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kaikki se mitä aidosti tarvitset.
täysin uusi volvo xc40.
Kun vaihtoehtoja on lähes loputtomasti, ehkä se mitä tarvitsemmekin on oikeasti vähemmän. Vähemmän huolehdittavaa.
Vähemmän turhaa painolastia. Käyttömukavuudesta suorituskykyyn, kekseliäistä säilytystiloista älykkääseen teknologiaan.
Uusi Volvo XC40 on suunniteltu tarjoamaan
sinulle kaiken mitä tarvitset.
EVERYTHING YOU NEED. NOTHING YOU DON’T.
TÄYSIN UUSI VOLVO XC40

VOLVO PAKETTI
Volvo XC40 D3 AWD Business aut alk. 499 €/kk tai 49 309 €

VOLVO XC40 ALKAEN 40 327 €

*All In One Rahoitusesimerkki Volvo XC40 D3 AWD Business aut: Hinta toimituskuluineen 49 309 €, käsiraha
5 000 €, Sopimusaika 36 kk, Ajomäärä 45000 km, luoton korko 0,9 %, kuukausierä 499,01 €, viimeinen erä 31 023,90 €, perustamismaksu 190 €, käsittelykulu 9,00 €/kk, todellinen vuosikorko 1,4 %, luottokustannukset yhteensä 1 534,25 €, rahoitettava osuus yht. 44 499 €,
luottohinta 50 843,25 €. Rahoitusesimerkin max ajokilometrit 45000 km. Sopimus sisältää määräaikaishuollot ja korjaukset. Lisäksi rengashotelli, kausivaihdot, sijaisauto huollon ajaksi sekä sisä- ja ulkopesu määräaikaishuollon yhteydessä. Sopimuksen lopussa auton voi palauttaa
Santanderille sopimusehtojen mukaisesti. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer
Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki.

Volvo XC40 -mallisto alkaen: autoveroton hinta 32 300 €, autovero 7 426,87 €, toimituskulut 600 € kokonaishinta 40 326,87 €. EU-yhd. 4,9–7,1 l/100 km, CO2 127-166 g/km. Kuvan auto lisävarustein.

LUE LISÄÄ VOLVOCARS.FI

RATSUMESTARINKATU 1, 06100 PORVOO WWW.AUTOSALPA.FI
Automyynti arkisin 9–17, la 10–14
Huolto arkisin 7.30–17
puh. 020 7799 305
puh. 020 7799 310
Lounaskahvila Salpa-Bar arkisin 7.30–15, lounas 10–13.30
Puh. hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min
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S
erro juttuvinkkisi tai anna
palautetta sähköpostitse:
lukijat@tuulet.fi
tai kirjepostilla:
Huvilakatu 8,
06100 Porvoo
Osallistu keskusteluun verkkolehdessämme www.tid.fi tai Facebookissa.
Julkaisemme lukijoiden kirjoituksia tulevissa TID-lehdissä.
Voit kirjoittaa nimimerkillä, mutta julkaisemme ainoastaan
kirjoituksia, joiden yhteydessä
toimitukselle on ilmoitettu kirjoittajan nimi, puhelinnumero ja
kotikunta.
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m du har nyhetstips eller
vill ge feedback per e-

post:
lukijat@tuulet.fi
eller per brev
Villagatan 8
06100 Borgå
Delta i diskussionen i vår nättidning www.tid.fi eller i Facebook.
Vi publicerar läsarnas texter i
kommande TID-tidningar. Du
kan skriva under pseudonym,
men vi publicerar enbart texter
med bifogade namnuppgifter,
telefonummer samt hemkommun.
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BUSINESS

ÅTERKOMMANDE TEMAN

Pääkirjoitus Ledare

Klimatförändringen är en stor business.
Inom den närmaste framtiden öppnar sig en
marknad i miljardklass, ifall man i världen vill
nå upp till målen för klimatkonferensen i Paris.
Om Finland skulle klara av att kamma hem så
mycket som en promille av marknaden, skulle
det betyda en miljardbusiness för oss.
Exportmarknaden öppnas ändå inte av sig
själv. I denna tidning målar Sitras direktör Mari
Pantsar upp en bild av en kolneutral cirkulär
ekonomi. Överallt i världen strävar man efter,
att med hjälp av cleantech, gå in för den
kolneutrala cirkulära ekonomin.
Förutom cleantech, har denna tidning
också Ryssland som tema. I Ryssland har
ekonomin börjat växa igen och konsumenternas köpkraft har återvänt. Vår östra granne
erbjuder intressanta möjligheter både för
företag och investerare.
Cleantech och Ryssland är också
huvudteman vid årets TID Business Forum,
som ordnas i Konstfabriken i Borgå 8.-10.
mars. Det mångsidiga evenemanget erbjuder
ett ypperligt tillfälle såväl för att skapa nätverk
som att sätta fart på businessen.
Det utlovas även modiga diskussionsöppningar. Kunde någonting annat än tullen få
växa upp på gränsområdet vid vårt grannland?
Rysslands ambassadör i Finland Pavel
Kuznetsov försäkrade att han inte tänker hålla
ett traditionellt tal, istället vill han framföra nya,
uppbyggande tankar.
Både under seminariet och vid paneldiskussionerna kan man lyssna till anföranden
av toppklass. Därtill samlar E4B-expertevenemanget och Företagsmässan, de bästa
företagen samt deras produkter och tjänster.
Vi ser fram emot er medverkan: företagare,
invånare och experter från regionen, samt
alla andra verksamma aktörer. Välkommen
till TID Business Forum! Programmet finns i
denna tidning på sidorna 42-59. Uppdaterad
information finns på adressen www.tid.fi.

Rima korkealle
Ilmastonmuutos on iso bisnes. Lähiaikoina aukeavat jopa tuhansien miljardien eurojen markkinat, jos maailmassa aiotaan päästä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Mikäli Suomi saisi potista vaikkapa vain promillen siivun,
tarkoittaisi se meille miljardibisnestä.
Vientimarkkinoiden avautuminen ei tapahdu kuitenkaan itsestään. Tässä
lehdessä Sitran johtaja Mari Pantsar maalaa kuvaa hiilineutraalista kiertotaloudesta. Se on tavoite, johon kaikkialla maailmassa nyt cleantechin avulla
pyritään.
Tämän lehden teemoina on paitsi cleantech, myös Venäjä, jossa talous
on kääntynyt jälleen kasvuun ja kuluttajien ostovoima palautunut. Itänaapuri
tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin sijoittajillekin.
Cleantech ja Venäjä ovat pääteemoina myös tämän vuoden TID Business
Forumissa, joka järjestetään 8.–10. maaliskuuta Porvoon Taidetehtaalla.
Monitasoinen tapahtuma tarjoaa oivan tilaisuuden niin verkostoitumiselle
kuin bisnesten vauhdittamiselle.
Luvassa on myös rohkeita keskustelunavauksia. Voisiko naapurimaan
raja-alueelle kehittyä jotain muutakin kuin tulli?
Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov ei ainakaan ole
luvannut perinteistä puhetta, vaan uusia, rakentavia ajatuksia.
Monia huippupuheenvuoroja kuullaan niin seminaarissa kuin paneelikeskusteluissa. Lisäksi E4B-asiantuntijatapahtuma sekä Yritysmessut
tuovat Porvoon Taidetehtaalle alueen parhaimmat yritykset tuotteineen ja
palveluineen.
Odotamme teitä kaikkia mukaan: yrittäjät, alueemme asukkaat ja
asiantuntijat, tekijät ja toimijat. Tervetuloa TID Business Forumiin! Ohjelma
tämän lehden sivuilla 42-59. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.
tid.fi

Outi Airaksinen
Päätoimittaja
Chefredaktör

Lue TID myös verkossa
www.tid.fi

Läs också nättidningen
www.tid.fi
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Små bitar

Pikkupaloja

Koonnut: Tuula Lukić

Suomen ensimmäinen futurologi
Ennusmerkit kertovat
Halu nähdä tulevaisuuteen on inhimillistä. Monenlaisia ennustajia
ja ennusmerkkien tulkitsijoita on ollut kautta ihmishistorian.
Antiikin Kreikan tunnetuimman ennustuskultin pyhäkkö oli Delfoin
Apollonin temppelissä, jossa Delfoin oraakkeli, ennuspapitar
Pythia, vastasi hurmostilassa kolmijalalla istuen hänelle esitettyihin kysymyksiin.
Kuuluisuuteen nousi aikanaan myös Nostradamus
(1503-1566), jonka monitulkintaisista nelisäkeistä etsitään vieläkin
vastauksia nykyisiin ja tuleviin tapahtumiin. Myös Krimin viimeaikaisia tapahtumia on tulkittu Nostradamuksen ennustuksista
käsin.
Tähdet, kortit, kahvinpurut, tina, unet, mustat kissat ja kristallipallot. Ennustajan välineistö on kirjava ja konstit monet.

Vakavasti
puhuen...
Ennakointi, suunnittelu, strategiat, ongelmanratkaisu
– kaikki nämä tähtäävät tulevaisuuteen. Tulevaisuuden tutkimusta voidaan soveltaa myös yritysten
päätöksenteossa ja strategisessa johtamisessa.
Tulevaisuuden tutkimus on monitieteellinen tiedontai tieteenala, jonka tehtävänä on muun muassa
tehdä arvioita erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista. Tieteenalana se on nuori. Suomessa edelläkävijänä on ollut vuonna 1980 perustettu Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Vuonna 1992 aloitti Turun
kauppakorkeakoulussa toimintansa Tulevaisuuden
tutkimuskeskus, joka on akateeminen tutkimus-,
koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Sen johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus (www.utu.fi).

Ilmaklipperi, kuumailmavaunu, metsävilla. Kaukolämmitys,
sähkövalo, biokaasu. Zachris Topeliuksen (1818-1898)
tulevaisuuden ennusteet ovat hämmästyttävää luettavaa,
osin totta tänä päivänä. Tänä vuonna vietämme Topeliuksen
200-vuotissyntymävuotta. Satusetä on aivan liian kapea nimike
kuvailemaan tätä tuotteliasta kirjoittajaa, toimittajaa ja historian
professoria.
Vuonna 1860 julkaisemassaan tarinassa Topelius siirtyy
tieteiskirjailijan saappaisiin ja maalailee Suomen tulevaisuudenkuvia päähenkilönsä Simeon Levin silmin. Levi matkaa pitkin
Suomea etsimässä investointikohteita pankkiiriliike Rothschildin
agenttina. Ei ihme, että Topelius on nimetty Suomen ensimmäiseksi futurologiksi, tulevaisuudentutkijaksi (HS 9.1.2018).
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Puhetta tulevaisuudesta ja megatrendeistä TID Media
Caféssa perjantaina 9.3.2018 Porvoon Taidetehtaalla klo
11-18. Vapaa pääsy. Ohjelma tämän lehden sivulla 58 ja
verkkolehdessä www.tid.fi. Keskustelut striimataan.Seuraa
ja kommentoi #tidforum. Nähtävissä YouTubessa kanavalla
TID BusinessForum.
• Ilmastonmuutos -kiertotalous -aurinkovoima
• Kaupungistuminen -kestävä rakentaminen

• Työn murros - digitalisaatio - tekoäly - robotiikka

Ei-organisaatiosta
salaseuraksi
Vuonna 1968 perustetusta Rooman Klubista kehkeytyi tulevaisuuden tutkimuksen
ensimmäinen tunnettu airue. Kansainvälisen keskustelufoorumin päämaja on
Sveitsissä, ja se kuvailee itseään ei-organisaatioksi. Jäsenistö koostuu talouden ja
tieteen vaikuttajista, ja sen myötä klubi on listattu myös Michael Bradleyn Salaseurojen käsikirjaan.
Rooman Klubin tilaamasta raportista vuodelta 1972, Limits to Growth (Kasvun
rajat), tuli yksi ympäristönsuojelun tunnetuimpia teoksia. Siinä arvioidaan maapallon
kestokykyä ja luonnonvarojen riittävyyttä.
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Trendikimput
Erilaiset megatrendilistat ovat nousseet viime vuosina median ja
yleisön suosikeiksi. Tulevaisuuden tutkimukselle megatrendi on
työkalu, jolla voidaan mm. tarkastella muutosvoimia ja hahmottaa
kehityksen suuria linjoja. Megatrendi on ikään kuin erillisten
trendien eli suuntausten muodostama kimppu, joka sisältää toisilleen vastakkaisiakin ilmiöitä. Termin otti ensimmäisenä käyttöön
amerikkalainen John Naisbitt kirjassaan Megatrends (1982).
Onko tulevaisuuteen tähyily pelkkää arvailua? Mitä megatrendit
mahdollistavat ja mikä ratkaisee Porvoon kehityksen?
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava ottaa kysymyksistä kopin
perjantaina 9.3.2018 klo 12:20 ja johdattaa kuulijat #Porvoo2030
-paneelikeskustelujen teemoihin TID Business Forumissa Porvoon
Taidetehtaalla.
Ilkka Halava on yksi Suomen suosituimpia puhujia. Hän innostaa
kuulijansa keskusteluun yllättävillä näkökulmilla, uusajattelulla ja
loistavalla huumorilla.
#Porvoo2030 –paneeleissa pohditaan alueemme mahdollisuuksia mm. megatrendien valossa. Aikamme suuriin muutosvirtoihin kuuluvat niin kiertotalous kuin työn murros.
”Kaupunkien paremmuutta mitataan seuraavaksi niiden kyvyllä
synnyttää ihmisten välistä vuorovaikutusta.” Ilkka Halava

Kierrätys, kiertotalous, tulevaisuuden ympäristöystävällinen ajopeli?
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Talous

Teksti: Outi Airaksinen Kuvat: Srba Lukić

Kiertotaloudesta tulee miljardibisnes
Ilmastonmuutos on luonut maailmaan miljardien markkinat.
Suomi on jo nyt kiertotalouden kärkimaita, mutta aikaa ei ole yhtään hukattavaksi.

E

dessä on valtava murros. Joidenkin arvioiden mukaan
tarvitaan jopa 18500 miljardin euron investoinnit,
mikäli maailmassa halutaan päästä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin vuonna 2030.
- Meillä ei ole vaihtoehtoja. Kiertotalouteen on pakko
mennä, sillä maapallo ei vain kestä sitä, miten paljon ihmiskunta
käyttää luonnonvaroja, johtaja Mari Pantsar Sitrasta sanoo.
Pantsar luotsaa Sitrassa Hiilineutraali kiertotalous -teemaa.
Hän näkee, että edessä on vääjäämättä siirtyminen uuteen
talousmalliin, sillä nykyinen teolliseen tuotantoon perustuva
malli alkoi muodostua aikana, jolloin maapallolla oli vain miljardi
ihmistä.
Matkaa tavoitteeseen on, mutta Pantsarin mukaan
puhutaan kuitenkin vain muutamista vuosikymmenistä. Suomi
on muutoksessa eturintamassa.

Suomi on eturintamassa
Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on kiertotaloudessa
aivan kärkimaita. Esimerkiksi Ruotsi on vasta tekemässä
omaa kiertotalouden kansallista suunnitelmaansa, jollainen
Suomessa laadittiin jo pari vuotta sitten. Pantsar arvioi, että
edelläkävijyys tuo Suomelle kasvua ja uutta liiketoimintaa.
Se, että Suomessa on pieni hiilijalanjälki, ei riitä. Sen sijaan
meidän pitäisi tavoitella suurta hiilikädenjälkeä – eli pyrkiä
luomaan ratkaisuja, joilla voidaan vähentää globaalisti hiilidioksidipäästöjä. Tällaisia ratkaisuja voidaan myydä vaikkapa
Kiinaan, jotta Kiina pystyisi vähentämään omia päästöjään.
Mari Pantsar näkee, että suomalaisilla kiertotalouden
innovaatioilla on paljonkin vientimahdollisuuksia. Se tosin
edellyttäisi, että Suomeen syntyisi kunnianhimoinen ja toimiva
kotimarkkina, joka kannustaisi yrityksiä luomaan toinen
toistaan parempia ratkaisuja.
- Kiertotalous leikkaa Suomessa oikeastaan kaikki toimialat.
Metsäteollisuus on paraatiesimerkki kiertotaloudesta, sillä
siellä on jo vuosikymmeniä käytetty kaikki materiaalit mahdollisimman tehokkaasti. Myös energiateollisuus on vahva.
Esimerkiksi Fortum panostaa vahvasti kiertotalouteen ja Neste
tekee uusiutuvaa dieseliä ja biopohjaista muovia. Lisäksi meillä
on paljon startup-yrityksiä, jotka tekevät autojen ja muiden
hyödykkeiden jakamispalveluja. Myös jakamistalous on kiertotaloutta, koska siinä tuotteita käytetään mahdollisimman
tehokkaasti, Pantsar listaa.
Pantsar ei halua puhua kiertotalousyrityksistä, sillä ihan
jokaisen yrityksen – toimialasta riippumatta – pitäisi miettiä
omaa kulmaansa kiertotalouteen ja sitä, miten yritys voi
omalta osaltaan vähentää jätettä ja käyttää materiaaleja
tehokkaammin sekä parantaa tuotteiden käyttöastetta.
Vaikka asiat menevät vauhdilla eteenpäin, aina löytyy myös
parannettavaa. Esimerkiksi metsäteollisuudessa voitaisiin
siirtyä kiertotalouden näkökulmasta tekemään arvokkaampia
tuotteita sellun ja paperin sijasta.
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- Meidän pitäisi tehdä asioita, jotka säilyvät kierrossa
mahdollisimman pitkään, kuten puurakennuksia, pöytiä ja
hienoja designtuotteita. Puuta ei pitäisi käyttää suoraan
energian lähteenä, sillä kun puu poltetaan pois, se ei hyödytä
sen jälkeen enää ketään, Pantsar sanoo.

Suhde omistamiseen muuttuu
Kiertotaloudessa yksi Suomen vahvuuksista on digitalisaatio.
Sen myötä syntyy muun muassa erilaisia jakamistalouden
palveluita, joiden avulla esimerkiksi autojen käyttöastetta
saadaan kasvatettua.
- Autot seisovat keskimäärin 96 prosenttia ajasta, ja niitä
käytetään vain 4 prosenttia. Erilaisilla digitaalisilla palveluilla
pystytään jakamaan autoja, Pantsar kuvaa.
Euroopassa on kokeiltu myös palveluita, joissa kuluttajat
vuokraavat pesukoneita sen sijaan, että he ostaisivat niitä
omaksi.
- Valmistaja pystyy teollisen internetin kautta seuraamaan
laitetta, ja kun pesukone tarvitsee huoltoa, omistaja tulee
huoltamaan sen. Palvelulla on kuukausimaksu, ja kone pysyy
koko ajan valmistajan omistuksessa, Pantsar sanoo.

ʼʼ...

Matkaa tavoitteeseen on,
mutta Pantsarin mukaan puhutaan
kuitenkin vain muutamista vuosikymmenistä. Suomi on muutoksessa
eturintamassa.

