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Pääkirjoitus 

Riippuvuus raaka-aineista
ja komponenteista
Toinen koronavuosi on päättymässä, eikä taudin selättämisestä ole 
tietoakaan. Virus kehittää itsestään erilaisia variantteja pysyäkseen 
hengissä ja toimintakunnossa. Viimeisin omikronmuunnos on 
herättänyt huolta maailmanlaajuisesti. Aluksi se horjutti osa-
kemarkkinoita, mutta muunnoksen osalta saatiin rauhoittavia 
viestejä, että se ei ole niin paha kuin ennalta ounasteltiin. Toisaalta 
tarkempia tietoja uudesta variantista ja sen vaikutuksista saadaan 
vasta muutaman viikon viiveellä. Koronan hallitsemiseen liittyy 
omat riskinsä, jotka vaarantavat talouskasvua niin Suomessa kuin 
maailmanlaajuisestikin. 

Viimeisen puolen vuoden aikana on myös raaka-ainemarkkinoilla 
ollut rajuja hinnankorotuksia ja ongelmia materiaalien sekä kom-
ponenttien saatavuudessa, joiden syynä on Kiinan talouden hidas 
elpyminen pandemian jälkeen. Kiinasta on tullut maailman suurin 
kuparin käyttäjä, mikä johtuu sen teollisuus- ja energiantuotannon 
investoinneista. Kiinan lisäksi Eurooppa ja Yhdysvallat ovat käyn-
nistäneet laajoja vihreää taloutta ja infraa tukevia investointeja, 
joiden merkitys näkyy myös meillä raaka-aineiden ja komponet-
tien hintojen nousuna. Kiina-riippuvuuden riskeistä saatiin varoi-
tusmerkkejä jo pandemian alkuvaiheessa ja tällä hetkellä Euroopan 
unioni pyrkii pääsemään siitä eroon. Valitettavasti se ei ole ihan 
hetkeen mahdollista.

Paikallisesti nämä ongelmat näkyvät meillä seutukunnallisesti 
myös yritystemme raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudes-
sa. Kätevä-palkinnolla palkittu Da-Group kertoi kouriintuntuvasti 
mitä tarkoittaa, kun tavaran toimituksia ei voi tehdä, kun valmiista 
tuotteista puuttuu muutaman euron osa. Yhdistyksen jäsenyri-
tyksiltä on kuultu myös tiettyjen raaka-aineiden jopa yli 100 % 
hinnankorotuksista. Tämä tietysti vaikuttaa tuotteiden hintaan ja 
kilpailuun. Onneksi tämä asia koskee kaikkia EU-alueella. Hinnan 
korotuksia tuntuu nyt tulevan kaikilla aloilla. Myös elintarvikkeisiin 
on tulossa korotuksia, johtuen tuottajahintojen korotuspaineista.

Talous kuitenkin kasvaa myös ensi vuonna meillä ja muualla, 
mutta ehkä maltillisemmin. Yritysten kasvua rajoittavia tekijöitä 
edellisten lisäksi on myös pula huippuosaajista sekä ammattitai-
toisesta työvoimasta. Tässä suhteessa koulutus ja yrityselämä eivät 
kohtaa. Ehkä yhdistyksemme alkuaikojen mestari/kisälli -malli 
saattaisi tuoda helpotusta tähänkin asiaan. 

Yhdistyksemme jäsenmäärä on jatkanut suotuista kehitystään. 
Myös toiminta on jälleen saatu viriämään samalle 
tasolle kuin ennen koronaa. Pyrimme jatkossakin 
toimimaan alueemme yrittäjien parhaaksi.

Haluan toivottaa kaikille  
Hyvää joulua ja menestystä  
vuodelle 2022!

Kirjoittaja Ville Koivisto
puheenjohtaja,
Forssan Seudun Käsityö-
ja Teollisuusyhdistys ry

Kätevä
Julkaisija Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
Painos 900 kpl • Jakelu Forssan seudun yritykset
Kannen kuva MSJ-Rakennus Oy
Päätoimittaja Ville Koivisto
Taitto Mainostoimisto Synergia Oy
Paino PunaMusta Forssa 2021

Onnistuneen liiketoiminnan takaa löytyy usein yrittäjä ja joukko asiansa 
osaavia asiantuntijoita. Tarjoamme yrityksellesi kaikki tarvittavat 
finanssipalvelut ja Suomen parasta* varainhoitoa.

Pidetään yhteyttä!

Heli Seppälä 
010 256 1338

Yrittäjän 
kumppani

Timo Lahti 
050 364 2580

Jaana Sava 
050 343 4761

Risto Simso 
010 256 1045

*Euromoney Private Banking 2020 -tutkimus 



Matkailuala oli ennen maailman-
laajuista koronapandemiaa 
maailman nopeimmin kasva-

va teollisuusala. Vuonna 2019 Suomessa oli 
noin 29  000 alan yritystä, jotka työllistivät 
suoraan noin 119 000 työntekijää. 

Keväällä 2020 tilanne kuitenkin muuttui ja 
matkailuyritysten liikevaihto romahti. Alalla 
jouduttiin suuriin lomautuksiin ja yrittäjä 
joutui tarkastelemaan omaa liiketoimintaan-
sa uudelta pohjalta. 

Työ- ja elinkeinoministeriön helmikuussa 
julkaisemassa matkailualan toimialarapor-
tissa kuitenkin kuluttajien luottamus ja mat-
kustushalukkuus ovat tutkimusten mukaan 
pysyneet hyvällä tasolla. Raportissa viitataan 
Suomen positiiviseen maakuvaan turvallisena 
ja vakaana maana ja kuinka se on hyvä perusta 
matkailuelinkeinon toipumiselle pandemian 
jälkeen. Suomen tavoitteena on edelleen olla 
Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkai-
lukohde. Tavoitteen saavuttamiseksi matkai-
lualan tuleekin vastata digitaaliseen muutok-
seen, hyödyntää uusia innovaatioita, kehittää 
saavutettavuutta ja panostaa erityisesti kestä-
vän ja vastuullisen matkailun kehittämiseen. 

Visit Finland on Business Finlandin yksikkö, 
joka vastaa valtakunnallisena asiantuntijana 
ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkai-
lun kehittämisestä ja edellä mainittujen ta-
voitteiden toteutumisesta. Toimialayhteistyö 
on tässä merkittävässä roolissa. 

Vastuullisen matkailun kehittämiseksi Visit 
Finland on rakentanut yrityksille 7-vaiheisen 
Sustainable Travel Finland -ohjelman. Ohjel-
massa arvioidaan yrityksen vastuullisuutta eri 
näkökulmista ja kehitetään yrityskohtainen 
vastuullisuussuunnitelma myös tulevaisuut-
ta varten. Yrittäjä saa ohjelman suoritettuaan 
Sustainable Travel Finland -merkin. Maakun-
nallinen Visit Häme on mukana STF -ohjel-
massa ja yrittäjille on järjestetty aiheeseen 
liittyviä valmennuksia ja sparrauksia mat-
kailun kehittämishankkeiden avulla. Huomi-
oitavaa on, että STF -merkki on myönnetty 
Kanta-Hämeessä tällä hetkellä vasta neljälle 
yritykselle, joista KOLME on Forssan seudul-
ta. Ensimmäisenä Kanta-Hämeestä ohjelman 
suoritti Tammelassa sijaitseva lomamök-
kiyritys Hykkilän Huvilat, huhtikuussa 2021 
merkin sai humppilalainen Urpolan Kartano 
ja heinäkuussa merkki myönnettiin Eerikkilä 
Sport & Outdoor Resortille Tammelassa. 

