsin kielellä. Mielestäni olemme
saaneet Loviisaan laadukkaita palveluita kilpailu-

tuksen kautta.
Myös loviisalaiset yritykset ovat osallistuneet kilpailutuksiin. Vuonna 2015 julkaistiin neljä EU-kynnysarvon ylittävää
hankintailmoitusta. Yhtä kilpailutusta lukuun ottamatta
kaikissa näissä kilpailutuksissa tuli valituksi paikallisia
yrityksiä. Nämä EU-kynnysarvon ylittäneet kilpailutukset
koskivat henkilökuljetuksia sekä sosiaalipalveluita.
- Toivoisin, että yhä useampi paikallisyritys osallistuisi
tarjouskilpailuihin sekä koulutustilaisuuksiin, joissa on
mahdollisuus kysyä ja oppia käytännöistä. Vuorovaikutusta ei koskaan ole liikaa, Johanna Heikel kannustaa.
*HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä
maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä
olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista
hankinnoista.

Uudessa hankintalaissa myönteistä on erityisesti se, että oikeuskäytäntöä on avattu ja pykäliä selkeytetty niin, että niiden tulkinta
on nyt helpompaa, Loviisan kaupungin hankinta-asiantuntija
Johanna Heikel sanoo.

15
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Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

BERÄTTA MED KARTONG

KERRO SE
KARTONGILLA
.

D

eMill on Eltete TMP:n graafinen osasto, tai
divisioona, kuten tämän loviisalaisyrityksen
erikoistuneita osastoja kutsutaan. Kartonki
ja erityisesti siitä valmistettava hunajakennolevy
muokkautuu DeMillin suunnittelupöydillä mitä yllättävimpiin muotoihin.
Myyntipäällikkö Jouni Mykkänen istuttaa meidät
neuvottelupöydän ääreen koivupenkille. Koivu on tässä
tapauksessa kuvio, joka on saatu aikaan hunajakennolevylle suurkuvatulostimella. Voisin kevyesti nostaa ison
koivupenkin Mykkäsen työpöydän ääreen - joka puolestaan muistuttaa vanhan ajan hirsilankuista valmistettua
pitopöytää. Tyylikästä, hauskaa ja ympäristöystävällistä
”silmänlumetta” sekin.
Mykkänen tuntee graafisen alan laidasta laitaan. Hän
sanoo, että Elteten hunajakennolevy tarjoaa ammattilaiselle mahdollisuudet todella innovatiiviseen työhön.
Tyypillisesti levyjä hyödynnetään messurakenteina ja
myymälämainonnassa.
- Markkinointi on erottautumista. Tämä pätee myös
messuosastoihin. Kartongista saa kevyitä, mutta näyttäviä
rakenteita, ja samalla voi viestittää ekologista arvoista.
Ratkaisu mahdollistaa yritykselle aina uudenlaisen messuilmeen, Mykkänen toteaa.
Elteten kartonki valmistetaan kierrätetystä kuidusta ja se
on itsessään 100 prosenttisesti kierrätettävää.
- DeMill oli maaliskuussa Amsterdamissa messuilla ja
teimme koko osaston Loviisassa valmistetusta pahvista.
Messujen jälkeen osasto oli alle tunnissa purettu pahvinkeräykseen. Säästimme rahtikuluja ja aikaa, mutta myös
luontoa.

Ei pelkkää pintaa

Kassakaappi kartongista, työpöytä,
esiteteline tai vaikkapa kokonainen
aulakalusto – DeMillin toimistolla
vain mielikuvitus on rajana sille, mitä
kaikkea kartongista voidaan tehdä.
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Eltete on vahva kansainvälinen toimija, joka valmistaa muun
muassa kuljetuspakkausmateriaaleja. Sillä on tuotantoyksiköitä 16 maassa, ja myyntiorganisaatio toimii yli 60 maassa.
Pääkonttori on Loviisassa, jossa Eltete valmistaa D-Boardnimellä hunajakennolevyä.
DeMillin asiakkaina on esimerkiksi mainostoimistoja,
jotka suunnittelevat isoja kokonaisuuksia omille asiakkailleen. DeMill ei kilpaile näiden asiakkaidensa kanssa, mutta
paikallisten yritysten kanssa se tekee paljon suoraa yhteistyötä tilaustuotteissa, kuten esitetelineiden ja messukalusteiden osalta.
- Teemme myös yksityisasiakkaille erikoistuotteita
pahvista, Mykkänen kertoo.
Hän innostuu visioimaan huoneenjakajaa, kartongista
valmistettua isoa nukkekotia, jonka voisi sisustaa lapsille
mieluisaksi. Se olisi kuin talo talon sisällä.
- Pahvi mielletään heikoksi materiaaliksi, mutta se on
harhaa. Kartonki toimii myös ääni- ja lämpöeristeenä ja
pinta voidaan käsitellä antigraffitilakalla.
DeMillin toimistossa kyse ei ole pelkästään pintasuunnittelusta, vaan monimutkaisista ja mielenkiintoisista
rakenteista. Tietokoneohjatulla tasoleikkurilla Elteten
tiloissa Loviisassa pystytään tekemään erilaisia muotoa ja
taitettavia levyjä, joista pystyy kasaamaan nopeasti myös
protokappaleita.

Lovisa

Översättning: Jenny Törnroos Foto: Srba Lukić

Ett kassaskåp av kartong,
ett arbetsbord, ett broschyrställ eller ett entréhallsmöblemang. På DeMills
kontor är det endast fantasin
som sätter gränser för
vad som går att skapa av
kartong.

D

eMill är den grafiska
avdelningen på Lovisaföretaget Eltete TMP.
På DeMills planeringsbord formas
kartongen och närmare bestämt
cellskivorna, i de mest överraskande
former.
Försäljningschef
Jouni
Mykkänen ber oss att slå oss ner
på en björkbänk vid förhandlingsbordet. Björken består i det här fallet
av ett mönster på cellskivan och
har åstadkommits med hjälp av en
printer. Jag skulle lätt kunna lyfta
upp den stora björkbänken och bära
bort den till Mykkänens arbetsbord,
som i sin tur liknar ett gammaldags
bord gjort av timmer, stilfullt, roligt
och naturvänligt på ett förvillande
sätt.
Cellskivorna
som
Eltete
framställer ger professionella
yrkesutövare möjligheter att arbeta
innovativt. Vanligtvis används cellskivorna för att bygga upp mässavdelningar och för butiksreklam.
- Marknadsföring går ut på att
man skiljer sig från mängden. Av
kartongen kan man bygga lätta
och representativa konstruktioner,
samtidigt som man förmedlar företagets ekologiska värderingar. Genom
att använda sig av cellskivorna kan
företaget varje gång bygga upp en
annorlunda mässinredning.
Eltetes kartong tillverkas av
återanvända fibrer och kartongen i
sig är återvinningsbar till 100 %.

En Formel-bil som maskot med företagets logo!
Försäljningschef Jouni Mykkänen har ett arbetsbord gjort av kartong.

- DeMill deltog i ett mässevenemang i Amsterdam i mars och vi byggde upp
hela avdelningen av kartong tillverkad i Lovisa. Då mässan avslutades tog det
endast en timme att nedmontera avdelningen och ställa kartongen i kartonginsamlingen. Vi sparade i transportkostnader och i tid men vi sparade också på
miljön.

Inte enbart yta

Elete är ett internationellt företag som bland annat tillverkar transportförpackningar. Företaget har produktionsanläggningar i 16 länder och försäljningsorganisationer i 60 länder. Huvudkontoret finns i Lovisa, där Eltete tillverkar cellskivorna under varumärket D-Board.
DeMills kunder består av till exempel reklambyråer, som planerar stora
helheter för sina egna kunder. DeMill tävlar inte med dessa kunder, men med
lokala företag samarbetar man gällande beställningsprodukter så som broschyrställ och mässinredning.
- Vi framställer också specialprodukter av kartong för våra kunder, berättar
Mykkänen
Han börjar ivrigt måla upp en vision om en rumsdelare, ett stort dockhus gjort
av kartong, som man kan inreda barnvänligt. Det skulle vara som ett hus inne i
ett hus.
Man tänker ofta att kartong är ett svagt material, men det stämmer inte.
Kartongen fungerar också som ljuddämpare och isolering och ytan kan
behandlas med antigraffitilack.
I DeMills arbetsutrymmen är det inte enbart frågan om att planera ytor, utan
komplicerade och intressanta konstruktioner. Med den datorstyrda laserskäraren kan man i Eltetes utrymmen i Lovisa skära ut olika former och vikbara
skivor som går att bygga upp till prototyper i ett svep.
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Kolumni

Jouni Malmivaara

Itä-Uudenmaan yritysten
yhteistyöllä tuloksiin

Itä-Uudellamaalla on yrityksiä noin
6500 ja työpaikkoja noin 30 000. Miten
voisimme parantaa näiden kilpailukykyä,
kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia?
Kevään TID-numerossa toin esiin
jo pitkän listan erilaisia toimenpiteitä,
joilla päästäisiin parempiin tuloksiin
niin yrityksissä kuin kunnissakin. Tällä
kertaa keskityn hankintayhteistyöhön,
aiheeseen, jota olen tehnyt lähes koko
ammatillisen urani.
Suomi on pieni markkina ja etäällä
kaikesta ja logistisesti eräänlainen
saarivaltio. Tämä on yrityksen kannattavuuden kannalta haastavaa ja nostaa
valmistuskustannuksia verrattuna kilpailijoihimme. Itä-Uusimaa on samalla tapaa
pieni markkina Suomessa ja yritykset
suhteellisesti ottaen myös useimmiten
pk-sektoriin kuuluvia.
Toimin UPM:n hankintajohtajana yli 20
vuotta ja loin sinä aikana lopulta globaalin
hankintaverkoston yhtiön eri tehtaiden
ja yksiköiden välille. Yritysten menestys
vaatii huippuunsa vietyä hankintastrategiaa ja tuloksellista toteuttamista.
Totuus on, että: ” Yritys elää myymällä,
mutta tekee voitot ostamalla!”
UPM:ssä kyse oli hankintayhteistyön
rakentamisesta alueittain, toimialoittain ja myös globaalisti. Yhtiön ylimmän
johdon on ymmärrettävä hankintastrategian tärkeys ja annettava vahva tuki sen
tehokkaalle toteuttamiselle.
Viimeiset seitsemän vuotta olen
toiminut toimitusjohtajana yhteishankintaosuuskunnassa (Nordic Source),
jossa kilpailutin jäsenten hankintoja.
Näin saatiin kaikille merkittäviä kustannussäästöjä. Itä-Uudenmaan yrittäjien
kesken näenkin nyt suuren mahdollisuuden vastaavaan yhteistoimintaan
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Jouni Malmivaara
Kirjoittaja on Loviisan Yrittäjät ry:n
varapuheenjohtaja sekä
Sourcing Net Oy:n toimitusjohtaja.

hankinnoissa. Ostajina olemme kaikki yrittäjät pieniä, mutta yhdistämällä ostovoimamme
pystymme parantamaan kilpailukykyämme ja samalla keskittymään itse kukin valmistukseen,
tuotekehitykseen ja myyntiin.
Posintran projektina oli kaksi vuotta sitten Metallitalli-hanke, jossa haettiin konepajayrityksille
synergioita niin markkinoinnissa kuin alihankintaverkostoissakin. Hankkeen jatkona olen nyt
kerännyt konepajoja yhteishankintarenkaaseen, joka tekisi hankintoja yhdessä. Tällä hetkellä
jäseninä on viisi yritystä. Tavoitteena tulisi olla noin 20-50 yritystä Itä-Uudeltamaalta ja mukana
voisi olla myös muitakin kuin konepajayrityksiä. Tällainen yhteistyö olisi sitä konkreettista
toimintaa, jolla parannetaan yritysten tuloksentekoa.
Uusi hankintalaki on tulossa ja tämä uudistus parantaa pienten ja keskisuurten yritysten
mahdollisuuksia myydä tavaroita ja palveluita julkiselle sektorille. Uusi laki velvoittaisi ostajaa
pilkkomaan isot hankinnat osiin, jolloin parannetaan paikallisyrittäjien asemaa. Jos esiintyisimme yhdessä kilpailutuksissa, voisimme yhä parantaa mahdollisuuksiamme. Uusi laki myös
keventää sääntelyä ja rajoittaa yritysten kokovaatimuksia. Hankintalain soveltamisrajoja samalla
nostetaan 60 000 euroon (ennen 30 000 €). Yrittäjät ovat tänä syksynä järjestämässä hankintaseminaareja lain osalta.
Itse toimin nyt Loviisan Yrittäjien varapuheenjohtajana ja hankinta-alan konsulttina. Olen
valmis hankintayhteistyön laajentamiseen tällä alueella!
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Ekonomi

Översättning: Jenny Törnroos

Från ekorrskinn till
virtuell valuta

I forna tider idkade man byteshandel genom att utväxla förnödenheter sinsemellan. Det finska ordet för pengar, ”raha”, betydde
ursprungligen pälsdjursskinn, närmare bestämt ekorrskinn.
Man kunde till exempel byta till sig en ko för hundra ekorrskinn.
Penningekonomin uppkom så småningom då byteshandeln visade
sig vara oändamålsenlig.
Statliga mynt och pengapolitiken fick sin början, då man
började använda metallbitar i olika former. Härskarna lät stämpla
metallbitarna som en garanti för bitens värde. De första mynten
av metall tillverkades i Lydien, i det nuvarande Turkiet, cirka 650
fvt. Uttrycket ”rik som en Krösus”, syftar på Lydiens sista kung,
Krösus, som var berömd för sina rikedomar.
Kineserna har varit föregångare inom många ting, också då
det gäller ibruktagandet av papperspengar. De kinesiska sedlarna
kallades ”flygande pengar” och bestod av rispappers ark i A4:ans
storlek. I Europa började man använda papperspengar 800 år
senare, då man inte längre orkade släpa omkring på kopparplåtmynten som kunde väga upp till 19 kilo. De första sedlarna utgavs
i Stockholm 1661.
Centralbankerna som gav ut sedlarna, förband sig till en början
att lösa in papperspengarna mot en viss mängd silver och senare
även guld, då man i de flesta länder övergick till guldmyntfot.
I dagens läge är pengarna till största delen immateriella och
existerar som siffror i bankernas datorer. Pengatrafiken håller på
att bli alltmer elektronisk. Nuförtiden kan vi redan tala om en virtuell
ekonomi som fungerar vid sidan om realekonomin.
På webben kan man även använda digital valuta, Bitcoin. Det är
en så kallad kryptovaluta, som inte har någon central utfärdare, så
som en centralbank eller en myndighet. Man använder den digitala
valutan anonymt. Anonymiteten bidrar i sin del till pengatvätt och
handel med olagliga varor. Den digitala valutans värde pendlar
kraftigt.
Det finns ändå ett beständigt betalningsmedel. Guldet har
bevarat sitt värde genom årtusenden och under lågkonjunkturer
blomstrar guldhandeln.
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Teksti: Leila Toffer-Kares

Talous

Oravannahasta
virtuaalirahaan
Muinoin käytiin kauppaa vaihtamalla hyödykkeitä keskenään. Suomen kielen sana raha on alunperin tarkoittanut turkista, eritoten
oravannahkaa. Pohjois-Euroopassa turkikset olivat tärkein vaihdantaväline. Esimerkiksi sadalla kurrennahalla saattoi saada lehmän.
Rahatalous syntyi vähitellen, kun esineiden yhteismitallinen vaihtaminen toisiin osoittautui epäkäytännölliseksi.
Valtiollinen raha ja rahapolitiikka saivat alkunsa, kun metallikappaleita alettiin lyödä tietyn kokoisiksi ja hallitsijat leimasivat ne
arvon vakuudeksi. Ensimmäiset metallirahat valmistettiin Lyydiassa nykyisen Turkin aluella noin 650 eaa. Sanonta ”rikas kuin
Kroisos” juontaa juurensa Lyydian viimeiseen kuninkaaseen, rikkauksistaan kuuluisaan Kroisokseen.
Kuten niin monessa muussakin asiassa, olivat kiinalaiset edelläkävijöitä myös setelirahan käyttöönotossa. Heidän ”lentäväksi
rahaksi” kutsumansa riisipaperiarkit olivat noin A4-kokoisia.
Euroopassa siirryttiin seteleihin kahdeksansataa vuotta myöhemmin, kun ei enää jaksettu raahata mukana jopa 19 kilon painoisia
kupariplootuja. Ensimmäiset paperirahat laskettiin liikkeelle Tukholmassa 1661.
Setelit liikkeelle laskeneet keskuspankit sitoutuivat aluksi lunastamaan paperirahat tietyllä määrällä hopeaa ja myöhemmin kultaa,
kun useimmissa maissa siirryttiin kultakantaan.
Nykyisin suurin osa rahasta on pääosin aineetonta, vain numeroita pankkien tietokoneissa. Raha onkin yhä enemmän siirtymässä pelkästään sähköiseen muotoon. Nykyään voidaan jo puhua virtuaalitaloudesta, joka toimii reaalitalouden rinnalla.
Verkossa voi käyttää myös bittirahaa eli Bitcoineja. Se on niin kutsuttua kryptovaluuttaa, jota ei säätele minkään maan keskuspankki tai hallitus. Bittirahaa käytetään nimettömästi. Siten se mahdollistaa osaltaan rahanpesun ja laittoman tavaran kaupan.
Bittirahan arvo heilahtelee voimakkaasti.
Yksi kuitenkin on ja pysyy. Kulta on säilyttänyt arvonsa halki vuosituhansien ja lama-aikoina kultakauppa käy erityisen kiihkeänä.
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Porvoo

Pelätäänkö Porvoota?