Tarvetta verokannustimille
Kiertotalouden vauhdittamiseksi Mari Pantsar heittää pallon
päättäjille, jotta nämä lähtisivät sysäämään kehitystä eteenpäin.
- Julkisen puolen pitää tehdä enemmän lainsäädännöllisiä
toimia. Meillä pitäisi olla esimerkiksi verotuksellisia kannustimia. Jos tuotteita tehdään kierrätysmateriaaleista, miksei
niillä voisi olla pienempi arvonlisävero niin, että ne olisivat
houkuttelevampia?
Pantsarin mukaan esimerkiksi Ruotsissa huolto- ja korjauspalveluille on käytössä alennettu arvonlisäverokanta. Sen
takia Ruotsissa kodinkoneita kannattaa huoltaa ja korjauttaa
– ja tällä tavoin pidentää niiden elinikää. Sen sijaan Suomessa
hajonneet kodinkoneet kärrätään kaatopaikalle.
Jos kaikki menee hyvin, saadaanko ilmaston lämpeneminen talttumaan?
- 1,5 astetta on jo menetetty, mutta haluan uskoa ja minun
on pakko uskoa, että ilmaston lämpeneminen jää kahteen
asteeseen. Tällä hetkellä nykytoimilla ollaan kuitenkin menossa
3,2 asteeseen, Pantsar sanoo.
Hän perää nykyistä kunnianhimoisempia tavoitteita.
Pantsarin mukaan päästövähennystavoitteiden pitäisi olla
selvästi nykyistä kovemmat, mikäli Suomi haluaa olla linjassa
Pariisin sopimuksen kanssa. Käytännössä vuonna 2050
ilmakehään ei saisi päästää enää yhtään hiilidioksidia, vaan
sen sijaan imeä ilmakehästä hiilidioksidia.
- Joko me tehdään päästövähennystoimenpiteitä nyt
vapaaehtoisesti tai sitten kohta pakon edessä, jolloin se on
paljon kalliimpaa. Ratkaisuja on jo olemassa, Pantsar sanoo.
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Ekonomi

Teksti: Outi Airaksinen Kuvat: Srba Lukić

Översättning: Jenny Törnroos

Ekonomi

Cirkulär ekonomi blir miljardbusiness
V

i står inför ett enormt avgörande. Enligt vissa
uppskattningar kommer det att behövas investeringar värda 18500 miljarder euro, ifall världen vill nå
upp till de mål man ställde i klimatavtalet från Paris
för år 2030.
- Vi har inga alternativ. Vi måste gå in för en cirkulär
ekonomi, eftersom jorden helt enkelt inte klarar av den
ofantliga användningen av naturresurserna, säger direktören
Mari Pantsar från Sitra.
Pantsar lotsar temat Kolneutral cirkulär ekonomi vid Sitra.
Hon anser, att vi kommer att vara tvungna att gå in för en
ny ekonomisk modell, eftersom den nuvarande modellen
började formas på den tiden, då det enbart bodde en miljard
människor på jorden.
Det är en bit att gå, men Pantsar anser, att det enbart
är fråga om några decennier. Finland står i utvecklingens
främsta led.

Finland står i främsta ledet

Klimatförändringen har skapat en världsomfattande marknad i miljardklass. Finland är redan
nu ett föregångsland inom cirkulär ekonomi,
men det finns ingen tid att förlora.
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I internationella jämförelser är Finland ett av de främsta länder
då det gäller cirkulär ekonomi. I Sverige till exempel, håller
man först nu på och utarbetar en nationell plan för en egen
cirkulär ekonomi. En sådan plan gjordes i Finland redan för
några år sedan. Enligt Pantsar kan positionen som föregångsland hämta med sig tillväxt och nya affärsmöjligheter.
Att Finland har ett litet koldioxidavtryck räcker inte. Istället
borde vi sträva efter att skapa lösningar, med vilka man
kunde minska på växthusgasutsläppen på ett globalt plan.
Sådana lösningar kunde man sälja till exempel till Kina, så att
Kina kunde minska på de egna utsläppen.
Mari Pantsar anser, att det finns stora exportmöjligheter
för de finländska innovationerna inom cirkulär ekonomi.
Det skulle ändå förutsätta en ambitiös och fungerade
hemmamarknad, som skulle uppmuntra företagen till att
skapa allt bättre hållbara lösningar.
- Den cirkulära ekonomin innefattar egentligen alla
branscher i Finland. Skogsindustrin är ett praktexempel på
cirkulär ekonomi, eftersom man inom skogsindustrin redan i
årtionden använt allt material så effektivt som möjligt. Energiindustrin är också stark. Till exempel Fortum satsar hårt på
cirkulär ekonomi och Neste tillverkar förnybar diesel och
biobaserad plast. Dessutom har vi många startup-företag,
som erbjuder olika tjänster där man kan dela på bilar och
andra bruksföremål. Delningsekonomin är också cirkulär
ekonomi, eftersom man inom delningsekonomin använder
produkterna så effektivt som möjligt, berättar Pantsar.
Pantsar vill inte tala om cirkulär ekonomi-företag, eftersom
varje enskilt företag- oberoende av bransch- måste fundera
på sitt förhållande till cirkulär ekonomi och på hur företaget
för egen del kan minska på avfallet och använda material
effektivare samt förbättra produkternas användningsgrad.
Trots att saker och ting går framåt med fart, finns det ändå
alltid någonting att förbättra. Till exempel inom skogsindu-

strin kunde man ur den cirkulära ekonomins synvinkel gå in
för att tillverka dyrbarare produkter istället för cellulosa och
papper.
- Vi borde producera saker som håller länge, så som
träbyggnader, bord och fina designstolar. Man borde inte
använda trä som en direkt energikälla, eftersom träet
försvinner då man bränner det och efter det har ingen längre
nytta av det, säger Pantsar.

Förhållandet till ägandet förändras
Finlands styrkor inom den cirkulära ekonomin är digitaliseringen. Tack vare digitaliseringen föds olika tjänster med
delningsekonomi som grund. Med dem kan man till exempel
öka på användningsgraden för bilar.
- Bilarna står i genomsnitt 96 procent av tiden och man
använder dem endast 4 procent. Med olika digitala tjänster
kan man dela på bilarna, berättar Pantsar.
I Europa har man experimenterat med tjänster, där
konsumenterna hyr tvättmaskiner istället för att köpa egna.
- Tillverkarna kan med hjälp av sakernas internet följa den
smarta hushållsmaskinen, och då den behöver underhållas
kommer ägaren och fixar det. Tjänsten har en månadsavgift
och maskinen ägs hela tiden av tillverkaren, säger Pantsar.

Det finns behov för skattemorötter
För att få fart på den cirkulära ekonomin vill Mari Pantsar
kasta bollen åt beslutsfattarna och få dem att driva på
utvecklingen.
- Den offentliga sektorn måste påverka lagstiftningsvägen.
Vi borde till exempel kunna uppmuntra företag genom skattemorötter. Om ett företag tillverkar produkter av återvinningsmaterial, borde produkterna ha en mindre mervärdesskatt, så
att de skulle vara mera lockande.
Enligt Pantsar har man i Sverige gått in för en sänkt mervärdesskatt på service- och reparationsarbeten. Därför lönar det
sig att underhålla och reparera hushållsmaskiner i Sverige –
och på så sätt förlänga maskinernas livstid. I Finland å sin sida
körs de trasiga maskinerna rakt till avstjälpningsplatserna.
Om allt går bra, kan klimatuppvärmningen avta?
- Vi har redan förlorat 1,5 grader, men jag vill tro och jag
måste tro, att klimatuppvärmningen stannar på 2 grader. För
tillfället och med dagens åtgärder är vi på väg mot 3,2 grader,
säger Pantsar.
Hon efterlyser ambitiösare mål. Pantsar anser, att målen
för utsläppsminskningarna borde vara mycket strängare än
de är, ifall Finland vill hålla samma linje som Parisavtalet. I
praktiken skulle man år 2050 inte få släppa ut koldioxid alls,
istället borde man suga ut koldioxid ur atmosfären.
- Antingen går vi in för att minska på utsläppen frivilligt nu
med det samma eller så står vi inför ett tvång, och då är det
mycket dyrare. Lösningarna finns redan, säger Pantsar.
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Koonnut: Outi Airaksinen

Faktanurkka

leantech

28 %

… Suomen pk-työnantajayrityksistä
harjoitti cleantech-liiketoimintaa tai
siihen rinnastettavaa toimintaa vuonna
2016.
Lähde: EK, Cleantech Finland

4000

Suomessa on noin 4000 päätoimista cleantech-yritystä. Niiden
liikevaihdosta vähintään puolet tulee cleantechistä. Kansainvälistä liiketoimintaa tekeviä cleantech-yrityksiä Suomessa on
noin 2000 kpl.
Lähde: EK, Tekes ja Cleantech Finland

Suomi ylsi hopeasijalle
Suomalaisilla cleantech-yrityksillä on erittäin hyvät edellytykset ponnistaa kansainväliseen menestykseen. WWF:n
ja Cleantech Groupin tekemässä The Global Cleantech
Innovation Index 2017 -selvityksessä Suomen edelle ylsi
vain Tanska. 40 maan vertailussa Suomen vahvuuksia olivat
muun muassa kyky synnyttää varhaisen vaiheen innovaatioita
sekä suuri patenttien määrä. Työsarkaa riitti muun muassa
kyvyssämme kaupallistaa ja viedä innovaatioita ulkomaille.

Kasvuhalut
laimeat

Uusiutuvan energian alan
pk-yrityksissä kasvuhalut ovat
selvästi laimeammat kuin
pk-yrityksissä keskimäärin.

Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriön
julkaisema pk-toimialabarometri (syksy 2017)

Kierrätys ja energia
keihäänkärkinä

2X

Ympäristöteknologioiden markkinoiden on arvioitu
2–3-kertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.
Uusille tuotteille ja ratkaisuille on kysyntää
muun muassa Kiinassa ja Intiassa, jotka koettavat
saada hallintaan nopean teollistumisen aiheuttamia
ympäristövaikutuksiaan.

Pk-yrityksissä yleisimpiä liiketoimintoja cleantech-rintamalla ovat
kierrätys, jätteen hyödyntäminen
sekä energia ja resurssitehokkuus. Pääasiallisissa cleantechyrityksissä korostuvat uusiutuva
energia ja älykäs sähköverkko
sekä puhtaan veden ratkaisut.

Kiertotalouden edelläkävijä

P

orvoon kaupunki on sitoutunut kierrättämään
vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä sekä
vähentämään jätemäärää vuoden 2000 tasolle
vuoteen 2020 mennessä. Suomen ympäristökeskuksen
koordinoimassa CIRCWASTE-hankkeessa Porvoo valittiin
yhdeksän muun kunnan kanssa kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Edelläkävijät ovat sitoutuneet toteuttamaan
valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet sekä viemään
kiertotaloutta kunnianhimoisesti eteenpäin. Yksi etappi
saavutettiin viime vuonna, kun Porvoon kaupunki siirtyi
käyttämään jätteistä valmistettua Neste MY -uusiutuvaa
dieseliä.

NOW

Lähde: EK
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Historian ilmiö

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

Sadan vuoden hurma:
1800-luvun Pietari oli markkinoita, mahdollisuuksia ja työpaikkoja

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

Historian ilmiö

lisuus ansaita rahaa. Pietarissa saaduilla rahoilla ostetaan
kahvia, teetä, vaatteita ja työkaluja. Ihmiset tottuvat käyttämään
rahaa, ostamaan valmistavaroita, tämä nopeuttaa myöhemmin
muutosta rahatalouteen. Muualla Suomessa elämäntyyliä
kavahdetaankin.
Vähitellen kauppa-alue laajenee idästä muuallekin Suomeen.
Ihan pienistä määristä ei ole kyse. Vuonna 1913 Pietariin kulkee
Suomesta 47000 litraa maitoa ja 25 000 kiloa kalaa joka päivä.
Idästä myös tuodaan, mutta pienemmässä mittakaavassa.
Lappeenrantalaisissa liikkeissä myydään Pietarin tuontitavaraa,
kaupungista tuodaan silkkiä, mausteita ja tuoreita hedelmiä,
itävilja on halpaa ja maaseudun asukkaat ryhtyvät juomaan
teetä. Kun kansallisuusaate sitten vuosisadan lopulla leviää,
kehotetaan kauppiaita myymään kotimaista ja ihmetellään,
miksei lähiruokaa myy kukaan.

Töihin Pietariin: palveluskuntaa, suutareita ja
kelloseppiä

V

uonna 1879 Jacob Robert Runeberg, Johan Ludvig
ja Frederika Runebergin viides poika, suuntaa Pietariin.
Hän on maailmaa nähnyt, innovatiivinen ja rohkea,
opiskellut Helsingin teknillisessä korkeakoulussa,
Newcastlessa, Viipurissa ja Marseillessa, erikoistunut höyrykoneisiin ja laivoihin, suunnitellut talvikäyttöön soveltuvan höyrylaivan ja
kehittynyt Pohjoismaiden parhaaksi jäänmurtajasuunnittelijaksi.
Pietarissa hän avaa oman insinööritoimiston. Sen nimeksi tulee
Bureau Vega, tutkimusmatkailija Nordernskjöldin inspiroimana.
Pietari tulee mullistamaan monen muunkin suomalaisen
elämän. Hurjaa vauhtia kasvava metropoli tuo töitä, markkinoita,
uusia tuulia ja opettaa maalaiset käyttämään rahaa. Se on Venäjän
kaupallinen keskus ja tärkein satama, siellä on hallinto, varuskunta
ja asukkaita vuonna 1883 melkein miljoona, 861 303.
Pian Runeberg on täydessä vauhdissa ja työllistää useita
suomalaisinsinöörejä rakennus- ja asfalttitöihin, tuo Suomesta
Pietariin veneitä, koneita ja katukiviä ja jatkaa myös höyrykoneiden
parissa.
Runeberg ei ole ainoa suurkaupunkiin lähtijä. 1881 Pietarissa
asuu 24 000 suomalaista - enemmän kuin Turun koko väkiluku.
Kaupunki avaa mahdollisuuksia, joista ei ole voitu kuvitella.
Talouteen se vaikuttaa ainakin kolmella tavalla: luomalla markki-

14

noita lähialueiden tuotteille, tarjoamalla työpaikkoja sekä luomalla
mahdollisuuksia yrittäjille.

Suomesta päivittäin 47 000 litraa maitoa
Jo 1700-luvulla Suomen talous on suuntautunut yhä enemmän
itään. Länsi-Suomi on kytköksissä Tukholmaan, mutta etenkin
idästä ja kaakosta katsotaan Pietariin. Venäjän-kauppaa tuetaan
tullihelpotuksin ja suomalaiset saavat oikeuden myydä talonpoikaistuotteita. Samaan aikaan Suomessa vanha maatalousyhteiskunta on murenemassa ja teollisuus kehittymässä, mutta keihäänkärkiä on vasta muutama ja kotimarkkinat pienet.
Pietarissa tarvitaan kaikkea. Ruokaa, rakennustarvikkeita ja
polttopuuta. Pian itä- ja kaakkoissuomalaiset talonpojat ajavat
rahtia ja matkaavat Pietariin tuotteitaan myymään. Pietariin
viedään kaikkea mahdollista - kalaa, maitoa, kiveä, rakennustarvikkeita, karjataloustuotteita, polttopuuta ja heinää. On löytynyt uusi
markkina-alue, eikä sille riitä mikään.
Kaupunki muuttaa myös suomalaista maaseutua ja sen
asukkaita. Monella itäsuomalaisella on yhteyksiä Pietariin, ja
kaupunkiin tehtävät työ- ja rahtimatkat muuttavat maanviljelijöiden perinteistä roolia. On idänreissuja, sivutöitä ja mahdol-

Suomalaisille Pietari on suurkaupungin sykettä, kulttuurien
sekamelskaa, töitä ja mahdollisuuksia. Pietariin lähdetään
etenkin kaupungeista ja aika nuorina. Naiset palvelusväeksi, miehet räätäleiksi, suutareiksi, kultasepiksi, metallitöihin,
aseväkeen. Myös kouluttautuneita kaupunki kiinnostaa. On
pappeja, virkamiehiä, yrittäjiä, opettajia.
Ihan ex tempore muuttoliike ei synny. Suomalaisilla on ollut
kaupungissa kirkko, työpaikkoja ja omat asuma-alueet jo alusta
asti, ja etenkin Viipurista Pietariin on muutettu jo pitkään.
Nyt tarvitaan metallityöläisiä ja koneenrakentajia, ja
vuosisadan lopussa suurin työllistäjä on rautatie. Suomalaisista
työntekijöistä pidetään, he ovat rehellisiä ja tekevät työnsä hyvin.
Käsityöläisille Pietari on mekka. On taitoa, mestareita ja hyvä
toimeentulo. Sosiaalinen nousu on arkipäivää.
Pietarin kultaseppiä pidetään Euroopan parhaimpina, ja
moni kisälli ja nuori tuleekin alaa oppimaan. Pian Pietarissa on
suomalaisia kultaseppiä enemmän kuin Suomessa, 1800-luvun
puolivälissä usea sata ja kuulun Fabergen mestareista yli puolet.
Myös suomalaisia suutareita on paljon, vuonna 1869 noin
tuhat. Moni heistä asuu Lesnoin esikaupungissa ja tekee töitä
kotona. Kovin suomalaismonopoli löytyy kuitenkin Pietarin
katoilta. Suomalaisia nuohoojia on kaupungissa eniten, sillä he
ovat rehellisiä ja sellaisia, joiden pää kestää korkeutta.
Yrityksille Pietari avaa suuret markkinat. Edith Södergranin
äidin isä Gabriel Michelsson Holmroos perustaa valimon, A.
Askolinin pianotehdas on alansa ainoa suomalainen. Nevalla
1872 aloittanut Fridolf Rafael von Haartman pyörittää höyrylaivayhtiötä, jonka matkustajamäärä ylittää 89 miljoonaa matkustajaa vuonna 1889.
Vielä hetken ajan talous on nousussa, mahdollisuudet
kasvavat ja suomalaisten aiemmat verkostot auttavat tulijoita
eteenpäin.
Sitten kaikki muuttuu. Tulevat levottomuudet, vallankumous,
sota. Moni Pietarissa asunut palaa. Mutta kaiken lopullisuutta
ei tiedä vielä kukaan. Max Egman siteeraa kirjassaan Pietarinsuomalaiset yhtä palaajaa, joka kertoo antaneensa avaimet
naapurille ja pyytäneensä tätä kastelemaan kukat. Hän oli
ajattellut viipyvänsä pari viikkoa. Mutta maailma on äkkiä toinen.
Entä Runeberg? Hän, joka osasi rakentaa jäänmurtajia ja
kehitti lentokoneen. Myös hän palaa, mutta toisena miehenä,
kaiken omaisuutensa menettäneenä.
Lähteenä artikkelissa käytetty mm. Max Engmanin
teosta Pietarinsuomalaiset sekä Lappeenrannan museon
verkkosivuja.
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Fenomenen från historien

Text: Leena-Kaisa Laakso Översättning: Jenny Törnroos

Hundra år av eufori:
1800-talets Sankt Petersburg betydde nya
marknader, möjligheter och arbetsplatser
År 1879 styr Jakob Robert Runeberg, Johan Ludvig och
Fredrika Runebergs femte son, kosan mot Sankt Petersburg.
Han har sett världen, han är innovativ och modig och har studerat
i Helsingfors tekniska realskola, i Newcastle, Visby och Marseille.
Han har specialiserat sig på ångmaskiner och skepp, planerat en
ångbåt för vinterbruk och han har utvecklats till Nordens bästa
isbrytaringenjör.
I S:t Petersburg öppnar han en egen ingenjörsbyrå. Han döper den
till Bureau Vega, inspirerad av upptäcktsresanden Nordenskiöld.
S:t Petersburg förändrar livet för många finländare. Metropolen,
som växer i full fart, betyder jobb, nya marknader och nya vindar
och den bidrar till att landsortsbefolkningen lär sig använda
pengar. Staden är Rysslands finansiella centrum och den viktigaste
hamnstaden. Där finns förvaltning, garnisoner och år 1883 är
invånarantalet 861 303, nästan en miljon människor.
Snart är Runeberg i full gång och han erbjuder arbete åt många
finländska ingenjörer inom byggnads- och asfaltsarbeten. Han
importerar båtar, maskiner och gatstenar från Finland och han
fortsätter också arbetet med ångmaskinerna.
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47 000 liter mjölk från Finland varje dag
Redan på 1700-talet har Finlands ekonomi börjat rikta sig allt mer
mot öst. Västra Finland är bundet med Stockholm men i öst och
sydost vänder man sig mot S:t Petersburg. Handeln med Ryssland
stöds också genom tullättnader och finländarna beviljas rättigheter
att sälja lantbruksprodukter. Samtidigt håller det gamla agrarsamhället i Finland på att falla sönder och industrialismen tar fart.
I S:t Petersburg behövs alltmöjligt. Mat, byggmaterial och
brännved. Bönderna i östra och sydöstra Finland börjar frakta sina
varor till S:t Petersburg för att sälja dem där. Ett nytt marknadsområde har uppstått och inget är tillräckligt.
Staden förändrar också den finländska landsbygden och invånarna.
Många invånare i östra Finland har kontakter till S:t Petersburg
och arbets- och fraktresorna till staden förändrar jordbrukarnas
traditionella roll. Nu reser man till öst, har jobb vid sidan om det
gamla arbetet och nya möjligheter att tjäna pengar. För de pengar
man tjänar i S:t Petersburg köper man kaffe, te, kläder och arbetsredskap. Människorna vänjer sig vid att använda pengar och köpa
färdiga produkter. Detta bidrar till att övergången till marknadsekonomin i ett senare skede går mycket snabbare.