Tämä on mielestäni upea kannanotto seudun 
yritysten visioista vastuullisen matkailun 
kehittämiseen omassa liiketoiminnassaan. 
Kansainvälisessä markkinoinnissa ja myyn-
nissä merkki tulee varmasti olemaan myös 
merkittävä kilpailuetu. 

Kasvavan digitalisoitumisen tarpeisiin Visit 
Finland lanseerasi elokuun lopulla matkailu-
alan kansallisen DataHub -tietokannan, joka 
on ensimmäisiä kansallisia tuotetietokantoja 
Euroopan mittakaavassa. Sen avoin rajapinta 
mahdollistaa suomalaisen matkailutuotetie-
don jakamisen ja hyödyntämisen useissa eri 
kansainvälisissä ja kotimaisissa digitaalisissa 
kanavissa. Kantahämäläiset matkailuyrityk-
set ovat ahkeroineet ja syöttäneet tuotteitaan 
uuteen tietokantaan, josta se on jo jaettu 
mm. maakunnalliselle Visit Häme -sivustol-
le. Kanta-Häme onkin ollut kärkijoukossa 
ottamassa tietokantaa käyttöönsä ja tällä het-
kellä alueelta on jo 200 maakunnan tuotetta 
eli enemmän kuin millään muulla alueella 
Suomessa. 

Digitaalisuus on tullut matkailualalle vah-
vasti jäädäkseen. Mielestäni perustellusti 
sanotaankin, että mikäli yrityksellä ei ole 
vähintään toimintaansa esitteleviä internet-
sivuja, ei yritystä ole käytännössä olemassa. 
Digitaalisuuden merkitys tulee matkailu-
alalla kasvamaan ja haasteena ovat maamme 
tuhannet pienet yritykset, jotka kaipaavat 

koulutusta ja neuvoja mm. nettisivujen si-
sällöissä, some-kanavien hyödyntämisessä, 
digitaalisessa markkinoinnissa ja online-
varattavien tuotteiden kehittämisessä. Tähän 
tarpeeseen Forssan Yrityskehitys Oy:ssä on 
rakennettu oma Forssan seudun matkailun 
digiloikka -hanke, joka käynnistyy vuoden 
2022 alussa. Rahoituksen myöntäjänä on ol-
lut Hämeen liitto ja määräraha on kansallista 
alueiden kestävän kasvun elinvoiman tuke-
miseen tarkoitettua määrärahaa. Hankkeen 
toimenpiteinä on lisätä Forssan seudun mat-
kailupalveluiden digitaalista löydettävyyttä ja 
näkyvyyttä seudullisissa ja maakunnallisissa 
alustoissa, auttaa ja tukea yrittäjiä digitaa-
listen työkalujen haltuunotossa sekä tarjota 
eväitä yritysten vastuullisuustyössä. Tästä 
on hyvä jatkaa seudullisen matkailun kehit-
tämistä.

Vastuullisuus ja digitalisaatio 
      – matkailuyrittäjän mahdollisuus
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Mari Noromies-Wahl
Matkailukoordinaattori,
Technical Visits Häme  
-hankkeen projektipäällikkö
Forssan yrityskehitys Oy
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Perustukset ovat rakentamisessa kaiken A & O. Perustusten 
tulee kestää rakennuksen kuorma, maaperän liikkeet ja sään 

tuomat haasteet. Tammelalainen rakennusliike MSJ-Rakennus 
Oy on kuluneiden vuosien aikana erikoistunut perustuksien ja 

rungon paikallavalurakenteisiin. - Kehitämme ja muokkaamme 
jatkuvasti omia toimintatapojamme saamamme asiakaspalautteen 

perusteella, kertoo toimitusjohtaja Juha Laaksonen.

Hyvin tehdylle perustukselle  
on hyvä rakentaa 

Rakennusliike MSJ-Rakennus Oy 

SwinG, Peab Oy
Uuden toimistotalon ja hotellin perustukset, 
hissikuilut ja täydennettävät rakennustyöt 

kuuluivat MSJ:n toimitukseen.
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Siemenet 
yritystoimintaan
MSJ-Rakennus Oy:n syntyhistorian siemenet 
kylvettiin vuonna 1988, jolloin Juha Laak-
sonen aloitti työt Rakennus Kutila Oy:llä. 
Kahdeksan vuotta myöhemmin työsuhde oli 
tulossa päätökseensä yrityksen toisen osak-
kaan kuoleman johdosta. Yritystoimintansa 
purkamisen yhteydessä Kutilan Martti kysyi 
Juhalta, olisiko tämä kiinnostunut jatkamaan 
yritystä omalla nimellään. 

- Martin piti myöhemmin tulla myös mu-
kaan osakkaaksi, mutta se jäi toteutumatta. 
Sen sijaan hänen poikansa Sami lähti toi-
seksi osakkaaksi. Yritys on meidän kahden 
omistuksessa 50/50 suhteella, kertoo Juha. 

Yrityksen virallinen toiminta alkoi vuon-
na 1995, samana vuonna, kun Suomi voitti 
ensimmäisen jääkiekon maailmanmesta-
ruuden ja lama alkoi hellittämään.

Yrityksen identiteetti
Alkuaikoina otettiin kokonaisurakoita, mut-
ta aika äkkiä yrityksen toiminta keskittyi pel-
kästään paikallavalurakenteisiin, jotka olivat 
kuuluneet jo Rakennus Kutilan toimenku-
vaan ja sitä kautta luodut asiakassuhteet oli-
vat suureksi avuksi aloittaessa toimintaa. 

Tänä päivänä kohteiden paikallavalu-ura-
kat ovat niin suuria, että kannattaa keskittyä 
omaan huippuosaamiseensa. 

Paikallavalu-urakointiin kuuluvat perus-
tukset, maanpaineseinät, väliseinät, hissikui-
lut, väestönsuojarakenteet ja holvit.

Yrityksen työt ovat olleet pääsääntöisesti 
Helsingin suunnalla, mutta paikallavalura-
kenteita yritys on tehnyt eri puolilla Suomea. 
MSJ:n kaukaisimmat työmaat ovat olleet 
Kittilän kultakaivos ja Holiday inn -kylpylä 
Joutsenossa. Pääasiassa työt ovat kuitenkin 
olleet noin 150 km säteellä Forssasta. Yrityk-
sen palveluksessa on tällä hetkellä 25 omaa 
työntekijää ja parikymmentä aliurakoitsijaa.

Isot rakennustyömaat
Rakennusala on muuttunut 80-luvulta siten, 
että ennen rakennusliikkeillä oli palveluk-
sessaan kaikki ammattilaiset, joiden myötä 
voitiin rakennukset tehdä alusta loppuun 
asti. Nykyään rakentaminen isoilla työmailla 
on muuttunut siten, että pääurakoitsija ottaa 
koko rakennushankkeen hoitaakseen. Heillä 
ei ole varsinaisia rakennusmiehiä palveluk-
sessaan. Pääurakoitsijat kilpailuttavat aliura-
koitsijat eri työtehtäviin. Joka osa-alueelle 
löytyy alihankkijoiden listalta omat ammat-
timiehet. 

Aliurakoitsijat joutuvat olemaan pääura-
koitsijoiden kilpailutuksen kohteina ja kil-
pailu töistä on todella kovaa. 