Väestön ja palveluiden
keskittyminen muuttaa
Uuttamaata
M

ielikuvat itäisestä Uudestamaasta ovat monin
tavoin myönteiset, mutta kuntien välisen
yhteistyön toimivuudesta kuulee aika ajoin
kritiikkiä. Porvookin saa tästä osansa. Onko niin, että
Porvoota pelätään ja onko muilla itäisen Uudenmaan
kunnilla aihetta suhtautua Porvooseen varauksellisesti?
Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula
toteaa, että yleensä savua ei ole ilman tulta. Aina välillä
kysymykseen törmätään.
- Väittäisin kuitenkin, että tilanteet ovat vastaavanlaisia Suomen eri kolkissa. Jos maakunnassa tai
vastaavalla alueella on yksi isompi keskuskaupunki,
sen ehkä pelätään vetovoimallaan tai omin toimin
vievän jotain pois muilta, esimerkiksi palveluita. Mutta
aina löytyy se vielä isompi ja mahtavampi eli on aina
tärkeää huomioida, mihin verrataan.
Mikäli porvoolaisilla on vastaavia pelkoja, ne kohdistuvat todennäköisimmin Helsinkiin tai metropolialueeseen, mutta pääkaupungin läheisyys koetaan
Porvoossa pääosin kaupungin omaa vetovoimaa
vahvistavana tekijänä.
Itäisen Uudenmaan sisällä painoarvoihin vaikuttaa
se, että Porvoo on selkeästi suurempi kuin muut
kunnat. Täällä ei ole toista samaa kokoluokkaa olevaa,
tasapainottavaa kaupunkia. Ujula ei kuitenkaan näe
itäuusmaalaisessa yhteistyössä asiakysymysten
kohdalla suuria vaikeuksia, vaikka varmasti aina on
parannettavaa.
- Pitkästä yhteisestä historiasta löytyy tietysti asioita,
jotka eivät ole sujuneet sopuisasti, mutta jos vanhoja
muistellaan liikaa, voidaan tuoreissakin asioissa päätyä
vääränlaiseen tulokulmaan.

Muutosvoimia

Laajemmasta näkökulmasta katsoen meneillään on
koko Suomen mittakaavassa väestön keskittyminen.
Se vienee samalla kohti palveluiden keskittymistä. Tätä
keskustelua käydään voimakkaasti myös maakunta- ja
sote-uudistuksien ympärillä.
- Meneillään on historiallisestikin suuri muuttoliike
kaupunkeihin ja keskuksiin, eikä sitä kovin helposti
pystytä paikallispoliittisilla päätöksillä estämään. Tässä
tilanteessa näyttää siltä, että Helsingin vaikutuspiiri ei ainakaan vielä levittäydy Porvoon itäpuolelle,
mutta Porvoo ja Sipoo selkeästi hyötyvät tilanteesta,
Askolakin jossain määrin, Ujula sanoo.
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Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

- Ihmiset ovat valmiita käymään töissä muualla kuin
asuinkaupungissaan. Tärkeämpää kuin kilometrit, on
se aika, joka siirtymiseen käytetään. Porvoo on tässä
mielessä niin sanotulla aurinkovyöhykkeellä. Lisäksi
vetovoimaan vaikuttaa se, että Porvoossa on aidosti
kaupunkimaiset elementit, kun taas monet Helsingin
kehyskunnat ovat ehkäpä pyrkineet lähiötyyppisen
rakentamiseen, hän jatkaa.
Valtakunnalliset uudistukset tulevat vaikuttamaan
alueellisen yhteistyön painotuksiin, mutta vielä on
liian varhaista sanoa, mitä tuleman pitää. Sosiaali- ja
terveydenhuollossa kuntien väliseltä yhteistyöltä lähtee
nykyisenkaltainen tarve, jos järjestämisvastuu siirtyy
maakunnille. Elinkeinoyhteistyön puolella mahdollisuuksia sen sijaan on varmasti jatkossakin.
- Resurssit eivät julkisen vallan osalta tule lisääntymään, päinvastoin. Kun näistä lähtökohdista mietitään,
onko tapoja tehdä asioita tehokkaammin, esitetään
yleensä ratkaisuna suuruuden ekonomiaa. Tämä
puolestaan on voinut johtaa niihin epäilyksiin, joita
naapureilla on Porvoota kohtaan, Ujula pohtii.

Eri muoteissa

Meneillään olevien uudistusten vaikeutena on, että
lainsäädännöllä yritetään saada kaikki samaan
muottiin. Ujula painottaa, että Uusimaa ei voi toimia
samanlaisena maakuntana kuin vaikkapa Kainuu tai
Etelä-Karjala – jo väestömäärät johtavat erilaiseen
systematiikkaan.
- Joku voi sanoa, että maailmalta löytyy paljon
isompiakin hallinnoitavissa olevia väestöpohjia, mutta
Suomessa on totuttu siihen, että arkielämää koskeva
päätöksenteko on lähellä. Alueille tulisikin antaa
mahdollisuus soveltaa tarpeen mukaan peruspalveluitten järjestäminen ja tuottaminen. Se voisi olla
helpompaa kuin saada kaikki samasta muotista ulos.
Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kyse on
valtavista asioista, vuositasolla yli 20 miljardin euron
järjestelmän muuttamisesta. Sen vaikutuksia alueellisesti, paikallisesti tai yksittäiseen veronmaksajaan ei
vielä tiedetä.
- Meillä on epäilyksiä, että kokonaisuus ei ainakaan
paranna porvoolaisen veronmaksajan asemaa. Yleisesti
on ajateltu, että mitä paremmin kunta on jo hoitanut
asiansa, sen enemmän menetettävää sillä uudistuksessa on, Ujula toteaa.
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Borgå

Översättning: Jenny Törnroos

Fruktar man Borgå?

Nyland förändras då
befolkningen och
servicen koncentreras
Förändringens krafter

Ö

stra Nylands image är på många sätt positiv, men tidvis
riktas kritik mot hur samarbetet kommunerna emellan
fungerar. Borgå får också sin beskärda del av kritiken. Är
det så, att de andra kommunerna i östra Nyland är rädda för Borgå
och borde kommunerna förhålla sig avvaktande gentemot staden?
Stadsdirektören i Borgå, Jukka-Pekka Ujula konstaterar, att
det sällan finns rök utan eld. Ibland tas denna fråga upp.
- Jag påstår ändå, att situationen är den samma i hela landet.
Då det i ett landskap eller på ett motsvarande område finns en
större centralort, är man kanske rädd, att den med sin dragningskraft eller på eget bevåg tar något ifrån de andra kommunerna, till
exempel gällande servicetjänster. Men det finns alltid städer eller
kommuner som är större och mäktigare, så det är viktigt att reflektera över vad man jämför med.
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Ifall borgåborna har liknande rädslor, riktas de sannolikt mot
Helsingfors eller mot metropolområdet, trots att man i Borgå
huvudsakligen anser, att närheten till huvudstaden är en faktor som
stärker stadens egen dragningskraft.
Inom östra Nyland påverkas situationen av att Borgå är betydligt
större än de andra kommunerna. Här finns ingen annan stad av
samma storlek som skulle ha en utjämnande effekt. Ujula anser
ändå inte, att det skulle finnas större svårigheter då det kommer
till det östnyländska samarbetet kring sakfrågor, trots att det säker
alltid finns saker som kan förbättras.
- Vår långa gemensamma historia rymmer angelägenheter som
inte i alla händelser löpt utan konflikter, men om vi reflekterar för
mycket över det som varit, finns det en risk att de nya frågorna
behandlas med en felaktig synvinkel som utgångspunkt.

Borgå

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

I Finland pågår en koncentrering av befolkningen.
Det leder till, att servicen också koncentreras. I
diskussionerna kring landskaps- och socialvårdsreformerna diskuteras koncentreringen livligt.
- Den pågående flyttningsrörelsen till städer
och centra är stor också historiskt sett, och
den rörelsen går inte alldeles lätt att hindra med
lokalpolitiska beslut. Som situationen nu ser ut,
verkar det som om Helsingfors inflytelsesfär inte
ännu sträcker sig österut från Borgå, medan
Borgå och Sibbo gynnas av situationen. Askola
gynnas också, till en del, säger Ujula.
- Människorna är beredda att arbeta på andra
orter en boningsorten. Viktigare än kilometrarna
till arbetsplatsen är arbetsresans längd mätt i
tid. Borgå ligger i detta avseende väldigt bra till.
Stadens dragningskraft bygger på, att staden
har alla detaljer en äkta stad behöver, då många
grannkommuner till Helsingfors kanske har
strävat efter att bygga på ett sätt som är typiskt
för förorter, fortsätter han.
De riksomfattande reformerna kommer att
påverka tyngdpunkterna för regionsamarbetet,
men det är ännu för tidigt att förutspå vad som
kommer att ske. Om anordnandet av socialoch hälsovården tillfaller landskapen, kommer
behovet av samarbete mellan kommunerna inom
dessa frågor att mista sin betydelse. Möjligheter
till samarbete inom näringslivsfrågor finns säkert i
fortsättningen också.
- Resurserna kommer inte att öka då den
offentliga makten ökar, tvärtom. Då man söker
effektivitetssätt pekar man ofta på fördelarna med
stordrift. Det här har kunnat leda till de misstankar
som grannarna hyser mot Borgå, funderar Ujula.

Stöpta i olika former

- Det pågående reformarbetet försvåras av, att
man genom lagstiftning försöker få alla att passa
in i samma form. Ujula betonar, att landskapet
Nyland inte kan fungera på samma sätt som
till exempel Kajana eller Södra Karelen – redan
befolkningsmängden i de olika kommunerna
leder till en annorlunda systematik.
- Någon kan invända, att det i världen finns
mycket större befolkningsunderlag med en
fungerande förvaltning, men i Finland har man

vant sig vid, att beslutsfattandet som gäller det vardagliga livet görs
nära kommuninvånarna. De olika regionerna borde ges möjlighet,
att anpassa anordnandet och producerandet av basservicen på
basen av behovet. Det skulle kunna vara lättare, än att försöka
pressa in alla i samma form.
Inom social- och hälsovården gäller det enorma angelägenheter då man ändrar på ett system med en årlig budget på 20
miljoner euro. Hur detta påverkar regionalt, lokalt eller den individuella skattebetalaren vet man ännu inte.
- Vi tvivlar på, att helheten kommer att gynna skattebetalarna
i Borgå. Man har utgått ifrån, att ju bättre en kommun har skött
sina ärenden, desto mer förlorar kommunen i och med reformen,
konstaterar Ujula.

SE TUNNE,
KUN ASIAT
LOKSAHTAVAT
PAIKOILLEEN...

YRITYKSEN
KAIKKI PANKKIJA VAKUUTUSPALVELUT
op.ﬁ/kaikki
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Myrskylä

M

yrskylän kylänraitilla suomalainen maaseutuidylli näyttää parhaita puoliaan. Kaikkia
tervehditään mutkattomasti ja maisemakin
hivelee silmää. Keskustien varrella ovat Myrskylän
Kirkonkylän tärkeimmät maamerkit, kirkko sekä
nelinkertaisen olympiavoittajan Lasse Virénin juoksijapatsas – taustalla siintää Kirkkojärvi.
Kunnanjohtajana on vuodesta 2015 toiminut
Kauniaisista kotoisin oleva Sabah Samaletdin, joka
valittiin Myrskylään Evijärven kunnanjohtajan paikalta.
Myrskylää 1980-luvulta luotsannut Jouko Asuja jätti
seuraajalleen kunnan, jonka taloudellisia resursseja on
sopeutettu pitkäjänteisesti.
- Siitä on ollut hyvä jatkaa. Täällä on tehty viisaita
investointeja ja taseessa on plussaa niin, että
ylijäämää on jokaista kuntalaista kohti noin tuhat
euroa. Takametsä on siis kunnossa, jos huonommat
ajat koittavat, Sabah Samaletdin kuvailee.
Myrskylä on yksi itäisen Uudenmaan pienimmistä
kunnista, mutta sijainniltaan erinomainen, jos ajatellaan vaikkapa työpaikkapendelöintiä lähimpiin suuriin
kaupunkeihin Lahteen, Kotkaan ja Porvooseen.
Myrskylä on tämän ”kohtalonkolmion” keskellä.
Toisaalta hyvä sijainti tuo haasteita, kun matka on
lyhyt suurempiin keskuksiin ostoksille eikä Myrskylään
synny omaa suurta kauppakeskittymää. Peruspalvelut
pankkeineen Myrskylästäkin löytyvät, ja kiinteistösijoittajalle Myrskylä on erinomainen kohde.
- Vahvuutemme on viihtyisä asuinympäristö, jossa
on toimivat ja monipuoliset, matalan kynnyksen
kunnalliset palvelut. Kunnan palkkalistoilla on noin 50
henkilöä ja toimimme hyvänä tiiminä, jossa kaikki ovat
avainpelaajia, hallintojohtaja Camilla Söderström
toteaa.

LAHTI

MYRSKYLÄ

PORVOO

Myrskylä

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

houkuttelee
kohtalonkolmion
keskellä

Avoimuus on kunnan vahvuus

Pieneen kuntaan pääsee uusi tulokas niin sanotusti
”nopeasti sisälle”. Palvelu on henkilökohtaista ja
joustavaa, myös ruotsiksi. Ruotsinkielisten osuus
asukkaista on noin 10 prosenttia.
- Myrskylä on Itä-Uudenmaan pohjoisin kaksikielinen kunta. Täällä ovat viilautuneet yhteen pohjoispuolelta päijäthämäläinen ja etelästä suomenruotsalainen kulttuuri, mikä on luonut edellytykset avoimuudelle hyväksyä myös ruotsinkielisiä ja muunmaalaisia
muuttajia, Samaletdin pohtii.
Kunnanjohtajan toiveena on saada Myrskylään myös uusia yrittäjiä, niin suomalaisia kuin
maahanmuuttajia.
- Myrskylässä on tunnusomaisesti paljon mikroyrityksiä. Maanrakennus ja louhinta sekä maatalous ovat
täällä tyypillisiä. ProAgrian* kanssa teemme hyvää
yhteistyötä, joka on suuntautunut juuri mikroyritysten
auttamiseen.
Paikallisista yrityksistä medianäkyvyyttä on
viime aikoina saanut Louhinta Lampi, joka työstää
Eduskunnan uudet portaat Myrskylän punagraniitista. Myrskylän ”julkkiksista” huipulla on kuitenkin
yksi ylitse muiden, Lasse Virén. Tonttikaupat on tehty
myös yhden Suomen suosituimman twitter-tähden,
Somevaarin eli Aku Erosen kanssa.
- Pienessä kunnassa yhteisöllisyys näkyy arjessa.
Pienuuden ei tarvitse olla ongelma, vaan on löydettävä
kunnan omat vahvuudet ja myös yhteistyömahdollisuudet yli kuntarajojen, Sabah Samaletdin kiteyttää.
*ProAgria on valtakunnallinen maatalousalan
neuvonta- ja kehittämisorganisaatio, joka tarjoaa
palveluja maaseutuyrittäjille.

KOTKA
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Mörskom

Mörskom lockar med sitt goda läge

Ungdomarnas samlingsplats
Nuokku renoverades för ett par
år sedan. Från höger kommundirektör Sabah Samaletdin,
ungdoms-ledare Markku Vilonen
och uppsökande ungdomsarbetare Niko Heikkilä.

V

id bygatan i Mörskom visar sig den finländska
landsbygdsidyllen från sina bästa sidor. Man
hälsar glatt på varandra och vyerna som breder
ut sig runtomkring är fantastiska. Vid huvudgatan ligger
Mörskom kyrkbys viktigaste landmärken – kyrkan och
den fyrfaldiga olympiska guldmedaljören Lasse Viréns
staty – i bakgrunden skymtar Kyrksjö.