Runeberg är inte den enda som begett sig till storstaden. År 1881
bor det 24 000 finländare i S:t Petersburg, det är mera än hela
Åbos befolkning samma år.

I andra delar av Finland känns den nya livsstilen främmande för
många.

Staden erbjuder möjligheter som ingen kunnat drömma om. Den
påverkar ekonomin åtminstone på tre sätt: den skapar en marknad
för närområdets produkter, den erbjuder arbetsplatser och nya
möjligheter för företagarna.

Så småningom sprider sig ändå marknadsområdet från öst till
resten av landet. Det är inte fråga om alldeles små siffror. År 1913
fraktas dagligen 47 000 liter mjölk och 25 000 kilogram fisk från
Finland till S:t Petersburg.

Man importerar också varor från öst, men i mindre skala. I affärerna
i Villmanstrand säljs importvaror från S:t Petersburg, bland annat
silke, kryddor och färska grönsaker. Spannmålet från öst är billigt
och landsortsbefolkningen börjar dricka te.
S:t Petersburg behöver bland annat tjänstefolk, skomakare och
urmakare
S:t Petersburg erbjuder storstadens myller, en blandning av
kulturer, arbete och möjligheter. Från de finska städerna beger man
sig till S:t Petersburg i ganska ung ålder. Kvinnorna för att jobba
som tjänstefolk, männen för att jobba som skräddare, skomakare,
guldsmeder, metallarbetare och i armén. Staden är intressant
också för bildat folk. Hit flyttar präster, tjänstemän, företagare och
lärare.
Flyttrörelsen föds inte plötsligt. Finnarna har redan från början haft
en egen kyrka i staden, samt arbeten och egna bostadsområden.
Speciellt från Viborg har man flyttat till Sankt Petersburg redan
under en längre tid.
Nu behövs metallarbetare och maskinbyggare och den klart största
arbetsgivaren i slutet av 1800-talet är järnvägen. De finländska
arbetarna är omtyckta. De är ärliga och utför sitt arbete väl.
För hantverkarna är S:t Petersburg ett mecka. Man anser att
guldsmederna i staden är Europas bästa och många gesäller och
unga människor kommer till staden för att lära sig yrket. Snart finns
det fler finländska guldsmeder i S:t Petersburg än i hela Finland, i
mitten av 1800-talet uppgår deras antal till flera hundra och över
hälften av den berömda Fabergés mästare är finländare.

Det finns också många finska skomakare, år 1869 är de cirka tusen
till antalet. Men det är på stadens tak som det råder finländskt
monopol. Det finns flest finska sotare i staden, eftersom de är
ärliga och de klarar av höga höjder.
Nya marknader öppnar sig för företagen. Till exempel Edith
Södergrans morfar Gabriel Michelsson Holmroos grundar ett
gjuteri i S:t Petersburg. A. Askolins pianofabrik är den enda av
sitt slag och Fridolf Rafael von Haartman driver ett ångbåtsföretag med ett flertal båtar, som trafikerar på floden Neva. År 1889
överstiger passagerarantalet 89 miljoner.
Ännu en stund är ekonomin på uppgång, möjligheterna ökar och
de finländska nätverken i staden hjälper nykomlingarna framåt. Så
förändras allting. Det blir oroligheter, revolution, krig. Många som
bott i S:t Petersburg återvänder till Finland. Men ingen kan förutspå
hur slutgiltigt allting är. Max Engman citerar i sitt verk Pietarinsuomalaiset (Petersburgsfinländarna), en återvändare som berättar
att han gett sin nyckel till en granne och bett denna att vattna
blommorna. Han hade tänkt återvända efter några veckor. Men
plötsligt är allting annorlunda.
Och Runeberg? Han som kunde bygga isbrytare och uppfann en
flygmaskin. Också han återvänder till Finland, men som en helt
annan man, en som förlorat hela sin egendom.
Bland annat Max Engmans bok Pietarinsuomalaiset samt
Villmanstrands museums websidor har använts som källor i
artikeln.
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kannattaisi laittaa paukkuja jatkossakin. Lisäksi hän satsaisi
ympäristöteknologiaan.
- Venäläiset ovat uudistamassa kaatopaikkalainsäädäntöään,
ja tarvetta on erilaisille ”jätteestä energiaa” -ratkaisuille, Vuorio
kertoo.
Myös matkailu todennäköisesti edelleen kasvaa. Kysyntää voi
olla tulevaisuudessa etenkin terveysmatkailulle, jahka venäläisten
ostovoima kasvaa.
Huolestuttavaksi Venäjän kaupassa Vuorio näkee sen, että
protektionismin kasvusta on ilmassa merkkejä. Venäjän lisäksi
myös USA:ssa sekä esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa protektionismi on alkanut heräillä.

Venäjän kaupassa
uusi vaihde päälle
Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa kirjattiin viime
vuodelta kovaa kasvua. USA:n Venäjä-pakotteiden
kiristykset voivat kuitenkin vaikeuttaa suomalaisyritystenkin
idänkauppaa.

Vienti Venäjälle tavararyhmittäin v. 2017 (1-3)

V

aikka Suomen Venäjän vienti kasvoi viime
vuonna noin 15 prosenttia, vielä ollaan kaukana
tasolta, jossa Venäjän ja Suomen välinen kauppa
oli vuonna 2013. Venäjän kaupan hiipuminen
ei johdu pelkästään pakotteista, joita Ukrainan sodan
alkamisen jälkeen puolin ja toisin asetettiin.
Pakotteiden ja vastapakotteiden seuraukset ovat
olleet elintarvikeviennissä dramaattiset, mutta valtaosa
Venäjän viennin pudotuksesta selittyy Venäjän talouden,
öljyn hinnan ja ruplan romahtamisella, joiden seurauksena
venäläisten ostovoima on laskenut rajusti. EK:n Venäjäjohtajan Petri Vuorion arvion mukaan vain kymmenen
prosenttia Venäjän viennin alamäestä johtuu pakotteista.
Vuorion mukaan suomalaisyritykset ovat oppineet
elämään EU-pakotteiden kanssa, mutta ongelmaksi
voivat koitua USA:n Venäjä-pakotteet. Pakotteet
nousevat jälleen tapetille helmikuussa, kun USA:ssa on
määrä valmistua uusi oligarkkiraportti.
- USA:n energiapakotteet ovat huolenaihe suomalaisyrityksille, vaikka niiden käyttöönotossa onkin vielä
epäselvää. Joka tapauksessa USA:n pakotteita pitää
noudattaa myös Suomessa, jos yrityksellä on liiketoimintaa Yhdysvalloissa. Pankkitoiminnan kautta pakotteet
voivat vaikuttaa muun muassa yritysten väliseen maksuliikenteeseen, Vuorio kertoo.

sitten Venäjän pitäisi kyetä toteuttamaan talousuudistuksiaan, Vuorio sanoo.
Vuorion mukaan Vladimir Putinille on toimitettu
kolme vaihtoehtoista talousreformiohjelmaa.
Hallituksen esittämässä ohjelmassa kyse on enemmän
tai vähemmän hienosäädöstä. Venäjän entinen finanssiministeri Alexei Kudrin on puolestaan esitellyt
kunnianhimoisen ohjelman, jossa panostettaisiin muun
muassa tuomioistuinten läpinäkyvyyteen. Kolmannessa ohjelmassa lähdettäisiin protektionistisesti
rajoittamaan tuontia ja kasvattamaan investointeja
valtiovetoisesti.
- Kaikissa näissä ohjelmissa korostuu kaksi asiaa:
Niissä mainitaan investointien kasvattaminen ja
toisaalta digitalisaatio, jolla pyritään lisäämään tuottavuutta, Vuorio sanoo.
Onnistuuko Venäjä tekemään taloutensa kipeästi
tarvitsemia rakenteellisia uudistuksia, jää nähtäväksi.
Kevään presidentinvaaleilta ei odoteta muutosta,
mutta toisaalta vaalien jälkeen on kiinnostava nähdä,
valitaanko Venäjän hallitukseen tällä kertaa uudistusmielisiä talousliberaaleja.

Kaivosteollisuus
vetävät

Mutta onko meillä suomalaisilla etulyöntiasema, mitä
tulee Venäjän kauppaan? Petri Vuorion mielestä on.
Meillä on paitsi läheinen sijainti, myös kovan luokan
osaamista Venäjän kaupasta.
- Venäjällä on laajempikin merkitys Suomen
talouteen. Luoteis-Venäjä on suurin suomalaisyritysten
keskittymä Suomen ulkopuolella. Meillä on Venäjällä
rekisteröityneenä reilut 400 yritystä, joista suurin osa
on pk-yrityksiä. Lisäksi meillä on noin kymmenen
miljardin euron investoinnit Venäjällä, Vuorio kertoo.
Vuorio näkee, että valtavia mahdollisuuksia
Suomelle tarjoaa muun muassa arktisten alueiden
yhteistyö.
- Pohjois-Venäjällä on satoja lämpövoimaloita, jotka vaatisivat modernisointia, jotta haitallisia päästöjä pystytään ehkäisemään. Suomalaiset
voisivat hyvin toimittaa tällaista teknologiaa ja laitosten
modernisointia, Vuorio sanoo.
Myös terveysteknologian vientiin Vuorion mielestä

ja

terveysteknologia

Vaikka Venäjän vienti on hiipunut Suomessa noin puoleen
siitä, mitä se oli viisi vuotta sitten, Venäjä on Suomelle
yhä kuudenneksi suurin vientimarkkina.
Viime aikoina onnistumisia on nähty etenkin kaivosteollisuudessa, jossa sekä Outotech että Metso ovat
kertoneet kaupoistaan itänaapurissa. Hyvässä nosteessa
on ollut myös terveysteknologia. Venäjällä ovat päättäneet investoida viime aikoina muun muassa Fortum ja
UPM Kymmene.
Petri Vuorion mukaan Venäjän viennin saaminen
vuoden 2013 tasoille edellyttäisi kuitenkin Venäjän
taloudelta nykyistä suurempaa kasvua.
- Nyt Venäjän kasvu on vain kahden prosentin luokkaa,
kun maailmantalous kasvaa 3,5 prosentin tuntumassa.
Venäjän talouskasvun vauhdittumiseen on kaksi keinoa.
Joko öljyn hinnan pitäisi nousta jälleen korkealle, tai

Suomella
kaupassa

etulyöntiasema

Venäjän

Lähde: Tulli

Tuonti Venäjältä tavararyhmittäin v. 2017 (1-3)

Lähde: Tulli
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Ekonomi

Teksti: Outi Airaksinen

Rysslands handel har
Förra året växte handeln mellan Finland
och Ryssland kraftigt. Trots det, kan USA:s
skärpning av sanktionerna mot Ryssland
försvåra de finländska företagens handel
med landet.

T

rots att Finlands export till Ryssland förra året
växte med 15 procent, så ligger vi ännu långt
ifrån nivån som rådde år 2013. Att handeln med
Ryssland minskat beror inte enbart på sanktionerna, som infördes av båda sidor efter utbrottet av
kriget i Ukraina.
Följderna av sanktionerna och motsanktionerna har
varit dramatiska för livsmedelsexporten, men till största
delen beror den kraftiga minskningen av exporten till
Ryssland på Rysslands ekonomi, oljepriset och raset på
rubelns värde. På grund av dessa faktorer har ryssarnas
köpkraft minskat avsevärt. Rysslandsdirektör Petri
Vuorio på Finlands Näringsliv uppskattar att endast 10
procent av nedgången i exporten till Ryssland beror på
sanktionerna.
Enligt Vuorio har de finländska företagen anpassat
sig till EU:s sanktioner, men USA:s Rysslandssanktioner
kan vålla problem. Sanktionerna lyfts än en gång fram
i februari då en oligarkrapport torde färdigställas i USA.
- USA:s energisanktioner är bekymmersamma för de
finländska företagen, trots att det än så länge är oklart
om de kommer att tas i bruk. I varje fall kommer USA:s
sanktioner att gälla i Finland om företaget också bedriver
affärsverksamhet i USA. Inom bankverksamheten kan
betaltrafiken företag emellan påverkas av sanktionerna,
berättar Vuorio.

Gruvindustri och medicinsk teknologi
Trots att Finlands export till Ryssland har minskat med
hälften av vad den var för fem år sedan, så är Ryssland
fortfarande Finlands sjätte största exportmarknad.
Under de senaste åren har det gått bra speciellt inom
gruvindustrin, där bland annat Outotech och Metso
har rapporterat om affärer i Ryssland. Även medicinsk
teknologi är på uppsving. Företag som Fortum och
UPM Kymmene har även beslutat investera i Ryssland.
Petri Vuorio anser ändå, att Rysslands ekonomi
borde växa kraftigare, för att man skulle kunna nå upp
till nivån som rådde år 2013.
- Nu växer Rysslands ekonomi enbart med 2 procent,
då världsekonomins tillväxt ligger på 3,5 procent. Det
finns två sätt att sätta fart på Rysslands ekonomiska
tillväxt. Antingen borde oljepriset stiga igen, eller så
borde Ryssland klara av att förverkliga sina ekonomiska
reformer, säger Vuorio.
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Översättning: Jenny Törnroos

Ekonomi

lagt in en högre växel
Enligt Vuorio har tre ekonomiska reformprogram presenterats för Vladimir Putin. Regeringens
program bygger närmast på finjustering. Rysslands
förre finansminister Alexei Kudrin har å sin sida
presenterat ett ambitiöst program, där man
bland annat skulle satsa på att göra domstolarnas verksamhet mer genomskinlig. Det tredje
programmet är protektionistiskt och går ut på att
begränsa importen, för att samtidigt med staten som
drivande kraft börja öka på investeringarna.
- I alla program poängteras två saker: Där nämns
behovet av ökade investeringar och digitaliseringen,
med vilken man strävar efter att öka på produktiviteten, säger Vuorio.
Det återstår att se om Ryssland lyckas förverkliga
de strukturella förändringar som landets ekonomi
behöver. Vårens presidentval väntas inte hämta med
sig förändringar, men å andra sidan är det intressant
att se, om man den här gången väljer in reformvänliga marknadsliberaler i Rysslands regering.

Finland har överläge i handeln med
Ryssland
Har vi finländare överläge, då det gäller handeln med
Ryssland? Petri Vuorio anser att så är fallet. Ryssland
ligger nära och vi har också gediget kunnande om
Rysslandshandeln.
- Ryssland har en omfattande betydelse för
Finlands ekonomi. I nordvästra Ryssland finns den
största koncentrationen av finländska företag utanför
Finlands gränser. Vi har 400 företag som är registrerade i Ryssland och en stor del av dem är små och
medelstora företag. Dessutom uppgår de finländska
investeringarna i Ryssland till cirka tio miljarder euro,
berättar Vuorio.
Enligt Vuorio har Finland stora möjligheter inom
samarbetet i de arktiska områdena.
- I norra Ryssland finns hundratals värmekraftverk, som borde moderniseras för att hindra skadliga
utsläpp. Finländarna kan leverera den teknik som
behövs för att modernisera kraftverken, säger Vuorio.
Vuorio anser, att man i fortsättningen borde satsa
allt mer på att exportera medicinsk teknologi till
Ryssland. Han skulle även satsa på miljöteknologi.
- Man håller på och förnyar avfallslagstiftningen
och det finns behov för olika ”från avfall till energi” –
lösningar, berättar Vuorio.
Turismen ser också ut att fortsätta sin tillväxt.
Efterfrågan på hälsoturism kan i framtiden öka, ifall
ryssarnas köpkraft ökar.
Inom rysslandshandeln finns ändå några orosmoment enligt Vuorio, bland annat den ökade protektionismen. Förutom Ryssland, syns en ökning av
protektionism bland annat i USA, Kina och Indien.
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Ajattelun aihetta

Porvoo

Teksti: Leena-Kaisa Laakso Kuvat: Srba Lukić

Estetiikka on tärkeää, mutta
kestävä arkkitehtuuri ei synny
pelkästä kauneudesta

– Ne ovat ajalta, jolloin rakentaminen oli paljolti käsityötä. Nykyään
sellaisten toteuttaminen olisi kallista. Toisaalta viimeisen kahdenkymmenen
vuoden aikana on tullut uudenlaista, graafista koristeellisuutta sekä uusin
tekniikoin toteutettuja yksityiskohtia, kuten silkkipainettu lasi, Partanen
sanoo.

Pelkistettyjä muotoja. Jugendlinnoja. Suojeltuja puutaloja.
Yksi pitää minimalismista, toinen vanhojen talojen yksityiskohdista.
Mutta miten estetiikka suhteutuu kestävään rakentamiseen? Olemmeko
tuomittuja laatikkoarkkitehtuuriin?

– Estetiikalla on kytkös kestävään rakentamiseen, mutta pelkästä
kauneudesta ei kestävä arkkitehtuuri voi lähteä, Porvoon kaupunginarkkitehti Markku Partanen sanoo.
Hyvä rakennus on kestävä, toimiva ja kaunis. Puhutaan
harmoniasta, mittasuhteista, materiaaleista. Suunnittelusta, joka
kestää aikaa ja sopii rakennuksen käyttötarkoitukseen.
– Tyylit vaihtelevat, mutta ajattomuus ja harmonia on hyvä
lähtökohta. Toisaalta laatikkokin voi olla hyvännäköinen, jos siinä
on hyvät mittasuhteet, Partanen pohtii.
Harmonia syntyy hyvällä suunnittelulla. Visuaalisen kauneuden
lisäksi se tarkoittaa myös teknisiä ratkaisuja ja toiminnallisuutta.
Partasen mielestä arkkitehdin tehtävä onkin ratkaista tekniset ja
toiminnalliset kysymykset esteettisesti kestävällä tavalla. Sellainen
luo rakennuksia, jotka eivät vanhene hetkessä. Rakennuksia, jotka
koetaan merkityksellisiksi, omiksi ja joissa viihdytään.