- Yrityksemme palveluksessa on FISE:n 
kouluttamia poikkeuksellisen vaativa -vaati-
vuusluokan betonityönjohtajia, joilla on val-
tuudet tarvittaessa johtaa edellämainittujen 
betonitöiden suorittamista. Pyrimme aina 
saumattomaan yhteistyöhön pääurakoitsijan 
ja muiden kohteissa työskentelevien urakoit-
sijoiden kanssa. Etua saamme myös suoma-
laisesta työnjohdosta, kertoo Juha. 

Isot rakennustyömaat ovat tänä päivänä 
kansainvälisiä työpaikkoja, joten englannin 
kielen taito on välttämättömyys. Virolaisten 
ja puolalaisten lisäksi työmailla on väkeä en-
tisistä itäblokin maista. Rakennustyömaita 
valvoo pääurakoitsijan työnjohto, rakennut-
tajan valvojat ja aliurakoitsijoiden oma johto. 

Yrityksen suurin ja haastavin työmaa on 
Siltasairaala Meilahdessa. Työmaa on nyt 
kestänyt jo yli neljä vuotta ja jatkuu edelleen. 
Työmaa on suuri ja se täytyi levittää alussa 
liian isolle alalle, eikä työmaalla olevaa kalus-
toa saatu pyöritettyä järkevästi ja kustannus-
tehokkaasti.

Sopimukset pääurakoitsijan ja aliurakoit-
sijan välillä ovat erittäin tarkkoja, lähes sa-
tasivuisia opuksia, joissa on huomioitu lähes 
kaikki velvoitteet ja sanktiot alihankkijoihin 
nähden, niihin ei välttämättä uskaltaisi edes 
nimeään laittaa, jos kaikki huolella tulkitsee.

- Työmaat ovat pääasiassa maksupostipe-
rusteisia tai yksikköhintaisia. Kun saamme 
tehtyä työvaiheen valmiiksi, niin saamme 
tehdä laskun tehdystä työstä. Se on myös yksi 
tämän aliurakonnin ongelma, kun työmailla 
on paljon rahaa kiinni, ilman että sitä voi heti 
laskuttaa, ja maksuajat ovat sen lisäksi val-
miista työstä 30-45 päivää, muistuttaa Juha.

Työturvallisuus rakennustyömailla on 
erittäin tärkeää kaikille osapuolille. Kurssi-
tuksiin kuluu aliurakoitsijoilta aikaa ja rahaa.

- Myös tilaajavastuupaperit pitää olla kun-
nossa, jos jonkun meidän alla olevan yrityk-
sen tilaajavastuupaperit menee punaiselle, 
niin meidänkin maksuliikenne pysähtyy vä-
littömästi. Konkurssien kautta on myös meil-
lä jäänyt saatavia. Nämä riskit valitettavasti 
kuuluvat tälle alalle, suurimmat saatavamme 
ovat olleet 100 000 € luokkaa.

MSJ:n isoimpia paikallavalu-urakoita ovat 
olleet Siltasairaala, Syöpäsairaala, Itäkeskuk-
sen laajennus, Uudenkaupungin soijatehdas, 
Holiday Inn -kylpylä, Joutseno ja Kittilän 
kultakaivos. Forssaan yritys on tehnyt muun 
muassa Prisman perustukset. 

Kilpailu alalla
Kilpailu rakennusurakoista on todella kovaa. 
Jos sadasta tarjouksesta saa kymmenen ko-
tiin, niin se on todella hyvin. Joskus on las-
kettu sata tarjousta ja saatu vain yksi kauppa. 

- Tarjoukset tehdään positiivisella ajatuk-
sella ja varmuuksia ei voi töihin laskea, jos 
töitä halutaan saada. Myös kelit vaikuttavat 

Isot rakennus-
työmaat ovat tänä 

päivänä kansainvälisiä 
työpaikkoja, joten 
englannin kielen taito 
on välttämättömyys.

Hämeentie 135 Tiedekulman kahvilan tilat peruskorjauksen eri vaiheissa.
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töiden tekemiseen. Töitä tehdään ympäri 
vuoden, joten sääolosuhteisiin pitää vain so-
peutua, tietää Juha. 

Tarjouslaskentaan on vuosien aikana tullut 
vankka kokemus, josta on paljon hyötyä ja 
välillä haittaa. Pitää tietää tai arvioida, mitä 
panoksia kukin työvaihe vaatii. Ennen van-
haan, kun tarjouksia laskettiin, yleensä se 
sai urakan, jolta oli jäänyt eniten laskematta. 
Nykyään tätä ei tapahdu helposti, koska tie-
totekniikka mahdollistaa, että enää ei lasketa 
suhdepuikkoa apuna käyttäen suoraan pape-
rikuvista, vaan laskennat hoituvat laskenta-
ohjelmilla pdf-kuvista ja kuviin jää aina jäljet 
lasketuista osioista. Näin tulee kaikki kuvissa 
olevat asiat huomioitua.

- Talvi pitää ottaa myös laskelmissa huomi-
oon, sillä se hidastaa ja muuttaa työtapoja. Va-
lujen lämmitykset pitää hoitaa, sillä valut eivät 
saa missään nimessä jäätyä, muistuttaa Juha. 

Suomalaisten aliurakoitsijoiden lisäksi 
alalle on tullut virolaisia ja puolalaisia yrityk-
siä kilpailemaan urakoista. 

- Tämä tietysti vääristää kilpailua, kun kai-
killa toimijoilla ei ole samaa lainsäädäntöä, eh-
toja ja vaatimuksia. Pääurakoitsijalle vain raha 
on se ratkaiseva tekijä, kertoo Juha.

Viime aikoina myös rakennusmateriaalien 
hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Tällai-
sia nopeita muutoksia on mahdotonta ottaa 
huomioon tarjouslaskennassa, joten tappio 
jää urakoitsijan itsensä nieltäväksi.

MSJ:n kilpailuvahvuuksia ovat ammattitai-
to, aikataulussa pysyminen ja työn laatu. 

- 25 vuoteen ei ole tullut isompia rekla-
maatioita, mutta kiitoksiakaan ei alalta pa-

hemmin tule. Aina kun sinut valitaan to-
teuttajaksi, niin olet silti kallis, vaikka olisit 
kuinka halpa, naurahtaa Juha.

Työnjako 

Juhan työpäivät kuluvat tarjousten lasken-
noissa, jälkilaskennassa ja toimistotöissä. 
Sami hoitaa työmaat työnjohtajien ja työnte-
kijöiden/aliurakoitsijoiden kanssa. Sellainen 
on työnjako, jolla on tultu toimeen. Tietysti 
täytyy ymmärtää, että kun on kaksi erilaista 
ihmistä, niin puolin sun toisin pitää joustaa 
tarvittaessa, muuten tulee asiat vaikeaksi.

Juhan poika Joonas toimii yrityksessä 
vastaavana rakennusmestarina, vaimo Päivi 
hoitaa yrityksen taloushallinnon, palkat sekä 
myynti- ja ostoreskontran. Yrityksellä on ul-
kopuolinen kirjanpitäjä, jolle Päivi valmiste-
lee paperit.

Henkilökunta

Yrityksen ydinporukka on kokenutta. Työ-
suhteessa olevien työsuhde on kestänyt 10-20 
vuotta, osalla jopa ylikin. Yrityksellä on oma 
ydinporukka koko ajan töissä ja huiput ja las-
kut hoidetaan ulkopuolisella työvoimalla.