Mörskom

Översättning: Jenny Törnroos Foto: Srba Lukić

Som kommundirektör fungerar sedan år 2015
Grankullabördiga Sabah Samaletdin. Han var kommundirektör i Evijärvi innan han kom till Mörskom. Jouko
Asuja, som lotsat Mörskom sedan 1980-talet lämnade
över en kommun, vars ekonomi har planerats långsiktigt.
- Det har varit en bra grund att fortsätta ifrån. Man har
gjort kloka investeringar och ekonomin visar på plus. Det

Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin ja hallintojohtaja Camilla Söderström kuvailevat Myrskylää arjessa
inhimilliseksi ja yhteisölliseksi kunnaksi.

finns ett överskott på cirka tusen euro per kommuninvånare. Om sämre tider stundar är kommunens
ekonomi tryggad, säger Sabah Samaletdin.
Mörskom är en av de minsta kommunerna i
östra Nyland, men läget är ypperligt, speciellt med
tanke på pendlandet till arbetsplatserna i de närliggande städerna Lahtis, Kotka och Borgå. Mörskom
ligger mitt emellan dessa städer.
Det fina läget för också med sig utmaningar.
Eftersom avståndet till shoppingcentren i grannkommunerna är kort, lyckas Mörskom inte skapa en
koncentration av affärer i den egna kommunen. I
Mörskom finns ändå basservice samt banktjänster
och för en fastighetsinvesterare är kommunen ett
utmärkt objekt.
- Våra styrkor ligger i den trivsamma bostadsmiljön och den välfungerande och mångsidiga
kommunalservicen. Det finns cirka 50 anställda
inom kommunen och vi fungerar som ett team där
alla spelar en viktig roll, konstaterar förvaltningsdirektör Camilla Söderström.

En viktig styrka är öppenheten

En ny invånare har lätt att ”komma in” i en liten
kommun. Servicen är personlig och flexibel, också
på svenska. De svenskspråkiga utgör cirka 10
procent av invånarna i Mörskom.
- Mörskom är Östnylands nordligaste tvåspråkiga kommun. Här har inflytandet från kulturen i
Päijänne-Tavastland i norr och den finlandssvenska
kulturen söderifrån sammansvetsats. I och med
detta finns det förutsättningar för en öppen och
godkännande inställning till nya kommuninvånare,
både svenskspråkiga och invandrare, funderar
Samaletdin.
Kommundirektören hoppas att nya företagare,
finländska eller invandrare, skulle etablera sig på
orten.
- Utmärkande för Mörskom är de många
mikroföretagen. Här finns många företag inom
markbyggnad och sprängningsarbeten samt inom
lantbruk. Vi samarbetar med ProAgria*, som har
specialiserat sig på att hjälpa just mikroföretag.
Ett lokalt företag som fått mycket synlighet i
media den senaste tiden är Louhinta Lampi, som
tillverkar Riksdagens nya trappor av röd granit
utvunnen i Mörskom. Då det gäller ”kändisar” i
Mörskom, är det en stjärna som lyser starkast,
nämligen Lasse Virén. En av Finlands mest kända
twitter-stjärnor, Somevaari - Aku Eronen har också
skaffat sig en tomt i Mörskom.
- I en liten kommun syns gemenskapen i
vardagen. Det behöver inte vara ett problem
att kommunen är liten, man måste istället hitta
kommunens styrkor och skapa samarbetsmöjligheter över kommungränserna, sammanfattar
Sabah Samaletdin.
* ProAgria är en landsomfattande rådgivningsorganisation inom lantbrukssektorn, som erbjuder
tjänster för lantbruksföretagare.(Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF erbjuder svenskspråkig
rådgivning).
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Kunnanvaakunassa on Myrskylän mänty. Myrskylän ruotsinkielisen
nimen, Mörskom, oletetaan olevan lyhenne sanoista mörka
skogarnas område eli pimeiden metsien alue. Myrskylän valtapuulaji on mänty.
På kommunvapnet står Mörskoms tall. Kommunens svenska
namn anses härstamma från orden: mörka skogarnas område.
Tallen är det dominerande trädslaget i Mörskom.

Olethan valmistautunut syksyn tuloon?
• Teiden syyssorastukset & lanaukset
• Yksityisteiden talvihiekoitukset
• Talven hiekoitushiekat varastoon
Kysy tarjousta!
Pertti Lindberg 040 82 49 600
pertti.lindberg@mlsora.fi

Louhinta Lampi Oy, Ylöstalontie 8
07600 MYRSKYLÄ
Sami Lampi 040-5630597
Antti Lampi 040-5912416
louhinta.lampi@co.inet.fi
www.louhintalampi.fi

29

Myrskylä

Savukalan
uusi elämä

Mörskom

Översättning: Jenny Törnroos Foto: Srba Lukić

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

- Raakakalan hinta on ollut rajussa nousussa, mutta me emme
voi nostaa omia hintojamme samassa suhteessa. Sehän tarkoittaisi, että kala olisi pian vain rikkaiden ruoka, ja kun asiakkaiden
määrä vähenisi, meidän täytyisi myös vähentää tuotantoa ja
irtisanoa henkilökuntaa, Lilia Leps luettelee.
Reilun kilpailun kannalta alan toimijoita on kismittänyt tiukentunut sääntely ja valvonta. Suomalaisyrittäjästä viranomaisvaatimukset tuntuvat välillä kohtuuttomilta. Alalla käydään asiasta
vilkasta keskustelua.
- ßValvonta on tarpeellista, mutta monet pienyrittäjät kokevat
valvonnan raskaana ja aikaa vievänä. Useimmiten toimitusjohtaja
joutuu itse käyttämään aikaansa lukuisten kyselyjen täyttämiseen

ja raporttien laatimiseen.
Myös lisääntyneet viranomaistarkastukset vievät paljon
työaikaa.
- Suurissa yrityksissähän on omat henkilöt tai jopa osastot
näitä tehtäviä varten. Voisiko esimerkiksi ajatella, että tunnollisten pienyritysten tarkastuskäyntejä harvennettaisiin ja ne,
joiden toiminnassa on ollut huomauttamista olisivat tarkemmassa
valvonnassa? Lilia Leps kysyy.
Kalan syönti on onneksi pysynyt suosiossa – kun rantaviivaa
riittää ja järviäkin tuhansittain, on kala monen suomalaisen
ruokalautasella yhä luonteva valinta.

Företagaren återvänder hem
Myrskylän vanhassa meijerissä
käy taas kuhina. Parkkipaikalle kaartaa autoja, pienestä
puodista mukaan tarttuu
kalaherkku toisensa perään.
Paikalliset asukkaat ovat
ottaneet ilolla vastaan noin
vuosi sitten kotikonnuilleen
Kylänpääntielle palanneen
kalasavustamon.
Toimitusjohtaja Lilia Leps
kiirehtii puodin puolelle suoraan
tuotantotiloista. Työpäivän
ensimmäiset tunnit ovat
vierähtäneet varhain aamulla
saapuneen kalaerän ruotimisessa. Ovien takana fileointi
vielä jatkuu ja haukifileitä asetellaan savustusritilöille. Sitten ne
saavat hissikyydin yläkerran
uuneihin.
Kylmäsavuhauki
on
Myrskylän Savun uusin herkkutuote, eikä Lilia Leps ota kuuleviin korviinsakaan, etteikö hauki
olisi kala.
- Olemme saaneet tehdä paljon työtä hauen arvostuksen
nostamiseksi. Minusta hauki on gurmeeta, kun sen vain osaa
valmistaa, hän sanoo.
Myrskylän Savu työllistää toimitusjohtajan lisäksi yhdeksän
henkilöä. Käsityöllä on tuotannossa suuri rooli: on ruotojen
poistoa, suolausta, pesua ja pakkausta. Savustamokierroksella yllätämme myös tuotantopäällikkö Toomas Lepsin, Lilian
puolison, kädet kalassa, kun hän lappaa haukea jauhimeen
pihvimassaksi.

Yrittäjän kotiinpaluu

- Elämä on kyllä ihmeitä täynnä. En olisi uskonut, että jonain
päivänä olisin vielä yrittäjänä täällä, Lilia Leps hymyilee muistellessaan menneitä vuosia.
Vanha meijeri on Lepsille hyvinkin tuttu, sillä hän ehti työskennellä 15 vuotta rakennuksessa toimineessa entisessä kalasavustamossa. Nyt viiden vuoden jälkeen hän on taas täällä. Väliin
mahtuu kausi, jolloin hän pyöritti savustamoa Ahvenkoskella, kun
Myrskylän Savustamo oli toisen yrityksen omistuksessa.
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Savustamon omistaja
ajoi toiminnan Myrskylässä alas, ja noin
vuosi sitten se laittoi
tilat myyntiin. Lilia Leps
päätti tarttua tilaisuuteen. Muutto Ahvenkoskelta Myrskylään on
tarkoittanut niin yrityksen
nimen kuin tuotemerkin
muutosta. Ahvenkosken
Savu on nyt Myrskylän
Savu.
- Kuin kotiin olisin tullut
- ja tulinhan minä, sillä
olen asunut Myrskylässä
jo 27 vuotta. Kannustus
on ollut mielettömän
hienoa ja koen, että
Myrskylässä on hyvä
toimia yrittäjänä, Lilia
Leps toteaa.
Hän on koulutukseltaan ravitsemusteknikko. Ennen opiskeluaan Suomessa Leps oli jo valmistunut ravintolakokiksi Virossa.
Myrskylään hänet toi aikanaan venäjän kielen taito, kun entinen
kalasavustamo halusi tehostaa vientiä naapurimaahan.

Premium-kalaa

Oman tehtaanmyymälän lisäksi Myrskylän Savun tuotteita
myydään ympäri Suomen, uusimpana sopimuskumppanina
Stockmann.
- Kylmäsavu- ja lämminsavu lohi ovat myydyimmät tuotteet.
Jonkin verran myymme myös ravintoloille, mutta pääosin
asiakaskuntana ovat kaupat. Pieniä eriä menee vientiin Ranskaan
ja Saksaan, Lilia Leps kertoo.
Suoraa vientiä Venäjälle ei EU-pakotteiden vuoksi ole, mutta
rajamarketeissa Myrskylän Savun tuotteita myydään hyvin.
Yrityksen liikevaihto on reilu kaksi miljoonaa euroa.
- Pyrimme olemaan premium-valmistaja. Emme kilpaile
hinnalla, sillä niillä markkinoilla on jo omat toimijansa. Laatu on
meidän päälinjaus, josta haluan pitää kiinni.
Raaka-aineen hinta on tuottanut päänvaivaa erityisesti
alkuvuodesta.

F

ebril aktivitet råder igen i det gamla
mejeriet i Mörskom. Bil efter bil
svänger in på parkeringsplatsen och
kunderna bär ut fiskdelikatesser ur den lilla
boden.
Lilia Leps, som är verkställande direktör,
skyndar in till boden direkt från produktionsutrymmena. De första arbetstimmarna har
hon spenderat med att bena fiskarna som
levererades tidigt på morgonen. Det krävs
mycket handarbete på produktionssidan,
det ska benas, saltas, tvättas och packas.
- Livet är fullt av överraskningar. Jag skulle
inte ha trott, att jag en dag skulle verka som
företagare här, ler Lilia Leps, då hon minns
åren som gått.
Det gamla mejeriet är välbekant, eftersom
hon i 15 års tid hann arbeta vid det tidigare
fiskrökeriet som fanns i bygganden. Nu, fem
år senare är hon själv här igen. Där emellan
fanns en period då hon förestod ett rökeri i
Abborfors, rökeriet i Mörskom ägdes på den
tiden av ett annat företag.
Rökeriets ägare körde ner verksamheten
i Mörskom och för cirka ett år sedan blev
lokalerna till salu. Lilia Leps bestämde sig för
att ta vara på tillfället. Att flytta verksamheten
från Abborfors till Mörskom har inneburit att
såväl företagsnamnet som varumärket har
ändrats. Ahvenkosken Savu heter nuförtiden
Myrskylän Savu.
- Det känns som om jag kommit hem,
och visst har jag det, eftersom jag bott i
Mörskom redan i 27 år. Jag har fått mycket
uppmuntran och jag upplever att Mörskom
är ett bra ställe för företagare, konstaterar
Lilia Leps.

sådana aktörer finns det redan på marknaden. Jag vill hålla fast
vid produkternas kvalitet.
Konkurrenskraftsmässigt förargar den skärpta regleringen
företagarna inom branschen. Övervakningen är nödvändig men
många småföretagare upplever att övervakningen känns betungande. Ofta måste den verkställande direktören själv ta sig tid att
skriva de otaliga rapporterna.
- Stora företag har avlönad personal och till och med egna
avdelningar som sköter rapporteringen. Kunde man tänka sig att
man till exempel skulle minska på kontrollerna vid företag som
skött sig exemplariskt och istället göra tätare kontroller vid företag
där man tidigare gjort anmärkningar? frågar sig Lilia Leps.

Premium-fisk

Företagets produkter säljs förutom i den
egna butiken också hos återförsäljare runt
om i Finland, den nyaste avtalspartnern är
Stockmann. De mest sålda varorna är kalloch varmrökt lax.
- Vi strävar efter att producera Premiumvaror. Vi tävlar inte med varornas pris,

I butiken vid Myrskylän savu säljs förutom fiskprodukter, även kryddor samt
närproducerade livsmedel så som mjöl och bröd, förevisar Lilia Leps.
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Landskapet i ett nötskal

Teksti: Silja Metsola

Yhteistyö auttaa
pieniä kuntia
selviämään

Myrskylän päiväkoti Helmitarha on äskettäin peruskorjattu ja laajennettu.

Myrskyläläinen maanviljelijä ja kunnanvaltuutettu Kristian Forsman halkoo
polttopuita kaurapellon reunalla. Maanviljelys ei ole tilan ainoa elinkeino, vaan
lisätienestiä kertyy monista pienistä puroista. Neljännen polven maanviljelijä
perheineen on muutoksen ytimessä. Selviytymiseen tarvitaan uudistumista ja
uusia ratkaisuja, miten elämää voi jatkaa maaseudulla.
Myrskylän vajaan kahden tuhannen asukkaan kunta on kokenut jo
ensimmäiset muutokset palveluiden laajuudessa ja tasossa.
- Yksin ei pärjää, yhteistyö on tärkeää muiden kuntien kanssa, toteaa Kristian
Forsman.
Samalla tapaa kuin naapuriapu ja talkoohenki ovat tallella kotipaikkakunnalla,
samaa yhteishenkeä tarvitaan Itä-Uudellamaalla muutosten edessä.
Myrskylä on ollut eturintamassa muutoksissa eli miltä tuntuu, kun kaikki
palvelut eivät ole enää omassa kirkonkylässä. Oma terveysasema on, mutta
lääkäriin ja muun muassa synnyttämään matkataan myös Lahteen eli PäijätHämeen sairaanhoitopiiriin, johon Myrskylä on kuulunut jo kymmenen vuotta.
Kunta onkin odottavalla kannalla, mitä tuleva maakuntauudistus tarkoittaa ja
miten hyvin palvelut tulevaisuudessa toimivat uudessa maakuntamallissa.
- Se on vähän niin kuin hyppy tuntemattomaan. Olemme olleet tyytyväisiä
nykyiseen Päijät-Hämeen ja sen sisällä toimineen Aavan palveluihin. Siellä on
tehty hyvää työtä, kiittelee Forsman.
Muutosten valmistelu antaa odotuttaa. Porvoon kaupunki on ollut
sote-muutoksessa aktiivinen, mutta Forsmanin mielestä isot kaupungit pääkau-
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punkiseudulla ovat mustasukkaisia
vallastaan ja muutokset eivät oikein
etene pienempien kannalta tarpeeksi
rivakasti.
Kuntaliitos ei aikoinaan tuntunut
Myrskylässäkään hyvältä ratkaisulta.
Haluttiin pysyä itsenäisenä. Kunta painii
samanlaisten haasteiden edessä kuin
mikä tahansa kunta Suomessa tällä
hetkellä: väestö ikääntyy, syntyvyys on
alhainen, töitä ja palveluja alueella on
vähän. Viimeiset kyläkoulut suljettiin
vajaa kymmenen vuotta sitten. Mutta
tulevaisuuteen uskotaan ja panostetaan, sillä investointeja on tehty viime
vuosina, kun kunnan talous on hieman
kohentunut. Yhteinen 1-6. luokan koulu
sijaitsee kirkonkylällä, samoin uusi
päiväkoti. Vanhuksille on valmistunut
uusi 29-paikkainen palvelukoti.
- Verokertymän avulla olemme voineet
tasapainottaa kunnan taloutta ja rahaa
on siten jäänyt säästöönkin ja investointeihin, kehaisee Forsman.
Kristian Forsman on toisen kauden
valtuutettu ja nykyisen valtuuston
puheenjohtaja.
- Osana isompaa emme olisi
voineet kehittää kuntaa samalla lailla,
isoa ei välttämättä kiinnostaa reunaalueen kehittäminen. Myös joustavuus
ja matalan kynnyksen palvelut ovat
pienessä kunnassa etu, kunnanjohtajan
ovi on aina auki kuntalaisten huolille,
toteaa Forsman.
Päätöksenteon
karkaaminen
kauemmaksi uudessa maakuntamallissa
ei pelota Forsmania.
- Olemme tottuneet pienessä
kunnassa, ettemme ole aina päätöksenteon ytimessä, mutta itsenäisinä
meiltä kuitenkin kysytään lausuntoja ja
mielipiteitä. Siten voimme mielestämme
vaikuttaa meitä koskeviin asioihin, arvioi
Forsman.