Hyvä rakennus vanhenee kauniisti
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Toinen tärkeä on aika. Kestävän suunnittelun rakennus vanhenee
kauniisti. Tämä liittyy myös käytettyihin materiaaleihin.
– Esimerkiksi ruostumattomasta teräksestä tehdyt julkisivut ovat
nyt näyttäviä, mutta kun menee 15 vuotta ja sade on piiskannut
niitä, voi näky olla toinen.
Partanen luottaakin perinteisiin materiaaleihin, kuten puu, tiili ja
betoni.

– Ne tunnetaan pitkältä ajalta, tiedetään niiden ominaisuudet ja
mihin ne sopivat. Ongelma uusissa materiaaleissa on, että niistä on
kokemuksia vasta aika lyhyeltä ajalta, hän sanoo.

Täydennysrakentaminen asettaa toisenlaiset
vaatimukset kuin tyhjä tontti
Rakennusta ei myöskään suunnitella tyhjiöön. Sitä, mikä on
kaunista, määrittää myös miljöö. Täydennysrakentaminen keskelle
kaupunkia asettaa suunnittelulle tiukemmat raamit kuin tyhjä tontti
keskellä metsää.
– Kun rakennus tehdään valmiiseen miljööseen, täytyy suunnitella suhteessa olemassa oleviin rakennuksiin. Uuden täytyy tehdä
ympäristöstä aiempaa parempi.
Jos kyseessä on julkinen rakennus, odotetaan myös tiettyä
arvokkuutta. Se syntyy hyvästä suunnittelusta ja siitä, että rakennus
on käyttötarkoituksensa näköinen.
– Koulu ei saa näyttää asunnolta tai supermarketilta. Julkisen
rakentamisen ei pitäisi kuitenkaan olla wau-rakentamista,
yliampuvaa. Tärkeintä olisi saada kohtuullista ja hyvää.
***
Entä ne jugendtalojen julkisivut? Onko niiden aika kokonaan ohi?
Tuntuisivatko ne nykyrakennuksessa päälleliimatuilta?

Puhdasta sisäilmaa
Kestävästä rakentamisesta keskustellaan Tid Business Forumin
paneelikeskustelussa perjantaina 9.3.2018 kello 11 Porvoon
Taidetehtaan Tehdassalissa. Aiheena puhdas sisäilma. Vapaa
pääsy. Keskustelu striimataan, osallistu #tidforum.
Keskustelua johtaa DI Jani Kemppainen (asiamies, Rakennusteollisuus RT ry).
Keskustelemassa Lauri Porokka (aluejohtaja, Lujatalo), Toni
Lökfors (projektipäällikkö, Porvoon kaupunki), Markku Partanen
(kaupunginarkkitehti, Porvoon kaupunki) ja Frank Wendelin
(toimitusjohtaja, REIM Porvoo).
Pöytävarauksella varmistat parhaan paikan ja sujuvan tarjoilun
(maksullisia), lisätiedot puh. 044 980 5510 (arkisin klo 10-15) tai
tidforum(at)tuulet.fi
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Suomen suosituin
kodinturvajärjestelmä

Nyt myös
yrityksille!
Tule ja kysy messutarjous!
Löydät meidät
Yritysmessuilta 9.-10.3.
Porvoon Taidetehdas

Sarjalipuilla enemmän
elokuvaelämyksiä!

Slottsgården, erinomainen paikka asua!
Tervetuloa messuille kuulemaan
viimeisimmät uutiset alueesta!

Sarjalippuja voit maksaa
myös kulttuuriseteleillä!

www.slottsgarden.fi

Olemme Länsirannan uudistuotannon
ykkösvälittäjät. – Vi är toppmäklarna för
nyproduktionen på Västra Åstranden.

www.biorex.fi

-SMARTUM Kulttuuriseteli
-SMARTUM Saldo -maksukortti
-Tyky-Kuntoseteli+
-Sähköinen Tyky-Online
-EDENRED Virikesetelit
-EDENRED Ticket Mind & Body -kortti
-EDENRED Ticket Duo -kortti
-ePASSI KulttuuriPassi

5 Sarjalippu I 55€ I Voimassa 5kk*
10 Sarjalippu I 100€ I Voimassa 10kk*

JS Turvapalvelut, Jukka Soikkeli, 045 230 7338
jukka.soikkeli@verisurepartner.fi
Vorowex Oy, Petri Ikonen , 050 346 3628.
petri.ikonen@verisurepartner.fi

Kristian Lindfors
LKV | AFM
050 326 9090

Marcus Sjöholm
LKV | AFM
050 314 0102

Mannerheimintie 9–11 | Porvoo
Mannerheimvägen 9–11 | Borgå
www.aktialkv.fi

*Voimassa ostohetkestä. Sarjaliput käyvät maksuvälineinä kaikkiin
2D-, 3D-, sekä REX -salin elokuvanäytöksiin voimassaoloaikanaan.

Mikael Strömfors Petri Kuismanen
LKV | AFM
LKV | AFM
050 314 0101
050 314 0099

BioRex Porvoo
Läntinen Aleksanterinkatu 1
06100 Porvoo
Kiinteistönvälitys | Fastighetsförmedling

ota yhteyttä tag kontakt

Paikkasi suuriin kohtaamisiin

myyntipalvelu@taidetehdas.fi, 050 564 8776

Yritystapahtumat 10–2000 henkilölle
Tilaa messuille 2000 m2

Läntinen Aleksanterinkatu 1
Västra Alexandersgatan 1

taidetehdas.fi
24

utrymmen för stora evenemang
Företagsevenemang 10-2000 personer
Utrymmen för mässor 2000 m2
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Lujatalo Oy

Teksti: Outi Airaksinen

Nykytekniikalla

kestävämpää
rakentamista
Nykytekniikalla rakennetaan tänä päivänä selvästi
terveellisempiä ja kestävämpiä ratkaisuja, arvioi
Lujatalo Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää.
Lujatalo Oy kuuluu Luja-yhtiöihin, joka on yksi Suomen
suurimpia rakennusalan konserneja ja 65-vuotias
perhe-yhtiö.

Jos kosteutta pääsee rakenteisiin, eivätkä rakenteet kuivu
välillä, on edessä yleensä sisäilmaongelmia.
- Suurin aiheuttaja sisäilmaongelmiin Suomessa on ollut se,
että vanhojen terveiden rakennusten ilmastointia on muutettu
niin, että rakennukset ovat päässeet sairastumaan. Suurimpia
syitä on se, että ilmastointijärjestelmät on otettu kokonaan
pois käytöstä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, toimitusjohtaja
Jussi Tanhuanpää sanoo.
Hän arvioi, että rakennuksille turmiollisiin ratkaisuihin
päädyttiin Suomessa 1970-luvun energiakriisin jälkeen.
Nyt nouseva uusi rakennuskanta on Tanhuanpään mukaan
kuitenkin selvästi terveellisempää ja kestävämpää. Nykyisin
sekä rakenteet että talotekniset ratkaisut voidaan suunnitella
toimimaan aivan uudella tavalla.

Antureilla tietoa rakenteista

Tähän saakka sisäilmaongelmista on saatu yleensä tietoa
vasta, kun kiinteistöjen käyttäjät sairastuvat. Jatkossa
pystytään tekniikan avulla puuttumaan ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa.

26

Luja-yhtiöissä on menossa parhaillaan kehitystyö, jossa
rakenteisiin asennetaan antureita, jotka kertovat reaaliaikaisesti rakenteiden tilasta.
- Nyt kun bluetooth-teknologia ei edellytä enää johdotuksia
ja toisaalta antureiden energiankulutus alkaa olla hyvin
vähäistä, tällaisia antureita voidaan saada pitkäaikaiseen
käyttöön. Tekniikka tulee alalla aivan varmasti yleistymään yhä
enemmän, Tanhuanpää kertoo.
Rakenteiden mittaroinnilla voidaan varmistaa, että
rakenteet ovat kuivat ja terveet. Mittaamisen ansiosta voidaan
myös reagoida, jos käytöllä ja käytön aikaisella toiminnalla
aiheutetaan rakenteille kuormitusta.
- Rakenteiden ja olosuhteiden mittarointi tulee lisääntymään uudiskohteissa seuraavien viiden vuoden aikana.
Kohteita voidaan etävalvoa vaikkapa keskitetysti jostain
valvontapisteestä, Tanhuanpää sanoo.

Rakennustyömailla sääsuojaus yleistynyt

Rakennustyömailla kiinnitetään nykyisin huomiota siihen,
etteivät rakenteet ja rakennusmateriaalit vaurioidu rakennus-

Markkinointiyhteistyö

Lujatalo Oy

aikana. Rakenteiden ja rakennusmateriaalien sääsuojaus on otettu käytännöksi.
- Aiemmin rakennustarvikkeita, kuten eristeitä,
säilytettiin työmailla usein alkuperäispakkauksissa ilman
lisäsuojauksia. Jos pakkaukseen oli tullut kuljetuksen
aikana vaurioita, se saattoi aiheuttaa ongelmia,
Tanhuanpää sanoo.
Rakennustarvikkeiden suojaamisen lisäksi
Tanhuanpää korostaa tarvikkeiden oikea-aikaista
toimitusta työmaille, jotta ne eivät turhaan seiso
työmaalla säiden armoilla.
Yksi osa kestävää rakentamista on ollut lyhentää
rakentamisen kokonaisaikaa, jolloin säiden armoilla
ylipäänsä ollaan aiempaa lyhyemmän aikaa. Se
on onnistunut siirtämällä osa rakennustyöstä
tehdasympäristöön.
Luja-yhtiöissä on kehitetty esimerkiksi uusi välipohjaratkaisu Superlaatta, jossa laattaan voidaan asentaa
jo tehtaalla vaikkapa lattialämmitysjärjestelmä tai
esimerkiksi sähköjohdotuksia. Ontelolaatan korvaajaksi kehitetyn laatan etuna on myös se, ettei siinä ole
onteloita, jotka keräisivät herkästi vettä.

Elinkaarimalli hyödyttää kaikkia

Muun muassa koulurakentamisessa on yleistynyt niin
sanottu elinkaari-malli, jossa rakennusliike on vastuussa
rakennuksen kunnosta jopa 25 vuotta rakennuksen
käyttöönoton jälkeen.
- Aiemmin rakennusliikkeen osalta projekti loppui
rakennuksen käyttöönottoon ja käytön opastukseen.
Tulevaisuudessa olemme yhä useammin mukana
yhä pidempään, jolloin näemme, että käytön aikainen
toiminta ja tekniikka toimivat niin, että kiinteistö pysyy
terveenä, Tanhuanpää sanoo.
Tanhuanpään mielestä on kaikkien edun mukaista,
että rakennusliike on pidempään mukana ja pitää
huolta, että rakenteet pysyvät kunnossa. Paras
lopputulos hänen mukaansa syntyy, kun jo suunnitteluvaiheessa kartoitetaan kaikki kiinteistön käyttäjien
tarpeet ja pyritään hyödyntämään mahdollisimman
laajasti teknologista osaamista.
- Silloin saadaan usein hinta–laatusuhteelta ja
elinkaarikustannuksilta hyvä lopputulos ja kokonaisuudesta kannetaan laajasti vastuuta koko toteuttajaryhmän kanssa. Tällöin käytön aikainen hallinta ja
energiakustannuksen seuranta eivät jää pelkästään
kiinteistön omistajan tai käyttäjän vastuulle, Tanhuanpää
sanoo.
Toisaalta vaikka rakennus kestäisi teknisesti 50
vuotta, toiminnallisesti se saattaa edellyttää muutoksia
jo 15 vuoden kohdalla. Sen takia liian pitkät elinkaarimallit eivät välttämättä ole järkeviä.

• Perheyhtiö ja Suomen 5. suurin rakennusyhtiö.
• Kuuluu Luja-yhtiöt-koserniin, johon kuuluu myös
mm. Lujabetoni Oy.
• Liikevaihto vajaat 400 miljoonaa euroa.
• Työllistää noin 750 henkeä.
• Rakentaa ja korjaa vuosittain noin 1500 asuntoa.
• Rakentaa asuntojen lisäksi toimitiloja sekä esimerkiksi
kouluja ja sairaaloita.
• Haluaa olla jatkossakin valtakunnallinen rakennusliike.
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Yrittäjyys

Teksti: Tuula Lukić

Företagsamhet

Översättning: Jenny Törnroos

Taivaan teillä ja maisemien matkassa

Flygande uppdrag och fina fotografier
De röda ljusprickarna på himlen signalerar, att någonting är på gång igen. Drönarna, de obemannade flygfarkosterna, som används för fotografering och filmning är i farten. Drönarna har blivit en bekant syn på publikevenemang
i Borgå. Bland filmarna finns garanterat också Niko Laurila. Ibland råder det trafikstockning på himlen, men den
25-åriga företagaren navigerar smidigt både uppe i lyften och bland konkurrenterna.

K
Kuva: Niko Laurila

reativt, effektivt och utvecklande. Med dessa ord
sammanfattar Niko Laurila sitt nuvarande jobb som
företagare och professionell fotograf. Fotograferandet, som började som en hobby, utvecklades
under åren till ett kreativt yrke.
Trots allt romantiserar Laurila inte. Kärnan i arbetet är
passionen för fotograferingen, men man måste ändå kunna
tänka långsiktigt för att kunna tjäna sitt levebröd. Affärsidén
uppkom då han studerade företagsekonomi vid yrkeshögskolan Haaga-Helia.
- Haaga-Helias StartUp school spelade en viktig roll.
StartUp school är ett program, som stöder studerande som
är intresserade av företagandet eller som redan fungerar som
företagare. Där fick jag mycket stöd och uppmuntran, berättar
Niko Laurila.

Start från noll
Punaiset valopisteet taivaalla viestivät, että taas tapahtuu. Dronet eli kuvauskopterit ovat liikkeellä
ja tuttu näky porvoolaisissakin yleisötapahtumissa. Kuvaajien joukossa on lähes varmasti myös
Niko Laurila. Taivaalla saattaa olla toisinaan ruuhkaa, mutta 25-vuotias nuori yrittäjä luovii tiensä niin
ilmassa kuin kilpailluilla markkinoilla.

L

uovaa, tehokasta ja kehittävää. Näihin sanoihin
Niko Laurila tiivistää nykyisen työnsä yrittäjänä
ja kuvausalan ammattilaisena. Harrastuksena
alkaneesta valokuvauksesta kypsyi vuosien
varrella luova työ.
Laurila ei kuitenkaan romantisoi. Työn ytimessä on
toki intohimo kuvaamiseen, mutta toimeentulo edellyttää
kauaskantoisempaa ajattelua. Liikeidea syntyi HaagaHelian ammattikorkeakoulun liiketalousopintojen aikana.
- Erityisen tärkeä oli Haaga-Helian StartUp school. Se
on ohjelma, joka tukee yrittäjyydestä kiinnostuneita tai
yrittäjänä jo toimivia opiskelijoita. Sieltä sain paljon tietoa
ja kannustusta, Niko Laurila kertoo.

Alku nollasta
Oman yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
oli aiheena myös Laurilan opinnäytetyössä. Posintra
puolestaan oli avuksi liiketoimintasuunnitelman laadinnassa. Vuonna 2015 Laurilalla oli yritys perustettuna ja
starttiraha 18 kuukaudeksi.
- Ehkä yrityksen aloittaminen on helpompaa, kun
taustalla on liiketalouden opintoja. Silti tuntui aika
haastavalta, kun aloitti myynnin nollasta eikä kukaan
tiennyt palveluistani tai kuka Niko Laurila oikein on.
Alussa kuvauskeikat olivat enemmänkin oman portfolion
keräämistä. Vähitellen sain referenssejä, joista jokainen
vei eteenpäin, hän kertoo.
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Yritysasiakkaiden tilaamat markkinointivideot ovat
nyt liikevaihdon peruspilari. Ilmakuvauksia ja –videoita
Laurila tekee yhdessä Patrick Reitun kanssa lennokkaalla
brändillään Ilmavaltiaat.
- Lisäksi on kuvauksia erilaisissa tapahtumissa,
hääkuvia ja henkilökuvia. Kuulun myös moniin verkostoihin ja teen kuvauksia aliurakkana muille.

Laurilas slutarbete behandlade utvecklandet av det egna
företagets försäljning och marknadsföring. Posintra å sin sida
var till stor hjälp då det gällde att utarbeta en affärsverksamhetsplan. År 2015 startade Laurila sitt företag och beviljades
startpeng för 18 månader.
- Kanske det är lättare att starta ett företag om man har
studerat företagsekonomi. Trots det kändes det ganska tufft,
då jag startade försäljningen från noll och ingen visste vem
Niko Laurila var. I början handlade fotograferingsjobben mest
om att bygga upp en egen portfolio. Så småningom fick jag
referenser och på så sätt kom jag framåt, berättar han.

Markandsföringsfilmerna som företagskunderna beställer
utgör för tillfället grunden för omsättningen. Niko Laurila
fotograferar och filmar med drönare tillsammans med Patrick
Reitu. Deras varumärke bär det passande namnet Ilmavaltiaat
(på svenska Luftens härskare).
- Jag fotograferar också på många olika evenemang
och på bröllop och så tar jag personporträtt. Jag hör också
till många nätverk och fotograferar som underleverantör för
andra företag.

30 000 följare
Många känner igen Niko Laurilas landskapsfotografier som han
publicerar på sociala medier. Han hade till exempel som mål
att publicera 500 Borgå-bilder, en bild per dag, på Facebook.
Det var ett stort arbete. Hans mål var också att få 500 följare
då han grundade sin webbsida, Niko Laurila Photography. Nu
har han över 30 000 följare.
- På sociala medier fastnar namn lätt i minnet och den
vägen kan man också få kunder.
Trots att det kanske låter som en kliché, så säger Niko
Laurila att grunden för jobbet ligger i önskan att föreviga
stunder. Han lyfter också fram målmedvetenheten som en
viktig egenskap. Det finns stöd och hjälp att få, men som
företagare står man i slutändan ensam och allting hänger på
de egna besluten.
- Jag anser att det lönar sig att satsa på företagandet om
man kan identifiera sina möjligheter. Om man inte vågar pröva
så kan det hända att något betydande förblir ouppnått.