Pitkä kokemus alan työtehtävistä tekee 
henkilökunnasta yrityksen tärkeimmän voi-
mavaran, johon voi vaikeissakin tilanteissa 
aina luottaa. 

- Tänä päivänä työntekijämme ovat lähes 
kaikki pääkaupunkiseudun lähikunnista, 
joten työmaille henkilökunta suuntaa omis-

ta kotikunnistaan, kun ennen kuskasimme 
pikkubusseilla forssalaisia työntekijöitä pää-
kaupunkiseudulle. Nykyään Forssasta lähtee 
työmaille vain työnjohto. Forssan kiinteät ti-
lat toimivat yrityksen toimistotiloina, varas-
tona ja autotalleina, kertoo Juha. 

Korona on vaikuttanut työntekijöiden te-
kemiseen työmailla. Työmailla on maskipa-
kot ja taukoja on pyritty jakamaan niin, että 
kaikki eivät ole samaan aikaan taukotiloissa. 
Työt pitää saada valmiiksi koronasta huoli-
matta ajallaan. Työntekijöiden terveys ja hy-
vinvointi on myös yritykselle tärkeää.

Loppukaneetti
Tällä hetkellä on erikoinen työtilanne, kun 
on jouduttu menemään pienienkin töiden 
perässä. Normaalisti työmaita on kaksi tai 
kolme, mutta nyt on toistakymmentä. Hyvä 
puoli on, että ne ovat pääasiassa Helsingissä 
aika lähellä toisiaan.

- Toistaiseksi olen vielä saanut yöni nukut-
tua, mutta muille harrastuksille ei ole paljon 
aikaa jäänyt. Pitäisi olla sen verran suuri yri-
tys, että voisi siirtyä hallituksen puheenjoh-
tajaksi, niin saisi enemmän aikaa itselleen, 
naurahtaa Juha. •

Aina kun sinut 
valitaan toteuttajaksi, 

niin olet silti kallis, vaikka 
olisit kuinka halpa.

Helsingin Yliopiston hallintorakennuksen peruskorjauksen yhteydessä uusittu sisäänkäynti (Yliopistonkatu 4).



Terhi Honkonen 
yritysrahoitusneuvoja 
040 5043 182

Kalle Lepola 
yritysrahoituspäällikkö
044 5118 555

Sari Lehtinen 
yritysrahoitusasiantuntija
050  5001 389

Me teemme töitä sen eteen, että sinä ja 
yrityksesi menestytte - nyt ja tulevaisuudessa. 

Lämpimästi tervetuloa!

YRITTÄJÄ!

www.saastopankki.fi/someronsp  
Torikatu 6, 30100 Forssa

Yritysasiakaspalvelu 010 773 6725 
ma - pe  8 - 18

@someronsp

Tällä hetkellä käynnissä olevia  
MSJ-rakennuksen kohteita

CASE SWING 
Perustusten ja hissikuilujen 
paikallavalurakenteet  
ja täydentävät rakennustyöt
KANSALLISOOPPERAN JA BALETIN 
VARASTORAKENNUS 
Varastokohteen perustusten 
paikallavalurakenteet
KANSALLISTEATTERI 
Saneerausosan betonirakenteiden 
vahvistustyöt
INEX, LOUNAIS-SUOMEN JAKELUKESKUS
Logistiikkarakennuksen perustusten 
paikallavalurakenteet
SILTASAIRAALA
Paikallavalurakenteet ja täydentävät 
rakennustyöt
JORVIN SAIRAALA
Kirurgisen sairaalan saneerausosan 
paikallavalurakenteet 
ja täydentävät rakennustyöt
PAKILANPUISTON KOULU
Tukimuurien paikallalavalurenteet
AMFITEATTERIN AUKIO
Tukimuurien paikallavalurakenteet
NILVIK ALLASTALO
Allastalon paikallavalurakenteet)
NESTE EASY WASH
perustusten paikallavalurakenteita  
kolmeen kohteeseen



8  KÄTEVÄ 2 / 2021       

Jussi Simolalle oli täysin 
sattumaa, että hänestä tuli 

sukeltaja. Hän ei edes tiennyt 
mitään ammattisukeltamisesta 
ennen 20 ikävuotta. Ollessaan 
opiskelemassa tietotekniikkaa 

Uudessakaupungissa hän totesi, 
ettei se ollut hänen juttunsa. 
Silmiin osui tuolloin ilmoitus 

Helsingin Sanomissa ”Haluatko 
ammattisukeltajaksi?”. 

- Ilmoituksessa oli komea ja 
miehekäs kuva sukeltajasta, joten 

ajattelin, että tuollaiseksi minä 
haluan, enkä tietokonenörtiksi. 

Lasipalvelu Simola Ky

Ammattimaista 
sukellustoimintaa

Ammatinvalintakysymys
- Minulla ei ollut mitään kokemusta sukel-
tamisesta, kun hakeuduin koulutukseen. En 
ollut sukeltanut veden alle laitteilla kertaa-
kaan. Tämä oli toisaalta koulutuksen kan-
nalta hyvä, kun ei ollut ennakko-odotuksia. 
Sukeltamaan oppii aika nopeasti. Koulu-
tuksessa keskitytään eri työvaiheisiin, niissä 
käytettävien työkalujen käsittelyyn sekä kaik-
keen muuhun oheistoimintaan. Eteneminen 
tapahtuu kouluttajan asiantuntemuksen ja 
mieltymysten mukaan. Sukeltajan koulutus 
kestää vuoden. Siinä ajassa ei vielä kehity 
ammattilaiseksi, tällä alalla työelämä opettaa.

Ammattisukeltajaksi ei hyväksytä, jos on 
astmaa tai hengitysteiden tai keuhkojen on-
gelmia. Itse asiassa Covid vaikuttaa asiaan 
myös. 

Töihin 
ammattisukeltajaksi
Alalla on vaikeaa päästä töihin, sillä vain alle 
sata sukeltajaa tekee tätä työksensä. Valmis-
tuin vuoden 2001 joulukuussa. Keskellä tal-
vea on huonoin aika valmistua, jos haluaa 
töihin päästä. Minulla kävi kuitenkin tuuri, 
sillä pääsin heti töihin Kemiin voimalaitok-
seen. Siellä sattui olemaan isompi työtehtävä, 
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joten sinne otettiin kuusi sukeltajaa töihin. 
Kemissä oli talviaikaan 30 astetta pakkasta, 
joten ulos oli tehty lämmittelyteltta. Sieltä 
mentiin tunnelista sisään turbiinin jälkei-
seen tilaan (ns. imurin jatke), missä paikat-
tiin syöpynyttä betonilattiaa ja tehtiin valulle 
metallista painemuotti. Sukellusryhmä oli 
hyvä sakki, joten sain lisäoppia ja sisäistin 
alan tehtävät. Tottakai ensimmäiset sukel-
lukset jännittivät. Sukellustyöt eivät saa olla 
liian rutiininomaisia. Työt Kemissä kestivät 
kevääseen asti, jonka jälkeen piti alkaa kuu-
lostella, missä olisi lisää töitä tarjolla. 

Ensimmäisen vuoden tein työtä työnteki-
jänä. 2003 laitoin oman toiminimen pystyyn. 
Nykyään teen töitä oman firmani nimissä, ja 
sen puitteissa teen muutakin liiketoimintaa. 