Maakuntapähkinä

Forsmanin mukaan lähiterveyskeskusten määrää ei pitäisi
harventaa, siten ei synny merkittäviä säästöjä, lääkäreistä on pulaa.
- Se miten uudessa maakuntamallissa onnistutaan vaikuttamaan nykyisiin, nouseviin sosiaali- ja terveyskuluihin, näyttää myös
tarvitaanko vielä lisää kuntaliitoksia.
Suomessa edelleen puolet kunnista on alle 6000 asukkaan
kuntia, vaikka kuntaliitoksia on tehty 2000-luvun aikana. Pienet
kunnat ovat sitkeästi halunneet säilyttää itsenäisyytensä ja yrittäneet löytää ratkaisuja selvitä isojen rinnalla.
- Työpaikkoja ja yrittäjiä tarvitaan sekä toisen asteen koulutuksen
saavutettavuuden varmistaminen, luettelee Forsman keinoja
vaikuttaa kunnan elinvoimaan.
Hänen mukaansa toisen asteen koulutus pitää nuoremmat
sukupolvet lähellä ja sitä kautta syntyy uutta - niin yrityksiä kuin
työtä.
- Myrskylän tyyppisellä alueella on yrittäjän hyvä toimia, sillä
asumis-, elin- ja työtilakustannukset ovat edulliset ja tilaa on reilusti.
Myös lasten on hyvä kasvaa ja peuhata, kun luonto on lähellä,
luettelee Forsman alueen etuja.
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Porvoo

Översättning: Jenny Törnroos

”Odottakaapas vaan pojat”
Kauppaneuvos Satu Tiivola –
määrätietoinen edelläkävijä

Kauppaneuvos Satu Tiivola kuuluu siihen
harvinaiseen joukkoon naisia, jotka ovat
pysyneet yritysmaailmassa mukana
useita vuosikymmeniä – 66 vuotta tulee
täyteen tänä vuonna. Hän on jo jättäytynyt
päivittäisestä päätöksenteosta, mutta
käy säännöllisesti Haikossa ja vaikuttaa
Vuoristo-yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenenä.
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Satu Tiivola tähdentääkin vision merkitystä liiketoiminnassa.
Määrätietoinen brändin rakentaminen alkoi, kun selkeä
näkemys kartanohotellista oli ensin syntynyt. Vaikeuksia tuotti
se, että Satu Tiivola tuntui kulkevan trendien vastavirtaan.
- Mielessäni oli 1800-luvun romantiikka, mutta ei siihen
Suomessa ollut kenelläkään kiinnostusta 1960-luvulla,
kun talojen piti olla kantti kertaa kantti. Mieheni sanoi, että
hajotan visioni kuuntelemalla liikaa muita, joten lähdin kiertämään Euroopan huutokauppoja ja antiikkiliikkeitä ja loin itse
Haikon kartanon sisustuksen. Entisenä kauppiaana tunsin
myös eurooppalaiset kangastehtaat. Opin, että on seurattava
rohkeasti omaa näkemystä.

artanon äidiksikin kutsuttu Satu Tiivola, 92,
kuvailee Haikon kartanoa kauneimmaksi
korukseen. Tänä vuonna 50 vuotista taivaltaan
juhlistava kartanohotelli on lumoava kokonaisuus, jonka
lukuisissa, tarkkaan mietityissä yksityiskohdissa näkyy
Tiivolan kädenjälki.
Pettämättömän tyylitajun lisäksi Satu Tiivolaa on
eittämättä siivittänyt myös hyvä bisnesvainu sekä kyky
kulkea määrätietoisesti kohti tavoitetta.
- Haikko oli ensimmäinen kartanohotelli Suomessa.
Halusimme silloin luoda jotain aivan uutta. Minulla on aina
ollut kova taistelutahto ja halu saada työllä tulosta aikaan,
Tiivola kertoo.
Uuden luominen ei loppunut kartanohotellin avajaisiin 17. elokuuta 1966. Nykyään kartanon yhteydessä
toimivat myös kongressihotelli ja kylpylä – molemmat
vastikään remontoituja. Vuoristo-yhtiöt Oy:n liikevaihto on
noin 13 miljoonaa euroa ja se on matkailualan merkittävimpiä toimijoita itäisellä Uudellamaalla ja maanlaajuisestikin ajatellen.
- Epäilijöitä oli, kun aloitimme. Alan asiantuntijat
sanoivat, että konkurssi odottaa, ikinä ei voi tuollainen
menestyä, kun eihän Porvooseen ollut edes kunnon
maantietä ja kartano sijaitsi maaseudulla kaukana
kaikesta. Itsekseni ajattelin, että odottakaapas vaan pojat,
Satu Tiivola muistelee hymyn pilke silmissään.

Vision merkitys

Työ tuottaa iloa

Ennen hotellialaa Satu Tiivola oli jo ehtinyt menestyä
tekstiilikauppiaana Helsingissä. Kokemusta yrittäjyydestä
siis oli ja matkailualakin tuli tutuksi, kun hän ensimmäisen
puolisonsa, edesmenneen Leo Vuoriston kanssa osti
Porvoon Seurahuoneen sekä Runeberg-laivan, jolla he
toivat Helsingistä asiakkaita Seurahuoneelle nauttimaan
Porvoon mitalla 50 leikkeleen voileipäpöydän antimista.
Pariskunta oli pitkään etsinyt uutta kohdetta PorvooLoviisa-Kotka –akselilta, kun von Etter-suvun omistuksessa ollut Haikon kartano osui kohdalle.
- Talo oli aivan rappiolla ja sanoin miehelleni, ettei tätä
kannata ostaa, mutta sitten talon silloinen isäntä näytti
meille arkkitehti Armas Lindgrenin vuonna 1913 tekemän
piirustuksen kartanosta. Se ratkaisi asian, Lindgrenin
suunnitelma oli upea ja halusin toteuttaa sen.
Tiivola lähti rakentamaan brändiä taiteen kautta.
- Taiteeseen liittyvät niin monet asiat henkilökunnan
vaatteita myöten.

Porvoo
Vuoristo-yhtiöt Oy
- Perheyritys, jonka hallitusta johtaa Satu Tiivolan poika Veikko Vuoristo
- Toimitusjohtaja Juha Mähönen
- Työntekijöitä noin 120
- Haikon kartanohotelli v. 1966
- Kylpylä v. 1973
- Kongressihotelli v. 1983
- Haikon Kartano & Spa –uudistus v. 2016

Vaikeuksista voittoon

Avajaisvuotena Haikon kartano paistatteli lehtien otsikoissa,
mutta ylelliset mielikuvat olivatkin haaste liiketoiminnalle.
- Asiakkaat ajattelivat, että kun on näin kaunis ja ylellinen
paikka, ei sinne ole varaa mennä. Emme kuitenkaan ole
omassa luokassamme kallis kohde. Vei aikaa muuttaa
ihmisten ennakkoajatuksia, Satu Tiivola miettii.
Neste, joka aloitti tuotantolinjojensa rakentamisen Porvooseen 1960-luvulla, oli tärkeä asiakas, ja sana Haikon hyvästä
maineesta kiiri yritysasiakkaiden keskuudessa. Sitten tuli
öljykriisi 1973.
- Kaikki asiakkaat peruivat varauksensa. Olimme juuri
saaneet uuden kylpylän valmiiksi. Mieheni oli kuollut, ja hän oli
sanonut, että älä rakenna kylpylää, kun on niin paljon muutakin
työtä. Minä ajattelin, että varmasti rakennan, sillä hyvinvointi ja
terveyshoidot olisivat voineet pelastaa hänetkin.
Yrityksellä oli ensimmäiset suuret lainat, ja lyhennykset ja
korot painoivat päälle. Elettiin vielä puhelinluetteloiden aikaa.
Satu Tiivola, sihteeri Irma Lehtinen ja talouspäällikkö Ossi
Törrönen tarttuivat toimeen ja soittivat puhelinluettelosta
löytämiinsä yhdistysnumeroihin. Tiivolalla on vieläkin mielessään Villakoirakerho, joka tällaisen henkilökohtaisen kontaktin
kautta järjesti Haikossa vuosikokouksensa ja useita juhlia.
- Teimme hyvää työtä ja saimme maksettua lainat ja
lyhennykset. Opetus tässä on se, että yritysjohtajalla pitää olla
tiimi. Johtajan rooli on olla mukana ja antaa voimaa ja innostaa.
Seuraava suuri takaisku koitti 1990-luvun lama myötä.
- Vei viisi vuotta, ennen kuin saavutimme lamaa edeltävän
liikevaihdon. Kaikki säästivät silloin kaikessa. Nyt on toisenlainen aika. On EU-pakotteet Venäjää vastaan, brexit ja paljon
epävarmuutta, mutta osa alavireisestä mielialasta on median
aikaansaamaa. Pitäisi kertoa enemmän positiivisista asioista.

K

Positiivisuus on Satu Tiivolan elämän
kantava voima: ”Vaikeuksia ei voi välttää,
mutta niitä voi oppia käsittelemään
ja löytämään kaikesta jotain hyvää”.
Taustalla maalauksessa on Satu Tiivolan
poika ja työnjatkaja, Veikko Vuoristo.

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

- Kun aloitin, johtajan rooli oli sanoa, mitä tehdään. Se on
mennyttä aikaa. Nyt tehdään tiimityötä ja keskustellaan.
Henkilökunta kantaa tätä yritystä, se on tärkein kaikista. Ja
hyvä palvelu, jonka henkilökunta asiakkaalle antaa, Tiivola
painottaa.
Alan arvostuskin on muuttunut valtavasti.
- Ravintolatyöntekijöitä ei arvostettu 1960-luvulla, eivätkä
he itsekään arvostaneet omaa ammattiaan. Se oli minulle
vierasta, sillä tekstiilialalla annettiin arvo työntekijälle. Halusin
muuttaa asenteita ja puhuin paljon siitä, kuinka arvokasta
työtä Haikossa teemme.
Satu Tiivola pitää tärkeänä henkilökunnan jatkuvaa
koulutusta. Itse hän on ollut tunnettu tarkkuudestaan ja
pitkistä työpäivistä.
- Tämä työ on ihanaa. Vaikeuksienkin keskellä olen
nauttinut siitä, että saan jotain aikaiseksi ja onnistun. Haluan
ottaa vaikeuksista voiton ja olen aina halunnut löytää uusia
keinoja toimia. Rakastan työtäni, se on ollut elämäntapani.
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Översättning: Jenny Törnroos

JOULUTAIKA
PORVOO - BORGÅ
ainutlaatuinen ympäristö, unohtumattomat lahjat

TUNNELMAA ja TAPAHTUMIA

”Vi får väl se, pojkar”
K

ommerserådet Satu Tiivola, 92, hör till den ovanliga
gruppen av kvinnor, som har dröjt kvar i företagsvärlden
i flera årtionden, i höst har hon verkat i företagsvärlden i
66 år. Hon deltar inte längre i beslutsfattandet, men besöker Haiko
regelbundet och sitter med i styrelsen för Vuoristo yhtiöt Oy.
Satu Tiivola, som också kallas för herrgårdens moder, beskriver
Haiko som sitt vackraste smycke. Herrgårdshotellet, som i år firar
sitt 50-års jubileum är en förtrollande helhet och de olika utfunderade detaljerna präglas av Tiivolas stil.
Förutom den säkra stilkänslan har Satu Tiivola också ett bra
sinne för affärer och en förmåga att målmedvetet gå mot målet.
- Haiko var det första herrgårdshotellet i Finland. Vi ville skapa
någonting alldeles nytt. Jag har alltid haft en stark arbetsmoral och
en vilja att uppnå resultat med mitt arbete, berättar Tiivola.
I samband med herrgårdshotellet verkar nuförtiden också ett
kongresshotell och ett spa, som nyligen har renoverats. Vuoristoyhtiöt Oy:s omsättning är cirka 13 miljoner euro och företaget är ett
av de viktigaste inom turismbranschen i östra Nyland.
- Då vi startade vår verksamhet fanns det många som tvivlade.
Experter inom branschen sade att vi har en konkurs framför
oss, att ett sådant hotell inte kan lyckas, det fanns ju ingen riktig
landsväg in till Borgå och herrgården var belägen på landsbygden
långt ifrån allting annat. Vi får väl se, pojkar, tänkte jag för mig själv,
minns Satu Tiivola med glimten i ögat.

Visioner är viktiga

2016

Innan Satu Tiivola gav sig in i hotellbranschen hade hon hunnit
göra karriär som textilförsäljare i Helsingfors. Turismbranschen blev
bekant, då hon med sin första man, framlidne Leo Vuoristo, köpte
Societetshuset i Borgå och Runeberg-båten. Med båten hämtade
de kunder från Helsingfors till Societetshuset, där kunderna med
Borgå mått kunde avnjuta ett smörgåsbord med 50 olika pålägg.
Paret hade länge letat efter ett nytt objekt på axeln Borgå-LovisaHelsingfors, då man stötte på Haiko gård, som tidigare ägts av
släkten von Etter.
- Huset var alldeles fallfärdigt och jag sade till min man att det
inte lönar sig att köpa gården. Men då förevisade husets dåvarande
ägare ritningarna över huset som arkitekt Armas Lindgren gjort år
1913. Det avgjorde saken, Lindgrens plan var fantastisk och jag
ville förverkliga den.
Då man visste i vilken riktning man ville utveckla herrgårdshotellet, började man medvetet bygga upp ett varumärke. Projektet
stötte på problem och det verkade som om Satu Tiivola gick emot
de rådande trenderna.
- Jag föreställde mig en herrgård i romantisk 1800-tals stil, men
i Finland fanns inget intresse för sådant, då husen också skulle
byggas som fyrkanter. Min man sade att min vision faller sönder
om jag lyssnar för mycket på andra, så jag åkte iväg till Europa
och reste runt på olika auktioner och besökte antikaffärer och så
skapade jag själv herrgårdens interiör. Som före detta försäljare
kände jag också väl till de europeiska textilfabrikerna. Jag lärde
mig att man modigt måste följa sin egen vision.

36

- Alla kunder avbokade sina reservationer. Vi hade nyligen
färdigställt den nya spa-avdelningen. Min man var död och han
hade avrått mig ifrån att bygga spaavdelningen, då det fanns så
mycket annat jobb. Då tänkte jag, att jag alldeles säkert låter bygga
ett spa, eftersom jag visste att välmående- och hälsobehandlingarna hade kunnat rädda hans liv också.
Vi levde ännu då på telefonkatalogernas tid. Satu Tiivola,
sekreteraren Irma Lehtinen och ekonomichefen Ossi Törrönen,
kavlade upp ärmarna och satte igång att ringa alla föreningsnummer som de hittade i katalogen. Tiivola minns fortfarande
Pudelklubben, som via en sådan personlig kontakt ordnade sitt
årsmöte och flera fester på Haiko.
- Vi gjorde ett bra arbete och kunde betala lån och amorteringar. Lärdomen ligger i, att en företagsledare behöver ett team.
Chefens roll är att delta samt stärka och uppmuntra.
Det följande stora bakslaget kom i och med depressionen på
1990-talet.
- Det räckte fem år, innan vi uppnådde samma omsättning
som före depressionen. Alla sparade då på allting. Nu lever vi i
en annorlunda tid. Vi har EU:s rysslandssanktioner, brexit och en
stor osäkerhet, men en del av den dystra stämningen beror på
mediernas rapportering. Man borde lyfta fram positivare saker.
Satu Tiivola anser att det är viktigt att utbilda sin personal. Hon
är själv berömd för sin noggrannhet och de långa arbetsdagarna.
- Det här arbetet är härligt. Även mitt bland svårigheterna har
jag njutit av känslan av att jag har uppnått något och lyckats. Jag
vill övervinna alla svårigheter och jag har alltid velat hitta nya tillvägagångssätt. Jag älskar mitt arbete, det har varit min livsstil.