Kuva: Srba Lukić

Seuraajia 30 000
Monet tunnistavat Niko Laurilan maisemakuvat, joita hän
julkaisee sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi joka päivä
uusi Porvoo-kuva Facebookiin oli melkoinen rupeama,
kun tavoitteena oli 500 kuvaa. Sama luku oli tavoitteena
myös muutama vuosi sitten seuraajien suhteen, kun
hän perusti sivustonsa Niko Laurila Photography. Nyt
seuraajia on yli 30 000.
- Somessa nimi jää mieleen ja siellä voi olla se yksikin
potentiaalinen asiakas.
Silläkin uhalla, että kuulostaa kliseiseltä, Laurila
mainitsee tekemisensä perustaksi halun ikuistaa hetkiä.
Yrittäjän ominaisuuksista hän nostaa esiin päämäärätietoisuuden. Tukea ja apua on saatavilla, mutta yrittäjänä
on lopulta omillaan, omien päätöstensä varassa.
- Mielestäni yrittäjyyteen kannattaa kyllä lähteä, jos
tunnistaa omat mahdollisuutensa. Jotain merkityksellistä
saattaa jäädä saavuttamatta, jollei uskalla kokeilla.
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Ensto

Teksti: Tuula Lukić

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

Ensto

Markkinointiyhteistyö

Megatrendeistä suunta tulevaisuuden bisnekselle
Aktiivisille toimijoille megatrendit ovat mahdollisuus, passiivisille uhka, toteaa Enston toimitusjohtaja Ari
Virtanen. Megatrendeistä puhutaan nyt paljon ja monella tasolla. Analysoidaan, katsotaan tulevaisuuteen. Yrityksissä tulevan arviointi on elinehto, niin myös Enstossa, jonka menestystarina on jatkunut jo 60
vuotta.

Elämä kaupungeissakin rakentuu tulevaisuudessa yhä
enemmän sähkön varaan. Kaupungistuminen on megatrendi,
jossa Ensto näkee mahdollisuutensa älykkään sähkönjakelun
edelläkävijänä. Tähän linkittyy toinen aikamme merkittävimmistä
megatrendeistä eli digitalisaatio. Uuden teknologian avulla voidaan
merkittävästi parantaa sähkönjakelun laatua ja luotettavuutta.

Käyttäjän tarpeet edelle

Älykäs liikenne ja älykäs sähkönjakelu ovat Enston valitsemia
painopistealueita, joilla se pyrkii erottautumaan joukosta tiukassa
globaalissa kilpailussa. Entäpä älykäs asuminen?
- Minun väittämäni on, ettei maailmassa ole vielä yhtäkään
älykästä rakennusta. On vain rakennuksia, joissa on paljon
tekniikkaa, Ari Virtanen sanoo.
Näinhän se on, jos mietimme koteja, joissa asukas elää keskellä
erilaisia järjestelmiä ja joutuu oppimaan monia ohjaussysteemejä
aina lämmityksestä ja valaistuksesta kulunvalvontaan.
- Älykäs rakennus tarkoittaa sitä, että järjestelmät suunnitellaan
käyttäjätarpeiden mukaan. On siirryttävä teknologiakeskeisyydestä
ihmiskeskeisyyteen. Digitalisaatio mahdollistaa tällaisen kehityssuunnan, kun eri järjestelmät voidaan integroida. Tässä Ensto
haluaa olla mukana kehittämällä älykkäitä sähköistys- ja valaistusratkaisuja. Haluamme samalla avoimesti luoda rajapintoja muihin
rakennusalan toimijoihin.

Purjeet oikeisiin asemiin

Enston markkinoista suurin osa on tällä hetkellä Euroopassa.
Kasvuhaluisen yrityksen on kuitenkin mietittävä, missä markkinat
kasvavat. Virtanen toteaakin, että monen yrityksen huomio

E

nsto juhlistaa tänä vuonna 60-vuotista menestystarinaansa 60 hyvällä teolla paremman elämän ja tulevaisuuden puolesta. Juhlavuoden käytännön tekoja voi
hyvinkin kutsua lahjaksi tuleville sukupolville. Tulevaisuutta
ajatellen kestävä kehitys on yksi niistä megatrendeistä, jonka
mahdollisuudet älykkäitä sähköistysratkaisuja tarjoava Enstokin
tunnistaa toiminnassaan.
- Pyrimme rakentamaan kaikki tuotteemme siten, että niiden
materiaalivalinnoissa, valmistustavoissa ja kierrätettävyydessä
otetaan huomioon kestävän kehityksen vaatimukset, toimitusjohtaja Ari Virtanen kertoo.
Ekologisten tuotteiden lisäksi tärkeä on myös ihmisnäkökulma;
minkälaisissa olosuhteissa töitä tehdään ja miten Enston työntekijät viihtyvät työssään. Enstolla on tuhansia alihankkijoita ja toimittajia eri puolilla maailmaa, ja näiden toimintatapoihin yhtiö pyrkii
vaikuttamaan myönteisesti.
- Emme tietenkään pysty takaamaan, että koko maailma
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kiinnittyy tässä kohdin yhteen suureen megatrendiin, taloudellisen
vallan siirtymiseen Aasiaan.
- Tämä ei tarkoita, että kaikki toiminnot tulisi siirtää Aasiaan,
vaan täytyy miettiä, mitä muita tapoja on osallistua Aasian kasvuun
siten, että se vauhdittaisi myös oman yrityksen kasvua.
Ari Virtanen painottaa tuotekehityksen merkitystä.
- Kilpailussa ei pärjää, jos aina vain tekee samaa tuotetta samalle
markkinalle. Enstolle on keskeistä, että jatkuvasti kehitämme uutta
ja pysymme arvoketjussa oikealla paikalla. Kuten megatrendien
suhteen, tässäkin aktiiviset toimijat pärjäävät, passiivisille voi tulla
ongelmia.
Megatrendeistä kaupungistuminen ja sosiaaliset muutokset,
kuten väestön ikääntyminen, tarjoavat innovatiivisen lähtökohdan
tuotekehitykseen liittyen juuri asumiseen, liikenteeseen ja sähkönjakeluun, Enston painopistealueisiin.
- Megatrendejä vastaan ei kannata niinkään taistella, vaan on
pohdittava, miten asemoida oma tekeminen siten, että niistä saa
hyötyä. Me Enstolla ajattelemme, että megatrendit ovat ikään
kuin tuuli, ja me käännämme omat purjeemme siten, että tuuli vie
meidän laivaamme oikeaan suuntaan.

Ensto

• Vuonna 1958 Ensio Miettisen perustama perheyritys.
• Suunnittelee ja tarjoaa älykkäitä sähköistysratkaisuja
kansainvälisille markkinoille.
• Pääkonttori Porvoossa.
• Liikevaihto noin 260 miljoonaa euroa.
• Työllistää kansainvälisesti noin 1600 henkeä.

paranee, mutta näemme, että kumppaniyrityksillä on mahdollisuus
yhteistyössä kanssamme kehittää toimintaansa.

Älyä liikenteeseen ja sähkönjakeluun

Kestävän kehityksen kokonaiskuvaan lukeutuu Enstolla myös usko
sähköön. Yhtiön sähköautojen latauspalvelut ovat olleet tuotekehityksen kärkeä. Sähköautot ovat osa kestävää kehitystä, joka vie
kohti päästötöntä liikennettä.
- Polttomoottoriautot poistuvat vähitellen käytöstä. Suunta on
selvä, kysymys on pelkästään aikataulusta. Sähköauto on käytettäessä päästötön, ja kun sähkö yhä enemmän myös tuotetaan
uusiutuvilla energiamuodoilla, alkaa tuotantoketjun alkupää olla
kestävän kehityksen mukaista, Virtanen arvioi.
Välissä on toki autoteollisuus, mutta myös teollisuuden
käyttämät energiamuodot ovat muutoksessa. Ari Virtanen ei
epäröi sanoessaan, että energiantuotannosta yhä suurempi osa
on tulevaisuudessa aurinkovoimaa.
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Ajattelun aihetta

Teksti: Tuula Lukić

”Oikea vienti
TARJOAMME PARASTA NÄÖNHUOLTOA JA
NÄKÖRATKAISUJA YRITYS- JA YKSITYISASIAKKAILLE
Specsavers Optikko Porvoo on paikallisten yrittäjien
Kimmo Aapion ja Petri Packalénin omistama liike, joka
on osa maailman suurinta yksityisomisteista optisen
alan yhtymää.

Kohteemme:
www.op-koti.ﬁ
Porvoon Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Rauhankatu 27, 06100 Porvoo
puh. 010 256 3160

Yksilölliset pankki- ja
vakuutusratkaisut
Personliga bank- och
försäkringslösningar

Sinun paikallinen pankki on aina lähelläsi.
Din lokala bank är alltid nära dig.

op.fi
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Yritysasiakkaille tarjoamme yhteistyösopimuksen, joka
takaa näönhuollon ja näköratkaisujen toimivuuden
kustannustehokkaasti sekä ammattitaidolla lain
vaatimalla tavalla.

on suunnittelua
ja analysointia
peukalo
herkeämättä
vientivaltimolla.

”
Kim Väisänen: Väärää vientiä. Mene itään
tai länteen, mutta tee kotiläksysi. 230 s.
Alma Talent 2018.

VI ERBJUDER DEN BÄSTA SYNVÅRDEN SAMT
LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGS- OCH PRIVATKUNDER
Kimmo Aapio och Petri Packalén är de lokala entreprenörerna som driver Specsavers Optiker Borgå, som är
en del av världens största privatägda företag inom den
optiska branschen.
För företagskunder erbjuder vi ett samarbetskontrakt som garanterar bästa möjliga synvårdstjänster
och kostnadseffektiva lösningar professionellt samt
lagenligt.

KYSY LISÄÄ:
Petri Packalén
petri.packalen@st.fi.specsavers.com
+358 (0) 40 67 87 144
Specsavers Optikko Porvoo
Lundinkatu 10, 06100 Porvoo

Vientikaupan piristymistä odotettiin laskukauden syvinä
hetkinä kuin kuuta nousevaa pelastamaan Suomi talousahdingosta. Viennin merkityksestä puhuttiin paljon. Niin paljon,
että jotkut yrittäjät ottivat siitä jopa itseensä. Yrityskentällä
liikkui uskomuksia, että arvostusta ei riitä niille, jotka toimivat
ainoastaan kotimaan markkinoilla.
Onko kaikkien ihan pakko viedä? No ei tosiaan, mutta
vientikaupan kiemuroita voi silti jokainen yrittäjä hahmottaa.
Se ei vielä tarkoita, että saa vientihypetyksestä tartunnan tai
jos ei vie, kuuluisi yrittäjien kuvitteelliseen kakkoskastiin.
Tammikuussa ilmestynyt Kim Väisäsen kirja Väärää
vientiä on tiedontarpeeseen juuri paikallaan, jouhevasti ja
lukijaa virkistävästi provosoiden kirjoitettu.
Epäselvät käsitteet Väisänen tyrmää heti kättelyssä.
Kirja käsittelee vientiä, ei kansainvälistymistä, jonka kirjoittaja määrittelee konsulttikieleksi. Kansainvälistyminen on
Väisäsen sanoin söpöä pikkupuuhastelua, jota rahan sijasta
mitataan enemmänkin Finnairin lentopisteillä.
Sekin tulee kirjassa mainittua, että suomalaisten yritysten
helmasynti on kasvuhaluttomuus. Mutta sitten kun kasvuhaluja löytyy, tulevatkin pian jo kotimarkkinoiden rajat vastaan.
Valtaosa näistä yrityksistä suuntaa ulkomaille. Kasvuhalu ja
vientimotivaatio linkittyvät yhteen.
Kotimarkkinoiden kiistaton etu on kulujen ja erityisesti
henkilökulujen ennakoitavuus. Kirja saattaakin vahvistaa
ajatuksia pysytellä kotimarkkinoilla. Ainakin se kehottaa
lopettamaan ajoissa väärän viennin, sillä väärä vienti johtaa
tyhjentyvään kassaan.
Viedäkö vai eikö viedä – go or no-go. Ainakaan viennin
perusteena ei pitäisi olla yrityksen omistajan matkailun
rahoittaminen. Päätös viennin aloittamisesta tulisi perustua
ajatusprosessiin ja omiin laskuharjoituksiin.

Kirjassa esitellään mm. erilaiset vientiin sovellettavat liiketoimintamallit. Mukana on myös kiinnostavia
yrityshaastatteluja.
Yksi haastatelluista on ravintolayrittäjä Matti Wikberg,
joka kertoo ravintola Farangin konseptin viennistä Tukholmaan. Vientiä harkitseville yrityksille Wikberg vinkkaa, että
menestyäkseen kilpailluilla markkinoilla on hullun lailla
uskottava itseensä ja omaan asiaansa. Lisäksi yrityksen
rahoituksen ja kassan on oltava kunnossa, koska vienti on
aina kalliimpaa kuin alun perin arvioidaan.
Vienti ei ole itseisarvo eikä siihen kannata ryhtyä kevein
perustein. Nimenomaan ei kannata, sillä kuten Kim Väisänen
painottaa, viennin onnistumista mitataan ainoastaan rahalla.
Kim Väisänen on start-up sijoittaja, Vuoden 2017 bisnesenkeli ja tuttu myös Leijonan luola -sarjasta. Tasavallan
presidentin kansainvälistymispalkinnon hän on saanut
kahdesti, vuosina 2013 ja 2017. Väisänen myi tiedonhävitysohjelmia kehittäneen yrityksensä Blanccon brittiläiselle
Regenersikselle 60 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Noin
97 prosenttia Blanccon liikevaihdosta tuli Suomen rajojen
ulkopuolelta.

Kim Väisänen on mukana TID Business Forumissa
Porvoon Taidetehtaalla perjantaina 9.3.2018 klo
15:30 paneelikeskustelussa "Megatrendit ja mahdollisuudet elinkeinoelämälle". Vapaa pääsy. Striimataan
ja nähtävillä YouTube TID BusinessForum -kanavalla.
Seuraa ja kommentoi #tidforum. Lisätiedot www.tid.fi.
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Kauppakamari

Teksti: Outi Airaksinen Kuva: Srba Lukić

ELINKEINOELÄMÄN
toimintaedellytysten parantaja

I

tä-Uudellamaalla kauppakamariin kuuluu merkittävä
osa alueen keskisuurista ja suurista yrityksistä.
- Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön tehtävänä
on varmistaa, että kauppakamariin kuuluvilla yrityksillä
on mahdollisimman hyvät menestymisen mahdollisuudet ja
että yritysten toivomukset tulevat tiedoksi julkiselle vallalle
asti, kertoo kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtaja Mauri Molander.
Kauppakamariyksikön hallituksessa on edustettuna laaja kirjo yrityksiä, joilla on toimintaa Itä-Uudellamaalla. Mukana ovat myös Porvoon, Sipoon ja Loviisan
kaupunginjohtajat.
- Kaikilla on yhteinen intressi. Mitä paremmin
onnistumme luomaan menestyksellistä yritystoimintaa,
sitä enemmän meillä on verotuloja ja työpaikkoja. Yritysten
menestyksen ja työpaikkojen kautta tulee alueen menestyminen, Molander sanoo.

Verkostoitumista hallituksen riveissä

Kauppakamari tarjoaa jäsenyrityksilleen näkyvyyttä ja
verkostoitumisen mahdollisuuksia. Kauppakamariyksikön
hallituksen puoleen käännytään esimerkiksi silloin, kun
kuntapäättäjät haluavat kuulla, mitä yritykset ajattelevat
vaikkapa jostain kaavaratkaisusta.
- Mitä aikaisemmin kauppakamarilta kysytään, sitä
mieluummin olemme asioissa mukana. Esimerkiksi silloin,
kun mietittiin Porvoon ja Sipoon välisen alueen kehittämistä, olimme mukana kuuntelemassa ja kertomassa
miten kauppakamari näkee asia, Molander sanoo.
Kauppakamariyksikkö on toiminut aktiivisesti myös
varmistaakseen, että Itä-Uudellamaalla toisen asteen
koulutuksen sisältö palvelisi mahdollisimman hyvin paikallisia yrityksiä.
- On tärkeää, että koulutuksen päässä tiedetään,
millaisia odotuksia on yrityspuolella. Saimme tuotua julki,
millaisia odotuksia yrityksillä on eri työvoiman osaamisesta,
mitä asioita odotetaan uusilta työntekijöiltä ja millaisia
toivomuksia meillä on koulutuksen suhteen, Molander
sanoo.

Koulutusta jäsenyritysten henkilöstölle

Iso osa Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön toimintaa
on tarjota koulutusta jäsenyrityksille edulliseen hintaan.
Koulutuksia järjestetään yleensä ajankohtaisista aiheista,
kuten verotuksen kiemuroista, EU:n tietoturvasäännösten
muuttumisesta, tietoturvasta tai vaikkapa digitalisaatiosta.
Kauppakamarilla on Uudenmaan alueella myös
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Kauppakamari

Itä-Uudellamaalla kauppakamarissa toimitaan aktiivisesti
sen eteen, että paikallisilla yrityksillä olisi paremmat
toimintaedellytykset ja alue menestyy.

yhdeksän vakituista valiokuntaa, jotka ovat erikoistuneet valittuihin teemoihin. Omia valiokuntia on esimerkiksi
liikenteelle, kaupalle, it-alalle ja esimerkiksi koulutus- ja
työvoima-asialle.
- Valiokunnat antavat spesiaalinäkemyksiä tietyistä
toimialoista. Esimerkiksi koulutus- ja työvoima-asiaan
keskittyvässä valiokunnassa mietitään Uudenmaan aluetta
puhtaasti tästä näkökulmasta. Miten asioita voisi tehdä
paremmin, ja mitkä muutokset parantaisivat elinkeinon
toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa. Näissä
toimikunnissa meillä on mukana Itä-Uudenmaan edustajia,
Molander kertoo.
Osana toimintaansa Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö valitsee joka vuosi vuoden yrityksen. Tänä vuonna
valinnassa teemana on viennin merkitys yrityksen kasvulle.
Kauppakamariyksikkö järjestää vuosittain myös talouspäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita muun
muassa verotukseen liittyen.
Lisätietoja:
• hallituksen puheenjohtaja Mauri Molander
Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
puh. 040 552 0714
mauri.molander@op.fi
• Gustaf Forsberg
asiamies, Helsingin seudun kauppakamari
gustaf.forsberg@lponet.fi
puh. 044 505 8250

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI
• Pohjoismaiden suurin kauppakamari: yli 7000 palveluja,
kauppaa ja teollisuutta edustavaa jäsenyritystä.
• Perustettu 1917.
• Elinkeinoelämän yhteinen edunvalvoja. Missiona
vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla.
• Osa kansainvälistä yritysverkostoa.
• Toiminta-alueena 21 kuntaa.
• Monipuolinen yritysten kehittämispalvelujen tuottaja
(mm. lakimiesten ja asiantuntijoiden Neuvontapalvelu sekä
KauppakamarinKoulutus)
• Vaikuttamistyössä korostuvat maankäytön suunnittelu,
asuntopolitiikka, logistisen infrastruktuurin kehittäminen,
koulutuspolitiikka ja yritysvastuu.
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Asunto Oy Porvoon Aleksanterinhovi
Huoneistokeskus Oy - PORVOO
Lundinkatu 6-8, 06100 Porvoo
Puh. 020 7802 460
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1h+k+alk.
2h+k+s

31,0 m2 167 400 €
52,0 m2 265 200 €
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Jaana Rekolainen
toimitusjohtaja
Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK

Jaana Rekolainen
verkställande direktör
SVKK (Finsk-ryska handelskammaren)