Työ alalla on pätkittäistä ja paikasta toiseen 
pitää siirtyä nopealla aikataululla. Tällä het-
kellä teen laskutuksella alihankintatöitä isom-
malle sukellusliikkeelle, DG-Diving Groupille. 
Käytännössä sukellusliikkeeltä tulevat varus-
teet ja työkeikat. Aikaisemmin olin osakkaana 
Divecon Oy:ssä, mutta siitä on 5 vuotta, kun 
myin osakekantani pois. Jatkan näitä hommia 
niin sanotusti freelancer-systeemillä.

Työn vaativuus
Sukeltaminen on rankka laji, joten omasta 
kunnosta täytyy pitää hyvää huolta. Cooperin 
testissä pitää juosta 2500 metriä 12 minuut-
tiin. Vuosittain käydään lääkärintarkastukses-
sa sekä viiden vuoden välein  Upinniemessä, 
missä sukelluslääketieteen tohtori Kuokkasen 
Juha tekee tarkastuksen sukelluskelpoisuu-
desta. Normaalia työntekoa sukeltaminen on, 
eli käytännössä työpaikalle menoa ja työteh-
tävien tekemistä, kuten monessa muussakin 
ammatissa. Töitä tehdään esimerkiksi vesi-
voimalaitoksissa ja satamissa. Työtekniikat 

kannattaa heti opetella niin, että työ sujuu 
tehokkaasti, mutta mahdollisimman kevyin 
fyysisin ponnistuksin. Myös vedenpaineet ja 
muut fysiologiset jutut, kuten typen vaikutus 
elimistöön, asettavat omat haasteensa.

Työskentely veden alla
Sen, mitä kaikkea veden alla tehdään, voi 
vain kuvitella. Kaikki pinnan alla toimii joko 
paineilmalla, hydraulisesti tai käsivoimin. 
Työvälineitä ovat muun muassa hitsauslait-
teet, hiomakoneet, polttoleikkauslaitteet, 
sahat, moottorisahat, vääntimet ja betonoin-
tilaitteet. Laivan pohjan töissä käytetään pe-
sulaitteita. Maanmuokkaukseen löytyy kai-
kenlaista erilaista kalustoa, kun pitää poistaa 
tai siirtää maata. Paineilmanaulapyssyllä 
olen tehnyt töitä tiettyyn syvyyteen asti, jossa 
se vielä toimii. Hitsaukset ja polttoleikkauk-
set ovat yleisempiä töitä laivahommissa, kun 
täytyy jotain paikata tai korjata. Käytössä 
yleisesti ovat niin sanotut raskaat sukellusva-
rusteet (kova kypärä) tai niistä hieman kevy-
empiä variaatioita. Alalla onkin monenlaista 
koulukuntaa siitä, mitkä laitteet ovat parhaat. 
Jokaisella laitteella on vahvuutensa jossain 
hommassa ja heikkoutensa jossain toisessa 
hommassa. Laivan pohjatyöskentelyssä käy-
tetään usein myös magneetteja kiinnittäyty-
miseen työtä tehdessä. Käytämme sukelluk-
sissa kuivapukuja sekä lämminvesipukuja, 
joihin pumpataan lämmintä vettä sisälle su-
kelluksen aikana. Kuivapuvuissa laitetaan 
vaatetusta tarvittava määrä päälle. Alle kym-
menessä metrissä voi olla oikeastaan niin 
kauan kuin jaksaa. Kun sukelluksessa men-
nään yli kymmenen metrin, niin silloin men-
nään etappitaulukoiden mukaan. Etapit ovat 
välipysähdyksiä, joissa poistetaan typpeä 
kehosta. Esimerkiksi 15 metrin syvyydessä 

75 minuuttia on maksimiaika työskentelyyn 
tavallisella pintailmalla, jos tavoite on tehdä 
sukellus ilman etappeja, kuten työsukelluk-
sissa aina pyritään. Kolmen tunnin pinnalla 
olon jälkeen voi tehdä enää 35 minuuttia kes-
tävän sukelluksen samaan syvyyteen.

Sukellustöihin osallistuvilta henkilöiltä 
vaaditaan hyviä tiimityöominaisuuksia. So-
siaalinen pitää olla, sillä täysien mulkkujen 
kanssa ei kukaan halua töitä tehdä.

Kenelle töitä tehdään?
Ammattisukelluksessa on kaksi jakaumaa. 
On niin sanottua vedenalaista rakentamis-
ta, mitä teollisuudelle tehdään. Esimerkiksi 
betonia valetaan vesivoimalaitoksessa, kun 
betoni on hajonnut ja syöpynyt. Sen lisäk-
si on perinteiset laivahommat, eli mitä teen 
tällä hetkellä alihankintana. DG-Diving 
Group on keskittynyt pääsääntöisesti laivan-
huoltohommiin. Heillä on huoltosopimukset 
Finnlinesin, Vikingin, Siljan ja monen muun 
kanssa. Laivojen pohjia pestään ja tarvittavia 
korjauksia ja huoltotöitä tehdään. Vikingin 
ja Siljan matkustajalaivat pestään kolmen vii-
kon välein sesonkiaikana. Toimenpiteellä lai-
vayhtiöt saavat 3-10 % säästöjä kulutukseen.

Yrityksellä on 24 tunnin päivystys, ja noin 
15 henkilöä päivystämässä. Ammattisukel-
tajien työllistäjiä ovat kaikki tahot, joilla on 
jotakin veden alla. Töissä voi olla eläkeikään 
asti, eli minä 67-vuotiaaksi, jos luoja suo. 
Tietysti pitää testit läpäistä.

Nykyisessä työtilanteessa saan keikkoja 
ihan täyspäiväisesti, toisinaan töitä on vähän 
liikaakin. Aikaisemmin, kun tein pelkästään 
vedenalaisia rakennustöitä, olivat ne vahvasti 
keikkaluonteisia. Talven ajaksi työt hiljeni-
vät, joten täytyi keksiä muuta oheishommaa 
osaksi vuotta.

Hinaajan potkuri ennen putsausta 
ja putsauksen jälkeen.

Jussi Simola valmiina sukellustehtävään,  
edessä laivarungon huolto.
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Ammatin riskit
Veden alla on omat riskinsä. Itselle voi tulla sairauskohtaus tai 
sattuu jokin onnettomuus, joka estää pinnalle pääsyn omin 
avuin. Työkalujen kanssa voi myös loukata itsensä tai sukellus-
laitteisiin voi tulla häiriö. Lain mukaan ammattisukelluksessa 
täytyy olla minimissään puhelinyhteys, eli letku ja puheyhteys. 
Meillä on työvälineissä videoyhteys, puheyhteys ja valot mas-
kissa. Työskentely yksin on laissa kielletty.

Kerran olimme kolmen sukeltajan kanssa iltahommissa tun-
nelissa, kun kollegalta lähti kypärä pois päästä. Onneksi oli toi-
set laitteet paikalla, niin pääsin hakemaan hänet nopeasti siel-
tä pois. Hän oli siellä pää alaspäin ja niin sanotusti hengetön. 
Saimme hänet pinnalla elvytettyä. Samana vuonna jäi patoon 
yksi henkilö kiinni kovan imun takia, valitettavasti häntä ei saa-
tu ajoissa pelastettua. Tällä työmaalla en siis itse ollut mukana. 