Motgångar och framgångar

Ilmoitusmyynti
0400 - 707097, 040 - 7314642
www.joulutaika.fi
www.tuulet.fi

Borgå

Under öppningsåret lyste Haiko gård ofta på tidningarnas löpsedlar.
Neste, som hade startar byggandet av produktionslinjerna i Borgå
på 1960-talet, var en viktig kund och Haikos goda rykte spred sig
bland företagskunderna. Sedan kom oljekrisen 1973.
tuulet

37

Kolumni

Sini-Marja Heikkinen

Kuva: Srba Lukić

Liike- & elämäntaidoilla
kohti hyviä ratkaisuja!

www.kevatkummunapteekki.fi

Juhla-Pore ilmestyy syyskuussa.
Ole mukana 70v-julkaisussa!

YSTÄVÄLLISTÄ JA ASIANTUNTEVAA
APTEEKKIPALVELUA
KEVÄTKUMMUN OSTOSKESKUKSESSA

Jubileums-Pore utkommer i september.
Kom med!

Ilmoitusmyynti • Annonsförsäljning
0400 - 707097, 040 - 7314642

T E RV E T U L O A !

L

iike-elämäntaidot ovat tärkeitä yrittäjille, kun he haluavat
kehittää yritystään. Itse olen terveys- ja hyvinvointialan
ammatinharjoittajana törmännyt siihen, että yrittäjät tarvitsisivat myös enemmän liike- & elämäntaitoja. Yrittämisen keskellä
kun usein unohtuu itsestä huolehtiminen.
Terve ja hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut työhönsä ja
yrityksen tärkein voimavara. Tämä tulisi yrittäjän muistaa myös
omalla kohdalla.
Toivoisin, että yrittäjät löytäisivät liiketaitoja. Näillä taidoilla
tarkoitan halua ja intoa liikuttaa itseään. Mikään ei lisää kykyämme
palautua niin fyysisestä kuin henkisestä stressistä enemmän kuin
sopiva liike ja liikunta. Liikunta on parasta ennaltaehkäisyä kansantauteihimme diabeteksestä masennukseen.
Liikkuminen ja siihen liittyvät muut terveelliset elämäntavat eivät
aina ole helppoja ”myydä” itselleen, mutta niiden kannattavuus- ja
kateprosentti on huima! Liikuntaan pätevät aivan samat lainalaisuudet kuin bisnekseen. Innostu niin onnistut, ja kun onnistut niin
innostut. Liikunta saa kehon hyvänolon hormonit hyrräämään, ja
keho ja mieli kiittävät jo muutaman ensi askeleen jälkeen. Aloittava
liikkuja epäröi usein yhtä paljon kuin aloittava yrittäjä, mutta
uskokaa pois, pystytte siihen, ja auttavia mentoreita ja trainereita
löytyy jokaisen tarpeisiin tälläkin saralla.
Toinen asia, mitä toivoisin yrittäjien kehittävän jatkuvasti, ovat
elämäntaidot. Näillä tarkoitan esimerkiksi kykyä oppia ja kehittää
itseään sekä ihmisiä ympärillään, kykyä ymmärtää ja hyväksyä
omia ja muiden piirteitä, kykyä tunnustaa omia ja muiden tärkeitä

arvoja, kykyä hallita tunteita, kykyä fokusoitua ja asettaa sopivasti
haastavia tavoitteita ja saavuttaa niitä, sekä kykyä hallita omaa
aikaansa. Yrittäjän tulisi ajatella kuin huippu-urheilija! Voittoon
ja huipulle ei päästä ilman henkistä valmentautumista. Elämäntaidot ovat henkistä kyvykkyyttä kohdata erilaisia tilanteita. Ne ovat
taitoja siinä missä muutkin taidot. Hyväksi taitajaksi tulee tälläkin
saralla vain harjoittelemalla ja tämä harjoittelu kehittää sitä tärkeintä
”lihasta”, joka jokaisella on korvien välissä.
Voisiko se itsensä unohtamisen aikakausi loppua sinunkin
kohdalla tähän? Kesän loppu on loistavaa aikaa aloittaa hyvän
mielen ja liikkeen harjoittelu. Itä-Uusimaa on pullollaan mitä
mahtavampia paikkoja liikkua ja mitä moninaisempia lajeja on
tarjolla. Liike- & elämäntaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen on
ratkaisukeskeistä otetta parhammillaan. Mikä saa sinut voimaan
hyvin? Miten järjestät sen ajan, jolloin hoidat ja kehität kehoasi ja
mieltäsi? Millaisesta liikunnasta innostut? Harjoitatko hyvää vai
pahaa mieltä? Jokainen ajatus ja oma toiminta on ”kutsuttua”,
joten kutsu itsellesi hyvää oloa ja aloita se NYT.
Sini-Marja Heikkinen
Kirjoittaja on naprapaatti ja health coach, www.kehonkorjaamo.fi

AVOINNA:
ARKISIN 8-20 JA LAUANTAISIN 9-16
ILMAISIA PARKKIPAIKKOJA

Avoinna joka päivä!
Leikkokukat - Viherkasvit - Kukkivat kukat
- Morsiuskimput - Surukukat

Sammontie 1, 06150 Porvoo
puh 019-661 5600
fax 019-661 5615

Kuningattarenkatu 18
Loviisa 019 533362
Ma-Pe 10-18 La 9-15 Su 11-15

Neuvontapalvelut aina ajanvarauksella: puh. 050 597 3887
Tervetuloa
POSINTRA Oy • 010 836 7700 • Rihkamakatu 4 A, 06100 Porvoo • Loviisan toimipiste, Brandensteininkatu 11
www.posintra.fi • www.facebook.com/posintraoy

Upea Merenrantakiinteistö lähes 0,5 ha puutarhatontilla vain 3 km Porvoon
keskustasta!
Hyväkuntoinen
v.-85
rakennettu edustava omakotitalo n. 285m², lämmin autotalli
n. 70m², lisäksi lämmin
varasto. Rannan tuntumassa
huvimaja sekä grillikatos.
Mahtava kokonaisuus joita
harvoin tarjolla.

PORVOO, TARKKINEN, Leppäniementie
Hp.1.000 000€
Lisätiedustelut/ Ahlfors 040-5830570.
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Moderni 2011 valmistunut, nopeasti vapautuva,
laadukas
omakotitalo
1491m² rinnetontilla.
4-5h+k+s+ph+khh+2wc
n.153/190 kahdessa tasossa.
Lämmin autotalli/varasto/
työhuone n. 60m² sekä
autokatos.
Lämmitysmuotona
maalämpö. Hyvät liikenneyhteydet ja palvelut lähellä.

Mannerheiminkatu 1, 06100 Porvoo
Lisää kohteita ja kuvia löydät osoitteesta www.scasi.fi

LOVIISA, KOSKENKYLÄ, Seetritie 5
Hp. 362.000€.
Sovi esittely/Hovi 040-7565010
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Teksti: Tuula Lukić Kuva: Srba Lukić museon luvalla

Alva Forsius (1866-1935) oli päämäärätietoinen nainen. Hänellä oli
tavoite ja tahtoa sekä kykyä ja vahvaa sydämenpaloa asiansa eteenpäin
viemiseksi.
Nyt, 150 vuotta Alva Forsiuksen syntymän jälkeen,
muistamme häntä muun muassa Porvoon synnytyssairaalan sekä yksinäisille äideille ja heidän lapsilleen
perustetun suojakodin tähden. Ne olivat Alva Forsiuksen
näkyvimmät saavutukset. Forsius on kuitenkin jäänyt
historiankirjoissa marginaaliin. Hänen työnsä on kaiketi
kategorisoitu ”sosiaalitätien puuhasteluksi”, vaikka kaikki
merkit osoittavat, että tällä naisella on ollut nykyajan
termein erittäin yrittäjämäinen ote ja saavutukset ovat
olleet kauaskantoisia.
Alva Forsiuksen työn pohjavireenä on ollut inhimillisyys, mutta on mielenkiintoista pohtia hänen toimintaansa myös taloudelliselta kannalta ja erityisesti naisen
taloudellisen itsenäisyyden kannalta. Synnytyslaitos
ja nimenomaan yksinhuoltajaäitien suojakoti tarjosivat
yhteiskunnan hyljeksimille naisille toivoa tulevasta ja
mahdollisuuden elättää itsensä ja lapsensa. Tämä
tapahtui koulutuksen kautta, sillä naiset saivat suojakodissa ammatillista oppia.
- Tämä on mielestäni kaikkein tärkein arvo Alva
Forsiuksen työssä. Lapsensa kanssa yksin selviytymään
jätetyt nuoret naiset olivat kouluttamattomia. Heidät
oli ehkä alun perin lähetetty maalta kaupunkiin tienaamaan, monet olivat piikoja ja lähettivät rahaa kotiin.
Raskaus vei työpaikan eikä paluuta köyhään kotiinkaan
ollut. Häpeäpenkissähän ei koskaan istunut se toinen
osapuoli, vaan aina nainen, toteaa Eila Forsblom, joka
on paneutunut Alva Forsiuksen elämäntyöhön ja toimi
myös primus motorina toukokuussa Porvoon retkeikymajan pihalla paljastetun Alvan muistopatsaan puolesta.
Suojakoti sai nimekseen Solhem-Aurinkokoti. Nuoret
äidit viettivät siellä lapsineen kuusi kuukautta. Arkitöiden
ja lastenhoidon ohella he oppivat muun muassa käyttämään ompelukonetta.
- Käsitöitä tehtiin myyjäisiin ja myös tilauksesta
Porvoon rouville. Oli parsimista ja paikkaamista. Torilla
käytiin myymässä oman kasvimaan tuotteita, varmaan
omien kanojenkin munia. Naiset pilkkoivat polttopuutkin
itse, Eila Forsblom kertoo.
Solhem toimi vuoteen 1957, jolloin siitä tuli Pelastusarmeijan Porvoon lastenseimi.

Sote-alan itsellinen naisyrittäjä

Taloudellinen itsenäisyys on yksi nykyisen tasa-arvomme
peruspilareista. Myös Alva Forsius oli itsellinen, koulutettu
nainen, joka pyöritti omaa yritystä, yksityistä sairaalaa.
Tämä oli mahdollista naimattomille naisille vuoden
1863 lainsäädäntöuudistuksen jälkeen. Avioliitossa
naisella ei sen sijaan ollut täysivaltaisuutta. Vuoteen
1930 asti naisen katsottiin olevan avioliitossa miehensä
holhouksessa.
Alva valmistui ensin käsityöopettajaksi, mutta
suuntautui myöhemmin sosiaalityöhön ja toi Pelastusarmeija-järjestön Suomeen. Kätilöksi Forsius valmistui
vuonna 1895. Kesät hän asui Åbyn kartanossa Porvoon
maalaiskunnassa ja teki kotikäyntejä niin maaseudulla
kuin kaupungissa. Hauska yksityiskohta on eräässä

Borgåbladetin ilmoituksessa, jossa Forsius mainitsee,
että hänellä on myös puhelin – harvinaisuus tuohon
aikaan.
Oma yritystoiminta ei ehkä tuonut toivottua tulosta,
sillä välillä Forsius toimi Turussa Turva- ja työkodin
johtajana. Asiaa voi tarkastella niinkin, että Forsius sai
tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä, ja kävi keräämässä
kokemusta. Hän myös hankki lisäkoulutusta ja suoritti
koneellisen lapsenpäästöopin eli oppi käyttämään mm.
synnytyspihtejä.
Alva Forsius kulki omaa tietään, nykytermein rakensi
urapolkuaan. Kuka tietää, kuinka kauan sairaala oli ollut
hänen unelmansa? Joka tapauksessa vuonna 1899
33-vuotias Alva Forsius perusti Porvooseen yksityisen
synnytyssairaalan, johon hän sai valtiontukea: 1000
markkaa perustamiskustannuksiin ja 3000 markkaa
ylläpitoon kolmeksi vuodeksi. Vuokratiloissa Uudella
Vuorikadulla (nykyinen Linnankoskenkatu) sijainneessa
sairaalassa oli kolme huonetta ja viisi sänkyä, joista kaksi
oli maksaville potilaille ja kolme ilmaista.

Historian ilmiö

Naisille mahdollisuus
omiin tienisteihin

Sairaalataloutta

Synnytyslaitoksella riitti asiakkaita ja pian tarvittiin jo
lisää tilaa. Niinpä Alva Forsius päätti rakennuttaa uuden
synnytyslaitoksen, joka avatui 12-paikkaisena vuonna
1902 Joonaanmäelle. Kustannusarvio oli 45 000
markkaa. Kaupunki lahjoitti tonttimaat.
FT Anneli Mäkitalo on kuvaillut Alva Forsiuksen
synnytyslaitoksen taloutta: ”Suuren laitoksen talous
oli vaikeuksissa, eikä perustaja voinut laskea itselleen
kuin pienen palkan. Valtiolta saatua rakennusvelkaa
piti lyhentää säännöllisesti, eikä ennen ensimmäistä
maailmansotaa tunnettu inflaation käsitettä, vaan
kultamarkka piti arvonsa. Taloutta oli paikattava
omavaraisuudella, joten sairaala sai kasveja omasta
puutarhastaan ja sillä oli lehmä.”
Uusi sairaala sai myös valtionavustusta, mutta
avustukset eivät tulleet aina luvatusti.
Sairaalapaikat eivät olleet ilmaisia, mutta maksut
oli porrastettu. Säätyläishenkilöt maksoivat yksityishuoneista 100 – 150 markkaa 12 – 14 vuorokaudesta. Käsityöläisrouvien yksityishuoneet maksoivat
4 – 5 markkaa vähintään kymmeneltä vuorokaudelta.
Varattomimmat majoittuivat saliin, jossa oli 2 – 3 markan
paikkoja ja ilmaissijoja.

Alva Forsius 150 vuotta

Porvoon museon Holmin talossa on parhaillaan esillä
Alva Forsiuksen elämää ja elämäntyötä käsittelevä
näyttely, ja vastikään paljastettiin Alva Forsiuksen patsas
entisen synnytyslaitoksen, nykyisen Retkeilymajan
pihamaalla. Tämäkin on tarvinnut päämäärätietoisuutta,
”ripauksen Alva Forsiusta”, kuten Eila Forsblom ytimekkäästi ilmaisee.
Näyttely on avoinna 31.8.2016 asti ma-la klo 10-16,
su klo 11-16 ja 1.9.-18.9. ke-su klo 12-16, Välikatu 13,
Vanha Porvoo.
Alva Forsius adoptiotyttäriensä Anna Sofien, Marta Bernhardinen ja Eva Elisabethin kanssa. Kuva Porvoon museon näyttelystä/Museovirasto.
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akeata maissia
Kulloon kartanosta

Teksti: Leila Toffer-Kares Kuva: Srba Lukić

E

lo-syyskuun vaihteessa Kulloon kartanon
maissipelto hehkuu kullankeltaisena ja
innokkaita tähkänpoimijoita vilahtelee
siellä täällä.
- Suomen oloissa sokerimaissin kypsyminen on
epävarmaa, mutta tänä vuonna näyttää hyvältä,
tilan isäntä Jakob Frankenhaeuser, 41, sanoo.
Kulloon kartano sijaitsee Porvoosta parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä Helsinkiin päin.
E 18:n moottoritieltä matkaa tilalle on puolitoista
kilometriä. Kartanoympäristöä lähestyttäessä
puiston suurten puiden lomasta pilkottaa vaaleaksi
rapattu klassistinen päärakennus.
Siitä pienen matkan päässä sijaitsevat punamullatut 1700- ja 1800-luvuilta peräisin olevat hirsiset
työväen asunnot ja talousrakennukset. 1900-luvulta
ovat mm. talli ja maitokamari.
Nykyisin tallissa toimii Butiken på landet
-myymälä. Sen edustalla tapaamme tilan isännän
Jakob Frankenhaeuserin ja siirrymme viehättävään
myymälään.
- Harjoitamme perinteistä maataloutta. Omia
peltoja on 200 hehtaaria, mutta vastuullani on
lisäksi Kialan kartanon pellot. Aloitimme yhteistyön
Kialan kanssa 2012 ja kaiken kaikkiaan viljelymaita
on 600 hehtaaria. Niissä kasvatetaan päätuotettamme vehnää ja sen lisäksi rapsia, Frankenhaeuser kertoo.
Lisäksi Kulloossa viljellään Suomen oloissa
erikoista kasvia, sokerimaissia. Sitä tuotetaan
hehtaarin alueella ja sen kasvattaminen on
kokonaan isännän heiniä.
Ideat maissin viljelyyn ja Butiken på landet
-myymälän perustamiseen Frankenhaeuserit saivat
Ruotsista. Aiemmin tilalla viljeltiin mansikkaa.
- Piti keksiä muita tuotteita mansikan jälkeen,
sillä se on vaikea ja paljon työvoimaa vaativa
kasvatettava.
Maississakin on kommervenkkinsä. Pohjoismaita varten on kehitetty oma sokerimaissilajikkeensa, mutta silti se ei aina ehdi Suomessa
kypsyä.
- Tänä vuonna näyttää hyvältä, isäntä toteaa.
Oikeuden kyseisen lajikkeen viljelyyn saa
maksamalla lisenssimaksun.
Kulloon maissi ei ole geenimanipuloitua, vaan
perinteisesti jalostettua. Se ei myöskään ole
luomua, mutta tilalla ei käytetä tuholaistorjuntaa,
sillä Suomessa ei ole maissia uhkaavia tuholaisia.
Viljelyn suurimmaksi ongelmaksi Frankenhaeuser
mainitsee rikkaruohot.