Porvoon tuomiokirkko
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S

uomen vienti Venäjälle kasvoi vuonna 2017 lähes viidenneksen edellisvuodesta. Kasvu näkyy mukavana vilkkautena myös Suomalais-Venäläisen kauppakamarin arjessa.
Venäjän-kaupan neuvontamme palveli viime vuonna
lähes 450 yrittäjää. Uudet yrittäjät suhtautuvat Venäjän-markkinoihin neutraalisti ja markkinalähtöisesti. He lähtevät liikkeelle heti
tuotteen tai palvelun markkinapotentiaalin, jakeluteiden ja asetusympäristön selvittämisen kautta. Viesti huolellisen valmistautumisen tärkeydestä on ymmärretty. Hyvä niin.
Suomalais-Venäläisen kauppakamarin syksyllä julkaiseman
tuoreimman Venäjän-kaupan barometrin mukaan suomalaisilla
yrittäjillä on vahva usko Venäjän talouden kasvuun. Peräti 65
prosenttia yrityksistä uskoo, että Venäjän talous kasvaa ainakin
”jonkin verran”. Puolet yrityksistä kertoi liiketoimintansa Venäjällä
kasvaneen viimeisen puolen vuoden aikana ja saman verran
vastaajista uskoo kasvuun myös jatkossa. Viennin kasvusta kertoi
syksyllä 45 prosenttia vastaajista, kun puoli vuotta aiemmin kasvua
kokeneita oli vain 37 prosenttia.
Yrittäjien positiivista suhtautumista tukevat myös viralliset arviot
Venäjän talouden vähittäisestä kasvusta. Suomen Pankki on
asettanut oman Venäjän BKT:n kasvuennusteensa lähivuosille 1,5
prosentin tasolle.
Useamman vuoden taantuman jälkeen paine teollisuuden
korvausinvestointeihin on kasvava, joten suomalaiselle teknologiaosaamiselle on kysyntää. Uusia tuotannollisia investointeja syntyy
vielä maltillisesti, mutta potentiaalia on mm. elintarviketeollisuudessa, kaivosteollisuudessa ja metsäsektorilla. Mittavimmat
investoinnit kohdistuvat vielä infrastruktuurin kehittämiseen. Viime
vuonna vietetty ympäristövuosi herätteli Venäjää vihdoin toimiin
jätehuollon kuntoon laittamiseksi. Suomalainen osaaminen
energiatehokkuuden ratkaisuissa herättää myös kiinnostusta.
Muuan maailman tavoin myös Venäjällä puhutaan paljon digitaalisista alustoista ja tekoälystä. Maa haluaa hyödyntää uusimman
osaamisen ja teknologian. Digiloikka voi Venäjällä olla yllättävänkin
nopea.
Suurimpina haasteina Venäjän markkinoilla ovat pakotetilanne ja muut kaupanesteet. Kasvava protektionismi asettaa
ulkomaisia yrityksiä epäedulliseen asemaan ja nostaa kotimaisuusasteen vaatimuksia. ”Made in Russia” on nyt yksi markkinoiden
trendeistä, mikä on saanut jotkut suomalaisyrityksetkin harkitsemaan tuotannon lokalisointia. Valmistusmaasta huolimatta oma
brändi kannattaa säilyttää kirkkaana ja korostaa suomalaisuutta.
Suomalaisuus on vahva brändi Venäjällä.
Venäjän-markkinoille ei kannata eikä tarvitse lähteä yksin. Tietoa
on tarjolla ja muiden yrittäjien jakamat kokemukset ovat arvokkaita.
Suomalais-Venäläinen kauppakamari on Venäjän-kauppaa
tekevien yritysten ainutlaatuinen verkosto. Osana aktiivista verkostoamme jäsenemme saavat täsmätietoa Venäjän-markkinoista
ensimmäisten joukossa ja pääsevät tutustumaan Venäjän markkinoiden mahdollisuuksiin eturivin näköalapaikalta.
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Toimitusjohtaja Jaana Rekolainen on mukana TID
Business Forumissa torstaina 8.3.2018 klo 15
alkavassa paneelikeskustelussa "Suomen ja Venäjän
kauppasuhteet ja yhteistyö" Porvoon Taidetehtaalla
(ks. ohjelma s. 58 ja www.tid.fi).

E

xporten från Finland till Ryssland växte år 2017 med
nästan en femtedel jämfört med året innan. Tillväxten
syns också vid den Finsk-ryska handelskammaren,
där vardagen är livlig. Vår rådgivning betjänade nästan
450 företagare förra året. Nya företagare förhåller sig neutralt till
den ryska marknaden och de ser på den ur marknadssynvinkel.
Budskapet, om vikten av att förbereda sig noggrant, har gått
fram. Det är bra.
Enligt den färska barometern gällande Rysslandshandeln, som
den Finsk-ryska handelskammaren publicerade på hösten, så tror
de finländska företagen starkt på att Rysslands ekonomi kommer
att växa. Så många som 65 % av företagen tror, att Rysslands
ekonomi växer ”till en del”. Hälften av företagen berättade att
företagets affärsverksamhet i Ryssland vuxit under det senaste
halvåret och lika många tror på en ökning också i fortsättningen.
På hösten berättade 45 % av företagen i barometern att exporten
ökat, då enbart 37 % hade upplevt en ökning i exporten ett halvt
år tidigare.
Företagarnas positiva inställning stöds också av den officiella
uppskattningen om Rysslands ekonomiska tillväxt. Enligt Finlands
banks egen prognos kommer Rysslands BNP att växa med 1,5
procent på årsbasis under de kommande åren.
Efter många år av ekonomisk tillbakagång ökar trycket på
ersättande investeringar inom industrin, så det finns en efterfrågan
på finskt teknologikunnande. Än så länge uppstår det måttligt
med produktiva investeringar, men det finns potential bland annat
inom livsmedelsindustrin, gruvindustrin och inom skogssektorn. De mest omfattande investeringarna går fortfarande till att
utveckla infrastrukturen. Miljöåret, som firades förra året, bidrog
till att Ryssland äntligen började vaknade upp angående iståndsättandet av avfallshanteringen. Det finländska kunnandet inom
olika energieffektiva lösningar väcker också intresse.
Precis som i den övriga världen, talas det i Ryssland mycket
om digitala plattformar och artificiell intelligens. Landet vill
använda sig av den nyaste kunskapen och teknologin. Det
digitala språnget i Ryssland kan gå överraskande snabbt.
De största utmaningarna på Rysslandsmarknaden är
situationen med sanktionerna och andra handelshinder. Den
växande protektionismen försätter utländska företag i en ofördelaktig position och kraven på att en stor del av produkterna och
produktionen skall vara inhemsk ökar. ”Made in Russia” är nu en
trend på marknaden, vilket har fått många finländska företag att
överväga omlokalisering av produktionen. Oberoende av produktionslandet är det av största vikt att bevara det egna varumärket
och betona det finländska. Det finländska står högt i kurs i
Ryssland.
Det lönar sig inte att ge sig ut på den ryska marknaden
ensam och det behöver man inte heller göra. Det finns mycket
kunskap att inhämta och många företag delar gärna med sig av
sina egna upplevelser. Den Finsk-ryska handelskammaren håller
i trådarna för det unika nätverket mellan företag som verkar på
den ryska marknaden. Som en del av vårt aktiva nätverk får våra
medlemmar den senaste informationen och de kan bekanta sig
med den ryska marknadens möjligheter med utsiktsplats från
första raden.
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Venäjä-kauppa
on taas pop

Handeln med
Ryssland är pop igen

3h+kk+s
4h+k+s

62,0 m2 319 300 €
84,0 m2 466 200 €

www.aleksanterinhovi.fi
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Teksti: Outi Airaksinen

Sijoittaja katsoo itään
Venäjän talous on kääntynyt jälleen kasvuun. Millaisia sijoitusmahdollisuuksia Venäjän markkinat
tarjoavat sijoittajalle?

Talous

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

Itäuusmaalaisia näkökulmia Venäjän-kauppaan
Jututimme kahta itäuusmaalaista yritystä ja kysyimme, onko Venäjän-kaupassa jotain erityistä ja mikä Venäjällä myy?

”Merkit ovat hyvät”
Venäjän taloudella menee vaihteeksi hyvin, kun öljyn ja raaka-aineiden
hinnat ovat kehittyneet suotuisasti. Öljy ja kaasu muodostavat noin
70 prosenttia Venäjän vientituloista. Ei siis ihme, että Venäjän pörssi,
ruplan kurssi ja liittovaltion budjetti sekä vaihtotase elävät kaikki
öljymarkkinoiden mukaan.
- Tämä tekee Venäjän taloudesta haavoittuvaisen, sillä riippuvaisuus öljy-, kaasu- ja metallimarkkinoista ei ole pyrkimyksistä
huolimatta juuri vähentynyt viime vuosina, Alexandrian päästrategi
Tero Wesanko sanoo.
Wesanko muistuttaa, että Venäjän kasvu ei ole elpymisestä
huolimatta edelleenkään päätähuimaavaa: tänä ja ensi vuonna
Venäjän talouskasvun odotetaan asettuvan noin 1,5–2 prosenttiin.
Wesanko pitää kuitenkin myönteisenä sitä, että Venäjän inflaatio on
asettunut historiallisen matalalle tasolle, noin 2,5 prosenttiin.
- Se antaa tilaa Venäjän keskuspankin elvyttävälle rahapolitiikalle.
Inflaatio ei liioin merkittävästi heikennä venäläiskuluttajien ostovoimaa,
Wesanko sanoo.

Porvoolainen Konekor Oy myy Venäjälle rakennuskoneita ja
-tarvikkeita.
- Asiakkaamme ovat pääosin Pietarin alueen yrityksiä, jotka
myyvät tuotteet eteenpäin, jonkin verran myydään myös suoraan
urakoitsijoille. Olemme tehneet monen kanssa kauppaa jo toistakymmentä vuotta. Yleensä hoidamme kaupat etänä, mitään
kauppamatkoja Venäjälle emme tee. 99 prosenttia asiakkaista
noutaa koneet meiltä ja vie ne itse rajan yli, toimitusjohtaja Juhani
Korhonen sanoo.
Parhaimmillaan Venäjän-kauppa kattoi 30 prosenttia yrityksen
liikevaihdosta, viime vuosina on ollut hiljaista. Viime vuosi toi
kuitenkin pientä kasvua.
Korhonen ei näe Venäjän-kaupassa mitään erityistä. Konekor
tekee Suomen tulliin vientipaperit, Venäjän tullin asiakkaat hoitavat
itse.
- Suurin osa suomalaisyrityksistä myy Venäjälle ilman vientitullauksia. Meillä asiakkaat ovat yrityksiä, ja se vaatii vientitullauksen.
Mitään yksittäistä hittituotetta yrityksen Venäjän-myynnissä ei
ole. Se, mikä menee kaupaksi, vaihtelee. Korhonen uskoo, että
kysyntää olisi enemmänkin.
- Tarvetta laitteille siellä on, mutta tällä hetkellä ongelmana on
maan sisäinen rahan liikkuminen. Toivon, että viime vuonna alkanut
nousu jatkuu. Merkit ovat ainakin hyviä, Korhonen sanoo.

Vaikka talouskasvu Venäjällä on vaatimatonta, länsimaiden alhaisiin
korkotuottoihin kyllästyneitä sijoittajia Venäjä on alkanut jälleen
kiinnostaa. Venäjän osakemarkkinoita kuvaava RTS-indeksi on
noussut tänä vuonna reilussa kuukaudessa jo yli kymmenen
prosenttia.
Venäjän pörssin markkina-arvosta lähes 70 prosenttia muodostavat yritykset, jotka toimivat energia-alalla tai raaka-ainetuotannossa
– öljyn, kaasun ja metallien parissa. Peräti viidennes Venäjän pörssin
markkina-arvosta on pankeilla. Sen sijaan teollisuus- ja palveluyrityksiä Venäjän pörssissä on niukasti.
Tero Wesangon mukaan Venäjän osakemarkkinat voivat tarjota
sijoittajalle erinomaisia mahdollisuuksia, mikäli on pitkäjänteinen
ja valmis sietämään riskiä. Sijoitussalkkuun ei kuitenkaan kannata
lähteä ostamaan suoraan venäläisiä pörssiyhtiöitä, mikäli ei ole valmis
perehtymään asiaan kunnolla.
Sen sijaan sijoittaja voi päästä kiinni itänaapurin markkinoiden
tarjoamiin mahdollisuuksiin ostamalla osuuksia Venäjän osakemarkkinoille sijoittavista sijoitusrahastoista tai ETF:stä (pörssinoteeratut
rahastot). Helppo tapa sijoittaa Venäjälle on myös ostaa sijoitussalkkuunsa kotimaisia pörssiyhtiöitä, joiden liikevaihdosta iso osa syntyy
Venäjällä.

Aspo ja Nokian Renkaat menestyneet Venäjällä

Merkittävää Venäjä-liiketoimintaa on muun muassa Aspolla,
Fortumilla, Nokian Renkailla, Tikkurilalla, YIT:llä, Yleiselektroniikalla ja
SRV Yhtiöillä.
- Erityisen hyvin Helsingin pörssin Venäjä-yhtiöistä on onnistunut
mielestäni monialayhtiö Aspo, joka onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan Venäjällä myös Ukrainan sodan ja talouskriisin aikana, Wesanko
sanoo.
Toinen Venäjän markkinoilla menestynyt yritys on Wesangon
mukaan Nokian Renkaat, joka lähes ainoana rengasvalmistajana
valmistaa renkaita Venäjällä.
- Se, että yhtiö tuottaa renkaat paikallisesti, antaa yhtiölle merkittävää kustannusetua. Nokian Renkaiden suoritus yhtiön kaikilla
päämarkkinoilla oli viime vuonna vahva, ja Venäjällä yhtiö onnistui jopa
ylittämään markkinakasvun.
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”Kontakteja ei luoda hetkessä”
Loviisalainen Prima Partner Russia auttaa sekä suomalaisia
että venäläisiä pieniä ja keskisuuria yrityksiä viennissä. Kun
suomalaisyritys suuntaa Venäjälle, apua kaivataan yleensä
kieleen, bisneskulttuuriin ja markkinatuntemukseen.
Konsultti Maarit Hämäläinen on toiminut alalla
parikymmentä vuotta. Se, mikä hänestä vaatii Venäjänkaupassa erityistä huomiota, on erilaisten bisneskulttuurien huomioiminen kauppaa tehtäessä.
- Kontaktit ovat Venäjällä tärkeitä, eikä niitä luoda
hetkessä. Myös toimintapa on erilainen. Suomessa on
yleensä matala organisaatio, pomo keskustelee alaisten
kanssa ja toimitaan tiimeissä. Venäjällä organisaatiorakenne on hierarkkinen, pomolla suurempi valta ja asiat
pitää aloittaa ylhäältä alaspäin, muuten mikään ei etene,
hän sanoo.
Se, mikä Venäjällä myy, vaihtelee. Viime vuosina on
ollut maan sisäisen tilanteen takia hiljaisempaa. Edelleen
esimerkiksi lähimatkailu, mökkeily, Suomen puhdas luonto
ja kalastaminen kiinnostavat venäläisiä.
- Olen kuullut viestiä, että venäläisellä kuluttajalla on
tällä hetkellä vähemmän rahaa ylimääräiseen kulutukseen.
Viennissä vetää nyt parhaiten teknologiapuolella cleantech
ja energiansäästöön liittyvät asiat, ne ovat nousseet
pinnalle Venäjällä.

Palvelemme
ammattitaidolla
Vahinkopalvelut
· Kartoitamme ja korjaamme
vesi- ja palovahingot.
Sisäilmapalvelut
· Tutkimme ja ratkaisemme
sisäilmaongelmat.
Kestävät ratkaisut.
Yli 40 vuoden kokemus.
Polygon Finland Oy
Puh. 020 7484 01
24H 020 7484 00

Toimimme Aina Parhaaksesi.

Venäjän osakemarkkinat nousussa

Ennaltaehkäisemme, hallitsemme
ja vähennämme veden, tulen
ja ilmaston vaikutuksia.
www.polygongroup.fi
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Tid

Tidsbrist, vilken
fantastisk ursäkt
Ett urval färska tidningsrubriker lyder: ” Brist på egen tid leder till
skilsmässor hos småbarnsföräldrar, Läroavtalsutbildningen lider
av penga- och tidsbrist, Hartwalls problem beror på tidsbrist,
Tidsbristen lämnar läraren utan lösningar i vardagen, 10 affärshinder som beror på kundernas tidsbrist…”
Det verkar som om man med tidsbrist kan förklara många
olika sorters problem. Vad är denna mystiska tidsbrist
egentligen?
Åtminstone hindrar den oss från att förverkliga och driva
saker framåt. Låt oss ta ett exempel. Du har lovat dig själv att
börja motionera och du sätter ivrigt igång. Efter några veckor
märker du, att det hela stupat på grund av tidsbrist.
Ett annat exempel. Du jobbar på ett servicehus. Klienten
skulle gärna diskutera med dig en längre stund än det akuta
vårdbehovet kräver. Du har ändå bråttom till nästa klient och
hinner inte pladdra. Beteendet kan lätt förklaras med tidsbrist.
Hemma vill dina barn leka med dig en stund, men du hinner
inte. Du har dåligt samvete för att du inte hinner förverkliga alla
dina fina intentioner.
Är det på riktigt fråga om tidsbrist eller har det att göra med
att vi inte kan prioritera våra uppgifter? Eller beror det på, att
man genom att hänvisa till tidsbristen kan smita ifrån obekväma
uppgifter. Ibland är det viktigt att stanna upp och fundera på vad
som är viktigt i livet och hur man vill använda sin tid. Kunde man
fördela tiden i servicehuset så, att man också har tid att lyssna,
eller fördela sin egen tid så, att man både hinner motionera och
umgås med sina nära och kära.
För de flesta i arbetsför ålder är det ett måste att arbeta
för sitt uppehälle. Forskning visar, att den aktiva arbetstiden
har minskat och fritiden har ökat. Man kan inte enbart skylla
sin tidsbrist på arbetet. Grovt räknat så använder finländarna
dygnets 24 timmar jämt fördelat på sömn, arbete och fritid. På
fritiden gör finländaren hemarbeten, träffar vänner och sysslar
med hobbyer…
Dessutom använder finländaren olika former av media i 7
timmar och 33 minuter per dag. De tre mest använda medierna
är televisionen, radion och sociala medier. Televisionstittandet
utgör tre timmar av vår medietid. Är det verkligen nödvändigt,
eller kunde en del av tiden användas till att umgås med familjen
i lugn och ro, motionera, träffa vänner eller bara filosofera. Den
kroniska tidsbristen belastar människan och leder på lång sikt till
stress, som i sin tur kan orsaka allvarliga hälsoproblem.
Då man granskar stresskänslan, märker man, att ogjorda
uppgifter är en orsak till stress. I stället för att ta tag i uppgifterna, använder man tiden till att obestämt vimsa runt eller till att
surfa på sociala medier. Ett bra sätt att hålla koll på sin tidsanvändning är, att skriva ner hur mycket tid man använder på olika
sysslor under ett dygn och sedan placera allting i prioriteringsordning. Då man gör sitt arbete i prioritetsordning överraskas
man av, att tidsbristen börjar lätta. Den amerikanska författaren
Timothy Ferris listar tidstjuvarna i sitt verk, 4 timmars arbetsvecka och föreslår till en början en en vecka lång mediefasta.
Det borde man pröva på, ifall man nu hinner, när all tid går åt till
att hänga på sociala medier.
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Text: Leila Toffer-Kares Översättning: Jenny Törnroos