Laivahommissa täytyy ottaa kaikennäköistä huomioon. 
Esimerkiksi, jos on kilometrin päässä louhintatyömaa veden 
alla käynnissä, voi räjäytyksestä syntyvä paineaalto itsessään 
olla niin kova, että se aiheuttaa vakavan tilanteen. Siksi pitää 
tarkasti informoida ja tietää alueen työskentelytilanteet. Sukel-
lusalueet tietysti liputetaan pinnalla. Onnettomuuksia sukel-
lustöissä tapahtuu onneksi huomattavasti vähemmän kuin ta-
vallisilla työmailla, sillä työturvallisuusasiat kannattaa miettiä 
tarkkaan ennen sukellusta.

Muut työt sukelluksen ohessa
Aikoinaan tuli ostettua Tapio Ojalan lasialan yritys. Se oli 
sellainen päähänpisto, ajattelin että voisi vaihteeksi tehdä töi-
tä lähiseudulla. Sukellustyö kun on täysin keikkatyötä. Siinä 
sitten alkoi olemaan jo liikaa hommaa, kun samalla yritin 
tehdä myös  sukellushommat. Sukeltaminen vei voiton ja lo-
petin lasihommat. Siitä ajasta on jäänyt yrityksen nimi, kun 
en ole sitä vielä muuttanut. 

Sukelluksen lisäksi teen pienimuotoista elämystoimintaa 
Vuokramesta -nimen alla.  Paintball ja kuplajalkapallo ovat 
päätuotteet ja sen lisäksi löytyy myös jousiammunta-peli, eli 
Archery Tag. Tapahtumia järjestetään noin sadan kilometrin 
säteellä. Nämä työt painottuvat lähinnä viikonloppuihin, joten 
ei ole vapaa-ajan ongelmia. Talvisaikaan yritän pitää niitä pitä-
mättömiä lomia ja matkustella. Yleensä mieli tekee etelään, kun 
kesällä ei kauheasti lomia pysty pitämään. •

Kaivojen pohjien puhdistukset antavat 10 % säästön 
aluksen polttoainekustannuksiin.

Kuka olet ja mikä on taustasi?

Nimeni on Jyri Sarkkinen. Olen kolmen lapsen isä, lähtöisin Tampereel-
ta ja alun perin olen koulutukseltani arkkitehti Tampereen teknillisestä 
yliopistosta. Vuoden opiskelin aikoinani myös Barcelonan yliopistossa. 

Kuntasektorilla on tullut kuitenkin työskenneltyä jo toistakymmentä 
vuotta, ja jossain vaiheessa tuli hakeuduttua myös Tampereen yliopis-
toon opiskelemaan hallintotieteitä. Tosin ne opinnot ovat kyllä tois-
taiseksi jääneet hieman sivummalle. Aiemmin olen työskennellyt eri-
laisissa tehtävissä useammalla eri sektorilla, ja myös yrittäjänä pariin 
otteeseen, ja tätä kautta voin rehellisesti sanoa, että olen istunut niin 
sanotusti molemmilla puolilla pöytää. Harrastuksista sydäntä lähellä on 
kaikenlainen urheilu, mutta olen myös aktiivinen muiden kulttuuripal-
veluiden käyttäjä.

Miten päädyit Humppilaan?

Ennen siirtymistäni Humppilan kunnanjohtajaksi työskentelin Akaan 
kaupunkikehitysjohtajana. Humppilaan haettiin kehityslähtöistä kun-
nanjohtajaa, ja tämän vuoksi kiinnostuin asiasta. Olen myös ollut jo 
vuosia pro ysitie -yhdistyksen toiminnassa mukana, ja myös sitä kautta 
kaikki VT9 varrella sijaitsevat kunnat ovat jollain tavalla tulleet tutuiksi. 
Uskon vahvasti, että Humppilassa voin antaa panoksen, joka vaikuttaa 
kunnan kehitykseen positiivisesti.

Millainen työura sinulla on takanasi?

Edelliset seitsemän vuotta olin Akaan kaupungin palveluksessa. Ensin 
kaavoituspäällikkönä ja sittemmin kaupunkikehitysjohtajana. Tätä en-
nen työskentelin Design managerina aaltopahviteollisuudessa Euroo-
pan suurimmalla alan toimijalla DS Smith Oy:llä, jota aiemmin myös 
Sastamalan kaupungilla ja arkkitehtitoimistoissa suunnitteluhommissa 
sekä tosiaan pariin otteeseen myös yrittäjänä.

Mitkä asiat ovat Humppilan vahvuuksia,  
minne voi yritystoimintaa sijoittaa?

Humppilasta on erinomaiset yhteydet joka suuntaan. Junarata on ehdoton 
vahvuus myös työvoiman saatavuuden kannalta. Toki VT9 ja VT2 -ris-
teysalueelle pian vahvistuva Puolimatkan asemakaava antaa erinomaiset 
puitteet alueen maankäytön kehittymiselle ja erinomaisia vaihtoehtoja 
isommillekin toimijoille sijoittua alueelle. Kunnan keskustaajamassa on 
myös tilaa erilaisiin tarpeisiin, ja hyvä sijainti myös esimerkiksi erilaisille 
palveluntarjoajille. Humppilan kunnan vahvuutena sijainnin lisäksi voi-
daan toki mainita myös erinomaisen yrittäjämyönteinen ilmapiiri!

Miten aiot kunnanjohtajana kehittää Humppilaa, 
mitä uusia avauksia on odotettavissa?

Maankäyttö ja elinvoima-asiat ovat taustastani johtuen melko ilmisel-
viä painopistealueita. Tämän lisäksi näen, että Humppila voi profiloi-
tua tulevaisuudessa myös erilaisten tapahtumien järjestäjänä. Kunnan 
keskustasta löytyy pieneltä alueelta loistavassa kunnossa olevat, hiljat-
tain saneeratut urheilukenttä ja uimaranta, jotka luovat erinomaisen 
ympäristön urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestämiselle. Lisäksi la-
sitehtaan alue on tietysti aivan loistava myös erilaisia tapahtumia varten, 

Humppilan valtuusto valitsi Akaan kaupungin 
kaupunkikehitysjohtajan, Jyri Sarkkisen, 4.8.2020 kunnan 
johtoon. Reilun vuoden verran virassa ollut kunnanjohtaja 
katsoo positiivisin mielin Humppilan tulevaisuuteen. 
Maankäyttö ja elinvoima-asiat ovat arkkitehtitaustan 
omaavalla kunnanjohtajalla selviä painopistealueita.
Kätevä –lehti kyseli Jyri Sarkkiselta, millaisesta miehestä 
on kysymys ja miten Humppila pärjää tulevaisuudessa.
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Jyri Sarkkinen Uusia tuulia 
maankäyttöön ja elinvoima-asioihin Humppilassa
jonka on jo todistanut pariin otteeseen jär-
jestetty Tractor-pulling -tapahtuma, joka on 
saanut useita tuhansia kävijöitä vierailemaan 
Humppilassa. Humppilan juna-aseman tietys-
ti tunnistavat kaikki, ja sen jatkokehitysmah-
dollisuudet on pakko pitää jatkuvasti tapetilla. 
Vierestä kulkeva Humppila-Jokioinen kapea-
raiteinen museorautatiehän on jo kansainväli-
silläkin mittareilla mitattuna iso asia. 

Näiden tiimoilta olisi kyllä hienoa saada 
uusiakin avauksia - yhteydet ja puitteet ovat 
täällä kerta kaikkiaan loistavat!

Onko mitään uutta 
odotettavissa Humppilan 
logistiikka-alueen tai 
lentokentän suhteen?