Herkullinen tuoretuote

- Sokerimaissi on tuoretuote, joka säilyy jääkaapissa hyvänä 3 - 4 päivää. Sen voi pakastaa
sellaisenaan, mikäli käyttää tähkän pian. Pitkään
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säilytettäessä tähkät kannattaa ryöpätä nopeasti
ennen pakastusta, Frankenhaeuser vinkkaa. Siten
ne pysyvät hyvänä vaikka seuraavan kesän grillauskauteen saakka.
Kulloon maissia ei saa kaupoista, sillä
tukkumarkkinat eivät viljelijän mukaan kannata.
Maissi poimitaan itse ja näin se on taatusti tuoretta.
Sitä voi myös ostaa tilalta valmiiksi poimittuna.
- Maissin kerääminen on mukavaa, kun ei
tarvitse kyykistellä. Myös lapset tykkäävät poimimisesta ja retki maissipellolle on elämys, isäntä on
huomannut.
Sokerimaissia voi syödä sellaisenaan, grillata tai
vaikkapa paistaa herkullisia paksukaisia.
- Riivitään veitsellä 4 - 5 maissintähkää. Jyvät
pistetään tehosekoittimeen, lisätään 1 dl vehnäjauhoja ja 1 muna, ripautetaan hiukan sormisuolaa ja
mustapippuria. Jauhetaan hienoksi ja paistetaan
lettupannulla. Sopii erinomaisesti vaikkapa riistan
lisäkkeeksi, isäntä suosittelee.

Sadetta ja paistetta

Maatalous Suomessa on tarkkaan valvottua.
Vaikka Kulloo ei ole luomutila, sielläkin tehdään
viranomaistarkastuksia tiuhaan.
- EU:lle pitää raportoida kaikki toimenpiteet.
Maan pohjoinen sijainti asettaa omat
haasteensa viljelylle. Suomen viljelyolosuhteet
poikkeavat paljon esimerkiksi Etelä-Ruotsin oloista.
Kun siellä peltohehtaari tuottaa 10 tonnia viljaa, niin
Suomessa määrä on 3 - 4 tonnia hehtaarilta.
Suomessa viljelijälle maksetaan 1 000 vehnäkilosta noin 130 euroa, kun leivästä kaupassa saa
kahdeksan kertaa enemmän. Joku muu kuin viljelijä
käärii voitot, ja on selvää, että moisella tuotolla ei
elä.
- Emme viljele samoilla ehdoilla muiden maiden
kanssa ja myös siksi maataloustuet ovat elinehto,
Frankenhaeuser sanoo.
- Esimerkiksi tuontivilja puidaan usein kuivana,
mikä tarkoittaa sitä, että kasvi on tapettu Roundupilla
ennen sadonkorjuuta. Suomessa sellainen toiminta
on kiellettyä.
- Tietenkin haluaisimme elättää itsemme omalla
työllä ilman tukia, hän jatkaa.
Yrittäjyydessä on myös hyvät puolensa.
- Parasta on vapaus tehdä päätöksiä ja se, että
voi seisoa niiden takana. Tavallista työpäivää ei
ole. Kirjaimellisesti päivään mahtuu kaikkea maan
ja taivaan väliltä. Joskus sataa, joskus paistaa
aurinko, isäntä vitsailee.
Frankenhaueserilla on tilalle jo mahdollinen
jatkaja kasvamassa, kymmenvuotias Adam.
- Ehkäpä hänestä tulee uusi isäntä, mikäli
raportointi helpottaa, isä naurahtaa.

Kulloon kartanon historia

Kulloon kartano muodostui 1600-luvulla kuudesta Kulloon
kylän talosta. Gustav II Adolf lahjoitti vuonna 1613 viisi tilaa
rakuunaupseeri Lydik Mattsonille, joka oli kuuluisan kenraali
Torsten Stålhandsken velipuoli. Kaksi vuotta myöhemmin
hän osti kuudennen tilan samasta kylästä. 1660-luvulla
Kulloo oli amiraali Lorentz Creutzin omistuksessa, joka
omisti myös mm. Sarvilahden, Summan ja Liuksialan
kartanot. Nykyisen nimensä kartano sai niin ikään Lorentz
Creutzilta. Amiraali Creutz hukkui vuoden 1676 meritaistelussa Öölannin vesillä. Tämän jälkeen kartanolla oli useita
omistajia. Vuonna 1910 sen osti arkkitehti Carl Frankenhaeuser, jonka suunnittelema uusi päärakennus on
rakennettu vuosina 1912-14.
Maa- ja metsätalouden lisäksi Kulloon kartanon toimintaan kuuluvat Butiken på Landet vaateliikkeet Kulloossa ja
Fiskarsin ruukkialueella sekä verkkokauppa, hotellimökkien ja asuntojen vuokraus, sokerimaissin itsepoiminta ja
suoramyynti.
Kartanomaissin kypsymisestä saa ilmoituksen liittymällä
Kartanomaissi Herrgårdsmajs Facebook-ryhmään.
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Herrgårdar i Östnyland

Översättning: Jenny Törnroos

plockad majs direkt från gården.
- Det är trevligt att plocka majs, då man inte
behöver böja sig ner. Barn tycker också om att
plocka majs och en utflykt till majsfältet är en
upplevelse, har Frankenhaeuser märkt.
Man kan äta majsen som sådan, eller så kan
man grilla eller steka goda ”tjockisar”, plättar.
-Man river 4-5 majskolvar med kniv. Majskornen
sätter man i en mixer. Man tillsätter sedan 1dl
vetemjöl och ett ägg och smaksätter med fingersalt och peppar. Allt mixas till en jämn smet och
steks på stekpannan. Passar utmärkt som tillägg
till vilt, rekommenderar Frankenhaeuser.

Regn och solsken

Söt majs från Kullo gård
Vid månadsskiftet augusti-september lyser majsfälten vid Kullo
gård guldgula och man kan skymta ivriga majsplockare bland
plantorna.
- Det är osäkert om majsen mognar i våra finländska förhållanden, men i år ser det lovande ut, säger Jakob Frankenhaeuser, 41, på Kullo gård.
Kullo gård ligger på 20 kilometers köravstånd från Borgå mot
Helsingfors. Från motorvägen E 18 kör man ännu en och en halv
kilometer. Då man närmar sig herrgårdsmiljön kan man se den ljust
rappade karaktärsbyggnaden i klassicistisk stil skymta mellan de
stora träden. En bit ifrån ligger de rödmyllade stockbyggnaderna
från 1700- och 1800-talen, vilka i tiderna tjänade som arbetarnas
bostäder och som hushållsbyggnader. Stallet och mjölkkammaren
härstammar från 1900-talet.
Stallet inhyser nuförtiden Butiken på landet. Vi träffar Jakob
Frankenhaeuser utanför det gamla stallet och förflyttar oss in i den
förtjusande butiken.
- Vi idkar traditionellt jordbruk. Vi har 200 hektar egna åkrar men
jag ansvarar också för Kiala gårds åkrar. Samarbetet med Kiala
gård startade år 2012 och gårdarnas sammanlagda odlingsareal består av 600 hektar. På åkrarna odlar vi vete, som är vår
huvudsakliga produkt, samt raps, berättar Frankenhaeuser.
På Kullo odlas dessutom en växt som är speciell för våra
breddgrader, nämligen sockermajs. Majsen odlas på ett område
som är en hektar stort och odlandet sköts helt och hållet av
Frankenhaeuser själv.
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Idén till att odla sockermajs samt till att öppna Butiken på landet
fick familjen Frankenhaeuser från Sverige. Tidigare odlade man
jordgubbar på gården.
- Vi behövde en ny produkt efter jordgubbarna, eftersom
jordgubbsodlingarna kräver mycket arbetskraft och är dessutom
en svårskött växt.
-Att odla majs kräver också en del trix. Man har tagit fram en
majssort som är anpassad för nordiska förhållanden, men trots det
hinner den inte alltid mogna.
- I år ser det bra ut, konstaterar Frankenhaeuser.
För att få odla majsen betalar man en licensavgift.
Kullos majs är inte genmanipulerad, den har förädlats på ett
traditionellt sätt. Den är inte heller ekologisk, men gården använder
inte skadebekämpning, eftersom majsen i Finland inte hotas av
skadedjur. Ogräset vållar det största problemet då man odlar
majsen.

En god färskvara

- Sockermajsen är en färskvara och håller sig bra i kylskåp i 3-4
dagar. Man kan djupfrysa den som sådan, men då måste man
använda den ganska snabbt. Om man vill förvara majsen en längre
tid i frysen, lönar det sig att förvälla den en stund innan man fryser
ner den, tipsar Frankenhaeuser. Då håller den ända tills nästa
sommars grillsäsong.
Kullo gårds majs kan inte köpas i affärerna, enligt odlaren lönar
det sig inte att använda sig av partihandeln. Majsen plockar man
själv och då är den garanterat färsk. Man kan också köpa färdigt

I Finland övervakas lantbruket noggrant. Trots att
Kullo inte är en ekologisk gård, görs myndighetskontroller på gården titt som tätt.
- Alla åtgärder måste rapporteras till EU.
Vårt nordliga läge för också med sig utmaningar
då det gäller odlandet av spannmål. De finländska
odlingsförhållandena skiljer sig mycket redan om
man jämför med till exempel södra Sverige. Då
en åkerhektar i södra Sverige producerar 10 ton
spannmål, så producerar motsvarande åkerareal i
Finland 3-4 ton spannmål.
I Finland får odlaren cirka 130€ per 1000
vetekilogram, medan brödet i butiken inbringar en
summa som är åtta gånger större. Någon annan
än odlaren skor sig på vinsten. Det är klart, att
man inte kan leva på sådana inkomster.
- Vi odlar inte på samma villkor som de andra
länderna, därför är lantbruksstöden livsviktiga,
säger Frankenhaeuser.
- Till exempel tröskas det importerade
spannmålet ofta då det är torrt, vilket betyder att
växten först har dödats med Roundup och sedan
skördats. I Finland är ett sådant tillvägagångssätt
förbjudet.
- Det är klart att vi skulle vilja livnära oss på vårt
arbete, utan lantbruksstöden, fortsätter han.
Att vara företagare har också sina goda sidor.
- Det bästa är, att man är fri att göra egna
beslut och kan stå bakom sina beslut. Det finns
inga vanliga arbetsdagar. En arbetsdag innehåller
bokstavligen allting mellan himmel och jord.
Ibland regnar det och ibland skiner solen, skämtar
Frankenhaeuser.
Frankenhaeuser har redan en möjlig efterträdare, den 10-åriga Adam.
- Kanske han tar över gården, ifall rapporteringen lättar, skrattar pappa.
Genom att gå med i Facebook-gruppen Kartanomaissi Herrgårdsmajs får man veta när majsen har
mognat.
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Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

Kaikki haluavat olla voittajan
Kaikki haluavat olla voittajan matkassa. Voisiko
itäinen Uusimaa olla se voittaja, jonka matkaan
muutkin haluavat tulla? Kehitysyhtiö Posintra tarttuu
haasteeseen ja visioi itäuusmaalaista menestystä
innovatiivisesta yhteistyöstä käsin. Lokakuussa
järjestettävä Nordic Business Forum tarjoaa tähän
loistavat mahdollisuudet.

P

osintralla on keskeinen rooli alueyhteistyön edistämisessä itäisellä Uudellamaalla. Yrityspalvelujohtaja
Fredrik Pressler tähdentää, että olennaisinta olisi
miljoonien asioiden joukosta keskittyä nyt sellaisiin toimiin, joilla
on todellista vaikuttavuutta.
- Se onkin haasteellista, sillä vaikuttavuus syntyy vasta, kun
Posintran omistajat ja sidosryhmät kokevat, että toiminnallamme
on merkitystä. Haastavuutta lisää se, että vaikuttavuuden tulee
ulottua monelle eri tasolle seutukunnassa, kunnissa ja elinkeinoelämässä, Fredrik Pressler miettii.

Posintran toimintaa arvioidaan pari kertaa vuodessa yhteistyöfoorumeissa, joissa käydään läpi tuloksia omistajien ja
sidosryhmien kanssa. Pelkät tulokset eivät kuitenkaan kerro
vaikuttavuudesta, ja Pressler toivoisikin enemmän keskustelua
kuin vain tiedottamista.
- Vaikuttavuuden mittaamisessa avoin keskustelu on välttämätöntä ja Posintralla on halua antaa keskustelukulttuuriin
oma panoksensa. Vauhdittajaksi tuomme lokakuussa Nordic
Business Forumin Porvooseen suoratoistoyhteyden kautta.
Tilaisuus BioRexissä on kaikille avoin, Pressler kertoo.
Nordic Business Forum kokoaa kansainvälisesti merkittäviä liike-elämän vaikuttajia Suomeen. Helsingissä järjestettävä jokavuotinen tapahtuma tarjoaa innostavia puheenvuoroja
ja keskustelunavauksia, joilla Pressler uskoo olevan vaikutusta
myös itäisen Uudenmaan elinvoiman lisäämisessä.
- Meidän ei tarvitse haikailla muiden perään, vaan vahvistamme omaa elinvoimaamme. Uudet, innostavat ideat voivat
syntyä, kun kuulemme muiden puheenvuoroja ja avoimesti

Ekonomi

Översättning: Jenny Törnroos

matkassa
keskustelemme niistä sekä jaamme Nordic Business Forumin
herättämiä ajatuksia monitasoisesti, Pressler sanoo.
Tänä vuonna Nordic Business Forumin teemoina ovat
markkinointi, digitalisaatio ja kulttuuri.
- Mikä on yrityskulttuurin merkitys menestykselle, onko meillä
Itä-Uudellamaalla erityistä yrityskulttuuria? Ehkä toteamme, ettei
ole, mutta voisimme rakentaa yhdessä sellaisen, joka edesauttaa
menestystä ja ruokkii monenlaista positiivista, myös myönteistä
suhtautumista yrittäjyyteen, Pressler innostaa.
Myös digitalisaation mahdollisuuksiin tulisi tarttua yhä
vahvemmin yhdessä koko aluetta ja eri toimialoja hyödyntäen.
- Vaikuttavuutta ei synny ilman tekoja. Meidän ei kuitenkaan aina tarvitse miettiä ensin täysin valmiiksi, miten jokin asia
tehdään, sillä innovointi on prosessimaista, ja tähän Nordic
Business Forum antaa hyvät lähtökohdat, Fredrik Pressler
kiteyttää.
Päivitetyt tiedot NBForum-lifestreamesityksestä: www.posintra.fi