Teksti: Leila Toffer-Kares

Aika

Ajanpuute, mikä ihana tekosyy
Lähiaikojen otsikoita lehdistä: ”Pikkulasten vanhempien eroon
johtaa oman ajan puute, Rahan ja ajanpuute vaivaavat oppisopimuskoulutusta, Hartwallilla on ongelmana ajanpuute, Ajanpuute
jättää opettajan arjessa tyhjän päälle, 10 asiakkaan ajanpuutteeseen liittyvää kaupan estettä…”
Ajanpuute näyttää selittävän mitä moninaisempia ongelmia.
Mikä tämä mystinen ajanpuute oikein on?
Ainakin se on este asioiden toteuttamiselle ja eteenpäin
viemiselle. Otetaan esimerkki. Olet vannonut ryhtyväsi kuntoilemaan ja aloitat sen innostuneesti. Muutaman viikon jälkeen
huomaat, että homma on kaatunut ajanpuutteeseen.
Toinen esimerkki. Olet töissä palvelutalossa. Asukas haluaisi
jutella kanssasi pidempään kuin akuutti hoitotoimenpide kestää.
Sinulla on kuitenkin kiire seuraavan hoidettavan luokse, joten et
ehdi ”höpötellä”. Käytös on helppo selittää itselleen ajanpuutteella.
Kotona lapsesi haluaisivat sinusta hetkeksi leikkikaverin, mutta
et ehdi. Koet huonoa omaatuntoa siitä, että et kykene toteuttamaan hyviä aikomuksiasi.
Onko todella kyse ajan puuttumisesta, vai kenties siitä, että
emme osaa priorisoida tehtäviä? Tai kenties siitä, että ajanpuutteeseen vetoamalla pääsee luikahtamaan epämieluisista töistä.
Välillä on hyvä pysähtyä miettimään sitä, mikä elämässä on
tärkeää ja miten haluaa aikansa käyttää. Voisiko palvelutalossa
järjestää työt toisin niin, että ehtisi kuuntelemaan tai omaa ajankäyttöään siten, että kerkiäisi jumpata ja seurustella läheisten kanssa.
Useimmille työikäisille elannon hankkiminen on välttämättömyys.
Tutkimusten mukaan työntekemisen aika on vähentynyt ja vapaaaika lisääntynyt. Ajanpuutteesta ei siis voi syyttää yksinomaan
työntekoa. Karkeasti laskien suomalainen nukkuu, käy työssä ja
on vapaalla 8 tuntia per toiminto. Vapaa-ajalla hän tekee kotitöitä,
tapaa ystäviä, harrastaa…
Lisäksi hän ehtii seurata vuorokaudessa eri medioita 7 tuntia
33 minuuttia*. TOP-kolmen kerhoon pääsevät televisio, perinteinen
radion kuuntelu ja sosiaalinen media. Pelkästään televisiota katsellaan kolmisen tuntia päivässä. Onko moinen todella tarpeen, vai
voisiko osan ajasta viettää esimerkiksi perheen kesken rauhassa,
harrastaa liikuntaa, tavata ystäviä tai vain mietiskellä.
Krooninen ajanpuute kuormittaa ihmistä ja johtaa pitkällä
aikavälillä stressiin. Se puolestaan voi aiheuttaa vakaviakin
terveysongelmia.
Stressintunnetta tarkastellessa huomaa, että se syntyy muun
muassa tekemättömistä asioista. Sen sijaan, että tarttuisi toimeen,
aika kuluu epämääräiseen haahuiluun tai somessa surffailuun. Hyvä
keino päästä selville ajankäytöstään, on kirjata paljonko vuorokaudessa kuluttaa aikaa eri toimintoihin ja pistää asiat tärkeysjärjestykseen. Kun työt hoitaa tärkeysjärjestyksessä, huomaa yllättäen, että
ajanpuute alkaa hellittää. Yhdysvaltalainen kirjailija Timothy Ferriss
listaa teoksessaan 4 tunnin työviikko aikasyöppöjä ja ehdottaa
alkajaiseksi viikon mittaista mediapaastoa. Pitääpä kokeilla kunhan
somettamiselta ehtisi.
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to 8.3.

2
E4B
to-pe 8.-9.3.

E4B – Experts for Business – tapahtumassa Tehdassalissa yrittäjillä, yritysten avainhenkilöillä ja yritystoiminnan aloittamista
suunnittelevilla on mahdollisuus tavata kasvokkain asiantuntijatahoja yrityksen toiminnan kehittämiseen. Vapaa pääsy, torstaina
8.3. klo 15-18 ja perjantaina 9.3. klo 11-18.
Tehdassalissa TID Media Cafén lavalla paneelikeskustelut
käynnistyvät torstaina ja jatkuvat perjantaina, ks. ohjelma tämän
lehden sivulla 58.
Tehdassalin tapahtumat ovat yleisölle avoimia, mutta TID
Media Cafén parhaat paikat ja sujuvan tarjoilun voi varmistaa
pöytävarauksella puh. 044 980 5510 (arkisin klo 10-15). Keskustelut striimataan ja ne ovat nähtävissä YouTube-kanavalla TID
BusinessForum. Kommenttivirtaan voi osallistua hashtagilla
#tidforum.

3
Yritysmessut
pe-la 9.-10.3.

Yritysmessut täyttävät Porvoon Taidetehtaan perjantaina ja
lauantaina 9.-10.3.2018 itäisen Uudenmaan parhailla tuotteilla ja
palveluilla. Edustettuna on laaja repertuaari mukaan lukien mm.
rakentaminen, rahoitus, autot, asuminen, sisustus, vapaa-aika ja
hyvinvointi.
Myyntimessuille on yleisöllä vapaa pääsy perjantaina 9.3. klo
11-18 ja lauantaina 10.3. klo 10-16.

TID

ex
forum

port

Seminaari

Seminaaripäivänä torstaina 8.3.2018 klo 9-14 Avanti-salissa
on luvassa huippupuheenvuoroja ja innostavia keskustelunavauksia viennistä ja kansainvälisestä kaupasta teemoina Venäjä ja
Cleantech. Nimekkäät puhujat elinkeinoelämän huipulta jakavat
tietoa ja kokemuksiaan.
Maksullinen: 145 €, lippu.fi -palvelusta (hinta sisältää ohjelman,
lounaan, kahvit ja lippu.fi-palvelumaksut).
Tarkempi ohjelma: www.tid.fi/tapahtumat-tidmedia.
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TID Business Forumin puhujat
Pavel Kuznetsov

Pekka Sutela

Kuva Laura Malmivaara

Pekka Sutela on arvostettu kansantaloustieteilijä, jonka erikoisalana on
ollut Neuvostoliiton ja Venäjän taloudellinen kehitys ja talouspolitiikka.
Usean vuosikymmenen ansiokas ura mm. Helsingin yliopistossa ja
Suomen Pankissa on antanut hänelle vahvan perustan asiantuntijatehtäviin. Hän on toiminut neuvonantajana niin kotimaisille ja kuin kansainvälisille päätöksentekijöille ja on kysytty luennoitsija. Hän on myös julkaissut
useita tieteenalansa artikkeleita ja kirjoja. Sutela on Lappeenrannan
teknillisen yliopiston professori sekä Aalto-yliopiston dosentti.

Ari Virtanen

Pekka Viljakainen

Ari Virtanen on toiminut Ensto-konsernin toimitusjohtajana huhtikuusta 2016 lähtien. Hänellä on yli 20 vuoden
kokemus erilaisista johtotehtävistä kansainvälisissä yrityksissä, mm. Koneella, Elektrobitissa ja Nokialla. Virtasen
vahvaa osaamisaluetta ovat nopeasti kehittyvän liiketoiminnan sekä kansainvälistyvien yritysten strateginen ja
operatiivinen johtaminen.
”Avainasia maailmalla menestymiseen on markkinatrendien ja asiakastarpeiden ymmärtäminen. Lisäksi innovatiivisten ratkaisuiden ketterä toteuttaminen on erittäin tärkeää
kansainvälisillä markkinoilla.”

Liikemies Pekka Viljakainen tunnetaan bisnesosaamisestaan
kansainvälisessä toiminnassa, erityisesti Venäjällä, jossa hän
toimii pääministeri Dmitri Medvedevin innovaationeuvonantajana.
Hän on mm. Venäjän postin hallituksen jäsen ja pääomasijoitusyhtiö Skolkovo Venturesin hallituksen puheenjohtaja. Hän perusti
14-vuotiaana IT-alan yrityksen, Visual Systemsin, jonka myi vuonna
1998 TietoEnatorille.
Viljakainen sijoittaa bisnesenkelinä startup-yrityksiin Suomessa
ja Venäjällä. Skolkovon Startup Village –tapahtuma on yksi hänen
monista konsultointihankkeistaan.

Sari Siitonen
Sari Siitonen on konsulttitoimisto Clonetin perustaja ja
toimitusjohtaja. Clonetin tavoitteena on kääntää yritysten
kohtaamat ilmastovaatimukset mahdollisuuksiksi. Palveluvalikoimaan kuuluu hiilijalanjäljen mittaaminen, päästövähennyspotentiaalin kartoitus ja ilmastomyönteisen liiketoiminnan kehittäminen. Aiemmissa tehtävissään Siitonen on
vastannut energia- ja ilmastoasioista ja Cleantech Finland
-brändistä EK:ssa, kestävästä kehityksestä ja innovaatioista Gasumilla sekä ilmastopalveluista Pöyryllä. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori ja eMBA.
Kuva Marjo Koivumäki

Ilkka Homanen
Ilkka Homanen on toiminut 2013 alkaen Finpro Oy:n ja 2018
alkaen Business Finland Oy:n cleantech toimialajohtajana. Yli
20 vuoden kokemus johtotehtävissä kansainvälisissä yrityksissä (mm. ABB, Rautaruukki ja Stemcor) on tuonut hänelle
vahvaa osaamista kansainvälisen liiketoiminnan johtamisessa
sekä isoissa konserneissa että P&K sektorin yrityksissä.
”Tunne asiakkaasi tarpeet muuttuvissa markkinaolosuhteissa ja pysy asiakkaiden iholla, se palkitsee. Pyri haistamaan
tulevaisuuden markkinat ja asiakastarpeet ja kehitä tuotteesi ja
ratkaisusi mahdollisimman hyvin näihin vastaaviksi.”
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Pavel Kuznetsov nimitettiin Venäjän Suomen-suurlähettilääksi
elokuussa 2017. Hän on kokenut ammattidiplomaatti, joka siirtyi
Helsinkiin Venäjän ulkoministeriön pääsihteeristön päällikön
paikalta. Kuznetsov on valmistunut Moskovan MGIMO-yliopistosta ja hän osaa suomea ja englantia. Hän on toiminut erilaisissa
Neuvostoliiton ja Venäjän ulkoministeriön tehtävissä 1980-luvun
alusta lähtien ja on työskennellyt muun muassa Neuvostoliiton
Suomen-suurlähetystössä ja Venäjän Viron-suurlähetystössä.
Vuosina 2010-2014 Kuznetsov toimi suurlähettiläänä Slovakiassa.

TID Business Forum

Ilkka Salonen / Risto E.J. Penttilä
Ilkka Salonen on suomalaisen
teollisuuden Venäjä-suhteita
edistävän yhtiön, East Office
of Finnish Industries, toimitusjohtaja. Hänen ainutlaatuinen
Venäjä-asiantuntemuksensa
sai alkunsa 1985 KOP:n
edustajana Moskovassa
ja on täydentynyt monissa
johtotehtävissä
pankkisektorilla mm. International Moskow Bankissa ja
Sperbankissa.
East Officen johtoon Salonen
astui vuonna 2017. Vuonna 2008 perustettu yhtiö mm. kokoaa
omistajiensa käyttöön tietoja Venäjän taloudesta ja poliittisesta
kehityksestä.

Risto E.J. Penttilä on vuonna
2017 perustetun Nordic West
Officen toimitusjohtaja ja yksi
sen perustajajäsenistä. Tämä
think tank – ajatushautomo – on
erikoistunut läntistä maailmaa
mullistavien
muutosten
analysointiin ja hallintaan. Risto
E.J. Penttilä siirtyi Nordic West
Officeen Keskuskauppakamarin
toimitusjohtajan tehtävistä.
Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ja väitellyt Oxfordin
yliopistossa vuonna 1989.
Hän on toiminut myös muun
muassa tutkijana, kansanedustajana sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä ja julkaissut useita kirjoja.

Tapahtuman juontavat Point College Oy:n
rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafsson
ja lehtori Bryan Roberts.
Torstaina 8.3.2018 alkaen klo 8:30
Porvoon Taidetehdas.
Liput: lippu.fi

TID Business Forum
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Kauppakamari

Rakentaminen

Lujatalo – osaava
suomalainen rakentaja

Porvoon kaupunki

ENSTO

Parempaa
elämää sähköllä

Ekotekojen Porvoo

Lujatalo kuuluu Luja-yhtiöihin, joka on yksi Suomen
suurimmista rakennusalan konserneista. Yli
60-vuotias yritys toimii valtakunnallisesti noin 1600
ammattilaisen voimin. Luja on kestävän rakentamisen
edelläkävijä niin betoni- ja kuivatuotteiden valmistajana kuin uudis- ja korjausrakentajana. Lujatalo
on sekä uudisasuntojen että toimitilojen rakentaja,
jonka erikoisalaa on peruskorjaus sekä energiatehokas rakentaminen. Lujatalo rakensi muun muassa
Suomen ensimmäisen nollaenergiakerrostalon
Kuopioon. Meillä on myös kattavat palvelut hanke- ja
kiinteistökehittämisen osalta ja olemme toteuttaneet
lukuisia elinkaarihankkeita. Hyödynnämme kaikessa
digitaalisen rakentamisen menetelmiä.

Porvoon kaupunki on sitoutunut edistämään
ratkaisuja, jotka säilyttävät kaupungin nykyisten
metsien ilmakehän hiiltä sitovan tason ja vähentävät
kasvihuonekaasupäästöjä. Ratkaisuja haetaan
maankäytön ja liikenteen suunnittelun avulla sekä
ohjaamalla rakentamisen ketjua, jotta yhdyskuntarakenne muuttuisi energiatehokkaaksi. Tämä
tarkoittaa mm. pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosimista
sekä kaupunkitaajamien tiivistämistä ja eheyttämistä.

Jo Lujan perustaja Feliks Isotalo ymmärsi yrityksen
alkuaikoina, että kyetäkseen tuottamaan asiakkailleen entistä parempia tuotteita ja palveluja, kannattaa
tehdä kehitystyötä yhdessä heidän kanssaan. Feliks
Isotalon legendaarinen ”nokkavainu” perustui itse
asiassa siihen, että hän tapasi ahkerasti asiakkaitaan
ja haki keskustelujen kautta uusia asiakashyötyjen
mahdollisuuksia. Feliks Isotalon ajoista juontaa myös
juurensa Lujatalon slogan ”Yhdessä rakentaen”.
Monet rakennushankkeiden ongelmat ja haasteet
ovat monimuotoisia ja edellyttävät monipuolisia
näkökulmia ja keskenään erilaistenkin ratkaisujen
pohtimista ja kehittelyä. Tätä prosessia tukemaan
Lujatalo on kehitellyt Lujariihen, työkalun toimivien
ratkaisujen löytämiseen. Se tuo yhteen tilaajan, tilan
käyttäjät, rakentajan ja rakennuttajan tehokkaan
osallistavan, työpajapohjaisen toiminnan kautta.

Ekologiska val i Borgå

Tutustu ekotekotekojen Porvooseen: Porvoo.fi/
ekotekojen-porvoo

Borgå stad har beslutat att främja lösningar som
bevarar förmågan hos stadens skogar att binda
kol från atmosfären och som minskar utsläppen av
växthusgaser. Då man letar efter lösningar, riktas
blicken mot markanvändning och trafikplanering samt
styrning av byggandet för att åstadkomma en energieffektiv samhällsstruktur. Detta innebär bl.a. bättre
förutsättningar för cykling och kollektivtrafik samt en
tätare och enhetligare samhällsstruktur.
Bekanta dig med Ekologiska val i Borgå: Borga.fi/
ekologiska-val-i-borga

Ensto on kansainvälinen
60-vuotias perheyritys, joka
suunnittelee ja tarjoaa sähköistysratkaisuja, jotka tekevät älykkäistä
sähköverkoista, rakennuksista ja
liikenteestä entistä turvallisempia,
toimivampia, luotettavampia ja
tehokkaampia.

en
s
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Uskomme parempaan elämään
sähköllä ja kestävämpään huomiseen.

www.helsinki.chamber.ﬁ »
Tutustu meihin » Liity jäseneksi »
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Vihreä energia

Autosalpa

Rusfintrade

Venäjän federaation kaupallinen edustusto Suomessa
on diplomaattikuntaan kuuluva Venäjän taloudellisia
ja kauppaintressejä edustava valtionvirasto. Kaupallinen edustusto perustettiin vuonna 1921 ja on Venäjän
suurimpia edustustoja maailmalla.
Kaupallisen edustuston päätehtävät ovat seuraavat:
- edistää ja lujittaa suoraa kumppanuutta ulkomaankauppaa harjoittavien suomalaisten ja venäläisten yritysten
välillä;
- edistää kahdenkeskeistä vuorovaikutusta kauppa-,
modernisaatio-, investointi- ja innovaatioalalla;
- tiedottaa ja antaa neuvoja ajankohtaisista talous-,
finanssi- ja oikeuskysymyksistä;
- edesauttaa neuvottelujen järjestämisessä;
- edesauttaa Venäjän eri alueita teematapahtumien,
elinkeinopotentiaalin esittelyjen järjestämisessä kaupallisessa edustustossa;
- edesauttaa venäläisiä organisaatioita niiden osallistumisessaan Suomessa järjestettäviin messuihin ja
näyttelyihin;
- osallistua, valmistella ja toteuttaa yhteisiä hankkeita.
Pääpainopisteenä toiminassa on edistää venäläisten
tuotteiden kaupallistamista ja kansainvälistymistä.
Kaupallinen edustusto auttaa myös suomalaisia yrityksiä
löytämään yhteistyökumppaneita Venäjältä yhteistyön
laajentamiseksi.
Venäjän kaupallinen edustusto osallistuu aktiivisesti
Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission ja
rajat ylittävän yhteistyön komission toimintaan.
Kaupallinen edustusto on paikka jossa järjestetään
seminaareja ja B2B neuvotteluja.

VIISAS
ILMASTOVALINTA
Ole ympäristövastuullinen
yrittäjä – valitse uusiutuvaa ja
päästötöntä energiaa!

KLIMATSMART VAL
Känn ditt miljöansvar
som företagare – välj förnybar
och utsläppsfri energi!