Tällä hetkellä keskitymme saamaan Puoli-
matkan alueen (VT9-VT2 risteysalue) ra-
kentamisen käyntiin. Lentokenttää tai siihen 
liittyvää logistiikka-aluetta ei ole toki koko-
naan unohdettu, ja niidenkin osalta seura-
taan tilannetta, ja myös miltä pandemian 
jälkeinen maailma näyttää näiden asioiden 
näkökulmasta tarkasteltuna.

Millaisia visioita Humppilan ja 
seutukunnan suhteen sinulla on?

Yhteistyö seutukunnalla on erinomaista ja 
ehdottoman hyvä voimavara, etenkin tule-
vaisuudessa, jossa sotepalvelut ovat siirtyneet 
hyvinvointialueille. Työllisyyspalvelut tulevat 
näillä näkymin niin ikään siirtymään laajem-
malle pohjalle 2024, jolloin kyseeseen tulevat 
niidenkin osalta vähintäänkin seutukunnal-
linen toiminta. Lisäksi teemme tiivistä yh-
teistyötä jo nyt eri sektoreilla, kuten kirjasto-
palveluiden ja rakennusvalvonnan tiimoilta.

Millä Humppila kilpailee 
yritysten sijoittumisella ja 
alueen vetovoimaisuudella?

Ehdottomasti VT2 ja VT 9 sekä rautatieyh-
teydet ja tätä kautta sekä materiaalien että 
työvoiman liikkuvuus, yhdistettynä loistaviin 
paikallisiin palveluihin sekä edullisiin asu-
miskustannuksiin ja hyviin harrastusmahdol-
lisuuksiin. Myös yhteisöllisyys ja aktiivinen 
yhdistystoiminta ovat varmasti Humppilan 
valttikortteja nyt ja myös tulevaisuudessa. 

Mikä on Humppilan vahvuus 
muuhun seutukuntaan 
nähden?

Tampere-Turku junarata ja sitä myötäilevä 
valtatie 9 sekä VT2 VT9 -risteysalue ovat eh-
dottomat keihäänkärjet. Humppilasta pääsee 
esimerkiksi ensi huhtikuussa Tampereella 
pelattaviin jääkiekon MM-kisoihin junalla 
Kansiareenalle 48 minuutissa!

Millaisena näet Humppilan 
tulevaisuuden?

Erittäin valoisana. Yhteisöllisenä ja aktiivi-
sena. Humppila on pysynyt muuttovoitto-
kuntana viime vuosina, ja jos vielä kuluvana 
vuonna väkiluku ei käänny nousuun, niin sit-
ten ensi vuonna! Lisäksi tapahtumasektorilla 
kannattaa pitää silmät auki. Ensi vuodelle on 
suunnitteilla kaikenlaista mielenkiintoista, 
joten toivotan kaikki lämpimästi tervetul-
leeksi tutustumaan tänne! •

VR:n junayhteys ja Museorautatie ovat Humppilalle 
tärkeitä tulevaisuuden kehittämiskohteita.
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Y hdistyksen vuosijuhlaa pääs-
tiin viettämään vuoden tauon 
jälkeen 20.11.2021. Juhlan pito-
paikkana toimi Ravintola Vanha 

Värjäri, jonka tilat entisissä Forssa-yhtiön 
teollisuuskiinteistössä tarjosivat oivan mil-
jöön tapahtumalle.
Tämän vuotisen juhlan pääpuhujaksi oli saa-
tu entinen forssalainen toimittaja Jussi Kär-
ki, joka tällä hetkellä työskentelee Talous-
elämä -lehden päätoimittajana. Hän pitikin 
hyvin jäsennellyn puheen, jossa käytiin lävit-
se maailman, Suomen ja Forssan taloudellisia 
näkymiä. Puheessaan hän myös pohti, miten 
maamme hallitus on viime aikoina pärjän-
nyt. Siihen, että pysyykö hallitus pystyssä 

hän kommentoi, ettei suosittele lyömään ai-
nakaan vetoa asiasta. 

Juhlassa jaettiin myös Kätevä-palkinto, 
joka jaetaan vuosittain menestyneelle seutu-
kunnalliselle yritykselle. Palkinto myönne-
tään pääsääntöisesti yritykselle tai henkilölle, 
jonka kotipaikka on Forssan seudulla ja joka 
harjoittaa merkittävää tai innovatiivista yrit-
täjätoimintaa. Vuoden 2021 palkinnon pok-
kasi DA-Design Oy. DA-Design Oy:n tarina 
on ollut nousujohteinen ja kasvuhakuinen. 
Yritykseltä löytyy innovatiiviset huipputek-
nologiaratkaisut maalle, merelle ja avaruu-
teen. Yritys on kasvanut teknologiaosaa-
misensa avulla kansainväliseksi toimijaksi, 
johon luotetaan. Yritys on oiva esimerkki 

siitä, mitä pitkäjänteisellä ja innovatiivisella 
asenteella voi saavuttaa. Kun puhutaan Fors-
san seudun yritysten keihäänkärjistä, niin 
DA-Design Oy edustaa sitä terävimmillään. 
Palkintoa oli vastaanottamassa toimitusjoh-
taja Sami Kotiniemi.

Tammelassa toimivan Palmin puutarhan 
yrittäjät Pekka ja Tarja Palm palkittiin ti-
mattisilla yrittäjäristeillä ja Kirsi Laine-Mäki 
Envor Recycling Oy:stä palkittiin kultaisella 
yrittäjäristillä.

Illallisen jälkeen loppuillan viihteestä vas-
tasi imitaattori/stand up koomikko Heikki 
Hilander ja illan musiikista vastasi Pekka 
Tiilikainen & Beatmakers. •

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen

Vuosijuhla 2021

Yhdistyksen vuosijuhlaa päästiin viettämään vuoden tauon jälkeen ravintola Vanhan Värjärin tunnelmallisissa tiloissa.
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Kätevä -palkinnon vastaanotti Da-Designin 
toimitusjohtaja Sami Kotiniemi.

Yrittäjäristein palkitut Kirsi Laine-Mäki (vas.), sekä 
Pekka ja Tarja Palm.

Imitaattori Heikki Hilander.

Pekka Tiilikainen & Beatmakers.

Tiina Romu
Työterveyshoitaja

050 5520 678
tiina.romu@forssanoiva.fi

Minna Penttilä
Työfysioterapeutti

0500 878 365
minna.penttila@forssanoiva.fi

Forssan Oiva 
Työterveys Oy

Kutomonkuja 2 A 1
30100 Forssa
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Vuodenvaihde lähestyy 
       jo kovaa vauhtia

Omaveron päivitys  
marraskuussa
Marraskuun puolenvälin jälkeen omaverossa oli neljän päivän käyt-
tökatkos johtuen omaveron ulkoasun uudistamisesta ja toiminnalli-
suuksien parantamisesta. Nyt päästään testaamaan onko verohallinto 
onnistunut uudessa päivityksessä.

Muutos mahdollistaa myös, että jatkossa yritys tulee saamaan kiinteis-
töveron ja yhteisön tuloveron maksutiedot suoraan sähköiseen järjestel-
mään. Jos yrityksellä on olemassa oleva verkkolaskuosoite, verohallinto 
hakee tiedot TIEKEn verkkolaskuosoitteistosta. Jatkossa yritysasiak-
kaat voivat ilmoittaa ja tarkistaa verkkolaskuosoitteen omaverossa.