Alla vill gärna vara
på vinnarens
sida
A

lla vill gärna vara på vinnarens sida. Kunde
östra Nyland vara en sådan vinnare, som
kunde locka andra med sig?
Utvecklingsbolaget Posintra tar sig an
utmaningen och presenterar sin framtidssyn
om ett Östnyländskt innovativt samarbete som
väntas föra med sig framgångar. Nordic Business
Forum, som arrangeras i oktober erbjuder en bra
grogrund för dessa framtidssyner.
Posintra har en central roll inom främjandet av
samarbete i östra Nyland. Fredrik Pressler,
direktör för företagstjänster vid Posintra
poängterar, att det viktigaste skulle vara att
fokusera på verkningsfulla åtgärder.
- För att kunna mäta åtgärdernas verkningsfullhet behövs en öppen diskussion och Posintra
är beredd att delta i den här diskussionen med
sin egen insats. För att få fart på samarbetet
bjuder vi i oktober in Nordic Business Forum till
Borgå via direktsändning. Evenemanget i BioRex
är öppet för alla, berättar han.
Nordic Business Forum hämtar de mest erfarna
ledarna i företagsvärlden till Finland. Under
evenemanget, som går av stapeln i Helsingfors,
får man ta del av intressanta anföranden och
debatter, Pressler tror att dessa också inverkar
på ökandet av livskraften i östra Nyland.
- Vi behöver inte sukta efter andra, istället höjer vi
på vår egen livskraft. Nya idéer föds, då vi lyssnar
på de olika anförandena och diskuterar öppet
om det vi hört, säger Pressler.
Temat för Nordic Business Forum i år är
marknadsföring, digitalisering och företagskultur.
- Hur påverkar företagskulturen företagets
framgång och har vi en speciell företagskultur
i östra Nyland? Vi kanske konstaterar att det
inte finns en sådan speciell företagskultur, men
kanske vi tillsammans kan skapa den, för att
kunna främja framgångar och bidra till en positiv
inställning till företagandet, uppmuntrar Pressler.
Uppdaterad information om NBForum-direktsändningen: www.posintra.fi
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- Meneillään on isoja kulutustottumuksien muutoksia,
kuten vaikka vertaiskaupan kasvu tai hyvinvointiin satsaaminen, sanoo Kaupan liiton erikoiskaupan
asiantuntija, edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen.
Vertaiskaupalla tarkoitetaan Facebook-kirpputoreja, huutonetiä ja muita foorumeita, jossa ihmiset
käyvät kauppaa suoraan keskenään. Siitä on tullut
viime aikoina yhä tärkeämpi kaupan muoto.
- Vertaiskaupasta on viime vuosina tullut yksi
isoimmista trendeistä. Nyt puhutaan jo miljoonista,
Loikkanen sanoo.
Loikkanen uskoo, että trendi tulee jatkumaan.
Ihmiset tottuvat toimimaan tietyllä tavalla, Vertaiskauppa koetaan myös eettisesti hyväksyttävänä,
vastuullisena kuluttamisena.
- Nuori sukupolvi suhtautuu myös eri tavalla omistamiseen. Heillä ei ole niin vahvaa tarvetta omistaa itse
kaikkea. Voidaan myös jakaa, lainata tai vuokrata,
Loikkanen pohtii.
Toinen vahva trendi on Loikkasen mukaan
hyvinvointiin satsaaminen.
- Hyvinvointitrendi on nyt hyvin voimakas. Siihen
liittyviä asioita sekä vaikka urheiluvälineitä ja -vaatteita
ostetaan. Tätä voidaan pitää niin sanottuna hyvänä
kuluttamisena, hän sanoo.
Myös tekniikkaan suomalaiset ovat valmiita satsaamaan lamankin keskellä.
- Suomalaiset satsaavat kodin tekniikkaan ja
elektroniikkaan taantumasta huolimatta. Siinä missä
eteläeurooppalaiset seuraavat vaikkapa muotia, meillä
mennään tekniikan uutuksien perässä, Loikkanen
sanoo.
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Asuntokauppa piristyy
Suomen asuntokauppa on jatkanut tammi-heinäkuussa kasvuaan
kahteen edellisvuoteen verrattuna, kertoo Kiinteistönvälitysalan
Keskusliitto KVKL. Heinäkuussa vanhojen asuntojen kaupassa
vedettiin hieman henkeä toteutuneen vahvan toisen kauppakvartaalin jälkeen. Uusien asuntojen kauppa oli heinäkuussakin
edelleen vahvassa vedossa.
Tammi-heinäkuussa 2016 vanhojen asuntojen toteutunut
kauppamäärä oli 1,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.
Uusien asuntojen kauppamäärän arvioidaan nousseen edellisvuoden tammi-heinäkuusta noin 18 prosenttia.
Asuntokaupan isossa kuvassa uudisasuntokauppojen vuosittain toteutuva määrä on vanhojen asuntojen kauppojen kokonais-

määrää selvästi pienempi, mutta yksittäisen asunnon kauppakohtainen arvo on usein käytettyä asuntoa korkeampi. Suuren
volyyminsä takia käytetyt asunnot ovat markkinoiden tärkein
myyntiartikkeli. Esimerkiksi vuonna 2015 Suomen uusien asuntojen
kaupan toteutunut kokonaisarvo oli hieman alle puolet vanhojen
asuntojen kaupan kokonaisarvosta.
Nykyisillä kaupankäyntitasoilla ollaan kaupankäyntivolyymeissä
melko kaukana 2000-luvun asuntokaupan ennätysvuosista eli
vuosista 2005, 2006 ja 2007, jolloin Suomessa saavutetut asuntokauppamäärät olivat selvästi nykytasoa suuremmat ja nousivat
historiallisesti korkeimmille tasoille.
Lähde: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
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Teksti: Leena-Kaisa Laakso

Kuukauden tilasto
Asumismenojen osuus pysynyt samana, terveys�
menoissa iso kasvu

Katsaus kulutusmenoihin kertoo omaa kieltään. Tilastokeskuksen
mukaan kokonaiskulutus kasvoi vuodesta 1985 vuoteen 2012.
Siinä missä kotitalouksien kokonaiskulutus vuonna 1985 oli 25604
euroa, oli se vuonna 2012 35 770 euroa.
Keskivertoa enemmän kulutus kasvoi esimerkiksi yhden hengen
talouksissa sekä lapsettomilla pareilla.
Vuonna 1985 eniten rahaa käytettiin asumiseen ja energiaan,
7216 euroa, toiseksi elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin,
3762 euroa ja kolmanneksi liikenteeseen, 3567 euroa. Lähes
samoihin lukuihin pääsivät muut tavarat ja palvelut sekä kulttuuri
ja vapaa-aika.
Vuonna 2012 asumiseen ja energiaan käytettiin noin 28
prosenttia kaikista menoista – samoin kuin vuonna 1985.
Toiseksi oli kulutusmenoissa vuonna 2012 noussut liikenne, joka
vei nyt noin 17 prosenttia kaikista kulutusmenoista. Vuonna 1985
liikenteen osuus kokonaiskulutuksesta oli vajaa 14 prosenttia.
Kolmantena olivat aiempaan tapaan elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Niiden osuus kulutusmenoista oli laskenut lähes 2
prosenttia vuodesta 1985.
Kesto- ja kulutushyödykkeiden omistaminen kertoo kulutuksen
muutoksen lisäksi myös yhteiskunnan muutoksesta. Siinä missä
vuonna 1990 tietokoneen omisti 8 prosenttia suomalaisista,
vuonna 2012 tietokone oli jo peräti 82 prosentilla. Sama pätee
matkapuhelimeen: vuonna 1990 7 prosentilla suomalaisista oli
matkapuhelin, vuonna 2012 peräti 97 prosentilla.
Myös terveyteen käytettyjen summien kasvu on ollut valtavaa.
Kun terveyteen kulutettiin vuonna 1990 keskimäärin 640 euroa
vuodessa, oli summa vuonna 2012 jo 1130 euroa. Lääkkeisiin
käytettävä summa lähes kolminkertaistui samalla ajanjaksolla.

Kaupungistuminen
ohjaa asuntotuotantoa
Hypon elokuussa julkistaman, vuoden kolmannen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntomarkkinoiden alueellinen erkaantuminen on edennyt siihen, että Suomi voidaan jakaa kolmeen
osaan. Pääkaupunkiseudulla kauppa käy normaalilla tasolla ja hinnat nousevat. Muissa kasvukeskuksissa suurin kasvu nähdään kauppamäärissä ja hinnatkin ovat lähteneet nousuun. Muualla
Suomessa asuntokauppa elpyy, vaikka hinnat ovat yhä luisussa.
Hypon analyysin mukaan asuntomarkkinoiden käänteen taustalla on kolme päätekijää eli
patoutunut muuttopaine, kohonnut luottamus talouteen sekä vuokrien kestämätön nousu. Merkittävä ohjaava teema on kaupungistumisen käynnistämä ennätyksellinen asuntotuotanto. Asuntoja
rakennetaan nyt tarpeeseen enemmän, pienempiä ja paremmille paikoille kuin vuosikymmeniin.
Kesäkuussa nostettiin uusia asuntolainoja eniten neljään vuoteen. Yksi turva asuntovelallisilla
säilyy, sillä korkojen nousua ei tarvitse pelätä lähivuosina. Matalat korot kertovat kuitenkin olemattomista kasvu- ja inflaatio-odotuksista. Hidas inflaatio nostaa velkataakkoja ja lisää velkaantumiseen
liittyviä huolia.
Lähde: Suomen Hypoteekkiyhdistys
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arl Olin är familjefar, freelancejournalist sedan 1996 och musikentrepenör samt ägare till Borgånejdens enda
kvartersbutik som idkar skivhandel. Detta
för att möten i en skivaffär är guld värda,
bildligt uttryckt.

Kolumni

arl Olin on perheenisä, freelancetoimittaja vuodesta 1996, musiikkialan
yrittäjä – ja Porvoon ainoa kivijalkalevykauppias, koska kohtaamiset levykaupassa ovat korvaamattoman arvokkaita ja
palkitsevia, paitsi rahallisesti.

Carl Olin

Korvin soluin jaloin

Trivsel ton rytm

Kävin eilen ravintolassa, ajattelin jäädä syömään.
En kuitenkaan jäänyt.
Tuli ahdas olo, en oikein tiedä miksi.
Tiedänpäs. Siellä soi vääränlainen musiikki.
Kenen mielestä? Minun mielestäni, totta kai!
Kukas minä olen sanomaan, mikä on vääränlaista
musiikkia tilanteeseen tai toiseen?

Vem är jag att säga vilken musik som är rätt och
fel?
Men det är jag ju, precis som vem som helst
annan! Berättigad att trivas eller vantrivas med den
musiken som råkar ljuda.
På restaurangen.
I affären.
Hos tandläkaren.

Kuuntelen korvillani, tunnen jokaisella solullani ja
äänestän kummallakin jalallani. Kaipa siinä kokonaisuuttakin on kaipaamassa. Saisi sopia seiniin, äänitapettikin.

Som vem som helst.

Ravintolaan, kauppaan, kampaamoon astuessa ehtii
rappusilla kehkeytyä aatos, ennakkoluulo, usko. Toive
jos toinenkin. Jossain määrin on vierailtavan paikan ne
lunastettava.

Jag lyssnar med öronen, känner med varje cell
och röstar med båda benen.
Besöket är en helhet, och bakgrundsmusiken kan
spela en avgörande roll. Trivselfaktorn korrelerar
med ton och rytm, ibland mera, ibland mindre.

Omaperäisesti yllättäen, tutulla tapaa rauhoittaen,
tai jotain siltä väliltä. ”Keep the customer satisfied”,
lauloivat muinoin Simon & Garfunkel eli asiakas on
aina oikeassa, ennen kaikkea päätöksessään jäädä tai
lähteä.

Där står man då på tröskeln. I en vågskål. Går man
in? Går man ut? Vad är det man förväntar sig?
“Keep the customer satisfied” sjöng Simon &
Garfunkel och så är det ju: kunden har alltid rätt.
Rätt att stanna eller gå.

Takaisin tapettiin. Loma-Suomea samoillessa on tullut
syynättyä yhtä jos toistakin turistisumaa tai sen johdannaista sieltä sun täältä siellä sun täällä. Yllättävän usein
rupusempikin paikka on kynnyksen ylitettyä osoittautunut tutustumisen arvoiseksi, jopa elämykseksi. Kenties
juuri oikealla tavalla raikuvien ja rohkaistavien rytmien
tuloksena.

Syksyn tehdessä tuloaan, turistirysän tyrehtyessä
ja asioiden rauhoittuessa voi suositella itsekullekin
asiakaskäyntejä harjoittavalle taholle hetken syventymistä musiikin, taustallakin soivan, vavahduttavaan
vaikutukseen.
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Jag hade som tanke att äta på restaurang
häromdagen.
Det blev inte av.
Varför?
Det kändes inte rätt, jag vet inte varför.
Visst vet jag! Musiken var fel!
Enligt vem? Enligt mig, så klart!

Olen, siinä missä kuka tahansa muukin, oikeutettu
viihtymään juuri sen musiikin äärellä, jonka rytmilliseen
ryyditykseen satun silloinkin sulautumaan.
Kuten kuka tahansa muukin.

Ei parane väheksyä henkilökunnan tilannetajun tarpeellisuutta, ja sulava kanssakäyminen sujuu parhaiten
sopivan taustamusiikin tuudittamana. Feromomien
tapaan taustalla soivat soinnut luovat lunastettavissa
olevan mielikuvan.

Kolumn

Carl Olin

Under semestern har man bekantat sig med ett
och annat matställe och allehanda pubar och
barer. Förvånansvärt ofta har ett anspråkslöst
ställe visat sina goda sidor med proffsig personal
– och bra bakgrundsmusik. Likt feromoner smyger
sig rätt valda toner och rytmer in I välbehagscentrat. Och resten går som en dans!

Jokaisella on oma
musiikkimakunsa,
mutta musiikin olisi
hyvä sopia paikan ja
tilaisuuden henkeen.

Inför hösten, när allt kommer omkring, kan man
I lugnet lystra till I affären, hos frissan, överallt:
bakgrundsmusiken spelar roll!
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Tid

Teksti: Silja Metsola

Megatrendeistä
mahdollisuuksia ja
ratkaisuja

Aika

Megatrendi 3: Kestävyyskriisi nyt

Yksi isoista trendeistä on kaupungistuminen, ja jos tulevaisuudessa yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, vaikuttaa
se massiivisesti koko maailman päästöihin ja resurssien käyttöön.
Juuri tällaiset liikenteelliset ja asumiseen vaikuttavat ratkaisut ovat
merkittäviä ilmastonmuutoksen agendalla.
Ilmastonmuutos on todellisuutta ja maailmalla kamppaillaan
kriittisten luonnonresurssien riittävyydestä. Suomen ja Porvoon
seudunkin näkökulmasta elämme vielä kuin lintukodossa: voimme
viljellä ja ostaa puhtaita vihanneksia, juoda raikasta vettä ja
nauttia muistakin luonnonantimista, marjoista, riistasta ja kaloista.
Ilmastonmuutos on ratkaistavissa. Tarkoitus ei ole luoda vain
rajoituksia ja esteitä kehitykselle, vaan myös luoda hyvinvointia,
työtä ja uusia mahdollisuuksia.
Ratkaisuja ovat esimerkiksi hiilineutraali liiketoiminta ja kiertotalous. Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa.
Monissa fiksuissa ja puhtaissa ratkaisuissa voidaan hyödyntää
yhteiskuluttamiseen ja käyttöön perustuvaa mallia, joka tarjoaa
vaihtoehdon perinteiselle massatuotannolle ja omistamiselle.
Megatrendit ovat sidoksissa toisiinsa, niitä ei voi käsitellä irrallisina. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja meidän valintamme ratkaisevat,
miltä maailma näyttää kymmenien vuosien päästä.
Lähde: Megatrendit 2016 Tulevaisuus tapahtuu nyt – muistio Elina
Kiiski Kataja, Sitra

Ihmisellä on luontainen uteliaisuus tulevaisuuteen. Tulevaisuutta on yritetty nähdä kristallipallosta, tähtimerkeistä
tai kysyä ennustajilta. Tulevaisuutta on edelleen vaikea
ennustaa, vaikka käytössä on teknologiaa, tiedettä ja dataa
sitä varten.
Elämme kvartaalitaloutta seuraamalla tai oikeastaan
peräpeiliin katsomalla, kuinka edellinen kvartaali meni.
Yrityksissä olisi jo aika katsoa ja työskennellä tulevia
kvartaaleja varten. Onko yritys vielä olemassa kymmenien
vuosien jälkeen, onko yrityksen visio vielä silloin kirkas ja
ajanmukainen?
”Lähitulevaisuus yliarvioidaan ja tulevaisuus aliarvioidaan”, totesi tulevaisuustutkija Roope Mokka Zonta-naisten
keväällä järjestämässä tilaisuudessa Porvoossa. Mokan
mukaan globaalit muutokset megatrendeineen ja millennialseineen vaikuttavat myös Porvoon seudulla. Sen mukaan
pitäisi rakentaa yhteisöä.
Sitran megatrendilistassa mainitaan kolme suurta
muutosvoimaa: vauhdilla kehittyvä teknologia, globaali
arkinen ja jännitteinen keskinäisriippuvuus sekä kestävyyskriisi, joka liittyy ilmastonmuutokseen.