SVKK

Olemme johtava Venäjän-kaupan asiantuntijaorganisaatio. Autamme suomalaisia yrityksiä menestymään Venäjällä. Edistämme venäläisyritysten mahdollisuuksia löytää Suomesta kumppaneita ja liiketoimintaa. Koulutamme, tuotamme tietoa, verkostoimme ja
selvitämme markkinoiden mahdollisuuksia.
Kaikille maksuttomat palvelut ja monipuoliset jäsenpalvelut antavat yrityksille erinomaiset eväät tehdä
tulosta Venäjän-kaupassa. Tuotamme jäsenillemme
ainutlaatuista uutispalvelua. Meillä työskentelee 23
Venäjän-kaupan asiantuntijaa Helsingissä, Pietarissa,
Moskovassa ja Jekaterinburgissa. Palvelemme lähes
700 jäsentä.
Tule mukaan tapahtumiin, koulutuksiin ja vienniedistämismatkoille. Tänä vuonna pääset kanssamme Novosibirskiin, Jekaterinburgiin, Kazaniin, Krasnodariin ja Donin
Rostoviin.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK
Venäjän-kaupan maksuton puhelinneuvonta 010 4391150
www.svkk.fi
@SVKK_FRCC #SVKK

www.rusfintrade.ru
🕻🕻 019 661 4230, asiakaspalvelu@porvoonenergia.fi
www.porvoonenergia.fi
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Ammattikoulutus

Työelämän palveluksessa jo lähes 60
vuotta!
Point College kouluttaa liiketalouden, tietotekniikan
ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi. Tarjoamme ratkaisuja ja
koulutusta räätälöidysti työelämän tarpeisiin. Yrityksiä
palvelee työelämän kehittämisyksikkö sekä oppisopimustoimisto. Tuloksellisuudessa Point College on
Suomen paras – jo neljäntenä vuonna peräkkäin!

Till tjänst för arbetslivet i nästan 60 år!
Point College utbildar yrkeskunnig arbetskraft inom
företagsekonomi, informationsteknik och socialoch hälsovård på finska, svenska och engelska.
Vi erbjuder skräddarsydd utbildning enligt arbetslivets behov. Företagen blir betjänade av enheten
för utveckling av arbetslivet och läroavtalsbyrån.
Resultatmässigt är Point College bäst i Finland –
redan fjärde året i rad.

Servicing work-life for almost 60 years!
Point College trains skilled personnel for business
and administration, ICT and social and health
services in Finnish, Swedish and English. Our
work-life development unit and apprenticeship office
serve local businesses with tailor-made training
and a customer-centered approach. Point College
was rated the best in productiveness – already
for a fourth year in a row by the Finnish Education
Ministry!

Toimistotarvikkeet

Järvileasing

Ammattikorkeakoulu

Porvoonjoen tuntumassa toimii vilkas 1100 opiskelijan ja 58
henkilöstön jäsenen kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Porvoo
Campuksella opiskellaan liiketaloutta ja matkailua opiskelija- ja
työelämälähtöisesti. Rakennus on suunniteltu yhteisölliseksi,
monimuotoiseksi ja läpinäkyväksi, ja sen opiskelijoille ja työntekijöille avoinna olevissa neuvotteluhuoneissa ja yhteisissä tiloissa
työskennellään tiimeissä ja viihdytään. Koulutus, tutkimus,
kehittäminen, innovointi ja aluekehitys ovat lakisääteisiä tehtäviä.

Osaava ja palveleva kumppani
Toimistotukku Talka Oy on täyden palvelun toimistotarvikkeita ja - laitteita tarjoava yhtiö. Olemme
alamme johtava yritys Porvoossa ja Itä-Uudenmaan
alueella. Noutotukkumme palvelee niin yritys- kuin
yksityisasiakkaita. Meiltä saa yrityksien ja toimistojen
toimistokoneet, kalusteet, ergonomiaratkaisut, kassaja maksupäätelaitteet, AV välineet, toimistotarvikkeet
ja asennuspalvelut ammattitaidolla sekä asiakkaan
tarpeet huomioiden.

Haaga-Helia Porvoo Campus kouluttaa suomeksi taloushallinnon ja kansainvälisen kaupan tradenomeja ja matkamyyntiin tai
tapahtuneihin erikoistuneita restonomeja.
På två språk kan man studera försäljning och visuell
marknadsföring.

Toimitamme myös kahvi- ja vesiautomaatteja
asiakkaillemme, jotka arvostavat hyvän kahvin tai
veden raikastamaa piristystä työpäivän lomassa.
Palvelukonseptimme kattaa automaattien juomavalikoimien täytöt ja määräaikaishuollot.

In the international programmes students learn international sales and marketing or tourism and event management. Aviation business is a novel degree programme that has
received a lot of attention, both international and commercial
now that Haaga-Helia is an authorized training center of IATA.

Kuulumme yhtenä osakasliikkeenä valtakunnalliseen ja 100 % suomalaiseen Euro Toimistotukut
ketjuun. Ketjun yhteinen liikevaihto on yli 50 M€, ja
ketjun palveluksessa on Suomessa noin 200 työntekijää. Euro Toimistotukut on puolestaan Nordic
Office Alliancen jäsen, jolla on mm. Pohjoismaissa
ja Baltiassa n. 100 toimipistettä ja oma yhtenäinen
tuotemerkki Nordic Office.

Yhteystiedot
Porvoo International College
Opistokuja 1, 06100 Porvoo
Puh. (019) 529 9200
info@pointcollege.fi
www.pointcollege.fi
Facebook: www.pointcollege.fi/fb
Instagram: pointcollegeporvoo

50

Point College, Aikuiskoulutus
WSOYTALO, Mannerheiminkatu 20,
Puh. (019) 574 0700
aikuiskoulutus@pointcollege.fi
www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus
Facebook:
www.facebook.com/pointcollege

TID forum E4B

Toimistotukku Talka Oy
Teollisuustie 30, 06150 Porvoo
puhelin: 0207-940420
s-posti: myynti@talka.com
verkkosivut: www.talka.com
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Haaga-Helia Porvoo Campus
Taidetehtaankatu 1
06100 Porvoo
Puh. 040 4887444
www.haaga-helia.fi
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Enervent

Alexandria

Finnvera

MEKS

Kaipaatko

markkinointi-

Kamua?
Moi!

Enervent-ilmanvaihdolla saa
mukavan sisäilman.

Olemme markkinoinnin
strateginen kumppanisi.

Vaurastuminen
kuuluu kaikille

Mukavan sisäilman tunnistaa
raikkaudesta,
sopivasta lämpötilasta ja
sopivasta ilmankosteudesta.

Haluamme kasvattaa
liiketoimintaasi fiksulla
markkinoinnilla ja
saada brändisi loistamaan!

Lue lisää
www.enervent.fi

Tavoitteemme on olla
alamme paras asiakkaiden
palvelemisessa.

Tavoitat meidät:
Aholaidantie 3, PL 159, 40101 Jyväskylä •
Ilmarisentie 7, 15200 Lahti
etunimi.sukunimi@kamua.fi • Vaihde 014 622 000

www.alexandria.fi
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Kehitysyhtiö

Posintra Oy
Olemme Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö,
joka on erikoistunut pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja alueellisten verkostojen luomiseen. Hankkeiden suunnittelu ja
toteutus on vahva osaamisalueemme.
Laaja yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto sekä
julkisella että yksityisellä sektorilla antaa meille
mahdollisuuden auttaa yritystäsi liiketoiminnan kaikilla eri osa-alueilla.

Posintra Oy
puh. 010 836 7700, arkisin klo 9 – 16
info(a)posintra.fi
Postiosoite
Rihkamakatu 4 A, 06100 Porvoo
Uusyritysneuvonta/ Nyföretagarrådgivning
Ajanvaraus/ Tidsreservering 050 597 3887
www.perustamisopas.fi
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Yritysneuvonta

Yrityskummi – onnistumisen tueksi
Suomen Yrityskummit ry on kokeneista yrittäjistä,
yritysjohtajista ja elinkeinoelämän vaikuttajista
koostuva asiantuntijaverkosto.
Verkoston jäsen – yrityskummi – on sitoutunut
antamaan käytännön koulimaa osaamistaan
yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan käyttöön ja toimimaan
liiketoiminnan onnistumisen tukena.
Yrityskummin toiminta perustuu luottamukseen.
Yrityskummi on yrittäjän keskustelukumppani ja
sparraaja ideoiden kehittelyssä ja niiden viemiseksi
eteenpäin. Lisäksi verkostoituminen ja erilaisten
ratkaisuvaihtoehtojen läpikäyminen ovat osa yrityskummin työkalupakkia. Maanlaajuinen yrityskummiverkosto pitää sisällään jo yli tuhat yrityselämää
tuntevaa ammattilaista. Kuten kummitoimintaan
kuuluu, myös yrityskummitoiminta on maksutonta
ja siitä on karsittu pois byrokratia ja turhat
muodollisuudet.
Itä-Uudellamaalla toimii 16 kummia, löydät heidät
kotisivuiltamme: yrityskummit.fi tai suoraan sivulta:
yrityskummit.fi/yhteystiedot/yhteyshenkilotalueilla/ita-uusimaa/ Kotisivuiltamme löydät tietoa
palveluistamme, voit hakea itsellesi kummin ja voit
hakea kummiksi.
Ota yhteys!

Toimitilat & liiketilat

Kaipaatko toimistotilaa ilman pitkiä vuokrasopimuksia tai turhaa byrokratiaa? Haluaako yrityksesi keskittyä itse tekemiseen ja silti saada kaikki
tarvittavat palvelut saman katon alta? Nyt löytyy
ratkaisu!
Porvoolainen CoSpace tarjoaa yhteisöllistä
työtilaa, laajan valikoima palveluita sekä kokoustiloja yrityksille ja yksityishenkilöille Porvoon
ydinkeskustassa. CoSpace-konsepti perustuu
kokonaisvaltaisiin, joustaviin ja vaivattomiin
palvelupaketteihin. Työpisteen voi vuokrata vain
päiväksi tai pidemmäksi aikaa asiakaslähtöisillä ehdoilla. Työpisteeseen kuuluu aina nopea
verkkoyhteys, kahvi/tee sekä siivous. Tämän
lisäksi tarjolla on erilaisia lisäpalveluita palvelutasosta riippuen. CoSpace järjestää myös
asiakkailleen täysin ilmaisia tapahtumia seminaarien, after-work tapahtumien ja koulutuksien
merkeissä.
Unohda pitkät vuokrasopimukset sekä huonekalujen roudaaminen. Valitse sen sijaan webbisivultamme sinulle sopiva paketti ja aloita työt heti.

Suomen Yrityskaupat on yritysten omistajanvaihdoksiin erikoistuneiden ammattilaisten
muodostama asiantuntijaketju. Toimintamme
kattaa laaja-alaisesti kaikki yrityskauppoihin ja
omistajanvaihdoksiin liittyvät tehtävät pienistä
konsultoinneista aina täydellisiin yritysten ja
liiketoimintojen välitystoimeksiantoihin.
Palveluumme kuuluvat mm. pienyritysten
sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja toteutus,
yritysten arvonmääritykset, kauppasopimusten
laadinta tai kommentointi, yleinen neuvonta
ja neuvotteluapu sekä yrityksen myyntikuntoon johtava konsultointi. Yrityskauppoihin liittyvien uusien yritysten perustamisen toteutamme
esimerkiksi Perustayritys.fi –palvelua hyväksi
käyttäen.
Itä-Uusimaan omistajanvaihdospalvelut toteutetaan pääsääntöisesti Lahden konttorin /
Myrskylässä asuvan aluejohtaja Asko Virénin
toimesta. Keskisen Uusimaan palvelu toteutetaan pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun välittäjiemme toimesta.
Lisätietoa osoitteesta www.yrityskaupat.net.
Yhteystiedot
Itä-Uusimaa
Asko Virén
gsm: 040 7630 343
email: asko.viren@yrityskaupat.net

Suomen Yrityskummit
Timo Rajakaltio
Aluekummi, Itä Uusimaa
Kirkkotori 2
06100 Porvoo
050 1339
timo.rajakaltio@yrityskummit.fi

TID forum E4B

Yrityskauppa

		
Keski-Uusimaa
Tuure Toivola
gsm: 050 5241 217
email: tuure.toivola@yrityskaupat.net

TID forum E4B

TID forum E4B
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E4B ja Yritysmessut

Nuorisopaneeli

Tapahtumassa mukana

Nuoret ja tulevaisuuden työ

Pääyhteistyökumppanit

pe 9.3.2018 klo 14 TID Media Café /
Porvoon Taidetehdas, vapaa pääsy
Alustus: Unelmista totta!
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen (johtaja, TAT)

PÄÄASIANA PAREMPI TULOS
•
•
•
•
•
•
•
•

www.alexandria.fi

Kiinnostaako parempi tulos?
Onko kassapisteen työkalut kunnossa?
Osaako henkilöstö myydä tuotteet varmasti oikealla hinnalla?
Syntyykö outoa hävikkiä tai varastoheittoja?
Mikä on varaston todellinen arvo?
Saako kirjanpitäjä selvät ja yksinkertaiset raportit?
Mikä oli viimevuoden myynti samalta jaksolta?
Onko vanha kassajärjestelmä ajan tasalla?

Yhteistyökumppanit

CASIO QT6600 kosketusnäyttökassajärjestelmä on vastaus
moneen kysymykseen ja auttaa sinua parantamaan tulosta.

op-koti.fi

www.svkk.fi

www.rusfintrade.ru
Digihoitaja

www.haaga-helia.fi

www.op.fi

www.talka.com

www.yrityskummit.fi

www.finnvera.fi

www.cospace.fi

porvoonenergia.fi

www.posintra.fi

Keskustelua johtaa MTV-uutisankkuri,
porvoolaistoimittaja Aaro Kajaste.

Some-personal-trainer

Kokki

Robottikorjaaja

Astronautti
www.autosalpa.fi

www.fhinvest.fi

www.annmaroptiikka.fi

leipomohenriksson.fi

Kampaaja

Median hallitsija
www.enervent.fi

www.huoneistokeskus.fi

www.maxbuild.fi

www.vaihtokaluste.fi

Kiinteistönvälitys
Fastighetsförmedling

elfin.fi

www.porvoonsahkotyo.fi

www.polygongroup.com

Etäopo

DJ
Oma pomo

www.aktia.fi

Liikunnanohjaaja

Yrittäjä

www.sp-koti.fi

www.kiinteistomaailma.fi

www.jsturvapalvelut.fi

www.minta.fi

www.ncc.fi

www.lkvhemma.fi

www.kymenkattokeskus.fi

meks.fi

JOENSUUN
SÄNKYTEHDAS OY
www.tomallensenera.fi

tiarakauneushoitola.fi

www.ramirent.fi
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www.specsavers.fi

www.yrityskaupat.net

www.finahem.fi

www.joensuunsankytehdas.fi

www.jarvileasing.fi

www.lanina.fi

Mukana ovat lisäksi useat muut yritykset, joiden mukaantulo vahvistuu lehden julkaisun jälkeen.

Täältä tu

studioenergia.fi
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Osallistu arvontaan paikan päällä.
Arvonta kello 15,
luvassa upeita palkintoja!

www.homcare.fi

fi.oriflame.com

	
  

Panelistit: Jukka Erätuli (luova johtaja, Work Pilots), Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
(johtaja, TAT) Niko Laurila (valokuvaaja, nuori yrittäjä), Jonna Jukkola (abiturientti,
Linnankosken lukio) ja Paavali Kukkonen (asiantuntija - työn murros, Sitra).
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PANEELIKESKUSTELUT
Porvoon Taidetehtaalla

PANEELIKESKUSTELUT
Porvoon Taidetehtaalla

Luja usko parempaan tulevaisuuteen - puhdas sisäilma
kaikissa kouluissa ja rakennuksissa. Onko tulevaisuudessa
töitä? Rikos ja rangaistus – viekö virtuaalisuus meitä?
Halutaanko Venäjälle viedä?

Tehdassali, vapaa sisäänpääsy.
Pöytävarauksella varmistat parhaan
paikan ja sujuvan tarjoilun (maksullisia).
Lisätiedot puh. 044 980 5510 (arkisin
klo 10-15) tai tidforum@tuulet.fi.

Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä TID Media Caféssa
Porvoon Taidetehtaan Tehdassalissa, Läntinen Aleksanterinkatu 1. Striimattavat paneelikeskustelut ovat osa TID
Business Forum –tapahtumaa 8.-10.3.2018. Mukana mm.
tulevaisuustutkija Ilkka Halava, bisnesenkeli Kim Väisänen,
luova johtaja/ex-lumilautailija Jukka Erätuli sekä monet
muut.

Torstai 8.3.2018
klo 15 Suomen ja Venäjän kauppa ja yhteistyö, keskustelua
johtaa toimittaja Jari Hanska

MTV-uutisankkuri, porvoolaistoimittaja Aaro Kajaste, kommenttivirtaa seuraa taloustoimittaja Outi Airaksinen.

Jaana Rekolainen (toimitusjohtaja, SVKK), Sergei Sinelnikov
(Venäjän Federaation kaupallinen edustusto), Ari Kurvi
(datacenter manager, Yandex), Harri Kari (toimitusjohtaja,
Mäntsälän Yrityskehitys)

klo 12:20 Tulevaisuustutkija Ilkka Halavan alustus:
Megatrendien mahdollisuudet / Mikä ratkaisee Porvoon
kehityksen?

klo 16:15 Virtuaalivaluutta
Hanna Heiskanen (johtava digitalisaatioasiantuntija, Finanssivalvonta), Petteri Järvinen (tietokirjailija, tietotekniikka-asiantuntija)

Perjantai 9.3.2018
klo 11 Kestävä rakentaminen, keskustelua johtaa DI Jani
Kemppainen (Rakennusteollisuus RT ry)
Lauri Porokka (aluejohtaja Lujatalo), Toni Lökfors (projektipäällikkö, Porvoon kaupunki), Markku Partanen (kaupunginarkkitehti, Porvoon kaupunki), Frank Wendelin (toimitusjohtaja, REIM
Porvoo)

#Porvoo2030 –paneelit
Paneeleissa pohditaan alueemme mahdollisuuksia mm.
megatrendien valossa. Aikamme suuriin muutosvirtoihin
kuuluvat niin kiertotalous kuin työn murros. Keskustelua johtaa

klo 13 Kiertotalous
Vesa Heikkonen (toimitusjohtaja, Itä-Uudenmaan Jätehuolto),
Kari Herlevi (projektijohtaja, Sitra), Petri Lehmus (johtaja T&K,
Neste), Antti Lippo (kehittämispäällikkö, Demos Helsinki)
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Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä.
8.3. alkaen klo 15:00
9.3. alkaen klo 11:00

klo 14 Nuoret / Tulevaisuuden työ
Alustus: Unelmista totta! Liisa Tenhunen-Ruotsalainen (johtaja,
TAT)
Jukka Erätuli (luova johtaja, Work Pilots), Niko Laurila (valokuvaaja, nuori yrittäjä), Jonna Jukkola (abiturientti, Linnankosken
lukio), Paavali Kukkonen (asiantuntija - työn murros, Sitra)
klo 15:30 Megatrendit ja alueelliset mahdollisuudet
elinkeinoelämälle
Kim Väisänen (bisnesenkeli, ”Väärää vientiä” kirja), Matti
Rae (johtaja, Ensto – Offering Development), Roope Mokka
(Co-Founder, Demos Helsinki)

Vapaa sisäänpääsy. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan paikan päälle tai seuraa striimattavaa
lähetystä YouTubessa TID BusinessForum-kanavalla.
#tidforum, @tidmedia_fi, #porvoo2030
Ohjelmamuutokset mahdollisia. Lisätiedot www.tid.fi.

TID MEDIACafé

Psst. Tämä on sisäpiirijuttu, mutta kaikki näkevät sen.
Lue lisää www.tid.fi
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Ajatonta kauneutta
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Aleksanterinkatu 50, p. 09-66 55 33 • Kluuvikatu 4, p. 09 66 00 33
00100 Helsinki
www.asemankello.fi