Kirjoittaja
Leena Leppä-Lukkala, KLT

Palkkoihin liittyvää
Vuonna 2022 työntekijän eläkelajien mukaisen keskimääräisen työ-
eläkevakuutusmaksun on vahvistettu olevan 24,85 prosenttia palkas-
ta. Maksu on 0,45 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2021, 
koska maksu tulee sisältämään vuonna 2020 olleen tilapäisen työnan-
tajamaksun alennuksen. Ensimmäinen takaisinmaksuerän määrä on 
0,45 prosenttiyksikköä.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1.34 prosenttia, jolloin mak-
su on 0,19 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2021.

Työttömyysvakuutusmaksua ei ole kirjoitusta tehdessä vahvistettu, 
mutta ennakkotietona on 1.5 prosenttiosuuden määrä palkasta. Mak-
suvelvollisuuden alaraja nousee 18 vuoteen 1.8.2022, jolloin tämän 
johdosta maksuvelvollisuus alkaa työntekijän 18-vuotissyntymäpäi-
vää seuraavan kuukauden alusta. Maksua peritään ajalla 1.1.2022-
31.7.2022, jos työntekijä on 17-64 vuotias ja ajalla 1.8.2022 alkaen, jos 
työntekijä on 18-64 vuotias. 

Nämä tiedot ovat työnantajan tilittämiä määriä eri tahoille, jossa ei ole 
otettu huomioon työntekijältä perittäviä osuuksia, jotka pienentävät 
työnantajan kuluosuutta. 

Työnantajan on  
maksettava kaikista 
kilpailukieltosopimuksista 
työntekijälle korvausta 
Muutosten on tarkoitus astua voimaan tammikuussa 2022. Kilpai-
lukieltosopimusten tekemiseen on oltava erityisen painava syy, joka 
liittyy työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen. Sopimus voidaan tu-
levaisuudessa tehdä enintään vuodeksi. 

Lain tarkoituksena on, että kilpailukieltosopimukset kohdentuvat 
paremmin ja rutiininomaisuus jää pois ja näin edistetään työvoiman 
liikkuvuutta. Korvauksen määrän suuruus riippuu työntekijän pal-
kasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta eli rajoitusajasta. Jos ra-
joitusaika on enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava 40 
% työntekijän palkasta vastaavalta ajalta. Jos rajoitusaika on yli kuusi 
kuukautta, työnantajan on maksettava 60 % palkasta koko rajoitusajal-
ta. Uudessa sääntelyssä on yhden vuoden siirtymäsäännös. Työnanta-
jien on nyt hyvä tarkistaa vanhat työsopimukset sekä uusia tehdessä, 
miten säätely niihin kohdistuu. 

Huomioikaa myös se, että työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpai-
lukieltosopimus työsuhteen aikana, jos olosuhteet muuttuvat. Tällöin 
tulee noudattaa irtisanomisaikaa, joka on kolmasosa kilpailukiel-
tosopimuksessa sovitusta rajoitusajasta, kuitenkin vähintään kaksi 
kuukautta. Tärkeää on huomata, että työnantaja ei kuitenkaan voi 
irtisanoa kilpailukieltosopimusta enää sen jälkeen, kun työntekijä on 
irtisanoutunut työsuhteestaan. 

Isoja järjestelmä/toimintatapamuutoksia, kuten tulorekisteri ja  
suomi.fi -valtuudet, ei ole vuodelle 2022 luvassa.



7.6.2021 pidettiin toimiston 
muuttotalkoot. Yhdistyksen vanhoista 
toimisto- ja kokoustiloista Meijerintieltä 
siirryttiin lähemmäksi Forssan keskustaa 
Esko Aaltosen katu 2:een. Kiitokset 
kaikille talkoolaisille.

Touko-elokuun aikana MC 
Kätevä teki kaikkiaan yhdeksän 

ajotapahtumaa torstai-iltaisin.

14.9. Jäsenistö oli tutustumassa 
Envor Recyclingin toimintaan. 

Toiminnasta oli kertomassa 
toimitusjohtaja Samuli Laine ja 

liiketoimintajohtaja Santeri Laine. 
Mukana myös yksikönjohtaja Kirsi Laine-
Mäki.

1.10. oltiin porukalla katsomassa 
uutta James Bond -elokuvaa Forssan 
Elävienkuvien Teatterilla.

16.10. oltiin seuraamassa 
paikalliskiekkoilua FPS-Hermes 

aitiosta käsin. Jännittävä peli päättyi 
FPS:n jatkoaikatappioon.

5.11. Pidettiin sääntömääräinen 
yhtiökokous yhdistyksen uudella 

toimistolla. Ennen kokousta päästiin 
tutustumaan Pete & Poika -painotalon 
toimintaan, sekä saatiin kuulla Jaakko 
Henrikssonin esitelmä talon Forssan 
kirjapainosta työntekijän näkökulmasta.

9.11. Päästiin tutustumaan 
Matimek Oy:n toimintaan. Markus 

Salomaa piti mielenkiintoisen esitelmän 
henkilöstöjohtamisesta ja kertoi myös 
yrityksen syntyhistoriaa. Tilaisuus päättyi 
tehdastilojen esittelyyn.

Yhdistyksen vuosijuhlaa vietettiin 20.11. 
Lue juttu sivulta 12. 
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Yhdistyksen toimintaa
1

42
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Forssan Seudun Käsityö- 
ja Teollisuusyhdistyksen 

Hallitus 2021
Puheenjohtaja  
Ville Koivisto

Varapuheenjohtaja  
Mika Lehtonen

Sihteeri  
Pia Oksa

Rahastonhoitaja  
Leena Leppä-Lukkala

Jäsenet  
Päivi Arvo-Laaksonen, Jaakko Henriks-
son,
Kirsi Laine-Mäki, Jukka Vahtila, Merja 
Augustin,
Janne Lukkala, Heikki Seppä 

Varajäsenet 
Juha Heinämäki, Rauno Salminen, 
Janne Suominen, Hannele Järvinen

11.3. Vedenalaisen sodankäynnin 
historia. Forum Marinumin näyttely  
Da-Groupin tiloissa Forssassa.
Ilmoittautumiset joulukuun aikana 
yhdistyksen sihteerille. 

Toukokuussa perinteinen  
UIT teatterimatka. 

Lisätiedot: sihteeri Pia Oksa,  
pia.oksa@fsktry.fi, gsm 050 313 8987

Yhdistyksessä 
tapahtuu

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi ja ole mukana yhdis-
tyksen vireässä toiminnassa. Jäseneksi 
voi päästä käsi- ja pienteollisuutta sekä 
rakennustoimintaa ja palveluelinkeinoa 
harjoittava yksityinen liikkeen- tai am-
matinharjoittaja, yksityinen henkilö sekä 
oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenyys on yrityskohtainen ja antaa 
myös yrittäjän avecille osallistumisoi-
keuden yhdistyksen toimintaan. Jäsen-
maksun suuruus on 60 € /vuosi. 
Jäsenhakemuksen löydät:  
www.fsktry.fi/yhdistys/liity-jaseneksi
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S A RA S M Ä K I
hautaustoimisto • kukkakauppa • pitopalvelu

Forssan vanhin hautaustoimisto
Hautauspalvelua jo vuodesta 1923

Rautatienkatu 12, 30420 Forssa
puh. (03) 435 5109, 050 337 3296
hautaustoimisto@sarasmaki.fi www.sarasmaki.fi

HYVÄÄ JOULUA  
JA ONNEA  

VUODELLE 2022!

Forssan Seudun Käsityö-
ja Teollisuusyhdistys ry