Megatrendi 1: Teknologia muuttaa kaiken

Elämme jo digitalisaation, virtualisaation, keinoälyn, robotisaation, terveyden instrumentoinnin, nanomateriaalien
kehityksen, bioteknologian, farmakologian, energiateknologian, blockchain-teknologian, digitaalisten joukkoalustojen
ja globaalien ict-infrastruktuurien todellisuudessa, jolloin
esiin nousevat myös eettiset kysymykset. Yhä kiihtyvä
kehitys teknologiassa huolestuttaa samalla, kun nähdään
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sen mahdollisuudet; enää ei mietitä, mitä koneet voivat
tehdä, vaan mitä niiden pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Hoitavatko
robotit tulevaisuudessa vanhusten rutiinipalvelut ja ihmishoitajat voivat keskittyä keskustelemaan ja viettämään aikaa
seurustellen vanhusten kanssa.
Tulevaisuuskeskusteluissa esitetään näkemys, että
ihmiskunta saattaa muuttua tulevan kolmenkymmenen
vuoden aikana enemmän kuin viimeisen kolmen sadan
vuoden. Tämä nykyinen teknologinen kehitys ja muutos
vaikuttavat tulevaisuuden työelämään, työntekoon,
ammatteihin, toimeentuloon, hyvinvointiin ja sairauksien
ja terveyden hoitoon. Saa nähdä, miten sopeudumme ja
hyödynnämme näitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Megatrendi 2: Globaali arkinen ja jännit�
teinen keskinäisriippuvuus

Globaalisti vai lokaalisti? Kaupungin keskusta näivettyy
ja kivijalkakaupat häviävät. Kaupankäynti on kasvanut ja
siirtynyt verkkoon. Verkkokauppa on globaalia, voit tilata
tuotteita ympäri maailmaa ehkä edullisemmin tai ostaa jotain
uniikkia.
Työvoiman vapaa liikkuvuus on osa globaalia yhteisöllisyyttä, vaikka viime kuukausina on koettu haasteita
vastaanottaa maahanmuuttajia kun turvapaikanhakijoita tulvi EU-maihin pois epävakailta kriisialueilta. Sitran
raportin mukaan globaali keskinäisriippuvuus tiivistyy yhä
entisestään, sillä talousalueet nivoutuvat toisiinsa tiiviimmin
kaupan, investointien ja finanssijärjestelmien sekä talousfoorumien tavoitteiden kautta. Ihmiset, tavarat, ideat ja palvelut
liikkuvat ympäri maailmaa.
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1.1.2016), Uudenmaan liitto/Nylands förbund (mm. toimipaikat/verksamhetsställen 2014), TEM/ANM (työllisyyskatsaus/sysselsättningsöversikt 06/2016)
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Askola
Askolantie 30
07500 ASKOLA
www.askola.fi

Lapinjärvi
Lapinjärventie 20 A
07800 LAPINJÄRVI
www.lapinjarvi.fi

Puhelin: +358 (0)19 529 100
Faksi: +358 (0)19 6630 538
S-posti: askola@askola.fi

Puhelin: +358 (0)19 510 860
Faksi: +358 (0)19 610 708
S-posti: kunta@lapinjarvi.fi

Y-tunnus: 9000162-0

Y-tunnus: 0203135-3

Kunnanjohtaja (vt):
Jouni Martikainen

Kunnanjohtaja:
Tiina Heikka

Asukasluku: 5102
Maapinta-ala km2: 212,42
Vesistöt km2: 5,61
Kunnallisveroprosentti: 20,25
Työttömyysaste %: 9,5

Asukasluku: 2768
Maapinta-ala km2: 329,87
Vesistöt km2: 9,44
Kunnallisveroprosentti: 20,50
Työttömyysaste %: 11,4

Yritystoimipaikkojen lkm: 463
Merkittäviä työllistäjiä:
- Kattotutka
- Fimet
- Asennuspojat
- SimFors
- Hakevuori

Yritystoimipaikkojen lkm: 383
Merkittäviä työllistäjiä:
- Carlo Casagrande & Co
- Pukaron Paroni
- JJP Herkut
- Kaivinkoneyhtymä Lindholm
- Porlammin Osuusmeijeri

Askola
Askolantie 30
07500 ASKOLA
www.askola.fi

Lappträsk
Lappträskvägen 20 A
07800 LAPPTRÄSK
www.lapptrask.fi

Telefon: +358 (0)19 529 100
Fax: +358 (0)19 6630 538
E-post: askola@askola.fi

Telefon: +358 (0)19 510 860
Fax: +358 (0)19 610 708
E-post: kunta@lapinjarvi.fi

FO-nummer: 9000162-0

FO-nummer: 0203135-3

Kommundirektör (tf):
Jouni Martikainen

Kommundirektör:
Tiina Heikka

Invånarantal: 5102
Markareal km2: 212,42
Vattenareal km2: 5,61
Inkomstskattesats %: 20,25
Arbetslöshetsgrad %: 9,5

Invånarantal: 2768
Markareal km2: 329,87
Vattenareal km2: 9,44
Inkomstskattesats %: 20,50
Arbetslöshetsgrad %: 11,4

Företagsarbetsställen: 463
Väsentliga arbetsgivare:
- Kattotutka
- Fimet
- Asennuspojat LM
- SimFors
- Hakevuori

Företagsarbetsställen: 383
Väsentliga arbetsgivare:
- Carlo Casagrande & Co
- Pukaron Paroni
- JJP Herkut
- Kaivinkoneyhtymä Lindholm
- Porlammin Osuusmeijeri

Loviisa
Mannerheiminkatu 4
07900 LOVIISA
www.loviisa.fi
www.visitloviisa.fi
Puhelin: +358 (0)19 5551
Faksi: +358 (0)19 535791
S-posti: kaupunki@loviisa.fi
Asiakaspalvelutoimisto: Lovinfo
Mariank. 12A, 07900 LOVIISA
Puh: +358 (0)19 555 555
S-posti: lovinfo@loviisa.fi
Y-tunnus: 0203263-9
Kaupunginjohtaja: Olavi Kaleva
Asukasluku: 15305
Maapinta-ala km2: 819,76
Vesistöt km2: 931,76
Kunnallisveroprosentti: 19,75
Työttömyysaste %: 13,5
Yritystoimipaikkojen lkm: 1406
Merkittäviä työllistäjiä:
- Fortum (konserni)
- Eltete
- Loval
- Disas Fish
- Nordström Group
Lovisa
Mannerheimgatan 4
07900 LOVISA
www.lovisa.fi
www.visitlovisa.fi
Telefon: +358 (0)19 5551
Fax: +358 (0)19 535791
E-post: kaupunki@loviisa.fi
Kundservicekontor: Lovinfo
Mariegatan 12A, 07900 LOVISA
Tfn: +358 (0)19 555 555
E-post: lovinfo@loviisa.fi
FO-nummer: 0203263-9
Stadsdirektör:
Olavi Kaleva
Invånarantal: 15305
Markareal km2: 819,76
Vattenareal km2: 931,76
Inkomstskattesats %: 19,75
Arbetslöshetsgrad %: 13,5
Företagsarbetsställen: 1406
Väsentliga arbetsgivare:
- Fortum (konsern)
- Eltete
- Loval
- Disas Fish
- Nordström Group

Myrskylä
Virastotie 5
07600 MYRSKYLÄ
www.myrskyla.fi
Puhelin: +358 (0)19 510 850
S-posti: kunta@myrskyla.fi
Y-tunnus: 0203282-3
Kunnanjohtaja:
Sabah Samaletdin
Asukasluku: 1973
Maapinta-ala km2: 200,35
Vesistöt km2: 6,00
Kunnallisveroprosentti: 21,50
Työttömyysaste %: 12,7
Yritystoimipaikkojen lkm: 226
Merkittäviä työllistäjiä:
- Art-Pak
- Myrskylän Säästöpankki
- Ok Hämeenmaa
- Hoivakoti Auringonnousu

Mörskom
Ämbetsvägen 5
07600 MÖRSKOM
www.myrskyla.fi
Telefon: +358 (0)19 510 850
E-post: kunta@myrskyla.fi
FO-nummer: 0203282-3
Kommundirektör:
Sabah Samaletdin
Invånarantal: 1973
Markareal km2: 200,35
Vattenareal km2: 6,00
Inkomstskattesats %: 21,50
Arbetslöshetsgrad %: 12,7
Företagsarbetsställen: 226
Väsentliga arbetsgivare:
- Art-Pak
- Myrskylän Säästöpankki
- Ok Hämeenmaa
- Hoivakoti Auringonnousu

TID JAKELUALUE - Fakta
TID - jakelualue - itäinen uusimaa: Porvoo • Askola • pukkila • myrskylä • loviisa • lapinjärvi
KUUMA-SEUTU: Sipoo • pornainen
Lähteet/Källor: Väestörekisterikeskus/Befolkningsregistercentralen (asukasluku/invånarantal 28.2.2016), Maanmittauslaitos/Lantmäteriverket (pinta-alat/areal
1.1.2016), Uudenmaan liitto/Nylands förbund (mm. toimipaikat/verksamhetsställen 2014), TEM/ANM (työllisyyskatsaus/sysselsättningsöversikt 06/2016)

Porvoo
Raatihuoneenkatu 9
06100 PORVOO
www.porvoo.fi
www.visitporvoo.fi
Puhelin: +358 (0)19 520 211
S-posti: kirjaamo@porvoo.fi
Asiakaspalvelupiste: Kompassi
Rihkamatori B, 06100 Porvoo
Puhelin: +358 (0)20 69 2250
S-posti: kompassi@porvoo.fi
Y-tunnus: 1061512-1
Kaupunginjohtaja:
Jukka-Pekka Ujula
Asukasluku: 50037
Maapinta-ala km2: 654,42
Vesistöt km2: 1485,39
Kunnallisveroprosentti: 19,75
Työttömyysaste %: 11,3
Yritystoimipaikkojen lkm: 3678
Merkittäviä työllistäjiä:
- Neste (konserni)
- Varuboden Osla (konserni)
- Ensto (konserni)
- Borealis
- Neste Jacobs
Borgå
Stadshusgatan 9
06100 BORGÅ
www.borga.fi
www.visitporvoo.fi
Telefon: +358 (0)19 520211
E-post: kirjaamo@porvoo.fi
Servicekontoret KOMPASSen
Krämaretorget B, 06100 Borgå
Tlf: +358 (0)20 69 2250
E-post: kompassi@porvoo.fi
FO-nummer: 1061512-1
Stadsdirektör:
Jukka-Pekka Ujula
Invånarantal: 50037
Markareal km2: 654,42
Vattenareal km2: 1485,39
Inkomstskattesats %: 19,75
Arbetslöshetsgrad %: 11,3
Företagsarbetsställen: 3678
Väsentliga arbetsgivare:
- Neste (konsern)
- Varuboden Osla (konsern)
- Ensto (konsern)
- Borealis
- Neste Jacobs

Pukkila
Hallitustie 2
07560 PUKKILA
www.pukkila.fi

Pornainen
Kirkkotie 176
07170 PORNAINEN
www.pornainen.fi

Sipoo
Iso Kylätie 18
04130 SIPOO
www.sipoo.fi

Puhelin: +358 (0)40 152 0460
S-posti: palvelupiste@pukkila.
fi

Puhelin: +358 (0)19 5294 500
Faksi: +358 (0)19 6647 006
S-posti: kunta@pornainen.fi

Y-tunnus: 0130729-0

Y-tunnus: 0130095-3

Puhelin: +358 (0)9 23531
Faksi: +358 (0)9 2353 6209
Asiakaspalvelut:
Puh: +358 (0)9 2353 6000
S-posti: info@sipoo.fi
Y-tunnus: 0203533-8

Kunnanjohtaja:
Juha Myyryläinen

Kunnanjohtaja:
Hannu Haukkasalo
Asukasluku: 5115
Maapinta-ala km2: 146,52
Vesistöt km2: 3,57
Kunnallisveroprosentti: 20,50
Työttömyysaste %: 7,8

Kunnanjohtaja:
Mikael Grannas

Yritystoimipaikkojen lkm: 433
Merkittäviä työllistäjiä:
- K-Market Expert
- Silta Expert
- Palvelukoti Rauha
- Onnentäyttymys
- Ebaka

Asukasluku: 19491
Maapinta-ala km2: 339,63
Vesistöt km2: 358,97
Kunnallisveroprosentti: 19,25
Työttömyysaste %: 7,7
Yritystoimipaikkojen lkm: 1508
Merkittäviä työllistäjiä:
- Inex Partners Oy
- Arla Oy
- Unilever Finland Oy
- K. Hartwall Oy Ab
- Pajuniemi Oy

Pukkila
Hallitustie 2
07560 PUKKILA
www.pukkila.fi

Borgnäs
Kirkkotie 176
07170 BORGNÄS
www.pornainen.fi

Sibbo
Stora Byvägen 18
04130 SIBBO
www.sibbo.fi

Telefon: +358 (0)40 152 0460
E-post: palvelupiste@pukkila.fi

Telofon: +358 (0)19 5294 500
Fax: +358 (0)19 6647 006
E-post: kunta@pornainen.fi

Telefon: +358 (0)9 23531
Fax: +358 (0)9 2353 6209
Kundservice
+358 (0)9 2353 6000
E-post: info@sibbo.fi

Asukasluku: 1971
Maapinta-ala km2: 145,03
Vesistöt km2: 0,91
Kunnallisveroprosentti: 22
Työttömyysaste %: 9
Yritystoimipaikkojen lkm: 247
Merkittäviä työllistäjiä:
- Yli-Hyrylä
- Myllylän Betoni
- Naismedia
- Pukkilan Liikenne
- Pukkilan Osuuspankki

FO-nummer: 0130729-0
FO-nummer: 0130095-3
Kommundirektör:
Juha Myyryläinen

Kommundirektör:
Hannu Haukkasalo

Invånarantal: 1971
Markareal km2: 145,03
Vattenareal km2: 0,91
Inkomstskattesats %: 22
Arbetslöshetsgrad %: 9

Invånarantal: 5115
Markareal km2: 146,52
Vattenareal km2: 3,57
Inkomstskattesats %: 20,50
Arbetslöshetsgrad %: 7,8

Företagsarbetsställen: 247
Väsentliga arbetsgivare:
- Yli-Hyrylä
- Myllylän Betoni
- Naismedia
- Pukkilan Liikenne
- Pukkilan Osuuspankki

Företagsarbetsställen: 433
Väsentliga arbetsgivare:
- K-Market Expert
- Silta Expert
- Palvelukoti Rauha
- Onnentäyttymys
- Ebaka

FO-nummer: 0203533-8
Kommundirektör:
Mikael Grannas
Invånarantal: 19491
Markareal km2: 339,63
Vattenareal km2: 358,97
Inkomstskattesats %: 19,25
Arbetslöshetsgrad %: 7,7
Företagsarbetsställen: 1508
Väsentliga arbetsgivare:
- Inex Partners Oy
- Arla Oy
- Unilever Finland Oy
- K. Hartwall Oy Ab
- Pajuniemi Oy
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Varmaan jokaisella porvoolaisella on joku
hauska muisto Lundista, sijaitsemmehan niin
keskellä elämää Porvoossa.
Se voi olla kohtaaminen, tapahtuma,
kommellus tai kömmähdys,
hauska yhteensattuma – ihan mitä vain.
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Olimme vaimon
kanssa
Lundin S-marke
tissa.
Meidän välissä
oli tolppa
ja vähän ylimä
ärästä tilaa.
Kysyin vaimolt
a kellonaikaa,
mutta vaimo ei
kuullut
kysymystä.
Koska vaimon
i ei
vastannut, tuha
hdin
sitten ääneen
, että “Ei

KAUPPAKESKUS LUNDI
Lundinkatu 12,
06100 Porvoo
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sitten”. Väliim
me oli tullut
huomaamatta
ni nuorimies,
joka katsoi mi
nua ihmetellen
,
ja lopulta vasta
si epäröiden,
että “Kello on
varttia vaille
neljä.” Kiitin ko
hteliaasti ja
vasta jälkeenpä
in ymmärsin
hänen luulleen
, että osoitin
sekä kysymyks
en että
tuhahtelut hä
nelle.”

Avoinna: ma-pe 7–20
la 8–18, su 10–18
Aukioloajat voivat vaihdella liikkeittäin.

Kerran sydäntalvella
Lundin aulassa lenteli
kaksi pikkulintua.
Nokkelia lintuja, kun
ymmärsivät tulla
lämmittelemään ja
vieläpä Picnicin edustalle
ehkä leivänmuruset
mielessään. Hetken
lämmiteltyään (tai
tarjoiluun pettyneinä)
linnut löysivät sitten ulos
omin nokkinensa.

